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اإل دا
سيد الخمؽ والمرسميف ،سيدنا محمد. 
إلى منارة العمـ الذي عمّـ المتعمميف ،إلى ّ
إلى الينبوع الذي ال يم ّؿ العطاء ،إلى مف حاكت سعادتي بخيوط منسوجة مف قمبها،والدتي

العزيزة.

ٍ
بشيء مف أجػؿ دععػي عػي طريػؽ
إلى مف سعى وتعب ألنعـ بالراحة والهناء ،الذي لـ يبخؿ
النجاح ،والدي العزيز.

وتحممػػت معػػي سػػهر
إلػػى مػػف قاسػػت معػػي أكثػػر مػػف ػ ّػـ ،وعانػػت الكثيػػر مػػف الصػػعوبات،
ّ
الميالي وتعب األياـ ،زوجتي الغالية ،وأ مها الكراـ ،ومعهـ أبنائي الغوالي.
إلػػى مػػف ُح ػبهـ يجػػري عػػي عروقػػي ،ويمه ػ بػػذك ار ـ ع ػؤادي ،أشػػئائي وعػػائبلتهـ وشػػئيئاتي
وعػػائبلتهف ،وزمبلئػػي عػػي جمعيػػة دو ار اإلسػػبلمية لرعايػػة األيتػػاـ ومدرسػػة الصػػديؽ الخيريػػة
األساسية.
إلػػى مػػف عممػػوني حروع ػاً مػػف ذ ػػب ،وكممػػات مػػف ُدرر ،أ ػػؿ الش ػريعة عػػي جامعػػة الخميػػؿ،
وكمية الدعوة وأصوؿ الديف عي جامعة الئدس.
وتحممػوا معػػي عنػػاء البحػث والتوثيػػؽ ،العػػامميف عػػي مكتبتػػي كميػػة الػػدعوة
إلػى مػػف سػػاعدوني
ّ
وبمدية الخميؿ ،كاف اهلل معهـ.
العماؿ المخمصيف وأرباب العمؿ أجمعيف.
إلى ّ
أ دي عممي المتواضع ذا.
الطالب
سمير محمد العواودة

اإلقرار
أقػػر أنػػا معػ ّػد الرسػػالة بأنهػػا قُػػدمت لجامعػػة الئػػدس ،لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير ،وأنهػػا نتيجػػة
أبحػػاثي الخاصػػة ،باسػػتثناء مػػا تػػـ اإلشػػارة لػ حيػػث ورد ،وأف ػػذز الد ارسػػة ،أو أي جػػزء
منها ،لـ يئدـ لنيؿ درجة عميا ألي جامعة أو معهد آخر.

التوقيع..........................
مئدـ الرسالة :سمير محمد جمعة العواودة
التاريخ............................:
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الشكر والعرفان
1
ِ
ش َكر فَِإنَّما ي ْ ِ ِ ِ
ِ
يم } وامتثاالً
َ َ
انطبلقاً مف قوؿ اهلل َ {:و َمن َ َ
ش ُك ُر ل َن ْفسه َو َمن َكفََر فَإ َّن َرِّبي َغن ٌّي َك ِر ٌ
لئوؿ الرسوؿ  ":ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" ،2وعرعاناً بالفضؿ أل م عإنني أجد نفسي ممزمة

أخص منهـ:
بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أسهـ وساعد ونصح ّ
وشجع عي ذا البحث ،و ّ
الدكتوراف الفاضبلف المذاف تفضبل بئبوؿ اإلشراؼ عمى ذا العمؿ :عضيمة الدكتور عروة عكرمة

مي بالنصائح والتوجيهات
صبري حفظ اهلل تعالى ،والدكتور ياسر زبيدات بارؾ اهلل عي  ،عمئد جادا ع ّ
والتصويبات ،وأعطياني أغمى األوقات وأنفسها.
األساتذة الكراـ المذيف تفضموا بالمواعئة عمى إثراء ذا البحث مف خبلؿ مناقشة ذا العمؿ و ـ:

 .1الدكتور جماؿ الكيبلني عميد كمية الشريعة عي جامعة النجاح الوطنية.

تفضؿ وأشار
 .2الدكتور حساـ الديف عفانة أستاذ الفئ وأصول عي جامعة الئدس  ،والذي كاف قد ّ
عمي بموضوع ذا البحث.

ابتداء باألساتذة عي كمية الشريعة عي جامعة
ولف أنسى التئدـ بواعر الشكر إلى بئية أساتذتي الكراـ
ً
انتهاء بإخوانهـ عي كمية الدعوة وأصوؿ الديف وكمية الئرآف والدراسات اإلسبلمية ،وبرنام
الخميؿ ،و ً

الفئ والتشريع عي جامعة الئدس ،وجميع العامميف عي الحئؿ العممي مف موظفيف ،راجياً مف اهلل أف
يبئيهـ منارة لمعمـ الشرعي وأ م  ،وال يفوتني أف أتئدـ بالشكر ألُسر المكتبات العامة عي مكتبة بمدية

أتوجهـ بالعامميف عي مكتبتي كمية الحئوؽ و الدعوة وأصوؿ الديف عي
الخميؿ ومكتبة جامعة الخميؿ و ّ
جامعة الئدس ،وبجوار ـ كؿ مف ساعد عي طبع وتدقيؽ ومراجعة ذا العمؿ المتواضع.

1
2
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رواز أبػػو داود عػػي سػػنن  ،كتػػاب األدب ،بػػاب عػػي شػػكر المعػػروؼ ،ص  ،872ب ػرقـ  ،4811وحكػػـ

عمي الشيخ األلباني بأن حديث صحيح وذلؾ خبلؿ حكم عمى سنف أبي داود.
ب

الممخص
تناوؿ ذا البحث والمعنوف بػ" واجبات العماؿ وحئوقهـ عي الشريعة اإلسبلمية مئارنة مع قانوف
العمؿ الفمسطيني " الواجبات والحئوؽ لمعامؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

حيث بدأت عي بتعريؼ الواجب عند عمماء المغة وعمماء الشريعة اإلسبلمية ،ثـ بياف معنى

الحؽ لغة واصطبلحاً وكذلؾ عند عمماء الئانوف ،بعد ذلؾ بياف المعنى المراد مف مصطمح العمؿ عند
عمماء الشريعة اإلسبلمية ،وكذلؾ المراد من عند عمماء االقتصاد.

ناقش البحث مشروعية عئد اإلجارة عي الشريعة اإلسبلمية والتكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ،

مع بياف نوعي اإلجارة عمى األشخاص( األجير الخاص واألجير المشترؾ) وأ ـ الفروؽ بينهما  ،بعد

ذلؾ تطرؽ البحث لمحديث عف نظرة اإلسبلـ لمعمؿ ولمعماؿ عي حئؿ التجارة والزراعة وبئية المجاالت،
بغض النظر عف وظيفت .
مبيناً تكريـ اإلسبلـ لمعامؿ ّ
ّ
ثـ تناوؿ البحث واجبات العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني ،و ذز

المتفؽ عمي عمى أكمؿ وج  ،ومتابعة العامؿ عمى متابعت لمعمؿ بنفس ،
الواجبات ي :إنجاز العمؿ ُ
وكذلؾ ضرورة التواجد عي مكاف العمؿ المحدد ،وأ مية المحاعظة عمى أدوات العمؿ التي تكوف تحت
مسؤولية العامؿ ،ثـ تنفيذ العامؿ ألوامر صاحب العمؿ ضمف الحدود التي وضعتها الشريعة اإلسبلمية

وأثبتتها نصوص الئانوف.

ثـ تطرؽ البحث لمواجبات األخبلقية التي ترتبط بمبدأ ُحسف النية ،و ي عدـ إعشاء أسرار
السر المهني والخبرة المكتَ َسبة مف العمؿ ،ثـ ضرورة معاممة
العمؿ مؤكداً ضرورة تفريؽ الئانوف بيف ّ
جمة لمعمؿ وصاحب وعامم  ،ثـ ّبيف
عمبلء صاحب العمؿ معاممة حسنة؛ لما عي ذلؾ مف عوائد ّ
البحث أ مية استعماؿ العامؿ لوسائؿ النظاعة والوقاية المتوعرة عي موقع العمؿ ،واألضرار الناجمة عف

ترؾ ذز الواجبات المترتبة عمى العامؿ.

ثـ تناوؿ البحث الحئوؽ األخبلقية لمعامؿ التي يجب أف يتمتع بها  ،وتشمؿ ضرورة توعير الدولة

عرص العمؿ المناسبة لمئادريف عمى العمؿ ،مثبتاً عي ذا الجانب حرص اإلسبلـ عمى إيجاد العمؿ
لمعاطميف عف العمؿ والئادريف عمي  ،ثـ النظرة اإلنسانية الموسومة بالعطؼ والرحمة لمعامؿ ،والنتائ

المترتبة عمى ذلؾ عي الشريعة اإلسبلمية والئوانيف العربية ،وضرورة العمؿ عمى رعع الروح المعنوية
لمعامؿ وتحفيزز الدائـ مف ِقبؿ صاحب العمؿ أو مف ينوب عن  ،ثـ تطرؽ البحث لمسألة تشغيؿ
األطفاؿ وبياف األثر السمبي مف الناحية الشرعية والئانونية.

كما أشار ذا البحث إلى حؽ العامؿ عي تأدية العبادات مف صبلة يومية وصبلة الجمعة

والح  ،ثـ تناوؿ البحث موضوع حؽ العامؿ عي األجرة وبياف كيفية تحديد ا واألمور التي ينبغي
ج

مبينا
مراعاتها عند تحديد ا ،وذلؾ بالمئارنة بيف ما أوردت الشريعة اإلسبلمية وما ذكرت قوانيف العمؿ ّ
الحاجة الماسة لتحديد الحد األدنى مف األجور عي عمسطيف  ،وناقشت ربط األجرة بمؤشر غبلء

بد مف تواعر ا لدعع
المعيشة ،بعد ذلؾ ذكرت الوقت الشرعي والئانوني لدعع األجرة والضمانات التي ال ّ
األجرة ،ثـ قواعد الوعاء بدعع األجرة عي الوقت المحدد.

تطرؽ البحث لمناقشة اإلجازات وبياف المعنى المئصود مف اإلجازة لغة واصطبلحاً ،مع

نص عميها قانوف العمؿ الفمسطيني وتشمؿ  :اإلجازة األسبوعية ،والمرضية،
التطرؽ ألنواعها التي ّ
ّ
والعارضة ،واجازة األمومة التي تستحئها المرأة العاممة بعد وضعها لمولود ا ،مستحض اًر النوع الجديد
الذي استحدث قانوف العمؿ األردني( إجازة التفرغ لتربية األطفاؿ) بشروطها ،كما ناقش البحث حكـ
التأميف عي الشريعة اإلسبلمية ،وحؽ العامؿ عي التعويض عف كؿ ما يمحؽ ب مف أضرار نتيجة قيام

المتفؽ عمي  ،وناقش أيضاً التكييؼ الفئهي لمكاعأة نهاية الخدمة وموقؼ الئانوف منها ،كما
بالعمؿ ُ
تطرؽ لمراتب التئاعدي ،واألصؿ التاريخي ل  ،والموقؼ الشرعي والئانوني من .
وتناوؿ البحث الموقؼ الشرعي مف حؽ العامؿ عي تئديـ الشكاوى ضد صاحب العمؿ ،كما

ّبيف موقؼ الئانوف مف مئاضاة صاحب العمؿ أماـ المحاكـ المختصة  ،وكذلؾ حئ عي التظا ر
لفض النزاعات شريطة أف تكوف الغاية مف ذلؾ مشروعة
السبؿ ّ
واإلضراب عف العمؿ إذا انعدمت ُ

واألساليب أيضاً مشروعة ،كما تطرؽ البحث ألحكاـ ابتكارات العامؿ وكيفية االستفادة منها ،وكذلؾ

ذيمت األطروحة بمسرد لآليات الئرآنية
الحكـ الشرعي والموقؼ الئانوني مف الحئوؽ المعنوية ،ثـ ّ
المطهّرة وآخر لؤلحاديث النبوية الشريفة ،وثالث لؤلعبلـ الذيف تمت لهـ الترجمة عي ثنايا البحث ،ورابع
المستفاد منها عي كتابة ذا البحث ،وعهرس لمموضوعات ،ثـ خاتمة البحث وضمنتها أ ـ
لممراجع ُ
النتائ والتوصيات  ،و ي عمى النحو اآلتي :
ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أحكاـ تشغيؿ األطفاؿ.
 .1أف ّ
 .2أف تستحؽ المرأة العاممة إجازة الوضع بمجرد اجتياز ا لفترة التجربة عي العمؿ.

 .3وعرة التوجيهات اإلسبلمية التي تركز عمى غرس معرعة العامؿ بواجبات وحئوق .
 .3عندما ألزـ اإلسبلـ اإلنساف بالمحاعظة عمى الجسد عإن قرر مبدأ اإلجازات بأنواعها.
 .0العامؿ ُممزـ بضماف ما أتمف بتئصير أو إ ماؿ.
حؽ لمعامؿ.
 .6الراتب التئاعدي ومكاعأة نهاية الخدمة ٌ
.4
.8

االحتجاج والتظا ر واإلضراب عف العمؿ وسائؿ مشروعة إذا كانت غايتها وأساليبها مشروعة.

االبتكار حؽ لصاحب  ،وال يجوز االعتداء عمي .

د

Abstract
In this research with its address "The Duties and Rights in Islamic Sharee'a
compared with the Palestinian Work Law" you notice the rights and duties to the worker in
both Islamic Sharee'a and the Palestinian Work Law.
Is start in this research defining the duty among the linguistic men and the Islamic
Sharee'a men, then telling the meaning of the right linguistically and Idiomatically, also
among the law scientists, after that telling the meaning of "Work" Idiomatically among the
Islamic Sharee'a scientists the same thing among commercial scientists.
The research discusses the legality of rent decument in Islamic Sharee'a and to the
worker occupation in addition to show the two kinds of rent to people: the private
employee and the common employee and the main varieties between them, after that the
research talks about the Islamic look to both work and workers in trade and agriculture
with the rest fields showing that how Islam respects the worker whatever his job is.
Then, the research talks about the duties of the workers in Islamic Sharee'a and
Palestinian work law these rights are:
- finishing the work completely as they agreed up on.
- Observing the worker for his observing the work it self.
- The necessary of being exactly in the place job.
- The importance of keeping the work tools safely which is directly under the worker
responsibilies.
- Implementing exactly the job owner's orders exactly as the Islamic Sharee'a and the
law prove.
The research talks about the morals duties which is related to the good will intention. Such
as not telling anyone about the work secrets emphasizing the necessary of varing between
the law, vocational secret, and the knowledge that the worker had from his previous work,
and the necessary of dealing the work's owner customs good dealing as it has a lot benefits
to the work, the owner, and his worker, The research also showing the importance of the
worker using the means of cleaning and safety which is available in the work in his work
place and the damage that happens if these duties are left to the worker himself.
The research talks about the moral rights which the worker should have. It contains
the importance that the state has to give to its people such as work for the ones who can do
this task. And here Islam is the best model for that. Also the human look which is full of
sympathy, and mercy to the employee (worker) and the results which are in the Islamic
Sharee'a and Arab laws. The research continues to make clear to us the necessary of
working to encourage the worker and reward him continuously from the work owner or
who is instead of him. The research also shows that the bad effects from leaving the
children work from Sharee'a and Law point of view. The research shows the full right to
the worker to do his Islamic deeds such as the daily "Salah" the Jum'a Sala, and hajje. And
the worker right in his salary aconrding to Sharee'a and Palestinian law.
Also the research discussed the salary with the level of living high prices, after that the
timing in Sharee'a and law to give the salary with the needs which have to be available to
give the wagon (salary).
The research talks about discussing the permissions (vocations) and the meanings for them
linguistically and idiomatically and their kinds that the Palestinian work law shows:
- The weekly permission.
- The sick leave.
- The instant permission.

ه

-

The mother permission after a woman lays her baby.
And the new Jordanian work permission for women to rare their babies.
The research discusses the (Insurance) in Islamic Sharee'a and the right to the
worker to be companicited if he exposed to a labor accident. Also the for ending work
reward and the law situation from it and the retired salary with its history origin in addition
to Sharee'a and law from it.
The research also talks about the Sharee'a situation to the worker right to give the
complains against the owner's work with telling us the position of the law from going to
trials between the work owners in front of the special trials. Also the worker rights to
demonstrate and to stop working if there is no solutions and the acts are leagally. The
research talks about the inventions of the worker and how to benefits from them, and how
is the Sharee'a judge and law situation from the rights.
The desertation is also have "Aia's" and "Hadiths" verses and also it has people
who there is translation to them in this research, and references that we benefits from them
in this desertation. Also an index. I reach to these recommendations:
1. To urge the Palestinian work law to working children.
2. To give the woman her full right to lay permission "without depending of how
many years she is at works.
3. Availability of Islamic guidance which focuses on instilling knowledge worker
duties and rights.
4. When Islam is committed to maintaining the human body, it decided to leave the
principle of.
5. Group is required to ensure the damage he caused by default or negligence.
6. Pension and termination indemnities right of the worker.
7. Protest demonstrations and strike action illegal means and whether the legitimate
purpose and methods
8. Innovation, the right of the author and may not assault him

و

المقدمة
إف الحمػػد هلل نحمػػدز ونسػػتعين ونسػػتغفرز ،ونتػػوب إليػ ونعػػوذ بػػاهلل مػػف شػػرور أنفسػػنا ،ومػػف سػػيئات

أعمالنا ،مف يهدز اهلل عبل مضؿ ل  ،ومف يضمؿ عبل ادي ل  ،وأشهد أف ال إل إال اهلل ،وحػدز ال شػريؾ

ل  ،وأشهد أف محمداً عبدز ورسول  ،أما بعد:

عػػإف مػػف ممي ػزات الػػديف اإلسػػبلمي شػػمولية أحكام ػ لكػػؿ ن ػواحي الحيػػاة وجوانبهػػا ،إذ إف تش ػريعات ػػذا
الديف العظيـ شممت كؿ ما يحتاج البشر ،سػواء أكػاف عػي المعػامبلت أـ العبػادات أـ غير مػا ،عمػا مػف

ٍ
خير إال وقد د ّؿ الناس عمي  ،وما مػف شػ ٍر إال و حػذر ـ منػ  ،لػذلؾ كانػت شػريعة اإلسػبلـ صػالحة لكػؿ
زمػ ٍ
ػاف ومكػػاف؛ عأحكػػاـ اإلسػػبلـ وتش ػريعات تسػػتوعب مختمػػؼ المسػػائؿ والئضػػايا التػػي تسػػتجد عػػي واقػػع
الناس وحياتهـ.

عمنذ بدء الخميئة ظهرت الحاجة إلى إدارة العائمة أو الئبيمة أو الئريػة أو المجتمػع أو الدولػة ،ومػع

تطور البشرية تطورت الحاجة إلى وضع الئوانيف واألنظمػة التػي تضػبط ػذا التطػور والتئػدـ ،ومػف ػذا
المنطمؽ جاءت الشريعة اإلسبلمية بمبادئ وأحكاـ عامة وتفصيمية تػنظـ مػف خبللهػا عبلقػة العامػؿ مػع

بد مف إبراز ا والئاء الضوء عميها ،كما أف لتنظيـ العبلقػة بػيف صػاحب العمػؿ
صاحب العمؿ ،والتي ال ّ
والعامؿ أث اًر إيجابياً عي عنصر اإلنتاج ،والذي يؤثر بشكؿ مباشر عي التنمية والتئدـ؛ لػذا وجػدت أسػباباً

داعية الختيار ذا الموضوع ،عكانت كثيرة أذكر منها:

 .1عدـ وجود دراسة مستئمة عي عمى مستوى عمسطيف – حسب عممي -عما وجدت مػف كتػب عػي ػذا

الموضوع مئارنة مع الئانوف الفمسطيني.

 .2مػا ألمسػ عػػي الحيػاة اليوميػػة مػػف قمػة عمػـ واضػػحة لػدى العامػػؿ وصػػاحب العمػؿ عػػي معرعػػة كميهمػػا
لحئوق وواجبات .

 .3حاجة المكتبة اإلسبلمية لمتأصيؿ الشرعي لحئوؽ العامؿ وواجبات التي قررتها الئوانيف.

 .4بياف الحئوؽ أو الواجبات التي سكت عنها الئانوف الفمسطيني ولـ يذكر ا– إف وجدت .-
رب العمؿ والتزامات كؿ منهـ تِجاز اآلخر.
 .5تعريؼ العماؿ بحئوقهـ الشرعية ،وكذا بياف حئوؽ ّ

منهج الدراسة

اتبعػػت عػػي د ارسػػتي لهػػذا الموضػػوع المػػنه الوصػػفي مػػع المئارنػػة والتحميػػؿ ،حيػػث حصػػرت الم ػواد

الئانونية التي تتعمؽ بحئوؽ العماؿ وواجباتهـ ومحاولة البحث عف شروحها ،وعند انعدامها اتجهت نحو
الئػوانيف العربيػة المجػاورة والشػبيهة ،كئػانوف العمػؿ األردنػػي والمصػري والسػعودي ،ثػـ قارنػت ػذز المػواد
بمػ ػػا تحػ ػػدث عن ػ ػ الفئهػ ػػاء المسػ ػػمموف الئػ ػػدامى والمعاصػ ػػروف ،ومػػػا قررت ػ ػ المج ػػامع والهيئػ ػػات الشػ ػػرعية
ز

وبينػػت االسػػتدراكات التػػي رآ ػػا الباحػػث ضػػرورية،
المعاص ػرة ،ثػػـ أثبػػت المىخػػذ عمػػى الئػػانوف الوضػػعيّ ،
عكاف عممي عي ذا البحث عمى النحو اآلتي:
.1

عزو اآليات الئرآنية وبياف موضعها مف الئرآف الكريـ.

.3

تخري األحاديث النبوية مف كتب األحاديث.

بياف وج االستدالؿ مف اآليات الئرآنية.

.2
.4

اإلتياف بحكـ المحدثيف عمى األحاديث التي أسوقها خبلؿ الدراسة -ما استطعت لذلؾ سبيبل.-

.6

تخري اآلثار الواردة عي الدراسة.

.8

االعتماد عمى النسخة الرسمية لئانوف العمؿ الفمسطيني الصادرة عي سنة 2000ـ.

بياف شرح األحاديث النبوية مستعيناً بكتب شروح الحديث.

.5

الرجوع إلى كتب الفئ اإلسبلمي لبياف أصؿ الحئوؽ أو الواجبات التي ذكر ا الئانوف.

.7

الترجمة لؤلعبلـ الذيف يرد ذكر ـ عي الدراسة.

.9

 .10االستعانة بشروحات قانوف العمؿ الفمسطيني.

 .11بيػػاف أ ػػـ نئػػاط االتفػػاؽ واالعت ػراؽ بػػيف الحئػػوؽ ال ػواردة عػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية وتمػػؾ التػػي سػػاقها

الئانوف.

الدراسات السابقة
عندما عئدت العزـ عمى البحث عي ذا الموضوع بحثت عمف كتب قبمي عي عما وجػدت إال الئميػؿ

مف الكتب أذكر منها:

 .1حئػوؽ العمػػاؿ عػي اإلسػػبلـ لمباحػث عػػدناف بػف خالػػد شػعباف ،و ػػي رسػالة دكتػػوراة أُجيػزت مػػف كميػػة
الشريعة والئانوف عي جامعة األز ر عي سنة 1971ـ  ،بإشػ ارؼ الػدكتور محمػد إبػ ار يـ الخضػراوي ،ولػـ

أتمكػػف مػػف االطػػبلع عميهػػا ،لعػػدـ توعر ػػا عػػي المكتبػػات الفمسػػطينية وعجػػزي عػػف إحضػػار ا مػػف مكػػاف
نشر ا.

 .2حئػػوؽ العمػػاؿ وواجبػػاتهـ عػػي اإلسػػبلـ لمباحػػث عمػػي بػػف عبػػد اهلل الغامػػدي ،و ػػي رسػػالة ماجسػػتير
أُجيزت مف المعهد العالي لمئضاء عي جامعة اإلمػاـ محمػد بػف سػعود اإلسػبلمية سػنة 1984ـ ،بإشػراؼ

الدكتور عبد العظيـ شرؼ الديف ،وواجهت عيها ما واجهت عي الرسالة األولى.

 .3العمػػاؿ عػػي رعايػػة اإلسػػبلـ لمؤلف ػ محمػػد محمػػد الطويػػؿ ،وطبػػع سػػنة 1998ـ عػػي مكتبػػة الغػػد عػػي
مصر.

الخطة التفصيمية
جعمت رسالتي عي ثبلثة عصوؿ وخاتمة ،عكانت عمى النحو اآلتي:
ح

الفص ػػؿ األوؿ :تعري ػػؼ بالواجب ػػات والحئ ػػوؽ والتكيي ػػؼ الفئه ػػي لوظيف ػػة العام ػػؿ وأس ػػس اختي ػػارز ،وعيػ ػ
مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريؼ بالواجبات والحئوؽ والتكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ ،ويشمؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :تعريؼ الواجب والحؽ .

المطمب الثاني :التكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ.
المبحػػث الثػػاني :نظ ػرة اإلسػػبلـ لمعمػػؿ والعمػػاؿ وأسػػس اختي ػار العم ػاؿ عػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية وقػػانوف
العمؿ الفمسطيني ،ويشمؿ المطالب اآلتية:

المطمب األوؿ :نظرة اإلسبلـ لمعمؿ والعماؿ.

المطمب الثاني :أسس اختيار العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

الفصػػؿ الثػػاني :واجبػػات العمػػاؿ عػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية وقػػانوف العمػػؿ الفمسػػطيني ،ويشػػمؿ المباحػػث
اآلتية:

المبحث األوؿ :واجبات العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية  ،ويشمؿ المطالب اآلتية:

المطمب األوؿ :إنجاز العمؿ عمى الوج المطموب.

المطمب الثاني :متابعة العامؿ لمعمؿ بنفس .

المطمب الثالث :عدـ الغياب عف العمؿ أثناء عترة العمؿ.
المطمب الرابع :الحفاظ عمى ما تحت رعايت مف آالت وأدوات ومعدات.

المطمب الخامس :التعويض والضماف

المطمب السادس :تنفيذ األوامر بالئدر الذي يخص العمؿ.

المبحث الثاني  :واجبات العماؿ األخبلقية وتشمؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :عدـ إعشاء أسرار العمؿ .

المطمب الثاني:إحساف معاممة عمبلء صاحب العمؿ.

المطمب الثالث  :التعاوف بما يحئؽ مصالح العمؿ.
المطمب الرابع :استعماؿ وسائؿ النظاعة والوقاية.

الفصؿ الثالث :حئوؽ العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني ،وعي سبعة مباحث:
المبحث األوؿ :حئوؽ العماؿ األخبلقية ،ويشمؿ المطالب اآلتية:

المطمب األوؿ :حؽ العامؿ عمى الدولة عي توعير عرصة عمؿ.

المطمب الثاني :حؽ العامؿ عي المعاممة اإلنسانية.

المطمب الثالث  :حؽ العامؿ عي رعع الروح المعنوية وتحفيزز.

المبحث الثاني  :حؽ العامؿ عي تأدية العبادات ،ويشمؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :حؽ العامؿ عي تأدية عريضة الح .

ط

المطمب الثاني  :حؽ العامؿ عي تأدية الصموات المفروضة.

المطمب الثالث :حؽ العامؿ عي تأدية صبلة الجمعة.

المطمب الرابع :حؽ العامؿ عي تأدية النواعؿ والسنف الراتبة.

المبحث الثالث :حؽ العامؿ عي األجرة ،ويشمؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :تحديد األجرة .

المطمب الثاني  :االعتماد عمى مؤشر غبلء المعيشة عي تحديد األجرة ،والحكـ الشرعي عي ذلؾ.
المطمب الثالث :وقت دعع األجرة وتممكها.
المطمب الرابع:ضمانات الوعاء باألجرة.

المطمب الخامس :قواعد الوعاء باألجر.

المبحث الرابع  :حؽ العامؿ عي اإلجازات ،وتشمؿ المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :اإلجازة السنوية .

المطمب الثاني:اإلجازة األسبوعية.
المطمب الثالث:اإلجازة المرضية .
المطمب الرابع :اإلجازة األمومة.

المطمب الخامس.:إجازة العارضة.
المبحث الخامس  :حؽ العامؿ عي التأميف والتعويض ،وعي مطمباف:

المطمب األوؿ :التأميف عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

المطمب الثاني :التعويض عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

المبحث السادس  :حؽ العامؿ عي مكاعأة نهاية الخدمة والتئاعد ،ويشمؿ المطالب اآلتية.
المطمب األوؿ :مكاعأة نهاية الخدمة عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

المطمب الثاني :الراتب التئاعدي عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

المبح ػػث السػ ػػابع  :حػ ػػؽ العام ػػؿ عػ ػػي الشػ ػػكوى و التئاضػ ػي و التظػ ػػا ر واإلض ػ ػراب ع ػػف العمػ ػػؿ ،وحػ ػػؽ
االبتكار ،ويشمؿ المطالب اآلتية:

المطمب األوؿ :الشكوى والتئاضي.

المطمب الثاني  :التظا ر واإلضراب عف العمؿ.
المطمب الثالث :حؽ االبتكار.

رب العرش الكريـ أف يكوف قد وعئني وأعانني عي كتابػة ػذز الرسػالة ،متضػرعاً إليػ
وأسأؿ اهلل العظيـ ّ
سبحان أف ينفع بهػا المسػمميف ،ويسػتفيد منهػا العامػؿ وصػاحب العمػؿ؛ ليئػوـ النػاس بالئسػط  ،عمػا كػاف

ص ػواباً عمػػف توعيػػؽ اهلل لعبػػدز ،ومػػا كػػاف مجانب ػاً لمص ػواب عمػػف نفسػػي و الشػػيطاف- ،أعاذنػػا اهلل من ػ .-
ي

الفصددل األول :تعريددف بالواجبددات والحقددو والتكييددف الفقهددي لوظيفددة العامددل وأسددس اختيدداراي وفيدده
مبحثان:

المبحث األول :تعريف بالواجبات والحقو والتكييف الفقهي لوظيفة العاملي وفيه مطمبان:
المطمب األول :تعريف الواجب والح والعمل.
المطمب الثاني :التكييف الفقهي لوظيفة العامل.
المبحث الثاني :نظرة اإلسالم لمعمل والعمال وأسس اختيار العاملي وفيه مطمبان:
المطمب األول :نظرة اإلسالم لمعمل والعمال.
المطمب الثاني :أسس اختيار العامل في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.

-1-

المطمب األول
تعريف الواجب والح والعمل.
أوالً :تعريؼ الواجب لغة واصطبلحاً ،عالواجب عي المغة مف وجب الشيء يجب وجوباً ،أي لزـ،1
ٍ
لشيء استحئ  ،2والواجب أيضاً مف وجب الشيء إذا سئط،
ووجبت الشيء جعمت الزماً ،واستوجب
ِ
ِ
ومف ذلؾ قوؿ اهلل { : وا ْلب ْد َن جع ْم َنا َا لَ ُكم ِّمن َ ِ
اس َم المَّ ِه َعمَ ْي َها
يها َخ ْيٌر فَا ْذ ُك ُروا ْ
ش َعائ ِر المَّه لَ ُك ْم ف َ
َ ُ ََ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َو َّ
ون }
س َّخ ْرَنا َا لَ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
اف فَِإ َذا َو َج َب ْت ُج ُن ُ
وب َها فَ ُكمُوا م ْن َها َوأَ ْطع ُموا ا ْلقَان َع َوا ْل ُم ْعتََّر َك َذل َك َ
َ
5
4
عرع اإلماـ اآلمدي -
واستوجب الشيء بمعنى ثبت .وعي اصطبلح عمماء الشريعة اإلسبلمية عئد ّ
رحم اهلل -الواجب بئول  ":ما طمب الشارع ععم مف المكمَّؼ طمباً حتمياً ،مئترناً عمى حتمية ععم ،
ويكفَّر منكرز إذا ثبت بدليؿ قطعي" ،6و و" ما طمب الشارع ععم عمى
ويعاقَب تارك ُ ،
ويثاب عاعم ُ ،
ُ
7
ويمدح عاعم ومع المدح الثواب" ،والواجب عي العمؿ:
وج المزوـ ،بحيث يذـ تارك  ،ومع الذـ العئابُ ،

المؤولة ،وذلؾ كصدقة
اسـ لما لزـ عمينا بدليؿ عي ُشبهة ،كخبر الواحد، 8والعاـ المخصوص ،واآلية
َّ
الفطر واألضحية،9

1

الفيروز آبادي ،محمد بف يعئوب ،الئاموس المحيط ،تحئيؽ مكتب التراث عي مؤسسة الرسالة ،ص

2

السيد محمد ،يسري ،حئوؽ اإلنساف عي ضوء الكتاب والسنة ،ص ،92ط2006 ،1ـ ،دار المعرعة

3

سورة الح  ،آية رقـ .36

 ،140ط1998 ،6ـ ،بإشراؼ محمد نعيـ العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

لبناف.

لمطباعة والنشر ،بيروت  ،لبناف.
4
5

أبو البئاء  ،أيوب بف موسى ،الكميات ،ص ،689ط1998 ،2ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.

عمي بف محمد اآلمدي ،نزؿ آمد بديار بكر  ،ل كتاب عمدة الحاضر وكفاية المساعر عي الفئ .

حاجي خميفة  ،مصطفى عبد اهلل  ،كشؼ الظنوف عف أسماء الكتب والفنوف  ،ج ، 2ص ، 1166

بدوف رقـ طبعة  ،مكتبة المثنى  ،بغداد ،العراؽ.
6
7
8

اآلمدي ،اإلحكاـ عي أصوؿ األحكاـ ،ج  ،1ص .50

زيداف ،عبد الكريـ ،الوجيز عي أصوؿ الفئ ،ص ،31ط1976 ،6ـ ،مؤسسة قرطبة ،الجيزة ،مصر.
خبر الواحد " ما كاف مف األخبار غير منت ٍ إلى حد التواتر" اآلمدي  ،عمي بف محمد ،اإلحكاـ عي

أصوؿ األحكاـ ،تحئيؽ عبد الرزاؽ عفيفي ج ،2ص ،4ط ،2المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
9

الجرجاني ،عمي بف محمد الشريؼ ،التعريفات ،ص ،269بدوف رقـ طبعة 1978 ،ـ ،مكتبة لبناف،

بيروت ،لبناف.
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ثانياً :تعريؼ الحؽ عي لغة واصطبلحاً :مصدر َّ
حؽ األمر :بمعنى وجب وثبت ،ويأتي بمعنى :أوضح
ان حياً وي ِح َّ ا ْلقَو ُل عمَى ا ْل َك ِ
ِ ِ
ين } ،1واستحؽ الشيء
اف ِر َ
ْ َ
وصدؽ وذلؾ لئوؿ اهلل { : ل ُينذ َر َمن َك َ َ ّ َ َ
واستحؽ األمر إذا استوجب  ،واستحؽ اإلثـ بمعنى وجبت عمي عئوبت  ،ومن قوؿ اهلل { : فَِإ ْن ُع ِث َر
آخر ِ ِ
َعمَى أ ََّن ُهما ْ َّ ِ
ان فَ ُي ْق ِس َم ِ
استَ َح َّ َعمَ ْي ِه ُم األ َْولَ َي ِ
ان ِبالمّ ِه
ام ُه َما ِم َن الَِّذ َ
وم ُ
ين ْ
استَ َحقا إثْماً فَ َ َ
ان َمقَ َ
ان يقُ َ
َ
3
2
ويطمؽ
َح ُّ ِمن َ
لَ َ
ش َه َ
ش َه َ
اعتَ َد ْي َنا إِ َّنا إِذاً لَّ ِم َن الظَّالِ ِم َ
اد ِت ِه َما َو َما ْ
ين } واالستحئاؽ طمب الحؽ ُ ،
ادتَُنا أ َ
ويطمؽ أيضاً عمى ِ
الممؾ والماؿ ،واألمر الموجود الثابت ومف ذلؾ قوؿ اهلل { : لَقَ ْد َح َّ ا ْلقَ ْو ُل َعمَى
ُ
ون }،4ويرى بعض المعاصريف أف كؿ االستعماالت المغوية المستعممة لكممة الحؽ
أَ ْكثَ ِرِ ْم فَ ُه ْم َد ُي ْؤ ِم ُن َ
تدور حوؿ معنى الثبوت والوجوب 5،كما يطمؽ الحؽ كذلؾ عمى ٍ
اسـ مف أسماء اهلل  أو مف صفات ،
ُ
6
صفات  ،كما ُيطمؽ عمى الئرآف الكريـ ،و و ضد الباطؿ ،والموت ،والحزـ ،و و عي اصطبلح أ ؿ

ويطمؽ عمى األقواؿ والعئائد واألدياف والمذا ب باعتبار اشتمالها عمى
المعاني :الحكـ المطابؽ لمواقعُ ،
7
ذلؾ.
وبالنسبة لتعريؼ الحؽ عند عمماء الشريعة اإلسبلمية عمـ أقؼ – بعد عناء البحث -عمى تعريؼ

جامع لمحؽ بالمعنى العاـ ،وذلؾ العتماد ـ عمى التعريؼ المغوي ،إال ما وجدت عند صاحب كتاب
عرع بئول  ":الحؽ ما يستحئ الرجؿ" ، 8كما وجدت تعريفاً آخر لصاحب شرح
البحر الرائؽ الذي ّ
المنار عئاؿ ":الحؽ و الشيء الموجود مف كؿ وج  ،وال ريب عي وجودز" ،9ومف ذلؾ قوؿ الرسوؿ

1

سورة يس ،آية رقـ .70

2

سور ة المائدة ،آية رقـ .107

3

ابف منظور ،محمد بف مكرـ ،لساف العرب،ج،10ص،50بدوف رقـ طبعة،دار صادر ،بيروت ،لبناف.

4

سورة يس ،آية رقـ .8

5

الدريني ،عتحي ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ص ،184ط1977 ،2ـ ،مؤسسة الرسالة،

6

الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص .874

بيروت.
7
8

الجرجاني ،التعريفات ،ص .120

ابف نجيـ ،زيف الديف ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ج ،6ص  ،148ط ،2دار المعرعة لمطباعة

والنشر ،بيروت ،لبناف.
9

ابف ممؾ ،عز الديف عبد المطيؼ بف عبد العزيز ،شرح المنار وحواشي مف عمـ األصوؿ ،ص،886

بدوف رقـ طبعة ،مطبعة عثمانية.
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 ":العيف حؽ ،ولو كاف شيء سابؽ الئدر لسبئت العيف  ،واذا استغسمتـ عاغسموا " ،1و ذا تعريؼ
الحؽ بالمعنى المغوي – واهلل تعالى أعمـ، -ومف خبلؿ استعماالت الفئهاء لكممة الحؽ نرى أنهـ لـ

ُيطمئو ا عمى معنى واحد ،ألنهـ أطمئوا ذا المفظ عمى ٍ
معاف مختمفة ،وكمها راجعة إلى المعنى المغوي،
ً
عيئاؿ مثبلً :حؽ هلل تعالى وحؽ
ومنهـ مف أطمؽ كممة الحؽ عمى جميع الحئوؽ المالية وغير المالية ُ
لمعباد ،2وقد يستعمموف ذا المفظ ليدؿ عمى مراعؽ العئارات كحؽ المسيؿ وحؽ الطريؽ ،وكذلؾ الحئوؽ
الحئوؽ المتعمئة بالبنايات عي العصر الحديث ،كحؽ الصعود لمطوابؽ العميا ،ومنهـ مف يستعمؿ لفظ

الحؽ عي البدؿ عمى ما ينشأ عف العئد الصحيح مف التزامات  ،ععئد البيع مثبلً إذا تـ بصورة صحيحة
عينشأ عن نئؿ الممكية لممش تري ،وكذلؾ تسميـ المبيع ،ودعع الثمف حسب الحئوؽ ،وكؿ ذز حئوؽ

متعمئة بالعئد3.أما عمماء أصوؿ الفئ عئد ا تموا بالحؽ وتئسيمات عي باب المحكوـ ب  ،والذي و
ععؿ المكمَّؼ الذي يتعمؽ ب خطاب الشارع ،4و و عند الحنفية ينئسـ باعتبار ما ُيضاؼ إلي إلى
قسميف ما:
الئسـ األوؿ :حؽ هلل تعالى ،و و ما يتعمؽ ب النفع العاـ لجميع العالـ ،عبل يختص ب واحد دوف

واحد ،واضاعت إلى اهلل تعالى لعظيـ خطرز ،وأ ميت  ،وشموؿ نفع لمجميع ،5و ذا أقرب ما يكوف عند

عمماء الئانوف باألمور المتعمئة بالنظاـ العاـ ،غير أن عند الحنفية شامؿ لممصمحة الدنيوية

واألخروية  ،وال يختص بالدنيوية كما و عند عمماء الئانوف ومف األمثمة عمى ذلؾ حرمة الزنا التي
يتعمؽ بها عموـ النفع مف سبلمة األنساب.6

الئسـ الثاني :حئوؽ العباد ،و ذز الحئوؽ ي التي تتعمؽ باألعراد وليس بالنظاـ ،بؿ ال دخؿ لمنظاـ

كحرمة ماؿ الغير ،وحؽ الدية  ،وحؽ بدؿ المتمفات.
عيها ،و ي ما يتعمؽ بمصمحة خاصة دنيويةُ ،
1

مسمـ بف الحجاج النيسابوري ،الجامع الصحيح،ص ،936برقـ( ،)2188ط2005 ،1ـ،مؤسسة

المختار ،الئا رة ،مصر.
2
3

ابف ممؾ ،شرح المنار وحواشي  ،ص.886

السنهوري ،عبد الرزاؽ ،مصادر الحؽ عي الفئ اإلسبلمي دراسة مئارنة بالفئ الغربي ،ج ،1ص،14

بدوف رقـ طبعة ،المجمع العممي العربي اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
4
5

ابف ممؾ ،شرح المنار وحواشي  ،ص .886

الئراعي ،أحمد بف إدريس الصنهاجي ،الفروؽ وأنوار البروؽ عي أنواء الفروؽ ،ج ،1ص ،256ط،1

1998ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
6

بدراف ،بدراف أبو العينيف ،تاريخ الفئ اإلسبلمي ونظرية الممكية والعئود ،ص ،297بدوف رقـ طبعة،

دار النهضة العربية ،بيروت ،لبناف.
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وقد أضاؼ العمماء قسماً ثالثاً ،و و ما يشمؿ حئاً هلل تعالى وحئاً لمعباد ،كحد الئذؼ مثبلً ،عيرى
الحنفية أف حؽ اهلل تعالى وحؽ العبد إذا اجتمعا عي شيء ،ونفذ أحد ما سئط اآلخر ،وقالوا :ال ُيجمع

قطع وتغريـ عي السرقة ،1بينما يرى غير ـ أن ال تناعي بيف الحئيف ،2وانما ُيعرؼ الفرؽ بيف ذز
الحئوؽ بصحة إسئاط الحؽ ،عما كاف هلل تعالى عبل يجوز إسئاط  ،وكؿ ما جاز إسئاط عهو حؽ

لمعبد.وقد نسب الدكتور الدريني -3رحم اهلل -لعمماء األصوؿ تعريفاً لمحؽ بئول  ":الحؽ الموجود
والمراد ب

نا حكـ يثبت" وعمّؽ عمى ذا التعريؼ بأمريف ما:

األوؿ :أن ُبني عف منشأ الحؽ ومصدرز؛ ألف الحؽ ال ُيعد حئاً عي نظر الشرع اإلسبلمي إال إذا جاء
مف النصوص الشرعية ما يئررز ،وتئرير الحؽ ال يكوف إال بحكـ شرعي.

الثاني :أف الحكـ إف أُريد ب خطاب اهلل المتعمؽ بأععاؿ المكمّفيف عالحؽ ليس و الخطاب نفس  ،وانما

المسبب بالسبب ،واستخمص
و األثر المترتب والثابت بالخطاب ،ععبلقة الحؽ بالحكـ ي عبلقة
ّ
الدكتور الدريني -رحم اهلل  -أف ذا تعريؼ باألعـ؛ ألف كؿ حؽ حكـ ،وليس كؿ حكـ حئاً 4،ذا وقد
وقد اجتهد عئهاء العصر عي تحديد معنى الحؽ وانئسموا عي ذلؾ إلى قسميف:

عرعوز بحسب الغاية من عئالوا ":و مصمحة ثابتة لمفرد أو المجتمع أو لهما معاً
الئسـ األوؿ:و ؤالء ّ
يئرر ا الشارع الحكيـ" ،5ولكف يؤخذ عمى ذا التعريؼ أف الحؽ ليس مصمحة لمفرد أو المجتمع ،وانما
و وسيمة يمكف أف يسمكها المكمؼ لموصوؿ إلى المصمحة.
رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار ،تحئيؽ الشيخ عادؿ
 1ابف عابديف ،محمد أميفّ ،
أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد عوض ،ج ،6ص ،179ط1994 ،1ـ ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف.المرغيناني ،عمي بف أبي بكر ،الهداية شرح بداية المبتدي ،تحئيؽ محمد محمد تامر

وحاعظ عاشور حاعظ ،ج ،2ص ،801ط2000 ،1ـ ،دار السبلـ ،الئا رة ،مصر.
2

يرى الشاطبي -رحم اهلل -أف حؽ اهلل تعالى وحؽ العباد ثابتاف عي كؿ حكـ .الشاطبي ،إب ار يـ ابف

موسى ،المواعئات عي أصوؿ الشريعة ،ج ،2ص ،315تحئيؽ الشيخ عبد اهلل دراز ،بدوف رقـ طبعة،

دار الحديث ،الئا رة ،مصر.

 3محمد عتحي الدريني (عمسطيني األصؿ) ,لئّب بشاطبي العصر  ،إلحيائ االجتهاد المئاصدي .ل مف
درس لعئود
المؤ بلت العممية دكتوراز عي الفئ اإلسبلمي وأصول  ،كمية الئانوف والشريعة عي األز رّ ،
طويمة عي مصر والجزائر ودمشؽ لمدة طويمة ثـ كاف آخر مستئرز عي الجامعة األردنية  ،توعي عاـ

2008ـhttp://www.ahlalhdeeth.com.
4

الدريني ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ص .188

5

المصدر نفس  ،ص.189
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عرعوا الحؽ حسب موضوع  ،عهو عند ـ ":ما ثبت لئلنساف استيفاؤز" 1وأخذ
الئسـ الثاني:و ؤالء ّ
الدريني -رحم اهلل -عمى ذا التعريؼ أن غير مانع؛ ألن يشمؿ الرخصة واإلباحة ،إذ ي مما
يثبت استيفاؤز شرعاً كذلؾ ،كما ال يشمؿ التعريؼ حئوؽ األسرة مثؿ حؽ الولي عي تأديب الصغير،
وذلؾ ألف المصمحة عائدة عمى غير صاحب الحؽ و و المولّى عمي .

2

أو و اختصاص مظهر عيما يئصد ل شرعاً،3ثـ اختار الدكتور الدريني –رحم اهلل -تعريفاً لمحؽ

يئر ب الشرع سمطة عمى شيء أو اقتضاء أداء مف آخر تحئيئاً لمصمحة
عئاؿ ":و اختصاص ّ
4
ويمكف ترجيح ذا التعريؼ لؤلسباب اآلتية:
معينة "ُ ،
 .1يميز بيف الحؽ وغايت  ،عالحؽ ليس و المصمحة بؿ و وسيمة لموصوؿ لهذز المصمحة.
 .2يشمؿ حئوؽ اهلل تعالى وكذلؾ حئوؽ األشخاص الطبيعية واالعتبارية.

ُ .3يبيف مدى استعماؿ الحؽ بما أُلئي عمي مف قيد" تحئيئاً لمصمحة معينة".
 .4يستبعد ذا التعريؼ المصمحة مف تعريؼ الحؽ وكذلؾ اإلرادة.
 .5يشمؿ ذا التعريؼ حئوؽ األسرة وحئوؽ المجتمع.

 .6لـ يجعؿ ذا التعريؼ الحماية الشرعية لمحؽ عنص اًر عي  ،بؿ جعؿ الحماية الشرعية لمحؽ مف
مستمزمات  ،عهي تالية مف حيث وجود ا لوجود الحؽ.

5

ومعروؼ أف الحئوؽ تثبت باألدلة ،خاصة عي موضع النزاعات ،كمف ّادعى عمى غيرز ماالً ععمي
وصؼ مصدرز ،و ؿ ذا الحؽ كاف ببيع أو قرض .
وعرع األستاذ مصطفى الزرقا -6رحم اهلل-
ّ
تكميفاً"1وذلؾ كحؽ الولي عي التصرؼ عمى مف تحت واليت  ،عإن سمطة لشخص عمى شيء.

بئول  ":اختصاص يئر ب الشرع سمطة أو

1

الدريني ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ص.190

2

المرجع نفس  ،ص .190

3

السيد محمد ،حئوؽ اإلنساف عي ضوء الكتاب والسنة ،ص .91

4

الدريني ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ص.260

5
6

المصدر نفس  ،ص.262

ولد الشيخ مصطفى الزرقا بمدينة حمب عي سورية ،عاـ  1322ػ المواعؽ 1904ـ ،والدز الشيخ أحمد

وجدز العبلّمة الكبير الشيخ محمد الزرقا  ،وكبل ما مف
أحمد الزرقا مؤلّؼ ( شرح الئواعد الفئهية)ّ ،
كبار عمماء مذ ب الحنفية  ،حفظ الئرآف منذ صغرز ،قاؿ الشيخ يوسؼ الئرضاوي ":عمماء الشاـ
الكبار أربعة  :مصطفى السباعي ،ومصطفى الزرقا ،ومحمد المبارؾ ،ومعروؼ الدواليبي" ،حصؿ
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والمراد باالختصاص :عبلقة تشمؿ الحؽ الذي موضوع مالي ،كاستحئاؽ َّ
الديف عي الذمة بأي سبب
كاف ،والذي موضوع ممارسة سمطة شخصية ،كممارسة الولي واليت  ،والوكيؿ وكالت .

معيف أو بفئة ،إذ ال معنى لمحؽ إال عندما
و ذز العبلقة لكي تكوف حئاً يجب أف تختص بشخص ّ
يتصور عي ميزة ممنوحة لصاحب  ،وممنوعة عف غيرز ،أما ما كاف مف قبيؿ اإلباحات العامة،
كاالصطياد ،واالحتطاب عبل تعد حئاً بالمعنى المراد نا؛ إذ ال يوجد شخص مطالب بأداء ذا الحؽ

لصاحب  ،ثـ إف ذا االختصاص ال يكوف معت َب اًر ما لـ يعتبرز الشرع ،ولذا اشتُرط إقرار الشرع ل  ،إذ ال
حؽ إال ما اعتبرز الشرع حئاً.
والمراد بالسمطة :ما يشمؿ سمطة شخص عمى شخص ،كحؽ الوالية عمى النفس عهي لمولي عمى

الئاصر؛ إذ ل حؽ تأديب وتطبيب  ،والسمطة عمى شيء معيف كحؽ الممكية ،عهي سمطة عمى ذات

الشيء.

والمراد بالتكميؼ :تكميؼ الغير بأداء ما عي عهدت لصاحب الحؽ ،كئياـ األجير بعمم  ،وقياـ المديف
بأداء دين .

وما ذكرز عضيمة الشيخ الزرقا -رحم اهلل -عي تعريف وجي وجامع ،غير أف الفئهاء المتئدميف -

رحمهـ اهلل  -لـ يمتزموا عي تعاريفهـ ما التزم المناطئة واألصوليوف ومتأخرو الفئهاء بأف التعريؼ ال

بد وأف يكوف جامعاً مانعاً؛ ألف أكثر تعاريفهـ إنما و تعريؼ شمولي عي الجممة ،و و ما يعرؼ عند
ٍ
عدة  ،وعي
المناطئة بالتعريؼ بالرسـ ،ولهذا نجد أف الفئهاء  -رحمهـ اهلل  -يستعمموف الحؽ
بمعاف ّ

مواضع مختمفة ،وكمها ترجع إلى المعاني المغوية لمحؽ ،2والعبلقة بيف الحؽ والواجب :أف الحؽ و ما
يستحئ صاحب  ،بحيث يخول سمطة عمى اآلخريف ،وبذلؾ تنشغؿ ذمـ ؤالء اآلخريف بما يجب أف

يؤدوز نحو صاحب الحؽ ،وقد اجتهد عئهاء الئانوف عي تعريؼ الحؽ وبياف وجهات نظر ـ عي مفهوم ،
وقد تبيف لنا مف خبلؿ االستئراء أف مذا بهـ تنحصر عي أربعة مذا ب:

المميزة عي مجاؿ
عمى جائزة الممؾ عيصؿ العالمية لمدراسات اإلسبلمية عاـ  1404ػ تئدي اًر إلسهامات
ّ
وخاصة كتاب " :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ عي الفئ اإلسبلمي " توعي عاـ  1420ػ
الدراسات الفئهية،
ّ

المواعؽ 1998ـhttp://eftaa-aleppo.com/index.jsp?inc=52&count=.
1

الزرقا ،مصطفى،المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ عي الفئ اإلسبلمي ،ص ،19ط1999 ،1ـ ،دار الئمـ،

دمشؽ ،سوريا.
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=7545 2
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المذ ب األوؿ :باعتبار صاحب الحؽ و و ما ُيعرؼ بالمذ ب الشخصي أو نظرية اإلرادة ،حيث
عرع أصحاب ذا المفهوـ بئولهـ ":الحؽ قدرة أو سمطة إرادية يخولها الئانوف شخصاً معيناً ويرسـ
ّ
1
معيف ،ولكف ذا التعريؼ يتناعى مع و متعارؼ عي
حدود ا" ومف ثَّـ عهو صفة تمحؽ بشخص ّ
الشرائع مف وجود حئوؽ لعديمي اإلرادة كالصغير والمجنوف.

عبر عن بالمذ ب الموضوعي ،حيث
المذ ب الثاني :باعتبار المصمحة عي الحؽ وموضوع و ذا ما ُي ّ
عرع أصحاب بئولهـ ":الحؽ مصمحة يحميها الئانوف" ،2ويؤخذ عمى ذا التعريؼ أن جعؿ المصمحة
ّ
تكوف حئا.
معيا اًر لمحؽ ،وليس كؿ حؽ مصمحة ،وليس كؿ مصمحة ّ

المذ ب الثالث :و و يجمع بيف شرط مباشرة الحؽ وبيف الهدؼ مف المصمحة و و ما ُيعرؼ بالمذ ب
وعرع أصحاب ذا المذ ب بأن " الئدرة اإلرادية المعطاة لشخص مف األشخاص عي سبيؿ
المختمطّ ،
3
تحئيؽ مصمحة يحميها الئانوف".
مستحدث يكشؼ عف خصائص الحؽ المميزة
المذ ب الرابع :وقد جاء أصحاب ذا المذ ب بتعريؼ
َ
4
عرع الدكتور عبد الرزاؽ
ل  ،عئالوا":الحؽ استئثار بئيمة معينة يمنح الئانوف لشخص ويحمي " ثـ ّ
السنهوري-5رحم اهلل -بئول  ":الحؽ مصمحة ذات قيمة مالية يحميها الئانوف".6ومف العمماء مف اختار
لمحؽ تعريفاً بئول  ":و ميزة يمنحها الئانوف لشخص ،ويضمنها بوسائم  ،يتصرؼ الشخص بمئتضا ا

1

كيرز ،حسف ،المدخؿ إلى الئانوف ،ص ،547طبعة عاـ 1967ـ ،دار النهضة العربية ،بيروت،

لبناف.
2

مدكور ،محمد سامي ،نظرية الحؽ ،ص ،8بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر العربي ،الئا رة ،مصر.

3

كيرة ،المدخؿ إلى الئانوف ،ص .450

4

سبلمة،أحمد ،محاضرات عي المدخؿ لمعموـ الئانونية ،ص.25

يتيما ،إذ توعي والدز وعمرز خمس سنوات،
 5ولد عي عاـ 1895ـ بمدينة اإلسكندرية  ،وعاش طفولت
ً
بدأ تعميم عي ال ُكتَّاب ،ثـ التحؽ بمدارس التعميـ العاـ  ،حصؿ عمى الشهادة الثانوية سنة 1913ـ ،
وكاف ترتيب الثاني عمى طبلب الئطر المصري ،ناؿ درجة الميسانس عي الحئوؽ سنة 1917ـ مف

مدرسة الحئوؽ الخديوية،ثـ ساعر إلى عرنسا سنة 1921ـ لدراسة الئانوف  ،و ناؾ تبمورت عندز الفكرة

اإلسبلمية  ،وبدأ يتخذ الموقؼ النئدي مف الحضارة الغربية ،و اجـ تبني د .منصور عهمي لمئوالت

المستشرقيف،توعي عاـ
6

1971ـ. http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=19110

السنهوري ،مصادر الحؽ عي الفئ اإلسبلمي ،ج ،1ص.9
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عي ماؿ يؤوؿ إلي باعتبارز ممموكاً أو مستحئاً" ،1ومف خبلؿ استعراض مذا ب عئهاء الئانوف عي
تعريؼ الحؽ يتبيف لمباحث أن مف الصعوبة بمكاف أف يتفؽ الفئهاء عمى تعريؼ جامع ومانع لمحؽ.

الحؽ" عي الشريعة والئانوف عي أمريف:
وقد اتفؽ معنى " ّ
 -1يئؼ حؽ الشخص "سواء أكاف طبيعياً أـ اعتبارياً"حيف تتعارض غاية منح
ٍ
منح ٍّ
لشخص آخر.
حؽ آخر

َّ
الحؽ مع غاية
ذا

ٍّ
ٍّ
الحؽ يتَّج إلى الغاية التي
الحؽ مف اآلخريف ،وبئاء ذز الحماية ما داـ صاحب
 -2حماية صاحب
الحؽ" عي الشريعة والئانوف عي ثبلثة أمور:
ُمنِح الحؽ ألجمها ،ذا وقد اختمؼ معنى " ّ
ٌّ
ٌّ
ٍّ
مستحؽ
حؽ
اجب عمى الغير ،بينما نظرة الئانوف ل عمى َّأن
 .1نظرة اإلسبلـ
لمحؽ مبنيةٌ عمى أن و ٌ
ِ
لمباشرز.
 .2مبنى اإلسبلـ عي نظرت لمحئوؽ و مصمحة الجماعة مع مراعاة الحئوؽ الفردية  ،بينما مبنى
نظرة الئانوف و مصمحة الفرد أوالً.

الحؽ"
الحؽ" عي اإلسبلـ مف قد ال ينال عائدة مف ذلؾ ،كحئوؽ اهلل تعالى ،بينما " ّ
 .3يشمؿ تعريؼ " ّ
2
عي الئانوف مرتبطٌ بمستفيد.
ِ
عمبلً ،والجمع أعماؿ ،وأعمم واستعمم
أما تعريؼ العمؿ لغة  :عهو المهنة والفعؿ ،مف عم َؿ َ
اعتم َؿ عمؿ بنفس وأعمؿ رأي  ،والعامؿ عمى الصدقة الذي يسعى عي جمعها،
غيرز طمب إلي العمؿ ،و َ
والعامؿ مف يعمؿ عي مهنة أو صنعة.3

عدة ،منها ما يوضح العمؿ بصورت العامة ،ومنها ما
أما تعريؼ العمؿ اصطبلحاً عم تعريفات ّ
يئيدز بالمفهوـ الشرعي أو االقتصادي .ومف ذز التعريفات :

"العمؿ كؿ ما يصدر مف ععؿ أو حركة عف أي جسـ كاف  ،عئد يصدر عف الجمادات  ،والنباتات،
والحيوانات أععاؿ وحركات مختمفة تعتبر أعماال".4

عرع اإلماـ محمد بف حسف الشيباني 1بما يرادؼ ذا المفظ عي لساف
أما عي االصطبلح الشرعي عئد ّ
الشرع ،و و الكسب بئول  " :االكتساب عي عرؼ المساف و طمب تحصيؿ الماؿ بما يحؿ مف أسباب
1

الشرقاوي ،جميؿ ،دروس عي أصوؿ الئانوف( نظرية الحؽ)  ،ص ،24طبعة عاـ 1966ـ ،دار

النهضة العربية ،الئا رة ،مصر .وقاؿ بهذا التعريؼ الفيمسوؼ البمجيكي داباف.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA - 2
3

ابف منظور ،لساف العرب ،مادة عمؿ ،باب البلـ،ج ، 11ص.475-474الفيروز آبادي ،الئاموس

المحيط  ،مادة عمؿ ،ص.1339
4

السعيد ،د .صادؽ مهدي ،العمؿ والضماف االجتماعي عي اإلسبلـ ،ط ،2ص،6مطبعة المعارؼ،

بغداد ،العراؽ.
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"،2و و عي المفهوـ االقتصادي" :الجهد اإلرادي الذي يبذل اإلنساف مستهدعاً إنتاج السمع والخدمات".3

1

ولد سنة  135ػ وقيؿ سنة  132ػ ،أصم مف الشاـ وانتئؿ إلى العراؽ ،صحب أبا حنيفة وأخذ الفئ

عن  ،قاؿ عن الشاععي":أخذت مف محمد وقر بعير مف عمـ ،وما رأيت رجبلً سميناً أخؼ روحاً من "

صنؼ تسعمائة وتسعيف كتاباً ،توعي سنة  189ػ ،وتوعي مع عي نفس اليوـ الكسائي ،عئاؿ الخميفة
ّ
ي" الصفدي ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ ،الواعي بالوعيات ،ج،2
بالر ّ
الرشيد ":دعنت الفئ والعربية ّ

ص ،334ط ،3بدوف دار النشر.
2
3

الشيباني ،محمد بف الحسف  ،الكسب ،تحئيؽ سهيؿ زكار ،ط181980ـ ،ص ،32دمشؽ ،سوريا.

الجماؿ ،محمد  ،موسوعة االقتصاد اإلسبلمي  ،ط ، 1ص ،96دار الكتاب المصري  ،الئا رة،

مصر .
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المطمب الثاني
التكييف الفقهي لوظيفة العامل
الشائع استعماؿ عئد اإلجارة عمى األشخاص لمداللة عمى وظيفة العامؿ  ،مع أف ناؾ مصطمحات

أخرى يستعممها الفئهاء ،و ي عئد إجارة األشخاص ،أو عئد اإلجارة عمى العمؿ ،أو عئد مناعع

األشخاص ،والمصطمحات الثبلثة واف كانت صحيحة ،إال أف األ َّ
دؽ منها و عئد اإلجارة عمى العمؿ،
أو منفعة الشخص ،1ومف جهة أخرى عإف اإلجارة عمى عمؿ األشخاص و أحد نوعي اإلجارة عند

جمهور الفئهاء ،2عي حيف ذ ب المالكية إلى أف لفظ اإلجارة ُيستعمؿ لئلجارة عمى عمؿ األشخاص،
واستعمموا لفظ الكراء عمى اإلجارة الواردة عمى األعياف عئالوا ":اإلجارة تُطمؽ عمى مناعع مف يعئؿ ،وأف

الكراء ُيطمؽ عمى العئد الوارد عمى مناعع مف ال يعئؿ" 3لذلؾ عإف إجارة األشخاص تئع عمى صورتيف:

الوحد،4
األولى :األجير الخاص :الذي استؤجر عمى أف يعمؿ لممستأجر عئطُ ،
وي ّ
سمي الفئهاء أجير َ
لمعيف عمبلً مؤقتاً ،ويكوف عئدز لمدة،
كالخادـ ،والموظؼ ،والعامؿ عي شركة أو مؤسسة ،عهو يعمؿ ّ

ويستحؽ األجرة بتسميـ نفس عي ذز المدة؛ ألف مناعع صارت مستحئة لمف استأجرز عي مدة العئد(

وحوؿ ذا النوع تجري دراستنا بإذف اهلل تعالى).

1

الئرة داغي ،عمي  ،اإلجارة عمى مناعع األشخاص دراسة عئهية مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وقانوف

2

الكاساني،عبلء الديف،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع،ج،4ص،31دار الكتب العممية،بيروت،

العمؿ ،ص،6البحث مئدـ لممجمس األوروبي لئلعتاءhttp://www.e-cfr.org/ar/index.php.

لبناف .المرغيناني ،الهداية شرح بداية المبتدي ،ج ،3ص.1267الحصيني ،تئي الديف بف محمد

الحسيني ،كفاية األخيار عي ح ّؿ غاية االختصار ،ط ،3ج ،1ص ،584المكتبة العصرية ،بيروت،
الغزي ،178 ،بدوف رقـ طبعة،
لبناف.البرماوي ،اب ار يـ ،حاشية البرماوي عمى شرح الغاية البف قاسـ ّ
المطبعة العامرية ،مصر .ابف قدامة،عبد اهلل بف أحمد بف محمد ،المغني ،ج  ،6ص،41طبعة سنة
1972ـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.
3

الدسوقي ،محمد عرعة،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،ج  ،4ص،4ط،1دار الفكر،بيروت،لبناف .

ابف عبد البر ،يوسؼ ،عتح المالؾ عمى موطأ اإلماـ مالؾ ،تحئيؽ الدكتور مصطفى صميدة ،ط،1
1998ـ ،ج ،8ص ،229دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
4

ابف الهماـ ،كماؿ الديف عبد الواحد ،عتح الفدير ،ج9ف ص ،120دار الفكر ،بدوف رقـ طبعة،

بيروت ،لبناف.
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الثانية :األجير المشترؾ ،و و الذي يعمؿ ألكثر مف مستأجر وبعئود مختمفة ،وال يتئيد بالعمؿ لو ٍ
احد
ّ
دوف غيرز ،كالطبيب عي عيادت أو المهندس عي مكتب  ،و ذا يستحؽ أجرز عمى العمؿ وليس عمى
المدة،وقد جاء عي المادة رقـ (  )424مف مجمة األحكاـ العدلية 1أف األجير المشترؾ ال يستحؽ األجرة

إال بالعمؿ ،وجاء أيضاً عي المادة رقـ (  )425مف المجمة نفسها أف األجير الخاص يستحؽ األجرة إذا

كاف عي مدة اإلجارة حاض اًر لمعمؿ ،وال ُيشترط عمم 2.ويتبف لنا أف الفروؽ بيف األجير الخاص واألجير
المشترؾ -كما ورد عي شرح المجمة -مف وجوز:
الوج األوؿ:مف حيث الما ية،وسبؽ بيان ؛ إذ إف األجير الخاص يعمؿ لممستأجر عئط ،واألجير
المشترؾ يعمؿ لممستأجر وغيرز.

الوج الثاني :مف حيث استحئاؽ األجرة؛ عاألجير المشترؾ ال يستحؽ أجرة عمم إال بالعمؿ؛ ألف عئد
اإلجارة مف عئود المعاوضة ،والمعاوضة تئتضي المساواة ،عإذا سمّـ األجير المشترؾ العمؿ إلى

ٍّ
المؤجر استحؽ أف يستمـ أجرت عمى ذلؾ ،عالعمؿ يستمزـ األجرة واألجرة ال تُستحؽ إال بالعمؿ المتئف
حسب االتفاؽ ،أما األجير الخاص عيستحؽ األجرة بمجرد تسميـ نفس  ،ولو لـ يعمؿ ،عإذا منع مانع

مف العمؿ ،كانئطاع الكهرباء ،أو انعداـ المو ّاد الخاـ عي المنشأة عإن يستحؽ األجر.
الوج الثالث :مف حيث الضماف ،عاألجير الخاص ال يضمف ما يهمؾ عي يدز ،إال إذا مؾ ٍّ
بتعد أو
يتعد ،كمف أخطأ عي صناعة
تئصير من  ،أما األجير المشترؾ عإن يضمف ما يهمؾ عي يدز ولو لـ ّ
ثوب عجاء قصي اًر ،ال يمكف لبس بأي حاؿ مف األحواؿ ،عإف األجير المشترؾ ( الخياط ) يضمف

الثوب ،وُيمزـ بصناعة آخر بدؿ التالؼ.
الوج الرابع :مف حيث رعي الفروع ،عاألجير الخاص ُيجبر عمى رعي عروع األغناـ إذا عمؿ راعياً،
أما األجير المشترؾ عبل ُيجبر عمى ذلؾ.3

1

تعتبر أوؿ قانوف مدني إسبلمي،قامت عمى أساس تئنيف رسمي لمفئ اإلسبلمي ،وذلؾ خبلؿ عهد

اإلمبراطورية العثمانية ،حينما صدرت رسمياً بمرسوـ السمطاف العثماني عبد العزيز بف محمود الثاني

عي عاـ 1869ـ ،وتوطد نفاذ ا عي عاـ 1876ـ عي عهد السمطاف العثماني عبد الحميد الثاني ،لتطبؽ

ضمت 1851مادة قانونية (.موقع
أحكامها إلزامياً عي محاكـ جميع األقاليـ اإلسبلمية الخاضعة لهاّ ،
و ازرة العدؿ الفمسطينية)http://www.moj.ps/index.php?option=com
2
3

باز ،سميـ رستـ ،شرح المجمة ،ص ،239 -238ط ،3دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.

الئاضي ،منير ،شرح المجمة ،ج ،1ص ،348-466ط ،1مطبعة العاني ،و ازرة المعارؼ العراقية،

بتصرؼ.
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ومما يدؿ عمى مشروعية اإلجارة عمى األشخاص ،تمؾ األدلة مف اآليات الئرآنية المطهّرة واألحاديث
النبوية الشريفة ،واجماع أ ؿ العمـ منذ ٍ
عهد بعيد ،وكذلؾ المصالح المتحئئة مف اإلجارة ،و ذز األدلة
عمى النحو اآلتي:
أوالً  :مف الئرآف الكريـ.
ُود ِت
َس ِك ُنو ُ َّن ِم ْن َح ْي ُ
س َكنتُم ِّمن ُو ْج ِد ُك ْم َوَد تُ َ ُّارو ُ َّن لِتُ َ ِّيقُوا َعمَ ْي ِه َّن َوِان ُك َّن أ َ
 .1قوؿ اهلل {:أ ْ
ث َ
َنفقُوا عمَ ْي ِه َّن حتَّى ي َ ع َن حممَه َّن فَِإ ْن أَر َ ع َن َل ُكم فَآتُو ُ َّن أُجورُ َّن وأْتَ ِمروا ب ْي َن ُكم ِبمعر ٍ
حم ٍل فَأ ِ
وف َواِن
ُ َ َ ُ َ
َ
ْ ْ
َ َ ْ َْ ُ
َْ
َ ُْ
ْ
1
ُخ َرى} ووج االستدالؿ مف ذز اآلية أف اهلل  أمر بإعطاء األجر لممرضعة
ستُْر ِ عُ لَ ُه أ ْ
اس ْرتُ ْم فَ َ
تَ َع َ
عمى عمؿ الرضاعة ،و ذا يدؿ عمى مشروعية ذلؾ ،كما يدؿ عمى وجوب االلت ازـ بدعع األجر مئابؿ
العمؿ عي اإلجارة ،حيث يئوؿ اإلماـ الشاععي-2رحم اهلل...":-عأجاز اإلجارة عمى الرضاع ،والرضاع

يختمؼ لكثرة رضاع المولود وقمّت  ،وكثرة المبف وقمّت  ،ولكف لما لـ يوجد عي إال ذا جازت اإلجارة
عمي  ،واذا جازت عمي جازت عمى مثم  ،وما و عي مثؿ معناز وأحرى أف يكوف أبيف من " 3وجاء عي

تفسير اآلية السابئة":ويدؿ عمى أف األُجرة إنما تستحؽ بالفراغ مف العمؿ وال تستحؽ بالعئد ،ألن
أوجبها بعد الرضاع " ،4قاؿ اهلل  { ":فَِإ ْن أَر َ ع َن لَ ُكم فَآتُو ُ َّن أُجورُ َّن وأْتَ ِمروا ب ْي َن ُكم ِبمعر ٍ
وف }،5
ُ َ َ ُ َ
ْ ْ
َ ُْ
ْ
والرضاع يختمؼ ،عيكوف صبي أكثر رضاعاً مف صبي ،وتكوف امرأة أكثر لبناً مف امرأة أخرى،

ويختمؼ لبنها عيئ ّؿ ويكثر ،عتجوز اإلجارات عمى ذا؛ ألن ال يوجد عي أقرب مما يحيط العمـ ب مف
ذا.

1
2

سورة الطبلؽ ،آية رقـ .6

 .محمد بف إدريس بف العباس ،ولد بغزة سنة  150ػ  ،مات أبوز و و شاب ،وبرع عي الرمي ،كاف

يئوؿ أل ؿ الحديث  ":أنتـ الصيادلة ونحف األطباء" توعي يوـ الخميس سنة  204ػ .الذ بي  ،شمس

الديف محمد بف أحمد بف عثماف  ،سير أعبلـ النببلء ،أشرؼ عمى التحئيؽ شعيب األرنؤوط،ج،10

ص  .5ط1998 ،11ـ ،مؤسسة الرسالة،بيروت ،لبناف.
3

الشاععي ،محمد بف إدريس ،األـ ،تحئيؽ خيري سعيد،ج ، 4ص ،38بدوف رقـ طبعة ،المكتبة

4

الجصاص ،أحمد بف عمي ،أحكاـ الئرآف ،ج ،3ص ،463بدوف رقـ طبعة ،دار الكتاب العربي،

5

سورة الطبلؽ ،آية رقـ .6

التوعيئية ،الئا رة ،مصر.
بيروت ،لبناف.
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ِفي ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا
ََ
1
ون }
ِّم َّما َي ْج َم ُع َ

شتَ ُه ْم
س ْم َنا َب ْي َن ُهم َّم ِعي َ
 .2استدلوا بئوؿ اهلل { :أَ ُ ْم َي ْق ِس ُم َ
ون َر ْح َم َة َرِّب َك َن ْح ُن قَ َ
ٍ ِ ِ
َو َرفَ ْع َنا َب ْع َ ُه ْم فَ ْو َ َب ْع ٍ
ت َرِّب َك َخ ْيٌر
س ْخ ِرّياً َو َر ْح َم ُ
ض َد َر َجات ل َيتَّخ َذ َب ْع ُ ُهم َب ْع اً ُ
حيث جاء عي تفسير ا  ":أي جعمنا ذلؾ؛ ألننا لو سوينا بينهـ عي كؿ ذز األحواؿ لـ يخدـ أحد أحداً،
ولـ يصر أحد منهـ مسخ اًر لغيرز ،وحينئذ يئتضي ذلؾ خراب العالـ وعساد نظاـ الدنيا" 2كما تشير ذز

اآلية الكريمة إلى أ مية اإلجارة عي إعمار األرض ،وتحئيؽ وظيفة االستخبلؼ عيها وتطبيؽ ذا المبدأ

واقعاً عممياً.

ِ
سمَّ ْمتُم َّما آتَْيتُم
ستَْر ُعواْ أ َْودَ َد ُك ْم فَالَ ُج َن َ
 .3استدلوا أيضاً بئوؿ اهلل َ { :وِا ْن أ ََردتُّ ْم أَن تَ ْ
اح َعمَ ْي ُك ْم إِ َذا َ
َن المّ َه ِبما تَعممُ َ ِ
ِبا ْلمعر ِ
ير } 3ووج االستدالؿ مف ذز اآلية الكريمة
اعمَ ُمواْ أ َّ
وف َواتَّقُواْ المّ َه َو ْ
ون َبص ٌ
َ ُْ
َ َْ
أنها تدؿ عمى رعع الحرج عمف يستأجر امرأة إلرضاع ٍ
ولد مف أوالدز باألجر ،وعي ذلؾ دلي ٌؿ عمى

مشروعية إجارة األشخاص.

ي ْاأل ِ
ِ
استَأ ِ
ال إِنِّي
ت ا ْلقَ ِو ُّ
ين{ }06قَ َ
ْج ْر َ
َم ُ
استَأ َ
ْج ْراُ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
 .4قوؿ اهلل  { :قَالَ ْت إِ ْح َدا ُ َما َيا أ ََبت ْ
ش ارً فَ ِم ْن ِع ِ
يد أ ْ ِ
ند َك َو َما
ت َع ْ
ْج َرِني ثَ َم ِان َي ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
أ ُِر ُ
َن أُنك َح َك إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َاتَ ْي ِن َعمَى أَن تَأ ُ
ِ
ين{ }04قَ َ ِ
َجمَ ْي ِن
شا المَّ ُه ِم َن َّ
ستَ ِج ُد ِني إِن َ
َن أَ ُ
يد أ ْ
أ ُِر ُ
الص ِال ِح َ
َّما ْاأل َ
ش َّ َعمَ ْي َك َ
ال َذل َك َب ْيني َوَب ْي َن َك أَي َ
ان َعمَ َّي َوالمَّ ُه َعمَى َما َنقُو ُل َو ِكي ٌل{ 4} }08ووج االستدالؿ أف اآليات تحوي داللة
قَ َ ْي ُ
ت فَ َال ُع ْد َو َ
واضحة عمى جواز االستئجار عمى العمؿ؛ ألف شرع مف قبمنا شرع لنا ما لـ يرد ناسخ،5ويؤيد ذلؾ أف

6
عبيف ل
اإلماـ البخاري  -رحم اهلل -عئد لذلؾ باباً خاصاً وجعؿ ل عنواناً ( باب إذا استأجر اجي اًر ّ
يد أ ْ ِ
ْج َرِني
يبيف ل العمؿ" لئول { : قَ َ
ال إِ ِّني أ ُِر ُ
األجؿ ولـ ّ
َن أُنك َح َك إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َاتَ ْي ِن َعمَى أَن تَأ ُ
ش ارً فَ ِم ْن ِع ِ
شا المَّ ُه ِم َن
ت َع ْ
ستَ ِج ُد ِني إِن َ
َن أَ ُ
يد أ ْ
ند َك َو َما أ ُِر ُ
ثَ َم ِان َي ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
ش َّ َعمَ ْي َك َ
ين}  7وقد احت ّ اإلماـ الشاععي –رحم اهلل -بهذز اآلية عمى مشروعية اإلجارة.1
َّ
الصالِ ِح َ

1

سورة الزخرؼ ،آية رقـ .32

2

الرازي ،عخر ،التفسير الكبير ،ج ،27ص  ،209ط ،2دار الكتب العممية ،طهراف ،إيراف.

3

سورة البئرة ،آية رقـ .233

4

سورة الئصص ،اآليات .28-26

5

ابف العربي،محمد بف عبد اهلل ،أحكاـ الئرآف ،ج ،3ص ،496ط2005 ،1ـ ،دار الفكر،بيروت،

6

محمد بف إسماعيؿ البخاري( 256 –194ػ ) ولد عي بخارى ونشأ يتيماً ،زار خراساف والعراؽ ومصر

لبناف.

والشاـ،سمع مف نحو أكثر مف ألؼ شيخ،تعصب عمي جماعة عئصد سمرقند .الزركمي ،خير الديف،

األعبلـ،ج ،6ص ،34ط،4دار العمـ لممبليف ،بيروت.
7

سورة الئصص ،آية رقـ 27
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 .5احتجوا بئول  عي قصة موسى عمي السبلـ { :فَانطَمَقَا َحتَّى إِ َذا أَتََيا أَ ْ َل قَ ْرَي ٍة
ِ
َن َينقَ َّ
ْت
ام ُه قَ َ
يد أ ْ
ت َد تَّ َخذ َ
ال لَ ْو ِش ْئ َ
يها ِج َدا ارً ُي ِر ُ
فَأ ََب ْوا أَن ُي َ ِّيفُو ُ َما فَ َو َج َدا ف َ
ض فَأَقَ َ
3
دلت اآلية عمى جواز أخذ األجر عمى العمؿ ،كما دلّت عمى جواز اإلجارة واستباحة األجرة.
 .6استدلوا بئول {:لَ ْيس عمَ ْي ُكم ج َناح أَن تَ ْبتَ ُغواْ فَ ْ الً ِّمن َّرِّب ُكم فَِإ َذا أَفَ ْ تُم ِّم ْن عرفَ ٍ
ات فَا ْذ ُك ُرواْ المّ َه
َ َ ْ ُ ٌ
ََ
ْ
4
ين } حيث نزلت عي قوـ كانوا
ند ا ْل َم ْ
ِع َ
ش َع ِر ا ْل َح َرِام َوا ْذ ُك ُرواُ َك َما َ َدا ُك ْم َوِان ُكنتُم ِّمن قَ ْبمِ ِه لَ ِم َن ال َّآلِّ َ
استَ ْط َع َما أَ ْ مَ َها
ْ
َج ارً}2وقد
َعمَ ْي ِه أ ْ

يؤجروف -يكروف -أنفسهـ عي موسـ الح  ،وأف أناساً آخريف كانوا يزعموف أنهـ ليسوا حجاجاً ،عنزلت
5

لتد ّؿ عمى أف ابتغاء الرزؽ عف طريؽ اإلجارة ال يمنع كونهـ حجاجاً.
سماز ( كتاب اإلجارة)
ثانياً :مف السنة النبوية :أعرد صاحب
ّ
أصح مؤلفات الحديث كتاباً عي صحيح ّ
ضمت ثبلثيف حديثاً مرعوعاً ،6المعمّؽ7منها خمسة ،والبئية موصولة ،8وواعئ
ضـ اثنيف وعشريف باباًّ ،
ّ
1

اإلماـ مسمـ 9عمى تخريجها،سوى حديث أبي ريرة  عي رعي الغنـ،ثـ حديث " المسمموف عند

1

ابف حجر،أحمد بف عمي ،عتح الباري بشرح صحيح البخاري،ج ،4ص ،444بدوف رقـ طبعة،دار

2

سورة الكهؼ ،آية رقـ .77

المعرعة،بيروت ،لبناف.
3

الماوردي ،عمي بف محمد بف حبيب ،الحاوي الكبير ،تحئيؽ محمود مسطرجي ،ج  ،9ص،257

4

سورة البئرة ،آية رقـ .198

طبعة سنة 1994ـ ،دار الفكر ،بيروت.
5

ابف كثير ،اسماعيؿ ،تفسير الئرآف العظيـ ،تحئيؽ عبد الرزاؽ المهدي ،ج ،1ص 486طبعة عاـ

2005ـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.
6

الحديث المرعوع " :و ما أخبر ب الصحابي عف ععؿ الرسوؿ أو قول " السيوطي ،عبد الرحمف،

7

الحديث المعمّؽ" :و و ما حذؼ مف مبتدأ إسنادز واحد عأكثر عمى التوالي" أبو حمبية ،أحمد يوسؼ،

8

الحديث الموصوؿ " :و الذي اتصؿ إسنادز ،عكاف كؿ واحد مف روات قد سمع ممف عوق حتى

تدريب الراوي عي شرح تئريب النواوي،تحئيؽ الشيخ عرعات الع ّشا حسونة ،ص ،116بدوف رقـ طبعة،
دار الفكر ،بيروت  ،لبناف.
المنهاج الحديث عي بياف عموـ الحديث ،ص ،63ط1995 ،3ـ ،مطبعة الرنتيسي ،غزة ،عمسطيف.

ينتهي إلى منتهاز" ابف الصبلح ،عثماف بف عبد الرحمف الشهرزوري،مئدمة ابف الصبلح عي عموـ
الحديث ،تحئيؽ سعد كريـ الدرعمي ،ص ،34بدوف رقـ طبعة ،دارابف خمدوف ،اإلسكندرية ،مصر.
9

مسمـ بف الحجاج ،ولد سنة  204ػ ،قاؿ عف صحيح ":ما وضعت عي ذا المسند شيئاً إال بحجة،

وال أسئطت شيئاً من إال بحجة" ،توعي سنة  261ػ.الذ بي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،12ص .565
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شروطهـ"،2وحديث ابف عباس 3عي النهي عف عسب الفحؿ( ضراب  ،أو ماء الفحؿ)، 4أما اإلماـ أبو

داود السجستاني- 5رحم اهلل -عئد جمعها عي كتاب اإلجارة نذكر بعضها:

 .1حديث عائشة -6رضي اهلل عنها – عي قصة جرة الرسوؿ  ووالد ا حيث قالت ":واستأجر

الديؿ(اسـ قبيمت ) ادياً خريتاً ( الدليؿ الحاذؽ )7و و عمى ديف كفار
النبي  وأبو بكر رجبلً مف بني ّ
قريش ،عدععا إلي راحمتهما ،وواعداز غار ثور بعد ثبلث ٍ
لياؿ براحمتيهما صبح لياؿ ثبلث".8
 1عبد الرحمف بف صخر ،أ ّم ميمونة بنت صبيح ،أسمـ سنة  7ػ ،مسندز  6374حديثاً،المتفؽ عمي
بيف البخاري ومسمـ ثبلثمائة وستة وعشروف ،وانفرد البخاري بثبلثة وسبعيف حديثاً،ومسمـ بثمانية
وتسعيف ،مات سنة  59ػ ،الزركمي ،األعبلـ ،ج  ،2ص .578

2

الترمذي ،محمد بف عيسى ،سنف الترمذي ،حكـ عمى أحاديث الشيخ ناصر الديف األلباني وقاؿ عن :

حسف صحيح  ،اعتنى ب مشهور حسف آؿ سمماف ،ص  ،318برقـ (  ،) 1352ط ،1مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،السعودية .
3

عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب  ،كنيت أبو العباس  ،ولد قبؿ الهجرة بثبلث سنوات ،توعي النبي

 و و ابف عشر سنيف ،عاش بالطائؼ سنة  68ػ أياـ عبد اهلل بف الزبير ،أخرج ابف الزبير مف مكة

إلى الطائؼ ومات عيها و و ابف سبعيف سنة ،دعا ل النبي  ":المهـ عئه عي الديف وعمم التأويؿ"
ابف عبد البر ،يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد،االستيعاب عي معرعة األصحاب ،تحئيؽ عمي

البيجاوي،ج،3ص ،937ط1992 ،1ـ ،دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف.
4

النسفي ،عمر بف محمد ،طُمبة الطمبة عي االصطبلحات الفئهية ،ط1995 ،1ـ ،ص ،264دار

5

سميماف بف األشعث ،ولد سنة 202ػ ،صاحب السنف والناسخ والمنسوخ والمراسيؿ،قاؿ عن ابف

النفائس ،بيروت ،لبناف.

حباف ":أُليف ألبي داود الحديث كما أليف لداود الحديد" ، ،توعي سنة  272ػ .السيوطي ،جبلؿ الديف
عبد الرحمف ،طبئات الحفاظ ،ص ،266ط1994 ،2ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 6عائشة بنت أبي بكر الصديؽ ،أمها ّأـ روماف بنت عامر بف عويمر ،تزوجها الرسوؿ  قبؿ جرت
وذلؾ بعد وعاة خديجة بنت خويمد،مسند ا يبمغ ألفيف ومئتيف وعشرة أحاديث ،اتفؽ البخاري ومسمـ
عمى مائة وأربعة وسبعيف حديثاً  ،توعيت سنة سبع وخمسيف لمهجرة .ابف حجر ،أحمد بف

عمي،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،2ص ، 351بدوف رقـ طبعة  ،مطبعة مصر  ،الئا رة.
7
8

الفيروزآبادي ،الئاموس المحيط ،ص.151

رواز البخاري عي صحيح ،كتاب اإلجارة،باب استئجار المشركيف عند الضرورة أو إذا لـ يوجد أ ؿ

اإلسبلـ ،ج ،3ص  ،116بدوف رقـ طبعة1981،ـ ،دار الفكر ،بيروت،لبناف.
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 .2حديث أبي ريرة  عف النبي  أن قاؿ ":قاؿ اهلل تعالى ":ثبلثة أنا خصمهـ يوـ الئيامة :رجؿ

أعطى بي ثـ غدر ،ورجؿ باع ح اًر عأكؿ ثمن  ،ورجؿ استأجر أجي اًر عاستوعى من ولـ يعط أجرز"

1

 .3حديث أبي ريرة  عف النبي  قاؿ ":ما بعث اهلل نبياً إال رعى الغنـ ،عئاؿ أصحاب  :وأنت؟

قاؿ :نعـ  ،كنت أرعا ا عمى ق ارريط أل ؿ مكة".2

يجؼ عرق ".3
 .4قوؿ النبي  ": أعطوا األجير أجرز قبؿ أف
ّ
ثالثاً  :من اإلجماع :انعئد اإلجماع عمى جواز اإلجارة منذ عهد الصحابة -رضواف اهلل عميهـ،-
وكذلؾ منذ عصر التابعيف وأصحاب المذا ب المعتبرة –رحمهـ اهلل ، -ولـ يش ّذ عف اإلجماع إال نفر

قميؿ ،4حيث قالوا بعدـ جواز اإلجارة الشتمالها عمى الغرر ،ويؤيد اإلجماع قوؿ الكاساني-5رحم اهلل-
اهلل ":-وأما اإلجماع عإف األمة أجمعت عمى ذلؾ  ،...حيث يعئدوف عئد اإلجارة مف زمف الصحابة
إلى يومنا ذا مف غير نكير ،عبل ُيعبأ بخبلؼ ،إذ و خبلؼ اإلجماع">6
رابعاً  :المصالح المعتبرة.

تتعدى المصالح
مما ال شؾ عي أف جواز اإلجارة يحئؽ مصالح كثيرة لممؤجر والمستأجر ،بؿ ّ
أف منعها يترتب عمي حرج شديد يتناعى مع مئاصد الشريعة اإلسبلمية عي رعع
لتشمؿ المجتمع ،و ّ
س َر َولِتُ ْك ِممُواْ ا ْل ِع َّدةَ َولِتُ َك ِّب ُرواْ
س َر َودَ ُي ِر ُ
الحرج عف الناس ،لئوؿ اهلل ُ { ":ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ
يد المّ ُه ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ
8
ون } 7وكذلؾ قوؿ اهلل َ { :و َما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين ِم ْن َح َر ٍج }
المّ َه َعمَى َما َ َدا ُك ْم َولَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ

1

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب البيوع ،باب إثـ مف باع ح اًر ،ج ،2ص.50

2

رواز البخاري عي صحيح ،كتاب اإلجارة ،ج  ،3ص .116

3

ابف ماج  ،محمد بف يزيد،سنف ابف ماجة ،حكـ عمى أحاديث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ،قاؿ

عن  :حديث صحيح ،اعتنى ب مشهور بف حسف آؿ سمماف ،ص ،417برقـ (  ،)2443ط ،1مكتبة

المعارؼ ،الرياض ،السعودية.
4
5

أبو بكر األصـ وابف عمّية ،الكاساني ،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،ج ،4ص.173

عبلء الديف بف مسعود ،ممؾ العمماء ،مصنؼ البدائع ،تفئ عمى محمد بف أحمد السمرقندي ،ق أر

زوج ابنت عاطمة ،وذلؾ بعد أف استطاع شرح تحفت  ،وجعؿ الشرح مه اًر البنت ،
عمي تحفت عي الفئ ّ ،
قاؿ عن العمماء ":شرح تحفت وزوج ابنت " توعي يوـ األحد العاشر مف رجب سنة  587ػ ،ودعف عند
المضية عي
زوجت التي لـ يكف يئطع زيارتها كؿ ليمة جمعة .الئرشي ،عبد الئادر بف محمد ،الجوا ر
ّ
طبئات الحنفية،تحئيؽ الدكتور عبد الفتاح الحمو ،ج،4ص ،28ط ،2دار جر ،مصر.

6

الكاساني ،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،ج ،4ص.174

7

سورة البئرة ،آية رقـ .185
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} 1عالناس محتاجوف لئلجارة ،حيث الفئير يحتاج ماؿ الغني ،والغني يحتاج لعمؿ الفئير وخدمت

إف مف
وجهدز ،والمجتمع عامة يحتاج إلى تبادؿ األمواؿ بالمناعع ،وكؿ ذا ال يتحئؽ إال باإلجارة،ثـ ّ
مشروعية اإلجارة ،أنها ُشرعت لرعع حاجة الناس ،عميس كؿ واحد مف الناس يستطيع السكف عي مسكف
خاص ل  ،لذلؾ تندعع الحاجة إلى استئجار بيت يأوي إلي بئميؿ مف الماؿ ،كما أف طبيعة المجتمع أف
نجد عي الفئير والغني  ،عميس لمفئير ماؿ ُيغني عف الفئر ،عيمجأ لمعمؿ عند مف و أغنى من  ،كؿ
ذلؾ يكوف عس اًر ومشئة لو لـ تُشرع اإلجارة ،أما عف تعريؼ العامؿ عي المغة :عهو الذي يتولى أمور
الرجؿ عي مال وممك وعمم  ،ومن قيؿ لمذي يستخرج الزكاة عامؿ ،2والعامؿ و الذي ينظـ الحسابات

ويكتبها.

3

وقد أطمؽ عئهاء المغة لفظ العامؿ عمى مف يعمؿ عمبلً أو يحترؼ ِحرعة ،ونجد كثرة استعماالت

الئرآف الكريـ والسنة النبوية المطهرة لمفظ العامؿ ،ومنها استعماؿ الئرآف الكريـ لفظ العامؿ بمعنى

الرجؿ الذي يجمع أمواؿ الزكوات والصدقات مف أصحابها ليتـ إنفاقها عمى مستحئيها ،وذلؾ عي قول
ِ
ين وا ْلع ِ
ات لِ ْمفُقَ ار وا ْلم ِ
الرقَ ِ
اب َوا ْل َغ ِ
ين َوِفي
{ :إِ َّن َما َّ
وب ُه ْم َوِفي ِّ
الص َدقَ ُ
ارِم َ
اممِ َ
ين َعمَ ْي َها َوا ْل ُم َؤلَّفَة ُقمُ ُ
ساك ِ َ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
يل المّ ِه َو ْاب ِن َّ ِ ِ
س ِب ِ
يم } 4وقد ورد لفظ عامؿ بمعنى ما يعمم
َ
يم َحك ٌ
السبيل فَ ِري َ ًة ِّم َن المّه َوالمّ ُه َعم ٌ
المسمـ مف عمؿ لمدنيا واآلخرة وذلؾ عي قوؿ اهلل { :فَاستَجاب لَهم ربُّهم أ َِّني دَ أُ ِ يع عم َل ع ِ
ام ٍل
ُ ََ َ
ْ َ َ ُْ َ ُْ
ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َب ْع ُ ُكم ِّمن َب ْع ٍ
ض }.5
كما ورد لفظ العامؿ عي األحاديث النبوية الشريفة بمعنى الساعي عمى جمع الصدقات كئوؿ

رسوؿ اهلل  ": العامؿ عمى الصدقة كالغازي عي سبيؿ اهلل حتى يرجع إلى بيت " ،6أما عي العصر

1

سورة الح  ،آية رقـ .78

2

ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،11ص .474

3

الشرباصي ،أحمد ،المعجـ االقتصادي اإلسبلمي ،ص  ،287بدوف رقـ طبعة ،دار الجيؿ ،بيروت،

لبناف.
4

سورة التوبة ،آية رقـ .60

5

سورة آؿ عمراف ،آية رقـ .195

6

أبو داود،سميماف بف األشعث ،سنف أبي داود ،حكـ عمى أحاديث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني

وقاؿ عن  :صحيح ،اعتنى ب مشهور بف حسف آؿ سمماف ،ص ،447برقـ (  ، ) 2936ط ،1مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،السعودية .والترمذي عي سنن ،ص ،163برقـ  ،645كتاب الزكاة ،باب ما جاء عي
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الحالي عئد شاع استعماؿ كممة عامؿ لكؿ مف يعمؿ بأجرة معينة عي عمؿ عردي أو جماعي ،وعئهاء

اإلسبلـ استعمموا كممة عامؿ لكؿ مف يشارؾ بجزء مف اإلنتاج أو الربح ،1أما أ ؿ الئانوف عأطمئوا

عرع قانوف العمؿ الفمسطيني 2عي المادة األولى بأن  " :كؿ
تسمية العامؿ عمى مف يعمؿ بأجرة ،حيث ّ
شخص طبيعي يؤدي عمبلً لدى صاحب العمؿ لئاء أجر ،ويكوف أثناء أدائ العمؿ تحت إدارت
واشراع " ،3والعامؿ بهذا المنى و موضوع رسالتنا.

ولـ يشترط -كبئية الئوانيف – شروطاً ينبغي تواعر ا عي الشخص حتى يخضع لنصوص قانوف العمؿ،

لكف محكمة التمييز األردنية عي قرار ا رقـ  ،29/195ـ.ف.ـ ،ص 1969/942أقرت أن ُيشترط
العتبار الشخص عامبلً وينطبؽ عمي قانوف العمؿ أف تتوعر بحئ الشروط اآلتية:

ويفهـ مف ذا الشرط أن ال يجوز لمعامؿ أف يعمؿ
 .1أف يكوف نشاط قاص اًر عمى روابط العمؿُ ،
عمبلً آخر ،كما ُيحظر عمي الئياـ بأي نشاط آخر ،و ذا مما ال يجوز اشتراط عمى العامؿ.
 .2أف ال تكوف األعماؿ المنوطة ب أعماالً عرضية مؤقتة ،و ذا يعني أف األعماؿ الطارئة غير
منضوية تحت نصوص قانوف العمؿ ،وقد يتعرض العامؿ عي مثؿ ذز الحاالت واألعماؿ لمظمـ الذي

قد يئع عمي .

 .3أف يكوف عي حيات معتمداً عمى وج العموـ عمى قانوف العمؿ ،بمعنى أف يكوف العامؿ تابعاً
اقتصادياً لصاحب العمؿ ،و ذا عي إجحاؼ بحؽ العامؿ ،وزيادة عمى الئانوف ،وتحميؿ لمنصوص ما
ال تحمم .

العامؿ عمى الصدقة بالحؽ ،وقاؿ عن حديث حسف صحيح .وابف ماج عي سنن ،ص  ،315كتاب

الزكاة ،باب ما جاء عي عماؿ الصدقة برقـ( .)1809
1

البهوتي ،منصور بف يونس ،شرح منتهى اإلرادات( المسمى دقائؽ أولي النهى بشرح المنتهى) ،

ج ،2ص  ،346بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
2

قانوف العمؿ " :و مجموعة الئواعد الئانونية التي تحكـ العبلقات الناشئة عف قياـ شخص بعمؿ

لحساب شخص آخر وتحت سمطت واشراع مئابؿ أجر" الزقرد ،أحمد السعيد ،شرح قانوف العمؿ،

ص ،13ط1993 ،2ـ ،دار أـ الئرى ،المنصورة ،مصر.

رب العمؿ أو
عرع بئول  ":مجموعة مف الئواعد الئانونية التي تنظـ العبلقة بيف ّ
ومف المعاصريف مف ّ
مف يمثم مف جهة ،والعامؿ أو مف يمثم مف جهة أخرى" المصاروة ،يثـ حامد ،المنتئى عي شرح

قانوف العمؿ  ،ص ،21ط2008 ،1ـ ،دار الحامد ،عماف  ،األردف.
3

و ازرة العدؿ 2002ـ ،قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  7لسنة 2000ـ ،النسخة الرسمية ،ص.9
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ٍّ
المشغؿ
 .4أف يكوف تابعاً لصاحب العمؿ ويعمؿ تحت إشراع ؛ ألف العامؿ إذا لـ يعمؿ تحت إشراؼ

عيعني ذا أن غير ممزـ ب .

1

والفرؽ بيف االصطبلحيف ( اصطبلح عئهاء اإلسبلـ وعئهاء الئانوف) أف عئهاء اإلسبلـ نظروا إلى

النتيجة مف العمؿ ،و ي األجرة ،وعئهاء الئانوف نظروا إلى الوسيمة والعمؿ ،وأرى أف الئضية قضية

اصطبلح وال مشاحة عي االصطبلح.

1

اشـ ،شاـ رععت ،شرح قانوف العمؿ األردني ،ص  ،61طبعة سنة 1973ـ ،مكتبة المحتسب،

عماف ،األردف.
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المبحث الثاني :نظرة اإلسالم لمعمل والعمال وأُسس اختيار العمال في الشريعة
اإلسالمية وقانون العمل الفمسطينيي وفيه مطمبان:

المطمب األول :نظرة اإلسالم لمعمل والعمال.
المطمب الثاني :أُسس اختيار العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
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المطمب األول
نظرة اإلسالم لمعمل والعمال.
عد العمؿ دليبلً
وكرمهـ أحسف تكريـ ،وذلؾ حينما ّ
ا تـ اإلسبلـ ا تماماً بالغاً بالعمؿ والعماؿّ ،
ال َيا
ود أ َ
ص ِالحاً قَ َ
عمى الئياـ بمهاـ الرسالة التي أمر اهلل تعالى بها الناس عي قول َ { :وِالَى ثَ ُم َ
َخا ُ ْم َ
ِ
ِ
شأَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
وبواْ إِلَ ْي ِه
اع ُب ُدواْ المّ َه َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍده َغ ْي ُراُ ُ َو أَن َ
قَ ْوِم ْ
استَ ْغف ُرواُ ثُ َّم تُ ُ
يها فَ ْ
ض َو ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
يب } ،1ووج االستدالؿ مف ذز اآلية الكريمة أف اإلنساف حينما يعمؿ يكوف قد ّأدى
يب ُّم ِج ٌ
إِ َّن َرِّبي قَ ِر ٌ
رسالة رب  ،وبالعمؿ كذلؾ يئوـ دعوة اهلل عز وجؿ إلى اإلعمار واإلصبلح.
حث اإلسبلـ الناس عمى العمؿ ورّغب عي  ،وحارب الكسؿ والخموؿ
ومف خبلؿ ذز الدعوة ّ
واالتكاؿ عمى الغير ،وقد ضرب الرسوؿ  وصحابت الكراـ -رضي اهلل عنهـ -أروع األمثمة العممية

عي تطبيؽ ذا المبدأ عنراز ينزؿ مياديف العمؿ ويشارؾ صحابت الكراـ عي ٍ
كثير مف المواقؼ التي

تكوف بحاجة إلى عمؿ ،كنئم لمتراب عندما شرع المسمموف عي حفر الخندؽK 2وحتى يتجمّى ذا
اال تماـ الرباني والحث النبوي عمى العمؿ وطمب الرزؽ والخروج سعياً ل  ،جاءت جممة مف النصوص

الئرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد حرص اإلسبلـ عمى العمؿ واال تماـ بالعماؿ منها:
3
شوا ِفي م َن ِ
اك ِب َها َو ُكمُوا ِمن ِّرْزِق ِه َوِالَ ْي ِه ُّ
ور }
الن ُ
ام ُ
 .1قاؿ اهلل َ ُ { :و الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ض َذلُودً فَ ْ
ش ُ
َ
ووج االستدالؿ مف ذز اآلية الكريمة أف اهلل تعالى امتف عمى عبادز بأف جعؿ لهـ األرض مذلمة
ومنبسطة؛ ليستفيد مف عيها بما عيها ويعمموا ليحصموا الكفاية.

قص عمينا الئرآف الكريـ أحواؿ األنبياء عميهـ السبلـ الذيف كانوا يحرصوف عمى طمب الرزؽ
ّ .2
والعمؿ ،مف أجؿ كسب الحاجات األساسية ،كموسى عمي الصبلة والسبلـ الذي رعى الغنـ عمى رجؿ
يد أ ْ ِ
ْج َرِني
مديف ( أجير خاص ) ،عئاؿ اهلل { :قَ َ
ال إِ ِّني أ ُِر ُ
َن أُنك َح َك إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َاتَ ْي ِن َعمَى أَن تَأ ُ
ش ارً فَ ِم ْن ِع ِ
شا المَّ ُه ِم َن
ت َع ْ
ستَ ِج ُد ِني إِن َ
َن أَ ُ
يد أ ْ
ند َك َو َما أ ُِر ُ
ثَ َم ِان َي ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
ش َّ َعمَ ْي َك َ
ين } ،4وكذلؾ نبي اهلل داود عمي الصبلة والسبلـ الذي كاف يعمؿ صانعاً لمدروع مف أجؿ بيعها
َّ
الصالِ ِح َ
1
2

سورة ود ،آية رقـ .61

رواز البخاري عي كتاب الجهاد والسير باب حفر الخندؽ ص  740برقـ ،3033ورواز مسمـ عي كتاب

الجهاد والسير باب غزوة األحزاب ص(  ،)780رقـ .1803
3

سورة الممؾ ،آية رقـ .15

 4سورة الئصص ،آية رقـ .27
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ص َن ُكم ِّمن بأ ِ
وس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
ْس ُك ْم فَ َه ْل أَنتُ ْم
َ
( أجير مشترؾ ) عئاؿ اهلل  عن َ { :و َعمَّ ْم َنااُ َ
ص ْن َع َة لَ ُب ٍ ْ
شِ
ون } ، 1وقد روى أبو ريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ ":كاف زكريا نجا اًر" ،2و عمّؽ اإلماـ
َ
اك ُر َ
النووي -3رحم اهلل -عمى ذا الحديث بئول  ":عي جواز الصنائع ،وأف النجارة ال تُسئط المروءة ،وأنها
صنعة عاضمة،وعي عضيمة زكريا عمي السبلـ ،عإن كاف صانعاً يأكؿ مف كسب " ،4وعي إشارة إلى أف
يتكبر عف كسب يدز؛ ألف نبي اهلل مع عمو درجت اختار ذز الحرعة،5عمو كاف
كؿ أحد ال ينبغي أف ّ
الرزؽ يتأتى بدوف عمؿ لجمس ؤالء األنبياء عميهـ السبلـ ،وأتا ـ رزقهـ و ـ عي بيوتهـ ،ورسولنا

محمد  الذي عرؼ أ مية العمؿ منذ صغرز ععمؿ راعياً لؤلغناـ ( أجير خاص ) عند مشركي مكة،6

مكة ،6وكذلؾ عامبلً عي التجارة مع خديجة بنت خويمد – 7رضي اهلل عنها.-

عهؤالء األنبياء لـ ينظروا لنوع العمؿ أو أجرت  ،وانما عرعوا أف قيمة اإلنساف عي ذات  ،كما عهموا أف
وعدوا عممهـ بمنزلة تعميـ ألقوامهـ .
عد وسيمة لمحياة الكريمةّ ،
العمؿ المباح لكسب العيش ُي ّ

 1سورة األنبياء ،آية رقـ .80

 2مسمـ بف الحجاج ،الجامع الصحيح ،كتاب الفضائؿ -باب مف عضائؿ زكريا عمي السبلـ ،ص
،1007برقـ (.)2379

 3يحيى بف شرؼ  ،محرر المذ ب الشاععي ،ولد عي شهر محرـ سنة  631ػ عي مدينة نوا( قرية عي

الشاـ ) لـ يتزوج ،زار الئدس والخميؿ ،ثـ عاد إلى بمدز وتوعي ليمة األربعاء  14رجب سنة  676ػ.
اإلسنوي ،جماؿ الديف عبد الرحيـ  ،طبئات الشاععية ،ص ،407ط1996 ، 1ـ ،دار الفجر ،بيروت،

لبناف.

 4النووي  ،يحيى بف شرؼ ،شرح صحيح مسمـ ،ج ،8ص ،120بدوف رقـ طبعة ،مكتبة اإليماف،

المنصورة ،مصر.

 5المناوي ،عبد الرؤوؼ،عيض الئدير شرح الجامع الصغير لمسيوطي،ج ،4ص،544ط ،2دار

المعرعة ،بيروت ،لبناف.

 6رواز البخاري عي كتاب األنبياء  ،باب يعكفوف عمى أصناـ لهـ ،ص  ،837رقـ .3406

صدقت ببعثت وآمنت ب  ،كانت تدعى قبؿ البعثة بالطا رة ،تزوجها النبي
 7زوجة النبي  ،و ّأوؿ مف ّ
 قبؿ البعثة بخمس عشرة سنة ،كاف الرسوؿ  إذا ذبح شاة قاؿ :أرسموا إلى أصدقاء خديجة عإني
ألحب حبيبها ،توعيت عي رمضاف قبؿ الهجرة بثبلث سنيف عمى الصحيح ،وقيؿ بأربع .ابف حجر،

اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،4ص.375
- 23 -

ولمداللة عمى ا تماـ اإلسبلـ بالعمؿ عئد قرن اهلل  بأعضؿ عبادة عي قول تعالى{ :فَِإ َذا
الص َالةُ فَانتَ ِش ُروا ِفي ْاأل َْر ِ
ون } 1عكاف
قُ ِ َي ِت َّ
ض َو ْابتَ ُغوا ِمن فَ ْ ِل المَّ ِه َوا ْذ ُك ُروا المَّ َه َك ِثي ارً لَّ َعمَّ ُك ْم تُ ْفمِ ُح َ
ٌّ
إنسانياً رعيعاً ،وقد جعؿ اإلسبلـ العمؿ نعمة تستحؽ شكر اهلل،
وخمُئاً
العمؿ وطمب الحبلؿ ُسّنة إلهيةُ ،
ون } ،2وموضع االستدالؿ مف ذز اآلية
عئاؿ { :لِ َيأْ ُكمُوا ِمن ثَ َم ِرِا َو َما َع ِممَتْ ُه أ َْي ِدي ِه ْم أَفَ َال َي ْ
ش ُك ُر َ
الكريمة أنها تحث المسمـ عمى األكؿ مف عمؿ يدز ،واالعتماد عمى نفس لمكسب عي شتى المجاالت.
عدوا اإلسبلـ العمؿ نوعاً مف أنواع الجهاد ،بؿ وصؿ األمر بالرسوؿ  أف يزجر أصحاب لح ٍ
كـ
وقد ّ
ُ
أصدروز عمى رجؿ قوي الجسـ يسعى إلى عمم  ،ععندما رأى الصحابة -رضي اهلل عنهـ -شاباً قوياً
يسرع إلى عمم  ،قالوا :لو كاف ذا عي سبيؿ اهلل،عئاؿ النبي ":ال تئولوا ،ذا عإن إف كاف خرج

يسعى عمى ولدز صغا اًر عهو عي سبيؿ اهلل ،واف كاف خرج يسعى عمى أبويف شيخيف كبيريف عهو عي

سبيؿ اهلل ،واف كاف خرج يسعى عمى نفس ُيعفّها عهو عي سبيؿ اهلل ،واف كاف خرج يسعى رياء
ومفاخرة عهو عي سبيؿ الشيطاف".3
ععد الرسوؿ  أف أحئية االحتراـ عي المجتمع ينبغي أف تكوف لمعامؿ
أما عمى الصعيد االجتماعي ّ
خير ل مف أف
العزيز الكريـ ،و ذا ما سطّرز الرسوؿ بئول  ":ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظهرز ٌ

1

سورة الجمعة ،آية رقـ .10

2

سورة يس ،آية رقـ .35

3

الطبراني ،سميماف بف أحمد ،المعجـ األوسط ،تحئيؽ أيمف صالح شعباف وسيد أحمد إسماعيؿ،ج ،7

ص،90ط1996 ،1ـ،دار الحديث،الئا رة،مصر ،برقـ الحديث( .)6835الهيثمي ،عمي بف أبي بكر،
بغية الرائد عي تحئيؽ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تحئيؽ عبد اهلل الدرويش،كتاب النكاح ،باب

النفئات،ج ،4ص ،596طبعة عاـ 1994ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.المنذري ،عبد العظيـ بف عبد

الئوي ،الترغيب والتر يب،ج،2ص،208بدوف رقـ طبعة ،مطبعة محمد عمي صبيح وأوالدز،ميداف

األز ر ،مصر .قاؿ عن األلباني  :صحيح لغيرز ،األلباني ،محمد ناصر الديف ،صحيح الترغيب

والتر يب،كتاب البيوع ،باب الترغيب عي االكتساب بالبيع ،ج ،2ص  ،306برقـ(  ،)1692ط،1

200ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر ،الرياض ،السعودية.
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الحض عمى التعفؼ عف المسألة والتنزز عنها ،ولو امتهف المرء
يسأؿ أحداً عيعطي أو يمنع " 1وعي
ّ
نفس عي طمب الرزؽ وارتكب المشئة عي ذلؾ.2
ومف مظا ر العناية النبوية بالعمؿ والتشجيع عمي أف الرسوؿ  بعد مئام عي المدينة المنورة

وتدبير شؤون  ،وتنظيـ أمور دولت الناشئة اتجهت عنايت مباشرة إلى إصبلح األراضي وتشغيؿ األيدي

العاممة ،عأعمف أن مف أحيا أرضاً مواتاً عهي ل  ،3وواعؽ عمى تمؾ الطمبات المئدمة ل مف المسمميف
الئادريف عمى العمؿ ،وتشجيعاً عمى العمؿ عي الزراعة يروي أنس بف مالؾ 4عف الرسوؿ  أن

قاؿ ":إف قامت الساعة وعي يد أحدكـ عسيمة( الصغيرة مف النخؿ ،والجمع عسائؿ وعسيؿ وعسبلف) 5عإف
استطاع ّأال تئوـ الساعة حتى يغرسها عميغرسها."6

عد االقتصار
وا تماـ الرسوؿ  بالزراعة وعمالها ال يئ ّؿ عف ا تمام بالصناعة وعمالها ،عئد ّ
شر وببلء تورث لؤلمة ذالً
عمى الزراعة وعدـ الحيد إلى غير ا مف األعماؿ التي اعتبر ا مصدر ّ

عئاؿ ":إذا تبايعتـ بالعينة وأخذتـ أذناب البئر ورضيتـ بالزرع ،وتركتـ الجهاد ،سمّط اهلل عميكـ ذالً ال

1

رواز البخاري عي صحيح ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجؿ وعمم بيدز،ج ،3ص،75مسمـ  ،الجامع

الصحيح ،ص  ،402كتاب الزكاة،باب ك ار ة المسألة لمناس وزاد " عإف اليد العميا خير مف اليد السفمى
وابدأ بمف تعوؿ" برقـ ( .)1042

2
3

ابف حجر ،عتح الباري ،ج ،3ص .336

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب المزارعة ،باب مف أحيا أرضاً مواتا ،ص ،557رقـ .2335

 4أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد ،خادـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عمي وسمـ ُ ،يكنى أبا
حمزة ،أم أـ سميـ بنت ممحاف األنصارية ،قدـ إلى النبي  عي المدينة وكاف عمرز عشر سنوات،
الراجح أن توعي سنة  92ػ  ،وكاف عمرز  99عاماً وكاف آخر مف مات مف الصحابة عي البصرة ،ابف
األثير  ،عمي بف محمد الجزري  ،أسد الغابة عي معرعة الصحابة ،تحئيؽ الشيخ خميؿ مأموف شيحا ،

ج ،1ص،420ط2007 ،3ـ ،دار المعرعة  ،بيروت.
5

ابف عارس،أحمد ،معجـ مئاييس المغة ،تحئيؽ عبد السبلـ اروف،ج ،4ص ،503بدوف رقـ طبعة،

6

البخاري ،محمد بف إسماعيؿ ،األدب المفرد،ص،168اصطناع الماؿ،ط1985 ،2ـ،عالـ الكتب،

دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف.

بيروت ،لبناف.قاؿ عن األلباني ":ذا سند صحيح عمى شرط مسمـ ،وعي ترغيب عظيـ عمى اغتناـ
آخر عرصة مف الحياة عي سبيؿ زرع ما ينتفع ب الناس بعد موت عيجري ل أجرز ،وتكتب ل صدقت

إلى يوـ الئيامة" .األلباني ،محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث الصحيحة،ج ،1ص، 12طبعة

سنة 1995ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ،الرياض.
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ينزع حتى ترجعوا إلى ربكـ "1والعينة ي أف يشتري ثوباً مثبلً مف إنساف بعشرة د ار ـ إلى شهر ،و و

يساوي ثمانية ،ثـ يبيع إلى نفس ذلؾ الشخص نئداً بثمانية ،عيحصؿ ل ثمانية ،ويحصؿ عمي عشرة

2
الحث عمى الزراعة عئد
يتبدى لمبعض بيف ذا الحديث وأحاديث
ّ
د ار ـ ديف  ،ودرءاً لمتعارض الذي قد ّ
أجاب العمماء عمى ذا التعارض المتوقع بئولهـ:

عرضها لمذؿ
 .1إف المراد بال ّذؿ نا :ما يمزمهـ مف حئوؽ األرض ،وأف مف أدخؿ نفس عي ذلؾ عئد ّ
ذماً لمزراعة.
وليس ذا ّ

 .2إف ذا الحديث محمو ٌؿ عمى مف يشغم الحرث والزرع عف الئياـ بالواجبات ،كالحرب والجهاد عي
سبيؿ اهلل ،وقد ماؿ إلى ذا التفسير اإلماـ البخاري-3رحم اهلل -حينما ذكر الحديث وجعم تحت

باب (ما يحذر مف عواقب االشتغاؿ بىلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أُمر ب ) ومعموـ أف الغمو عي
الكسب والسعي الدؤوب وراءز ُيمهي صاحب عف الئياـ بالواجبات الشرعية ،ويجعم يتكالب عمى الدنيا
مع نسياف اآلخرة ومتطمباتها.
كوف الحياة الكريمة ،ولـ تكف الصناعات
ويمزـ الزراعة مف الصناعات والحرؼ األخرى التي تُ ّ
عد ا اإلسبلـ مف عروض الكفاية4التي ينبغي لؤلمة اإلسبلمية أف تهتـ بها،
عمبلً مباحاً عحسب ،وانما ّ

ويؤيد ذلؾ ما ذكرز صاحب اإلحياء حيث قاؿ ":أما عرض الكفاية عهو ال ُيستغنى عن عي قواـ أمور

1

أبو داود ،سنف أبي داود،كتاب البيوع ،باب النهي عف العينة ،ص ،623برقـ( .)3462البيهئي،أحمد

بف الحسيف،السنف الكبرى،تحئيؽ محمد عبد الئادر عطا،ج ،5ص،516ط1994 ،1ـ،دار الكتب

العممية ،بيروت ،لبناف .األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،ج ،1ص.42
2
3

النسفي ،طُمبة الطمبة عي االصطبلحات الفئهية.242 ،

صاحب الصحيح ،ولد يوـ الجمعة بعد صبلة الجمعة لثبلث عشرة خمت مف شواؿ سنة مائة وأربع

وت سعيف ،روى عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،وروى عن اإلماـ مسمـ والترمذي ،قاؿ عف نفس  :ما
وضعت عي كتابي الصحيح حديثاً إال اغتسمت قبؿ ذلؾ وصميت ركعتيف ،ل مف المؤلفات :الجامع
الصحيح واألدب المفرد ،التاريخ الكبير ،األدب المفرد ،الئراءة خمؼ اإلماـ ،توعي ليمة عيد الفطر سنة

 265ػ.السيوطي ،طبئات الحفاظ ،ص.253
4

عرض الكفاية :و "المتحتـ المئصود حصول مف غير نظر بالذات إلى عاعم  ،عيتناوؿ ما و ديني

كالصبلة ،وما و دنيوي كالصنائع المحتاج عميها" كما ُيبلـ عمى ترك إذا ترك الكؿ .ابف أمير
الحاج ،التئرير والتحبير ،ج ،2ص  ،135ط1983 ،2ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف .الرازي،
محمد بف عمر بف الحسيف ،المحصوؿ عي عمـ األصوؿ ،ط1988 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت،

لبناف.
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الدنيا ،كالطب إذ و ضروري عي حاجة بئاء األبداف ،وكالحساب ،عإن ضروري عي المعامبلت وقسمة

الوصايا والمواريث وغير ما ،و ذز ي العموـ التي لو خبل البمد ممف يئوـ بها حرج أ ؿ البمد ،واذا قاـ
بها واحد كفى ،وسئط الفرض عف اآلخريف ،عبل يتعجب مف قولنا :إف الطب والحساب مف عروض

الكفايات ،عإف أصوؿ الصناعات أيضاً مف عروض الكفايات كالفبلحة والحياكة والنس والسياسة بؿ

الحجامة والخياطة".1

خياط يدعوز لطعاـ ،ععف أنس
وكـ و لطيؼ أف نجد الرسوؿ ُ يكرـ
ّ
الصناع،عيستجيب لدعوة ّ
خياطاً دعا الرسوؿ  لطعاـ صنع  ،قاؿ أنس :عذ بت مع رسوؿ اهلل  إلى
بف مالؾ يئوؿ ":إف ّ

ذلؾ الطعاـ ،عئ ّرب إلى رسوؿ اهلل  خب اًز ومرقاً عي دباء (الئرع) وقديد (المحـ المجفؼ عي الهواء
2
أحب الدباء مف يومئذ"
والشمس) ،عرأيت النبي  يتبع الدباء مف حوالي الئصعة ،قاؿ :عمـ أزؿ ّ

ويحترـ الرسوؿ  أصحاب المهف الشريفة عمى ضعؼ مردود ا المالي ،عئد قدمت امرأة تعمؿ

عي النسي ُبردة إلى النبي عأخذ ا ،حيث روى البخاري عف سهؿ بف سعد 3قاؿ :جاءت امرأة إلى
النبي ُ ببردة عئالت :يا رسوؿ اهلل إني نسجت لؾ ذز بيدي أكسوكها ،عأخذ ا النبي  محتاجاً إليها،
عخرج إليها وانها إ ازرز ،عئاؿ رجؿ مف الئوـ :يا رسوؿ اهلل أكسينيها ،عئاؿ  :نعـ ،عجمس النبي  عي

المجمس ثـ رجع عطوا ا ثـ أرسؿ بها إلي  ،عئاؿ ل الئوـ :ما أحسنت ،سألتها إياز ،لئد عممت أن ال

يرد سائبلً ،عئاؿ الرجؿ :واهلل ما سألت إال لتكوف كفني يوـ أموت" قاؿ سعد  :عكانت كفن .
ّ

4

ون
ولـ يكف العمؿ عي التجارة بمنأى عف ا تماـ الشريعة اإلسبلمية ،عئاؿ اهلل َ {":و َ
آخ ُر َ
ون يقَ ِاتمُ َ ِ
س ِب ِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
س َر ِم ْن ُه
يل المَّ ِه فَاق َْر ُؤوا َما تََي َّ
ون ِمن فَ ْ ِل المَّ ِه َو َ
ض َي ْبتَ ُغ َ
َي ْ ِرُب َ
آخ ُر َ ُ
ون في َ
ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
ند المَّ ِه
يموا َّ
ِّموا ِألَنفُ ِس ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر تَ ِج ُدواُ ِع َ
الزَكاةَ َوأَق ِْر ُ وا المَّ َه قَ ْر اً َح َ
سناً َو َما تُقَد ُ
َوأَق ُ
ِ
َج ارً و ِ
َّ ِ َّ
يم } ،5ولئد امتف اهلل تعالى عمى أ ؿ الجزيرة
َع َ
ُ َو َخ ْي ارً َوأ ْ
ظ َم أ ْ َ ْ
استَ ْغف ُروا الم َه إ َّن الم َه َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
1

الغزالي ،محمد محمد ،إحياء عموـ الديف وبذيم كتاب المغني عف حمؿ األسفار عي األسفار عي

تخري ما عي اإلحياء مف األخبار لمعراقي ،ج ،1ص،27ط ،3دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
ِ
الخياط ،ص  ،496برقـ( .)2092
 2رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب البيوع ،باب ذكر ّ
عغيرز الرسوؿ صمى اهلل عمي وسمـ إلى
 3مف مشا ير الصحابةُ ،يئاؿ إف اسم كاف حزناً عي الجا مية ّ

سعد ،مات النبي و و ابف خمس عشرة سنة ،و و آخر مف مات بالمدينة مف الصحابة ،وكاف ذلؾ
سنة  91ػ .ابف حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،2ص.118
4

رواز البخاري عي صحيح  ،ج ،2ص ،78كتاب الجنائز ،باب مف استعد لمكفف.

5

سورة المزمؿ ،آية رقـ .20
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العربية ،وكذلؾ عمى أ ؿ مكة خاصة أف يأ لهـ طرؽ التجارة والسفر مف أجمها ،حيث جعؿ اهلل 
ف ِم ْن أ َْر ِ َنا أ ََولَ ْم
مكة المكرمة مرك اًز تجارياً متوسطاً عئاؿ َ { ": وقَالُوا إِن َّنتَِّب ِع ا ْل ُه َدى َم َع َك ُنتَ َخطَّ ْ
ُنم ِّكن لَّهم حرماً ِ
ون }.1
ات ُك ِّل َ
آمناً ُي ْج َبى إِلَ ْي ِه ثَ َم َر ُ
ش ْي ٍ ِرْزقاً ِمن لَّ ُد َّنا َولَ ِك َّن أَ ْكثََرُ ْم َد َي ْعمَ ُم َ
ُْ ََ
َ
وبالحديث عف أ مية العمؿ والعماؿ عي اإلسبلـ نستوقؼ الئارئ الكريـ لنعرض لعمؿ الرسوؿ 

عي رعي األغناـ حيث روى البخاري -رحم اهلل -أف رسوؿ اهلل  قاؿ ":ما بعث اهلل نبياً إال ورعى
الغنـ ،عئاؿ أصحاب  :وأنت؟ قاؿ :نعـ ،كنت أرعا ا عمى ق ارريط 2أل ؿ مكة" ، 3ومف ِ
الح َكـ البلعتة

لمنظر عي رعي الرسوؿ  لمغنـ دوف غير ا مف المهف ما يأتي:

التمرف برعيها عمى ما يكمفون مف الئياـ بأمر أمتهـ.
 .1أف
ّ
يتحصؿ لمرسوؿ ّ 
 .2عي مخالطة األغناـ يتحصؿ ِ
الحمـ والشفئة بالرعية.
ّ
التفرؽ عي المرعى ،بالرغـ مف اختبلؼ طباعها،
 .3إذا صبر راعي الغنـ عمى رعيها وجمعها بعد ّ
ينعكس ذلؾ عمى جمع شتات األمة بعد تمزقها.

 .4عي نئؿ الغنـ مف مسرح إلى مسرح واختيار المكاف األجود ُعشباً تمريف لراعي األمة أف يئود أمت
إلى كؿ خير.
يتنزؿ
حذر شديد عمى أغنام مف سطوة السباع والوحوش ،وذلؾ ّ
 .5عي رعي الغنـ يصاحب الراعي ٌ
عمى خوؼ الئائد عمى أمت مف األعداء المتربصيف.

 .6الغنـ أسهؿ انئياداً ألوامر الراعي مف اإلبؿ والبئر ،وعي ذلؾ إشارة إلى أف األمة المحمدية أسهؿ

ُخمُئاً وأليف طاعة لؤلمير.4

لكؿ ذلؾ كانت إرادة اهلل تعالى لؤلنبياء السابئيف ،ولخاتمهـ صمى اهلل عمي وسمـ العمؿ عي رعي

األغناـ ،لما عي ذلؾ مف تواضعهـ لربهـ والتصريح بمنت عميهـ ،كؿ ذا مع ما عي رعي األغناـ مف

مشئة وصعوبة عمى النفس.

وقد عددت بعضاً مف المهف التي ُعرعت زمف الرسوؿ  والصحابة الكراـ -رضي اهلل عنهـ -ي:

1

سورة الئصص ،آية رقـ .57

2

الئيراط و جزء مف أجزاء الدينار ،و و نصؼ عشر ،عي أكثر الببلد ،وأ ؿ الشاـ يجعمون جزءاً مف

أربعة وعشريف ،وعُ ّسر أيضاً بأن جبؿ أحد.ابف األثير ،مجد الديف المبارؾ بف محمد ،النهاية عي غريب
الحديث واألثر،تحئيؽ محمود محمد الطناجي،ج،4ص، 42طبعة عاـ 1979ـ ،دار الفكر ،بيروت،
لبناف.
3

رواز البخاري عي صحيح  ،ج ،3ص.116

4

ابف حجر ،عتح الباري ،ج ،15ص .139
- 28 -

 .1التجارة :واشتهر عيها المهاجروف واألنصار ،والدليؿ عمى ذلؾ ما قال أبو ريرة ":إنكـ تئولوف ما
باؿ المهاجريف واألنصار ال يحدثوف عف رسوؿ اهلل  بمثؿ حديث أبي ريرة ،واف إخوتي مف

صفؽ 1باألسواؽ وكنت ألزـ رسوؿ اهلل  عمى مؿء بطني عأشهد إذا غابوا
المهاجريف كاف ُيشغمهـ
ٌ
وأحفظ إذا نسوا ،وكاف ُيشغؿ إخوتي األنصار عمؿ أموالهـ ،وكنت امرءاً مسكيناً مف مساكيف الصفة،
أعي حيف ينسوف ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل  عي حديث يحدث إن لف يبسط أحد ثوب حتى أقضي مئالتي
ِ
عمي ،حتى إذا قضى رسوؿ اهلل 
ذز ثـ يجمع إلي ثوب إال وعى ما أقوؿ ،عبسطت َنم َرة( ُبردة) ّ
مئالت جمعتها إلى صدري عما نسيت مف مئالة رسوؿ اهلل  تمؾ مف شيء.2".
 .2الزراعة :لئوؿ الرسوؿ  ": ما مف مسمـ يغرس غرساً  ،أو يزرع زرعاً ،عيأكؿ من طير أو إنساف

أو بهيمة إال كاف ل ب صدقة".3

 .3تجارة الئماش :وقد عمؿ بها أبو بكر الصديؽ ،  4عمما استُ ِ
خمؼ أصبح غادياً إلى السوؽ عمى
5
رأس أثواب يتجر عيها ،عمنع كبار الصحابة وعرضوا ل كؿ يوـ شطر شاة.
 .4بيع الماء والحطب :حيث جاء ناس إلى النبي  عئالوا :ابعث معنا رجاالً يعممونا الئرآف والسنة،

الئراء عيهـ حراـ بف ممحاف ،6يئرؤوف الئرآف ويتدارسون
عبعث إليهـ سبعيف رجبلً مف األنصار ُيئاؿ لهـ ّ
ويتدارسون بالميؿ  ،وكانوا بالميؿ يجيئوف بالماء عيضعون عي المسجد ويحتطبوف عيبيعون  ،ويشتروف
الصفّة والفئراء"
ب الطعاـ أل ؿ ُ

7

1

الصفؽ :التبايع ،ابف األثير،غريب الحديث واألثر،ج 3ص .38

2

رواز البخاري عي صحيح  ،ج ،3ص ،69كتاب البيوع  ،باب ما جاء عي قوؿ اهلل تعالى ":عإذا

3

رواز البخاري عي صحيح ( والمفظ ل ) ،ج ،3ص، 66كتاب الحرث والمغارسة ،باب عضؿ الغرس.

قضيت الصبلة".

 4عبد اهلل بف عامر ،أسمـ والدز يوـ الفتح ،أم ُسممى بنت صخر بف عامر ابنة عـ أبي  ،ولد بعد عاـ
الفيؿ بسنتيف ،توعي يوـ االثنيف ،عي جمادى األولى ،سنة  11ػ ،ابف حجر  ،اإلصابة عي تمييز
الصحابة ،ج ،3ص.1091
5
6

ابف حجر ،عتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج،4ص ،405بتصرؼ.

شهد بد اًر مع أخي سميـ بف ممحاف،خاؿ أنس بف مالؾ ،لما طُعف يوـ بئر معونة قاؿ :عزت ورب

الكعبة ،قتم عامر بف الطفيؿ،أخو أـ سميـ بنت ممحاف وأـ حراـ بنت ممحاف .ابف عبد البر،االستيعاب

عي معرعة األصحاب،ج،1ص .337
7

رواز البخاري عي صحيح  ،ج ،ص  ،35كتاب الجهاد ،باب العوف بالمدد.
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1
خصاً( بيت ُيعمؿ مف الخشب
مر النبي بعبد اهلل بف عمر  و و ُيصمح ّ
 .5ترميـ البيوت :حيث ّ
2
خصاً لنا يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :األمر أسرع مف ذلؾ".3
والئصب) ل عئاؿ النبي  :ما ذا؟ قاؿ :أُصمح ّ

 .6الخياطة:وقد سبؽ المثاؿ عمى شيوع مهنة الخياطة.
5

 .7الحدادة :و ي مهنة خباب بف األرت. 4
ِ
ص ْي ُد ا ْل َبِّر
امهُ َمتَاعاً لَّ ُك ْم َولِ َّ
َّارِة َو ُحِّرَم َعمَ ْي ُك ْم َ
 .8الصيد :حيث قاؿ اهلل{:أُح َّل لَ ُك ْم َ
مسي َ
ص ْي ُد ا ْل َب ْح ِر َوطَ َع ُ
ِ
ون } 6وعف أبي ريرة -رضي اهلل عن – قاؿ :سأؿ رجؿ
ي إِلَ ْي ِه تُ ْح َ
ش ُر َ
َما ُد ْمتُ ْم ُح ُرماً َواتَّقُواْ المّ َه الَّذ َ

رسوؿ اهلل  يوماً عئاؿ :يا رسوؿ اهلل :إنا نركب البحر ونحمؿ معنا الئميؿ مف الماء ،عإف توضأنا ب

عطشنا،أعنتوضأ بماء البحر عئاؿ الرسوؿ  ":و الطهور ماؤز الحؿ ميتت " 7وواضح أف ذا الرجؿ

كاف صياداً ،حيث لـ ُيعرؼ أف أناساً ركبوا البحر لؤلغراض العسكرية أو التجارية ،عمـ يبؽ إال الصيد
ليركب الناس البحر مف أجم .
بوب لها البخاري -رحم اهلل -لهذز المهنة باباً تحت كتاب البيوع.
 .9العطارة ،حيث ّ
 .10الصراعة.
 .11الصيدلة.
 .12السمسرة.

1

عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ الئرشي  ،ولد سنة  3لمبعثة  ،اجر و و ابف عشر

2

ابف األثير ،النهاية عي غريب الحديث واألثر ،ج ،3ص.37

3

رواز البخاري عي األدب المفرد ،ص  .198أبو داود ،سنف أبي داود ،ص.783

،عرض عمى النبي صمى اهلل عمي وسمـ ببدر عاستصغرز ثـ بأُحد كذلؾ ثـ أجازز بالخندؽ ،مات
سنيف ُ
سنة  84لمهجرة  ،وكاف عمرز  78سنة .ابف حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،2ص468

ُ 4سبي عي الجا مية عبيع عي مكة ،عكاف مولى أـ أنمار الخزاعية،كاف مف المستضعفيف ،أوؿ مف
وع ّذب عذاباً شديداً ،شهد المشا د كمها ،آخى الرسوؿ  بين وبيف جبر بف عتيؾ،
أظهر إسبلم ُ ،
كاف يعمؿ السيوؼ عي الجا مية ،مرض مرضاً شديداً حتى كاد أف يتمنى الموت مات سنة  37ػ  .ابف

حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،1ص.549
5
6
7

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب البيوع ،ذكر الئيف والحداد ،ص ،496برقـ( .)2091

سورة المائدة ،آية رقـ .96

أبو داود ،سنف أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب الوضوء بماء البحر ،ص ،20برقـ(  ، )83وقاؿ

األلباني عن  :حديث صحيح .النسائي ،أحمد بف شعيب بف عمي،سنف النسائي ،كتاب الطهارة ،باب

ماء البحر ،حكـ عمى أحاديث الشيخ األلباني وقاؿ عن  :صحيح ،اعتنى ب مشهور حسف آؿ سمماف،

ص ،17ط ،1مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.
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الصباغ.
ّ .13

 .14التصوير.

1

وعي ختاـ حديثنا عف مكانة العمؿ والعامؿ ،يكفي العامؿ شرعاً أف اهلل  ذكر العمؿ عي الئرآف

الكريـ عي ( 360آية) وردت (190آية) تحدثت عف الفعؿ ،و ي تتضمف أحكاماً شاممة لمعمؿ وتئدير
العامؿ وعئوبت ومثوبت  ،2ويكفي العامؿ عخ اًر أف الرسوؿ  جعؿ العمؿ عبادة وطاعة هلل تعالى.3

1

المهف الخمسة األخيرة ذكر ا صاحب كتاب التراتيب اإلدارية .الكتاني ،محمد عبد الحي ،نظاـ

2

السباعي ،مصطفى ،اشتراكية اإلسبلـ  ،ص  ،170ط281960ـ ،بدوف دار نشر.

المسمى التراتيب اإلدارية ،تحئيؽ الدكتور عبد اهلل الخالدي ،ج ،2الصفحات،44 ،
الحكومة النبوية
ّ
 ،62ط ،2دار األرقـ بف أبي األرقـ ،بيروت ،لبناف.
3

الئرشي ،باقر الشريؼ ،العمؿ وحئوؽ العامؿ عي اإلسبلـ ،ص  ،153ط1979 ،4ـ ،دار التعارؼ،

بيروت ،لبناف.
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المطمب الثاني
أُسس اختيار العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني
بناء عميها اختيار العامؿ مظه اًر مف مظا ر الن از ة ،والئاعدة
تعد األسس والضوابط التي يتـ ً
األساسية لبناء مجتمع مسمـ ،و أقرب ما يكوف شبيهاً لممجتمعات التي مضت؛ وذلؾ ألنها تستهدؼ

إيجاد شخص مناسب يستطيع الئياـ بالمهاـ الموكمة إلي عمى أحسف وج  ،ومف أجؿ ذلؾ وضعت
اعتبارات وضوابط ينبغي مراعاتها عند تشغيؿ أي عامؿ  ،و ي ما وردت عي الئرآف الكريـ عي سورة

الئصص عمى لساف ابنة شعيب عند تزكيتها لموسى عميهما السبلـ ،وكذلؾ ما ورد عي سورة يوسؼ
عمي الصبلة والسبلـ عمى لسان حينما طمب والية األرزاؽ مف ممؾ مصر.

وسأتحدث عف ذز الضوابط ،مع إضاعة ما رأيت مهماً عي اعتماد العماؿ والموظفيف ،وقد جمعت

شتاتها مف بعض الكتابات الصحفية والمواقع اإللكترونية ،و ي عمى النحو اآلتي:

 .1اإلسبلـ :ولـ يرد -حسب عممي -مف اشترط أف يكوف العامؿ مسمماً ،بؿ ورد لنا عي كتب التاريخ

ما يفيد تشغيؿ غير المسمميف ،و رأينا رسوؿ اهلل يستعمؿ دليبلً مشركاً عي جرت  ،حيث لـ يجد أقدر

من عمى ذز المهمة ،ولكف الحديث نا عف الوظائؼ المهمة والتي ينبغي أف تُسند لممسمـ دوف غيرز،
ويستدؿ عمى ذلؾ بئوؿ اهلل {:ولَن ي ْجع َل المّ ُه ِل ْم َك ِ
س ِبيالً } 1ووج االستدالؿ مف
ين َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اف ِر َ
ُ
ين َ
َ َ َ
ذز اآلية الكريمة أف اهلل منع والية الكاعر عمى المسمـ ،أما إذا تناعس مسمـ وغير مسمـ عمى وظيفة

وي َّ
ئدـ األكفأ واألصمح لهذا العمؿ ،بشرط أف
إدارية ،أو عمؿ بمشغؿ عينبغي مراعاة العدؿ عي التناعسُ ،
ار لممسمميف ينبغي عمى غير ـ أف ال يطمع عميها.
ال يكوف ذا العمؿ مما يتضمف أسر اً
عي حيف يجب عمى ولي األمر منع تشغيؿ غير المسمـ عي بعض الحاالت استناداً لممصمحة

ا لمرسمة التي ي ار ا ولي األمر ،ومنها انتشار البطالة بيف أبناء المسمميف ،عفي مثؿ ذز األحواؿ يتج

أرباب العمؿ لتشغيؿ غير المسمـ خصوصاً العماؿ األجانب نظ اًر لئمة أجرتهـ ،عينبغي البدء بتشغيؿ

المسمـ إذا لـ يوجد عرصة عمؿ إال لهـ؛ ألن بتشغيم ُيساعد عمى تئميؿ نسبة الفئر عي المجتمع
المسمـ.
 .2األمانة :ومعروؼ أف األمانة تتعدى المعنى المعروؼ لدى عو ّاـ الناس،و و إرجاع األشياء العينية
ألصحابها ،لتشمؿ األمانة عي العمؿ ،واألمانة عي نئؿ المعمومات ،وكذلؾ التعامؿ مع المهنة ومكاف

العمؿ.

1
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و ذا الضابط الذي ينبغي مراعات عند توظيؼ العمؿ ُيمكف التأكد مف تحئئ عي العامؿ المتئدـ
بد مف اختيار الرجؿ األميف لمسؤاؿ عف العامؿ،
لموظيفة مف خبلؿ السؤاؿ عن قبؿ التعاقد مع  ،وال ّ
ِ
استَأ ِ
ت
ْج ْر َ
استَأ َ
ْج ْراُ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
وقد ذكر الئرآف الكريـ ذا الضابط عي قول { :قَالَ ْت إِ ْح َدا ُ َما َيا أ ََبت ْ
ي ْاأل ِ
ين } 1ووج الداللة مف ذز اآلية الكريمة أف ابنة شعيب عمي السبلـ قد عممت مف خبلؿ
ا ْلقَ ِو ُّ
َم ُ

بد مف تواعر عنصر األمانة عندز ،وشرع مف قبمنا شرع لنا ،ما لـ يرد
تربية والد ا لها أف العامؿ ال ّ
بخمُؽ األمانة ،ومنها قوؿ
ناسخ ،ولـ يرد ناسخ مف شرعنا ،بؿ جاء عي األخبار ما يؤكد ضرورة االلتزاـ ُ

3

الرسوؿ ّ " :أد األمانة إلى مف ائتمنؾ وال تخف مف خانؾ" ،2وكذلؾ قوؿ الرسوؿ  ألبي ذر الغفاري
ي وندامة ،إال مف أخذ ا بحئها
 حينما طمب الوالية ":إنؾ ضعيؼ ،وانها أمانة و ي يوـ الئيامة خز ٌ

و ّأدى الذي عمي منها"
المناط ب عمى أكمؿ وج  ،و ذا الضابط يمكف التحئؽ من
 .3الكفاءة :وتعني الئدرة عمى الئياـ بالعمؿ ُ
بوساطة االختبار الكتابي لؤلعماؿ التي تتطمب البراعة عي الكتابة والئراءة والحساب ،أما إذا كاف العمؿ
4

مف األعماؿ الخدماتية عيمكف التحئؽ مف ضابط الكفاءة مف خبلؿ معرعة خبرت عي ذا العمؿ،

وسيرت بيف أبناء مهنت  ،أو مف سبؽ لهذا العامؿ أف عمؿ عندز.

و ذا الضابط ل مف الئرآف الكريـ ما يعضدز  ،وذلؾ عي قصة سيدنا يوسؼ عمي الصبلة والسبلـ،
اجع ْم ِني عمَى َخ َز ِ
آئ ِن األَ ْر ِ
ض
حينما طمب والية األرزاؽ مف عزيز مصر عئاؿ اهلل عمى لسان {:قَ َ
َ
ال ْ َ
ِ
ِ
ِ ِّ
يم } ،5وقد أظهر يوسؼ عمي الصبلة والسبلـ تمكن مف العمؿ الذي طمب  ،وأبرز
إني َحفيظٌ َعم ٌ
مؤ بلت  ،و ي الحفظ والعمـ،و نا يأتي اعتبار معيار الشهادة عند التوظيؼ ،وكـ سمعنا عمف و

مسؤوؿ عف كثير مف الموظفيف الذيف يفوقون عي تخصص  ،بؿ وأكثر من اتئاناً لمعمؿ الذي يئوـ ب _
ولؤلسؼ الشديد.-

1
2

سورة الئصص  ،آية رقـ .26

رواز أبو داود عي سنن  ،كتاب البيوع ،باب الرجؿ يأخذ حئ مف تحت يدز ،وقاؿ عن األلباني:

حديث صحيح  ،برقـ  .3535وروا الترمذي عي سنن  ،كتاب البيوع ،باب رقـ  ،38وقاؿ عن الترمذي:
ذا حديث حسف غريب.

3

جندب بف جنادة ،وقيؿ أف اسم بربر ،كاف مف السابئيف لئلسبلـ ،قاؿ عن الرسوؿ  ": ما أقمّت

الغبراء وال أظمت الخضراء أصدؽ لهجة مف أبي ذر" ،توعي عي الربذة سنة  31ػ ،وصمّى عمي عبد

اهلل بف مسعود ،ومات ابف مسعود بعدز بئميؿ .ابف حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،4ص.84
4

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب اإلمارة ،باب ك ار ة اإلمامة بغير ضرورة ،ص  ،794برقـ الحديث

5

سورة يوسؼ ،آية رقـ .55

(.)1825
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عدة أنواع مف االختبارات التي اعتبرو ا مف مراحؿ اختيار العامؿ
وقد وضع عمماء اإلدارة الحديثة ّ
منها:
أ  -اختبار األداء ،ويستهدؼ تحديد مستوى العامؿ  ،وقد يكوف شفوياً أو تحريرياً.

ب -اختبار الشخصية ،ويهدؼ لئياس بعض الخصائص والفروقات الفردية.

ت -اختبار اال تمامات المهنية ،ويستعمؿ لبعض المهف التي تحتاج إلى درجة عالية مف التخصص.

ويركز عمى معرعة مهارات الفرد المحتممة ،وقياس درجة الذكاء.
ث -اختبار المهارات،
ّ
ج -اختبار المعرعة ،وتعمؿ عمى معرعة مدى امتبلؾ العامؿ لمعارؼ معينة ،غالباً ما تتعمؽ بالوظيفة
التي يشغمها ،كاختبار الرياضيات لممحاسبيف.

معيف ،والئدرات العئمية التي
ويئصد مف خبلل معرعة قدرة الفرد عمى أداء عمؿ ّ
ح -اختبار الئدرةُ ،
المرجعيف  ،و تعمؿ عمى قياس قدرة
تشمؿ قدرات عددية لوظائؼ تتطمب التعامؿ مع أعداد كبيرة مف ا
العامؿ عمى التحكـ بالكبلـ أو االتصاؿ مع اآلخريف.

ويستعمؿ غالباً عي التعامؿ مع السرقة ،وليس عي التشغيؿ ،مما يعني التأكد مف
خ -اختبار الصدؽُ ،
1
مدى صحة العوامؿ المستخدمة عي توقع أداء العامؿ.

 .4مراعاة التخصص :ععند وجود شاغر أو عرصة لمعمؿ تتداعع الطمبات لمفوز بهذز الوظيفة ،وبطبيعة
ٍ
بناء عمى مبلءمة تخصص
الحاؿ تختمؼ الطمبات المئدمة ما بيف حظ قوي وآخر ضعيؼ ،و ذا ً
المتئدـ لمعمؿ أو عدم لموظيفة  ،ولئد أرسى الشرع اإلسبلمي قاعدة مهمة تح ّذر مف توسيد األمر لغير
األخصائييف  ،وذلؾ بئوؿ الرسوؿ ":إذا أُسند األمر إلى غير أ م عانتظر الساعة" 2وقد أشار قانوف

العمؿ الفمسطيني الشتراط التخصص إشارة سريعة عي المادة رقـ ( )11مف قانوف العمؿ حيث نصت":

عمى مكاتب العمؿ االلت ازـ بتنسيب العماؿ المسجميف لديها مراعية عي ذلؾ االختصاصات والكفاءة

3
نص عميها
واألسبئية عي التسجيؿ وحؽ صاحب العمؿ عي االختيار"  ،و ذز المادة الئانونية التي ّ
الئانوف تُعتبر شا دة لتأكيد الضابط السابؽ ،مع أف قانوف العمؿ الفمسطيني ترؾ لصاحب العمؿ حرية
وسد األمر إلى غير أ م مف المديريف الذيف ال
االختيار ،و نا قد تدخؿ المحسوبيات خصوصاً إذا ّ

وازع ديني وال مهني لهـ.

الوراؽ
 1الطائي ،يوسؼ حجيـ ،وآخروف ،إدارة الموارد البشرية ،ص ،211ط2006 ،1ـ ،مؤسسة ّ
عماف ،األردف.
لمنشر والتوزيعّ ،
2

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاؽ  ،باب رعع األمانة ،ص  ،197برقـ ( .)6496

3

و ازرة العمؿ 2002ـ ،قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  7لسنة  ،2000النسخة الرسمية ،ص .11
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التئيد
 .5استعداد العامؿ لبلنضباط باألوامر الصادرة مف صاحب العمؿ أو مف ينوب عن  ،وكذلؾ ّ
بالموائح والتشريعات والنظُـ التي يضعها ولي األمر ،أوجهة االختصاص( و ازرة العمؿ) ،وذلؾ لئوؿ

الرسوؿ ":السمع والطاعة عمى المرء المسمـ عيما أحب أو كرز ،ما لـ يؤمر بمعصية ،عإذا أُمر

بمعصية عبل سمع وال طاعة" ،1ومف ذلؾ أيضاً االلتزاـ بمواعيد الحضور واالنصراؼ مف العمؿ حسب

األوقات التي حدد ا قانوف العمؿ أو حسب اتفاؽ العامؿ مع مشغم  ،عإذا كاف العامؿ قد عمؿ لدى

جهة أخرى ُيمكف سؤاؿ ذز الجهة عف مدى التزاـ العامؿ بمثؿ ذز الموائح والنظـ ،واف لـ يكف قد
عيمكف الحكـ عمى مدى التزاـ ذا العامؿ بمثؿ ذز النظـ مف خبلؿ مراقبت عي
عمؿ عي مكاف آخر ُ

الفترة التجريبية إذا عمؿ عترة تجريبية.

 .6الصفات الشخصية  :و ذز تختمؼ مف شخص آلخر  ،ولكف لكؿ صاحب عمؿ حرية اختيار

العامؿ المناسب حسب قناعت مف وجود ذز الصفات أو عدمها ،ومف ذز الصفات ( الصدؽ ،العفة،
الوقارِ ،
الحمـ ،الهيبة ،سداد الرأي ،صواب الئرار ،الئدرة عمى التعامؿ مع ضغط العمؿ ،الئدرة عمى
ويمكف الكشؼ عف ذز الصفات مف خبلؿ المئابمة
حؿ المشكبلت التي تعترض أثناء العمؿ)ُ ،
الشخصية التي تسبؽ التوقيع عمى العئد ،ولنا مف سنة الرسوؿ  شا د عمى تحري بعض ذز
الصفات ،وذلؾ حينما بعث معاذ بف جبؿ 2لميمف قاضياً إلى اليمف عئاؿ ل  :كيؼ تئضي إذا عرض

لؾ قضاء؟ قاؿ :أقضي بكتاب اهلل ،قاؿ :عإف لـ تجد عي كتاب اهلل؟ قاؿ :عبسنة رسوؿ اهلل  ،قاؿ:
صر) قاؿ :عضرب
عإف لـ تجد عي سنة رسوؿ اهلل وال عي كتاب اهلل؟ قاؿ :اجتهد رأيي وال آلو( ال أُق ّ
رسوؿ اهلل صدرز وقاؿ :الحمد هلل الذي وعّؽ رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضاز رسوؿ اهلل."3

1

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األحكاـ ،باب السمع والطاعة لئلماـ مالـ تكف معصية ،ص ،352

برقـ ( .)7144
2

شهد العئبة و و ابف ثماف عشرة سنة أو دونها ،شهد غزوة بدر والمشا د كمها ،كاف مف نجباء

حدث عن أنس بف مالؾ ،قاؿ عن النبي  ":أعمـ أمتي بالحبلؿ والحراـ معاذ"
الصحابة وعئهائهـّ ،
استشهد عي الطاعوف باألردف سنة  18ػ ،وكاف عمرز  35سنة .السيوطي ،تذكرة الحفاظ ،ص.15

3

رواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الئضاء ،باب اجتهاد الرأي عي الئضاء ،ص  ،644برقـ (،)3592

أحد إال الحارث بف عمرو ،
وقاؿ عن األلباني :ضعيؼ  ،وقاؿ عن ابف حزـ:ال يصح  ،ألن لـ يروز ٌ
ٍ
رجاؿ مف أ ؿ حمص لـ ُي َس ٍّمهـ  ،عف معاذ .ابف حزـ ،عمي بف
و و مجهو ٌؿ  ،ال ندري َم ْف و عف
محمد ،المحمّى  ،ج ،1ص ، 62بدوف رقـ طبعة،المكتب التجاري لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.
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وقد تكمـ العمماء عي صحة ذا الحديث طويبلً ،وقد قيؿ عي إن مما تمئى بالئبوؿ .1ووج االستدالؿ

مف الحديث أف الرسوؿ  امتحف معاذ بف جبؿ ،بؿ واعترض مشاكؿ قد يئع عيها معاذ ،واستمع من

آللية ح ّؿ ذز المشكبلت المفترضة.
العماؿ والموظفيف ،و ذا الضابط يؤخذ مف قوؿ
 .7الئدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد مع مجموع ّ
2
يد ا ْل ِعقَ ِ
بر َوالتَّ ْق َوى َودَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب}
اهلل َ {:وتَ َع َاونُواْ َعمَى ا ْل ِّ
ان َواتَّقُواْ المّ َه إِ َّن المّ َه َ
ش ِد ُ
 .8أف يكوف عمسطيني الجنسية ،و ذا شرط اشترط الئانوف الفمسطيني عي المادة رقـ(  )14حيث
ويحظر عمى صاحب العمؿ أف
نصت ":لمو ازرة أف تمنح ترخيصاً بالعمؿ عي عمسطيف لغير الفمسطينيُ ،
ُيمحؽ مباشرة أو بوساطة الغير أي عامؿ غير عمسطيني قبؿ التأكد مف الحصوؿ عمى الترخيص

المشار إلي " ،3و ذا الضابط أرى أن ال يتواعؽ مع عنصر المساواة بيف أبناء المسمميف بغض النظر
عف التسميات المعاصرة والجنسيات المتعددة؛ ألنها مف صنيع االستعمار ،أما أف تشترط الو ازرة أف

يئدـ صاحب العمؿ األوراؽ الثبوتية لمو ازرة حفاظاً عمى النظاـ ،وخوعاً مف التسرب والدخوؿ غير
الئانوني لمدولة عهذا ٌّ
حؽ لها ،كما أني لـ أجد – بعد البحث والتحري -مف العمماء المسمميف مف جعؿ
المواطنة شرطاً لئبوؿ العامؿ أو الموظؼ.

 .9الصحة الجسدية :تشترط كثير مف المؤسسات وأرباب العمؿ الفحص الطبي لمعامميف لديها ،ومنهـ

مف يشترط كؿ سنة مرة ،وذلؾ لمتأكد مف قدرة العامؿ عمى الئياـ بالمهاـ الموكمة إلي  ،و و ٌّ
حؽ ل ؛

بد مف حصوؿ منفعة تساوي ما يدعع مف األجرة،و ذا ما جاء عي لوائح
ألن ممزـ بدعع األجرة عبل ّ
قانوف العمؿ الفمسطيني ،حيث جاء عي قرار مجمس الوزراء رقـ (  )22لسنة 2003ـ ":ال يجوز

تشغيؿ أي عامؿ إال بعد أف ُيجرى ل الفحص الطبي االبتدائي ،ويمكف تكرار الفحص بعد التحاؽ
العامؿ بعمم بفترة قصيرة كمما كاف ذلؾ ضرورياً" ،4عي حيف أحسف قانوف العمؿ الفمسطيني حينما ألزـ
صاحب العمؿ بتشغيؿ نسبة مف عمال ممف لديهـ إعاقة جسدية ال تُعيئ عف الئياـ بالعمؿ ،حيث
نصت المادة رقـ (  )13مف قانوف العمؿ الفمسطيني ":يمتزـ صاحب العمؿ بتشغيؿ عدد مف العماؿ
المعوقيف المؤ ميف بأعماؿ تتبلءـ مع إعاقتهـ ،وذلؾ بنسبة ال تئؿ عف  %5مف حجـ الئوى العاممة عي

المنشأة" ،5ولكف المشكمة تكمف عي آلية تحديد اإلعاقة التي تتناسب مع العمؿ ،عئد ترؾ الئانوف الحرية

1

البخاري ،عبد العزيز بف أحمد ،كشؼ األسرار عمى أصوؿ عخر اإلسبلـ البزدوي ،ج ،4ص،15

2

سورة المائدة ،آية رقـ .2

ط ،3دار الكتاب العربي ،بيروت.

 3و ازرة العمؿ 2002ـ ،قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  7لسنة 2000ـ ،ص .14
http://www.mol.gov.ps/html_files/lows/lowaeh.htm 4
 5المصدر نفس  ،ص .14
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لصاحب العمؿ عي اختيار مف بيف المعوقيف لمعمؿ لدي  ،وحبذا لو كاف النص الئانوني قد جعؿ بيف

تئدر مدى صبلحية الشخص المعاؽ لمئياـ بهذز المهمة.
العامؿ وصاحب العمؿ لجنة طبية مختصة ّ
 .10العدالة :و ي مف الضوابط واألسس التي ينبغي عمى صاحب العمؿ المسمـ وولي أمر المسمميف

مراعاتها عند الحاجة لمعماؿ أو الموظفيف عي الئطاع الخاص  ،خصوصاً تمؾ الوظائؼ ذات األ مية

عي الدولة ،التي تُشترط العدالة عيمف يتوال ا ،والعدالة تكوف عي استئامة الديف وسبلمة الفكر والمعتئد،
وخمو العامؿ مف أسباب الفسؽُ ،يضاؼ لذلؾ حسف السمعة بيف الناس ،وأف ال يكوف مف مرتكبي

المصريف عمى ارتكاب الصغائر ،وأف يكوف ذا مروءة وشخصية تتناسب مع العمؿ
الكبائر وال مف
ّ
1
الفساؽ مف األمة اإلسبلمية؛ ألف المجتمع اإلسبلمي ال يخمو مف
ومحيط ،و نا قد تط أر مشكمة ّ
األشخاص الذيف تنعدـ منهـ العدالة ،و ؤالء ينبغي عمى الدولة توظيفهـ عي وظائؼ ليس مف األ مية

عي كياف الدولة ،وال يؤثر وجود ـ عي تمؾ الوظائؼ عمى المجتمع سمباً ،وذلؾ مف أجؿ الئضاء عمى

البطالة ولو كاف العاطؿ عف العمؿ عاسئاً عينبغي عمى الدولة تشغيم .

1

ابف حجر ،عتح الباري ،ج ،5ص .251
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الفصل الثاني :واجبات العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطينيي ويشمل
المباحث اآلتية:
المبحث األول :واجبات العمال في الشريعة اإلسالميةي ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :إنجاز العمل عمى الوجه المطموب.
المطمب الثاني :متابعة العامل لمعمل بنفسه.
المطمب الثالث :عدم الغياب عن العمل أثنا فترة العمل.
المطمب الرابع :الحفاظ عمى ما تحت رعايته من آدت وأدوات ومعدات.
المطمب الخامس :التعويض وال مان.
يخص العمل.
المطمب السادس :تنفيذ األوامر بالقدر الذي
ّ
المبحث الثاني :واجبات العمال األخالقيةي ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :عدم إفشا أسرار العمل.
المطمب الثاني :إحسان معاممة عمال صاحب العمل.
المطمب الثالث :التعاون بما يحق مصالح العمل.
المطمب الرابع :استعمال وسائل النظافة والوقاية.
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تمهيد
ُيعتبر العمؿ أمانة وضعها الشارع عي أعناؽ العماؿ ،ومهما تكف تمؾ الوظيفة أو العمؿ ،صغي اًر أو
حئي اًر عي قيمت عإف العامؿ مستأمف عمي  ،مف ناحية أداء واجب عمى أكمؿ وج  ،ومعروؼ أن ال حؽ

ثـ عإف اإلسبلـ ربط بيف
ُيؤخذ بدوف واجب ُيعطى ،كما أن ال كسب بدوف جهد يبذل طالب  ،ومف َّ
الحئوؽ والواجبات ،عجعؿ اإلنساف مأمو اًر بأداء واجبات التي أوجبتها الشريعة اإلسبلمية ،أو أوجبها

ولي األمر اجتهاداً من  ،مستمد ا مف قواعد الشريعة اإلسبلمية ومف باب السياسة الشرعية ،وذلؾ حتى
يتمكف مف المطالبة بحئوق إف ضاعت أو انتهكت.

العماؿ ،وذلؾ حرصاً منهـ عمى وجود
ولئد تناوؿ عمماء الشريعة اإلسبلمية –قديماً وحديثاً -واجبات ّ
عبلقة تكاممية بيف العامؿ وصاحب العمؿ ،وليتكوف عي المجتمع عام ٌؿ منت ٌ  ،ومسا ٌـ عي إعمار
األرض ،وأف ال يكوف عالة عمى أ م  ،أو مجتمع  ،أو تتكفؿ الدولة باإلنفاؽ عمي  ،ومف ذز الواجبات

التي أوجبها اإلسبلـ عمى العامؿ:

- 39 -

المطمب األول
إنجاز العمل عمى الوجه المطموب .
و ذا الواجب يعني" :إحكام بحيث ال يبئى عي قو ٌؿ لئائؿ" ،1حيث اعتبر ذا الواجب مف أ ـ

ورب العمؿ ،ولنا عي الئرآف الكريـ الشا د عمى
الواجبات التي تتمخض عنها الثئة المتبادلة بيف العامؿ ّ
ذلؾ ،حينما زّكى سيدنا يوسؼ عمي السبلـ نفس عند عزيز مصر ،عئاؿ اهلل  عمى لسان { :قَا َل
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ ِ ِّ
يم } ،2وموضع االستدالؿ مف ذز اآلية الكريمة :أف سيدنا
اج َع ْمني َعمَى َخ َزآئ ِن األ َْرض إني َحفيظٌ َعم ٌ
يوسؼ عمي السبلـ عمّمنا أف العامؿ ينبغي ل معرعة العمؿ المنوط ب ؛ حتى يؤدي بأكمؿ وج  ،وال
ويرضي صاحب
يمكف تأدية العمؿ بإتئاف دوف المعرعة ب وبدقائئ  ،ومف َّ
ثـ ينت عن عمؿ ُمتئفُ ،
آم ُنوا
أمر لنا بأف نحسف أعمالنا لئوؿ اهلل{:إِ َّن الَِّذ َ
العمؿ ،كما أف قوؿ سيدنا يوسؼ عمي السبلـ ٌ
ين َ
الصالِح ِ
ِ
س َن َع َمالً }3ي ُيضاؼ إلى ذلؾ أف الرسوؿ  أخبر بأف
َج َر َم ْن أ ْ
ات إِ َّنا َد ُن ِ يعُ أ ْ
َو َعممُوا َّ َ
َح َ

إتئاف العمؿ ينت عن محبة اهلل لمعبد ،حيث قاؿ ":إف اهلل يحب مف أحدكـ إذا عمؿ عمبلً أف

يتئن " ،4ولئد أشارت المادة رقـ (  )33مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى ذا الواجب عجاء عيها ":يمتزـ

العامؿ بتأدية عمم بإخبلص وأمانة.5"...

6
ٍ
ومعموـ أف الئانوف الفمسطيني حدد ساعات العمؿ األسبوعية
بخمس وأربعيف ساعة  ،و ي تسعُ
ساعات لمعامؿ عي الئطاع العاـ ،عمى اعتبار أف الراحة األسبوعية ي يوماف ،وسبع ساعات ونصؼ

1

الحية ،خميؿ إسماعيؿ ،األحاديث الواردة عي حئوؽ العماؿ ومسؤولياتهـ ،جمع وتصنيؼ وتخري

وتعميؽ1989 ( ،ـ) ،ص  ،22الجامعة األردنية ،كمية الشريعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بإشراؼ

الدكتور شرؼ الئضاة.
2

سورة يوسؼ ،آية رقـ .55

3

سورة الكهؼ ،آية رقـ .30

4

الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،4ص  ،175برقـ (  .)6460البيهئي ،أحمد بف الحسيف،

ُشعب اإليماف ،تحئيؽ محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ،ط2000 ،1ـ ،ج ،4ص  ،335برقـ( )5313
دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.و و حديث صحيح ،األلباني ،محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث

الصحيحة وشيء مف عئهها وعوائد ا،ج ،3ص  ،106برقـ ( ، )1113طبعة عاـ 1995ـ،مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،السعودية.
5
6

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .19

ٍ
بثماف وأربعيف ساعة.
بينما حددت قوانيف العمؿ المصرية والسعودية ساعات العمؿ األسبوعية
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الساعة لمعامؿ عي األعماؿ األخرى عمى اعتبار أف الراحة األسبوعية ي يوـ واحد ،و ذا يعني أف

الح ّجة عمى العامؿ عي ضرورة إتئاف العمؿ ،ولـ يدع ل مجاالً لمتذرع بالتعب واإلر اؽ،
الئانوف قد أقاـ ُ
ولكف المهـ و المئدار الزمني الفعمي لتطبيؽ تمؾ األوقات عمى أرض الواقع ،ال سيما إذا التزـ
ّ

صت المادة رقـ(  )70مف
صاحب العمؿ بوقت الراحة اليومي ،و و ساعة زمنية تُعطى لمعامؿ ،عئد ن ّ
قانوف العمؿ الفمسطيني ":يجب أف يتخمؿ ساعات العمؿ اليومي عترة راحة أو أكثر ،لراحة العامؿ ،ال

1
بد مف
تزيد عي مجموعها عف ساعة ،مع مراعاة أال يعمؿ العامؿ أكثر مف خمس ساعات متصمة" ،وال ّ
التأكيد عمى أف التئصير عي إتئاف العمؿ يترتب عمي محاذير شرعية منها :اعتبار عدـ إتئاف العمؿ

غش عميس مني" ،2ومف
خيانة لؤلمانة ،بؿ و ٌ
محرـ لئوؿ الرسوؿ  ":مف ّ
غش عي العمؿ و ذا ّ
قصر األجير عي حؽ المستأجر عنئص مف العمؿ،
اآلثار التي تترتب عمى عدـ إتئاف العمؿ أن "لو ّ
أو استزادز عي األجرة منع ( المحتسب) وأنكر عمي إذا تخاصما" ،3وقد يؤوؿ التئصير بالعمؿ إلى

نفور الناس عف التعامؿ مع  ،إف كاف يزاوؿ عمبلً خاصاً ،أو تعرض لمفصؿ مف العمؿ إف كاف

موظفاً عامبلً.

وقد وردت آيات قرآنية تحث عمى إتئاف العمؿ ،وأدائ عمى أعضؿ حاؿ ،عئاؿ اهلل َ {:وأ َْوفُوا
ِ
ِ
سطَ ِ
س ُن تَأ ِْويالً }4ي وقوؿ اهلل {:أََّد تَ ْط َغ ْوا ِفي
ستَ ِق ِيم َذلِ َك َخ ْيٌر َوأ ْ
اس ا ْل ُم ْ
ا ْل َك ْي َل إِذا ك ْمتُ ْم َو ِزُنواْ ِبالق ْ
َح َ
ِ
يز ِ ِ
ان}5ي وما ورد عي مفاضمة سيدنا يوسؼ عمي السبلـ
س ِط َوَد تُ ْخ ِس ُروا ا ْل ِم َ
ا ْل ِم َ
يز َ
يموا ا ْل َو ْز َن ِبا ْلق ْ
ان َوأَق ُ
عمى إخوت قوؿ اهلل َ {:ولَ َّما َج َّه َزُم ِب َج َه ِ
َخ لَّ ُكم ِّم ْن أَِبي ُك ْم أَدَ تََر ْو َن أ َِّني أُوِفي
ال ا ْئتُوِني ِبأ ٍ
ازِ ْم قَ َ
ا ْل َك ْي َل َوأََناْ َخ ْي ُر ا ْل ُم ِ
ين }6ي ولـ تغفؿ األحاديث النبوية الشريفة التأكيد عمى ذا المبدأ ،ععف عبد اهلل
نزلِ َ
اع وكمكـ مسئوؿ عف رعيت  ،عاإلماـ الذي عمى الناس
بف عمر  أف رسوؿ اهلل  قاؿ ":أال كمكـ ر ٍ

اع عمى أ ؿ بيت  ،و و مسئوؿ عف رعيت  ،والمرأة راعية عمى
اع و و مسئوؿ عف رعيت  ،والرجؿ ر ٍ
رٍ

اع عمى ماؿ سيدز ،و و مسئوؿ عن  ،أال عكمكـ ار ٍع،
أ ؿ زوجها ،و ي مسئولة عنهـ ،وعبد الرجؿ ر ٍ

1

المصدر نفس  ،ص .31

منا ،ص  ،56برقـ
 2رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب اإليماف ،باب قوؿ النبي  مف غ ّشنا عميس ّ
الحديث .102
3

الماوردي،عمي بف محمد بف حبيب ،األحكاـ السمطانية والواليات الدينية،تحئيؽ عصاـ عارس

الحرستاني  ،ص  ،384ط1996 ،1ـ ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف ،دمشؽ ،سوريا.
4

سورة اإلسراء ،آية رقـ .35

5

سورة الرحمف ،اآليتاف رقـ .9-8

6

سورة يوسؼ ،آية رقـ .59
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وكمكـ مسئوؿ عف رعيت " 1وموضع االستدالؿ مف ذا الحديث أف الرجؿ مأمور بإحساف تربية األوالد،

و ذا داخؿ تحت المسؤولية المسئوؿ عنها ،وبالتالي عإف العامؿ أيضاً مسؤوؿ عف عمم  ،وال ُب َّد مف
إتئان حتى ال ُيحاسب عمي  ،قياساً عمى المسؤوليات الواردة عي الحديث الشريؼ ،ويؤيد ذلؾ قوؿ
الرسوؿ  ":إف اهلل عز وجؿ كتب اإلحساف عمى كؿ شيء ،عإذا قتمتـ عأحسنوا الِئتمة ،واذا ذبحتـ
عأحسنوا ٍّ
عميرح ذبيحت " 2والشا د مف ذا الحديث طمب اإلحساف
الذبح،
ّ
وليحد أحدكـ إذا ذبح شفرت ُ ،
واإلتئاف عي كؿ عمؿ ُيناط باإلنساف ،حتى واف كاف عي الئتؿ أو الذبح ،و و عي غير ما مف األعماؿ

أولى وألزـ.

ولئد اعتبر اإلسبلـ الئياـ بالعمؿ عمى أحسف وج عبادة تضاعؼ األجر ،حيث قاؿ رسوؿ اهلل

3
 ":إف العبد إذا نصح لسيدز ،وأحسف عبادة اهلل ،عم أجرز مرتيف" و ذا الحديث واف كاف لفظ خاصاً

العماؿ منهـ -ألف العبرة بعموـ
بالعبيد ،إال أن ينطبؽ عمى كؿ مف َّ
ولي أم اًر مف أمور المسمميف -و ّ
صرح الرسوؿ  بأجر العامؿ والموظؼ عمى إتئان لمعمؿ
المفظ ال بخصوص السبب ،وقد ّ

عئاؿ":الخازف األميف الذي يؤدي ما أمر ب عف طيبة نفس أحد المتصدقيف" ،4ومف اإلتئاف أف يكوف
الشخص متخصصاً عي عمم  ،وذلؾ حتى يغني المسمميف عف طمب خدمات غيرز مف غير المسمميف،

جسدز عمر
كما ينبغي عمى العامؿ أف يحرص عمى اإللماـ بالجوانب الشرعية المتعمئة بعمم  ،و و ما ّ
5
بف الخطاب  حينما قاؿ  ":ال يبيع عي سوقنا إال مف يفئ  ،واال أكؿ الربا شاء أـ أبى"
وارتأيت أف أبدأ بهذا الواجب؛ ألف العامؿ بإتئان لمعمؿ يساعد عمى زيادة اإلنتاج ،ورواج السمعة عي

ورب العمؿ
األسواؽ ،واذا ما راجت السمعة وزادت مبيعاتها؛ يعود ذلؾ بالنفع والخير عمى العامؿ ّ
ورب العمؿ يبيع سمعت  ،ويزيد بالتالي
معاً،ألف العبلقة التكاممية عي المجتمع أف يجد العامؿ عمبلًّ ،

1

رواز البخاري عي صحيح والمفظ ل  ،ج ،6ص ،146كتاب النكاح ،باب قوا أنفسكـ وأ ميكـ نا اًر.

2

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب الصيد  ،باب األمر بإحساف الذبح والئتؿ،ص،843برقـ .1955

3

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب العتؽ ،باب إذا أحسف عبادة رب ونصح لسيدز ،ج ،3ص .143

ورواز مسمـ عي كتاب اإلمارة ،باب عضيمة اإلماـ العادؿ وعئوبة الجائر،ص  ،795برقـ ( .)1829

ورواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب اإليماف ،باب ثواب العبد وأجرز إذا نصح لسيدز ،ص ،709برقـ

(.)1664
4
5

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب اإلجارة ،باب استئجار الرجؿ الصالح،ص ،533برقـ()2260

رواز الترمذي عي سنن  ،كتاب الوتر ،باب ما جاء عي عض الصبلة عمى النبي ،ص  ،129برقـ (

 ،)487وحكـ عمي الشيخ األلباني بأن حديث حسف.
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إنتاج  ،ثـ ُيعطي العامؿ أجرت  ،مع ضرورة تحكيـ الضمير والوازع الديني ،واستشعار مراقبة اهلل،
بغض النظر عف حضور ومراقبة صاحب العمؿ لمعامؿ.1
ّ
وانطبلقاً مف مبدأ احتراـ الشروط واالتفاقيات بيف المسمميف وحتى بيف غير المسمميف عئد قررت

ثـ ال يجوز إلحاؽ الضرر بأي طرؼ مف أطراؼ
الشريعة اإلسبلمية قاعدة" ال ضرر وال ضرار" ومف ّ
المتفؽ عمي  ،أـ بأي وسيمة أخرى ،عإذا ما لحئت
عئد العمؿ سواء أكاف بالتئصير عي أداء العمؿ ُ
بصاحب العمؿ عوامؿ أدت ب عمى الخسارة واغبلؽ منشأت  ،يئوـ بضماف ما يمحؽ بصاحب العمؿ

خسارة ،وذلؾ قياساً عمى عئد المضاربة التي يضمف العامؿ الخسارة إذا كانت بتئصير من  ،حيث جاء

عي المغني" :أجمع كؿ مف نحفظ عنهـ مف أ ؿ العمـ أف الئوؿ قوؿ العامؿ عي قدر رأس الماؿ "2ويؤيد
ف المّ ُه َن ْفساً إِدَّ وسعها لَها ما َكسب ْت وعمَ ْيها ما ا ْكتَسب ْت رَّب َنا دَ تُ َؤ ِ
اخ ْذ َنا إِن
ذلؾ قوؿ اهلل { :دَ ُي َكمِّ ُ
ََ َ
ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ
طاقَ َة
ين ِمن قَْبمِ َنا َرَّب َنا َودَ تُ َح ِّم ْم َنا َما دَ َ
َخ َ
َّن ِسي َنا أ َْو أ ْ
ص ارً َك َما َح َم ْمتَ ُه َعمَى الَِّذ َ
طأْ َنا َربَّ َنا َودَ تَ ْحم ْل َعمَ ْي َنا إِ ْ
َنت مودَ َنا فَانصرَنا عمَى ا ْلقَوِم ا ْل َك ِ
ِ
ين} ،3وبالنسبة لمتئصير عي
اع ُ
اف ِر َ
لَ َنا ِب ِه َو ْ
ُْ َ
ْ
ف َع َّنا َوا ْغف ْر لَ َنا َو ْار َح ْم َنا أ َ َ ْ
يتعد حالتيف ما:
العمؿ عإن ال ّ

بد أف يمئى العامؿ جزاءز بئدر ما
أوالً :أف يكوف التئصير عف قصد وعمد ،و ذا ال تهاوف عي وال ّ
اح َدةً و ِ
ُم ًة و ِ
لكن ُي ِ ُّل َمن
أحدث مف ضرر ،ومستندنا عي ذلؾ قوؿ اهلل َ { :ولَ ْو َ
َ
شا المّ ُه لَ َج َعمَ ُك ْم أ َّ َ
4
ويعاقب عمى تصرعات ،
شا ُ َوَي ْه ِدي َمن َي َ
َي َ
سأَلُ َّن َع َّما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
ون }  ،وألف اإلنساف ُيسأؿ ُ
شا ُ َولَتُ ْ
وكذلؾ عإف ذا العامؿ قد خاف األمانة ،عفي ذز الحالة يجوز لصاحب العمؿ أف يخصـ مف راتب

العامؿ مئدار ما أعسد ،وقد يمجأ صاحب العمؿ لفصم نظ اًر لؤلضرار التي لحئت بمنشأت .

ثانياً :أف يكوف التئصير نتيجة ظروؼ خارجة عف إرادة وقصد العامؿ ،عإن معذور ما داـ لـ ُيهمؿ عي
تبيف عيما بعد أنها كانت بحاجة إلى تنظيؼ
األخذ باألسباب ،كأف يبذؿ وسع عي تنظيؼ آلة ما ثـ ّ
بطريئة مغايرة لتمؾ التي استخدمها العامؿ ،ولـ أعثر –بعد طوؿ بحث – عمى أقواؿ لمفئهاء الئدامى

عي المسألة إال ما وجدت عي المبسوط  ،حيث جاء عي  ":تمميذ الئصار أو أجيرز الخاص إذا أدخؿ نا اًر
لمسراج بأمر األستاذ عوقعت الش اررة عمى ثوب مف ثياب الئصارة أو أصابها د ف السراج ال يضمف

الئصار أو
األجير ويكوف الضماف عمى األستاذ ( أي صاحب العمؿ) ،ولو انئمبت المدقة مف يد أجير
ّ
1

الطويؿ ،محمد محمد ،العماؿ عي رعاية اإلسبلـ ،ص  ،17ط1998 ،1ـ ،مكتبة ومطبعة الغد،

2

ابف قدامة ،المغني ،ج ،5ص.38

الجيزة ،مصر.
3

سورة البئرة ،آية رقـ .286

 4سورة النحؿ ،آية رقـ .93
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تمميذز عوقعت عمى ثوب مف ثياب الئصارة ضمف األستاذ ،ولو وقعت المدقة عمى موضعها ثـ وقعت

بعد ذلؾ عمى شيء آخر عالضماف عمى األستاذ ال عمى التمميذ" ،1وعي مثؿ ذز الحالة وبتواعر حسف
النوايا يكوف العفو أقرب مف العئوبة لما روي أف رجبلً سأؿ رسوؿ اهلل  :كـ يعفو عف الخادـ؟

عصمت عن  ثـ قاؿ ":اعؼ عن عي كؿ يوـ سبعيف مرة" ،2وقد سئؿ عمماء المجنة الدائمة لئلعتاء
عي السعودية عف عصؿ العامؿ مف العمؿ نتيجة التئصير واإل ماؿ ،عأجابت بأن ال يجوز الفصؿ إال

3
بد مف
العرؼ ُمعتبر بيف عئة العماؿ ،عبل ّ
عي حدود النظاـ الذي وضع ولي األمر ،وأضيؼ أيضاً أف ُ
اعتبارز عند الحكـ عمى العامؿ بالتئصير ،وقد أعطى قانوف العمؿ الفمسطيني الحؽ لصاحب العمؿ

نص
عي إنهاء عئد العمؿ مف طرؼ واحد دوف إشعار إذا ارتكب العامؿ إحدى المخالفات التسعة التي ّ
عميها عي المادة رقـ (  ) 40والتي منها ":عدـ وعاء العامؿ بااللتزامات المترتبة عمي بموجب عئد

العمؿ رغـ إنذارز حسب األصوؿ" ،4وبموجب ذز المادة عئد أصبح يحؽ لصاحب العمؿ عصؿ العامؿ

وذلؾ دوف حاجة إلى الذ اب لمئضاء ،و و ما ُيثير العديد مف اإلشكاالت والمنازعات وربما يكوف
صرح العامؿ كتابياً أو شفوياً بأن لف يمتزـ بااللتزامات
مجاالً خصباً لمفصؿ التعسفي ،خصوصاً إذا ّ

يتغيب العامؿ المدة التي
السالفة الذكر ،عفي ذز الحالة يجوز لصاحب العمؿ عصم دوف انتظار أف ّ
نص عميها الئانوف ،5مع أف ناؾ أمور تشدد مف خطأ تئصير العامؿ وا مال  ،و ي :تكرار الخطأ،
ّ
وصدور ذا الخطأ مف عامؿ متخصص عنياً ،و ناؾ أيضاً مخففات لهذا التئصير ي :تسامح
صاحب العمؿ ،وكذلؾ مواعئة صاحب العمؿ عمى درجة الكفاءة المحدودة لمعامؿ،6ويجدر بنا الحديث

حوؿ اإلستغناء عف العامؿ عي العئد غير محدد المدة ،وننطمؽ عي مناقشة ذا األمر مف الناحية
الشرعية مف اختبلؼ الفئهاء عي حكـ اإلجارة التي لـ تحدد لها نهاية ،كأف يئوؿ صاحب العمؿ

لمعامؿ :أجرتؾ لئيادة سيارتي كؿ شهر بألؼ دينار مثبلً عيواعؽ السائؽ  ،وقد اختمؼ الفئهاء عي ذلؾ

العئد عمى عدة آراء:

 1السرخسي ،المبسوط ،ج ،15ص.103
 2رواز أبو داود عي سنن  ،ص  ،933برقـ (  ) 5164وقاؿ عن األلباني عند حكم عمي  :حديث
صحيح ،ورواز الترمذي ،ص  ،444برقـ ( . )1949

 http://www.islam-qa.com/ar/ref/84956 3موقع اإلسبلـ سؤاؿ وجواب.
 4و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.22

 5أبو شنب ،شرح قانوف العمؿ الجديد ،ص ،225بتصرؼ.
 6أحمد شوقي  ،محمد عبد الرحمف ،شرح قانوف العمؿ الجديد ،ص ،280بتصرؼ.
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الرأي األوؿ :ذ ب المالكية وبعض الحنابمة إلى صحة ذا العئد ،مع شرط لممالكية بأف يكوف
المستأجر قد دعع األجرة نئداً ،أما الحنابمة عئد اعتبروا العئد الزماً عي الشهر األوؿ مثبلً.

1

الرأي الثاني :ذ ب جمهور الشاععية 2وبعض الحنابمة 3إلى بطبلف ذا العئد لمجهالة.

الرأي الثالث :ذ ب الحنفية إلى صحة العئد عي الشهر األوؿ وعسادز عيما عداز.

4

الرأي الرابع :ذ ب بعض الحنفية إلى أف العئد صحيح عي الشهر األوؿ والثاني والثالث ؛ لجرياف

العرؼ بذلؾ،5والذي يظهر لمباحث –واهلل أعمـ – و رجحاف قوؿ المالكية الداخؿ عي الرأي األوؿ،
و و لزوـ العئد بئدر ما دعع ؛ ألف دعع المستأجر لممبمغ وقبول مف ِقبؿ األجير دليؿ عمى رضا ما
بالصفئة ،وبالتالي عإف عسخ العئد غير محدد المدة عند أصحاب الرأي الرابع ينتهي بعد األشهر الثبلثة

األولى ،وعند أصحاب الرأي الثالث ينتهي بعد الشهر األوؿ ،أما عند الحنابمة مف أصحاب الرأي

األوؿ عإف العئد ينتهي بانتهاء الشهر األوؿ ،ونختـ بئوؿ المالكية عي الرأي األوؿ حيث يحؽ لمعاقديف

عسخ العئد بعد انتهاء المدة التي دعع عيها األجرة نئداً ،ونخمص إلى أف عئد اإلجارة يمكف أف ينتهي
بإرادة صاحب العمؿ  ،و و ما ُيطمؽ عمي ( اإلقالة ) و ذا ال يجوز عند جمهور الفئهاء 6مف المالكية
والشاععية والحنابمة الذيف يئولوف بأف عئد اإلجارة ممزـ  ،وأما مف قاؿ بأف اإلجارة غير ممزمة 7عيحؽ
لكؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ عسخ العئد بعذر ما لـ يترتب عمى الطرؼ اآلخر ضرر.

1

الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح لكبير ،ج ،4ص .40المرداوي ،عمي بف سميماف،اإلنصاؼ

عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحئيؽ محمد حامد الفئي،ج،4
ص ،40ط،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف
2

الشربيني ،محمد ،مغني المحتاج إلى معرعة معاني ألفاظ المنهاج ،تحئيؽ ط عبد الرؤوؼ سعد،

3

المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ  ،ج ،14ص.305

ج ،3ص ،388بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،الئا رة ،مصر.
4

الكاساني ،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،ج ،5ص.2574

5

الزيمعي،عثماف بف عمي ،تبييف الحئائؽ شرح كنز الدقائؽ،ج،2ص،122ط ،2دار المعرعة ،بيروت،

6

الشربيني،مغني المحتاج،ج ،3ص.427ابف قدامة ،المغني،ج،5ص.347الماوردي،الحاوي الكبير،

لبناف.

ج ،7ص.401
7

الكاساني ،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،ج ،4ص .197الموصمي ،عبد اهلل بف محمود بف

مودود ،االختيار لتعميؿ المختار،وعمي تعميئات الشيخ محمود أبو دقيئة ،ج ،2ص ،61بدوف رقـ

طبعة ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف
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المطمب الثاني
متابعة العامل لمعمل بنفسه.
ود أ ِ
أمر اهلل  بالوعاء بالعهود والمواثيؽ حيث قاؿ{ ":يا أَي َِّ
ين آم ُنواْ أ َْوفُواْ ِبا ْل ُعقُ ِ
ُحمَّ ْت لَ ُكم
َ َ
ُّها الذ َ َ
1
يد } واألمر نا
يم ُة األَ ْن َع ِام إِدَّ َما ُي ْتمَى َعمَ ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِحمِّي َّ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن المّ َه َي ْح ُك ُم َما ُي ِر ُ
َب ِه َ
ٍ
عامؿ وآخر ،عمف التزـ بشيء
لموجوب ،إذ ال قرينة صارعة ل عف الوجوب ،وال عرؽ عي الوجوب بيف

بموجب عئد صحيح لزم الوعاء ،ومف المعموـ أف الموظؼ أو أي مستخدـ بأجرة إنما استُؤجر ليئوـ
بالعمؿ بنفس  ،و ذا عمى خبلؼ األجير المشترؾ ،الذي يعمؿ لممؤجر ولغيرز ،عإن يجوز ل أف يو ّكؿ

غيرز بالعمؿ المتّفؽ عمي  ،ما لـ ُيشترط عي العئد قياـ األجير المشترؾ بنفس بالعمؿ ،عئد جاء عي
تئبؿ األجير عمبلً عي ذمت بأجرة ،عبل بأس أف يئبم غيرز بأقؿ منها -أي مف
كشاؼ الئناع ":واذا ّ

أجرت  2"-و ذا ُيمكف أف يتـ بشرطيف:
األوؿ :أف يمتزـ المستأجر عي جودة العمؿ.

الثاني :أف ال يكوف المستأجر اشترط قياـ األجير المشترؾ بالعمؿ بنفس دوف غيرز ،وتئوـ الئرائف
والعرؼ مئاـ الشرط.

المعينة بشخص
ينص عمى قياـ العامؿ بالعمؿ بنفس دوف إنابة آخر؛ ألف اإلجارة
ّ
ذا إذا كاف االتفاؽ ّ
المعينة ثبلث
معيف تئتضي أف يئوـ العامؿ بالعمؿ بنفس  ،وقد جعؿ العمماء المعاصروف اإلجارة
ّ
ّ
حاالت:

النص عمى أف يئوـ األجير بنفس  ،وعي ذز الحالة ال يجوز لمعامؿ أف ُينيب غيرز لمعمؿ،
األولى:
ّ
المهدـ ،عبل يجوز لمعامؿ
وذلؾ كاالتفاؽ بيف األجير وصاحب العمؿ عمى تصميح جزٍء مف البيت
ّ
استنابة أحد لذلؾ العمؿ ،و إذا أناب غيرز بالعمؿ المو ّكؿ إلي لـ يستحؽ األجرة المسماة.

3

النص عي االتفاؽ -صراحة أو ضمناً  -عمى أف يئوـ العامؿ بالعمؿ بنفس أو بغيرز ،عإذا
الثانية:
ّ
حرـ حبلالً،
واعؽ صاحب العمؿ جاز ذلؾ؛ لئوؿ الرسوؿ  ":الصمح ٌ
جائز بيف المسمميف  ،إال صمحاً ّ

1

سورة المائدة  ،آية رقـ .1

2

البهوتي ،منصور بف يونس ،كشاؼ الئناع عف متف اإلقناع،ج ،3ص،566طبعة عاـ 1982ـ ،دار

3

الئردة داغي ،اإلجارة عمى مناعع األشخاص  ،ص .55

الفكر ،بيروت ،لبناف.
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حرـ حبلالً ،أو أح ّؿ حراماً" ،1ويد ّؿ ذا الحديث
أو أح ّؿ حراماً ،والمسمموف عمى شروطهـ ،إال شرطاً ّ
المتفؽ عميها.
عمى وجوب الوعاء بالشروط ُ

النص عمى ذا الواجب كتابة أو شفا ة – مما يعني بئاء األمر
الثالثة :أف يتـ العئد بيف الطرعيف دوف
ّ
عمى إطبلق  ،-عفي ذز الحالة األصؿ أف يئوـ العامؿ بهذا الواجب بنفس  ،واف كاف بعض الحنفية قد
2

المناب عن أحسف من وأكثر خبرة.
أجازوا االستنابة ،إذا كاف ُ
نص عمي الئانوف المصري بئول عي المادة
ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى ذا الواجب  ،بؿ ّ
ولـ ّ

رقـ (  ":)56يجب عمى العامؿ أف يؤدي بنفس الواجبات المنوطة ب بدقة وأمانة ،وذلؾ وعئاً لما و

محدد بالئانوف وبموائح العمؿ وعئود العمؿ الفردية والجماعية ،وأف ُينجز ا عي الوقت المحدد ،وأف يبذؿ

3
نص عي المادة
عيها عناية الشخص المعتاد" وكذلؾ الئانوف األردني الجديد الذي صدر عاـ 1996ـّ ،
رقـ (  ": )19عمى العامؿ تأدية العمؿ بنفس  ،وأف يبذؿ عي تأديت عناية الشخص العادي ،وأف يمتزـ

تعرض لمخطر،
بأوامر صاحب العمؿ المتعمئة بتنفيذ العمؿ المتفؽ عمي  ،وذلؾ ضمف الحدود التي ال ّ
أو تخالؼ أحكاـ الئوانيف المعموؿ بها أي اآلداب العامة" ،4ولـ تكف ذز المادة موجودة عي الئانوف
الئديـ الصادر عاـ 1960ـ.

1

رواز الترمذي عي سنن ،ص ،318برقـ(  ،)1352وقاؿ عن  :حديث صحيح .ورواز ابف ماج عي

سنن  ،ص  ،402برقـ ( .)2353

رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار  ،ج ،6ص .18المرغيناني ،الهداية
 2ابف عابديفّ ،
شرح بداية المبتدي ،ج ،3ص.1271الئرة داغي ،اإلجارة عمى مناعع األشخاص ،ص.56
3
4

سميـ ،عصاـ أنور ،قانوف العمؿ ،ص  ،497ط2002 ،2ـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر.

أبو شنب ،أحمد عبد الكريـ ،شرح قانوف العمؿ األردني الجديد،ص  ،146ط1998 ،1ـ ،دار

عماف ،األردف.
الثئاعةّ ،
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المطمب الثالث

عدم الغياب عن العمل أثنا فترة العمل.
تعد الطريئة التي يتصرؼ عيها العامؿ عي استغبلؿ الوقت ألداء العمؿ عمى أكمؿ وج  ،إحدى

العماؿ عي
المظا ر األساسية التي تُئاس بها درجة الحرص التي يبذلها عي أداء العمؿ؛ لذا يئع بعض ّ
جراء تهاونهـ عي ذا الواجب ،عيغادر بعضهـ مكاف العمؿ دوف ٍ
إذف مف صاحب العمؿ،
اإلثـ مف ّ

و ذا مف شأن أف ُيمحؽ ضر اًر بالغاً بالعمؿ وصاحب  ،مف نا جاء قوؿ الرسوؿ  ": ال ضرر وال
ضرار" ،1عكؿ وقت يذ ب د اًر يمكف اعتبارز ضر اًر يمحؽ بصاحب العمؿ؛ ألف العامؿ استحؽ األجرة
مئابؿ تسميـ نفس لمعمؿ طيمة الوقت ،دوف إ دار جزء مف الوقت عي غير العمؿ ،إال تمؾ األوقات

التي يستحئها العامؿ لمراحة أو الصبلة ،أو غير ذلؾ مف األعماؿ الضرورية ،التي ال ُيمكف الئياـ بها
نص الفئهاء عمى ك ار ة الحديث مع اآلخريف أثناء العمؿ ،حيث جاء عي
إال عي أوقات العمؿ ،حيث ّ

سرز ،ويوجب غمط  ،وال لغيرز
المغني ":وليس ل محادثة غيرز عي حالة النسخ ،وال التشاغؿ بما يشغؿ ّ
2
السر والئمب ،كالئصارة ( صبغ الثياب )
تحديث  ،وشغم  ،وكذلؾ كؿ األعماؿ التي تخؿ بشغؿ ّ
والنساجة وغير ا" ،3وقد اتفؽ الفئهاء عمى أف العامؿ إذا ترؾ العمؿ عي بعض المدة المتفؽ عميها يعد
مخبلً بالتزام  ،ععند الحنفية ينئص مف أجر العامؿ بئدر تئصيرز عي عمم  ،4وعند المالكية إف عمؿ

وخير صاحب العمؿ
العامؿ مدة غياب بأجرة ،كانت تمؾ األجرة لمستأجرز األوؿ( صاحب العمؿ) ّ ،
بيف أجرة العامؿ عند مستأجرز الثاني ،وبيف إسئاط حصة مدة غياب مف أجرت عندز ،وأما إف عمؿ

بالمجاف عيسئط مف أجرت بئدر ما عوت عمى صاحب العمؿ،5وعند الحنابمة إف حصؿ ضرر عمى
ّ
1

رواز ابف ماج عي سنن  ،ص ،400برقـ (  ،)2341ورواز البيهئي عي السنف الكبرى ،ج ،6ص ،70

والطبراني عي المعجـ الكبير ج  ،2ص  .81و و حديث صحيح ،األلباني ،سمسمة األحاديث

وشيء مف عئهها وعوائد ا،ج  ،1ص  ،498برقـ ( .)250
الصحيحة
ٌ
 2الزبيدي،محمد مرتضى ،تاج العروس مف جوا ر الئاموس ،ج ،13ص ،431مادة قصر،بدوف رقـ
طبعة ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبناف.

3

ابف قدامة ،المغني ،ج  ،6ص.37

5

الدردير ،سيدي أحمد ،الشرح الكبير ،ج ،4ص  ،36طبعة عاـ 2005ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

الدر المختار ،ج،8ص .96المرغيناني ،الهداية شرح البداية ،ج،3
 4ابف عابديفّ ،
رد المحتار عمى ّ
ص.1292
ابف مهنا ،أحمد بف غنيـ بف سالـ ،الفواك الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد الئيرواني ،ج ،2ص
،185ط1997 ،1ـ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
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عوت عمي  ،سواء أكاف
المستأجر بسبب غياب العامؿ ،عإف المستأجر يرجع عمى العامؿ بئيمة ما ّ
غياب عي عمؿ لنفس أـ لغيرز ،بأجرة أو بغير ا ،1ولـ تغفؿ الشريعة اإلسبلمية تحديد ضوابط
الحضور واالنصراؼ ،عهذز مشكمة يعاني منها كثير مف رؤساء األقساـ والم ارقبيف وغير ـ مف
المسئوليف  ،و و يؤثر بشكؿ غير مباشر عي األداء العاـ ،ثـ عي كفاءة الدولة ،عهناؾ عماؿ شغمهـ

الشاغؿ و ّمهـ الكبير كيؼ يثبت حضورز بالكشؼ المخصص لذلؾ ،أو بالبطاقة اإللكترونية ،سواء
أكاف عي بداية العمؿ أـ آخرز ،عيوصي غيرز بإثبات حضورز أو تسجيؿ اسم  ،وغير ا مف الوسائؿ
غير المشروعة ،عهذا عمؿ ال يجوز شرعاً ،وعمى العامؿ االلتزاـ بوقت حضور العمؿ ،وأال يتخذ

غش عميس مني" 2و ذز الوسائؿ مف
وسائؿ غير مشروعة عي حضورز وانصراع  ،عئد قاؿ النبي ":مف ّ
الخيانة ،و ي مف صفات أ ؿ النفاؽ ،وينب سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز - 3رحم اهلل – عمى

ذلؾ عئاؿ" :عالواجب عمى الموظؼ أف يؤدي األمانة بصدؽ واخبلص ،وعناية وحفظ لموقت ،حتى تب أر
ويرضي رب وينصح لدولت ".4
الذمة ،ويطيب الكسبُ ،
وقد أصدر عمماء المجنة الدائمة لئلعتاء بالمممكة العربية السعودية عتوى بهذا الخصوص ،حيث
ّبينت أف خروج الموظؼ أثناء عمم لمبيع والشراء ال يجوز ،سواء أذف ل مف قبؿ المسؤوؿ عف عمم
أـ ال؛ لما عي ذلؾ مف أمر مخالفة والة األمر بمنع ذلؾ ،ولما عي مف إضاعة عمم الذي اؤتمف عمي
مما يترتب عمي إضاعة حئوؽ المسمميف المرتبطيف بعمم ،واإلخبلؿ بالئياـ ب عمى أكمؿ وج

1

5

المرداوي،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحئيؽ محمد

حامد الفئي،ج ،6ص.70ابف مفمح ،محمد،الفروع ،تحئيؽ حازـ الئاضي ،ج ،4ص ،336ط،1
1997ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

2

سبؽ تخريج ص .41

3

عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف باز ،ولد عي ذي الحجة سنة

 1330ػ1911/ـ بمدينة الرياض ،كاف بصي اًر ثـ أصاب مرض عي عيني عاـ  1346ػ1927/ـ،

عضعؼ بصرز ،ثـ عئدز عاـ  1350ػ1931/ـ ،حفظ الئرآف الكريـ قبؿ سف البموغُ ،عّيف عي الئضاء
عاـ  1350ػ ،توعي رحم اهلل عاـ  11420ػ1999/ـhttp://www.binbaz.org..
http://www.binbaz.org.sa/life 4
 5عتاوى المجنة الدائمةhttp://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lan،
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وعمّؽ الشيخ العبلمة محمد بف عثيميف  -1رحم اهلل تعالى  -عمى المغادرة مف مكاف العمؿ

تغيب عف مكاف العمؿ أثناء الدواـ ،عئاؿ" :أف الموظؼ ممزـ بالبئاء إلى انتهاء الدواـ ،عإن ال
مبك اًر ،وال ّ
يجوز ألحد أف يسرؽ مف وقت الدواـ شيئاً" ،2وسئؿ -رحم اهلل  -أيضاً":النظاـ الذي و الدواـ
الرسمي لمدولة تجد البعض يأتي متأخ اًر نصؼ ساعة أو ينصرؼ مف العمؿ قبؿ انتهاء الدواـ بنصؼ

ساعة ،وأحياناً يتأخر ساعة أو أكثر ،عما الحكـ عي ذلؾ؟ عأجاب " :الظا ر أف ذا ال يحتاج إلى
جواب؛ ألف العوض يجب أف يكوف عي مئابؿ المعوض ،عكما أف الموظؼ ال يرضى أف تنئص الدولة

مف راتب شيئاً ،عكذلؾ يجب أال ينئص مف حؽ الدولة شيئاً ،عبل يجوز لئلنساف أف يتأخر عف الدواـ
الرسمي  ،وال أف يتئدـ قبؿ انتهائ ".

السائؿ :ولكف البعض يتحج أن ال يوجد عمؿ أصبلً؛ ألف العمؿ قميؿ؟ عئاؿ الشيخ – رحم اهلل :-

المهـ أنت مربوط بزمف ال بعمؿ ،يعني :قيؿ لؾ :ذا الراتب عمى أف تحضر مف كذا إلى كذا ،سواء
كاف ناؾ عمؿ ،أو لـ يكف ناؾ عمؿ ،عما دامت المكاعأة مربوطة بزمف " ،3وحتى يستئيـ األمر،

ويبذؿ العامؿ الوقت الكاعي عي العمؿ دونما تهاوف أو تئصير ،عئد أعطت الشريعة اإلسبلمية ،ثـ
ٍ
كوقت
قدر ا بساعة خبلؿ اليوـ ،باإلضاعة لئلجازة األسبوعية
الئانوف الفمسطيني عترةً لمراحة اليوميةّ ،

التغيب عف العمؿ ،أو مغادرة مكاف العمؿ دونما إذف ،يعتبر خيانة مف
لمراحة األسبوعية ،ومف نا عإف ّ
ِ
إثـ عظيـ ،والضابط عي ذلؾ قد يكوف لمعرؼ أو عادة المؤجريف
قبؿ العامؿ ّ
لرب العمؿ ،ويمحؽ العامؿ ٌ
المعفي
وأصحاب العمؿ ،عما تعارؼ عمي أصحاب العمؿ مف وقت ُيهدر دونما حساب منهـ عهذا مف
ّ
عن  ،وقانوف العمؿ الفمسطيني لـ يغفؿ عف المساحة الشخصية التي أعطا ا لمعامؿ عي إمكانية

نصت المادة رقـ (  )78عي الفئرة
ّ
التغيب عف العمؿ ،حتى بدوف إذف مسبؽ أو طمب إجازة ،حيث ّ
التغيب عف العمؿ لسبب عارض ُمثبت لمدة عشرة أياـ عي السنة ،تُحسب مف
الثانية ":يجوز لمعامؿ ّ
اإلجازة السنوية عمى أف ال تتجاوز المدة ثبلثة أياـ متتالية عي المرة الواحدة"

4

1

محمد بف صالح بف محمد بف سميماف آؿ عثيميف،ولد عي ليمة السابع والعشريف مف شهر رمضاف

2

 http://www.al-mahmoud.net/pro1/art/wrd/بتصرؼ.

المبارؾ عاـ  1347ػ1928/ـ عي مدينة عنيزة عي المممكة العربية السعوديةُ ،ي َعد عضيمة الشيخ مف
الراسخيف عي العمـ  ،تُوعي عاـ  1421ػ2000/ـhttp://www.ibnothaimeen.com.
3

مف لئاء الباب المفتوحhttp://www.islamqa.com/ar/ref/126121

4

و ازرة العمؿ  ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .33
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المطمب الرابع

وجوب الحفاظ عمى ما تحت رعايته من آدت وأدوات ومعدات
يئتضي أداء الواجب السابؽ تواجد العامؿ عي مكاف عمم  ،نظ اًر لوجود العديد مف األمواؿ المنئولة

وغير المنئولة التي يمتمكها صاحب العمؿ ،أو تكوف تحت إدارت ألغراض مفيدة لمعمؿ ،كما يئتضي
أداء العمؿ أف يسمَّـ العامؿ بعضاً مف ذز األغراض ،التي تكوف مف مستمزمات عمم  ،وتكوف ذز

األغراض ُعرضة ألضرار تنشأ عف خطأ العامؿ العمد وغير العمد.
المعدات واألجهزة التي يستخدمها عي عمم مرجع
العماؿ بالمحاعظة والعناية بكؿ اآلالت ،و ّ
والتزاـ ّ

األمر بأداء األمانات ،ويندرج أيضاً تحت مئاصد الشريعة اإلسبلمية التي جاءت لحماية الضرورات
الخمس ،حفظ النفس ،حفظ الديف ،حفظ الماؿ ،حفظ ِ
العرض ،حفظ النسب ،وقد نهى  عف خيانة
ون } ،1وتعد
آم ُنواْ دَ تَ ُخوُنواْ المّ َه َو َّ
س َ
َما َن ِات ُك ْم َوأَنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
ُّها الَِّذ َ
األمانة بئول َ { :يا أَي َ
الر ُ
ول َوتَ ُخوُنواْ أ َ
ين َ
ذز األمواؿ بمنزلة العارية المستردة عند العامؿ ،عإذا ما تمؼ بعض مف ذز اآلالت أو المعدات عي
تئصير عي حفظها ضمنها ،أما إذا كانت ببل ٍ
يد العامؿ ،ينظر عإذا كاف بلكها ٍ
ٍ
تعد وال
بتعد أو
ُ
تئصير عبل يضمنها؛ ألف يدز يد أمانة كما سبؽ وأف ذكرنا ،ويوضح لنا الرسوؿ  ما يمكف استعمال
لي لنا عمبلً وليس ل منزٌؿ عميتخذ منزال ،أو ليست ل زوجة عميتزوج ،أو ليس
مف اآلالت بئول  ":مف و َ
ل خادـ عميتخذ خادماً ،أو ليست ل دابة عميتخذ دابة ،واف أصاب شيئاً سوى ذلؾ عهو غا ّؿ" ،2وعي ذا

وحرمة استعماؿ أدوات العمؿ
الحديث جواز استعماؿ العامؿ ألدوات عمم بما يتطمب طبيعة العمؿُ ،
بما ُيمحؽ بها الضرر ،وكذلؾ قوؿ الرسوؿ  ":المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسان ويدز ،والمهاجر
مف جر ما نهى اهلل عن " 3وعي ذا الحديث ما يوجب المحاعظة عمى عمؿ وأدوات وآالت صاحب

ويح ّكـ االتفاؽ عي تحديد اآلالت والمستمزمات التي تدخؿ ضمف مسؤوليات  ،عإف
العمؿ وال يضر ب ُ ،
الصناع
العرؼ والعادة؛ ألف المعروؼ بيف
ُعدـ
ّ
ّ
النص عمى ذكر ا أو تحديد ا ،عُير َجع عي ذلؾ إلى ُ
المعدات عي حاؿ
والتجار كالمشروط بينهـ ،ولـ توجب الشريعة اإلسبلمية عمى العامؿ ضماف اآلالت و ّ
ردز ،كالزالزؿ أو البراكيف ،أو الئصؼ الحربي
تمفها بسبب قا ر خارج عف إرادت  ،مع انعداـ قدرت عي ّ

عي حاؿ حصول ؛ ألف الشريعة اإلسبلمية نهت عف تكميؼ اإلنساف عوؽ طاقت .

1
2

سورة األنفاؿ ،آية رقـ .27

رواز أبو داود عي سنن ،كتاب الخراج واإلمارة ،باب أرزاؽ العماؿ ،ص  ،448برقـ (  ، )2945ورواز

أحمد عي مسندز والمفظ ل  ،ج ،29ص ،543 ،وقاؿ عن شعيب األرنؤوط :حديث صحيح.
3

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب اإليماف ،باب المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسان ويدز ،ص ،23

برقـ(.)10
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ومما ُيبلحظ أف التزاـ العامؿ بالحفاظ عمى ذز األدوات ما و إال التزاـ عناية وليس لتحئيؽ نتيجة أو
غاية ،1ومف ناحية أخرى يمتزـ العامؿ باستخداـ ذز األدوات لغرض العمؿ وعي مكاف العمؿ الذي
عد إخبلالً بهذا االلتزاـ كؿ ما يئع مف جانب العامؿ مف إساءة الستخداـ تمؾ المعدات
وي ّ
أُعدت ل ُ ،
عد مف قبيؿ ذلؾ استخداـ اآلالت واألدوات والخامات عي
واآلالت بحسب األصوؿ المهنية ،كما ُي ّ
ويمكف اعتبارز مف الخطأ الجسيـ
األدوات الشخصية ،ومف َّ
ثـ يكوف اإلخبلؿ بشئي مخالفة تأديبيةُ ،
المبرر لفصؿ العامؿ بغير مسؤولية تترتب عمى صاحب العمؿ.
ووعئاً لمئواعد العامة التي تنظـ ذا االلتزاـ ناؾ مسؤولية عئدية وأخرى تئصيرية ،وقد اعتنى

بنص عي المادة رقـ (  ":)33يمتزـ العامؿ بتأدية عمم بإخبلص
المشرع الفمسطيني بهذا الواجب ّ
ّ
وأمانة وبالمحاعظة عمى أسرار العمؿ ،وأدوات  ،وال ُيعتبر العامؿ مسئوال عف خمؿ األدوات أو ضياعها

نتيجة ظرؼ طارئ خارج عف إرادت أو قوة قا رة" ،2وعمبلً بمفهوـ المخالفة إذا نجـ ذا الضرر أو
تسبب العامؿ عي عئد أو إتبلؼ أو تدمير مهمات أو آالت أو منتجات يممكها صاحب العمؿ ،أو كانت

عي عهدت وكاف ذلؾ ناشئاً عف خطأ مف العامؿ وجب أف يتحمؿ المبمغ البلزـ نظير ذلؾ ،ولصاحب

العمؿ بعد إجراء التحئيؽ واخطار العامؿ أف يبدأ باقتطاع المبمغ المذكور مف أجر العامؿ  ،عمى أف
ال يزيد ما ُيئتطع عمى النسبة المسموح بها قانوناً و ي (  % 15مف الراتب األساسي) ،وعمى العامؿ
بذؿ عناية الشخص المعتاد ومتوسط السموؾ عي أداء العمؿ ،بحيث ال ُيطمب من أف يكوف أشد

تطبيؽ لمئواعد العامة ،وعي ضوء ما تئدـ
حرصاً ،وال ُيئبؿ من أف يهبط دوف ذا المستوى ،وعي ذلؾ
ٌ
بتعد او
يعد العامؿ ممزماً بتعويض صاحب العمؿ عف األضرار التي تمحؽ أموال  -إذا كانت بئصد أو ّ

ينص عمى ذا األمر صراحة ،بخبلؼ قانوف العمؿ
بتئصير ،-مع أف قانوف العمؿ الفمسطيني لـ ّ
نص صراحة عمى وجوب تعويض صاحب العمؿ ،حيث ُيسأؿ العامؿ عف تعويض كؿ
المصري الذي ّ
ضرر تسبب عي  ،ويتـ التعويض عنها بئرار قضائي ،إال إذا تـ االتفاؽ عف التعويض رضاء ،ويئوـ

صاحب العمؿ بتحديد قيمة األشياء التي تمفت ،حيث يستوعي الئيمة بالخصـ مف مرتب العامؿ ،كما

الحؽ عي التظمّـ مف تئدير صاحب العمؿ لئيمة تمؾ األشياء محؿ
وأعطى الئانوف المصري لمعامؿ
ّ
الخصومة.3

1

أبو شنب ،شرح قانوف العمؿ الجديد ،ص .151رمضاف ،سيد محمود ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ

األردني الجديد ،ص ،257ط ،1دار الثئاعة ،عماف ،األردف.
2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .19

3

خميفة ،عئد العمؿ الفردي ،ص .60
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المطمب الخامس

التعويض وال مان
ونعني بذلؾ تعويض العامؿ صاحب العمؿ عما يمحئ مف ضرر بسبب  ،وقد سبؽ الحديث أف األجير

رب العمؿ  ،وقد اختمؼ
الخاص صاحب يد أمانة؛ وذلؾ ألف العيف أمانة عي يدز كون قبضها بإذف ّ
الفئهاء عي ضمان  ،عاعتبر المالكية أن ال ضماف عمي  ،وحتى لو شرط عمي الضماف ،عهو شرط
ويفسد اإلجارة ،واف وقع الشرط عسدت اإلجارة ،1ومف عئهاء الشاععية مف اعتبر األجير
يناقض العئدُ ،
الخاص كالمشترؾ عيضمف ما تمؼ عي يدز ،وذلؾ صيانة ألمواؿ الناس ،2و ناؾ مف الحاالت التي
يتحمؿ األجير الخاص ضماف ما أتمف  ،منها ما و متفؽ عميها بيف الفئهاء قديماً ،ومنها ما و

المتفؽ عميها بيف الفئهاء عهي حالتاف:
ُمختمؼ عيها ،أما الحاالت ُ
التعدي ،و و "مجاوزة ما ينبغي االقتصار عمي شرعاً أو عرعاً" ،3وقد اتفئت كممة
الحالة األولى:
ّ
الفئهاء عمى أف مخالفة أمر المستأجر صراحة أو داللة موجب لمضماف.

4

الحد مف جهة النئصاف والتئصير ،واإلعراط يستعمؿ عي تجاوز
الحالة الثانية :التفريط ،و و" تجاوز ّ
الحد مف جانب الزيادة والكماؿ" ،5واتفؽ الفئهاء عمى أف يد األميف تنتئؿ بالتفريط إلى يد ضماف،6
ّ
الصناع وأ ؿ المهنة.
ويرجع عادة عي تحديد التفريط الموجب لمضماف إلى ُعرؼ الناس وعادة
ّ
ُ
أما الحاالت المختمؼ عيها عهي عمى النحو اآلتي:

1

الئراعي ،أحمد بف إدريس ،الذخيرة ،تحئيؽ مجموعة مف المحئئيف ،ج ،5ص ،505ط1994 ،1ـ،

دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف  ،حئؽ ذا الجزء محمد بوخبزة .الئيرواني ،الفواك الدواني ،ج،2

ص.186
2

الشيرازي ،إب ار يـ بف عمي ،المهذب عي عئ اإلماـ الشاععي ،تحئيؽ الشيخ عادؿ عبد الموجود

والشيخ عمي محمد عوض،ط ،1ج  ،1ص ،431دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
3

المرغيناني ،الهداية شرح بداية المبتدي ،ج ،3ص .1289الئراعي ،الذخيرة ،ج،5

ص.507الشربيني،مغني المحتاج ،ج ، 2ص .267البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص.166

الدر المختار ،ج ،9ص .96الشربيني،مغني المحتاج،ج،2ص.264
 4ابف عابديف ،رد المحتار عمى ّ
الئراعي ،الذخيرة ،ج ،5ص.507البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص .32
5

الجرجاني ،التعريفات ،ص .33

الدر المختار ،ج  ،9ص .95الدسوقي عمى الشرح الكبير ،4ص .40
 6ابف عابديفّ ،
رد المحتار عمى ّ
الشربيني ،مغني المحتاج،ج،2ص .267البهوتي،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص .33
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بأف وارث
الحالة األولى :التجهيؿ ،و و" عدـ تبييف األميف حاؿ األمانة التي بيدز عند موت  ،مع عمم ّ
ال يعرؼ كونها أمانة عندز" ،1وعند الحنفية تنئمب األمانات إلى كونها مضمونة بالموت عف تجهيؿ إال
غبلت الوقؼ ،والئاضي إذا مات مجهٍّبلً أمواؿ اليتامى عند
عي ثبلث حاالت :الناظر إذا مات مجهٍّبلً ّ
مف أودعها ،والسمطاف إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ،ثـ مات ولـ يبيف عند مف أودعها ،2وقد

واعؽ المالكية عمى ما ذ ب إلي الحنفية ولكف بوجود اختبلؼ عي التفصيؿ والتئييد واألحكاـ ،3وكذلؾ

ونصوا عمى ذلؾ عي الوديع
الشاععية واعئوا المالكية،4وذ ب الحنابمة إلى مثؿ ما ذ ب الحنفية
ّ
والمضارب والوكيؿ واألجير وعامؿ الوقؼ وناظرز.5

لتغير يد األمانة إلى
العرؼ موجباً ّ
العرؼ ،حيث ذ ب بعض عئهاء الحنفية إلى اعتبار ُ
الحالة الثانيةُ :
يد ضماف.6

بناء عمى المصمحة
الحالة الثالثة :المصمحة ،عئد ذ ب المالكية عي المشهور مف مذ بهـ إلى التضميف ً
7
بالصناع ،ومف
ماسة
العامة ّ
ّ
وسداً لذريعة الفساد  ،ووج المصمحة عي تضمينهـ :أف الناس لهـ حاجة ّ

ألدى
ثـ يغيب صاحب المتاع عف متاع  ،والغالب عمى
الصناع التفريط وعدـ الحفظ ،ولو لـ يضمنوا ّ
ّ
ّ
8
ذلؾ إلى نتيجتيف ،األولى ترؾ االستصناع بالكمية ،والثانية :ضياع األمواؿ وظهور الخيانة.

1

ابف نجيـ،زيف العابديف بف إب ار يـ ،األشباز والنظائر عمى مذ ب أبي حنيفة النعماف ،طبعة عاـ

1980ـ ،ص ،273دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
2

المصدر نفس  ،ص .326

3

مالؾ ،المدونة ،ج  ،15ص.149

4

النووي ،يحيى بف شرؼ،روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،ج ،5ص  ،387طبعة عاـ 1995ـ ،دار

5

البهوتي،شرح منتهى اإلرادات ،ج  ،2ص .336الكرمي ،مرعي بف يوسؼ،دليؿ الطالب لنيؿ

الغزي ،ج ،2ص،30طبعة
الفكر ،بيروت ،لبناف.الباجوري ،اب ار يـ ،حاشية الباجوري عمى ابف قاسـ ّ
عاـ 1930ـ ،مطبعة عيس البابي وشركاؤز ،مصر.
المطالب ،ص  ،293ط1996 ،1ـ ،مؤسسة الرسالة،بيروت ،لبناف.
6
7

ابف نجيـ ،األشباز والنظائر ،ص .109

ابف رشد ،محمد بف أحمد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،تحئيؽ عبد الحكيـ محمد،ج،2

ص،364بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،مصر.
8

الشاطبي،إب ار يـ بف موسى ،االعتصاـ ،تحئيؽ مشهور حسف آؿ سمماف ،ج ،3ص،19بدوف رقـ

طبعة ،مكتبة التوحيد ،السعودية.
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الظف وغمبة االحتماؿ عي كذب ّادعاء األميف بلؾ األمانة بدوف
الحالة الرابعة :التهمة ،و ي "رجحاف
ّ
1
ٍ
لتغير حاؿ يد األمانة إلى يد ضماف ،عجاء عي
تعد أو تئصير"  ،وقد اعتبر المالكية التهمة موجباً ّ
الفرؽ بيف قاعدة ما يضمن األجراء إذا مؾ وبيف قاعدة ما ال يضمنون  ،مف كتاب الفروؽ ":اعمـ أف

غر عي
الهالؾ خمسة أقساـ:ما مؾ بسبب حامم مف عثار أو ضعؼ حبؿ لـ يغرر ب  ...الثاني :ما ّ
بضعؼ حبؿ يضمف الئيمة بموضع الهبلؾ ألن موضع التفريط ،ول مف الكراء بحساب  ،الثالث :ما
مؾ بأمر سماوي بالبينة عم الكراء كم  ،وعمي حمؿ مثم مف موضع الهبلؾ ألف أجزاء المنفعة

ص ّدقوف عي لئياـ التهمة ،ولهـ الكراء كم ؛ ألف
مضمونة عمي  ،الرابع :ما مؾ بئولهـ مف الطعاـ ال ُي َ
شأف الطعاـ امتداد األيدي إلي ؛ ألنهـ استحئوز بالعئد ،الخامس :ما مؾ بأيديهـ مف العروض ُي َّ
صدقوف

عي لعدـ التهمة ولهـ الكراء كم ".2

الحالة الخامسة :اشتراط الضماف عمى األميف ،وقد اختمؼ الفئهاء عي ذا الشرط عمى ثبلثة أقواؿ كما
يأتي:

ٍ
مناؼ لمئتضى العئد ،وبهذا الئوؿ قاؿ الحنفية 3والمالكية 4والشاععية
الئوؿ األوؿ :الشرط باطؿ؛ ألن

5

والشاععية 5والحنابمة 6عي المشهور عند ـ ،ثـ اختمؼ أصحاب ذا الئوؿ عيما بينهـ حوؿ عساد العئد
لفساد الشرط إلى رأييف:

األوؿ :الحنفية والحنابمة قالوا بأف الشرط باطؿ والعئد صحيح.
الثاني :الشاععية اعتبروا الشرط باطبلً والعئد باطبلً.

7

8

الئوؿ الثاني :اعتبر بعض المالكية أف الشرط ُممزـ لمطرعيف.

9

حماد ،نزي  ،قضايا عئهية معاصرة عي الماؿ واالقتصاد ،ص ،382ط2001 ،1ـ ،دار الئمـ ،دمشؽ،
ّ 1
سوريا.
2

الئراعي ،الفروؽ وأنوار البروؽ عي أنوار الفروؽ ،ج ،4ص ،33الفرؽ رقـ ( )207

3

السرخسي ،شمس الديف ،المبسوط ،ط ،2ج ،15ص  ،84دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.

4

ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،ج ،2ص .365

5

الشيرازي ،المهذب عي عئ الشاععي ،ج ،1ص .432

6

البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص .187

7

السرخسي ،المبسوط ،ج ،15ص  .84البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص.32

8

الشيرازي ،المهذب عي عئ الشاععي ،ج ،1ص .433

9

ابف رشد ،محمد بف أحمد،المئدمات الممهدات ،ج ،2ص ،252ط ،1دار الكتب العممية ،بيروت،

لبناف.
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الئوؿ الثالث :اعتبر الظا رية أف ذا الشرط صحيح ُممزـ ،1وبهذا الئوؿ قاؿ بعض المتأخريف مف

الفئهاء ،2والراجح – وال تعالى أعمـ – أف العامؿ ممزـ بتعويض صاحب العمؿ عف كؿ ضرر يمحئ

بتعد او
بسبب العامؿ وكاف ذلؾ بسبب تئصير العامؿ أو تهاون  ،ثـ إن ممزـ بضماف ما اتمف
ّ
تئصير ،وذلؾ وعئاً لمئواعد العامة عي الئانوف عإف كؿ ضرر ُيصيب الغير يمتزـ عاعم بالتعويض ولو

كاف غير مبرر.

1

ابف حزـ ،المحمّى ،ج ،5ص  .202الشوكاني ،محمد بف عمي ،السيؿ الجرار المتدعؽ عمى حدائؽ

2

الشوكاني ،محمد بف عمي بف محمد ،نيؿ األوطار شرح منتئى األخبار مف أحاديث سيد األخيار،

األز ار ،ج ،3ص  ،206ط ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

تحئيؽ نصر عريد واصؿ ،ج ،5ص ،419بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية،الئا رة ،مصر.
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المطمب السادس

يخص العمل
تنفيذ األوامر بالقدر الذي
ّ

بد أف يكوف العامؿ منضبطاً ممتزماً ،يسمع ويطيع ،ويحترـ النظـ والموائح التي يضعها صاحب
ال ّ
المنشأة ،ما دامت ال تتعارض مع شرع اهلل  ،عبل طاعة لمخموؽ عي معصية الخالؽ  ،ومرجع ذلؾ
قوؿ رسوؿ اهلل  " :السمع والطاعة عمى المرء المسمـ عيما أحب و َك ِرز ،ما لـ يؤمر بمعصية ،عإذا أُمر
بمعصية عبل سمع وال طاعة " ،1أما عند أ ؿ الئانوف عإف العامؿ ُيمزـ بإطاعة صاحب العمؿ إنطبلق ًا

مف مبدأ التبعية الئانونية ،الذي ُيعطي صاحب العمؿ حؽ اإلشراؼ واإلدارة ،كما يوجب عمى العامؿ
مئيدة وليست مطمئة ،و و ما يعني أف تكوف األوامر
إطاعت عي ذا الصدد ،ولكف ذز الطاعة ّ

تمتد سمطة صاحب العمؿ إلى خارج ذا
والتعميمات الصادرة مف صاحب العمؿ تتعمؽ بالعمؿ ،عبل ّ
النطاؽ ،كأف ُيصدر صاحب العمؿ أوامر تتعمؽ بحياة العامؿ الشخصية ومعيشت الخاصة خارج نطاؽ

العمؿ ،وكؿ ذلؾ إذا وضع صاحب العمؿ النظاـ الداخمي لتنظيـ شؤوف العمؿ عي مؤسست  ،واذا لـ
يوجد ذا النظاـ المكتوب عيمتزـ العامؿ باألوامر الشفهية الصادرة مف صاحب العمؿ ،2و ناؾ مف

عمماء الشريعة المعاصريف مف أشار إلى الحدود التي يجب عمى العامؿ طاعة أوامر صاحب العمؿ

ضمنها ،و ي:

 .1أف يكوف العمؿ المطموب ععم مما اتفؽ عمي عي العئد ،واذا أراد صاحب العمؿ تشغيؿ العامؿ عي
غير ما اتفؽ عمي يحؽ لمعامؿ االمتناع ،سوى حاالت الضرورة ،كمنع وقوع حوادث أو الئوة الئا رة،

ٍ
معيار لمضرورة ،ومف و صاحب الحؽ عي
نص عمى ذلؾ قانوف العمؿ الفمسطيني ،دوف تحديد
وقد ّ
تحديد ا ،حيث جاء عي المادة رقـ(  ":)31ال يمزـ العامؿ بالعمؿ عي غير المتفؽ عمي عي العئد ،إذا

ّأدى إلى تغيير مكاف إقامت "3؛ ألف األصؿ عي عئد العمؿ أف مكاف العمؿ مف العناصر الجو رية
لمتعاقد ،لما لذلؾ مف تأثير ممحوظ عمى مجرى حياة العامؿ وسكناز وانتئال وتعميـ أبنائ  ،ولكف ؿ
ويعتبر نئم مف محاعظة إلى أخرى دوف رضاز باطبلً؟ و ؿ ُيعتبر مواعئت دوف
ُيمكف أف يمتنع العامؿ ُ
نصت المادة رقـ (  )32مف
رضاز؟ ذا ما لـ ُيفصح عن قانوف العمؿ الفمسطيني بوضوح  ،حيث ّ
الئانوف نفس  ":ال يجوز تكميؼ العامؿ بعمؿ يختمؼ اختبلعاً بيناً عف طبيعة العمؿ المتفؽ عمي عي

عئد العمؿ ،إال إذا دعت الضرورة إلى ذلؾ منعاً لوقوع حادث ،أو الئوة الئا رة عمى أف يكوف ذلؾ

1

سبؽ تخريج ص .35

2

أبو شنب ،شرح قانوف العمؿ األردني ،ص .149

3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .18
- 57 -

بصفة مؤقتة بما ال يتجاوز شهريف" ،1ومما ُيستفاد مف ذ النص أن يجوز لصاحب العمؿ تكميؼ
العامؿ بعمؿ غير متفؽ عمي وبدوف مواعئة العامؿ عي حالتيف:
األولى :حالة الضرورة أو الئوة الئا رة ،عمى أف يكوف ذلؾ بصفة مؤقتة عي حدود حالة الضرورة ،وبما
تئتضي طبيعة العمؿ ،و و ما يترتب عمي إعادة العامؿ إلى عمم األصمي بمجرد زواؿ حالة

الضرورة ،وعي حالة االختبلؼ بيف العامؿ وصاحب العمؿ عمى تواعر حالة الضرورة يئع عمى عاتؽ

صاحب العمؿ إثبات ذلؾ.

الثانية :حالة االختبلؼ الجو ري ،وحكمة تئرير ذا الحؽ لصاحب العمؿ يرجع إلى أف العامؿ لف
تكوف ل مصمحة جد ية عي أف يعارض ذا التغيير الذي يئصد ب صاحب العمؿ تنظيـ العمؿ عي

عد تعديبلً لمعئد ،وانما
المنشأة بما يحئؽ حسف سير العمؿ عيها ،خاصة وأن تغيير غير جو ري وال ُي ُ
و مف قبيؿ ممارسة صاحب العمؿ لسمطت التنظيمية ،ويرجع تئدير مدى جو رية االختبلؼ بيف
العمؿ المتفؽ عمي والعمؿ الذي ُكمّؼ ب العامؿ إلى الئاضي عند المنازعة عي كؿ حالة منفردة عف
غير ا ،ومف أمثمة االختبلؼ الجو ري لطبيعة العمؿ المتفؽ عمي الذي يجوز لمعامؿ االعتراض عمي
أف يكوف يعمؿ لدى صاحب العمؿ مهندساً عي مشروع عينئم صاحب العمؿ ليكوف عامؿ خدمات ،أو

ك اف العمؿ الجديد أقؿ ميزة مف الناحية المالية أو األدبية عف العمؿ األصمي ،عي حيف وضعت بعض

بد مف مراعاتها عند استعمال لهذا الحؽ
قوانيف العمؿ -األردني والمصري -قيوداً لصاحب العمؿ ال ّ
منها:

أ .عدـ المساس المادي بالعامؿ.
ب .عدـ المساس األدبي بالعامؿ.

2

ت .أف تئتضي النئؿ مصمحة العمؿ.
ث .أف يكوف العمؿ المكمَّؼ ب عي حدود طاقة العامؿ.

ثـ إذا انتهت ذز
ج .أف يكوف ذا التكميؼ الجديد عي حدود الظروؼ التي اقتضت ذا العمؿ ،ومف َّ

الظروؼ عاد العامؿ لعمم .

3

بالغش
 .2أف يكوف العمؿ مشروعاً بالمفهوـ الشرعي ،بمعنى مواعئت لمنظاـ واآلداب العامة ،كأف يأمرز
ّ
ومرد ذا و االلتزاـ بالنظاـ العاـ ،ولنا
أو التزوير أو مخالفة األنظمة العامة كمخالفة قوانيف السير،
ّ

1
2

المرجع نفس  ،ص .18
خميفة ،عبد العزيز عبد المنعـ ،عئد العمؿ الفردي ،ص ،36ط2008 ،1ـ ،المركز الئومي

لئلصدارات الئانونية ،الئا رة ،مصر.
3

رمضاف ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ األردني الجديد ،ص.247
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الغراء دليؿ عمى ذلؾ كئوؿ الرسوؿ  ":ال طاعة عي معصية اهلل  ،إنما الطاعة عي
عي شريعتنا ّ
1
المعروؼ"
الظف
عرض العمؿ الجديد العامؿ لمخطر ،عبل ُيمزـ العامؿ بالطاعة عي حاؿ غمب عمى
ّ
 .3أف ال ُي ّ
2
تحئؽ خطر يمحؽ العامؿ.
والضابط عي المواعئة عمى العمؿ الجديد حددز عمماء اإلسبلـ مف المالكية حيث ذكروا أف ك ّؿ
يب مف بعض عبل بأس بذلؾ ،أما إذا تباعد الشب ما بيف
عمؿ كاف يشب بعض بعضاً ،أو بعض قر ٌ

األعماؿ عبل خير عي ؛ ألف الكراء يختمؼ والعمؿ يختمؼ عهذا مف المخاطرة والغرر ،3وعند الشاععية
أن يجوز لصاحب العمؿ تشغيؿ األجير عي عمؿ تشاب مشئت العمؿ المتفؽ عمي  ،4وبهذا عئد واعؽ

قانوف العمؿ -مع غموض عي النص -الشريعة اإلسبلمية وما قررز عئهاء اإلسبلـ مف وجوب التزاـ

العامؿ بأوامر صاحب العمؿ ما دامت ضمف دائرة المباح والمواعؽ لمشريعة اإلسبلمية ومئاصد ا.

وال تخمو منشىت العمؿ مف بعض األعراد الذيف تصدر عنهـ سموكيات غير متطابئة مع لوائح

العمؿ ،مع أف قانوف العمؿ الفمسطيني قد وضع الموائح التأديبية لمثؿ ذز المخالفات عي المواد مف
رقـ(  )131إلى المادة رقـ ( ،)138وترجع أ مية االنضباط عي العمؿ وتنفيذ األوامر إلى:
 .1تصحيح السموؾ غير المرغوب عي .

 .2توضيح السموكيات المئبولة والمرعوضة عي المنشأة.
عمالهـ لممخالفة عي السرعة الممكنة.
العماؿ بالمخالفة ،وتوجي أصحاب العمؿ ّ
 .3معرعة ّ
 .4تطوير المؤسسة واالرتئاء بأدائها.

1

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء عي غير معصية ،ص ،800برقـ

( .) 1840
2
3

الشريؼ ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف ،ص.245

مالؾ بف أنس ،المدونة الكبرى رواية اإلماـ سحنوف  ،ج ،11ص  ،435دار صادر ،بيروت ،لبناف،

بتصرؼ يسير.
4

األنصاري ،زكريا ،شرح روض الطالب مف أسنى المطالب ،ج ،2ص ،436بدوف رقـ طبعة ،المكتبة

اإلسبلمية ،بدوف مكاف طبع ونشر.
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العمال األخالقيةي ويشمل المطالب اآلتية:
المبحث الثاني :واجبات ّ
المطمب األول :عدم إفشا أسرار العمل.
المطمب الثاني :إحسان معاممة عمال صاحب العمل.
المطمب الثالث :التعاون بما يحق مصالح العمل.
المطمب الرابع :استعمال وسائل النظافة والوقاية.
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المطمب األول

عدم إفشا أسرار العمل
ِ ِ ِ َّ ِ
السر لغة :ما يكتـ، 1واإلسرار خبلؼ اإلعبلف .قاؿ اهلل { : وأ ِ
يم
َس ُّروا قَ ْولَ ُك ْم أ َِو ْ
ُ
َ
ّ
اج َه ُروا به إن ُه َعم ٌ
2
ِب َذ ِ
َّ
الص ُد ِ
ين َكفَُروا
ات ُّ
َع َنا ِ الَِّذ َ
اب َو َج َع ْم َنا ْاألَ ْغ َال َل ِفي أ ْ
ام َة لَ َّما َأر َُوا ا ْل َع َذ َ
ور } وقول َ { :وأ َ
َس ُّروا الن َد َ
ون }3يعني كتمو ا.
َ ْل ُي ْج َز ْو َن إَِّد َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
واصطبلحاً و :ما ُيكتـ كالسريرة والجماع والنكاح والزنا ،4أو ما يكتم اإلنساف عي نفس .
لكف الئانوف الفمسطيني كغيرز مف
وضمف ذا التعريؼ
ٌ
مطموب مف العامؿ عدـ إعشاء أسرار عمم  ،و ّ

الئوانيف المجاورة سكت عف تعريؼ أسرار العمؿ التي ينبغي عمى العامؿ صيانتها ،و ُيمكف حصر ا
ٍ
جممة مف األمور كاآلتي:
عي
أ .ما يتعمؽ بطريئة اإلنتاج.

ب .المعامبلت الرسمية لممنشأة .

ت .ما يتعمؽ بمدى نشاط المؤسسة.
ث .ما تعارؼ عمي أ ؿ التخصص أن مف األسرار.

ج .ك ّؿ ما يترتب عمي اإلضرار بالمنشاة أو زعزعة الثئة بها.
تمس بئدرة المؤسسة أو المنشاة عمى المناعسة ُيمكف
ويرى الباحث أف كؿ معمومة ذات قيمة ُيمكف أف ّ
اعتبار ا معمومة سرية ،وال يجوز لمعامؿ البوح بها ،سواء تعمئت ذز المعمومة باألمواؿ المعنوية أـ

المادية لصاحب العمؿ.

نصت عمي الشريعة
ويرجع ذا الواجب عي الشريعة اإلسبلمية إلى مبدأ الكتماف والسرية ،التي ّ
اإلسبلمية عي المواضع اآلتية:
يدواْ لَ َك َك ْيداً إِ َّن
 .1قول اهلل  عي سورة يوسؼ { :قَ َ
ص ُر ْؤَي َ
اك َعمَى إِ ْخ َوِت َك فَ َي ِك ُ
ص ْ
ال َيا ُب َن َّي دَ تَ ْق ُ
ان لِ ِ
َّ
نس ِ
ين } 5حيث جاء عي كتاب أحكاـ الئرآف "و و أصؿ عي جواز ترؾ إظهار
الش ْي َ
ان َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
ط َ
إل َ
َما ِب ِن ْع َم ِة
النعمة وكتمانها عند مف يخشى حسدز وكيدز ،واف كاف اهلل قد أمر بإظهارز يئوؿ اهلل َ { : وأ َّ

1

الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص .406

2

سورة الممؾ ،آية رقـ .13

3

سورة سبأ ،آية رقـ .33

4

أبو البئاء ،الكميات ،ص.514

5

سورة يوسؼ ،آية رقـ .5
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ِّث } ،2"1عد ّؿ عمى أف لئلنساف أف يكتـ مف أمورز ما يخشى أف يؤدي ظهور األعداء عمي إلى
َرِّب َك فَ َحد ْ
اإلضرار ب  ،حتى لو كاف أم اًر مما يجب التصريح ب عي األحواؿ العادية.

حدث الرجؿ بالحديث ثـ التفت عهي أمانة" 3وموضع االستدالؿ أن لو كاف
 .2قوؿ الرسوؿ  ":إذا ّ
ناؾ اثناف يتحدثاف ،عالتفت أحد ما يميناً أو يسا اًر ،ليتأكد مف أن ال يوجد مف يسمع  ،عبمجرد ذا
سر عاحفظ .
سر ،وليس ناؾ حاجة أف يئوؿ إف ذا ّ
االلتفات أصبح ذا الكبلـ أمانة ،و و ّ
 .3قوؿ الرسوؿ  ":ال ضرر وال ضرار" 4وموضع االستدالؿ أف صاحب العمؿ إذا شعر بأف أسرار

عمم قد يعرعها الناس ،عإن ُيحجـ عف تشغيؿ العماؿ إال بمعايير دقيئة  ،أو قد ال يثؽ بهـ ،عبل
ُيطمعهـ عمى ما يريدوف مف معمومات بالئدر الكاعي ،وبهذا يفئد العمؿ نسباً كثيرة مف نسب النجاح،
وعي ذلؾ ضرر واضح بالعامؿ وصاحب العمؿ.

 .4قوؿ الرسوؿ  ":استعينوا عمى إنجاح الحوائ بالكتماف ،عإف كؿ ذي نعمة محسود" ،5وعي ذا

طي الكتماف.
الحديث ما ُيمزـ العامؿ بوجوب المحاعظة عمى أسرار عمم وابئائها ّ
يحدث بكؿ ما يسمع" ،6وعي إشارة إلى وجود أسرار تُخفى
 .5قوؿ الرسوؿ  ":كفى بالمرء إثماً أف ّ
عف الناس.
 .6ما جاء عي كتاب أدب الدنيا والديف " :اعمـ أف كتماف األسرار مف أقوى أسباب النجاح وأدوـ

ألحواؿ الصبلح".7

1

سورة الضحى ،آية رقـ .11

2

الجصاص ،أحكاـ الئرآف ،ج ،3ص.167

3

رواز الترمذي عي سنن  ،كتاب البر  ،باب ما جاء أف المجالس باألمانة ،ص ،446برقـ ( ) 1959

 ،وقاؿ  :حديث حسف .ورواز أبو داود عي سنن  ،كتاب األدب  ،باب عي نئؿ الحديث ،ص ، 730
برقـ ( .) 4868
4
5

سبؽ تخريج ص .48
الطبراني ،سميماف بف أحمد ،المعجـ الكبير ،تحئيؽ حمدي عبد المجيد السمفي ،ج،20ص،94

بدوف رقـ طبعة،مكتبة ابف تيمية ،الئا رة ،مصر .البيهئي ،أحمد بف الحسيف،شعب اإليماف،تحئيؽ
محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ ،ج ،5ص ،277ط2000 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت لبناف.

والحديث صحيح ،األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف عئهها وعوائد ا ،ج ،3ص،436

برقـ .1453
6

رواز مسمـ عي مئدمة صحيح  ،ص.9

السئا ،ص  ،295ط،4
 7الماوردي ،عمي بف محمد بف حبيب ،أدب الدنيا والديف ،تحئيؽ مصطفى ّ
1978ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
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 .7وعي السنة الفعمية ما ورد أف الرسوؿ كاف يستعيف بالكتماف عي غزوات  ،وعي جرت وعي شئون

المهمة،وقد ورد عي سيرت أن  دخؿ عمى أبي بكر  قُبيؿ جرت إلى المدينة ،وكاف عندز قوـ
جموس ،عطمب من لشدة تحرزز عي أمر الهجرة وكتم أمر ا عف كؿ أحد إال خاصت  ،أف ُيخرج
مف عندز ،حتى يحدث عي أمر ا ،عئاؿ ل أبو بكر "إنما ـ أ مؾ".1

 .8ومنها ما ورد عي النهي عف النميمة ،عئد أدخموا عيها إعشاء األسرار؛ حيث ورد عف ابف عباس 

أف النبي  مر بئبريف عئاؿ ":إنهما يعذباف وما يعذباف عي كبير ،أما أحد ما عكاف ال يستتر مف
البوؿ ،أما اآلخر عكاف يمشي بالنميمة " ،2وقد قاؿ شارح أنوار البروؽ "عحئيئة النميمة إعشاء السر،
ٍ
وحينئذ ينبغي السكوت عف حكاية كؿ شئ شو د مف أحواؿ الناس ،إال ما
و تؾ الستر عما يكرز كشف ،
ض ّر ،كما لو رأى مف يتناوؿ ماؿ غيرز ،ععمي أف يشهد ب  ،بخبلؼ ما
عي حكايت نفع لمسمـ ،أو دعع ُ
لو رأى مف يخفي ماؿ نفس عذكرز ،عهو نميمة واعشاء لمسر".3
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ ( ُ ":)33يمزـ العامؿ بتأدية عمم بإخبلص وأمانة
وقد ّ
وبالمحاعظة عمى أسرار العمؿ 4"...ثـ أعطى صاحب العمؿ الحؽ عي إنهاء عئد العمؿ دوف الرجوع
نص عي المادة رقـ (  ": )40لصاحب العمؿ إنهاء عئد العمؿ مف طرؼ واحد دوف
لمعامؿ  ،حيث ّ
إشعار مع حئ عي مطالبة العامؿ بكاعة الحئوؽ األخرى ،عند ارتكاب أياً مف المخالفات اآلتية منها:
إعشاء األسرار الخاصة بالعمؿ التي مف شأنها أف تسبب الضرر الجسيـ".5

لكف الئانوف الفمسطيني لـ ُيشر إلى كيفية التعامؿ مع ذز األس ارر بعد انتهاء عئد العمؿ ،عمـ يورد
يوضح ذلؾ ،و ذا ما قد يدعع بعض العماؿ -سيئي النية -إلى قصد إنهاء عئد العمؿ ،ليستعمؿ
نصاً ّ

ذز األسرار ضد صاحب العمؿ ،و ذا بالتعاوف مع مناعسي عي العمؿ ،وقد ُيئدـ العامؿ عمى بيع ذز
شراح قانوف العمؿ الفمسطيني نطاؽ االلت ازـ بالمحاعظة عمى أسرار صاحب العمؿ
األسرار ،وقد حدد ّ

عدة أمور منها":
عي ّ

معيف ،بؿ يشمؿ أي عمؿ
رب العمؿ ال يئتصر عمى عمؿ ّ
 .1إف التزاـ العامؿ بالمحاعظة عمى أسرار ّ
لرب العمؿ ،كما ال يئتصر عمى مدة العئد ،بؿ يمتد حتى بعد انتهاء العئد ،والحكمة مف
يؤدي العامؿ ّ
بئاء العامؿ ُممزماً بعد انئضاء العئد أن لو اقتصر التزاـ العامؿ مدة العئد الستطاع العامؿ التحايؿ
1رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب المباس ،باب التئنع ،ص  ،1483برقـ (.)5807
2

رواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الطهارة ،باب االستبراء مف البوؿ ،ص ،8برقـ( ،)20و و حديث

3

الئراعي ،الفروؽ وأنوار البروؽ عي أنواع الفروؽ ،ج ،4ص  ،364الفرؽ (. )254

صحيح .ورواز النسائي عي سنن  ،كتاب الطهارة،باب التنزز عف البوؿ،ص ،14برقـ( .)31
4

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .19

5

المصدر نفس  ،ص .22
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عمى التحريـ عف طريؽ إنهائ لعئد العمؿ أو عسخ  ،وألف رب العمؿ قد يكوف مهدداً بصورة أقوى إذا

انتهى عئد العمؿ بسبب خبلؼ بين وبيف العامؿ الذي قد ُيسارع عي إعشاء ذز األسرار إض ار اًر برب
قضاء.
العمؿ ،و ذا األمر يندرج تحت األمور التي يمتزـ بها العامؿ ديانة ال
ً
 .2إف العامؿ يظؿ ُممزماً بالحفاظ عمى أسرار رب العمؿ ما دامت لها صفة السرية ،ومف ثَّـ إذا زالت
ذز الصفة بأف أُذيعت بيف الناس عإف العامؿ يتحمؿ مف ذا االلتزاـ ،ذا ما لـ تكف إذاعتها عمى
سبيؿ اإلشاعة والتشهير برب العمؿ.

 .3إف التزاـ العامؿ يئتصر عمى عدـ إعشائ إلى الغير ،ومف ثَّـ إذا قاـ العامؿ باستعماؿ ذز األسرار
لنفس أو لحساب الخاص بعد انتهاء عئد العمؿ عإن ال ُيعد مخبلً بالتزام  ،إال إذا كانت ذز األسرار
تتمثؿ عي اختراعات ُس ّجمت براءة اختراعها".1
سر وما و خبرة وتكويف مهني ،و و ما يصعب مف الناحية
لذلؾ كم يجب التفريؽ بيف ما و ّ

العممية ،بحيث يكوف إطبلؽ حظر اإلعادة مف السر بعد انئضاء عبلقة العمؿ قيداً عمى حرية العمؿ،
ثـ ينبغي التفريؽ بيف إعشاء األسرار لمغير أو اإلستفادة منها لحساب الخاص أثناء العئد أو بعد

بالنص عي عئد
انئضائ  ،لذا كاف لزاماً عمى صاحب العمؿ حماية ذز األسرار بعد انتهاء العئد ،وذلؾ
ّ
العمؿ عمى منع العامؿ مف إعشاء األسرار بعد انتهاء العئد  ،وأف يتـ تعديؿ الئانوف ليتضمف نصاً

قانونياًُ ،يمزـ العامؿ بالمحاعظة عمى ذز األس ارر بعد انتهاء عئد العمؿ ،والزاـ العامؿ بهذا الواجب
يئتضي مبدأ حسف النية عي تنفيذ العئود.

ذم الئرآف الكريـ عي
ومف المئرر أف كتماف ذز األسرار ال يدخؿ تحت ُحرمة كتماف العمـ ،و و ما ّ
َنزْل َنا ِم َن ا ْلب ِّي َن ِ
اس ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ات َوا ْل ُه َدى ِمن َب ْع ِد َما َبي ََّّنااُ لِ َّمن ِ
اب
ون َما أ َ
ين َي ْكتُ ُم َ
قوؿ اهلل { :إِ َّن الَِّذ َ
َ
ِ
ِ
مع ُن ُهم المّ ُه َوَي ْم َعنُ ُهم َّ
وب َعمَ ْي ِه ْم َوأََنا
ون { }101إِدَّ الَِّذ َ
الال ِع ُن َ
َصمَ ُحواْ َوَب َّينُواْ فَأ ُْولَدئ َك أَتُ ُ
ين تَ ُابواْ َوأ ْ
ُ
أُولَدئ َك َي َ ُ
التََّّواب َّ ِ
يم }2ي وال يدخؿ كتماف أسرار العمؿ تحت وعيد الرسوؿ  عي قول  ":مف سئؿ عف عمـ
ُ
الرح ُ
3
عكتم ألجم اهلل بمجاـ مف نار يوـ الئيامة" ؛ ألف المئصود مف اآلية الكريمة والحديث النبوي الشريؼ
ذـ كتـ األحكاـ الشرعية ،وما تتوقؼ عمي حياة الناس ،ويؤيد ذلؾ سبب نزوؿ اآلية ،حيث جاء عي
و ّ

1

مشاقي ،حسيف ،شرح أحكاـ قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.26

2

سورة البئرة ،اآليتاف 159و.160

3

رواز ابف ماج عي سنن  ،كتاب اتباع سنة الرسوؿ  ،باب مف سئؿ عف عمـ عكتم  ،ص ،63برقـ(

،)261والترمذي عي سسن  ،كتاب العمـ ،باب ما جاء عي كتماف العمـ ،ص  ،597برقـ (  )2649وقاؿ
عن  :صحيح.
- 64 -

نزولها أف بعض الصحابة سألوا أحبار اليهود عف بعض ما جاء عي التوراة عكتمو ـ إياز ورعضوا

إخبار ـ.

1

والحديث عف أسرار العمؿ وضرورة الحفاظ عميها يستمزـ منا الحديث عف مناعسة العامؿ لصاحب

العمؿ باستغبلؿ ذز األسرار ،عإذا كاف صاحب العمؿ يخشى مناعسة العامؿ ل عمف حئ أف يورد عي

شراح
عئد العمؿ شرطاً يمنع ب العامؿ مف مناعست  ،و و ما ُيعد قيداً عمى حرية العمؿ ،وقد وضع ّ
الئانوف شروطاً لصحة ذا الئيد ي عمى النحو اآلتي:

الشرط األوؿ :وجود مصمحة مشروعة لرب العمؿ مف اشتراط عدـ المناعسة ،وتتحئؽ المصمحة إذا كاف

العمؿ الموكوؿ لمعامؿ ُيتيح ل اإلطبلع عمى أسرار رب العمؿ ،وترتيباً عمى ذلؾ إذا كاف العامؿ يعمؿ
ٍ
أعماؿ ال تمكن مف اإلطبلع عمى أسرار العمؿ أو االتصاؿ بعمبلء صاحب العمؿ ،عإن بذلؾ
عي
يكوف بمنزلة األجنبي مف حيث مناعسة رب العمؿ ،وذلؾ كأف يكوف العامؿ يعمؿ عي قسـ النظاعة
داخؿ المنشأة أو عي قسـ االستئباؿ ،عفي مثؿ ذز الحاالت ال يجوز لصاحب العمؿ أف يشترط عمي

عدـ المناعسة.

الشرط الثاني :أف يئتصر شرط المنع مف حيث الزماف والمكاف ونوع العمؿ عمى الئدر الضروري

لحماية مصالح رب العمؿ المشروعة ،و و ما يتطمب تواعر ثبلثة أمور عي ذا الشرط ي:

معيف،ويتمثؿ ذلؾ باشتراط صاحب العمؿ عمى عامم
 .1المنع الزماني :كأف يكوف المنع محدداً بزمف ّ
معينة ،أما إذا كاف المنع أبداً عإف
عدـ المناعسة طيمة عمم لدي عئط ،أو بعد انتهاء العئد بينهما بمدة ّ

ذلؾ ُيعتبر تعسفاً.
 .2المنع المكاني :بحيث يكوف شرط المنع شامبلً لمنطئة جغراعية محدودة ،وقد تكوف المنطئة ي

نفس المنطئة التي يمتد عيها نشاط صاحب العمؿ التجاري ،وبالتالي إذا كاف المنع مطمئاً كاف ذلؾ

تعسفاً أيضا.

 .3المنع مف حيث نوعية العمؿ :ويجوز أف يكوف شرط المنع – مف حيث ذا الئيد -مئتص اًر عمى
األعماؿ التي يئوـ بها العامؿ عند صاحب العمؿ.

الشرط الثالث :أف ال يئترف االتفاؽ بشرط جزائي مبالغ عي  ،وعمة منع االقتراف حتى ال يبئى العامؿ
مجب اًر عمى البئاء عي خدمة صاحب العمؿ.

2

1

السيوطي ،جبلؿ الديف ،لُباب النئوؿ عي أسباب النزوؿ ،تحئيؽ محمد محمد تامر ،ص ،34ط،1

2

مشاقي ،شرح أحكاـ قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص  .21أبو شنب ،شرح قانوف العمؿ الجديد،

دار العناف ،الئا ر ،مصر.
ص.158
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المطمب الثاني

إحسان معاممة عمال صاحب العمل
ِ ِ
س ِب ِ
يل المّ ِه
جاء األمر باإلحساف مف اهلل تعالى لجميع الكائنات ،حيث قاؿ اهلل َ { :وأَنفقُواْ في َ
1
عسر العمماء إحساف العبد
َح ِسنُ َواْ إِ َّن المّ َه ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
َودَ تُ ْمقُواْ ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْهمُ َك ِة َوأ ْ
ين }  ،وحيث ّ
معاممت مع اهلل  ومع سائر المخموقات ،و ذا معنى قوؿ الرسوؿ  ":إنما ُبعثت ألتمـ مكارـ
األخبلؽ".2

واألمر باإلحساف يشمؿ الئريب والبعيد ،والمسمـ والكاعر ،والمؤمف والعاصي ،حتى وصؿ األمر

باإلحساف لمبهائـ حينما قاؿ رسوؿ اهلل  ":إف اهلل عز وجؿ كتب اإلحساف عمى كؿ شيء ،عإذا قتمتـ
عأحسنوا الِئتمة ،واذا ذبحتـ عأحسنوا ٍّ
عميرح ذبيحت " ،3وتحت ذز
الذبح،
ّ
وليحد أحدكـ إذا ذبح شفرت ُ
التوجيهات يندرج وجوب اإلحساف إلى أصحاب العمؿ والزمبلء عي  ،باإلضاعة إلى اإلحساف إلى

عمبلء صاحب العمؿ( الزبوف) 4لئوؿ الرسوؿ  ":خير األصحاب عند اهلل خير ـ لصاحب " ،5وقيمة

كؿ امرئ ما يحسن مف األعماؿ ،كما ُينسب الشخص إلى ما يعمم مف األعماؿ الحسنة ،وأيضاً مف
يتئربوف إلى األشخاص الذيف يحسنوف لهـ.
عطرة البشر أنهـ ّ
قد جاء أمر اهلل  باإلحساف عي قول َ {:وقُولُوا لِ َّمن ِ
سناً} ،6ويدخؿ عي ذلؾ األمر بالمعروؼ
اس ُح ْ
َّ
تحئرف مف المعروؼ شيئاً ،ولو أف تمئى أخاؾ
والنهي عف المنكر ،ويوضح ذلؾ قوؿ الرسوؿ ":ال
التبسـ عي
الحث العاـ عمى
بوج طمؽ" ،7ومف مجاالت الرعؽ مع المتعامميف أو مراجعة المنشأة
ّ
ّ
يحث عمى ذلؾ كما قاؿ النبي  ":المؤمف يألؼ ويؤلَؼ ،وال خير عيمف ال
وجو هـ؛ ألف الهدي النبوي ّ

1

سورة البئرة ،آية رقـ .195

2

رواز البخاري عي األدب المفرد برقـ (  ،)273وقاؿ عن األلباني :حديث صحيح متصؿ مف وجوز

3

سبؽ تخريج صفحة .42

صحاح ،األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،ج ،1ص  ،112برقـ( . )45
4

المشتري مف تاجر،الفيومي ،أحمد بف محمد ،المصباح المنير عي غريب الشرح الكبير لمراععي ،ج،1

ص ،269بدوف رقـ طبعة ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدز ،مصر.
5

رواز الترمذي عي سنن  ،ص  ،443برقـ(  )1944وقاؿ عن  :حديث حسف غريب .أحمد بف حنبؿ،

المسند ،تحئيؽ شعيب األرنؤوط ومحمد نعيـ العرقسوسي واب ار يـ الزيبؽ ،وقاؿ عن  :صحيح عمى
شرط مسمـ ،ج ،11ص  ،126برقـ(  )6566ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.
6
7

سورة البئرة ،آية .83

البر ،باب استحباب طبلقة الوج  ،ص  ،1100برقـ (.)2626
مسمـ  ،صحيح مسمـ ،كتاب ّ
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1
وحسف المعاشرة مف أكثر األمور تأليفاً
التبسـ ُ
يألؼ وال يؤلؼ ،وخير الناس أنفعهـ لمناس" عالرعؽ و ّ
تحمؿ غبلظة بعض المراجعيف أو شدتهـ أو سوء أدبهـ عي قضاء حوائجهـ يأمر الئرآف
لمئموب ،وعي ّ
الكريـ بحسف معاممتهـ كما قاؿ اهلل تعالى ُ { :خ ِذ ا ْلع ْفو وأْمر ِبا ْلعر ِ
ين}. 2
َع ِر ْ
ض َع ِن ا ْل َجا ِ مِ َ
ف َوأ ْ
َ َ َ ُ ْ ُْ
العماؿ الحرص الشديد عمى أخبلقيات التعامؿ مع المراجعيف ،مع التركيز عمى
وينبغي عمى ّ

أصحاب الطباع الفظة ،و ذز تنبع مف قيـ حسف العهد وأخبلؽ حسف التعامؿ  ،و ذا مصداؽ لئول 
عندما استئرض مف عبد اهلل بف أبي ربيعة  3أربعيف ألفا ،عجاءز  عدععها ل وقاؿ :بارؾ اهلل عي

أ مؾ ومالؾ  ،إنما جزاء السمؼ الحمد واألداء" . 4كما قاؿ " :رحـ اهلل رجبلً سمحاً إذا باع واذا

5
العماؿ مع العمبلء ،عالبعض ُيهمؿ األخبلقيات األساسية عي
اشترى واذا اقتضى"  ،وتتبايف تعامبلت ّ
التعامؿ مع المراجعيف مف حيث ُحسف مخاطبتهـ وتذكير ـ بما يمزـ الستكماؿ تئديـ الخدمة لهـ ،أما

البعض اآلخر عيبلحظ توعر الحد األدنى مف أخبلقيات التعامؿ مف حيث االلتزاـ بها واستحضار ا ،

أمر أساسياً عي االحتفاظ بالجمهور عي المعامبلت
وبالطبع عإف حسف التعامؿ مع العمبلء يعد اً

بد مف توعية المؤسسات العامة والخاصة بهذا األمر ،وقد يكوف مف المناسب
المستئبمية  ،ومف َّ
ثـ ال ّ
استخداـ التئنيات الحديثة مف خبلؿ تخصيص موقع الكتروني لبلستفسار عف كاعة األمور ولتوعية
المستثمريف بحئوقهـ وواجباتهـ.

وقد عطنت بعض النظـ والئوانيف المعاصرة إلى أ مية ذا األمر ،عوضعت ضمف لوائحها

المدنية ما ُيمزـ الموظؼ بىداب المياقة والحدود النظامية التي تئتضيها أصوؿ المخاطبة مع المراجعيف
– كالئانوف السعودي ، -الذي نص عي المادة رقـ (  )65عمى أف مف واجبات العماؿ أف يمتزمو حسف

1

رواز الطبراني عي المعجـ الكبير ،ج ،3ص ،309وأوردز الهيثمي عي مجمع الزائد بدوف الجممة

األخيرة ،ج ،10ص ،273و و حديث صحيح .األلباني ،محمد ناصر الديف ،صحيح الجامع الصغير
وزيادات  ،ص  ،1130برقـ (  ،)6662ط ،3المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.

2

سورة األعراؼ ،آية رقـ .199

 3كاف ُيمئّب بذي النور ،وّالز عمر الئضاء أثناء معركة الئادسية وبعث لئتاؿ الترؾ ،استشهد عي بمنجر
(عي الئوقاز) بعد مضي ثماف سنيف مف خبلعة عثماف ،ودعف عي ببلد الترؾ .ابف حجر  ،اإلصابة عي
تمييز الصحابة ،ج ،2ص.533

4

رواز ابف ماج عي سنن  ،كتاب الصدقات ،باب حسف الئضاء ،ص ،413برقـ (  ،)2424وحكـ

عمي الشيخ األلباني بأن حديث حسف.
5

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب البيوع  ،باب السهولة والسماحة عي الشراء والبيع ومف طمب حئاً

عميطمب عي عفاؼ ،ص  ،492برقـ ( .)2076
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السموؾ واألخبلؽ أثناء العمؿ ،1كما أف مف عناصر المعاممة الحسنة مع مراجعيف المنشأة تحسيف
الجاد إلى حمّها ،لئوؿ الرسوؿ  ":ما مف إماـ أو و ٍ
اؿ يغمؽ باب دوف ذوي
حاجات المراجعيف والسعي
ّ
الحاجة والخمة والمسكنة ،إال أغمؽ اهلل أبواب السماء دوف خمت وحاجت ومسكنت " ،2وقريب مف ذا

التوجي النبوي ما ُيطمؽ عمي اليوـ ( سياسة الباب المفتوح ) التي تدعو إليها بعض المؤسسات  ،مف
تخصيص ٍ
معيف ُيسمح عي لجميع المراجعيف بمئابمة أعمى سمطة عي
يوـ مف أياـ األسبوع أو وقت ّ

النص عمى ذا األمر مع أ ميت  ،وترك لموائح الداخمية
المنشأة ،3وقد أغفؿ قانوف العمؿ الفمسطيني
ّ
نص عمى ذا األمر عي المادة رقـ (  ) 66عمى
لكؿ منشأة ،إال أف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني ّ

أف  ":الوظائؼ العامة تكميؼ لمئائميف بها ،دعها خدمة المواطنيف تحئيئاً لممصمحة العامة طبئاً
لمئوانيف والموائح ،وعمى الموظؼ مراعاة أحكاـ ذا الئانوف والموائح وتنفيذ ا وأف يمتزـ بمايمي:

 .1تأدية العمؿ المنوط ب بنفس بدقة وأمانة ،وأف يخصص وقت العمؿ الرسمي ألداء واجبات وظيفت ،
بناء عمى تكميؼ مف الجهة المختصة إذا اقتضت
وأف يمتزـ بالعمؿ عي غير أوقات العمؿ الرسمية ً
مصمحة العمؿ ذلؾ.
 .2أف ُيحسف معاممة الجمهور وأف ينجز معامبلتهـ عي الوقت المحدد.
 .3احتراـ مواعيد العمؿ.
 .4المحاعظة عمى األمواؿ والممتمكات العامة.

 .5احتراـ التسمسؿ اإلداري عي اتصاالت الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إلي مف أوامر وتعميمات عي حدود

الئوانيف والموائح الناعذة ،ويتحمؿ كؿ مسئوؿ مسؤولية األوامر التي تصدر من كما يكوف مسئوالً عف

حسف سير العمؿ عي حدود اختصاصات .

 .6أف يعمؿ عمى تنمية قدرات وكفاءات العممية والعممية واالطبلع عمى الئوانيف والموائح والتعميمات
المتعمئة بعمم واإلحاطة بها وتئديـ االقتراحات التي ي ار ا مفيدة لتحسيف طرؽ العمؿ عي الدائرة ورعع

مستوى األداء عيها"

4

1

موقع و ازرة العمؿ السعودية https://mol.gov.sa/ar/RulesAndRegulations

2

رواز الترمذي عي سنن  ،كتاب األحكاـ  ،باب ما جاء عي إماـ الرعية ،ص  ،314برقـ ( ، )1332

3

العمر ،عؤاد ،أخبلؽ العمؿ وسموؾ العامميف عي الخدمة العامة والرقابة عميها مف منظور إسبلمي،

وحكـ عمي الشيخ األلباني بأن حديث صحيح.

ط1999 ،1ـ ،ص ،35بحث مئدـ إلى المعهد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،البنؾ اإلسبلمي لمتنمية،
جدة ،السعودية.
4

الهيئة المستئمة لحئوؽ اإلنساف ،ديواف المظالـ ،قانوف الخدمة المدنية والموائح المنظمة ل  ،ص.69
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المطمب الثالث

التعاون بما يحق مصالح العمل
إننا إذا نظرنا إلى اإلسبلـ نظرة شاممة ،وجدنا مبدأ التعاوف يتغمغؿ عي جميع جوانب الحياة،

الروحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وحتى اإلنساف عإن بطبع ال ُيمكف ل إال أف يعيش عي
مجتمعُ ،يعين ويستعيف ب  ،وا ماؿ ذا المبدأ يؤدي – بالتأكيد -إلى ظهور صفة السمبية عي التعامؿ

بيف أعراد المجتمع ،والبلمباالة بهموـ الناس ومشاكمهـ ،خصوصاً إذا انعدمت قناعة الشخص بالتعاوف،
إال إذا كاف عمى أساس مادي ،أو بمئابؿ ،أو مشروط بمنفعة مئابمة.

كما أف العمؿ الجميؿ و اإلنتاج الغزير ال يتحئئاف إال بطريؽ العمؿ الجماعي ،و ذا بخبلؼ

العمؿ الفردي الذي لف يثمر إال شيئاً يسي اًر مف األعماؿ التي تتناسب مع مستوى طاقة الفرد.

بد
وال ريب أف الحالة النفسية لمعامؿ لها أثر ا الطيب عي زيادة اإلنتاج ،وكثرة العطاء ،لذلؾ كاف ال ّ
بد مف تأصيم شرعاً حتى ال ُيعتبر ناعمة
العماؿ ،و ذا ال ّ
مف الحرص عمى تنمية ممكة التعاوف بيف ّ
بر َوالتَّ ْق َوى َودَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْم
مف الئوؿ ،بؿ و واجب جاء ب قوؿ اهلل َ { :وتَ َع َاوُنواْ َعمَى ا ْل ِّ
يد ا ْل ِعقَ ِ
َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب } ،1ولئد ضرب لنا الرسوؿ  مثاالً غاية عي الروعة،
ان َواتَّقُواْ المّ َه إِ َّن المّ َه َ
ش ِد ُ

وشعو اًر بضرورة التعاوف حيث روى أبو سعيد الخدري  عئاؿ ":بينما نحف عي سفر مع النبي  ،إذ

جاء رج ٌؿ عمى راحمة ل  ،قاؿ :عجعؿ يصرؼ بصرز يميناً وشماالً ،عئاؿ النبي  :مف كاف مع عضؿ

ظهر عميعد ب عمى مف ال ظهر ل  ،ومف كاف مع عض ٌؿ مف زاد عميعد ب عمى مف ال زاد ل  ،عذكر
ٍ
ألحد منا عي عضؿ" ،2ومف ذا الحديث ُيمكف
مف أصناؼ الماؿ ما ذكر ،حتى رأينا أن ال حؽ
أف مف كاف مع عض ٌؿ مف وقت عميعد ب عمى مف ال وقت
استنباط قاعدة أخبلقية عي العمؿ و ي ّ
لدي مف زمبلئ عي العمؿ ألداء مهام  ،و ي قاعدة جميمة عي أثر ا إذا تـ مراعاة التخصص

والخصوصية.

امرؤ عيؾ جا مية ،إخوانكـ
ولئد ّ
العماؿ عئاؿ ":يا أبا ذر ّ
بأم ؟ إنؾ ٌ
أعيرت ّ
حث الرسوؿ  عمى معونة ّ
َخولكـ جعمهـ اهلل تحت أيديكـ عمف كاف أخوز تحت يدز عميطعم مما يأكؿ ،وليمبس مما يمبس ،وال

1
2

سورة المائدة ،آية رقـ .2

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب المئطة ،باب استحباب المؤاساة بفضوؿ الماؿ ،ص ،873برقـ (

. )1728
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1
يشد بعض
تكمفو ـ ما يغمبهـ ،عإف كمفتمو ـ عأعينو ـ"  ،وقول أيضاً ":المؤمف لممؤمف كالبنيافّ ،
بعضاً".2

وعي ذا المجاؿ ُيمكف تئسيـ الناس باعتبار ما يئدمون مف معونة لبعضهـ ،وبما يحئئ
مف معاني األخوة واإلنتاج إلى أقساـ أربعة عمى النحو اآلتي:

ذا التعاوف

 .1مف ُيعيف ويستعيف ،و ذا الذي يؤدي ما عمي مف واجبات ويأخذ ما ل مف حئوؽ ،و و أعدؿ
الناس.
عيرتجى
شرز ،عبل و مع األصدقاء ُ
 .2مف ال ُيعيف وال يستعيف ،و ذا النوع مف الناس منع خيرز وقمع ّ
ومبلـ بينهـ.
نفع  ،وال مع األعداء ُ
عيخاؼ ّ
شرز ،و و متروؾ بيف الناس ُ
 .3مف يستعيف وال ُيعيف ،و ذا صاحب طبع لئيـ وسجية مرعوضة ،حيث يطمب مف الناس العوف ،وال
ئدـ لهـ المعونة عند حاجتها.
ُي ّ

 .4مف ُيعيف وال يستعيف ،و و صاحب ُخمُؽ كريـ ،عهو ال يتوانى عي مساعدة اآلخريف ،ويمنع تعفف
مف طمب العوف.3.

وحبذا لو جعؿ العامؿ نفس مع الئسـ األخير ،واف كاف مف الصعوبة بمكاف؛ ألن ال ُيمكف لئلنساف أف
ّ
ئدـ واجب ثـ
يئضي حاجات دوف طمب العوف مف أحد ،واف ُعدـ ذلؾ عميكف مف الصنؼ األوؿ الذي ُي ّ

يطالب بحئ .

 1رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب األيماف ،باب المعاصي مف أ ؿ الجا مية وال يكفّر صاحبها
بارتكابها إال بالشرؾ ،ص 27برقـ( .)30ورواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب األيماف ،باب إطعاـ المموؾ

مما يأكؿ والباس ما يمبس وال يكمف ما يغمب  ،ص ،832برقـ ( ) 1661
2

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب األدب ،باب تعاوف المؤمنيف بعضهـ بعضا ،ص ،1528برقـ

البر والصمة واآلداب ،باب تراحـ المؤمنيف وتعاطفهـ
( ،)6026ورواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب ّ
وتعاضد ـ ،ص  ،1087برقـ ( .)2585
3

الماوردي ،أدب الدنيا والديف ،ص ،172بتصرؼ.
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المطمب الرابع

استعمال وسائل النظافة والوقاية
ال نجد اليوـ شيئاً غريباً عي أف الطب النبوي توصؿ إلى كثير مف مفا يـ الطب الوقائي  ،إذا

وضعنا ذز المفا يـ عي إطار ا الزمني ومجالها الحضاري ،واذا عرعنا الشعار المعروؼ (الوقاية خير
انحياز نشير
مف العبلج) عإف استئراء الطب النبوي عي المفهوـ الوقائي ،يجعمنا -دوف أدنى شبهة-
اً
إلى أف شعار الوقاية خير مف العبلج شهد أوؿ بذرة ل عي عصر الطب النبوي .

لئد تحدث الرسوؿ الكريـ  عي الطب والصحة والمرض ،والوقاية مف العدوى وعي عضائؿ األطباء،

بؿ إف بعض الكتب التي جمعت أحاديث الرسوؿ  تعد بمغة العصر (دائرة معارؼ لمطب النبوي)
ضمنها المفا يـ الوقائية والعبلجية مف منظور إيماني إسبلمي ،.وينحصر المفهوـ الوقائي عي الطب

حث اإلسبلـ عمى النظاعة وجعمها مف اإليماف  ،حيث روي
النبوي عي أف النظاعة مف اإليماف ،عئد ّ
عف رسوؿ اهلل أن قاؿ " :إف اهلل طيٍّب يحب الطَّيٍّب ،نظيؼ يحب النظاعة ،كريـ يحب الكرـ ،جواد
ٍّ
تشبهوا باليهود" ،1وكذلؾ قوؿ الرسوؿ  ":الطهور شطر اإليماف،
يحب الجود ،عنظفوا أعنيتكـ ،وال ّ
والحمد هلل تمؤل الميزاف ،وسبحاف اهلل والحمد هلل تمآلف أو قاؿ تمؤل ما بيف السماء واألرض ،والصبلة
نور ،والصدقة بر اف ،والصبر ضياء ،والئرآف حجة لؾ أو عميؾ ،كؿ الناس يغدو عبائع نفس عمعتئها

أو موبئها " 2وموضع االستدالؿ أف الطُهور المئصود ب الطهارة ،ألف صيغة ععوؿ المئصود منها

الفعؿ -يعني :ما يفعؿ -عالطهور و التطهر كما أف الفطور و ععؿ اإلعطار ،والسحور و الفعؿ
طهور ،-وأكمة السحر تسمى
نفس  ،بخبلؼ الطَهور -بالفتح :-عإن ما يتطهر ب -يعني :الماء يسمى
اً

طور -بالفتح -إذا كاف المراد الذي يؤكؿ ،أما الفعؿ نفس عهو
حور -بالفتح ،-والفطور يسمى عَ اً
َس اً
طهور لمطهارة ،وسحور لمتسحر  ،عئول عمي الصبلة والسبلـ نا :الطُهور يعني :التطهر.3

ومما يؤكد ضرورة التزاـ العامؿ بئواعد النظاعة والمياقة وجود كثير مف األعماؿ التي تتطمب ظهور

العامؿ بمظهر الئؽ ،وبمبلبس نظيفة نظ اًر الرتباط ذز األعماؿ بالجمهور ،كما أف وجود بعض
األعماؿ التي يعكس مظهر العامؿ صورة عف جودتها وخمو ا مف األوساخ والجراثيـ ،كالمطاعـ

1

رواز الترمذي عي سنن  ،ص (  )626برقـ (  )2799وحكـ عمي األلباني بأن ضعيؼ ،األلباني،

محمد ناصر الديف ،ضعيؼ سنف الترمذي ،ص ،332برقـ (  )2963ط1991 ،1ـ ،المكتب
اإلسبلمي،بيروت ،لبناف.
2
3

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب الطهارة ،باب عضؿ الوضوء ،برقـ (.)223

النووي ،صحيح مسمـ بشرح النووي ،ج ،2ص.86
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موحد ليتميزوا
ومحبلت الحمويات ،كما أف ناؾ مف األعماؿ التي توجب عمى عمالها الظهور بمباس ّ
عف غير ـ ،ويدخؿ ذا األمر تحت إتئاف العامؿ لعمم ويتحمؿ العامؿ مصاريؼ الظهور بمظهر
تحمؿ صاحب العمؿ تكاليؼ ذلؾ.
الئؽ إال إذا ّ
نص العئد عمى ّ
والمعروؼ أف مف أ ـ تعاليـ اإلسبلـ إيجاد جيؿ صحيح سميـ ،ال يتـ ذلؾ إال بالعناية بالصحة
الفردية التي منها يتوصؿ إلى صحة المجموع  ،والنظاعة عوؽ أنها تئوى اهلل ومف اإليماف ،ي أحد

أركاف اإلسبلـ ؛ ألف الصبلة ال تتـ إال بها ،والصبلة مف أ ـ أركاف اإلسبلـ الخمسة التي ُبني عميها،
إال أف النظاعة تعتبر وقاية مف األمراض السارية واألوبئة المعدية.
وتعد نظاعة األقساـ الظا رة مف الجسـ أساساً عي طهارت  ،والتي يعتبر عيها الجمد بمنزلة الواقي

معرض لمبلمسة مواد متنوعة مف غبار ورواسب
لما تحت مف األنسجة واألعضاء،وبالتالي عهو ّ
تسد األوساخ
وأوساخ ،تجتمع عمى سطح عينت عف ذلؾ األقذار الكريهة والروائح الئبيحة ،وقد ّ
مسامات الجمد عتُ ِ
حدث أمراضاً متنوعة .

بد مف وسائؿ وقائية يستعممها العامؿ عي عمم  ،و ذز ينبغي لمعامؿ استعمالها عمى الوج التي
وال ّ
التئيد بتطبيؽ
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ (  ":)34عمى العامؿ ّ
وضعت ل  ،حيث ّ

شروط البلئحة الداخمية لممنشأة وبئواعد السبلمة والصحة المهنية عي العمؿ" ،1ولـ ُيشر الئانوف
العماؿ ال يدركوف
العماؿ عمى طرؽ استعماؿ ذز الئواعد ،خصوصاً عند وجود عئة مف ّ
ضرورة تدريب ّ
طبيعة ذز الئواعد ،صحيح أن أشار عي المادة رقـ (  )90عمى أف مجمس الوزراء ُيصدر األنظمة
الخاصة بالصحة والسبلمة المهنية وبيئة العمؿ ،متضمنة بصفة خاصة ما يأتي:

أ .وسائؿ الحماية الشخصية والوقاية لمعامميف وأمراض المهنة.

ب .الشروط الصحية البلزمة عي أماكف العمؿ.
ت .وسائؿ اإلسعاؼ الطبي لمعماؿ عي المنشأة.
ث .الفحص الطبي الدوري لمعماؿ.

2

ومف األمور التي عاتت قانوف العمؿ الفمسطيني أن لـ يذكر العدد البلزـ مف العماؿ عي المنشأة-

بناء
بؿ ترؾ األمر لمجمس الوزراء الذي ُيصدر األنظمة الخاصة بالصحة والسبلمة  ، -حتى يترتب ً
نص عي
عمي وجوب توعير وسائؿ اإلسعاؼ األولية ،بينما غيرز مف الئوانيف – كالئانوف المصري ّ -

المادة رقـ (  )121عمى أن "عي حاؿ وجود خمسيف عامبلً أو أكثر يعمموف عند جهة معينة ،وعي
ٍ
ممرض مؤ ؿ ،واذا كاف العمؿ
ممزـ باستخداـ
دائرة قطر ا خمسة عشر كيمو مترا ،عإف صاحب المنشأة ٌ
1
2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .19
المصدر نفس  ،ص .36
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ال تصؿ إلي المواصبلت العادية  ،وجب عمى صاحب العمؿ توعير وسائؿ االنتئاؿ المناسبة ،1والواقع

الفمسطيني قد ال يحتمؿ مثؿ ذز اإلجراءات والموازـ نظ ًار لمضعؼ اإلقتصادي الذي يعاني أ مها ،ولكف

ينبغي العمؿ عمى اإلشارة لمثؿ ذز االحتياطات الصحية ،وعدـ االكتفاء بالنصوص المجممة ،التي

بحاجة لبياف المكمّؼ بدعع تكاليؼ العبلج.

جمؿ مف النصوص نابعٌ مف التئصير عي التزاـ أصحاب العمؿ باالحتياطات
الم َ
وحاجتنا لتوضيح ُ
الصحية المتَّبعة عي المنشىت ،عفي عاـ 2008ـ أُجريت دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى مدى تواجد
وزعت عمى الع ّماؿ ،وتـ استيفاء 740
الوسائؿ الوقائية عي المنشأة ،شممت ذز الدراسة  800استمارة ّ
استمارة ،منها  564استمارة ُوّزعت عي الضفة الغربية ،و  176استمارة تـ توزيعها عي قطاع غزة،
وتبيف مف ذز الدراسة ما يأتي:

 .1ناؾ  %12مف العامميف أعادوا بأن ال يتوعر عي مواقع عممهـ صناديؽ إسعاؼ أولي.

 .2أعاد  %44مف العامميف الذيف شممتهـ الدراسة أن ال يتوعر عي أماكف عممهـ مخارج طوارئ.
 .3أكثر مف ثمث العامميف المستَطمعة آراؤ ـ ويعمموف عي الئطاع الصناعي أشاروا إلى أن ال يوجد
نظاعة وال ترتيب عي المصانع التي يعمموف عيها 2.وعي ختاـ حديثنا عف الواجبات األخبلقية ،ينبغي
التأكيد عمى أف الواجبات السالفة الذكر تُمزـ العامميف عموماً -ذكو اًر واناثاً -وتختمؼ ذز الواجبات
مف مهنة ألخرى ،واف كاف ناؾ مف األساسيات التي ينبغي تواجد ا عي كؿ مهنة -و ي ما

أسمفناُ -يضاؼ إليها بعض الواجبات التي يختمؼ الناس عي تحديد معايير ا منها:

التئبؿ الصادؽ لمخدمة العمومية -و ذا خارج نطاؽ قانوف العمؿ الفمسطيني.-
أ ّ -
ب  -االستعداد لمتطوع مف أجؿ المصمحة العامة ،واف كاف ذلؾ خارج أوقات الدواـ الرسمي.
مميز عي مساندة كؿ مبادرة تخص مستئبؿ الوطف.
ت  -الحرص ال ّ
ث  -الن از ة و االمتناع عف إتياف أعماؿ تضع الموظؼ موضع الشبهات.

1

سميـ ،قانوف العمؿ ،ص ,630

 2الخواجا ،حمدي ،وآخروف ،حئوؽ العامميف عي المنشىت الصناعية ( مسح ميداني عي الضفة الغربية
وقطاع غزة ) ص  -48ص  ،52نشر مركز الديمئراطية وحئوؽ العامميف ،راـ اهلل  ،عمسطيف.
http://www.dwrc.org/Admin/Publications
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العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطينيي وفيه سبعة مباحث:
الفصل الثالث :حقو
ّ
المبحث األول :حقو العمال األخالقية ي ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :ح العامل عمى الدولة في توفير فرصة عمل.
المطمب الثاني :ح العامل في المعاممة اإلنسانية.
المطمب الثالث :ح العامل في رفع الروح المعنوية وتحفيزا.
المبحث الثاني  :ح العامل في تأدية العباداتي ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :ح العامل في تأدية فري ة الحج.
المطمب الثاني  :ح العامل في تأدية الصموات المفرو ة.
المطمب الثالث :ح العامل في تأدية صالة الجمعة.
المطمب الرابع :ح العامل في تأدية النوافل والسنن الراتبة.
المبحث الثالث :ح العامل في األجرةي ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :تحديد األجرة .
المطمب الثاني  :ادعتماد عمى مؤشر غال المعيشة في تحديد األجرةي والحكم الشرعي في ذلك.
المطمب الثالث :وقت دفع األجرة وتممكها.
المطمب الرابع :مانات الوفا باألجرة.
المطمب الخامس :قواعد الوفا باألجر.
المبحث الرابع  :ح العامل في اإلجازاتي وتشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :اإلجازة السنوية .
المطمب الثاني:اإلجازة األسبوعية.
المطمب الثالث:اإلجازة المر ية .
المطمب الرابع :إجازة األمومة.
المطمب الخامس.:اإلجازة العار ة.
المبحث الخامس  :ح العامل في التأمين والتعويضي وفيه مطمبان:
المطمب األول :التأمين في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
المطمب الثاني :التعويض في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
المبحث السادس  :ح العامل في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعدي وفيه مطمبان.
المطمب األول :مكافأة نهاية الخدمة في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
المطمب الثاني :الراتب التقاعدي في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
المبحث السابع  :ح العامل في الشكوى و التقا ي و التظا ر واإل راب عن العملي وح
ادبتكاري ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :الشكوى والتقا ي.
المطمب الثاني  :التظا ر واإل راب عن العمل.
المطمب الثالث :ح ادبتكار.
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المطمب األول

ح العامل عمى الدولة بتوفير فرصة عمل.

أف مبادئ االقتصاد اإلسبلمي تئوـ عمى الحرية االقتصادية ،المنضبطة بالنظـ
ال شؾ ّ
متغيرة -مع ميول
أف العامؿ ل الحؽ عي اختيار العمؿ الذي يناسب  ،ويتفؽ – ولو بنسبة ّ
اإلسبلمية ،و ّ
يسٌر لما
ورغبت  ،وال ّ
بد مف تئرير مبدأ اـ ،أال و و مساواة الناس عي اختيار عممهـ المناسب ،عك ٌؿ ُم ّ

ُخمؽ ل  ،وكؿ الناس سواسية.
واذا كاف العمؿ واجباً عي نظر الشارع والسؤاؿ محظو اًر إال لمف يحتاج  ،والدولة اإلسبلمية
ما قامت إال لتحئيؽ ما يحب الشارع ،وازالة ما يكر  ،عمف الطبيعي أف تئوـ الدولة اإلسبلمية بتسهيؿ

ُسبؿ العمؿ والكسب لؤلعراد ،عهذا بعض ما عميها لممواطنيف ِ
عتوجد العمؿ لمف يحتاج  ،وتئوـ بإيجاد
المشاريع الناععة لتشغيؿ األعراد ،وال تنفؽ موارد الدولة عمى التواع مف األمور ،وعمى ما ال ينفع،
وحتى إذا اقتضى األمر لتشغيؿ األعراد أف تئوـ بإقراضهـ مف خزينة الدولة ،عالئرض جائز و و مف

أعضؿ الصدقة .

وألف الفرد المسمـ عي مجتمع ل حئوؽ كثيرة ،منها إلزاـ الدولة بإيجاد عمؿ لكؿ قادر عمي ،

محاربة لمفئر والبطالة ،ولئد أسست السنة الفعمية لمرسوؿ  الئاعدة المكينة ،حينما جاءز رجؿ أنصاري
ِ
وقدح
مس 1نمبس بعض  ،ونبسط بعض ،
ٌ
ليسأل  ،عئاؿ النبي  ":أما عي بيتؾ شيء؟ قاؿ :بمى ،ح ٌ
نشرب عي الماء ،قاؿ النبي  ":ائتني بهما"  ،قاؿ :عأتاز بهما ،عأخذ ما الرسوؿ  بيدز ،ثـ قاؿ" :مف
يشتري ذيف؟" عئاؿ رجؿ :أنا آخذ ما بدر ـ ،قاؿ النبي  ": مف يزيد؟ مرتيف أو ثبلثاً" عئاؿ رجؿ :أنا

آخذ ما بدر ميف ،عأعطا ما إياز ،وأخذ الدر ميف ،عأعطا ما األنصاري ،وقاؿ ":اشتر بأحد ما طعاماً

قدوماً) 2عأتني ب  ،عفعؿ ،عأخذز النبي  حتى نشر عي عوداً بيدز
عانبذز إلى أ مؾ ،واشتر باآلخر( ّ

وقاؿ ":اذ ب واحتطب ،وال أراؾ خمسة عشر يوماً" ،عجعؿ يحتطب ويبيع ،عجاء وقد أصاب عشرة

خير لؾ مف أف تجيء المسألة
د ار ـ ،عئاؿ النبي  ":اشتر ببعضهما طعاماً ،وببعضهما ثوباً ،ذا ٌ
ُنكتة عي وجهؾ يوـ الئيامة ،إف المسألة ال تصمح إال لثبلثة ،لذي عئر مدقع ،أو لذي ُغرـ مفظع ،أو
لذي دـ موجع" ،3وموضع االستدالؿ مف ذا الحديث أف الرسوؿ  حرص عمى تأميف العمؿ لهذا

1

كساء عمى ظهر البعير تحت البرذعة ،ويبسط عي البيت تحت كريـ المتاع  ،الفيروز آبادي،

2

آلة لمنجر والنحت ،وجمعها قدائـ ،المصدر نفس  ،ص .1147

الئاموس المحيط ،ص.538
3

رواز أبو داود عي سنن  ،ص ،285كتاب الزكاة ،باب ما تجوز عي المسألة ،برقـ (  ،)1641وقاؿ

عن الشيخ األلباني :حديث ضعيؼ.
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األنصاري ،ووضع ل خطة إنتاجية ( خمسة عشر يوماً ) ،استطاع مف خبللها أف يوعّر لؤلنصاري
االكتفاء الذاتي ،عي ظ ّؿ وجود رأس ٍ
ماؿ بسيط ( در ـ واحد ) ، 1ومف خبلؿ التأمؿ عي الحديث

السالؼ الذكر ( حديث االحتطاب ) ُيمكف استنباط مايمي:

 .1ينبغي عمى العامؿ الئادر عمى العمؿ أف يرعع أمرز إلى ولي األمر ،أو مف ينوب عن  ،و و ما
نص عمي قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ ( " )10عمى كؿ شخص قادر عمى العمؿ وراغب
ّ
2
سجؿ اسم عي مكتب العمؿ الواقع عي دائرة إقامت " .
عي أف ُي ّ

 .2يجب عمى الدولة أو ولي أمر المسمميف أو نائب أو مف يوكؿ إلي األمر عي الدوؿ الحديثة أف

دخؿ البيانات عمى أجهزة
ينظر عو اًر -بدوف تأخير -عي أي طمب ُي ّ
ئدـ إلي  ،وأف ال تتراكـ الئوائـ ،وتُ َ
الحاسوب ثـ تُهمؿ ،ويبئى الناس ينتظروف حتى تأتي المشاريع التشغيمية مف الشرؽ أو الغرب ،بؿ
تسعى الدوؿ لمتشغيؿ بمئابؿ محدود.

 .3أف تستفيد الدوؿ مف قدرات العامميف ومؤ بلتهـ ،وتستغ ّؿ ذلؾ عي الناعع المفيد.
العماؿ ومحاسبتهـ باستمرار ،ثـ يتبع ذلؾ تئويـ األنشطة التي يئوـ بها العامؿ مف
 .4ال ّ
بد مف مراقبة ّ

أجؿ الشعور بالمسئولية.

التسوؿ
التسوؿ ،وذلؾ بإيجاد بديؿ مئابؿ ومتزامف ،مع الدعوة لمنع
 .5تُمزـ الدولة بالئضاء عمى
ّ
ّ
والبطالة.
يؤدي
ويتضمف ذا التخطيط النبوي كؿ األشغاؿ األخرى ،مف الصناعة والزراعة والتجارة ،بحيث ّ

الممئى عمى الدولة كاف لها أف ال توجب الزكاة عمى آالت
إلى الكسب ،مف خبلؿ ذا الواجب ُ
الحرعييف ،وعي ذلؾ يئوؿ صاحب الفتاوى الهندية ":وكذا كتب العمـ إف كاف مف أ م  ،وآالت المحترعيف

التي ينتفع بنفسها ،وال يبئى أثر ا عي المعموؿ"3وعي ذا النص ما ُيبيف حرص اإلسبلـ عمى تشجيع
العمـ وأ م  ،كما عي تشجيع االحتراؼ والمحترعيف.
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى إلزاـ الدولة بتوعير عرص عمؿ لكؿ الئادريف عمي  ،حيث
وقد ّ
نصت المادة رقـ (  )2من أف" العمؿ حؽ لكؿ مواطف قادر عمي  ،تعمؿ السمطة الوطنية عمى توعيرز
ّ

1

العمي ،صالح حميد ،عناصر اإلنتاج عي االقتصاد اإلسبلمي والنظـ االقتصادية المعاصرة ،ص

 ،228ط2000 ،1ـ ،دار اليمامة لمطباعة والنشر ،دمشؽ ،سوريا ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف

كمية الشريعة ،جامعة دمشؽ ،بإشراؼ الدكتور محمد الزحيمي.
2
3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .13

نظاـ وجماعة مف عمماء الهند ،الفتاوى الهندية عي مذ ب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ،ج،1

ص  ،172ط1973 ،3ـ ،دار المعرعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.
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عمى أساس تكاعؤ الفرص ودوف أي نوع مف أنواع التمييز" ،1ولكف الواقع ُيبيف غير ذلؾ ،إذ تتزايد
نسبة البطالة عي عمسطيف بشكؿ كبير ،و ذا راجع إلى سوء توزيع عرص العمؿ ،أو تئصير الدولة عي
ماسة الستبداؿ المساعدات الموسمية والهبات المئدمة مف و ازرة
العمؿ عمى توعير ا ،وكـ ي الحاجة ّ
بدخؿ ثابت -لو كاف محدودا -بشرط أف يكوف ذلؾ مئابؿ ٍ
ٍ
يئدم العامؿ
الشؤوف االجتماعية
عمؿ ّ

لمدولة ولممجتمع ،ال أف ُيعطى بعض العماؿ األعطيات والهبات و ـ عي بيوتهـ ،ألف ذلؾ ينعكس سمباً
عمى عهـ الناس لطبيعة العمؿ  ،وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدؿ البطالة بيف المشاركيف

( ذكو اًر واناثاً ) عي الئوى العاممة عي الضفة الغربية ما بيف عامي 1999ـ 2007-ـ ،والجدوؿ
اآلتي يوضح ذلؾ.2
المحافظة
والجنس

1111م 0222م 0221م 0220م 0224م 0223م 0220م 0226م 0224م

كال الجنسين
جنيف

19.0 2332 2533 2837 3535 4531 3732 1636 1235

طوباس

20.0 1935 2031 2139 2438 3935 3039 1630 1131

طولكرـ

20.5 2139 2139 2234 2439 2336 2039 1637 1338

نابمس

932

15.6 1736 1831 2038 2538 2935 2239 1132

قمئيمية

16.4 1635 2039 2232 2237 2730 3239 1737 1335

سمفيت

18.9 1736 2133 1839 2332 2931 4037 1831 1339

راـ اهلل والبيرة

539

936

أريحا واألغوار 631

733

الئدس
بيت لحـ

938

16.0 1633 1538 1938 2035 2539 2632
934 1039 1134

9.8 1434 1332 1330

13.4 1332 1638 2238 2233 2738 1532 1136

937 1230

17.5 1337 1335 2131 1834 2036 1135

الخميؿ

634

22.2 2333 2631 2533 2233 2637 1631 1036

مجموع ال فة

170

1474 1876 0274 0071 0478 0870 0170 1071

1

و ازرة العمؿ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.11

2

الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطينيhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS
- 77 -

عرص متساوية ،وليس مف العدؿ أف تُتاح عرص
العماؿ ٌ
ومما ينبغي التنبي إلي أف تتاح لجميع ّ
العمؿ ألصحاب الشهادات العميا ،ويحرـ العواـ منها ،ومف األمثمة العممية عمى تكاعؤ الفرص ما رواز
المؤرخوف عف الخميفة الراشد عمر بف عبد العزيز -1رحم اهلل -أف أحد والت كتب إلي أف أناساً مف

العماؿ الذيف قبم اقتطعوا مف ماؿ اهلل ماالّ عظيماً ،وطمب اإلذف من الستخراج مف أيديهـ بالئوة
ّ
عرد عمي قائبلً ":أما بعد ،عالعجب كؿ العجب مف استئذانؾ إياي عي عذاب البشر ،كأني لؾ
والعذابّ ،

ُجنة مف عذاب اهلل ،وكأف رضائي ُينجيؾ مف سخط اهلل ،عانظر ،عمف قامت عمي البينة عخذز بما قامت
أقر ب  ،ومف أنكر عاستحمف باهلل ،وخ ّؿ سبيم  ،عو اهلل ألف يمئوا
أقر لؾ بشيء عخذز بما ّ
عمي ب  ،ومف ّ

إلي مف أف ألئى اهلل بدمائهـ" ،2و ذا يدؿ عمى حرص عمر بف عبد العزيز – رحم
اهلل بخياناتهـ ّ
أحب ّ
ويئاس عمي توزيع عرص العمؿ بيف أبناء
اهلل -عمى توزيع عرص الغنى بيف أبناء المسمميفُ ،
المسمميف ،و نا نتساءؿ أيف العدؿ مف توزيع عرص العمؿ عي أيامنا؟ بؿ وأيف توزيع عرص الشبع بيف
المسمميف؟ مف أجؿ ذلؾ ينبغي أف ُيعرؼ أف توعير عرص العمؿ لمجميع و حؽ إنساني يستحئ
3
نص
اإلنساف ،بصفت اإلنسانية المحضة ،ال بصفت مف أبناء طبئة خاصة أو أسرة ّ
معينة ،وقد ّ
اإلعبلف اإلسبلمي لحئوؽ اإلنساف عي المادة رقـ (  ": ) 13العمؿ حؽ تكفم الدولة والمجتمع لكؿ
قادر عمي  ،ولئلنساف حرية اختيار العمؿ البلئؽ ب  ،مما يحئؽ ب مصمحت ومصمحة المجتمع،

ولمعامؿ حئ عي األمف ،والسبلمة ،وعي الضمانات االجتماعية األخرى كاعة ،وال يجوز تكميف بما ال
يطيئ أو إك ار

1

أو استغبلل أو اإلضرار ب ".4

عمر بف عبد العزيز بف مرواف بف الحكـ ،كاف أبوز مف خيار بني أمية وبئي أمي اًر لمصر أكثر مف

عشريف سنة ،أم ألـ عاصـ بنت عاصـ بف عمر بف الخطاب  ، الراجح أن ولد سنة  61ػ عي

يد،يئاؿ ل أش بني مرواف؛ ألف عرساً ضرب عي وجه  ،تزوج عاطمة بنت عبد
المدينة المنورة زمف يز ُ
الممؾ بف مرواف ،توعي يوـ الجمعة لعشر ٍ
لياؿ بئيف مف شهر رجب سنة  101ػ ،وقد استمرت خبلعت
سنتيف وخمسة أشهر وأربعة أياـ ،وكاف عمرز يوـ وعات 40سنة .السيوطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف،

طبئات الحفاظ ،ص ،53ط1994 ،2ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
2

ابف الجوزي ،عبد الرحمف ،سيرة ومناقب عمر بف عبد العزيز ،ص  ،104ط1984 ،1ـ ،دار الكتب

3

الئرضاوي ،يوسؼ ،دور الئيـ واألخبلؽ عي االقتصاد اإلسبلمي ،ص ،369ط1995 ،1ـ ،مكتبة

العممية ،بيروت ،لبناف.
و بة ،الئا رة ،مصر.
4

األلفي ،أسامة ،حئوؽ اإلنساف وواجبات عي اإلسبلـ ،ص ،83بدوف رقـ طبعة ،دار الوعاء،

اإلسكندرية ،مصر.
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المطمب الثاني

ح العامل في المعاممة اإلنسانية

تماشياً مع قوانيف الرحمة باإلنساف التي ّأدبنا اإلسبلـ عميها ،وانطبلقاً مف قوؿ الرسوؿ ":
الراحموف يرحمهـ الرحمف ،ارحموا مف عي األرض يرحمكـ مف عي السماء" 1ومف قوؿ الرسوؿ  ":مف

2
أقرز اإلسبلـ لمعامؿ ،خصوصاً
ال يرحـ ال ُيرحـ " أردت إلئاء بعض الضوء عمى ذا الواجب ،الذي ّ
العماؿ ـ
عي ظؿ وجود كثير مف األعماؿ التي تتطمب مف عاممها التواجد عي ّ
حر الشمس ،عهؤالء ّ

بشر مثمنا يتمتعوف بإنسانية وآدمية يجب النظر واالنتباز إليها ،أجبرتهـ ظروعهـ المعيشية لمعمؿ عي
ٌ
البناء ،والتنظيؼ وتحميؿ البضائع تحت لهيب الشمس  ،عيجب أف ُينظر إليهـ بعيف الرحمة والرأعة،

لكونهـ يتمتعوف بإنسانية أعطا ـ اهلل إيا ا ،سواء كانوا مسمميف أو غير ذلؾ ،وذلؾ ألف اإلسبلـ لـ
ف المّ ُه َن ْفساً إِدَّ
يتجا مهـ ،بؿ أوصى بأف ال ُيكمَّؼ العامؿ عوؽ طاقت وقدرت  ،لئوؿ اهلل {:دَ ُي َكمِّ ُ
وسعها لَها ما َكسب ْت وعمَ ْيها ما ا ْكتَسب ْت ربَّ َنا دَ تُ َؤ ِ
طأْ َنا َربَّ َنا َودَ تَ ْح ِم ْل َعمَ ْي َنا
َخ َ
اخ ْذ َنا إِن َّن ِسي َنا أ َْو أ ْ
ََ َ
ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َو ْار َح ْم َنا
اع ُ
ص ارً َك َما َح َم ْمتَ ُه َعمَى الَِّذ َ
ين ِمن قَ ْبمِ َنا َرَّب َنا َودَ تُ َح ِّم ْم َنا َما دَ طَاقَ َة لَ َنا ِب ِه َو ْ
إِ ْ
َنت مودَ َنا فَانصرَنا عمَى ا ْلقَوِم ا ْل َك ِ
ين } ،3وقوؿ الرسوؿ اهلل  ":لمممموؾ طعام وكسوت  ،وال ُيكمّؼ
اف ِر َ
ُْ َ
ْ
أ َ َْ
4
العماؿ ،ألف اإلسبلـ أتى
مف األعماؿ إال ما يطيئ " و ذا الحديث واف ورد عي الرقيؽ إال أن يشمؿ ّ
بد أف يستشعر صاحب العمؿ
لتحرير الرقاب مف الظمـ واالستعباد الذي كاف سائداً عي الجا مية ،وال ّ
ِ
ِ
يص
سو ٌل ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يز َعمَ ْيه َما َعنتُّ ْم َح ِر ٌ
رحمة اهلل بعبادز،وكذلؾ قوؿ اهلل { :لَقَ ْد َجا ُك ْم َر ُ
ين ر ُؤ ٌ ِ
ِِ
يم }.5
َعمَ ْي ُكم ِبا ْل ُم ْؤمن َ َ
وف َّرح ٌ

وليس مف الصعب – مف وجهة نظري -أف يبدأ العامؿ عمم عي ساعة مبكرة عمى أف يستريح عي

المعيف،وال
وقت الظهيرة ،و ذا عي األعماؿ التي يصنفها أ ؿ الخبرة مف األعماؿ الشاقة عي وقتها
ّ

قصر العامؿ عي عمم .
يتناعي مبدأ الرحمة الذي دعا اإلسبلـ ل مع مبدأ المساءلة والمحاسبة إذا ّ
1

رواز الترمذي عي سنن  ،كتاب البر والصمة  ،باب ما جاء عي رحمة الناس ،ص ،439برقـ(

 ،)1924وقاؿ حديث حسف صحيح.
2

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب األدب ،باب الرحمة بالبهائـ ،ص،1525برقـ (.)6013ورواز

3

سورة البئرة ،آية رقـ .286

مسمـ عي صحيح ،ص ،987كتاب الفضائؿ ،باب رحمة النبي بالصبياف ،برقـ( .)2319
4

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب األيماف ،باب إطعاـ الممموؾ مما يأكؿ ،ص ،709برقـ( .)1162

5

سورة التوبة ،آية رقـ .128
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العماؿ بوج طمؽ ،ألف االبتسامة ال تكمّؼ اإلنساف شيئاً،
ويندرج تحت ذا الطمب التعامؿ مع ّ
وعي نفس الوقت تُعطي التشجيع لمعامؿ وترعع مف معنويات  ،وتزيدز إقداماً نحو العمؿ واإلنتاج ،نا يؾ

عف أف التبسـ عي وجوز الناس يحصؿ صاحبها عمى األجر مف اهلل  كمما ابتسـ ،لئوؿ الرسوؿ":
تبسمؾ عي وج أخيؾ صدقة" 1كما أف االبتسامة تولّد جواً مف الراحة النفسية عي البيت والعمؿ

والشارع ،وتحؿ كثي اًر مف مشاكؿ الناس ،وتزيد األلفة والمحبة بيف الناس ،لذا كاف الرسوؿ  مف أكثر

الناس تبسماً لكؿ مف يئابم عي حيات  ،عأحد الصحابة يصؼ مبلقاة الرسوؿ  ل عيئوؿ  ":ما رأيت

2
أف االبتسامة ما كانت لتفارؽ شفتي الطا رتيف،
أحداً أكثر تبسماً مف رسوؿ اهلل  "و ذا يد ّؿ عمى ّ
ومف دوف تكمّؼ ومشئة ،عيروي صحابي جميؿ عيئوؿ  ":ما حجبني النبي  منذ أسممت ،وال رآني إال

تبسـ عي وجهي".3
ّ
وال يجوز أف يتعمد صاحب العمؿ أف يظهر بمنظر العابس بحجة الجدية عي العمؿ ،وحث

أف الديف الحنيؼ قد أمر بالرأعة والشفئة
العماؿ عمى العمؿ ،وليجعؿ الجميع يخاعوف مف قدوم  ،ناسياً ّ
ّ
بالحيواف ،عكيؼ ي باإلنساف؟ حيث قاؿ الرسوؿ ":دخمت امرأة النار عي ّرة ربطتها ،عمـ تطعمها،
4
ومر الرسوؿ  عمى حمار قد ُو ِسـ عي وجه  ،عئاؿ ":لعف اهلل
ولـ تدعها تأكؿ مف خشاش األرض" ّ
الذي وسم " ،5ولـ يأت قانوف العمؿ الفمسطيني عمى ذكر الرحمة والشفئة بالعامؿ ،وكأن ترؾ العبلقة
جامدة ،بعيدة عف اإلنسانية.

والحديث عف الشفئة والرحمة يستمزـ الحديث عف تشغيؿ األطفاؿ ،حيث ما زالت ذز الظا رة

تثير كثي اًر مف الئبلقؿ لدى الناشطيف الحئوقييف ،نظ اًر لما تخمف مف آثار سمبية عمى المجتمع عامة،

سف
وعمى األطفاؿ وأسر ـ خاصة -حسب وجهة نظر ـ -ذا مع اختبلؼ قوانيف العمؿ عي تحديد ّ
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ (  )93عمى أن "
الطفؿ الذي ُيسمح ل بالعمؿ ،حيث ّ

1

رواز الترمذي عي سنن  ،ص،445كتاب البر والصمة ،باب ما جاء عي صنائع المعروؼ  ،برقـ

(

 ،)1956وقاؿ عن  :صحيح.
2

رواز الترمذي عي سنن  ،ص  ،828كتاب المناقب عف رسوؿ اهلل ،باب بشاشة النبي ،برقـ(، )3641

وقاؿ عن  :صحيح.
3
4

التبسـ والضحؾ ،رقـ(. )6089
رواز البخاري عي صحيح  ،ص،1542كتاب األدب ،باب ّ
خمس مف الدواب عواسؽ ُيئتمف عي الحرـ ،ص
رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب بدء الخمؽ ،باب
ٌ

 ،809برقـ ( .)3318
5

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب المباس والزينة ،باب النهي عف ضرب الحيواف عي وجه ووسم عي ،

ص  ،913برقـ( .)2116
- 80 -

ُيحظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بموغهـ سف الخامسة عشر" 1ويشترؾ عي ذا السف الذكر واألنثى لعدـ
نص
وجود ما يدؿ عمى اختصاص ذا العمر بجنس ّ
معيف دوف غيرز ،أما قانوف العمؿ المصري عئد ّ

عي المادة رقـ (  )98عمى ان " ُيعتبر طفبلً كؿ مف لـ يبمغ الرابعة عشر سنة ،أو تجاوز سف إتماـ
التعميـ األساسي ،ولـ يبمغ ثماني عشرة سنة كاممة ،ويمتزـ كؿ صاحب عمؿ يستخدـ طفبلً دوف

السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أن يعمؿ لدي  ،وتمصؽ عمي صورة الطفؿ ،وتُعتمد مف مكتب الئوى
العاممة المختص" وعي المادة رقـ( ُ " )99يحظر تشغيؿ األطفاؿ مف اإلناث والذكور قبؿ بموغهـ سف
إتماـ التعميـ األساسي ،أو بمغ أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلؾ يجوز تدريبهـ متى بمغت سنهـ

2
نص قانوف العمؿ األردني عي المادة رقـ (  )73عمى أن " ال يجوز بأي حاؿ
اثنتي عشرة سنة" بينما ّ
يخص
تشغيؿ الحدث الذي لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمرز بأي صورة مف الصور" ،3ذا كم
ّ

نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ (
األطفاؿ مف غير عروع صاحب العمؿ أو إخوان  ،حيث ّ
العماؿ عي عمسطيف باستثناء ...أعراد أسرة صاحب
 ) 3أن  ":تسري أحكاـ ذا الئانوف عمى جميع ّ

العمؿ مف الدرجة األولى"

4

وعي اإلسبلـ األصؿ أف يأخذ الطفؿ حئ الكامؿ مف الرعاية والعناية والرحمة والتربية،وأال

نحوؿ طفولت إلى رجولة مبكرة ،عهذا يؤثر عمي سمباً ،ويحرم مف مرحمة مهمة مف مراحؿ حيات ،
ّ
و ي مرحمة (الطفولة) ،وال ُب ّد أف يمعب الطفؿ عي سف الطفولة ،ويتعمـ ما وسع التعمـ ،خصوصاً لو
كاف مف المو وبيف األذكياء ،وال يجوز ما تفعم بعض المجتمعات مف حرماف لؤلطفاؿ مف التعميـ ،أو

عدـ إعانت عمى التعميـ عند عدـ استطاعت  ،وعي الشريعة اإلسبلمية عإف مرحمة الطفولة تنتهي ببموغ
الشاب ودخول دائرة التكميفات الشرعية ،وتحدثنا كتب التاريخ اإلسبلمي أف ناؾ مف النماذج التي قاـ

نصت عمي
الصبياف ( مف منظور أ ؿ الئانوف ) بأعماؿ امة وشاقة رغـ أف أعمار ـ أقؿ مما ّ
الئوانيف المعاصرة ،عئد تولى أسامة بف زيد  5قيادة الجيش األوؿ بعد وعاة النبي  و و دوف

1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.39

2

موقع و ازرة الئوى العاممة والهجرة المصريةhttp://www.manpower.gov

3

موقع و ازرة العمؿ األردنية عمى شبكة االنترنتhttp://www.mol.gov.jo/Default.aspx

4

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .11

سماز
 5أم أـ أيمف حاضنة رسوؿ اهلل  ،ولد بمكة المكرمة ،اجر و و طفؿ مع أبي زيد بف حارثةّ ،
ِ
الحب ،اشترؾ عي غزوة بدر وأحد ومؤتة ومعظـ الغزوات والسرايا،
ب رسوؿ اهلل والحب بف
ّ
العمماء ح ّ
اعتزؿ الفتف التي حدثت بعد استشهاد الخميفة عثماف بف عفاف ،سكف المزة و ي مف أعماؿ دمشؽ ،ثـ
عاد إلى المدينة المنورة ،أشارت معظـ الروايات إلى أف وعات كانت سنة  54ػ وكاف ل مف العمر 75

سنة .ابف حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،1ص.38
- 81 -

السابعة عشرة ،ليكوف قائداً عمى كبار الصحابة -رضي اهلل عنهـ،1-و ناؾ أعماؿ مف الممكف أف

يؤديها الطفؿ ،و ي األعماؿ الطبيعية ،كمف كاف والدز مزارعاً ،عهو يأخذز مع إلى الحئؿ ،عي

العطبلت ،أو عي أوقات الفراغ ،أو كاف لوالدز (ورشة) عيذ ب مع  ،لكي ُيتئف المهنة التي يمتهنها
اح:
ئيد عمؿ األطفاؿ مف نو ٍ
أبوز ،عندئذ ذا ال يكوف مف باب العمؿ الممنوع ،ويرى الباحث أف ُي ّ

 .1الحاجة إلى العمؿ ،و ذا حينما يكوف الوالداف بحاجة إلى مصدر ٍ
قصرت الدولة عي توعيرز،
دخؿ ّ
إذ ال مانع مف تشغيؿ األطفاؿ حسب قدرتهـ ،وعي أعماؿ تناسب موا بهـ.
 .2الئدرة عمى العمؿ ،عئد نجد لبعض األطفاؿ موا ب جسمية ونفسية يستطيعوف معها أداء بعض

األعماؿ ،ال سيما إذا كانت ذز األعماؿ سهمة وميسورة ،كالبيع مثبلً ،ومما ُيثير الشفئة واألسى ما
تعرض وسائؿ اإلعبلـ مف تشغيؿ األطفاؿ عي أعماؿ شاقّة ينوء بها الكبار ،أو ما ُيسند إليهـ مف
تنظيؼ السيارات عمى إشارات المرور ،أو البيع عمى مفترقات الطرؽ وتحت أشعة الشمس الحارقة،

والمحظور عي استعماؿ ؤالء األطفاؿ إنما و استعمالهـ عي أعماؿ شاقة ال تتناسب مع قوا ـ البدنية،
مياؿ بطبع لمهو والمعب ،عفي ذا
أو استعمالهـ طواؿ ساعات النهار؛ ألف ذا الطفؿ ل صبوة ،و و ّ
2
غالبا.
العمؿ الشاؽ الطويؿ حرماف ل مف ذا المهو أو المعب الذي يحرص عمي األطفاؿ ً

 .3أف ال يكوف العمؿ عمى حساب واجبات أكثر أ مية ،كالتعميـ أو أداء العبادات.

تطور تشغيؿ األطفاؿ عي
ويتابع مكتب اإلحصاء المركزي عي السمطة الفمسطينية منذ عاـ  2004ـ ّ
المناطؽ الفمسطينية ،مع أف ذز المعطيات ال يتـ نشر ا لمجمهور إال أف مديرة مركز عرع أبحاث قطاع
العماؿ عي المكتب قدمت النتائ التالية:
 .1عي سنة 2004ـ تـ تشغيؿ حوالي  43000طفؿ عي جيؿ 17 -5سنة.
 .2عي سنة 2007ـ ارتفع العدد إلى حوالي  47000طفؿ.

 .3عي النصؼ األوؿ مف عاـ 2008ـ وصؿ العدد إلى حوالي 53500طفؿ.

 .4حوالي  % 486مف الشباب الفمسطينييف الذيف تبمغ أعمار ـ اقؿ مف  18سنة يعمموف.
 .5التركيز األعمى لتشغيؿ األطفاؿ

األردف(.)%2385

و عي الضفة الغربية ،خصوصاً عي أريحا وغور

 .6حوالي  1900طفؿ يعمموف عي المستوطنات اإلسرائيمية ،والطمب عمى العماؿ عي ازدياد.

 .7متوسط األجرة اليومية و  41890شيئؿ ،ومتوسط أسبوع العمؿ لدى األطفاؿ و  30ساعة.

3

 1المصدر نفس  ،ص .29
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite 2
 http://www.kavlaoved.org.il/media-view_ar.asp 3موقع لمعامؿ عمى شبكة االنترنت.
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وألف اإلنساف بإنسانيت محور الشرائع السماوية التي أنزلها اهلل  عمى جميع األنبياء والرسؿ مف لدف

آدـ عمي السبلـ ،وصوالً إلى خاتـ األنبياء محمد  ،اعتنت الشريعة اإلسبلمية باإلنساف أياً كانت

صفت  ،مسمماً أو كاع اًر ،ذك اًر أو أنثى ،لذلؾ جاء النبي  رحمة لمعالميف جميعا ،كما عي قول
ين }.1
س ْم َن َ
اك إَِّد َر ْح َم ًة لِّ ْم َعالَ ِم َ
َ {:و َما أ َْر َ
حد حمايت مف االعتداء عمى حيات وجسم وعرض  ،بؿ تمتد
وال تئؼ حماية الدولة لمفرد عند ّ

إلى حماية كرامت وعزت مف اإل انة واإلذالؿ ،عبل تُذل ي وال تسمح بإذالل  ،ألف المسمـ يجب أف
ين ولَ ِك َّن ا ْلم َن ِ
ِ
يكوف عزي اًز لئوؿ اهلل  { :ولِمَّ ِه ا ْل ِع َّزةُ ولِر ِ
ون } 2وال خير عي
ين َد َي ْعمَ ُم َ
اف ِق َ
سولِه َولِ ْم ُم ْؤ ِمن َ َ
ََ ُ
ُ
الحر العزيز ،ومف ثـ عإف الدولة اإلسبلمية تُرّبى
الذليؿ المهيف ،ولف يصمح لحمؿ رسالة اإلسبلـ إال ّ

ؤدب والت  ،ويأمر ـ بالحضور عي موسـ
عي المسمـ معاني العزة ،كما أراد اهلل ،ععمر بف الخطاب كاف ي ّ
عمالي إليكـ ليضربوا
الح  ،عإذا اجتمعوا خطب عي الناس وقاؿ لهـ...":أال إني واهلل ما أُرسؿ إليكـ ّ
أبشاركـ وال ليأخذوا أموالكـ ،ولكف أُرسمهـ إليكـ ليعمموكـ دينكـ وسننكـ ،عمف عُعؿ ب غير ذلؾ عميرعع
ُقصّن من  ،عوثب عمرو بف العاص  3عئاؿ :يا أمير المؤمنيف إف
إلي ،عو الذي نفسي بيدز إذاً أل ّ
ّ
ٍ
عأدب رعيت أئنؾ لمئتص من ؟ قاؿ :إي والذي نفس عمر بيدز،
عية ّ
كاف رجؿ مف المسمميف عمى ر ّ
ئص مف نفس  ،أال ال تضربوا المسمميف عتُذلو ـ ،والتمنعو ـ
ُقصّن من  ،وقد رأيت رسوؿ اهلل ُ ي ّ
إذف أل ّ
حئوقهـ عتُكفّرو ـ ،وال تنزلو ـ الغياض 4عتضيعو ـ". 5
ومعنى ذا أف ال ارعي إذا ّأدب أحداً مف رعيت  -ولو بالضرب المشروع -عبل قصاص عي

6
وكرم وأعمى درجت ،
باإلجماع ،إذ و واجب،أو مستحب ،أو جائز ،ولئد ّ
أعز اهلل  العامؿ ورعازّ ،

1

سورة األنبياء ،آية رقـ .107

2

سورة المناعئوف ،آية رقـ .8

3

أسمـ قبؿ الفتح ،وذلؾ عي صفر سنة  8ػ ،كاف يئوؿ :أذكر الميمة التي ولد عيها عمر بف الخطاب،

ولي إمرة مصر زمف عمر  و و الذي عتحها ،لحؽ معاوية عي عتنت مع عمي،كاف شديد الحياء مف
رسوؿ اهلل  ،مات سنة  43ػ عمى الصحيح مف كبلـ أ ؿ التراجـ .ابف حجر اإلصابة عي تمييز

الصحابة ،ج ،3ص.4
4

الغياض :جمع غيضة ،و ي الشجر الممتؼ ،لنهـ إذا نزلو ا تفرقوا عيها عتم ّكف منهـ العدو ،ابف

5

رواز أحمد عي مسندز ،ج ،1ص ،286برقـ(  )286وحكـ عمي محئؽ المسند شعيب األرنؤوط بأف

منظور ،لساف العرب ،باب الغيف ،ج،7ص .202
إسنادز حسف.
6

ابف تيمية ،أحمد ،السياسة الشرعية عي إصبلح الراعي والرعية ،تحئيؽ لجنة إحياء التراث العربي عي

دار اآلعاؽ الجديدة،ص ،132ط1983 ،1ـ ،دار اآلعاؽ الجديدة ،بيروت ،لبناف.
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وبيف لمعامؿ حئوق  ،وأسند
وقرر حئوق التي كانت ُمنتهكة منذ خمؽ البشرية ،عأرسى لمعمؿ قواعدزّ ،
لصاحب العمؿ واجبات  ،كؿ ذلؾ باعتبار الناس جميعاً مواطنيف عي المجتمع ،والئصد مف ذلؾ تحئيؽ
العدالة االجتماعية ،باإلضاعة لمحياة الكريمة.

العماؿ معاممة إنسانية كريمة ،ودعا كذلؾ إلى
مف نا دعا اإلسبلـ أصحاب العمؿ إلى معاممة ّ
الشفئة عميهـ والرأعة بهـ ،عبل طغياف وال تجبر عي العبلقة التشغيمية بيف أطراؼ العمؿ ،ولنا عي رسوؿ

العماؿ طبئة منهـ -وال شؾ -عئاؿ
اهلل  أسوة حسنة ،حيث كاف يأكؿ مع ك ّؿ طبئات المجتمع  ،و ّ
 ":مف الءمكـ ( واعئكـ) 1مف خدمكـ عأطعمو ـ مما تأكموف ،وألبسو ـ مما تمبسوف ،ومف لـ يبلءمكـ
منهـ عبيعوا وال تع ّذبوا خمؽ اهلل" 2و ذا غاية التعامؿ المطيؼ اإلنساني مف النبي  مع الخدـ ،الذيف

العماؿ ،ويئوؿ  ":إذا أتى أحدكـ خادم بطعام  ،عإف لـ ُيجمس مع عميناول لئمة أو
ـ بمئاـ ّ
حرز( عند الطبخ ) وعبلج ( عند تحصيؿ آالت )" ،3وقبؿ وضع
لئمتيف ،أو أكمة أو أكمتيف ،عإن
ولي َّ
َ

الئدر عمى النار  ،ويؤخذ مف ذا أف عي معنى الطباخ حامؿ الطعاـ ،لوجود المعنى عي و و تعمّؽ

نفس ب  ،بؿ يؤخذ من االستحباب عي مطمؽ خدـ المرء ممف يعاني ذلؾ ،4وال شؾ أف سوء معاممة
نت لَ ُه ْم َولَ ْو
العماؿ يعود بالضرر المباشر عمى صاحب العمؿ ،لئوؿ اهلل{ :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن المّ ِه لِ َ
ّ
شِ
ت
استَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َو َ
اع ُ
او ْرُ ْم ِفي األ َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ
ُك َ
نت فَظّاً َغمِيظَ ا ْل َق ْم ِب دَ نفَ ُّ واْ ِم ْن َح ْولِ َك فَ ْ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ين }.5
فَتََو َّك ْل َعمَى المّ ِه إِ َّن المّ َه ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُمتََوِّكمِ َ
ومف خبلؿ ما سبؽ مف النصوص الئرآنية واألحاديث الشريفة يتبيف لنا ُجممة مف الحئوؽ اإلنسانية
المترتبة عمى صاحب العمؿ منها:

ين
 .1أف ُيعامؿ العامؿ معاممة حسنة ،ويحمـ عمي إذا بدر من أية أخطاء،انطبلقاً مف قوؿ اهلل {:الَِّذ َ
ين ا ْل َغ ْيظَ وا ْلع ِ
َّر وا ْل َك ِ
يِ
ين َع ِن َّ
الن ِ
ين }.6
اس َوالمّ ُه ُي ِح ُّ
ون ِفي َّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
اف َ
اظ ِم َ
نفقُ َ
ُ
َ َ
الس َّار َوال َّا َ

1

الفيروزآبادي ،الئاموس المحيط ،ص.1156

2

ابف حنبؿ ،أحمد ،المسند ،شرح ووضع عهارس أحمد محمد شاكر،ج ،16ص  ،6برقـ( ) 21407

 ،ط1995 ،1ـ ،دار الحديث،الئا رة ،مصر .ورواز أبو داود عي سنن  ،ص  ،933برقـ(  )5161وقاؿ
عن صحيح.
3
4

رواز البخاري عي صحيح  ،ص  ،1401كتاب األطعمة ،باب األكؿ مع الخادـ ،برقـ (.)5460

ابف حجر ،عتح الباري شرح صحيح البخاري،ج  ،9ص ،582كتاب األطعمة ،باب األكؿ مع

الخادـ5144
5

سورة آؿ عمراف ،آية رقـ .158

6

سورة آؿ عمراف ،آية رقـ .134
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يتكبر عمي ؛ ألف ذلؾ ُيشعر ـ بالطمأنينة ،وعدـ الحرج مف العسر والمشئة
 .2أف يتواضع مع  ،عبل ّ
التكبر عميهـ ُيشعر ـ بال ّذؿ واالحتئار ،وأف ال قيمة لهـ عي المجتمع ،مما ُيسبب لهـ
والفئر ،كما أف ّ

العماؿ قاؿ " :ال يئؿ أحدكـ عبدي وأمتي
الكىبة عي المعيشة ،وعي الكممات المستعممة عي مخاطبة ّ
يختص بالعبيد إال أن ُيستفاد من ُحسف اختيار
بؿ ليئؿ عتاي وعتاتي" 1ذا واف كاف لفظ الحديث
ّ

بحسف
ذـ اهلل  المتكبريف مف الناس ،ومدح التواضع والمتواضعيف ،ووعد ـ ُ
الكممات مع ّ
العماؿ،وقد ّ
ين }.2
الجزاء ،عئاؿَ { :و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َم ِن اتََّب َع َك ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ض َج َن َ
مصمحة ر ٍ
ٍ
اجعة عمى العمؿ وقدرة
العماؿ ،لما عي ذلؾ مف
 .3عمى صاحب العمؿ أف يهتـ بأخبلؽ ّ
اإلنتاج.

ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى ضرورة معاممة العامؿ معاممة كريمة تميؽ بإنسانيت ،
ولـ ّ
وانما جعؿ تحئير العامؿ سبباً مف أسباب ترؾ العامؿ لعمم بعد إشعار صاحب العمؿ بذلؾ  ،حيث

نصت المادة رقـ (  )42مف الئانوف عمى أن يجوز لمعامؿ ترؾ العمؿ بعد إشعار صاحب العمؿ عي
ّ
حاالت خمس منها" اعتداء صاحب العمؿ أو مف يمثم عمى العامؿ أثناء العمؿ أو بسبب بالضرب أو

النص مايمي:
التحئير" ،3ومما يؤخذ عمى ذا
ّ
ابتداء ،أو ُيمزـ صاحب
بنص يمنع صاحب العمؿ مف إ انة العامؿ
حبذا لو ُسبؽ ذا النص ٍّ
ّ .1
ً
العمؿ باحتراـ العامؿ.
ينص الئانوف عمى أف اإل انة المعتبرة ي أثناء عترة العمؿ ،أو تكوف بسبب  ،و نا قد يثور
 .2أف ّ
التساؤؿ اآلتي :ماذا عف إ انة العامؿ خارج أوقات الدواـ الرسمي؟ أو كانت اإل انة بغير سبب
العمؿ؟.

 .3ؿ يبئى العامؿ منتظ اًر حتى تصدر اإل انة الجارحة بحئ  ،ثـ يترؾ العمؿ؟ أـ أف الخشونة عي
التعامؿ بذاتها ي إ انة؟.

 .4ال يوجد معيار محدد عي الئانوف لبياف اإل انة التي يستطيع العامؿ ترؾ العمؿ ،مع احتفاظ
بحئوق  ،ويرجع ذلؾ لمئاضي عند التئاضي ،ومما ُيذكر لئانوف العمؿ السعودي – دوف غيرز حسب
عممي -أن أشار عي المادة رقـ ( ُ " )61يمنع صاحب العمؿ عف تشغيؿ العامؿ ُسخرة ،وأف ال

1

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب العتؽ،باب ك ار ية التطاوؿ عمى الرقيؽ ،ص ،611برقـ

(،)2552ورواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب األلفاظ مف األدب ،باب حكـ إطبلؽ لفظة العبد واألمة
السيد ،ص ،962برقـ ( )2249
والمولى و ّ
 2سورة الشعراء ،آية رقـ .215
3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .22
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يحتجز دوف سند قضائي أجر العامؿ أو جزء من  ،وأف ال يعامؿ عمال باالحتراـ البلئؽ ،واف

يمتنع عف كؿ قوؿ أو ععؿ يمس كرامتهـ ودينهـ".

1

كما يجب التنبي إلى أف ناؾ مف مظا ر الرحمة ينبغي عمى صاحب العمؿ مراعاتها وعي عمى

النحو اآلتي:

 .1مشاركة العامؿ عي أعراح وأتراح  ،لما عي ذلؾ مف تئوية ألواصر المحبة واإلخاء.
 .2مراعاة حالة العامؿ الصحية عند المرض وحتى بعد عودة العامؿ مف اإلجازة المرضية,
 .3عدـ استغبلؿ حاجة العامؿ لمعمؿ وتعمد تشغيم بأجر أقؿ مما يستحئ .

1

موقع و ازرة العمؿ السعوديةhttp://www.mol.gov.sa/ar/Documents/p33-48.pdf ،
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المطمب الثالث

ح العامل في رفع الروح المعنوية وتحفيزا
ال شؾ أف قدرة أي مؤسسة أو جهة تشغيمية تعتمد بالدرجة األولى عمى األعراد العامميف عيها ،عئد

أظهرت الدراسات أف الواقع الذي يزيد مف قوة األعراد عي عممهـ أثناء العمؿ يعتمد اعتماداً كبي اًر عمى
لمعماؿ
العبلقات اإلنسانية السائدة بينهـ ،وذلؾ مهما ّ
تغيرت ظروعهـ المادية ،مع أف الروح المعنوية ّ
1
مف أ ـ الوظائؼ التي يئوـ بها صاحب العمؿ.
ونعني بالروح المعنويةالحالة العئمية لمفرد عي وقت معيف وتحت تأثير ظروؼ معينة ،والروح

المعنوية لمفريؽ "قدرة الفريؽ عمى التكاتؼ بإصرار ومثابرة وثبات ،مف أجؿ دؼ منشود" ،2بمعنى أف

الروح المعنوية ُيمكف أف تكوف مسألة عردية تع ّبر عف مشاعر العامؿ تجاز عمم  ،ودرجة الرضا عف
ذا العمؿ ،كما ُيمكف أف ترّكز عمى درجة الشعور باالنتماء واالرتباط مع الجماعة ،إلى درجة أف
عبر العامؿ عف
يصؿ العامؿ إلى تئديـ مصمحة الجماعة عمى مصمحت الشخصية ،وبالروح المعنوية ُي ّ
مدى استجابت لمتطمبات عمم  ،ومف أ ـ مظا ر الروح المعنوية مايمي:

معينة ،عإذا ما ثبت اإلنتاج بنفس المعطيات المتوعرة والفرص
 .1توسط إنتاج العامؿ لفترة زمنية ّ
لمعماؿ عالية ،وبالتالي انخفاض
العماؿ المعنوية ّ
المتاحة لفترة زمنية محصورة ،عهذا يد ّؿ عمى أف روح ّ

اإلنتاج يعني انخفاضها.

العماؿ ،و ي تنبئ عف
 .2تُعتبر كثرة الشكاوى والتظممات مف المؤشرات عمى وجود قمؽ نفسي لدى ّ
العماؿ المعنوية ،و و ما يتطمب مف اإلدارة أو مف ينوب عنها البحث عف األسباب ومف ثَـ
روح ّ

عبلجها.

التأخر عف العمؿ و مظهر مف مظا ر الروح المعنوية ،ألف العامؿ قد ال ُيئدـ نحو ترؾ العمؿ
ّ .3
لظروؼ قاسية تُحيط ب  ،وانما يمجأ إلى الغياب أو التأخر عف العمؿ ،عيجعؿ التأخر بديبلً عف
الغياب ،والغياب الجزئي بديبلً عف االنئطاع عف العمؿ ،و و مف األمور التي تؤثر سمباً عمى اإلنتاج،
العماؿ ُيمكف اتباع مايمي:
ولرعع الروح المعنوية لدى ّ

العماؿ أو أعضاء الفريؽ الواحد بالهدؼ الذي مف أجم قامت المنشأة.
 .1تعزيز ثئة ّ
العماؿ بئيادتهـ.
 .2تئوية ثئة ّ
1

الطائي وآخروف ،إدارة الموارد البشرية ،ص .472

2

موقع عالـ التطوع العربي عمى االنترنتhttp://www.arabvolunteering.org/corner ،
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العماؿ أنفسهـ.
 .3تطوير الروابط االجتماعية بيف ّ
العماؿ.
 .4توعير المشرؼ المناسب والمئبوؿ لدى ّ
لمعماؿ.
 .5األمف النفسي ّ

 .6االستئبللية عي العمؿ ،ما يعني التفويض المناسب عي اتخاذ الئ اررات التي ال تتعارض مع أ داؼ

العماؿ لبلبتكار والثئة بالذات ،وحتى يتمكف العامؿ مف الئياـ بالعمؿ المنوط ب
المؤسسة ،و و ما يدعع ّ
عمى أكمؿ وج وبروح معنوية عالية ،ينبغي أف يكوف قاد اًر عمى أدائ  ،ثـ يكوف عارعاً بدقائئ ُ ،يضاؼ
إلى ذلؾ رغبة العامؿ بهذا العمؿ ،عإذا أتـ العامؿ عمم عمى الوج المتفؽ عمي  ،ترتب عمى صاحب

العمؿ إعطاؤز أجرز ،ثـ تحفيزز ضمف اإلمكانات المتوعرة لدي ،ونعني بالتحفيز نا :رعع مة العامؿ
وتنمية رغبت عي رعع مستوى الجهد الذي يئوـ ب ،و ذا يتطمب أف يكوف صاحب العمؿ لدي المعرعة

العماؿ ومراعاة الفروؽ الفردية لديهـ ،ثـ يستخدـ الطريئة التحفيزية المناسبة لكؿ عامؿ ،وتتنوع
بئدرات ّ
ويمكف
أساليب التحفيز وتشجيع العماؿ مف مؤسسة إلى أخرى ،حسب أ داؼ كؿ مؤسسة ،وامكانياتهاُ ،
تئسيـ الحواعز إلى مايمي:

الئسـ األوؿ :حواعز مادية ،وتشمؿ األمواؿ والهدايا المادية ،كالسكف والسيارة.

الئسـ الثاني :الحواعز المعنوية ،كالتطوير الوظيفي ،والترقيات ،ومف المعاصريف مف جعؿ أساليب

التحفيز أربعة ي:

العماؿ المرغوب عيها.
األوؿ :التعزيز اإليجابي ،و و ما ُ
ينجـ عن زيادة عي تكرار استجابات ّ
الثاني :التعزيز السمبي أو التجنب ،و و عبارة عف شيء مثير إذا توقؼ تئديم لمعامؿ ينجـ عف ذلؾ
تكرار األععاؿ المرغوب عيها ،كالعامؿ الذي يحضر إلى العمؿ متأخ اًر باستمرار ،عيمئى الموـ مف
صاحب العمؿ ،أو المشرؼ عمى المنشأة ،عيبدأ بالحضور عي موعد العمؿ مف أجؿ أف يوقؼ لوـ

صاحب العمؿ ،ولكي ُيبعد نفس عف االنتئاد ،بمعنى آخر عإف استجابة الموظؼ لتعميمات صاحب
العمؿ تزداد عند استبعاد األشياء غير المحببة لنفس العامؿ.

الثالث :اإلخماد أو اإلطفاء  ،ويعني عدـ التدخؿ مف صاحب العمؿ ،بهدؼ إزالة سموؾ غير مرغوب
عي  ،عاستجابة العماؿ يجب بتعزيز ا مف أجؿ تكرار ا واال أخذت بالتضاؤؿ والخمود.

الرابع :العئاب بأنواع المادية والمعنوية ،وينت عن إنهاء السموؾ المعيب ،عالموظؼ الذي يترؾ عمم
قبؿ الوقت المحدد ُيعاقب مسؤول مف أجؿ تغيير السموؾ المرعوض.1

 1العمياف ،محمود سمماف ،السموؾ التنظيمي عي منظمات األعماؿ ،ص ،154ط2008 ،4ـ ،دار
عماف ،األردف ،بتصرؼ.
وائؿّ ،
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العمال في تأدية العبادات ي ويشمل المطالب اآلتية:
المبحث الثاني :ح
ّ

المطمب األول :ح العامل في تأدية فري ة الحج.

المطمب الثاني :ح العامل في تأدية الصموات المفرو ة.

المطمب الثالث :ح العامل في تأدية صالة الجمعة.
المطمب الرابع :ح العامل في تأدية النوافل والسنن الراتبة.
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المطمب األول

ح العامل في تأدية فري ة الحج.
يعتبر الح ركناً مف أركاف اإلسبلـ التي ورد ذكر ا عي قوؿ الرسوؿ  :"بني اإلسبلـ عمى

خمس  :شهادة أف ال إل إال اهلل  ،وأف محمدا رسوؿ اهلل  ،واقاـ الصبلة  ،وايتاء الزكاة  ،والح ّ ،
وصوـ رمضاف " 1وموضع االستدالؿ مف ذا الحديث أف تكميؼ المسمـ بالح تكوف بعد توعر شروط
االستطاعة ،والتي ي استطاعة مادية ،بأف يتوعر لدي ما يدعع مف تكاليؼ الح  ،وأف يترؾ مف ُيعيؿ
مف أسرت أغنياء ال يحتاجوف مساعدة،ثـ االستطاعة التي تُمكن مف السفر والوصوؿ إلى مكة المكرمة
بأماف ،إذ بات مف الواضح وجود كثير مف الفئات عي الدوؿ اإلسبلمية( وخصوصاً عئة الشباب) ال
تستطيع السفر خارج دولها،نظ اًر لوجود الترتيبات السياسية والعسكرية بيف الدوؿ ،وأ ؿ عمسطيف لهـ

خصوصية عي ذا الجانب ،وذلؾ لوجود االحتبلؿ اإلسرائيمي وتح ّكم عي خروج أ مها منها.
جاء اإلسبلـ ليبيح ل االنئطاع عف العمؿ – بإذف صاحب العمؿ – ويساعر ألداء الح  ،ولـ

عمالهـ الذيف يريدوف الح ،
أقؼ -بعد طوؿ بحث -عمى تعامؿ المسمميف عي العصور السابئة مع ّ
ولكف مما يغمب عمى ظني أف األجواء الدينية التي كانت سائدة عممت عمى تسهيؿ الطريؽ لمف يريد
الح  ،ألن مف الطاعات التي يحرص المسمـ عميها ،كونها مرة واحدة عي العمر.

ولما استئرت التراتيب اإلدارية لمدوؿ ،ووضعت قوانيف العمؿ التي تُنظـ العبلقة بيف العامؿ وصاحب
العمؿ ،أعطت ذز الئوانيف الحؽ عي أداء عريضة الح  -لمعامؿ الذي لـ يسبؽ ل الح  -مع تفاوت
بيف قوانيف العمؿ عي مدة ذز اإلجازة التي ينئطع العامؿ عف عمم مع استحئاق لؤلجرة ،عئانوف العمؿ

المصري أعطى العامؿ مدة شهر لمتفرغ لهذز العبادة ،واشترط الستحئاؽ ذا الحؽ أف يكوف العامؿ قد

أمضى عي عمم ثبلث سنوات لدى صاحب العمؿ ،2أما قانوف العمؿ السعودي عئد أبئى مدة ذا

الحؽ غير منضبطة ،عجعؿ أقمها عشرة أياـ ،وأف ال يتجاوز خمسة عشرة يوماً بما عي ذلؾ إجازة عيد
األضحى المبارؾ ،مع اشتراط أف يكوف العامؿ قد أمضى سنتيف متواصمتيف عي المنشأة ،3وبالنسبة

لئانوف العمؿ األردني عئد أعطى العامؿ حؽ االنئطاع عف العمؿ ألجؿ الح مدة أربعة عشرة يوماً،
مع اشتراط مضي خمس سنوات متواصمة عي المنشأة.

1

4

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب اإليماف ،باب دعاؤكـ إيمانكـ ،ص ،22برقـ(  )8والمفظ ل  .ورواز

مسمـ عي صحيح  ،كتاب اإليماف ،باب أركاف اإلسبلـ ودعائم العظاـ ،ص ،28برقـ( .)20
2

موقع و ازرة الئوى العاممة والهجرة المصرية http://www.manpower.gov.eg/default.

3

موقع و ازرة العمؿ السعودية عمى شبكة االنترنتhttp://www.mol.gov.sa/SecureSSL

4

موقع و ازرة العمؿ األردنية عمى شبكة االنترنتhttp://www.mol.gov.jo/Default.aspx
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عنص عي المادة رقـ (  )77عمى أن " يستحؽ العامؿ
وقد واعؽ قانوف العمؿ الفمسطيني نظيرز األردنيّ ،
الذي أمضى خمس سنوات عي المنشأة إجازة مدعوعة األجر ال تئؿ عف أسبوعيف ألداء عريضة الح

المشرع الفمسطيني اعتبر ذز اإلجازة واجبة عمى صاحب العمؿ
تُمنح لمرة واحدة" ،1ما يعني أف
ّ
لممشرع الفمسطيني ،ومما ُيبلحظ عمى ذا
المشرع المصري ،و ذز تُحتسب
وليس جوازية كما ععؿ
ّ
ّ

النص مايمي:

يئيد السنوات الخمس بالتواصؿ أو عدم  ،مما يعني أف العامؿ الذي عمؿ لمرات عديدة
 .1أن لـ ّ
ومتئطّعة عي نفس المنشأة ل الحؽ عي ذز اإلجازة ،ولو مضى عمى عمم األخير أسبوع أو أقؿ،
وذلؾ إذا كاف مجموع ما عمؿ خمس سنوات ،وال يستحؽ ذا الحؽ مف أمضى أربع سنوات ونصؼ

متواصمة عي عمم  ،وينبغي توضيح ذز المادة لتصبح واضحة ال تخضع الجتهاد وتئدير صاحب
العمؿ.

 .2خالؼ قانوف العمؿ الفمسطيني نظيرز األردني ،عذكر األخير أف مدة اإلجازة مضبوطة بأربعة عشر
الحد األعمى ،بمعنى أف
الحد األدنى ولـ يتطرؽ إلى ّ
يوماً ،أما قانوف العمؿ الفمسطيني عئد حدد لها ّ
بحد ا األعمى ،ومما ُيخشى عي مف دخوؿ العبلقات الشخصية أو أية اعتبارات
يتحكـ مدير المؤسسة ّ

عنص عي المادة رقـ ( 89
أخرى ،ثـ يستدرؾ قانوف الخدمة المدنية الصادر سنة 1998ـ ذلؾ األمرّ ،
) أف  ":لمموظؼ الحؽ لمرة واحدة طواؿ مدة خدمت عي إجازة ألداء عريضة الح براتب كامؿ لمدة
ثبلثيف يوماً" ، 2ومف خبلؿ استعراض النصوص الئانونية حوؿ ذا الحؽ يرى الباحث مايمي:

 .1ناؾ تفاوت عي مدة العمؿ المشروطة الستحئاؽ العامؿ لهذا الحؽ ،وعي الئانوف الفمسطيني يشترط

مضي خمس سنوات عمى التحاؽ العامؿ بالعمؿ ،وبمفهوـ المخالفة 3عإف العامؿ الذي لـ ُيمض مدة
الخمس سنوات لدى صاحب العمؿ ال يحؽ ل طمب اإلجازة ،واف طمبها عإف صاحب العمؿ غير ممزـ

بها،وأرى -واهلل تعالى أعمـ -أف عي ذلؾ مف الظمـ والتعسؼ مع العامؿ نظ اًر لمواقع الفمسطيني ،ذلؾ
أف السياسة المتبعة لدى و ازرة األوقاؼ ي الئرعة لمراغبيف عي الح  ،عإذا كاف نصيب عي الئرعة
وحصؿ عمى ذز الفرصة بعد أف أخذ باألسباب وعي المئابؿ لـ يكف قد أمضى خمس سنوات عي

1

وزار العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .33

2

الهيئة المستئمة لحئوؽ اإلنساف ،قانوف الخدمة المدنية ،ص.91

 3مفهوـ المخالفة و داللة المفظ عمى ثبوت حكـ لممسكوت عن مخالؼ لما د ّؿ عمي المنطوؽ،
الصالح ،محمد أديب ،تفسير النصوص ،ج ،6ص،609ط ،3المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
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عمم  ،ما يعنى استنكاع لدى و ازرة األوقاؼ عف الح  ،و و ما يئمؿ عرصت مرة ثانية و و عيف

التعسؼ.

ُ .2يمنح ذا الحؽ لمرة واحدة طواؿ مدة عمم لدى صاحب العمؿ ،عمى أن ال يوجد ما يمنع العامؿ
إف رغب عي الح مرة ثانية ،عمى أف تُحتسب ذز المدة مف إجازت السنوية ،وال ينبغي لصاحب
العمؿ منع مف ذلؾ.

 .3الجهد البدني الذي يبذل العامؿ أثناء أدائ لشعائر الح يحتاج إلى مدة إجازة أطوؿ ،ألف المدة

األطوؿ تمنح عرصة كاعية لمراحة ،واستعادة النشاط ،و ذا يعني تأييد الباحث منح العامؿ مدة

أطوؿ مف تمؾ المنصوص عميها ،وحبذا لو كانت شه اًر كالئانوف المصري.
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المطمب الثاني

ح العامل في تأدية الصموات المفرو ة.
إقامة الصبلة المفروضة عمى العبد واجبة ال تهاوف عيها ،عالصبلة صمة بيف العبد ورب ، 

ومناجاة لخالئ  ، و ي الزاد الروحي الذي ُيطفيء لهيب النفوس المتعطشة إلى نورز  ،عتنير الئموب
 ،وتشرح الصدور ،وتزيؿ الهموـ ،ولمصبلة مكانة عظيمة عي ديننا ؛ إذ ي الركف الثاني مف أركاف

اإلسبلـ  ،وأوؿ ما ُيحاسب عن العبد يوـ الئيامة  ،وقد عرضها اهلل عمى نبي  عي أعمى مكاف وصؿ
إلي بشر( السماء السابعة)  ،وعي أشرؼ الميالي ( ليمة اإلسراء والمعراج) ،عكانت واجبة عمى المسمـ
عي كؿ حاالت  ،عي السمـ والحرب  ،والصحة والمرض  ،وال تسئط عن أبداً إال بزواؿ العئؿ .

عإذا تئرر ذا عإف العامؿ ينبغي ل تأدية الصموات المفروضة عي مكاف العمؿ ،وأثناء الدواـ

الرسمي وبكامؿ األجرة ،وذلؾ حتى ال تفوت الفريضة ،وحتى لو عارض صاحب العمؿ ،عم الحؽ عي

عصياف أوامر صاحب العمؿ ،ألن مف المئرر أن ال طاعة لمخموؽ عي معصية الخالؽ ،وجاء عي

بعض كتب الشاععية ":ولو اكتراز لعمؿ مدة مثبلً عزمف الطهارة والصموات عرائضها وسننها الراتبة

مستثنى منها وال تنتئص مف األُجرة شيئاً ،وكذا سبت اليهود واألحد لمنصارى إف اعتيد ذلؾ"،1وقد نص

الحنابمة عي كتبهـ عند الحديث عف األجير الخاص عئالوا... ":ول ععؿ الصبلة عي وقتها بسننها

والعيد" ،2ولهـ رواية أخرى مخالفة لهذز المذكورة وقد ذكر ا صاحب اإلنصاؼ عند حديث عف الدليؿ
الذي يئود البعير بالمستأجر ،وقد ذكر أف الرواية األولى ي األصح عي المذ ب الحنبمي.

3

وقد اختمؼ الفئهاء المعاصروف عي تحديد الوقت الكاعي الذي ُيعطى لمعامؿ لتأدية الصموات المفروضة
عي وقت العمؿ  ،عئد أعتى الدكتور يوسؼ الئرضاوي -4بعدما أثنى عمى دوائر العمؿ التي تتيح لمعماؿ

1
2

البرماوي عمى شرح الغاية ،ص.180

ابف مفمح ،الفروع ،ج ،4ص.336

3

المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج،6

4

ولد الدكتور يوسؼ الئرضاوي عي قرية صفت تراب ،مركز المحمة الكبرى ،وكاف مولدز عي

ص.56

1926/9/9ـ ،وأتـ حفظ الئرآف الكريـ ،وأتئف أحكاـ تجويدز ،و و دوف العاشرة مف عمرز،ثـ التحؽ
بكمية أصوؿ الديف بجامعة األز ر ،وعي سنة 1960ـ حصؿ عمى الدراسة التمهيدية العميا المعادلة
لمماجستير عي شعبة عموـ الئرآف والسنة مف كمية أصوؿ الديف،وعي سنة 1973ـ حصؿ عمى

(الدكتوراة) بامتياز مع مرتبة الشرؼ األولى مف نفس الكمية ،عف" :الزكاة وأثر ا عي حؿ المشاكؿ
االجتماعية". http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?.
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عرصة أداء الصبلة -بتئميؿ المدة التي تستغرقها الصبلة ،ونصح الموظفيف أف يذ بوا إلى العمؿ

متوضئيف ،عإف تعذر عميهـ ذا عميمبسوا جواربهـ عمى وضوء؛ ألف ذا يئمؿ الوقت المستغرؽ

لموضوء،كؿ ذا حتى ال تستغرؽ الصبلة أكثر مف عشر دقائؽ ،واعتبر التطويؿ والتمطيط عي الوضوء

واقامة الصبلة واقامة السنف ليس مطموباً عي ساحة العمؿ ،الذي تُحسب عي كؿ دقيئة ،ال سيما
األعماؿ غير الحكومية ،1واف كاف الباحث يميؿ إلى أف الدكتور الئرضاوي اعتبر ذلؾ أقرب إلى
العماؿ من لمفتوى.
نصيحة ّ
2
أما الشيخ عبد اهلل بف جبريف  -رحم اهلل تعالى – عئد اعترض عمى عتوى الدكتور الئرضاوي متهماً

إياز بالخطأ عيها؛ ألف الصبلة مئدمة عمى األعماؿ والوظائؼ ،ومف شرط أصحاب العمؿ أف يسمحوا

بأداء الصبلة بئدر نصؼ ساعة ،وذلؾ ال ُيخؿ بالعمؿ ،ألف المسمـ قد يكوف محتاجاً لمطهارة قبؿ
الصبلةُ ،يضاؼ إلى ذلؾ أداء ركعتيف سنة قبمية ومثمها سنة بعدية ،وقد استد ّؿ الشيخ ابف جبريف –

رحم اهلل -عمى ذلؾ بأف الرسوؿ أمر ببلؿ بف رباح 3بأف يجعؿ بيف أذان واقامت قدر ما يفرغ

4
،ويضيؼ الشيخ أف صاحب العمؿ بإمكان زيادة مدة
اآلكؿ مف أكم  ،وقاضي الحاجة مف حاجت ُ
ويتحصؿ مف خروج
العمؿ ،وبإمكان أيضاً معاتبة مف يتهرب مف مكاف العمؿ بحجة أداء الصبلة،
ّ

تعطيؿ مصالح العباد.5

وخروجاً مف الخبلؼ يرى الباحث أف الدكتور يوسؼ الئرضاوي نظر إلى ضرورة أداء
ويمكف لمعامؿ ٍّ
الذكر
الواجبات والفرائض ،عمى اعتبار أف أداء العمؿ بإتئاف واجب مف الواجباتُ ،
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item 1
 2عبد اهلل بف عبد الرحمف بف جبريف مف آؿ رشيد ،ولد سنة  1352ػ عي إحدى قرى الئويعية، ،
وحيث لـ يكف ناؾ مدارس مستمرة تأخر عي إكماؿ الدراسة ،ولكن أتئف الئرآف وسن اثنا عشر عاماً،

وتعمـ الكتابة وقواعد اإلمبلء ،ل مف المؤلفات بحث المئدـ لنيؿ درجة الماجستير (أخبار اآلحاد عي

الحديث النبوي)،ول (تحئيؽ شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي) وناؿ ب درجة الدكتو ارة ،توعي يوـ
االثنيف 1430/7/20
الشيخ عمى االنترنت.
3

ػ المواعؽ 2009/7/13ـ http://ibn-jebreen.com/index.php.موقع

مؤذف رسوؿ اهلل  وخازن عمى بيت الماؿ ،أحد السابئيف األوليف إلى اإلسبلـ ،شهد المشا د كمها

مع الرسوؿ وكاف آخر ٍ
ودعف عند
أذاف ل يوـ توعي رسوؿ اهلل  ،توعي عي دمشؽ سنة  20ػ ُ ،
الباب الصغير عي مئبرة دمشؽ،و و ابف بضع وستيف سنة ،العؾ ،خالد عبد الرحمف،موسوعة عظماء

حوؿ الرسوؿ، ،ج ،1ص ،531ط ،1991 1دار النفائس ،بيروت ،لبناف.
4
5

الكاساني ،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،ج ،1ص.151
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137406
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تامة بفرائضها
واالستغفار أثناء العمؿ،أما الشيخ ابف جبريف -رحم اهلل – عيرى ضرورة أداء العبادات ّ
ونواعمها ،ويتبعها االستغفار بعد ا ،و ذا قد يكمّؼ صاحب العمؿ الكثير ،ومعموـ أن ال ضرر وال

العماؿ بالنصؼ ساعة التي ُيطالب بها الشيخ ابف
ضرار عي اإلسبلـ ،ذا عمى اعتبار التزاـ جميع ّ
جبريف -رحم اهلل ،-كما ُيمكف لصاحب العمؿ تئسيـ وقت الراحة -الذي و حؽ لمعامؿ -حسب

الصموات التي ُيصميها العامؿ عي مكاف العمؿ ،بمعنى أف العامؿ إذا كاف يعمؿ عمبلً ويمكث عي وقتاً
يستغرؽ صبلة الظهر والعصر ،عإف صاحب العمؿ يئسـ وقت الراحة – ساعة مثبلً -إلى نصفيف،
النصؼ األوؿ و و نصؼ ساعة يتمتع ب العامؿ وقت صبلة الظهر ،بحيث يصمي صبلة الظهر

ويأخذ قسطاً مف الراحة ،ثـ النصؼ الثاني يتمتع ب العامؿ عند صبلة العصر يفعؿ ما ععم عند

صبلة الظهر.

و ذا الذي سبؽ يتعمؽ بالصموات المفروضة ،وعمى اعتبار صبلة الجماعة مف أعضؿ الفضائؿ

حث اإلسبلـ عميها عي قوؿ الرسوؿ ":صبلة الرجؿ عي جماعة تزيد عمى صبلت عي بيت ،
التي ّ
وصبلت عي سوق خمساً وعشريف درجة ،وذلؾ أف أحد ـ إذا توضأ عأحسف الوضوء ،ثـ أتى المسجد
ال ينهزز إال الصبلة ،ال يريد إال الصبلة ،عمـ يخط خطوة إال رعع ل بها درجة ،وحطّ عن بها خطيئة
حتى يدخؿ المسجد ،عإذا دخؿ المسجد كاف عي الصبلة ما كانت الصبلة ي تحبس  ،والمبلئكة

يصمّوف عمى أحدكـ ما داـ عي مجمس الذي صمى عي  ،يئولوف :المهـ ارحم  ،المهـ اغفر ل  ،المهـ تُب
عمي  ،ما لـ يؤذ عي ما لـ يحدث عي " ،1واذا كاف المسجد قريباً لمكاف العمؿ عاألولى أف تتـ الصبلة عي

مئر العمؿ و الواجب ،ألف
المسجد ،مالـ يتضرر صاحب العمؿ ،واذا كاف المسجد بعيداً عالصبلة عي ّ
َطيعوا وأ ِ
ِ
َنفقُوا َخ ْي ارً ِّألَنفُ ِس ُك ْم
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
ذا و المستطاع ،واهلل  يئوؿ{ :فَاتَّقُوا المَّ َه َما ْ
اس َم ُعوا َوأ ُ َ
ون } ،2ولـ يتطرؽ قانوف العمؿ الفمسطيني لمحديث عف وقت
َو َمن ُيو َ ُ
ش َّح َن ْف ِس ِه فَأ ُْولَ ِئ َك ُ ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ

ويسر،
ويمكف أف تؤدى الصموات المفروضة بكؿ سهولة ُ
الصبلة ،بؿ أبئى ذلؾ لتئدير صاحب العمؿُ ،
قسـ ُيدير
العماؿ إلى قسميفٌ ،
حيث ُينظـ صاحب العمؿ طريئة مناسبة لطبيعة عمم  ،بحيث يئسـ ّ
العمؿ ،والئسـ اآلخر ُيصمي ،ثـ يتناوب الفريئاف عمى الصبلة والعمؿ ،و ذا يختمؼ باختبلؼ طبيعة
العمؿ الذي يئوـ ب العامؿ ،عالعامؿ الذي يئوـ بأعماؿ مكتبية  ،عهؤالء يغمب عمى أعمالهـ السهولة

العماؿ الذيف تتطمب طبيعة
وتوعر أوقات الفراغ ،و ذا النوع ينبغي عميهـ الصبلة عي وقتها ،أما ّ
العماؿ إلى قسميف ،قسـ يؤدي
أعمالهـ المراقبة المستمرة لآلالت ،ينبغي عمى صاحب العمؿ تئسيـ ّ
الصبلة  ،والئسـ اآلخر ينوب عنهـ ويستئبؿ المراجعيف ،وبهذا ال تؤدي الصبلة إلى تعطيؿ العمؿ.

1

رواز البخاري عي صحيح  ،ص  ،503كتاب البيوع،باب ما ُذكر عي األسواؽ ،برقـ(  .)2119ورواز

2

سورة التغابف ،آية رقـ .16
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المطمب الثالث

ح العامل في تأدية صالة الجمعة.

العمؿ يوـ الجمعة مف المباحات التي جاءت ب عموـ األدلة مف الئرآف والسنة التي تُبيح العمؿ
ُّها
عي كؿ األوقات ،أما العمؿ وقت النداء لصبلة الجمعة عئد جاء النهي عن عي قوؿ اهلل َ {:يا أَي َ
ِ
ودي لِ َّ ِ ِ
َِّ
ين آم ُنوا إِ َذا ُن ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِه َوَذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذِل ُك ْم َخ ْيٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم
مص َالة من َي ْوِم ا ْل ُج ُم َعة فَ ْ
الذ َ َ
ون } 1وموضع االستدالؿ أف األمر بترؾ العمؿ والبيع وقت صبلة الجمعة ،وععؿ ذروا ُيفيد الترؾ،
تَ ْعمَ ُم َ
وقوؿ النبي  ":لينتهيف أقواـ عف ودعهـ الجمعات أو ليختمف اهلل عمى قموبهـ ثـ ليكونف مف

الغاعميف" 2و نا يمكف أف ُيثار التساؤؿ اآلتي :ؿ يحؽ لمعامؿ الذي اتفؽ مع صاحب العمؿ عمى
العمؿ يوـ الجمعة أف يذ ب إلى المسجد ،ليستمع خطبة الجمعة ثـ يشهد الصبلة ويعود بعد ذلؾ إلى
مكاف عمم ؟

الحراس عي المنشىت وموظفي محطات االتصاالت واألطباء المناوبيف عي
و ذا التساؤؿ
ّ
يخص ّ
العماؿ خارج البمد الذي تُئاـ عي الجمعة ،و ـ بعيدوف
المشاعي والمستوصفات الطبية ،عإذا كاف ؤالء ّ

عف المسجد ،عهؤالء ال تمزمهـ الجمعة ،ويصمونها ظه اًر ،واف كاف مف األولى أف يتكفؿ صاحب العمؿ
خير ل ولهـ.
بأف يوصمهـ لممسجد إف كاف ذلؾ ممكناً؛ ألف عي ذلؾ ٌ
ولكف إذا كاف تركهـ لمعمؿ وقت صبلة الجمعة يترتب عمي اإلضرار بالعمؿ أو صاحب ،

العماؿ عإنهـ
كاحتماؿ أف تتعطّؿ اآلالت ،أو حدوث حرائؽ ،ووجد عي المصنع أو المنشأة جماعة مف ّ
يصمونها جماعة عي مكاف العمؿ ،وقد سئمت المجنة الدائمة ...عف موظفي الهاتؼ الذيف يستمر عممهـ
يوـ الجمعة وقت الصبلة ،واذا تركوا العمؿ توقفت االتصاالت البلسمكية والهاتفية  ،عأجابت ... ":ولكف

إذا وجد عذر شرعي لدى مف تجب عمي الجمعة كأف يكوف مسؤوالً مسؤولية مباشرة عف عمؿ يتصؿ
بأمف األمة  ،وحفظ مصالحها  ،يتطمب قيام عمي وقت صبلة جمعة كحاؿ رجاؿ األمف والمرور

والمخابرات البلسمكية والهاتفية ونحو ـ  ،الذيف عميهـ النوبة وقت النداء األخير لصبلة جمعة أو إقامة

الصبلة جماعة  ،عإن وأمثال يعذر بذلؾ عي ترؾ الجمعة والجماعة لعموـ قوؿ اهلل { : فَاتَّقُوا المَّ َه
َطيعوا وأ ِ
ِ
ون }،3
َنفقُوا َخ ْي ارً ِّألَنفُ ِس ُك ْم َو َمن ُيو َ ُ
ش َّح َن ْف ِس ِه فَأ ُْولَ ِئ َك ُ ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
َما ْ
اس َم ُعوا َوأ ُ َ
وقوؿ رسوؿ اهلل  ":ذروني ما تركتكـ ،عإنما أ مؾ مف كاف قبمكـ كثرة مسائمهـ واختبلعهـ عمى

1

سورة الجمعة ،آية رقـ .9

2

رواز مسمـ عي صحيح  ،ص ،334كتاب الجمعة ،باب التغميظ عي ترؾ الجمعة ،برقـ ( .)865

3

سورة التغابف ،آية رقـ .16
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أنبيائهـ ،عإذا أمرتكـ بشيء عأتوا من ما استطعتـ ،واذا نهيتكـ عف شيء عدعوز" ، 1وألن ليس بأق ّؿ
عذ اًر ممف يعذر بترؾ الجمعة والجماعة ما داـ العذر قائماً غير أف ذلؾ ال يسئط عن عرض الظهر ،
بؿ عمي أف يصميها عي وقتها  ،ومتى أمكف ععمها جماعة وجب ذلؾ كسائر الفروض الخمسة".2
وقد اختمؼ الفئهاء عي اتخاذ يوـ الجمعة إجازة عمى قوليف:

التعبد والتعظيـ ،كما
الئوؿ األوؿ  :منهـ مف رأى عي ذلؾ تشبهاً بالنصارى واليهود إذا كاف عمى وج
ّ
التشب
يخص يوـ الجمعة بذلؾ ،خوعاً مف
يفعم أ ؿ الكتابيف ،ع َك ِرز ترؾ الشغؿ يوـ الجمعة ،وأف
ّ
ّ
باليهود عي السبت ،وبالنصارى عي األحد  ،وممف قاؿ بذلؾ اإلماـ مالؾ 3رحم اهلل ":وبمغني أف بعض

أصحاب رسوؿ اهلل  كانوا يكر وف أف يترؾ الرجؿ العمؿ يوـ الجمعة" ، 4وقاؿ صاحب موا ب
6

الجميؿُ " :يكرز ترؾ العمؿ يوـ الجمعة" ،5ولكن أجاز ترؾ العمؿ مف أجؿ الراحة.
يوـ يطالب عي المسمموف بالتهيؤ لصبلة الجمعة ،وما يتطمب ذلؾ
الئوؿ الثاني  :منهـ مف رأى أن ٌ
التطيب والتبكير إلى المساجد ،عناسب ذلؾ ترؾ العمؿ عي  ،حيث جاء عي الفتاوى الفئهية
مف النظاعة و ّ
الكبرىِ ":حكمة ترؾ التعميـ وغيرز مف األشغاؿ يوـ الجمعة أن يوـ عيد المؤمنيف كما ورد ،ويوـ ال

يناسب أف ُيفعؿ عي األشياء" 7ثـ يذكر األعماؿ التي تُناسب ذا اليوـ مف التبكير لممسجد والتنظيؼ
وقص الشارب،
بإزالة األوساخ وجميع ما ُيزاؿ لمفطرة ،كحمؽ الرأس لمف اعتاد ذلؾ ،ونتؼ اإلبط،
ّ

1

رواز البخاري عي صحيح  ،ص  ،1827كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنف

الرسوؿ،برقـ(  .)7288ورواز مسمـ عي صحيح  ،ص  ،541كتاب الح  ،باب عرض الح مرة عي

العمر ،برقـ (  )1337والمفظ ل .
2
3

عتاوى المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلعتاء ،ج ،8صhttp://www.alifta.net/Search.189

مالؾ بف أنس بف أبي عامر بف عمرو بف الحارث بف غيماف ،إماـ دار الهجرة وأحد األئمة

األعبلـ،أخذ الئراءة عف ناعع بف أبي نعيـ وسمع مف الز ري،ولد عاـ  95ػ وتوعي عي شهر ربيع
األوؿ سنة  179ػ وعاش  84سنة .ابف خمكاف ،شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر،وعيات
األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تحئيؽ الدكتور إحساف عباس،ج،4ص،135دار صادر  ،بيروت.

4

مالؾ ،المدونة ،ج،1ص .389

5

الحطاب ،محمد بف محمد بف عبد الرحمف ،موا ب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ،ج ،2ص،548

6

المصدر نفس  ،ج ،2ص.548

ط1995 ،1ف ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 7الهيتمي ،أحمد بف محمد بدر الديف بف محمد  ،عي الفتاوى الفئهية الكبرى ،ج ،3ص،235بدوف رؽ
طبعة ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
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التطيب ،بؿ إف مف الفئهاء مف ذكر صبلة الجمعة كوقت ال يستحؽ المستأجر منفعة
وقص األظاعر ،و ّ
ّ
نص ... ":أي يئع
األجير عجاء عي كتاب المبدع عي شرح المئنع عند الحديث عف األجير الخاص ما ّ
عمي العئد مدة معمومة يستحؽ المستأجر نفع عي جميعها سوى ععؿ الصموات الخمس عي أوقاتها

بسننها ،وصبلة الجمعة والعيد وال يستنيب"

1

ويرى الباحث أن إذا وجدت مصمحة عامة لممسمميف ،أو خاصة تضيع كسرقة الماؿ أو احتراق

أو تمف جاز التخمؼ عف صبلة الجمعة وصبلتها ظه اًر ،بخبلؼ أف يكوف السبب زيادة الربح أو زيادة

االنتاج ،أو غير ا مف مصالح الدنيا ،عإف ذا ليس بسبب ُيجيز التخمّؼ عف الجمعة ،ويد ّؿ عمى ذلؾ
قوؿ الرسوؿ  ":مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات تهاوناً بها طبع اهلل عمى قمب " ،2أما قانوف العمؿ
نص عي المادة رقـ (  )73عمى أف" يوـ الجمعة و يوـ الراحة األسبوعية إال إذا كانت
الفمسطيني عئد ّ
مصمحة العمؿ تئتضي تحديد يوـ آخر بصورة منظمة"،3
أي مف نصوص كيفية التصرؼ وقت صبلة الجمعة  ،وترؾ العامؿ
ولكف الئانوف لـ يوضح عي ٍ

مئيداً برغبة صاحب العمؿ عي سماح ل بالصبلة -خصوصاً إذا كاف الثاني غير ممتزـ بالصبلة، -
ّ
العماؿ عمى العبادة والطاعة،
ويرى الباحث ّ
أحئية العامؿ عي الصبلة وسماع الخطبة ،وعي ذلؾ تشجيع ّ
ومف الممكف أف يتجنب صاحب العمؿ تعطيؿ العمؿ بتكميؼ مف ال تجب عمي صبلة الجمعة -كالمرأة

أو العامؿ غير المسمـ -بإدارة العمؿ عي وقت الصبلة ،وننصح بأف يشترط العامؿ عمى صاحب العمؿ
حضورز لصبلة الجمعة إذا عمؿ عي ذلؾ اليوـ.

 1ابف مفمح ،إب ار يـ بف محمد ،المبدع عي شرح المئنع ،ج ،5ص،108بدوف رقـ طبعة ،المكتب

اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
2

رواز الترمذي عي سن  ،كتاب الجمعة عف رسوؿ اهلل ،باب ما جاء عي ترؾ الجمعة مف غير عذر،

3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.32

ص132برقـ (  )500وقاؿ عن  :حسف صحيح.
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المطمب الرابع

ح العامل في تأدية النوافل والسنن الراتبة.
مما ال شؾ عي أف حرص اإلنساف عمى االستزادة مف النواعؿ مف أسباب األجر والمغفرة  ،و ذا

أمر محمود ومندوب إلي  ،إال أف ذا مشروط بأف ال يؤدي البحث عف عضيمة إلى تفويت ما و

أعضؿ من  ،عبل يحرص المسمـ عمى ناعمة عمى حساب التفريط عي واجب ( إتئاف العمؿ وحفظ أمانت )

نص عئهاء الحنفية عمى
 ،وال عجب أف نجد الفئهاء السابئيف قد تحدثوا عف أداء األجير لمنواعؿ عئد ّ
قوليف عي المسألة:
الئوؿ األوؿ :ليس لؤلجير الخاص أف يصمي الناعمة 1و و قوؿ لبعض الحنفية.

الئوؿ الثاني :أف لؤلجير الخاص أف يصمي الناعمة ،و و المعتمد عند الحنفية  ،و و الذي عمي الفتوى

عي المذ ب ،ويسئط مف األجر بئدر اشتغال إف كاف المسجد بعيدا  ،2وجاء عي بعض كتب الشاععية":
ولو اكتراز لعمؿ مدة مثبلً عزمف الطهارة والصموات عرائضها وسننها الراتبة مستثنى منها وال تنتئص

مف األُجرة شيئاً ،وكذا سبت اليهود واألحد لمنصارى إف اعتيد ذلؾ"،3وقد نص الحنابمة عي كتبهـ عند
الحديث عف األجير الخاص عئالوا... ":ول ععؿ الصبلة عي وقتها بسننها والعيد" ،4ولهـ رواية أخرى
مخالفة لهذز المذكورة وقد ذكر ا صاحب اإلنصاؼ عند حديث عف الدليؿ الذي يئود البعير بالمستأجر،
وقد ذكر أف الرواية األولى ي األصح عي المذ ب الحنبمي.

5

ويشمؿ الحديث صبلة الضحى ،واالستسئاء والجنازة ،والتراويح عي شهر رمضاف ،و ذز يرى

ويرجع عي ذلؾ لمصمحة
الباحث أف ال تُصمّى عي مكاف العمؿ الذي ال ينبغي لعامم مغادرة مكان ُ ،
العماؿ بوجود وقت عراغ  ،عفي ذز الحالة ينبغي أف يكوف
العمؿ واذف صاحب  ،وقد يتحج بعض ّ

أداء العمؿ مئدماً عمى غيرز ،وبعد عراغ مف تكاليؼ العمؿ ال بأس إذا استغؿ ذا الوقت بالنواعؿ
كالتسبيح والذكر ومطالعة المفيد مف الكتب أو قراءة الئرآف الكريـ ،بشرط مبلئمة ذلؾ لطبيعة العمؿ،

عإف ذلؾ ال يجوز ،وبالنسبة لموظيفة التي ينبغي عمى اإلنساف
يفرط أو ينئص مف أداء عمم ّ ،
وأف ال ّ
1
2

ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،9ص .92
ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،9ص .92

3

البرماوي عمى شرح الغاية ،ص.180

4

ابف مفمح ،الفروع ،ج ،4ص.336

5

المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج،6

ص.56
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أف يمتحؽ بها عهي تدخؿ ضمف العبادة ،عإذا نوى العامؿ اإلخبلص والصدؽ عي عمم  ،عهذا يكوف

بمنزلة أرعع مف أداء النواعؿ التي قد تُثير ضدز الشكوؾ واالعتراضات مف صاحب العمؿ الذي ال يريد
لمعامؿ العبادة المفروضة منها والناعمة.
وقد سئؿ الشيخ ابف جبريف – رحم اهلل – عف منع صاحب العمؿ عمال مف أداء صبلة

التراويح أو التهجد عي رمضاف إذا كاف عممهـ ليبلً عأجاب ":عمى صاحب العمؿ أف يتفؽ مع عمال

معينة يعممونها ،سواء عي الميؿ أو النهار ،عهذا و المعتاد ،خصوصاً إف كاف العمؿ
عمى ساعات ّ
يرد ـ عف الصبلة المكتوبة وسنتها إذا تخممت ذز المدة ،عإف كاف
شاقاً كالبناء مثبلً ،وال يجوز ل أف ّ
العمؿ ليبلً عمهـ التهجد بعد انتهاء المدة التي ُحددت لهـ ،وليس ل منعهـ مف الصبلة المكتوبة بخبلؼ
صبلة التراويح التي يطوؿ زمنها ،عإف اشترطوا عمي أداء ا مع الجماعة لزم تمكينهـ واال قضو ا بعد

انتهائهـ مف العمؿ"

1

والراجح – واهلل تعالى أعمـ -أف العامؿ يصمي النواعؿ الراتبة ،أما النواعؿ التي قد تطوؿ كالتراويح
والتهجد عتحتاج إلى اتفاؽ واشتراط مع صاحب العمؿ إذا كانت خبلؿ عترة العمؿ.

1

الجريس ،خالد بف عبد الرحمف ،الفتاوى الشرعية عي المسائؿ العصرية مف عتاوى عمماء البمد الحراـ،

ص ،1292ط2007 ،4ـ ،مكتبة الممؾ عهد الوطنية ،الرياض ،السعودية.
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المبحث الثالث :ح العامل في األجرة ويشمل المطالب اآلتية:
المطمب األول :تحديد األجرة .
المطمب الثاني :ادعتماد عمى مؤشر غال المعيشة في تحديد األجرة والحكم الشرعي في ذلك.
المطمب الثالث وقت دفع األجرة وتممكها.

المطمب الرابع :مانات الوفا باألجرة.
المطمب الخامس :قواعد الوفا باألجر.
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المطمب األول
تحديد األجرة

تُعتبر األجرة أحد أركاف عئد اإلجارة عند جمهور الفئهاء ،والتي اعتبروا ذز األركاف ثبلثة ي
عمى النحو اآلتي:

 .1العاقداف :و ما شخص المؤجر والمستأجر.
 .2المعئود عمي  :ويكوف بالمنفعة.

 .3الصيغة :وتتكوف مف اإليجاب والئبوؿ.

1

أما عئهاء الحنفية عئد اعتبروا الصيغة ي الركف الوحيد لئلجارة ،ألنها تُثبت حئيئة اإلجارة ،وبئية
األركاف التي ذكر ا الجمهور اعتبر ا الحنفية شروطاً لتحئيؽ الما ية 2،ويرجع الخبلؼ بيف الجمهور
والحنفية إلى أف الجمهور يعتبروف الركف ما يتوقؼ عمي وجود الشيء ،واف لـ يكف جزءاً مف حئيئت ،

يعدونها ثبلثة ،3أما الحنفية عإنهـ يروف الركف ما يتوقؼ عمي وجود الشيء وكاف داخبلً عي
وبذلؾ ّ
الما ية ،وما ية العئد ي الصيغة.4
وبما أف األجرة ي أحد أركاف عئد اإلجارة – عند الجمهور -وتُعتبر عنص اًر أساسياً مف
عناصر عئد العمؿ ،بحيث ال يمكف أف تئوـ لمعئد قائمة بدونها ،كما أنها تُعتبر أ ـ الحئوؽ التي

يسعى العامؿ ألخذ ا عي موعد ا ،لذلؾ جعمتها مف أوائؿ الحئوؽ المادية التي يستحئها العامؿ.

عرؼ عمماء المغة األجرة بأنها :الجزاء عمى العمؿ.5
وقد ّ
أما عمماء الشريعة عيروف أف األجرة ي" :العوض الذي يدعع المستأجر لممؤجر عي مئابمة

المنفعة التي يأخذ ا من " ،6وقد وضح قانوف العمؿ الفمسطيني المئصود باألجرة بأنها ":األجر

1

الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4ص .2البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص .351الرممي،

أحمد بف حمزة ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،ج ،5ص ،263الطبعة األخيرة1984 ،ـ ،دار الفكر،
بيروت ،لبناف.
2

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص. 105

3

الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4ص .2البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص.351

4

السرخسي ،المبسوط ،ج ،15ص.74

5

الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص.342

6

الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4ص .2الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،2ص .12البهوتي ،كشؼ

الئناع ،ج ،2ص .152ابف الهماـ ،كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد ،شرح عتح الئدير لمعاجز الفئير،
ج ،1ص ،40بدوف رقـ طبعة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.
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األساسي مضاعاً إلي العبلوات والبدالت" ،1ولؤلجرة أنواع ،استئيتها مف مجموع مطالعات ،و ي عمى

النحو اآلتي:

 .1أجرة النئود :و ي األصؿ عي اإلجارات واألعماؿ ،ألف النئود ي أكثر ما يستفيد من العامؿ
لئضاء حوائج  ،والعتبار النئود أداة التبادؿ التجاري ،وال يمكف أف يئوـ االقتصاد المحمي والعالمي دوف

استخداـ العمبلت النئدية.

 .2أجرة العروض :كأف يعمؿ العامؿ عي مصنع مئابؿ حصول عمى بعض السمع التي ينتجها ذا

المصنع.

 .3أجرة النفئة :كأف يستأجر صاحب منشأة رجبلً يخدم  ،مئابؿ إطعام وكسوت  ،وقد اختمؼ الفئهاء
عي ذا النوع مف األجرة عمى النحو اآلتي:

أ .ذ ب بعض عئهاء الحنفية 2عي قوؿ لهـ ،والحنابمة ،3والشاععية 4والمالكية 5إلى الئوؿ بعدـ جواز
ذا العئد؛ ألف األجرة مجهولة جهالة عاحشة تفضي إلى المنازعة.

ب .ذ ب عريؽ مف عئهاء الحنفية 6إلى عدـ جواز ذلؾ إال عي الظئر 7لورود النص الئرآني عي ذلؾ
ات ير ِ ع َن أَودَ َد ُ َّن حولَ ْي ِن َك ِ
ِ
اع َة َوعمَى ا ْل َم ْولُوِد
اد أَن ُي ِت َّم َّ
اممَ ْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
الر َ َ
َْ
و و قوؿ اهلل َ { : وا ْل َوال َد ُ ُ ْ ْ ْ
8
لَ ُه ِرْزقُه َّن و ِكسوتُه َّن ِبا ْلمعر ِ
س َع َها } .
وف دَ تُ َكمَّ ُ
س إِدَّ ُو ْ
ُ َ َْ ُ
ف َن ْف ٌ
َ ُْ

1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.10

2

( أبو يوسؼ ومحمد رحمهما اهلل) الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص .127ابف عابديف ،حاشية رد

3

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص .68الشيباني ،عبد الئادر بف عمر  ،ابف ضوياف ،إب ار يـ بف محمد،

المحتار عمى الدر المختار ،ج ،6ص .51الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،4ص.193
المعتمد عي عئ اإلماـ أحمد ،ج ،1ص ،513دار الخير ،بيروت ،لبناف.
4

الراععي ،الشرح الكبير ،ج ،6ص.84الشيرازي ،المهذب عي عئ اإلماـ الشاععي ،ج ،2ص .406

5

الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،ج ،4ص .8الصاوي ،أحمد بف محمد،بمغة السالؾ

إلى مذ ب اإلماـ مالؾ ،ج ،2ص  ،270الطبعة األخيرة1952 ،ـ ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البابي الحمبي وأوالدز ،مصر.
6
7
8

أبو حنيفة رحم اهلل ،الزيمعي ،تبييف الحئائؽ،ج ،5ص.127السرخسي ،المبسوط،ج،15ص .119
ي المرأة المرضعة لغير ولد ا ،الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص.432

سورة البئرة ،آية رقـ .233
- 103 -

ت .وذ ب بعض عئهاء الحنابمة إلى الئوؿ بالجواز المطمؽ،1حيث ُروي عف الرسوؿ  أن قاؿ ":إف
موسى آجر نفس ثماف سنيف أو عشر سنيف عمى عفة عرج وطعاـ بطن " 2ومما يظهر لنا أف الحنابمة
الحنابمة كاف لهـ ثبلثة أقواؿ عي المسألة ،وقد ذكر صاحب المغني أف إجماع الصحابة عمى ذا
األمر و أحد أدلتهـ عمى قولهـ بالجواز المطمؽ.

3

والراجح -واهلل تعالى أعمـ -و الجواز  ،حيث جاء عي المغني ":وكأف الكسوة عرعاً و ي

كسوة الزوجات ،ولئلطعاـ عرعاً ،و و اإلطعاـ عي الكفارات عجاز إطبلق " 4وقد تعارؼ الناس اليوـ

تئدـ قوؿ
ئدـ ألمثال وتكفي  ،أما الكسوة عئد ّ
ئدـ المستأجر وجبات غذائية لؤلجير كالتي تُ ّ
عمى أف ُي ّ
ويمكف أف ُيئاس عميها تمؾ العامبلت عي البيوت ،وبالنسبة لكسوة
صاحب المغني بأنها لممرضعاتُ ،
الرجاؿ مف العامميف عيرى الباحث أف ذا راجع لعرؼ أ ؿ المهنة ،ويختمؼ ذلؾ باختبلؼ طبيعة
العمؿ الذي يئوـ ب األجير،عهناؾ مف األعماؿ التي تتسبب عي تئطيع المبلبس ،ويمكف تئدير ذلؾ

بكسوتيف ،واحدة عي لمصيؼ وأخرى عي الشتاء.

 .4األجرة بالمنفعة :و ذا كأف يتفؽ رجبلف عمى أف ُيصمح أحد ما سيارة األخر مئابؿ أف يحصؿ
معيف.
عمى أجرة ي منفعة ،كأف يتعمـ من حرعة معينة عي وقت ّ
 .5أجرة بالحصة ،وال تختص بعئد اإلجارة وحد ا ،بؿ لها صمة ببعض العئود األخرى  ،كالمزارعة،
وعئد المضاربة ،بحيث تكوف أجرة العامؿ حصة محددة مف اإلنتاج ،ويتـ تحديد ا عند العئد.

 .6أجرة المثؿ ،وتكوف حينما يترؾ العاقداف العئد دوف تحديد مئدار األجرة ،ويتركانها لمعرؼ ،عمى أف

مرد األجور
نص ابف تيمية -رحم اهلل تعالى -عمى أف ّ
يئرز الشارع الحكيـ ،عئد ّ
ال يتفئا عمى شيء لـ ّ
إلى العرؼ عئاؿ ":والمرجع عي األجور إلى العرؼ  ،وكذلؾ عي البيع" ،5و ذا عند ترؾ بيانها  ،وأل مية
وأل مية نظاـ األجور عي أية مؤسسة عئد وضع عمماء اإلدارة العصرية مجموعة مف الخصائص التي
ينبغي أف يتمتع بها ذا النظاـ منها:

 .1العدالة :حيث إنها شرط مهـ ألي نظاـ سميـ ومتوازف لؤلجور ،و ي قسماف:

1

المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج،6

ص.12
2

رواز ابف ماج عي سنن  ،كتاب الر وف ،باب إجارة األجير عمى طعام وبطن  ،ص  ،417برقـ (

3

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص .69

 ) 2444وحكـ عمي اإلماـ األلباني بأن حديث ضعيؼ جداً.
4

المصدر نفس  ،ج ،6ص.69

5

ابف تيمية ،أحمد  ،نظرية العئد ،ص ،164بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
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األوؿ :العدالة الخارجية :و ي مئاربة األجور مع تمؾ التي تمنحها مؤسسات مشابهة ،ولنفس الموظؼ
وبنفس المؤ بلت.

العدالة الداخمية :و ي العدؿ عي ذات الوظيفة وبيف الوظائؼ المختمفة ضمف نفس المنشأة ،بحيث
يكوف الراتب عادالً عي مكاعأة المؤ بلت والخبرة.

 .2الوضوح :ونئصد بذلؾ أف يتسـ نظاـ األجور بوضوح قواعدز ،بحيث يتمكف كؿ موظؼ مف معرعة
كيفية تحديد أجرز.

 .3الشفاعية :وتعني أف يكوف ذا النظاـ مكشوعاً وليس سرياً.

 .4االستئرار والثبات :بحيث يكوف ثابتاً ومستئ اًر ،عبل يتـ تغييرز إال عند توعر شروط موضوعية
تستدعي ذلؾ التغيير.

 .5ارتباط األجر باألداء الفعمي لمعامؿ.

1

ومع أف عنصر األجر ُيعتبر مف العناصر األساسية والجو رية عي العئد إال أن ال ُيمزـ الطرعاف
باالتفاؽ عمي قبؿ البدء عي العمؿ ،عإذا عمؿ العامؿ لدى صاحب العمؿ دوف اتفاؽ عمى األجرة مع
انتفاء نية التبرع ،عفي ذز الحالة أرست بعض الئوانيف العربية قواعد ُيعتمد عميها عي تحديد األجرة:
األولى :أجرة المثؿ.

الثانية :تحديد األجرة طبئاً لعرؼ الجهة التشغيمية التابع لها.

الثالثة :تئدير األجرة بمعرعة الئضاء ،وذلؾ عي حالة عئداف الئاضي ألجر المثؿ أو عرؼ المهنة.

2

وقد سبؽ أف ذكرنا أف عئد اإلجارة مف عئود المعاوضات ،واألصؿ عي ذا النوع مف العئود
ين آم ُنواْ دَ تَأْ ُكمُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
أف يتـ بتراضي العاقديف لئوؿ اهلل{ "يا أَي َِّ
ون
اط ِل إِدَّ أَن تَ ُك َ
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ُّها الذ َ َ
3
ِت َج َارةً َعن تََر ٍ
ان ِب ُك ْم َر ِحيماً } و ذا يعني أف موضع االستدالؿ
س ُك ْم إِ َّن المّ َه َك َ
اض ِّمن ُك ْم َودَ تَ ْقتُمُواْ أَنفُ َ

مف اآلية الكريمة أف الشرط الوحيد و رضا الطرعيف ،وترؾ حرية االتفاؽ بينهما عمى سعر البيع ،أو
سعر المنفعة ،وقد اختمؼ الفئهاء عي جواز تدخؿ ولي أمر المسمميف عي تحديد سعر المبيع و و ما

ُيعرؼ بالتسعير ،الذي و أمر السمطاف أو نواب  ،أو كؿ مف يمي أمور المسمميف شيئاً أ ؿ السوؽ أف
عيمنع مف الزيادة والنئصاف بمصمحة ،4أو و  ":أف يأمر السمطاف أو
ال يبيعوا أمتعتهـ إال بسعر كذاُ ،
نواب أو كؿ مف ولي مف أمور المسمميف أمر أ ؿ السوؽ ّأال يبيعوا ّإال بسعر كذا عيمنعوف مف الزيادة
1

الطائي وآخروف ،إدارة الموارد البشرية ،ص.352

2

رمضاف ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ األردني ،ص.136

3

سورة النساء ،آية رقـ .29

4

المباركفوري ،محمد عبد الرحمف عبد الرحيـ ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،ج ،4ص،434

ط2005 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
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1
عرع بئول  ":إجبار أرباب السمع أو المناعع
عمي أو النئصاف لمصمحة"  ،ومف المعاصريف مف ّ
معيف ،بموجب أمر ُيصدرز موظؼ عاـ مختص بالوج
الفائضة عف حاجتهـ عمى بيعها بثمف أو أجر ّ

الشرعي ،عند شدة حاجة الناس أو الببلد إليها" ،2وقد اختمؼ الفئهاء عي حكـ التسعير عمى أربعة

أقواؿ ،أذكر ا بإيجاز:

الئوؿ األوؿ :المنع ،و و قوؿ الجمهور3مف الحنفية والشاععية والحنابمة وطائفة مف المالكية ،وقد

سعرت عئاؿ ":إف اهلل
استدلوا بئوؿ الرسوؿ  حينما غبل السعر عمى عهدز عئيؿ ل  :يا رسوؿ اهلل :لو ّ
المسعر ،واني ألرجو أف ألئى اهلل عز وجؿ وال يطمبني أحد بمظممة ظممتها
و الئابض الباسط الرازؽ
ّ

إياز مف دـ وال ماؿ" 4وموضع االستدالؿ مف ذا الحديث أف التسعير مظممة ،والظمـ حراـ ال يجوز ،ثـ
إف المسمميف قد طمبوا مف الرسوؿ  التسعير ،ولو كاف جائ اًز ألجابهـ ،5كما أف الناس مسمطوف عمى

أموالهـ ،وليس ألحد أف يأخذ ا بغير طيب أنفسهـ.

6

الئوؿ الثاني :الجواز عي األمواؿ واألعماؿ إذا احتاج الناس إلى ذلؾ ،وقاؿ بذلؾ اإلماـ ابف تيمية

وتمميذز ابف الئيـ -رحمهما اهلل ،-واستدلوا بما ثبت عي السنة أف سمرة بف جندب 7كانت ل شجرة عي

1

الشوكاني ،نيؿ األوطار ،ج ،5ص.248

العبادي ،عبد السبلـ داود ،الممكية عي الشريعة اإلسبلمية ،ج ،2ص ،359ط2000 ،1ـ ،مؤسسة
ّ 2
الرسالة ،بيروت ،لبناف .وقد ذكر المؤلؼ أف ذا التعريؼ لمدكتور عتحي الدريني ذكرز عي مذكرات عي
التسعير واالحتكار التي ألئا ا عمى طمبة كمية الشريعة بجامعة دمشؽ.
3

الموصمي ،االختيار لتعميؿ المختار ،ج ،4ص.161الكشناوي ،أبو بكر بف حسف ،أسهؿ المدارؾ

شرح إرشاد السالؾ عي عئ إماـ األئمة مالؾ ،ج ،2ص ،305ط ،2مكتبة عيسى البابي الحمبي وأوالدز.
الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،7ص .80ابف قدامة ،محمد بف أحمد ،الشرح الكبير بهامش المغني،

ج ،4ص ،44طبعة عاـ 1972ـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.ابف حزـ ،المحمّى ،ج ،9ص.40
أبو يعمى ،محمد بف الحسيف الفراء ،األحكاـ السمطانية ،تصحيح وتعميؽ محمد حامد الفئي ،ص،303

ط ،1974 ،3دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
4

رواز ابف ماج عي سنن  ،ص ،378برقـ (  ) 2200وقاؿ عن الشيخ األلباني :حديث صحيح.

5

ابف قدامة ،المغني ،ج ،4ص.164

6

الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،6ص.161

والترمذي عي سنن  ،ص ،311برقـ (  ) 1314والهيثمي عي مجمع الزوائد ،ج ،4ص.99

7

ابف بلؿ الفراري ،مف عمماء الصحابة ،نزؿ بالبصرة ،قاؿ عن ابف سيريف ":كاف سمرة عظيـ

األمانة صدوقاً" كاف زياد ابف أبي يستخمف عمى البصرة إذا ساعر إلى الكوعة ،ويستخمف عمى الكوعة
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حائط رجؿ مف األنصار ،وكاف صاحب الحائط يتضرر مف دخوؿ سمرة لشجرت  ،عشكا إلى النبي ، 

عطمب مف سمرة أف يئبؿ بدلها ،أو يتبرع بها ،عمـ يفعؿ .وعند ذلؾ أذف الرسوؿ  لصاحب الحائط أف
21

يئمعها ،وقاؿ لسمرة ":إنما أنت مضار "

الئوؿ الثالث :المنع إذا باع الشخص بأكثر أو أقؿ مف السوؽ ،وقد روي ذا الئوؿ عف بعض

3
مر بحاطب بف أبي بمتعة  و و يبيع زبيباً ل
المالكية  ،واستدلوا بما ورد عف عمر بف الخطاب ّ 
بالسوؽ ،عئاؿ ل عمر ":إما أف تزيد عي السعر ،واما أف ترعع مف سوقنا" ،4وألف رعع األسعار يؤدي

إلى اإلضرار بالمسمميف ،وخفضها يؤدي إلى اإلضرار بأ ؿ السوؽ ،والى الشغب والخصومة.

الئوؿ الرابع ،جواز التسعير بشرط أف يوجد الضرر عمى المشتريف ،5وروي عف بعض الحنفية.

6

وبعد ذكر مذا ب الفئهاء وأدلتهـ يتبيف أف التسعير تدبير تشريعي اجتهادي خاضع لممصمحة ،ويئوـ
بهذا التدبير مف يمي أمور الدولة أو الوظائؼ ،كما أن مف التدابير التي تعال األزمات االقتصادية،

وعرؼ بشدت عمى الخوارج ،حيث قتؿ منهـ جماعة ،توعي عي سنة  58ػ.
إذا ساعر إلى البصرةُ ،
الذ بي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،3ص .186
1

رواز أبو داود عي سنن  ،ص  ،652برقـ (  ) 3636وحكـ عمي الشيخ األلباني بأن ضعيؼ.ابف

رجب الحنبمي،أحمد،جامع العموـ والحكـ ،تحئيؽ عبد اهلل المنشاوي ،ص  ،345ط1996 ،1ـ ،مكتبة
اإليماف ،المنصورة ،مصر ،وحكـ محئؽ الكتاب عمي بما حكـ الشيخ األلباني.

 2ابف الئيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيوب ،الطرؽ الحكمية عي السياسة الشرعية ،اعتنى ب ورتّب مادت
وبوبها صالح أحمد الشامي ،ص ،433ط2002 ،1ـ ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف .ابف
ّ
تيمية،مجموع الفتاوى،ج ،28ص 93و ج ،28ص.77

3

ابف عبد البر ،يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد ،الكاعي عي عئ أ ؿ المدينة ،ج ،2ص ،360ط ،2

1992ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف .ابف جزي ،محمد بف أحمد ،الئوانيف الفئهية ،ص ،281
بدوف رقـ طبعة ،دار الئمـ ،بيروت.

4

مالؾ بف أنس ،الموطأ ،تحئيؽ حامد أحمد الطا ر ،ص ،432طبعة عاـ 2005ـ ،دار الفجر،

الئا رة ،مصر ،وحكـ عمي محئؽ الموطأ بأف ذز الرواية معموؿ بها كوف ابف المسيب أعمـ الناس

بئضايا عمر بف الخطاب  ابف الئيـ ،الطرؽ الحكمية ،ص.300
5

الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص  .129النشوي ،ناصر أحمد ،االحتكار والمحتكروف عي الميزاف

6

الموصمي ،االختيار عي تعميؿ المختار ،ج.115 ،3

الشرعي والئانوف الوضعي ،ص ،302ط ،،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
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و و تدبير ُيمجأ إلي لوقاية المجتمع مف االستغبلؿ واالحتكار ،1واختبلؼ الفئهاء عي حكـ التسعير
يترتب عمي اختبلعهـ عي األشياء التي يجري عيها التسعير ،عمى ثبلثة أقواؿ:
الئوؿ األوؿ :أف التسعير يكوف عي الئوتيف( قوت اإلنساف وقوت الحيواف ) وغير ما مما تعـ الحاجة

2
الئيـ رحمهما اهلل تعالى.
إلي لجميع الناس وبذلؾ قاؿ بعض الحنفية  ،وب قاؿ ابف تيمية وتمميذز ابف ّ
الئوؿ الثاني :ذ ب بعض المالكية ( ابف حبيب ) 3إلى أف التسعير ينحصر عي المكيؿ والموزوف،

مأكوالً كاف أو غير مأكوؿ.

4

الئوؿ الثالث :و و البف عرعة 5مف المالكية ،وعي أف التسعير ال يكوف إال عي المأكوؿ دوف غيرز.6
تعـ ب حاجة الناس ،نظ اًر ألف
والراجح–واهلل تعالى أعمـ – أف التسعير يكوف عي الئوتيف وغير ما مما ّ
ذا الئوؿ يتفؽ مع قواعد الشريعة العامة التي تسعى لرعاية مصالح األمة ودعع الضرر واالستغبلؿ
عنهـ ،كما أف حاجة الناس إلى غير األقوات قد تفوؽ حاجتهـ إلى األقوات.7

1
2

العبادي ،الممكية عي الشريعة اإلسبلمية ،ج ،2ص .374بتصرؼ
ّ
ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،6ص .400ابف تيمية ،الحسبة عي اإلسبلـ،

الئيـ ،الطرؽ الحكمية ،ص .244وممف قاؿ بذلؾ مف
ص ،16بدوف رقـ طبعة وبدوف دار نشر .ابف ّ
العمماء المعاصريف الشيخ محمد بف إب ار يـ آؿ الشيخ عي بحث الموسوـ ( حكـ التسعير) المنشور عي
مجمة البحوث اإلسبلمية ،ص ،94المجنة الدائمة لمبحوث العممية  ،المممكة العربية السعودية.
3

عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف الئرطبي ،عالـ أندلسي،ولد سنة  170ػ ،ل مف مؤلفات  :كتاب

عضائؿ الصحابة وكتاب طبئات الفئهاء والتابعيف ،توعي سنة  239ػ .الئاضي عياض ،ترتيب

المدارؾ ،تحئيؽ أحمد محمود،ج ،3ص ،30بدوف رقـ طبعة ،مكتبة الحياة ،بيروت ،لبناف.
4
5

الباجي ،سميماف ،المنتئى شرح الموطأ،ج،5ص،15ط ،2دار الكتاب اإلسبلمي،الئا رة ،مصر.
محمد بف عرعة الورغمي التونسي ،ولد سنة  716ػ ،ل

كتاب مختصر عي الفئ  ،توعي سنة  803ػ.

مخموؼ ،محمد ،شجرة النور الزكية عي طبئات المالكية ،ص ،226طبعة عاـ 1930ـ ،المطبعة
السمفية ،الئا رة ،مصر.
6
7

الباجي ،المنتئى شرح الموطأ ،ج ،5ص.18

الدريويش ،أحمد بف يوسؼ بف أحمد ،أحكاـ السوؽ عي اإلسبلـ وأثر ا عي االقتصاد اإلسبلمي،

ص ،394ط1989 ،1ـ ،دار الكتب  ،الرياض ،السعودية ،أصؿ الكتاب رسالة دكتوراة مف كمية

الشريعة عي جامعة اإلماـ محمد بف سعود ،وقد نوقشت عاـ 1984ـ ،بإشراؼ الدكتور محمد بف

أحمد الصالح.
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وينطبؽ ما سبؽ بيان عمى التسعير عي بيع األعياف والمناعع ،أما تحديد األجور عنعني ب معرعة

معيف ،والتسعير عي اإلجارة
األسس التي ُيعرؼ بها أف أجرة العامؿ مئابؿ قيام بعمؿ ما يساوي مبمغ ّ
تكوف عي حاليف:

ويئصد ب تحديد أسعار اإليجار لكؿ عيف يصح االنتفاع بها
األولى :التسعير عي أجرة مناعع األعيافُ ،
وتأجير ا ،كتحديد أسعار اإليجار لمعئارات ،أو تحديد تسعيرة ألجرة النئؿ والمواصبلت كأجرة الطائرات
أو السيارات أو السفف ،و ذا النوع مف التسعير جائز ،حيث ال يخرج عف المصمحة العامة التي مف

أجمها أُبيح التسعير عي السمع ،خاصة إذا كاف مبني عمى العدؿ ،وقد صدرت الفتوى مف مفتي عاـ

المممكة العربية السعودية األسبؽ  ،1بتحريـ التسعير لمعئارات عي حاؿ عدـ الحاجة لذلؾ ،وبهذا يظهر

أف مناط الحكـ عي التسعير و وجود المصمحة عمتى وجدت جاز ،ومتى كاف التسعير مض اًر أو

محتوياً عمى شيء مف الظمـ عهو ممنوع.

الثانية :التسعير عي أجرة مناعع العماؿ ( األجير بنوعي  :العاـ والخاص ) والتسعير عمى األجير

المتعيف عي بعض األحياف ،و و الذي
الخاص أو األجير المشترؾ جائز ،بؿ قد يكوف و الواجب و ّ
تئوـ ب بعض الدوؿ ،حماية لحئوؽ األجراء ،وحئوؽ المستأجريف لهـ ،2يئوؿ ابف تيمية ممثبلً لمتسعير

عي أجرة العماؿ" :وكذلؾ إذا احتاج الناس إلى مف يصنع لهـ آالت الجهاد مف سبلح وجسر لمحرب

وغير ذلؾ عيستعمؿ بأجرة المثؿ ،ال يم ّكف المستعمموف مف ظممهـ ،وال العماؿ مف مطالبتهـ بزيادة عمى
حئهـ مع الحاجة إليهـ ،عهذا تسعير عي األعماؿ"،3وقد أطمؽ ابف الئيـ-رحم اهلل -عمى ذز العممية

(التسعير عي األعماؿ)  ،حيث أعاد بأف الناس إذا احتاجوا إلى عبلحة قوـ أو نسجهـ أو بنائهـ أصبحت
ذز األعماؿ مستحئة عميهـ ،ولولي األمر أف يجبر ـ عمى ذز األعماؿ بعوض المثؿ ،كما أف الجند

المرابطوف لمجهاد إذا احتاجوا لفبلحة أرضهـ عمولي األمر أف ُيمزـ الفبلحيف بالعمؿ عيها ،كما ُيمزـ
4
الجنود بأف ال يظمموا الفبلحيف عي دعع األجور.

1
2

الشيخ محمد بف إب ار يـ.

السحيباني  ،عبد اهلل بف عمر  ،التسعير عي ظؿ األزمة المالية المعاصرة ،بحث منشور عمى موقع

اإلسبلـ اليوـ ،http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow ،بتصرؼ يسير.
3

ابف تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج  ،28ص . 87 ،86ويئوؿ أيضاً عي الطحانيف والخبازيف  " :الذيف

يطحنوف ويخبزوف أل ؿ البيوت ،عهؤالء يستحئوف األجرة ،وليس لهـ عند الحاجة إليهـ أف يطالبوا إال

بأجرة المثؿ ،كغير ـ مف الصناع " .المرجع نفس  ،ج.28889
4

ابف الئيـ ،الطرؽ الحكمية ،ص 238بتصرؼ.
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بر َوالتَّ ْق َوى
ويمكف أف نستدؿ عمى جواز التسعير عي األعماؿ بئوؿ اهلل َ {:وتَ َع َاوُنواْ َعمَى ا ْل ِّ
يد ا ْل ِعقَ ِ
َودَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب} 1وموضع االستدالؿ أف التعاوف عمى
ان َواتَّقُواْ المّ َه إِ َّن المّ َه َ
ش ِد ُ
كؿ ما و ّبر يتفرع عن إجبار صاحب العمؿ عمى إعطاء األجير األجرة العادلة تتناسب مع مئدار

سوا َّ
ش َيا ُ ْم َوَد
س أَ ْ
النا َ
العمؿ الذي قاـ ب مئارناً بالجهد الذي بذل  ،كما ُيستد ّؿ بئوؿ اهللَ {:وَد تَ ْب َخ ُ
تَ ْعثَْوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين } 2وعي ذلؾ إرساء لئواعد العدؿ عي المجتمع ،ومنعاً لمخصومة والشئاؽ بيف
ض ُم ْف ِس ِد َ
العامؿ وصاحب العمؿ ،ومع ميمنا لمئوؿ بجواز تسعير األجور إال أف مف العمماء المعاصريف مف

وضع شروطاً عامة لمتسعير منها:
بناء عمى دراسة مستفيضة واستشارات عممية صادقة مف الخبراء َّ
المنز يف عف
 .1أف يكوف التسعير ً
أي مصمحة شخصية.
 .2أف يوجد الحرص الكامؿ مف الدولة وأجهزتها المعنية عمى تحئيؽ مصالح العباد ،واال كاف التسعير

ضرباً مف العبث.

 .3ال يجوز االلتجاء إلى التسعير إال إذا كانت الدولة قد اتخذت كاعة االحتياطات البلزمة لمحيمولة

دوف تبلعب المحتكريف ،ومف ـ ورائهـ ممف لهـ مصمحة بذلؾ.

3

أما كيفية تحديد األجور عيرى عئهاء الشريعة اإلسبلمية أف ذلؾ يتـ بطريؽ أ ؿ الخبرة واالختصاص،

الدر المختار ":أف
مضاعاً إلى خبرتهـ واختصاصهـ أمانتهـ ،حيث ذكر صاحب رد المحتار عمى ّ
طريؽ عمـ الئاضي بالزيادة أف يجتمع رجبلف مف أ ؿ البصر واألمانة ،عيؤخذ بئولهما معاً عند محمد

وعند ما 4قوؿ الواحد يكفي" 5ويعتبر عي كؿ تجارة أ مها ،وعي كؿ صنعة أ مها.

ونشير إلى أف عمماء اإلسبلـ تحدثوا عف لجاف تحديد األسعار واألجور ،وعف أعضائها وكيفية اتخاذ ا
لمئرار منذ قديـ العصور ،عاشترطوا أف تضـ المجنة بيف أعضائها:

أ .ولي أمر المسمميف ،أومف ُينيب عن  ،مع التأكيد عمى امتيازز بالخبرة واالختصاص.
ب .مف ُيمثؿ رجاؿ األعماؿ والتجار وأصحاب الصناعات ،حتى يعطوا رأيهـ عي السعر المناسب
والعادؿ لمسمعة ،أو الخدمة التي يحصؿ عميها صاحب العمؿ.

1

سورة المائدة ،آية رقـ.2

2

سورة الشعراء ،آية رقـ .183

3

النشوي ،االحتكار والمحتكروف عي الميزاف الشرعي والئانوف الوضعي ،ص.344

4

أبو حنيفة وأبو يوسؼ.

5

حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،6ص.609
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ت .مف يمثؿ المستهمكيف لمسمع ،أو المستفيديف مف األعماؿ ،وينبغي لولي األمر أف ُينازؿ ذز
1
األطراؼ ويفاوضهـ ،حتى يتوصؿ معهـ إلى األجرة العادلة والسعر العادؿ.
حد ا األدنى ،مستنيريف
تعرض عئهاء اإلسبلـ الذيف كتبوا عي الحسبة لموضوع األجور وبياف ّ
ولئد ّ
بهدي الرسوؿ  الذي حددز وكفم لمعامؿ ،بحيث ضمف ل عرصة العيش عي مستوى صاحب العمؿ،
لئوؿ الرسوؿ  ": عمف كاف أخوز تحت يدز عميطعم مما يأكؿ"...

2

وموضع االستدالؿ أف العامؿ ما

داـ يعيش عي المجتمع والمحيط الذي يتواجد عي صاحب العمؿ ،وجب أف يعيش نفس الحياة اإلنسانية

لمحد األعمى عمـ يفرض ل اإلسبلـ مئدا اًر معيناً ،وانما ربط
المساوية لحياة صاحب العمؿ ،وبالنسبة ّ
بالظروؼ التي تحيط بالمجتمع ،مضاعاً لذلؾ قدرة العامؿ وخبرت  ،ومؤ بلت العممية ،ولـ يرد عي قانوف

العمؿ الفمسطيني ما ُيبيف الحد األدنى الذي ال يجوز أف يتئاضى العامؿ أقؿ من  ،وال حتى معيا اًر
لذلؾ ،وتعميؿ ذلؾ سوء األوضاع االقتصادية التي تعصؼ بصاحب العمؿ وبالعامؿ ،وبالتالي أ ممت
الحكومات المتتالية تحديد الحد األدنى مف األجور ،مع أف قانوف العمؿ الفمسطيني جعؿ ذلؾ مسنداً

لمجنة األجور ،ثـ عطؼ عي المادة رقـ (  )87مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أن تحديد األجر

الحد األدنى لؤلجور ،بتشريع عاـ
األدنى يصدر ب قرار مف مجمس الوزراء ،واألصؿ أف يتـ تحديد ّ
يسري عمى جميع العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانوف العمؿ الفمسطيني ،ثـ إف تئدير أجرة العامؿ ليس
بالمستحيؿ إذا أخمصت األط ارؼ المعنية النية ،ويبئى أف تجتمع األطراؼ الثبلثة اآلتية لتئدير أجرة

العامؿ ،و ي:

المئدمة إلي .
أ .صاحب العمؿ ،حتى ال ُيجار عمي  ،وال ُيكمّؼ بدعع مبم ٍغ أكثر ما تستحئ المنفعة ّ
ب .مندوب عف المجتمع الذي يحرص أعرادز عمى الحصوؿ عمى السمع بثمف معتدؿ.

العماؿ ،و و الذي يحرص عمى الحياة الكريمة،3وقد ذكر ابف قيـ
ت .العامؿ أو مف يمثؿ طبئة ّ
-4
الجوزية رحم اهلل -ضرورة إضاعة أحد الئضاة إلى المجنة5.

1

الباجي ،المنتئى شرح الموطأ ،ج ،5ص.119

2

سبؽ تخريج ص .70

3

الغزالي ،محمد  ،حئوؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ واعبلف األمـ المتحدة،ط ،1ص ،131دار

الدعوة لمطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
4

محمد بف أبي بكر بف أيوب ،ولد سنة  691ػ بدمشؽ  ،مف مؤلفات زاد المعاد عي دى خير العباد

وعد ل محئؽ زاد المعاد  95مؤلفاً ،توعي عي ليمة الخميس
 ،واعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ّ ،
الثالث عشر مف شهر رجب سنة  751ػ.ابف كثير  ،إسماعيؿ بف كثير  ،البداية والنهاية  ،ج،13

ص ،550مكتبة اإليماف مصر.
5

ابف الئيـ،الطرؽ الحكمية ،ص .237
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نص قانوف العمؿ الفمسطيني
و و أحدث ما توصمت إلي الئوانيف المعاصرة عي تحديد األسعار ،حيث ّ
بناء عمى توصية مف الوزير يشكؿ
عمى كادر يئوـ بهذز المهمة  ،عجاء عي المادة رقـ ( ً ": )86
مجمس الوزراء لجنة تسمى (لجنة األجور) مف ٍ
ٍ
متساو مف ممثميف عف الحكومة وعف أصحاب
عدد
ّ
العماؿ" ،1وقد قرر مجمس الوزراء الفمسطيني تشكيؿ لجنة األجور عي جمست المنعئدة
العمؿ وعف ّ
بتاريخ 2004 /3/22:ـ  ":تُ َّ
شكؿ لجنة وطنية لؤلجور مف خمسة عشر عضواً يمثموف أطراؼ اإلنتاج
الثبلثة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 .1ممثمو الحكومة ،وعدد ـ خمسة أعضاء ،ـ:

أ .وزير العمؿ ،رئيساً لمجنة.

ب .وزير المالية ،نائباً لمرئيس.
ج .وزير االقتصاد.

د .وزير التخطيط ،عضواً.
ػ .وزير العدؿ عضواً.

 .2خمسة مف ممثمي أصحاب العمؿ ،يتـ اختيار ـ مف نئابات أصحاب العمؿ.
 .3خمسة مف ممثمي العماؿ ،يتـ اختيار ـ مف نئابات العماؿ.

2

أما عف طبيعة عمؿ ذز المجنة واألساس التي تبني عمي قرار ا بتحديد األسعار ،عئد اختمؼ الكاتبوف

عي ذز المسألة  ،عكانوا عمى أربعة أقواؿ:

ئدر بئيمة المنفعة التي يحصؿ عميها صاحب العمؿ مف
الئوؿ األوؿ :يرى أصحاب أف األجر ُي ّ
العامؿ ،دوف النظر إلى أي اعتبارات أخرى ،ويخضع تئدير ذز المنفعة أل ؿ الخبرة ،و و ما تتحكـ
عي نظرية العرض والطمب.

الئوؿ الثاني :وقد اعتمد أصحاب عمى أساسيف عي تحديد األجرة ما:

األساس األوؿ :قيمة العمؿ.

األساس الثاني :ما يكفي العامؿ وأ م بالمعروؼ مف غير بخؿ تئتير ،وال إسراؼ ومغاالة.

وقد ّأيد ذا الئوؿ الشيخ محمد أبو ز رة -3رحم اهلل -وذلؾ ألف األجرة تكوف عي غالب األحياف ي
المصدر الوحيد الذي تستند عميها حياة العامؿ ،وبالتالي إذا لـ يوعّر العامؿ ما يكفي ّأدى ذلؾ إلى
1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.35

2

 http://www.dft.gov.psموقع ديواف الفتوى والتشريع عي السمطة الوطنية الفمسطينية.

3

محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد" المعروؼ بػ "أبي ز رة" المولود عي المحمة الكبرى التابعة

لمحاعظة الغربية بمصر عي 6مف ذي الئعدة  1315ػ المواعؽ  29مف مارس 1898ـ ،ونشأ عي أسرة
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1
ويفيد ذا الئوؿ بأف قيمة العمؿ ال تصمح أساساً لتئدير األجرة؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى
ترك لمعمؿ ُ ،
اختبلؼ أجرة العامؿ باختبلؼ األسعار عي السوؽ ،و و ما يجعؿ العامؿ تابعاً لسعر السوؽ ،كما إف

اعتبار الكفاية مئياساً لؤلجور ال يصمح أيضاً ،النعداـ العدالة عي توزيع الثروات ،إذ العامؿ األعزب
والمتزوج إذا بذال نفس الجهد عأخذا أجرة كفاية لهـ ،لحؽ بالعامؿ األعزب ظمـ واضح ،عي حيف كاف

ويعطي العزب حظاً واحدا.2
النبي ُ يعطي اآل ؿ حظيفُ ،
الئوؿ الثالث :حيث يعتمد تحديد األجور عمى نوعيف مف أنواع العدالة:

عماؿ المهنة الواحدة أج اًر واحداً ،وذلؾ إذا بذؿ الجميع جهداً
النوع األوؿ :عدالة التوزيع ،بحيث يأخذ ّ
متئارباً مع تئارب الكفاءة.

النوع الثاني :عدالة السعر ،و و ما يعني أف يأخذ العامؿ أج اًر متعادالً مع الجهد الذي يبذل دوف التأثر

تخوؼ أصحاب ذا الئوؿ مف احتكار أصحاب
بالتيارات أو االحتكارات التي تتحكـ عي السوؽ ،مع ّ
األعماؿ وتحديد األجرة بأقؿ مف سعر المنفعة ،لذلؾ ينبغي عمى الدولة أف تعمؿ عمى إبئاء سعر
ذا عف تشغيؿ األيدي العاممة

حد الكفاية لمعامؿ ،وينت
الحد األدنى لؤلجور ،الذي و ّ
المنفعة عوؽ ّ
العاطمة عف العمؿ ،وزيادة األجر عند بوط قيمة النئد ،3ولـ يختمؼ كثي اًر عف الئوؿ األوؿ؛ ألف أجرة
المثؿ تئتضي عدالة التوزيع وعدالة السوؽ.

الئوؿ الرابع :األجر عمى أساس مدة الخدمة ،حيث اتبع ذا األسموب عي تحديد األجور عمر بف

الخطاب  بعد أف اتسعت رقعة الدولة اإلسبلمية ،وتواعدت األمواؿ الكثيرة لبيت ماؿ المسمميف ،ثـ
نت عف ذا وجود جيش ثابت لمدولة اإلسبلمية ،األمر الذي دعاز إلنشاء الدواويف التي تشب الو ازرات

عي العصر الحديث ،عوضع معياريف لمعطاء ما:

كريمة تحرص عمى العمـ والتديف.التحؽ الشيخ بأحد الكتاتيب التي كانت منتشرة عي أنحاء مصر تعمـ
األطفاؿ وتحفظهـ الئرآف الكريـ ،وقد حفظ الئرآف الكريـ ،وأجاد تعمـ مبادئ الئراءة والكتابة ،ثـ انتئؿ

إلى الجامع األحمدي بمدينة طنطا ،وكاف إحدى منارات العمـ عي مصر تمتمئ ساحات بحمؽ العمـ

التي يتصدر ا عحوؿ العمماء ،وكاف يطمؽ عمي األز ر الثاني ؛ لمكانت الرعيعة ،توعي عاـ 1974ـ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74789
 1أبو ز رة،محمد ،النظاـ االجتماعي ،بدوف رقـ طبعة ،ص ،52دار الفكر العربي ،بيروت ،لبناف.
2

رواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الخراج ،باب قسـ الفيء برقـ (  )2953وقاؿ عن األلباني عي تعميئ

عمى سنف أبي داود" :حديث صحيح" ص.526
3

شئف  ،محمد نصر ،أحكاـ العمؿ وحئوؽ العماؿ عي اإلسبلـ ،،ص ،82بدوف رقـ طبعة ،دار

اإلرشاد ،الئا رة ،مصر.
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المعيار األوؿ :مسا مة الجندي عي الفتوحات اإلسبلمية حتى عهدز ،عئاؿ ":ليس مف قاتؿ رسوؿ اهلل

 كمف قاتؿ مع ".1

المعيار الثاني :تدرج الجنود عي اإلسبلـ وقرابتهـ مف رسوؿ اهلل  عئاؿ ":الرجؿ وقدم  ،الرجؿ وببلؤز،

الرجؿ وعيال "

2

األجور،ويئدر ذلؾ أ ؿ
والراجح -واهلل تعالى أعمـ -مف أف أجرة المثؿ ي المعيار عي تحديد
ّ

الحد األدنى لؤلجور عي
بد مف اإلشارة نا أف معيار ّ
الخبرة واالختصاص بإشراؼ الحاكـ العادؿ ،وال ّ
لي لنا عمبلً وليس ل منزٌؿ عميتخذ
الفئ اإلسبلمي و ّ
حد الكفاية المذكور عي قوؿ الرسوؿ ": مف و َ
منزال ،أو ليست ل زوجة عميتزوج ،أو ليس ل خادـ عميتخذ خادماً ،أو ليست ل دابة عميتخذ دابة ،واف

أصاب شيئاً سوى ذلؾ عهو غا ّؿ" 3وبما أف لجنة األجور المنصوص عميها عي قانوف العمؿ الفمسطيني

قد بئيت حب اًر عمى ورؽ لغاية كتابة ذز السطور ولـ تباشر العمؿ عي المهمة األساسية التي مف أجمها

الحد األدنى لؤلجور ) لذلؾ لـ ُيفصح الئانوف وال أ م عف المعايير التي ُيمكف اعتبار ا
ُش ّكمت ( تحديد ّ
4
ويمكف اعتبار المعايير اآلتية عي تحديد األجور:
عي تحديد األجور ،ألنهـ لـ يحددوا األجور أصبلً ُ ،
المعيار األوؿ :حساب األجر بالئطعة ،حيث يتـ حساب األجر عمى أساس وحدة إنتاجية معينة ،بحيث
يتناسب ما يحصؿ عمي العامؿ مف أجر مع عدد الوحدات اإلنتاجية التي يحئئها ،عيزيد أجرز بزيادتها،

سمى ذز الطريئة بطريئة حساب األجر باإلنتاج ،ومثاؿ ذلؾ محاسبة العماؿ عي
وينئص بنئصانها ،وتُ ّ
مصنع النسي بإعطائهـ مبمغ مف الماؿ لكؿ متر مف الئماش يتـ إنجازز.

ويئصد بهذز الطريئة أن يتـ حساب األجر عمى أساس وحدة
المعيار الثاني :حساب األجر بالزمفُ ،
زمنية معينة كالساعة أو اليوـ أو الشهر ،دوف النظر إلى العمؿ او كمية اإلنتاج التي يحئئها العامؿ،

بد مف التنبي عمى عدـ الخمط بيف طريئة حساب األجر بالزمف وبيف وقت أداء األجر ،عئد ُيدعع
وال ّ
األجر كؿ أسبوعيف ،ومع ذلؾ يكوف محسوباً عمى أساس الساعة أو اليوـ.

ويئصد بذلؾ حساب األجر عمى أساس الزمف واإلنتاج معاً،
المعيار الثالث :حساب األجر بالطريحةُ ،
عيتحدد أجر ثابت عمى أساس الزمف ويزداد ذا األجر تبعاً لزيادة إنتاج العامؿ ،وعندما تعرض الفئهاء

بد مف مراعاتها عند تئدير
لشرح المادة رقـ ( )36مف قانوف العمؿ المصري وضعوا ثبلثة أسس ال ّ
األجرة:

1

ابف الجوزي ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،مناقب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ،ص ،98

بدوف رقـ طبعة ،مكتبة ابف خمدوف ،اإلسكندرية ،مصر
2

رواز أحمد عي مسندز ،ج ،1ص ،289برقـ(  )292واسنادز صحيح.

3

سبؽ تخريج ص .51

4

مدير مكتب عمؿ جنوب الخميؿ ،كانوف األوؿ2009 ،ـ ،اتصاؿ شخصي.
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األوؿ :األجر األساسي الذي يتئاضاز العماؿ اآلخروف الذيف يئوموف بعمؿ مف نوع مماثؿ لدى صاحب

العمؿ نفس .

الثانيُ :عرؼ المهنة عي الجهة التي يؤدى عيها ذا العمؿ.
الثالث :مئتضيات العدالة ،ويجب أف يؤخذ عي االعتبار مئدار الجهد الذي يبذل العامؿ مئارناً بأعماؿ
شبيهة ،وكذا مئدار الربح الذي يحئئ رب العمؿ نتيجة ما ينجزز العامؿ مف أعماؿ.1
و ناؾ عي الشريعة اإلسبلمية بعض األمور التي تمحؽ باألجرة منها:

أوالً :توعير الطعاـ والشراب والمسكف لمعامؿ ،وذلؾ إذا تبرع بها صاحب العمؿ زيادة عمى األجر

يعد مف اإلحساف والمعروؼ الذي يرجو صاحب العمؿ ب الثواب مف اهلل تعالى،
المسمى ،و ذا التبرع ّ
ّ
إضاعة إلى ما يحئئ مف إخبلص العامؿ ،وحرص الزائد عمى العمؿ ،واذا اشترط العامؿ توعير تمؾ
االحتياجات عي عئد العمؿ وجب الوعاء بذلؾ،2أما إذا لـ يشترطها العامؿ ولـ يئتض العرؼ توعير ا

وعر ا العامؿ لنفس .

3

ثانياً :األجر اإلضاعي بدؿ ساعات العمؿ اإلضاعية ،ويمكف تعريؼ األجر اإلضاعي ما يتئاضاز العامؿ
مئابؿ ما يعمم مف أعماؿ زائدة عمى اتفاق مع صاحب العمؿ ،عإذا عمؿ عمبلً زائداً بتكميؼ مف

صاحب العمؿ عبل يمزم ذلؾ إال برضاز،4ألف العبرة

باالتفاؽ المبرـ بينهما ،لئوؿ الرسوؿ ":

المسمموف عند شروطهـ" ،5أما إذا كاف العمؿ اإلضاعي بدوف تكميؼ مف صاحب العمؿ ،عإن ُينظر
عي طبيعة ذا العمؿ ،عإف كاف ضرورياً ويمزـ لمصمحة العمؿ ،ولـ يتمكف العامؿ مف استئذاف صاحب

العمؿ ،عإف العامؿ يستحؽ األجر اإلضاعي و و أجر المثؿ ،واذا كاف العمؿ غير مفيد لصاحب العمؿ
وكاف بإمكان طمب اإلذف مف صاحب العمؿ اعتبر متبرعاً وال يستحؽ أج ار.

6

نص
وقد حدد قانوف العمؿ الفمسطيني ساعات العمؿ األسبوعي بخمس وأربعيف ساعة ،حيث ّ
عي المادة رقـ(  )68بأف ":ساعات العمؿ الفعمي عي األسبوع خمس وأربعوف ساعة"7وبهذا عئد أبئى

1

عبد الرحمف ،أحمد شوقي ،شرح قانوف العمؿ الجديد والتأمينات االجتماعية عي الفئ والئضاء

المصري والفرنسي ،ص ،12طبعة عاـ 2008ـ ،مكتبة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر.
2

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص.68

3

البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص.353

4

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص ،8ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،6ص.36

5

سبؽ تخريج  ،ص .16

6

الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،3ص .414ابف رجب ،عبد الرحمف ،الئواعد عي الفئ اإلسبلمي،

7

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.31

ص ،143بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.
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الئانوف الباب مفتوحاً ألطراؼ اإلنتاج باالتفاؽ عمى ساعات عمؿ إضاعية ،عنص عي المادة رقـ ( )71
بأن  ":يجوز لطرعي اإلنتاج االتفاؽ عمى ساعات عمؿ إضاعية ال تتجاوز اثنتي عشرة ساعة عي

األسبوعُ ،يدعع لمعامؿ أجر ساعة ونصؼ عف كؿ ساعة عمؿ إضاعية" ،1ومما يؤخذ عمى ذا النص:

 .1لـ يحدد لطرعي اإلنتاج ساعات العمؿ الفعمية اليومية ،بمعنى ؿ يمكف لطرعي اإلنتاج أف يعمؿ
العامؿ – عمى سبيؿ المثاؿ -خمس ساعات إضاعية أـ ال؟.

 .2لـ يحدد الئانوف عدد األياـ التي يمكف لمعامؿ أف يعمؿ عيها عمبلً إضاعياً ،و و ما يعني جواز
عمؿ العامؿ طواؿ السنة ساعات إضاعية ،و و ما يمحؽ ضر اًر بالغاً بصحة العامؿ وقدرت عمى

العطاء واإلنتاج.

 .3صحيح أف الئانوف حدد أجرة ساعات العمؿ اإلضاعي بما يساوي أجر ساعة ونصؼ مف ساعات

العمؿ اليومي عي غير أياـ العطمة أو الراحة ،لكن لـ يوضح أجر ساعات العمؿ اإلضاعي عي أياـ

العطمة أو الراحة األسبوعية.

ويرى الباحث أف تحديد ساعات العمؿ بخمس وأربعيف ساعة عي األحواؿ العادية قد جرى العرؼ

بذلؾ ،واذا اشتُرط ذلؾ بيف المتعاقديف عهو شرط معتبر عند عئهاء الشريعة اإلسبلمية ،ألف ذا التحديد
لـ يكف معروعاً عند ـ ،حيث إف ناؾ مف األعماؿ ما يستطيع العامؿ العمؿ عيها طواؿ اليوـ كالسائؽ

مثبلً  ،و ناؾ مف األعماؿ التي ال يستطيع العامؿ االستمرار عيها أكثر مف ساعات معينة ،واذا

استأجر الرجؿ أجي اًر لمعمؿ يوماً ،عإف األجير يعمؿ مف طموع الفجر إلى غروب الشمس ،2باستثناء
أوقات الصبلة واألكؿ وقضاء الحاجة.

ثالثاً:اإلكرامية ،والتي ي عي نظر الباحث ما ُيعطى لؤلجير مئابؿ الجهد الزائد الذي يبذل زيادة عمى
العئد ،كالتزام بدقة العمؿ ،واتئان لعمم  ،وقد رأينا عئهاء الشريعة اإلسبلمية يعتبروف اإلكرامية جزءاً
مف األجرة ،ويحؽ لمعامؿ المطالبة بها إذا جرى العرؼ بها ،عفئهاء الحنفية يروف أف معمـ الئرآف ُيعطى

3
بالحموة المرسومة عند ختـ الئرآف الكريـ كم زيادة عمى األجرة  ،والمالكية أيضاً
ما ُعرؼ عي زمانهـ َ
يعتبرونها حئاً لممعمـ إذا جرت بها العادة ،ويسمونها ( اإلصراعة)،4كما اعتبر ا بعض عئهاء اإلسبلـ

يكرـ ليزيد
اً
أمر مستحباً وعمبلً ُيثاب صاحب العمؿ عمي  ،ألن مف حؽ المجتهد والمخمص عي عمم أف ّ
1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .31

2

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص.10

3

شيخي زادة ،عبد الرحمف محمد الكميوبي،مجمع األنهر عي شرح ممتئى األبحر ،تحئيؽ خميؿ عمراف

4

النفراوي ،الفواك الدواني ،ج ،2ص.186

المنصور،طبعة عاـ 1998ـ،ج ،3ص  ،534دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
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مف اجتهادز واخبلص  ،وقد د ّؿ عمى ذلؾ قوؿ الرسوؿ  ":مف قتؿ قتيبلً عم سمب " 1عفي ذا الحديث
ويئاس عمى ذلؾ تشجيع العامؿ عمى اإلنتاج واإلتئاف ،ولـ يأت
تشجيع عمى الجهاد عي سبيؿ اهللُ ،
الئانوف عمى ذكر الهبات واإلكراميات كتشجيع لمعامؿ عمى عمم  ،بؿ أبئى األمر بيد صاحب العمؿ

وراجع إلي .

وقد أجاد مف شرح قانوف العمؿ األردني حينما ذكر سبعة ممحئات لؤلجرة ي عمى النحو اآلتي:

أوالً :العمولة التي ُيئصد بها ما ُيدعع لمعامؿ عي صورة نسبة مئوية مف قيمة الصفئات التجارية التي
يئوـ بعئد ا أو المسا مة بعئد ا لمصمحة المؤسسة.
ثانياً :الو بة ،و ي المبالغ المالية النئدية الز يدة ،التي يحصؿ عميها العامؿ مف عمبلء المنشأة الذيف
تربطهـ برب العمؿ عبلقة عمؿ مباشرة مئابؿ عمؿ يؤدي إليهـ ،دوف أف تئوـ رابطة عئدية بين
وبينهـ.

معينة كاألعياد أو
ويئصد بها مبمغ مف النئود يدعع رب العمؿ لمعامؿ عي مناسبات ّ
ثالثاً :المنحةُ ،
مرتب الشهر الثالث عشر الذي تصرع بعض المنشىت لعمالها.

رابعاً :حصة األرباح ،وتتحئؽ باتفاؽ رب العمؿ مع عمال  ،أو بعضهـ عمى أف يكوف لهـ حصة مف
األرباح التي تحئئها المنشأة.

ويئصد بها المبالغ المالية التي يدععها صاحب العمؿ لمعماؿ عوضاً عما تكبدوز مف
خامساً :البدالتُ ،
نفئات عي سبيؿ تنفيذ العمؿ ،كاالنتئاؿ أو السفر أو الطعاـ أو األدوات والمبلبس التي تخص العمؿ.
ويراد بها مبمغ مف النئود أو أي شيء آخر ُيعطى لمعامؿ زيادة عمى أجرز.
سادساً :العبلوةُ ،
سابعاً :المكاعأة ،و ي ما يدعع رب العمؿ مف مبالغ نئدية لبعض عمال تئدي اًر لهـ عمى عمؿ مميز
نص عميها الئانوف األردنيٍ ،
ولكؿ منها أحكام وشروط وضوابط
قاموا بأدائ  ،وما سبؽ مف ممحئات ّ

المتعمؽ ب .

2

1

رواز الترمذي عي سنن  ،كتاب السير ،باب ما جاء عيمف قتؿ قتيبلً عم سمب  ،ص ،370برقـ ،1562

2

رمضاف ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ األردني الجديد ،ص 164 -154بتصرؼ.

و و حديث صحيح ،ورواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الجهاد ،باب السمب ُيعطى الئاتؿ ،ص،479
برقـ( .)2718
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المطمب الثاني

ادعتماد عمى مؤشر غال المعيشة في تحديد األجرة والحكم الشرعي في ذلك.
المئصود نا بالربط الئياسي لؤلجور بمؤشر غبلء المعيشة و تعديؿ األجور بصورة دورية ،تبعاً

لمتغير عي مستوى األسعار ،وعئاً لما تئدرز جهة الخبرة واالختصاص ،والغرض مف ذا التعديؿ حماية
األجر النئدي لمعامميف مف انخفاض الئدرة الشرائية لمئدار األجر بفعؿ التضخـ النئدي ( التصاعد عي

المستوى العاـ لؤلسعار عترة بعد عترة ) ،وما ينت عن مف االرتفاع المتزايد عي المستوى العاـ ألسعار

السمع والخدمات.

وعند الحديث عف وجوب أف يغطي أجر العامؿ متطمبات األساسية التي ي مف الضروريات

التي جاء اإلسبلـ وكؿ الشرائع السماوية لحفظها ،يئرر أنها عمى النحو اآلتي :
*تكمفة الغذاء والشراب ليئيـ صمب ( حفظ النفس ).

*تكمفة الكساء لستر عورت والمأوى ليسكف ( حفظ النفس).
*تكمفة العبلج ( لحفظ النفس ( .
*تكمفة التعميـ ( لحفظ العئؿ ( .
*تكمفة الزواج لحفظ العرض.

وبناء عمى
ذا غير نفئات المناسبات االجتماعية والدينية ونحو ا مف الضروريات والحاجيات،
ً
ذلؾ ال يجب أف يئؿ متوسط دخؿ الفرد العامؿ عف تكمفة تمؾ االحتياجات ،عإذا كاف تئدير الدولة لمحد
األدنى لؤلجور أقؿ مف تكمفة ذز االحتياجات عإف ذا يئود بالتأكيد إلى خمؿ سياسي  ،مثؿ

االضرابات والمظا رات ونحو ذلؾ،1أما مف المنظور االقتصادي ،لو عرضنا أف متوسط االرتفاع عي
األسعار كاف بنسبة  ،%25عي حيف أف متوسط االرتفاع عي األجور كاف عي حدود  ، %10عإف ذا
يئود إلى خمؿ عي الحياة المعيشية لمعامؿ  ،وربما يكوف ذلؾ الداعع ل إلى ارتكاب بعض السموكيات
غير المشروعة وغير الئانونية ،ويسبب المزيد مف الفساد بكاعة صورز  :العئدي واألخبلقي واالجتماعي

واالقتصادي والسياسي .

2

وينبغي أف نئرر أف عئد األجير الخاص ال يمزـ عي التأبيد عي العمؿ ،ألف ذا يجعؿ العامؿ

أقرب إلى العبد و و ال يجوز ،وانما يمكف العامؿ أف يستئيؿ مف عمم  ،كما يمكف لصاحب العمؿ

1

عبلج مشكمة الخمؿ بيػف األجور واألسعار عي المنه االقتصادي اإلسبلمي  ،إعداد دكتور حسيف

شحاتة ،و و منشور عمى موقع الدكتور عمى االنترنتhttp://www.darelmashora.com/Def?.
2

وقد أرعئنا إحصائية لغبلء السمع عي األراضي الفمسطينية تبيف أف نسبة التغيير عي شهر واحد كانت

 ،%1311و و ما يعني زيادتها عف  %10إذا استمرت األسعار باالرتفاع .المصدر نفس .
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ٍ
طرؼ مف أطراؼ العئد ،كما أف
االستغناء عف خدمات ذا العامؿ ،مع المحاعظة عمى حئوؽ كؿ
المدة الطويمة عي العمؿ تعني بالعادة الزيادة عي الكفاءة اإلنتاجية لمعامؿ ،وذلؾ بسبب اكتساب العامؿ
مهارات جديدة وخبرات إضاعية ،و و ما يعني زيادة قيمة الخدمة التي يئدمها العامؿ ويحصؿ عميها

مسماز األوؿ؟ مع احتماؿ نئص األجر نتيجة
صاحب العمؿ ،عكيؼ يمكف أف يبئى األجر ثابتاً عند ّ
بحد ذات مشكمة اقتصادية.
ارتفاع األسعار ،و و ما ُيعتبر ّ

لمبيع حاضر عإن ال مشكمة عي الثمف ،وال ُينظر
ويعتبر األجر كالثمف لممبيع ،عإذا كاف الثمف حاض اًر
ٍ
ُ
إذا كاف الثمف المدعوع ُي ّمبي احتياجات البائع أـ ال؟ ألن طالما اتفؽ البائع والمشتري عإف كؿ واحد

ٍ
حاضر
لمبيع
ٍ
قدر مصمحت عي إطار نظرت لمسوؽ ومتابعت ل  ،أما إذا كاف الثمف مؤجبلً
منهما قد ّ
وحاد ،وبيف التضخـ غير المفاجئ
بد مف التفرقة بيف طروء تضخـ عمى األسعار بشكؿ مفاجئ ّ
عإن ال ّ

وحاد ُينظر عي الثمف المؤجؿ ،وذلؾ حتى ال يئع ظمـ عمى
الحاد ،عإذا كاف التضخـ مفاجئ
وغير
ّ
ّ
البائع ،خصوصاً إذا لـ يكف لدي الئدرة بتوقع مثؿ ذز التئمبات عي سوؽ العمؿ.

لتغير األسعار ،عئد جاء عي كتاب األحكاـ السمطانية
أما عيما يتعمؽ بتحديد األجور وتغير ا تبعاً ّ
والواليات الدينية عندما تحدث عف وضع الدواويف وذكر أحكامها وخصوصاً ديواف الجيش عدد شروط

إثبات الجندي عي الديواف ،ثـ تحدث عف ضابط الكفاية الذي يستغني ب الجندي عف ترؾ الجهاد

وطمب الرزؽ ،عجعؿ الكفاية معتبرة مف ثبلثة أوج  :األوؿ عدد مف يعول  ،الثاني عدد ما يرتبط مف

الخيوؿ ،والثالث الموضع الذي يحم عي الغبلء والرخص ،وتئدر كفايت عي النفئة والكسوة لعام كامبلً،

ثـ تُعرض حال عي نهاية العاـ عإف زادت حاجت الماسة زيد ل عي راتب واف نئصت نئص مف
1
بد أف ترتفع األجور بما يعوض ارتفاع األسعار ،وما قال
راتب ،ما يعني أن إذا ارتفعت األسعار ال ّ
صاحب الكتاب منذ حوالي ألؼ عاـ و المعموؿ ب اآلف عي الببلد المتئدمة ،حيث تشكيؿ واجتماع

المجنة المعنية بتحديد وتغيير األجور ،ومف الفئهاء المعاصريف مف أجاز ربط األجور بالمستوى العاـ
ٍ
بشروط منها:
لؤلسعار ولكف

 .1تواعر إحصائيات دقيئة وصادقة عف أسعار السمع ،وذلؾ حتى يتـ تئدير األجرة تئدي اًر دقيئاً ،و و ما
العماؿ.
ينت عن تحئيؽ العدالة بيف جميع طبئات ّ

 .2وجود يئة رسمية عميا عمى المستوى الوطني ،تصبح مسؤولة وبصفة دائمة عف ربط األجور
بالتغيرات عي المستوى العاـ لؤلسعار.

1

الماوردي ،األحكاـ السمطانية والواليات الدينية ،ص  269بتصرؼ.
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 .3التزاـ عاـ بعئود عمؿ مكتوبة ومسجمة رسمياً لدى الهيئات المختصة ،وذلؾ ألف بعض أصحاب

ومدونة.
العمؿ يتهربوف مف تعديؿ األجور إذا لـ تكف عئود العمؿ مسجمة ّ

1

2

 .4أف يعمـ الطرعاف بحئيئة المؤشر العاـ لؤلسعار الذي ُيتفؽ عمى اعتمادز.
بتغير األسعار ،سواء أكاف الربط بالسمع االستهبلكية أـ
و ناؾ مف الفئهاء مف منع ربط األجور ّ

بالعد ،عإذا
بالسمع الصناعية  ،عإف ذلؾ يؤدي إلى الربا عي حالة التضخـ ألف النئود مثمية النضباطها
ّ
انخفضت قيمتها بالنسبة لما ربطت ب ّأدى ذلؾ إلى زيادة عي عدد ا ،و ذا عيف الربا ،ومثاؿ ذلؾ أف
تكوف األجرة التي تستحؽ بعد سنة  500دينار أردني ،عإذا تـ الربط بالمستوى العاـ لؤلسعار ،وكاف
ذا المبمغ يساوي  100وحدة مثبلً عند التعاقد ،بناء عمى أف الوحدة تساوي  50دينار ،وعي نهاية

السنة انخفضت الئيمة الشرائية لمدينار بحيث أصبحت الوحدة المربوطة بها تساوي  100دينار ،عإف

المبمغ المستحؽ يكوف حاصؿ ضرب  10000 = 100 ×100دينار ،و كذا الحاؿ عيما لو ارتفعت
الئيمة الشرائية لمعممة التي تـ التعاقد بها عند وقت التسميـ عنها عند التعاقد ،عإف ذلؾ يؤدي إلى سداد

الديف بأقؿ من  ،ومف المعموـ أف الشريعة قد حرمت الربا تحريماً مؤبداً  ،ولعنت أصحاب كما جاء عف
ِ
البر بالبر  ،و َّ
الشعير بالشعير ،والتمر
النبي  أن قاؿ  ":الذ ب بالذ ب  ،والفضة بالفضة  ،و ُ
ِ
اء بسواء ،عمف زاد أو استزاد عئد أربى ،اآلخذ والمعطي
بالتمر ،والممح بالممح  ،مثبلً بمثؿ ،يداً بيد ،سو ً
3
يعـ كؿ زيادة ؛ ألن ععؿ وقع عي سياؽ الشرط  ،والفعؿ مف
عي سواء"  ،عئول ":عمف زاد أو استزاد " ّ

تعـ عمى ما تئرر عي صيغ العموـ،
قبيؿ النكرة ؛ ألن يتضمف مصد اًر نكرة ،والنكرة عي سياؽ الشرط ّ
ٍ
تعاط لمربا المحرـ،و ذا
إعطاء
والنئود الورقية أثماف قائمة مئاـ الذ ب والفضة ،عالزيادة عيها أخذاً أو
ً
الخبلؼ ل ما يبررز؛ ومردز إلى التطورات التي مر بها الورؽ النئدي ،عإن عي أصم ليس ثمناً وانما
ثمنيت باالصطبلح ،إضاعة إلى أن عي أوؿ ظهورز كاف مغطى بالذ ب والفضة ،وكاف يكتب عمي ما

1

الدكتور عبد الرحمف يسري أحمد ،بحث بعنواف تحميؿ مف منظور إسبلمي لمشكمة األجور عي ظؿ

مئدـ لمجمع الفئ اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،الدورة
التضخـ والعبلج المئترحّ ،
الثامنة ،المجمد الثالث،الصفحات الورقية  ،555-517بتصرؼ.
بتغيير المستوى العاـ لؤلسعار بيف الفئ واالقتصاد ،بحث
 2الزرقا ،محمد أنس مصطفى ،ربط األجور ُ
مئدـ لمجمع الفئ اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي عي دورت الثامنة ،المجمد الثالث،
ّ

الصفحات الورقية  .642-617الئرضاوي ،دور الئيـ واألخبلؽ عي اإلقتصاد اإلسبلمي ،ص.377
3

رواز البخاري عي صحيح بمفظ آخر ،كتاب البيوع ،باب بيع الذ ب بالذ ب ،ص ،515برقـ (

. )2175
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يفيد أن سند بئيمت مف الذ ب أو الفضة ،ثـ بعد ذلؾ زاؿ الغطاء جزئياً ثـ كمياً ،ولـ تَ ُعد ذز النئود
الورقية متعمئة بالذ ب وال بالفضة مف قريب وال بعيد ،وأصبحت ي أثماف األشياء ووسيط التبادؿ عي
المعامبلت ،والئوؿ بأنها عموس ،تخرج عف الثمنية بالغبلء والرخص شأف الفموس عي األزمنة السالفة

البد لمناس مف أثماف تئدر بها
قوؿ غير صحيح ويترتب عمي مفاسد كبيرة عي الديف والدنيا ،ذلؾ أن
ّ
تتيسر معامبلتهـ  ،ولـ يعد الذ ب وال الفضة نئداً أصبلً،
السمع والخدمات ،وتكوف واسطة لمتبادؿ حتى ّ
و ذز األوراؽ النئدية عيها خصائص الثمنية ،وأصبح إصدار ا مضبوطاً بضوابط معينة  ،وتعمؿ الدوؿ

عمى حماية نئد ا بالتدابير االقتصادية ،ومكاعحة التزوير ،وترقيـ العمبلت ،وسرية العبلمات التي

تضعها عي النئد ضماناً لعدـ تزويرز ،إلى غير ذلؾ مما ال يخفى عي الحياة المعاصرة ،وتستخدـ ذز

النئود عي المبادالت والحئوؽ اليسيرة والكبيرة ،و ذا يجعمها تختمؼ اختبلعاً كبي اًر عف الفموس المعهودة
عي األزمنة السالفة ،والتي لـ تكف لها مف الثمنية ما لمذ ب والفضة ،وكانت تتعرض لمكساد ،وإلبطاؿ

الحاكـ لها كثي اًر ،كما أنها عي كثير مف األحياف إنما تستعمؿ عي األشياء الحئيرة التاعهة ،عبل وج

لئياسها عمى الفموس المعهودة عيما مضى واعطائها حكمها ،بؿ ي أثماف يجري عيها الربا وتجب عيها

الزكاة وتصمح رأس ماؿ عي السمـ والشركات ،وقد اقترح المانعوف لربط األجور بالمستوى العاـ لتغير
األسعار عدـ إطالة مدة اإلجارة حتى تكوف ناؾ عرصة لبلتفاؽ عمى األجر المناسب الذي يتفؽ مع

الئيمة الحئيئية ل  ،واف تعذر االتفاؽ عمى مدة قصيرة لئلجارة عميتـ االتفاؽ أف تكوف األجرة بعممة نادرة
1

التغير كالذ ب أو الدوالر مثبلً.
ّ
أما مسألة إضاعة ما يسمى (بعبلوة غبلء المعيشة) إذا اعتبرناز نوعاً مف الربط عينظر عي ذلؾ،
بد أف تكوف معمومة حاؿ التعاقد ؛ ألف الجهؿ بها يجعؿ األجرة
عإذا كانت ذز العبلوة مف األجرة عبل ّ
مجهولة عيبطؿ العئد ،عبل يصمح أف ُيترؾ تئدير ا لما يتحدد بعد ذلؾ مف أحواؿ؛ لما يترتب عميها مف

منازعة2،واف كانت ذز العبلوة مف باب التكاعؿ عإنها غير الزمة لصاحب العمؿ ،وال تكوف مف األجرة
 ،عبل يشترط العمـ بها ؛ ألف كفالة المحتاجيف واجب عمى الدولة وليست واجباً عمى أرباب األعماؿ،
وانما الواجب عميهـ العدؿ عي األجرة ،و ناؾ مف عوامؿ مؤثرة عي تحديد مستوى األجور والرواتب

كاآلتي:
 .1العوامؿ االجتماعية والئوانيف والتشريعات.
بتغير المستوى العاـ لؤلسعار عي ضوء األدلة الشرعية ،بحث
 1الفعر ،حمزة بف حسيف ،ربط األجور ّ
مئدـ لمجمع الفئ اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي عي دورت الثامنة ،المجمد الثالث،

الصفحات الورقية  ،516 -495بتصرؼ.
2

الشريؼ ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف ،ص.216
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 .2الوضع االقتصادي لمبمد.

 .3العوامؿ اإلدارية والتكاليؼ المعيشية.
 .4جماعات الضغط والمساومة الجماعية كنئابة العماؿ.
 .5الوسائؿ التكنولوجية واستخدامها عي المنشأة.
 .6قدرة المؤسسة عمى دعع األجور.

1

وقد وجدنا قانوف العمؿ المصري يحدد عبلوة غبلء المعيشة بنسبة  %10مف األجر لمعامؿ العازب،

وبنسبة  %15مف أجر العامؿ المتزوج ،وبنسبة  %1775مف أجر العامؿ الذي يعوؿ ولداً أو أكثر،

لذلؾ يرى الباحث أن يجب عمى األقؿ عي كؿ عترة زمنية (سنوية مثبلً) أف يكوف ناؾ تغير عي
األجور لؤلكثر ،وبنسبة مماثمة أو قريبة مف نسبة الزيادة عي األسعار ،حتى يحدث التوازف بينهما ،و ذز

المسألة ليست صعبة عند التطبيؽ العممي ،السيما عي ظؿ تطور وتئدـ نظـ تئنية البيانات والمعمومات
تغير األسعار زيادة أو نئصاً و و ما يستدعي الميؿ إلى الئوؿ
السريعة  ،ويوضح الجدوؿ التالي كيفية ّ
تغير األسعار الممحوظ ،و ذز األرقاـ الئياسية ألسعار المستهمؾ عي
تغير األجور تماشياً مع ّ
بضرورة ّ
األراضي الفمسطينية حسب أقساـ اإلنفاؽ الرئيسة لؤلشهر  :أيموؿ 2009ـ مئارنة مع أب 2009ـ.
أقسام اإلنفا الرئيسية

1
2

2

آب 0221.أيمول 0221.نسبة التغير %

الرقـ الئياسي العاـ

125.60

126.28

0.54

المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

141.75

142.14

0.28

المواد الغذائية

142.18

142.39

0.15

الخبز والحبوب ومنتجاتها

146.36

146.32

-0.02

المحوـ

150.27

148.79

-0.99

دواجف طازجة

159.49

157.25

-1.40

األسماؾ

130.84

131.05

0.16

منتجات األلباف والبيض

120.29

122.93

2.19

البيض

115.67

123.76

6.99

الزيوت والد وف

151.46

152.64

0.78

الطائي وآخروف ،إدارة الموارد البشرية  ،ص.354
ذز اإلحصائية مأخوذة مف الجهاز المركزي لئلحصائي الفمسطيني http://www.pcbs.gov.ps/
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الفواك

138.85

137.17

-1.21

المكسرات

142.25

142.60

0.24

عواك معمبة

97.53

98.38

0.87

الخضروات

143.53

146.06

1.76

السكر والمنتجات السكرية

129.83

131.99

1.66

التوابؿ والممح واألغذية األخرى

123.05

122.83

-0.18

المشروبات غير الكحولية

135.73

138.67

2.17

الشاي والبف والكاكاو

141.18

147.97

4.81

المشروبات الكحولية والتبغ

140.97

140.88

-0.06

المشروبات الكحولية

119.79

122.75

2.47

السجائر والسيجار ومنتجات التبغ

141.05

140.96

-0.07

األقمشة والمبلبس واألحذية

106.05

106.21

0.16

المسكف ومستمزمات

121.95

122.27

0.26

األثاث والمفروشات والسمع والخدمات المنزلية 112.88

114.43

1.37

الصحة

113.15

114.10

0.83

النئؿ والمواصبلت

119.37

119.72

0.29

وسائؿ النئؿ الشخصية

108.01

108.02

0.01

تشغيؿ وسائط النئؿ

133.17

135.26

1.57

خدمات النئؿ العامة

115.57

115.13

-0.38

االتصاالت

109.98

110.28

0.27

السمع و الخدمات الترعيهية و الثئاعية

101.35

101.51

0.17

التعميـ

102.12

109.24

6.97

المطاعـ والفنادؽ

133.01

133.71

0.53

سمع وخدمات متنوعة

113.63

114.08

0.40
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وعند التأمؿ عي

ذز اإلحصائية الرسمية يتبيف لمباحث أف أكثر األصناؼ ارتفاعاً عي أسعار ا ي

سمع الشاي والبف والكاكاو ،ثـ يميها المشروبات الكحولية ،حيث ارتفعت عي شهر واحد  %2347و و

محرـ شرعاً بنصوص قرآنية مطهّرة
ما ُيثير التساؤؿ عف سبب ذا االرتفاع ،مع أف منها ما و ّ
وأحاديث نبوية شريفة كالخمر مثبلً ،و و ما ُيثير الشكوؾ مف كثرة الطمب عمى ذا النوع مف السمع
المحرمة.
وعدـ االستغناء عنها ،ويتطمب ذا وقفة صارمة مف أولي األمر بمنع ذز السمع
ّ
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المطمب الثالث

وقت دفع األجرة وتممكها
بما أف األجرة ركف مف أركاف عئد اإلجارة -عند جمهور الفئهاء -جاء الشرع اإلسبلمي
يجؼ
بالتأكيد عمى وجوب الوعاء بها ،وتمثؿ ذلؾ عي قوؿ الرسوؿ  ":أعطوا األجير أجرز قبؿ أف
ّ
عرق " 1وعي دليؿ عمى وجوب إعطاء األجير أجرت  ،بؿ واالستعجاؿ عي ذلؾ أولى مف اإلبطاء.

وقد اتفؽ الفئهاء عمى أف لمعاقديف( األجير والمستأجر) أف يتفئا عمى طريئة دعع األجرة ،عمهما

االتفاؽ عمى تعجيمها بعد االتفاؽ وقبؿ االنتهاء مف العمؿ ،كما لهما االتفاؽ عمى التأجيؿ بعد عراغ

العامؿ مف عمم  ،وال ُيمنعا مف االتفاؽ عمى تئسيطها حسب ما يتواعؽ عمي الطرعاف ،2عي حيف
اختمؼ الفئهاء عي بعض الحاالت ،لما لتأخير األجرة عيها مف ممنوعات شرعية منها:

الحالة األولى :إجارة الذمة ،كمف يستأجر دابة موصوعة لمركوب أو الحمؿ ،أو يئوؿ :ألزمت ذمتؾ

خياطة ذا الثوب أو بناء الحائط،3وكأف يئوؿ رجؿ ألحمد -مثبلً : -اتفئت معؾ عمى أف تئوـ بجمب
شخص مواصفات كذا ليئوـ باإلشراؼ عمى عبلجي لمدة شهر ،وأدعع ل أجرة كذا ،وحينئذ يجوز أف
يئوـ أحمد بهذا الواجب أو أي شخص تتواعر عي المواصفات المطموبة ،وعي ذا النوع مف اإلجارة يرى

المالكية 4والشاععية 5أف األجرة يجب أف تُسمّـ عي مجمس العئد ،واف كاف المالكية 6أجازوا تأخير دعع

األجرة إذا شرع المستأجر عي استيفاء المنفعة خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ االتفاؽ عمى العئد ،واف تأخر

كاف العئد باطبلً؛ ألف المستأجر إذا استوعى جزءاً مف المنفعة ُع ّد مستوعياً لممنفعة.
7
الحالة الثانية:إذا كانت األجرة عيناً ،كأف تكوف األجرة سيارة مثبلً ،عفي ذز الحالة يشترط الشاععية
8
تغير
والحنابمة تعجيؿ األجرة؛ ألف األعياف ال يجوز تأجيمها لما عي التأجيؿ مف خوؼ التمؼ أو ّ

1
2

سبؽ تخريج ص .17

الماوردي ،الحاوي الكبير،ج ،9ص  .211ابف قدامة ،المغني،ج،6ص،16الكاساني،بدائع الصنائع،

ج ،4ص.201
3

النووي ،روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،ج ،4ص.344

4

الحطّاب ،موا ب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،ج ،6ص.500

5

الشيرازي ،المه ّذب ،ج ،2ص.406

6

الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4ص .7

7

الشربيني ،محمد ،اإلقناع عي حؿ ألفاظ أبي شجاع ،ج ،2ص ،71بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر،

8

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص.5

بيروت ،لبناف.
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عتـ العئد دوف
األوصاؼ ،و و ما يسبب الخصومة والشئاؽ ،أما إذا أطمؽ العاقداف وقت تسميـ األجرةّ ،
االتفاؽ عمى وقت دعع األجرة ،عئد انئسـ الفئهاء عي وقت التسميـ إلى عريئيف:

مرعى ،ما يعني أن كمما
الفريؽ األوؿ :ذ ب الشاععية 1والحنابمة 2إلى أف األجرة تممؾ بالعئد ممكاً ا
استئر ممك عمى ما يئابؿ ذلؾ ،ويستئر بذمة المستأجر إذا
مضى جزء مف الوقت اتضح أف المؤجر
ّ
انتهت المدة أو استمـ العمؿ ،مستدليف بئياس األجرة عي اإلجارة عمى الصداؽ عي النكاح ،عكما أف
الصداؽ يجب بعئد النكاح ،عكذا األجرة تجب بعئد اإلجارة.

الفريؽ الثاني :ذ ب الحنفية 3والمالكية 4إلى أف األجرة ال تممؾ بالعئد ،وانما تممؾ باستيفاء المناعع،
ٍ
ِ
اس ْرتُ ْم
واستدلوا بئوؿ اهلل  { :فَِإ ْن أ َْر َ ْع َن لَ ُك ْم فَآتُو ُ َّن أ ُ
ورُ َّن َوأْتَم ُروا َب ْي َن ُكم ِب َم ْع ُروف َوِان تَ َع َ
ُج َ
5
وردوا
ستُْر ِ عُ لَ ُه أ ْ
ُخ َرى } وتد ّؿ ذز اآلية عمى أف األجرة تكوف بعد اإلرضاع؛ ألف الفاء لمتعئيبّ ،
فَ َ
عمى ال فريؽ األوؿ بأف قياسهـ عاسد؛ ألف عمة األصؿ لـ توجد عي الفرع ،ععمة الصداؽ ي تسميـ
العوض ،والمنفعة عي عئد اإلجارة لـ تسمـ عند العئد.

6

ردوا استدالؿ الفريؽ األوؿ بأن غير مسمّـ ب ؛ ألف معنى اآلية :عإذا بذلف
أما الفريؽ األوؿ عئد ّ
ويحتمؿ أيضاً آخر و و اإليتاء عند الشروع عي الرضاع ،أو تسميـ نفسها لئلرضاع ،ومما
الرضاعُ ،
استَِع ْذ ِبالمّ ِه ِم َن َّ
الش ْيطَ ِ
الر ِج ِيم } 7وموضع االستدالؿ
ان َّ
يوضح ذلؾ قوؿ اهلل { ":فَِإ َذا قَ َأر َ
ْت ا ْلقُ ْر َ
آن فَ ْ
أف اإلنساف إذا أراد قراءة الئرآف عميستعذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ ،وليس المراد إذا انتهى مف الئراءة،8
وقد ذ ب الظا رية إلى أن ال يجوز اشتراط تعجيؿ األجرة وال تعجيؿ شيء منها  ،وال اشتراط تأخير ا

إلى أجؿ وال تأخير شيء منها كذلؾ.

9

1

األنصاري ،زكريا ،شرح روض الطالب مف أسنى المطالب،ج ،2ص ،409بدوف رقـ طبعة ،المكتبة

2

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص .14

3

الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،4ص.176

5

سورة الطبلؽ ،آية رقـ .6

اإلسبلمية ،لصاحبها الحاج رياض الشيخ .الشيرازي،

 4الصاوي ،أحمد بف محمدُ ،بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ إلى مذ ب اإلماـ مالؾ عمى الشرح الصغير
لمدردير ،ج ،2ص.266
6

الشريؼ ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف ،ص.221

7

سورة النحؿ،آية رقـ .98

8

الشريؼ ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف ،ص.222

9

ابف حزـ ،المحمّى ،ج،5ص،183مسألة .1290
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ويترجح لمباحث -واهلل أعمـ -أف األجرة ال تممؾ بالعئد ،وانما باستيفاء المناعع؛ وذلؾ ألف اآلية

صريحة وواضحة عي وجوب تسميـ األجرة إذا استوعيت المنفعة ،حيث جاء عي تفسير ا ":عإف أرضعت
استحئت أجر مثمها" 1وال اعتبار لبلحتماالت األخرى ،ويؤيد ذا الترجيح قوؿ الرسوؿ  ":يغفر اهلل

ألمتي عي آخر ليمة مف رمضاف ،عئيؿ :يا رسوؿ اهلل أ ي ليمة الئدر؟ قاؿ :ال ،ولكف العامؿ إنما يوعّى
2
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ ( ُ ":)82يدعع األجر لمعامؿ
أجرز إذا قضى عمم " ،وقد ّ
بالنئد المتداوؿ قانوناً شريطة أف يتـ الدعع وعئاً لمايمي:

أ .عي أياـ العمؿ ومكان .

ب .عي نهاية كؿ شهر لمعامميف بأجر شهري.

ت .عي نهاية كؿ أسبوع لمعامميف عمى أساس وحدة اإلنتاج أو الساعة أو المياومة أو األسبوع"

1
2

3

ابف كثير ،تفسير الئرآف العظيـ،ج ،6ص .246

رواز أحمد عي مسندز ،ج ،13ص  ،،295وقاؿ عن محئؽ المسند الشيخ شعيب األرناؤوط بأف

إسنادز ضعيؼ جداً ولكف بعض ألفاظ وردت مف طرؽ أخرى صحيحة .البيهئي ،شعب اإليماف ،ج،3

ص.303
3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.34
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المطمب الرابع

مانات الوفا باألجرة
ألف األجرة أ ـ االلتزامات التي يفرضها الشارع الحكيـ عمى المستأجر ،عئد منح اإلسبلـ لمعامؿ

ضمانات تُعين عمى تحصيؿ أجرت مف صاحب العمؿ ،ومف ذز الضمانات:
قسـ الفئهاء األجراء إلى قسميف:
الضماف األوؿ :حبس العيف حتى يحصؿ العامؿ عمى أجرت  ،وقد ّ

الئسـ األوؿ :مف ل أثر عي العيف ،كالخياط أو النجار ،عهذا النوع اختمؼ الفئهاء عي حكم  ،عكانوا
عمى ثبلثة مذا ب:

المذ ب األوؿ :منع أصحاب ذا المذ ب أف يحبس العامؿ العيف حتى يحصؿ عمى أجرت  ،وقاؿ

بذلؾ بعض الحنفية ،1و و أحد قولي الشاععية ،2وأحد قولي الحنابمة 3بشرط أف ال يفمس المستأجر،

حيث جاء عي تبييف الحئائؽ ":المعئود عمي صار مسمماً عمى صاحب العيف باتصال بممك عسئط حؽ
الحبس ب ؛ ألف االتصاؿ بإذن عصار كالئبض بيدز ،أال ترى أن لو أمر شخصاً بأف يزرع ل أرض

حنطة مف عندز قرضاً ،عزرعها المأمور صار قابضاً بممك  ،وصار كما إذا صيغ عي بيت المستأجر
ال يممؾ الحبس؛ ألف يد المستأجر عمى منزل " 4وألف األجرة عي الذمة ،ولـ يشترط ر ف العيف عيها ،عبل

يممؾ األجير حبسها بدوف إذف أو شرط ر ف ،ولـ توثؽ األجرة بر ف العيف ،وال يكوف الر ف إال برضا

مالؾ الر ف.

المذ ب الثاني :وقد قاؿ أصحاب بجواز حبس العيف لحيف الحصوؿ عمى األجرة( الجواز المشروط)،
وبذلؾ قاؿ جمهور الحنابمة5؛ ألف عوض األجرة( العمؿ) موجود عي العيف ،كالثوب مثبلً الذي يممؾ

العامؿ حبس إذا تبيف إعسار المستأجر ،أما إذا لـ يثبت إعسار المستأجر عبل يحبس العيف.

1

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111البغدادي ،أبو محمد بف غانـ بف محمد ،مجمع الضمانات

عي مذ ب اإلماـ أبي حنيفة النعماف ،ص،45ط ،1المطبعة الخيرية ،الئا رة ،مصر.
2

النووي ،محيي الديف

بف شرؼ المجموع شرح المهذب ،تحئيؽ محمد نجيب المطيعي،ج،14

ص ،316بدوف رقـ طبعة ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،السعودية.
3

ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ص .116

4

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111

5

البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص.37
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المذ ب الثالث :الجواز عمى إطبلق  ،وب قاؿ الحنفية 1و و مذ ب المالكية2؛ ألف عمؿ العامؿ ممؾ
ل  ،عخياطت ممؾ ل وقد التصئت بالعيف التصاقاً ال ينفؾ عنها عجاز ل حبسها ،و و ما يترجح

لمباحث – واهلل تعالى أعمـ .-

حماالً ،عاختمؼ الفئهاء عي
الئسـ الثاني :ما ليس لعمؿ العامؿ أثر عي العيف ،وذلؾ كأف يكوف األجير ّ
حبس األجير لمعيف إلى قوليف:

الئوؿ األوؿ :منع الحنفية 3والشاععية 4والحنابمة 5حبس العيف التي ال يؤثر عمؿ العامؿ عيها ،وذلؾ
ألف المعئود عمي

و نفس العمؿ ،و و ٍ
عاف ال يتصور بئاؤز ،عبل يمكف حبس .

الئوؿ الثاني :أجاز المالكية 6لمعامؿ حبس ما حمؿ ،ألن يبيع منفعت  ،كالبائع الذي يحبس سمعت لحيف
لحيف تسمـ الثمف.

قدـ
قدـ ماالً ،بينما ّ
ويترجح لدى الباحث -واهلل تعالى أعمـ -قوؿ المالكية ،ألف صاحب العيف ّ

العامؿ منفعة ،عبل ُيسمّـ العامؿ ما عندز مف أعياف حتى يأخذ عوض منفعت  ،وقد اعمؿ العامؿ بدن

وقضى وقت عي العمؿ عيمزـ أف تكوف األجرة مئابؿ ذلؾ ،و و أحؽ الناس بالعيف حتى يئبض أجرت ،

و ذا الحؽ يثبت لمعامؿ ما دامت العيف عي يدز ،أما إذا استممها صاحبها عبل يجوز لمعامؿ حبسها

بالسطو.

الضماف الثاني :استحئاؽ العامؿ ألجرت إذا أعمس المستأجر.
كالبناء مثبلً عإن يئاسـ الغرماء حسب حصت  ،أما إذا
عإذا كاف العامؿ خاصاً وال يحوز ما يعمؿ عي
ّ
كاف عامبلً مشتركاً عإف جمهور الفئهاء مف الحنفية 7والمالكية 8والشاععية 9والحنابمة 10قالوا بتئديم

1

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111

2

الصاوي،بمغة السالؾ إلى مذ ب اإلماـ مالؾ ،ج ،2ص.136

3

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111

4

الشيرازي ،المهذب عي عئ اإلماـ الشاععي ،ج ،1ص.417

5

ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المئنع عي عئ إماـ السنة أحمد بف حنبؿ ،طبعة عاـ 1980ـ ،مكتبة

6

مالؾ ،المدونة ،ج ،3ص .440الئراعي ،الذخيرة ،ج ،5ص.464

الرياض الحديثة ،الرياض ،السعودية.
7

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111

8

ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،ج ،2ص.366

9

األنصاري ،شرح روض الطالب مف أسنى لمطالب ،ج ،2ص.203

10

ابف قدامة ،المغني  ،ج ،4ص.467البهوتي ،منصور بف يونس ،الروض المربع شرح زاد

المستنئع ،ج ،2ص ،329طبعة عاـ 1970ـ ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،السعودية.
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1
التئدـ عمى
عمى بئية الدائنيف ،عي حيف ش ّذ اإلماـ زعر  -رحم اهلل -مف الحنفية عمنع األجير مف ّ
2
عبيف صاحب كتاب ك ّشاؼ
باقي الغرماء  ،وقد بالغ الحنابمة عي تئديـ العامؿ عمى بئية األجراء ّ
ويئدـ عمى بائعها كرجؿ اشترى
الئناع أف الصانع أحؽ باستيفاء أجرت مف صاحب العيف المبيعةّ ،

لخياط يخيط قميصاً ،ثـ أعمس المستأجر و و لـ يدعع قيمة الئماش ،ولـ يدعع أجرة
قماشاً مثبلً ودعع ّ
عممخياط حبس الثوب الستيفاء أجرت  ،ولو جاء صاحب الئماش يطمب ؛
الخياطة ،والثوب عند الخياط،
ّ

ألف العمؿ الذي و عوض عنها موجود عي عيف الثوب عممؾ حبس مع ظهور عسرة المستأجر-3

و ذا موقؼ الئانوف الذي أشار إلي عي المادة رقـ (  ": )85وعئاً ألحكاـ الئانوف ُيعتبر أجر العامؿ مف
الديوف الممتازة" ، 4و ذا اإلمتياز يئع عمى جميع أمواؿ صاحب العمؿ ،مف عئارات ومنئوالت ،كما أف
أف ذا اإلمتياز يشمؿ كؿ ما ينشأ عف عبلقة العمؿ مف حئوؽ لمعامؿ سواء عي حاؿ حيات أو بعد

نصت عي الفئرة األولى عمى
نص عمى ذلؾ قانوف العمؿ األردني عي مادت رقـ (  ) 51التي ّ
ممات  ،و ّ
أن  ":عمى الرغـ مما ورد عي أي قانوف آخر تعتبر األجور والمبالغ المستحئة بموجب أحكاـ ذا
الئانوف لمعامؿ أو ورثت أو المستحئيف بعد وعات ديوناً ممتازة امتيا اًز عاماً مف الدرجة األولى تتئدـ عمى
ما عدا ا مف سائر الديوف األخرى بما عي ذلؾ الضرائب والرسوـ والحئوؽ األخرى المستحئة لمحكومة

5
نصت عمى
والديوف المؤمنة بر ونات عئارية أو تأمينات عينية" وعي الفئرة الثانية مف نفس المادة ّ
أن  ":عي حالة تصفية المؤسسة أو إعبلس صاحب العمؿ يدعع المصفّي أو وكيؿ التفميسة لمعامؿ أو

أجر واحد مف المبالغ المستحئة ل
لورثت عو اًر وبمجرد وضع يدز عمى أمواؿ صاحب العمؿ ما ُيعادؿ ٌ
6
قبؿ تسديد أي مصروعات أخرى بما عي ذلؾ المصروعات الئضائية ومصروعات التفميسة أو التصفية"

التصفية"

6

الضماف الثالث :االمتناع عف استكماؿ بئية الزمف عي اإلجارة المحددة بالزمف.

7

1

زعر بف الهذيؿ ،ولد سمة  110ػ ،وأصم مف أصبهاف ،كاف أبو حنيفة -رحم اهلل -يجمّ ويعظم

2

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.111

3

البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص.37

جيد المساف ،بينما كاف أبو
ويئوؿ عن  ":و أقيس أصحابي" وكاف تناظر مع عي الفئ حيث كاف ّ
يوسؼ يضطرب عي مناظرت  ،ت  158ػ .المكنوي ،الفوائد البهية عي تراجـ الحنفية،ج،1ص .76

4

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .35

5

موقع و ازرة العمؿ األردنية عمى شبكة االنترنتhttp://www.mol.gov.jo

6

المرجع نفس http://www.mol.gov.jo

الدر المختار ،ج ،6ص .34الشربيني ،مغني المحتاج،ج،5
 7ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى ّ
ص ،295ابف قدامة ،المغني  ،ج ،6ص.136
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ومف حؽ العامؿ حماية أجرز مف تبلعب أصحاب العمؿ ،ذلؾ ألف األجرة تعتبر ماالً ،وجب عمى

الدولة حمايت إذا أراد صاحب العمؿ تبخيس  ،وعي قص الخضر عمي السبلـ أكبر بر اف وأصدؽ

العماؿ خوعاً مف اغتصابها مف الممؾ الظالـ لها،
دليؿ عمى ذلؾ ،عئد قاـ بإحداث خرؽ عي سفينة ّ
ينص قانوف العمؿ
العماؿ ،واألجرة جزء مف تمؾ األمواؿ،ولـ
ّ
ععمم ذا بمثابة حماية ألمواؿ ّ
أي مف نصوص عمى الضمانات التي يممكها العامؿ الستيفاء أجرت  ،إال ما ُيمكف أف
الفمسطيني عي ٍ
نسمي الحؽ الئانوني عي األجرة ،حيث ُيمكف لمعامؿ المطالبة باجرت قضائياً.
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المطمب الخامس

قواعد الوفا باألجرة
ذكر قانوف العمؿ الفمسطيني مجموعة مف الئواعد التي قرر ا لموعاء باألجر ،و ي عمى النحو
اآلتي:
أوالً :وجوب دعع األجرة بالنئد المتداوؿ قانوناً ،إال أف يتـ االتفاؽ بيف الطرعيف عمى عئد بديؿ ،ولكف

تغير قيمة ذا النئد المتفؽ عمي بيف الطرعيف ،حتى ال يمحؽ ظمـ بالعامؿ
ذا األمر ال ّ
بد مف مراعاة ّ
بناء عمي  ،عإذا اتفؽ الطرعاف عمى أف يكوف راتب بعممة الدوالر
بتغير قيمة النئد الذي يتئاضى راتب
ّ
ً

تغي اًر عاحشاً ُينئص الئيمة الشرائية لمراتب.
تغير قيمة الدوالر ّ
مثبلً عينبغي األخذ بعيف االعتبار ّ
المشرع الفمسطيني أف يكوف دعع األجرة عي مكاف العمؿ ،والحكمة
أقر
ّ
ثانياً :مكاف دعع األجرة ،حيث ّ
مف ذلؾ ي أف يوعر عمى العامؿ النفئات وعناء االنتئاؿ إلى مكاف آخر غير مكاف عمم  ،إال إذا

واعؽ العامؿ أف يتـ تحويؿ راتب إلى مصرؼ آخر عي مكاف آخر ،ويبطؿ االتفاؽ عمى دعع أجر

العامؿ عي مكاف غير مكاف عمم بدوف مواعئت .

نص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أف يكوف دعع األجرة بعد انتهاء المعيار
ثالثاً:زماف دعع األجرة ،عئد ّ
أكد عمى أن ال يجوز تأخير األجرة بعد خمسة أياـ مف تاريخ االستحئاؽ – مع
الزمني المتفؽ عمي  ،و ّ

اختبلؼ بين وبيف قانوف العمؿ األردني الذي جعمها سبعة أياـ ،و ذا ما ُيحسب لمئانوف الفمسطيني
ألن عي مصمحة العامؿ -ك ّؿ ذا إال إذا واعؽ العامؿ عمى غير ذلؾ ،كما ل أف يتئاضى دععات مف

بد أف يكوف دعع األجرة عي أياـ العمؿ ،وال يجوز أف يكوف وقت دعع
راتب خبلؿ عترة عمم  ،كما أن ال ّ
األجرة خبلؿ أياـ الراحة األسبوعية أو الشهرية ،وذلؾ حتى يأخذ العامؿ حظ عي الراحة األسبوعية

يفوت عمى العامؿ راحت المئررة قانوناً
ويتفرغ لشؤون األسرية الخاصة ،واذا ععؿ العامؿ ذلؾ عإن ّ
وشرعاً.

رابعاً ََ :إثبات دعع األجرة ،عئد يتـ توقيع العامؿ عمى سجؿ األجور ،أو عمى إيصاؿ يفيد أن قبض
أجرت  ،لكف ذلؾ ال يعني إسئاط حئ عي أي زيادة عمى المبمغ المئبوض ،بؿ قد يكوف لؤلجرة توابع
أخرى كالعبلوات مثبلً ،واألصؿ أن ال يوجد طريئة محددة إلثبات الوعاء باألجر عي الئانوف

ينص عمي النظاـ
نص النظاـ الداخمي لممؤسسة عمى مثؿ ذز الطريئة ،واف لـ ّ
الفمسطيني ،إال إذا ّ
الداخمي عإف ذا يخضع لمئواعد العامة.
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خامس ػاً :تئػػادـ الحػػؽ عػػي األجػػر ،و ػػو ":مضػػي مػػدة معينػػة عمػػى وجػػوب أداء الحػػؽ ،يمنػػع مػػف سػػماع

الدعوى أماـ الئاضي" ،1أو و ":مضػي مػدة محػددة قضػاء عمػى إمكػاف إقامػة الػدعوى ،التػي تسػئط بػ

دوف الحؽ مع إنكارز" ،2أما عػف طبيعػة التئػادـ عػي الشػريعة اإلسػبلمية عإنهػا تمػنح حػؽ التممػؾ لشػخص
وضع يدز عمى عيف لـ تكف ممموكػة أحػد أصػبلً لئػوؿ الرسػوؿ  ":مػف أحيػا أرضػاً ميتػة عهػي لػ " 3ولػـ

نص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى قواعد خاصة بتئادـ الحؽ عي األجر ،لذا ينبغي الرجوع إلى الئواعد
ي ّ
العامة عي الئانوف المدني ،حيث احتوى ثبلثة أنواع مف التئادـ:
األوؿ :بمضػػي خمػػس سػػنوات لكػػؿ حػػؽ دوري متجػػدد ،ولػػو أقػ ّػر ب ػ المػػديف ،كػػأجرة المبػػاني واأل ارضػػي
الزراعية والرسوـ المستحئة لمدولة والمرتبات والمعاشات.
الثاني :بمضي ثبلث سنوات كحئوؽ األطباء والصيادلة ،عمى أف تكوف ذز الحئػوؽ مسػتحئة لهػـ عمػا
ّأدوز مف أعماؿ.

الثالػػث :بمضػػي سػػنة واحػػدة ،ويشػػمؿ حئػػوؽ العمػػاؿ والخػػدـ واألجػراء مئابػػؿ مػػا قػػاموا بػ مػػف توريػػدات.4

1

حامد محمد عبد الرحمف ،نظرية عدـ سماع الدعوى لمتئادـ  ،ص  ،٤٨رسالة دكتوراز غير منشورة

بكمية الشريعة والئانوف بالئا رة  ،سنة  ٦٧٩١ـ  ،لـ أتمكف مف اإلطبلع عميها ،بؿ كاف ذلؾ عي
ممخصها المنشور عمى االنترنتhttp://www.biblioislam.net/ar/Elibrary.
2

محمد حسف إب ار يـ ،أحكاـ التئادـ عي الفئ اإلسبلمي دراسة مئارنة ،ص  ،22رسالة دكتوراة مف

جامعة الئا رة ،وقد أُجيزت عاـ 2004ـ ،بإشراؼ الدكتور محمد بمتاجي والدكتور حسف إب ار يـ
محمد عبد الرحيـ.
3

رواز الترمذي عي سنن  ،ص ،326برقـ (  ،)1376وقاؿ عن األلباني  :حديث صحيح.

4

نص المادة رقـ( )410مف الئانوف المدني الفمسطيني.
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المبحث الرابع  :ح العامل في اإلجازات ويشمل المطالب اآلتية:

المطمب األول :اإلجازة السنوية

المطمب الثاني:اإلجازة األسبوعية

المطمب الثالث:اإلجازة المر ية

المطمب الرابع :اإلجازة العار ة
المطمب الخامس :إجازة األمومة

المطمب األول
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اإلجازة السنوية
عند البحث عف تعريؼ اإلجازة لغة ،عإننا نجد أف عمماء المغة وضعوا لها مجموعة مف المعاني التي
تعبر عنها ذز الكممة ،منها:
أوالً :قطع الطريؽ.

1

ثانياً :إنفاذ األمر والرأي ،ومنها ما رواز أنس بف مالؾ  قاؿ  :كنا عند رسوؿ اهلل عضحؾ ،عئاؿ:
ؿ تدروف مما أضحؾ ؟ قاؿ :قمنا اهلل ورسول أعمـ ،قاؿ :مف مخاطبة العبد رب  ،يئوؿ يا رب ألـ

تجرني مف الظمـ ؟ قاؿ :يئوؿ بمى ،قاؿ :عيئوؿ عإني ال أجيز عمى نفسي إال شا داً مني ،قاؿ :عيئوؿ

كفى بنفسؾ اليوـ عميؾ شهيدا ،وبالكراـ الكاتبيف شهودا ،قاؿ :عيختـ عمى عي  ،عيئاؿ ألركان انطئي،

ععنكف كنت
لكف وسحئاً،
ّ
قاؿ :عتنطؽ بأعمال  ،قاؿ :ثـ يخمى بين وبيف الكبلـ ،قاؿ :عيئوؿ ُبعداً ّ
3
أناضؿ " 2أي ال أنفذ وال أمضي.

ثالثاً :تكوف اإلجازة بمعنى األعطية والجائزة ،ومنها قوؿ الرسوؿ  ":أجيزوا الوعد بنحو ما كنت

أجيز ـ ب ".4

و ذز المعاني المذكورة كمها تخدـ موضوع ذا المطمب ،عإذا نظرنا إلى التعريؼ األوؿ منها والذي
و بمعنى قطع الطريؽ ،عهذا يعني أف العامؿ بإجازت يئطع مشوار العمؿ ،سواء كانت اإلجازة عي

منتصؼ األسبوع أو عي نهايت  ،و و ما يعطي قوة بدنية ومعنوية لمواصمة عمم بعد راحت .

أما التعريؼ المغوي الثاني والذي و إنفاذ األمر عيواعؽ ضرورة التزاـ العامؿ وصاحب العمؿ بأوامر

واضع الئانوف الذي و ولي األمر ،و ذز األوامر ي التي قررت أف اإلجازة ي حؽ لمعامؿ ،وواجب

عمى صاحب العمؿ ،وعي التعريؼ الثالث ترسيخ لمضموف اإلجازة التي تجعؿ منها عترة راحة ومكاعأة
الجد واالجتهاد بعد العودة إلى العمؿ.
عمى العمؿ الذي قاـ ب قبؿ اإلجازة ،وتشجيع لمعامؿ عمى ّ
1

األز ري ،محمد بف أحمد ،تهذيب المغة ،تحئيؽ محمد أبو الفضؿ إب ار يـ ،بدوف رقـ طبعة،ج،11

ص ،148مادة جئز ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة ،الئا رة ،مصر.
2
3

رواز مسمـ عي صحيح  ،ص ،1235كتاب الز د ،برقـ ( .)2969

الزبيدي ،تاج العروس مف جوا ر الئاموس ،ج ،4ص ،19مادة جوز.

 4رواز البخاري عي صحيح  ،ص  ،746كتاب الجهاد ،باب ؿ ُيستشفع أ ؿ الذمة ،يرقـ ( )3053
ورواز مسمـ عي صحيح  ،ص  ،693كتاب الوصية ،باب ترؾ الوصية لمف ليس ل شيء يوصي ب ،
برقـ ( .)1637
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أما تعريؼ اإلجازة اصطبلحاً :عمـ أجد – بعد طوؿ عناء وبحث -مف عمماء الشريعة أحداً

وضع لها تعريفاً نظ اًر ألف ذز التراتيب اإلدارية لـ تكف معروعة لديهـ ،مع أف الشوا د النبوية تشير

إلى ضرورة إعطاء البدف ما يحتاج مف وقت لمراحة ،ويؤيد ذا حادثة مؤاخاة الرسوؿ  بيف سمماف

الفارسي 1وأبي الدرداء- 2رضي اهلل عنهما ،-حيث آخى النبي  بينهما عزار سمماف أبا الدرداء ،
ِ
ع أرَى أُـ الدرداء م ٍّ
شأنؾ؟ قالت :أَخوؾ أَبو الدرداء ،ليس ل حاجة عي الدنيا ،عجاء
تبذلَة ،عئاؿ لها :ما
ُ
ّ
أَبو الدرداء ،عصنع ل طعاما ،عئاؿُ :كؿ عإني صائـ ،قاؿ :ما أَنا ٍ
بىكؿ حتى تأْكؿ ،عأَكؿ ،عمما كاف
ً
الميؿ ذ ب أَبو الدرداء يئوـ ،عئاؿ :نـ ،عناـ ثـ ذ ب يئوـ ،عئاؿ :نـ ،عمما كاف آخر الميؿ قاؿ سمماف:
عميؾ حئاً ،ولنفسؾ عميؾ حئًا ،وألَ مؾ عميؾ حئًا،
قـ اآلف ،قاؿ :عصمَّيا ،عئاؿ ل سمماف :إِف لربؾ ْ
حؽ حئ  ،عأتى النبي  عذكر ذلؾ ل  ،عئاؿ النبي ":صدؽ سمماف"3و قد جاء عي
عأَعط ك ّؿ ذي ّ
تعميؽ صاحب عتح الباري حوؿ ذا الحديث أف عي جواز النهي عف المستحبات إذا خشي أف يفضي

إلى السىمة والممؿ ،وتفويت الحئوؽ المطموبة الواجبة منها أو المندوبة،وعي أيضاً ك ار ة الحمؿ عمى

النفس عي العبادة ،4واذا كانت الك ار ة قد وردت عمى حمؿ النفس عمى العبادة عمى حساب الصحة

والعاعية عمف باب أولى أف تكوف الك ار ة عي حمؿ النفس عمى العمؿ ،واعماؿ البدف عوؽ طاقت داخؿ

تحت ذز الك ار ة.

ومف خبلؿ تئرير الرسوؿ  لئاعدة " إف لبدنؾ عميؾ حئا" يمكف تعريؼ اإلجازة عمى أنها :عترة

انئطاع العامؿ عف دوام الرسمي عي العمؿ بإذف صاحب العمؿ لعوارض سيأتي ذكر ا عند الحديث

عف أنواع اإلجازت ،والحكمة مف ذا االنئطاع -واهلل تعالى أعمـ -أف العمؿ دوف راحة يولّد الممؿ
 1سمماف الفارسي ،أبو عبد اهللُ ،يعرؼ بسمماف الخير،أصم مف عارس مف راـ رمز ،ومف قرية يئاؿ
جي ،كاف إذا قيؿ ل  :ابف مف أنت؟ قاؿ :أنا سمماف ابف اإلسبلـ مف بني آدـ ،توعي عي آخر
لها ّ
خبلعة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنهما ،وكاف ذلؾ سنة  35ػ .ابف عبد البر ،اإلستيعاب عي معرعة
األصحاب ،ج ،2ص.638
2

عويمر بف عامر ،وقيؿ أف اسم عويمر بف قيس بف زيد ،شهد أحداً وما بعد ا ،قاؿ عن معاذ بف

جبؿ -رضي اهلل عنهما -التمسوا العمـ عند أربعة ر ط :عند عويمر أبي الدرداء ،وسمماف الفارسي،
وعبد اهلل بف مسعود ،وعبد اهلل بف سبلـ الذي كاف يهودياً عأسمـ" مات بعد معركة صفيف سنة  32ػ

وقيؿ سنة  31ػ .ابف عبد البر ،االستيعاب عي معرعة األصحاب ،ج ،3ص .1230
3

رواز البخاري عي صحيح  ،ص  ،466كتاب الصوـ ،باب مف أقسـ عمى أخي ليفطر عي التطوع،

صنع الطعاـ والتكمّؼ لمضيؼ ،برقـ
برقـ (  )1968ورواز مرة أخرى ،ص  ،1553كتاب األدب ،باب ُ
( . )6139
4

ابف حجر ،عتح الباري ،ج ،4ص.212
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والكسؿ ،ويورث اإلر اؽ الجسدي الذي تنعكس آثارز السمبية عمى قدرة العامؿ عمى اإلنتاج والعطاء،

وقد وردت اإلشارات النبوية إلى تخصيص يوـ لمراحة والتفرغ لؤلشغاؿ الخاصة ،ومالت تمؾ النصوص
إلى جعم يوـ الجمعة لفضم وعظيـ شأن  ،حيث قاؿ رسوؿ اهلل  ":ما عمى أحدكـ إف وجدتـ أف

ثوبي مهنت " 1وعمي إذا قررت الدولة أف العمؿ ثماني ساعات مثبلً وجب
يتخذ ثوبيف ليوـ الجمعة سوى ّ
العماؿ
ّ
التئيد بذلؾ ،كما أنها عندما تئرر يوماً مف أياـ األسبوع ليكوف يوماً لراحة العماؿ يكوف جمهور ّ

ممزميف بذلؾ اليوـ ،ونشير نا إلى أف قانوف العمؿ الفمسطيني – كغيرز مف الئوانيف العربية – لـ يأت
عمى تعريؼ اإلجازة ،بؿ خاض عي غمار تفصيبلتها مباشرة.

وقد قررت الشريعة اإلسبلمية أف لولي األمر الحؽ عي تخصيص يوـ مف أياـ األسبوع لراحة

العماؿ ،ك ٌؿ حسب إمكانيات عمم  ،و ذا مف باب السياسة الشرعية ذات المجاؿ الفسيح عي األمور
االجتهادية التي تخضع لتئدير ولي األمر لممصالح العاممة ،و و ما قررز قانوف العمؿ الفمسطيني،

نص عي المادة رقـ (  ) 74مف أن  ":يستحؽ العامؿ إجازة سنوية مدعوعة األجر مدتها أسبوعاف
حيث ّ
عف كؿ سنة عي العمؿ ،وثبلثة أسابيع لمعامؿ عي األعماؿ الخطرة أو الضارة بالصحة ،ولمف أمضى
خمس سنوات عي المنشأة".2

ابتداء ،ال
بد مف اإلشارة إلى أف األولى عي الئانوف أف ال يسمح بتمؾ األعماؿ الضارة بالصحة
و نا ال ّ
ً
أف ُيعطي العامؿ عيها إجازة أطوؿ مف غير ا مف األعماؿ ،كما أف الئانوف لـ يوضح معيا اًر لمضرر

لمذي يمكف أف يمحؽ باإلنساف ،و ؿ و ضرر بالصحة الجسدية أـ الصحة النفسية  ،أـ بهما معاً؟،
ثـ إف قصر ذز األعطية عمى مف أمضى خمس سنوات عي المنشأة ُيمحؽ الظمـ بالعامؿ الذي أمضى
أقؿ مف ذلؾ ،و و ما يجعم يعمؿ الخمس سنوات متواصمة ،وال يرتاح إال أياـ الجمعة أو العطمة

األسبوعية ،وعي ذلؾ مف اإلر اؽ الكثير ،مع أن قد ُينجز عمبلً أكثر ممف أمضى عشرات السنوات
عي المنشأة ،ثـ إف النص الئانوني بحاجة إلى تئييد السنوات الخمس بالتواصؿ أـ عدم .

رد أصؿ تئرير ذز اإلجازة الندراجها تحت مبدأ المحاعظة عمى النفس والبدف عي اإلسبلـ
ويمكف ّ
لئصة سمماف الفارسي وأبي الدرداء – رضي اهلل عنهما ،3-كما تندرج تحت األمور الدنيوية التي

مر النبي  بئوـ يمئحوف ،عئاؿ :لو لـ
أرجعها الرسوؿ  لمناس ،قياساً عمى حادثة تمئيح النخؿ ،حيث ّ
1

رواز أبو داود عي سنن  ،ص  ،170كتاب الصبلة ،باب المباس لمجمعة ،برقـ (  ، ) 1078ورواز ابف

ماج عي سنن ،ص  ،197كتاب إقامة الصموات ،باب ما جاء عي الزينة يوـ الجمعة ،برقـ ( 1095
) ،و و حديث صحيح.
2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.32

3

سبؽ ذكر ا وتخريجها ص .126
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تفعموا لصمح ،عخرج شيصاً ( و البسر الرديء ،الذي إذا يبس صار حشفاً ،أو و أردأ التمر) 1عمر

بهـ عئاؿ :ما لنخمكـ ؟ قالوا :قمت كذا وكذا ،قاؿ" :أنتـ أعمـ بأمر دنياكـ".2

نص الئانوف عي نفس المادة السابئة عي الفئرة الثانية عمى عدـ جواز تنازؿ العامؿ عف
وقد ّ
إجازت السنوية ،و ذا حرص مف الئانوف نحسب ل عمى أف يستفيد العامؿ مف ذز الفترة المعطاة ل
لراحت واستعادة نشاط  ،ولكف ال أرى مانعاً مف تنازل عف بعضها إذا كاف العامؿ بحاجة إلى ٍ
دخؿ
مادي إضاعي ،خصوصاً أف العمؿ عي أوقات الراحة واإلجازة ل مف األجر أكثر مف غيرز مف األياـ،

بغض النظر عف جنسهـ أو
العماؿ،
ّ
وأشير نا إلى أف ذا النوع مف اإلجازات يشترؾ عي جميع ّ
مؤ مهـ العممي أو طبيعة عممهـ ،و ذز المدة الممنوحة لمعامؿ تمثؿ الحد األدنى  ،لذا ُيعتبر باطبلً كؿ

ورب العمؿ عمى أياـ أقؿ مما و منصوص عمي .
اتفاؽ بيف العامؿ ّ

1
2

النووي ،صحيح مسمـ بشرح النووي ،ج ،8ص.104

رواز مسمـ عي صحيح  ،ص ،1001كتاب الفضائؿ ،باب وجوب امتثاؿ ما قال النبي شرعاً دوف ما

ذكرز مف معايش الدنيا عمى سبيؿ الرأي ،برقـ ( .) 2363
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المطمب الثاني

اإلجازة األسبوعية
ذكر عئهاء الشريعة اإلسبلمية عمى أف المسمـ لو استأجر رجبلً يهودياً شه اًر كامبلً ،كانت أياـ

السبت مستثناة مف ذا العمؿ ،وكذلؾ لو استأجر المسمـ نصرانياً عإف أياـ األحد مستثناة أيضاً ،و كذا
الحاؿ بالنسبة لممسمـ ،عإف أياـ الجمعة مستثناة أيضا ،1وتتمخص عكرة ذا النوع مف اإلجازات بغياب

العامؿ عف عمم الرسمي يوـ واحد وبأجر مدعوع ،وقد رأينا أف تحديد ذا اليوـ يختمؼ باختبلؼ ديانة
العامؿ ،عالمسمـ يغيب يوـ الجمعة ،واليهودي يغيب يوـ السبت ،وكذلؾ النصراني يوـ األحد ،مع أف

الشريعة اإلسبلمية أعسحت المجاؿ لطرعي اإلنتاج باالتفاؽ عمى أي يوـ آخر مع مراعاة المصالح
بحد ذات ).
الثبلث( مصمحة العامؿ ،مصمحة صاحب العمؿ ،مصمحة العمؿ ّ
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ (  )72عمى أف  ":لمعامؿ الحؽ عي راحة
وقد ّ

بناء عمى اتفاؽ طرعي اإلنتاج تجميعها
أسبوعية مدعوعة األجر ال تئؿ عف  24ساعة متتالية ،ويجوز ً
مرة واحد عي الشهر وتُحتسب الراحة األسبوعية مدعوعة األجر إذا عمؿ العامؿ ستة أياـ متصمة قبمها،
2
نص
ُ
ويحسـ مف ذلؾ نسبة األياـ التي يغيبها العامؿ عف العمؿ"  ،وعي المادة التالية رقـ ( ّ )73
الئانوف عمى أف  ":يوـ الجمعة و الراحة األسبوعية إال إذا كانت مصمحة العمؿ تئتضي تحديد يوـ

آخر بصورة منتظمة" ،3مع أف تغيير يوـ اإلجازة مف يوـ الجمعة ليوـ آخر ال أرى أن ُيشترط عي
يضطر صاحب العمؿ الستبداؿ يوـ الجمعة بيوـ آخر لمدة ثبلثة أسابيع مثبلً ،وذلؾ
االنتظاـ ،عئد ّ
تماشياً مع ظروؼ العمؿ.

نص عمي
مع أف عي ذا إغفاالً مف الئانوف لوجود موظفيف مف غير المسمميف ،لذلؾ عإف ما ّ
عئهاء الشريعة قديماً و األقرب إلى الصواب ،واألسهؿ عند التطبيؽ العممي ،مع أف المتأمؿ عي
النصوص الواردة حوؿ يوـ الجمعة ال يجد عيها ما يوجب أف تكوف اإلجازة يوـ الجمعة ،إال أف

األحاديث النبوية تشير إلى أف يوـ الجمعة يوـ عيد ،وقد ذكرنا سابئاً الخبلؼ بيف الفئهاء عي العمؿ

يوـ الجمعةُ ،يضاؼ إلى ذلؾ استحئاؽ العامؿ إلجازة األعياد مدعوعة األجر  ،وقد أضاؼ الئانوف
تمؾ األعياد الرسمية –مع تحفظ الباحث عمى ذا المسمى -ألف ما ية ما ُيسمى باألعياد الرسمية
بحاجة إلى توضيح وحصر ،ال أف يبئيها الئانوف مطمئة ،وخاضعة لتئدير مجمس الوزراء ،وتختمؼ
باختبلؼ توجهات الوزير المعني أو توجهات مجمس الوزراء  ،إال أف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني

1

الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرعة ألفاظ المنهاج ،ج ،3ص.403

2

و ازرة العمؿ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.32

3

المصدر نفس  ،ص.32
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ذكر ا عي المادة رقـ (  ) 7مف البلئحة التنفيذية لئرار مجمس الوزراء رقـ (  ) 45لسنة 2005ـ ،لكن

حصر ا لمموظفيف العامميف عي الدوائر الحكومية عئط دوف غير ـ  ،عكانت ثبلثيف يوماً لممسمميف
والنصارى الشرقييف والغربييف والطائفة السامرية.

- 140 -

المطمب الثالث

اإلجازة المر ية
ال شؾ أف المرض ابتبلء مف اهلل عز وجؿ ،و و ما يؤثر سمباً عمى قدرة العامؿ اإلنتاجية ،وقد

يحوؿ عي بعض الحاالت دوف قياـ العامؿ بالعمؿ ،ويندرج استحئاؽ العامؿ تحت الرحمة باإلنساف

بد وأف يكوف رحيماً بأخي  ،عيعين عمى التغمب عمى مرض ،
كونهـ إخواناً ألصحاب العمؿ ،واألخ ال ّ
لهذا كم جاء قوؿ الرسوؿ  ": إخوانكـ َخولكـ جعمهـ اهلل تحت أيديكـ عمف كاف أخوز تحت يدز
عميطعم مما يأكؿ ،وليمبس مما يمبس ،وال تكمفو ـ ما يغمبهـ ،عإف كمفتمو ـ عأعينو ـ".1
ولئد رأينا عيما تئدـ أف أصؿ استحئاؽ العامؿ ألُجرت

و استيفاء المستأجر لممناعع ،عإذا لـ

نص بعض الفئهاء عمى أف العامؿ ال يستحؽ
يستوؼ المستأجر المناعع عبل أجر لمعامؿ ،وعمي عئد ّ
األجرة إذا مرض وانئطع عف العمؿ بعذر أو بغير عذر ،حيث جاء عي المبسوط ":ولو كاف يبطؿ مف

الشهر يوماً أو يوميف حوسب بذلؾ مف أجرز ،سواء كاف مف مرض أو بطالة ألن يستحؽ األجر بتسميـ
مناعع  ،وذلؾ ينعدـ عي مدة البطالة ،سواء كاف بعذر أو بغير عذر" ،2أما الموقؼ الئانوني مف اإلجازة

بناء عمى تئرير المجنة
المرضية عئد ّ
نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ (  )79عمى أن ً ":
الطبية يستحؽ العامؿ إجازة مرضية مدعوعة األجر خبلؿ السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً،
وبنصؼ األجرة لمدة أربعة عشر يوماً أخرى" 3والمتأمؿ عي ذز المادة يتبيف ل بعض المبلحظات

عميها منها:

 .1إف تحديد المواعئة عمى اإلجازة المرضية الطارئة بوجود تئرير المجنة الطبية المعتمدة مف جهة
التشغيؿ عي مف التضييؽ عمى العامؿ ،إذ قد ال يجرؤ عمى طمب اإلجازة المرضية ليوـ واحد خوعاً مف
عناء المراجعات واالنتظار لمحصوؿ عمى تئرير ذز المجنة.

 .2يستحؽ العامؿ ذز اإلجازة مرة واحدة عي السنة الواحدة ،ولـ يتبيف موقؼ الئانوف مف مرض العامؿ
مرة أخرى.

 .3يرى الباحث أف جعؿ اإلجازة مدعوعة األجر كامبلً أربعة عشر يوماً قميؿ نسبياً.

 .4ينبغي التدرج عي احتساب األجر خبلؿ اإلجازة المرضية ،ععمى سبيؿ المثاؿ لو ُبدء بشهر كامؿ
تكوف اإلجازة بأجر كامؿ ،ثـ ُيعطى العامؿ مدة عشريف يوماً أخرى بثمثي األجر ،واف كاف ناؾ حاجة
1

سبؽ تخريج ص .69

2

السرخسي ،المبسوط ،ج ،15ص .162

3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .33
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لوقت إضاعي ُيعطى العامؿ عشرة أياـ إضاعية بنصؼ األجر ،ويحتسب لمعامؿ أجر عيما يحتاج مف
عترة أخرى بنسبة مئوية تكفي كأف تكوف  %10مثبلً ،وعي ذلؾ التدرج إدامة لممودة واإلحساف بيف

العامؿ وصاحب العمؿ ،وليكوف ذلؾ مدعاة لمعامؿ لئلخبلص عي عمم إذا عمـ أف دخم الشهري قد

ينئص ولكن لف ينئطع بسبب مرض المؤقت ،ولو كاف نظاـ التأمينات االجتماعية معموالً ب

كتابة ذز السطور ألحمنا العامؿ المريض عمى ما يئررز ذا الئانوف.
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عي أياـ

المطمب الرابع

اإلجازة العار ة
يعتبر غياب العامؿ دوف إذف مف صاحب العمؿ خطأً من  ،ومف ثَّـ يشكؿ مبر اًر لفصم  ،واذا

طالت مدة الغياب ،عإف ذلؾ ُيعد خطأً جسيماً مف العامؿ يبرر عصم دوف إخطار أو تعويض ،واذا
كاف غياب العامؿ بسبب قوة قا رة مؤقتة عإف ذا الغياب يكوف مبر اًر لوقؼ عئد العمؿ ،ولكف قد
يحدث أمر مف األمور العائمية لمعامؿ مثؿ زواج العامؿ ،أو زواج ابن  ،أو وعاة أحد أعراد أسرت  ،أو

والدة طفؿ ل  ،و ذز مف األمور المهمة عي حياة العامؿ ،وغير ا الكثير مف األمور الشخصية ،كما

بالتغيب عف العمؿ عي مثؿ ذز المناسبات،
يئتضي مبدأ حسف النية عي تنفيذ العئود السماح لمعامؿ
ّ
التغيب عف العمؿ دوف الحصوؿ عمى رضاء صاحب العمؿ
عإذا وجد أمر مف ذز األمور كاف لمعامؿ ّ
عي صورة إذف مسبؽ أو عي صورة مواعئة الحئة ،لكف لصاحب العمؿ مطالبة العامؿ بتئديـ الدليؿ
عمى وجود األمر العارض الذي منع مف الحضور إلى العمؿ ،عإذا لـ يئدـ العامؿ ذا الدليؿ كاف

لصاحب العمؿ اعتبار غياب بدوف عذر.

المشرع الفمسطيني حدوث ذز العوارض -دونما توضيح ألحكامها ،-عجاء عي المادة
وقد توقع
ّ
نصت  ":يجوز لمعامؿ التغ ّيب عف العمؿ لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أياـ عي
رقـ (  )78حيث ّ
السنة ،تحتسب مف اإلجازة السنوية عمى أف ال تتجاوز المدة ثبلثة أياـ متتالية عي المرة الواحدة" 1و ذا

عمى خبلؼ اإلجازات األخرى التي ُذكرت مف حيث أف تمؾ اإلجازات ال تحتسب مف اإلجا ازت

السنوية ،والمبلحظ أف قانوف العمؿ الفمسطيني سكت بخصوص أف ذز اإلجازة مدعوعة األجر أـ

ال؟ ،2ولـ يحدد األمور الشخصية والعائمية -و ذز تحتسب لمئانوف -بؿ أبئى حسـ اعتبار ما إذا كاف

األمر عارضاً لمحكمة الموضوع عند التئاضي ،مع العمـ أف العامؿ قد يتردد بالغياب لسبب عارض
إذا كاف قد استنفذ مدة اإلجازة السنوية المئررة ل  ،واألصؿ أف ال ُيحرـ اإلجازة العارضة ،حتى لو
استنفذ إجازت السنوية والعشرة أياـ المئرر ل كإجازة عارضة وحدث ل عارض عائمي أو شخصي،

التغيب ،عالعارض نا مف قبيؿ االستحالة المعنوية
ولكف ال يحؽ ل الحصوؿ عمى أجر عف أياـ
ّ
المؤقتة التي تؤدي إلى وقؼ عئد العمؿ ولكف ال تنهي .

1

المصدر نفس  ،ص .33

2

مشاقي ،شرح قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.54
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المطمب الخامس
إجازة األمومة

تبدأ مرحمة الطفولة منذ والدة الطفؿ وحتى بموغ سف االحتبلـ  ،حيث يدؿ عمى ذلؾ قوؿ اهلل 
ِ
ِ
{ :وِا َذا بمَغَ ْاألَ ْطفَا ُل ِمن ُكم ا ْلحمُم َف ْميستَأ ِْذ ُنوا َكما استَأْ َذ َن الَِّذ َ ِ
آي ِات ِه
ين من قَ ْبم ِه ْم َك َذل َك ُي َب ِّي ُن المَّ ُه لَ ُك ْم َ
َ َ
َ ْ
ُ ُ َ َْ
1
ِ
َّ ِ
يم } ؛ عئد دلّت اآلية الكريمة عمى أف بموغ الطفؿ و وقت تكميف باالستئذاف عمى مف
يم َحك ٌ
َوالم ُه َعم ٌ
يدخؿ عميهـ  ،كما أن

و سف تكميف باألحكاـ الشرعية عي العبادات والمعامبلت  ،ويرى جمهور

الفئهاء مف الحنفية 2والشاععية 3والحنابمة 4أف حضانة النساء تنتهي باستغناء الطفؿ عف خدمة النساء

5
نصوا عمى
وذلؾ ببموغ الصبي سبع سنوات عند الحنفية ،وسبع سنوات عند الحنابمة  ،أما المالكية عئد ّ
سف البموغ ،أما األنثى عتستمر حضانتها إلى أف تتزوج ويدخؿ بها
أف حضانة الذكر تستمر إلى ّ
زوجها ،6والشؾ أف تحديد سف الطفولة بهذا الئدر مف األعواـ عي حماية أكثر لمطفؿ ورعاية ل حتى

صحيحا مف الناحية البدنية والنفسية بعد أف أخذ حئ عي الرعاية كامبلً طواؿ تمؾ المدة ،ولـ
يشب
ً
يختمؼ الفئهاء كثي اًر عند تعريفهـ الحضانة والمحضوف؛ عهي عند المالكية"حفظ الولد والئياـ بمصالح ؛
والمحضوف و مف ال يستئؿ كالصغير؛ عتستمر حضانت عي الذكر إلى البموغ عمى المشهور ،وعي

األنثى إلى دخوؿ الزوج بها"،7وتوسع الشاععية عي تعريؼ الحضانة عهي "حفظ مف ال يستئؿ ،وتربيت ،
وتنتهي عي الصغير بالتمييز"،8أما بعدز إلى البموغ عتسمى كفالة ،وقد اتفؽ الفئهاء مف الحنفية

1
2

1

سورة النور ،آية رقـ .59

ابف الهماـ ،عتح الئدير ،ج ،3ص .316ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،4ص.184

3

قميوبي  ،أحمد سبلمة ،عميرة ،أحمد البرلسي  ،حاشيتا قميوبي وعميرة،ج ،4ص ،91بدوف رقـ

4

ابف مفمح ،المبدع شرح المئنع ،ج ،8ص .238المئدسي ،عبد الرحمف ،العدة شرح العمدة ،تحئيؽ

طبعة ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر.

خالد عبد الفتاح شبؿ ،ص  ،447ط2002 ،1ـ ،مؤسسة الكتب الثئاعية ،بيروت ،لبناف.
5

ابف مفمح ،الفروع  ،ج ،ص .620المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب

اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،9ص.430
6

الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،2ص .526الخرشي ،محمد ،حاشية الخرشي عمى مختصر سيدي

7

ابف جزي ،الئوانيف الفئهية ،ص .223

خميؿ ،ج ،3ص ،347بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

 8الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،5ص  .191الشربيني ،اإلقناع عي ح ّؿ ألفاظ أبي شجاع ،ج،2
ص.148
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والشاععية 2والحنابمة 3عي قوؿ لهـ عمى أف الحضانة حؽ لمحاضف (األـ) ،واستدلوا عمى ذلؾ بئوؿ اهلل
4
ٍ
ِ
ُخ َرى}
ستُْر ِ عُ لَ ُه أ ْ
 {:فَِإ ْن أ َْر َ ْع َن لَ ُك ْم فَآتُو ُ َّن أ ُ
اس ْرتُ ْم فَ َ
ورُ َّن َوأْتَم ُروا َب ْي َن ُكم ِب َم ْع ُروف َوِان تَ َع َ
ُج َ
وموضع االستدالؿ عي ذز اآلية أف ناؾ إشارة إلى جواز أف ترضع المولود بعد المعاسرة امرأة
أخرى ،وأف والدت ال تُجبر عمى إرضاع  ،كما استدلوا بما ورد عف الرسوؿ  أف امرأة قالت ":يا
رسوؿ اهلل إف ابني ذا كاف بطني ل وعاء ،وثدي ل سئاء ،وحجري ل حواء ،واف أباز طمئني عأراد أف
ينتزع مني" ،عئاؿ الرسوؿ ِ " :
أنت أحؽ ب ما لـ تنكحي ،"5أما الحنفية 6عي المعتمد عند ـ عئد
ذ بوا إلى أف الحضانة حؽ لمولد عمى أم وتُجبر عمي إذا لـ يوجد مف تحضن  ،أو وجد مف يحضن
لكن امتنع مف قبوؿ غير أم  ،وأما إذا لـ تتعيف األـ حاضنة عالحضانة حؽ لممحضوف عتُجبر عميها،
ات ير ِ ع َن أَودَ َد ُ َّن حولَ ْي ِن َك ِ
ِ
اد أَن ُي ِت َّم
اممَ ْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
َْ
ودليهـ عي ذا الئوؿ قوؿ اهلل َ {:وا ْل َوال َد ُ ُ ْ ْ ْ
اع َة} ،7واألمر لموجوب ،بمعنى أف األـ تُجبر عمى إرضاع ولد ا ،وعي ذا داللة عمى أنها تُجبر
َّ
الر َ َ
عمى حضانت  ،8وقاؿ المالكية أف الحضانة تتعيف عمى األب ،لذا عهي حؽ لمولد عمي  ،و ي حؽ ل

عمى أم عي حاؿ تعينها عميها وذلؾ عي حولي الرضاعة إذا لـ يكف لممحضوف أب وال ماؿ ُيستأجر
ل من حاضنة ،أما إذا لـ تتعيف عالحضانة حؽ لممحضوف ،9وقد استدلوا عمى قولهـ بأف الحاضف إذا

1

ابف عابديف ،رد المحتار ،ج،5ص .253الزيمعي ،تبييف الحئائؽ شرح كنز الدقائؽ،ج  ،3ص .46

3

ابف مفمح ،الفروع،ج،5ص  . 613المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب

 .2النووي ،روضة الطالبيف الطالبيف ،ج ،6ص .504الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،5ص.194
اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،6ص.13
4

سورة الطبلؽ ،آية رقـ .6

5

أخرج أحمد عي مسندز ،ج ،11ص ،310برقـ (  ) 6707وحكـ عمي شعيب األناؤوط بأن حديث

حسف ،ورواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الطبلؽ ،باب مف أحؽ بالولد ،برقـ (  ) 2276وقاؿ عن :

حسف.

رد المحتار عمى
 6ابف نجيـ ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ج ،4ص .180ابف عابديف ،حاشية ّ
الدر المختار ،ج ،5ص.560
7
8
9

سورة البئرة ،آية رقـ .233

ابف الهماـ ،عتح الئدير ،ج ،3ص.314

التسولي،البهجة شرح التحفة ،تحئيؽ محمد عبد الئادر شا يف ،ج ،3ص ،645ط  ،1دار الكتب

العممية  ،بيروت ،لبناف .العبدري ،محمد بف يوسؼ ،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،ج ،5ص،595

بدوف رقـ طبعة،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف .ابف رشد ،محمد بف أحمد،مئدمات ابف رشد ،ج،2

ص  ،376بدوف رقـ طبعة ،مطبعة السعادة ،مصر.
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أسئط الحضانة بعوض الخمع أو بغير عوض أصبلً عإنها تسئط ،ولو كانت حئاً لممحضوف لما سئطت

بإسئاط  ،وألف الحاضف ال أجرة ل مف أجؿ الحضانة عمى المشهور عند ـ  ،إذ اإلنساف ال يأخذ أج اًر

عمى الواجب عمي  ،ولو كانت الحضانة حئاً لممحضوف لكانت ل األجرة ،1ويرى الباحث – واهلل تعالى

أعمـ – أف الحؽ عي الحضانة مشترؾ بيف الحاضف والمحضوف ،ألف الحضانة بطبيعتها ال توجد إال
بهماٍ ،
ولكؿ منهما عيها حؽ ،حيث إف حؽ المحضوف متمثؿ عي البئاء وكذلؾ حؽ الحاضف متمثؿ عي
تربية ورعاية المحضوف واف كاف حؽ المحضوف أقوى لحاجت إليها.

2

وتعتبر العناية بالطفؿ منذ والدت مف أساسيات حيات  ،وحضانت دليؿ عمى استئامت النفسية
وسبلمت الفكرية والبدنية ،ولمحضانة داللة لغوية ،حيث تعني احتضاف الشيء ،أو وضع عي ِ
الحضف،
والحضف مف اإلنساف ما كاف دوف اإلبط إلى ِ
الكشح ،وحضف الطائر بيض  ،إذا ضم إلى نفس تحت

جناحي  ،وكذلؾ المرأة إذا حضنت ولد ا.

3

يميز
وعي المصطمح الشرعي تعني الحضانة تربية الطفؿ ومراعاة مصمحت عي وقت يعجز وال ّ
يضرز ،وتربيت بغسؿ رأس وبدن
ضر ا ونفعها ،4ومف الفئهاء مف جعمها ":حفظ الطفؿ عما
ّ
بيف ّ
وثياب  ،ود ن وتكحيم  ،وربط عي المهد وتحريك ليناـ ونحو ذلؾ" ،5ويعتبر ذا التعريؼ األقرب لما

نناقش ( إجازة األمومة) ،ألن ذكر ما تئوـ ب المرأة الموظفة التي تستحؽ

ذز اإلجازة ،ومف

المعاصريف مف جعمها الئياـ عمى الولد الصغير بما يصمح تربية وحفظاً حتى يستئ ّؿ بأمورز.6
ض لَهما ج َناح ُّ
وتئرر مستند الحضانة عي قوؿ اهلل {:و ْ ِ
ب ْار َح ْم ُه َما
الر ْح َم ِة َوُقل َّر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
اخف ْ ُ َ َ َ
َ
ِ
ص ِغي ارً } 7عراعت الشريعة الفطرة البشرية والتكويف الجبمّي لئلنساف السوي ،إذ الطفؿ يحتاج
َرب ََّياني َ

َك َما
إلى

1

التسولي،البهجة شرح التحفة ،ج ،3ص.645

2

عئمة ،محمد ،نظاـ األسرة عي اإلسبلـ ،ج ،3ص ،353ط1990 ،2ـ ،مكتبة الرسالة الحديثة،

3

الجو ري ،إسماعيؿ بف حماد ،الصحاح ،تحئيؽ أحمد عبد الغفور عطار ،ج ،5ص ،2101مادة

عماف ،األردف.

حضف ،ط1979 ،2ـ ،دار العمـ ،بيروت ،لبناف.
4

الماوردي،الحاوي الكبير ،ج ،11ص.498

5

المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،ج،9

6

بحث منشور عي مجمة

ص.416

حمادة ،عاروؽ ،أحكاـ الحضانة عي اإلسبلـ سياج لحماية الطفولة،

األحمدية ،العدد الثالث ،ص ،4والمؤلؼ مدرس بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية عي جامعة محمد

الخامس بالرباط ،و و سوري األصؿ.
7

سورة اإلسراء ،آية رقـ .24
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بناء عميها استحئت
إلى صبر طويؿ ،ورأعة مرعئة بالعناية والمطؼ، ،واستحئاؽ األـ لهذز الوظيفة التي ً
إجازة األمومة أف امرأة كانت قد تزوجها عمر بف الخطاب  خاصمت إلى أبي بكر  عئاؿ ":ي

وشمها ولطفها خير منؾ."1
أعطؼ وألطؼ وأرحـ وأحنا وأرؽ ،و ي أحؽ بولد ا ما لـ َّ
تزوج ،و ريحها ّ
وقد نب رسوؿ اهلل  إلى أ مية تنشئة الطفؿ تنشئة صالحة ،عئاؿ" :كؿ مولود يولد عمى

ٍّ
أويمجسان " ،2ولئد سبؽ اإلسبلـ األمـ والشعوب الكاعرة التي انتبهت
أوينصران ،
يهودان ،
ٍّ
الفطرة ،عأبواز ٍّ
أل مية المحاضف ،وخطورتها ،وتأثير ا عي تكييؼ عئمية الناشئة عمى المنه  ،والفمسفة ،والسموؾ الذي

يراد من  ،حيث تنبع إجازة األمومة مف حضانة األـ لمولود ا ،حيث ُيئاس استحئاؽ األـ لهذز اإلجازة
عمى استحئاقها لمتفرغ مف أجؿ حضانة المولود ،وقد أعطى قانوف العمؿ الفمسطيني حؽ االنئطاع عف

العمؿ لممرأة المتزوجة والعاممة حيف وضع المولود حفاظاً عمى الحئوؽ التي كفمها اإلسبلـ لممولود

عنص عي المادة رقـ (  ":) 103لممرأة العاممة التي أمضت عي العمؿ
الجديد ولؤلـ المربية والحاضنةّ ،
قبؿ كؿ والدة مدة مائة وثمانيف يوماً الحؽ عي إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدعوعة األجر منها ستة
أسابيع بعد الوالدة" 3ومما يؤخذ عمى ذا النص مايمي:

تختص الم أرة العاممة التي أمضت عي العمؿ ستة أشهر بإجازة الوضع عي مف الظمـ الذي
 .1أف
ّ
يمكف أف يحيؽ بالمرأة الحامؿ التي تمتحؽ بالمنشاة و ي تئترب مف وقت وضعها ،عفي ذز الحالة يحؽ
لنص الئانوف – ومف نا ستضطر
لصاحب العمؿ رعض المواعئة عمى منحها ذز اإلجازة – نظ اًر ّ
العاممة النفساء التوج لمعمؿ عي األياـ األولى مف وضعها لمحمؿ ،وذلؾ خوعاً عمى مستئبؿ وظيفتها أو
بغض النظر عف المدة التي
انئطاع راتبها ،لذا ينبغي العمؿ عمى أف يكوف ذا الحؽ لجميع العامبلت
ّ
أمضتها عي العمؿ ،ألف ذا االنئطاع عف العمؿ ال مجاؿ لتأجيم أو منع .

 .2تحديد اإلجازة بعشرة أسابيع قميؿ بالنسبة لمعاممة الشابة التي وضعت ألوؿ مرة ،نظ اًر لئمة خبرتها

عي تربية األطفاؿ.

 .3لـ تذكر النصوص الئانونية المدة الئانونية التي يجوز لممرأة العاممة طمب اإلجازة بدوف راتب ،و ؿ
يحؽ لممرأة العاممة أف تطمب اإلجازة بدوف راتب لمدة طويمة ،و ؿ يحؽ لصاحب العمؿ االمتناع عف

المواعئة؟.

المصنؼ ،تحئيؽ حبيب الرحمف األعظمي،ج ،7ص،154ط1972 ،1ـ،
الرزاؽ،
 1الصنعاني ،عبد ّ
ّ
المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف ،ولـ أقؼ عمى حكـ لممحدثيف عمى ذا األثر.
2

رواز البخاري عي صحيح  ،ص ،327كتاب الجنائز ،باب ما قيؿ عي أوالد المشركيف ،برقـ (

3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.41

.)1385
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 .4تحدثت بعض الئوانيف العالمية عف استحئاؽ الرجؿ إجازة عند وضع امرأت  ،وعي ذلؾ مف الئبوؿ

معينة منها مثبلً أف تكوف المرأة الواضعة تحتاج مساعدة وال أحد غير زوجها ،كذلؾ لو
عي حاالت ّ
ويذكر ذا ليكوف لمعامؿ
كاف المولود أو المواليد بحاجة إلى رعاية صحية أو مراجعات لممستشفياتُ ،
األحئية عي مثؿ ذز اإلجازة ولكف ال تُسمى إجازة أمومة ،نظ اًر الرتباط األمومة باألـ ،ولكف ممكف أف
تسمى بإجازة طارئة أو إجازة خاصة ،وقد حصؿ اآلباء البريطانيوف منذ عاـ 2004ـ عمى حئهـ عي
إجازة األبوة ،حيث يعطى حؽ أخذ اإلجازة لآلباء ولؤلمهات عمى السواء  ،وعي السويد اعتراعاً بالمساواة

أقرت الحكومة السويدية قوانيف تُمزـ بالمساواة عي كؿ مناحي الحياة
بيف الجنسيف وبعداً عف التمييز ّ ،
العامة ،وعرضت المساواة عي األجور لمرجاؿ والنساء الذيف يؤدوف نفس الوظائؼ ،وأعطت الرجاؿ

والنساء حئوقاً متساوية مف حيث إجازات األبوة ،وقد أقرت لجنة العمؿ والشؤوف االجتماعية عي البرلماف
اإلسباني مشروع قانوف يمنح األب بموجب إجازة لمدة شهر لمساعدة زوجت عي تحمؿ مسؤولية تربية

الطفؿ ،وأجمعت جميع األحزاب عمى الئانوف الجديد ،باستثناء الحزب الشعبي المعارض ،الذي امتنع

عف التصويت ،ونحف نرى أف ذز الئوانيف تنطمؽ مف منطمئات غير أخبلقية وال دينية  ،وانما مف
معتئدات تمزمهـ بمساواة الرجؿ لممرأة ،وذلؾ عمى حساب األسرة والئوامة والسكينة.

المشرع الئانوني الفمسطيني عمى سبلمة الطفؿ أوالز رعاية خاصة ،عئد أعطى المرأة
 .5حرصاً مف
ّ
المرضع الحؽ بإرضاع وليد ا أثناء العمؿ بعد إجازة الوضع لمرة واحدة أو مرات ال تئؿ عي مجموعها
عف ساعة يومياً وذلؾ لمدة سنة مف تاريخ الوضع ،مع إق اررز بأف ذز الساعة الزمنية تكوف محسوبة

مف ساعات العمؿ اليومي ،عئد ورد عي المادة رقـ (  ) 104مف قانوف العمؿ الفمسطيني ":لممرأة

المرضع الحؽ بفترة أو عترات رضاعة أثناء العمؿ ال تئؿ عي مجموعها عف ساعة يومياً لمدة سنة مف
تاريخ الوضع" ،1ولكف مما ُيبلحظ عمى ذا النص و اشتراط مدة الساعة لمدة سنة مف تاريخ الوضع
وليس مف تاريخ انتهاء إجازة الوالدة ،وربما أخطأ الئانوف عي ذا ،إذ إف المرأة تكوف قد أمضت عشرة
أسابيع خارج نطاؽ العمؿ ،لذا عإف األولى عدـ احتساب عترة العشرة أسابيع مف ضمف السنة التي أشار

إليها الئانوف ،2وكاف مف األولى بالئانوف منع أصحاب العمؿ مف تشغيؿ النساء قبؿ إنهاء العشرة
أسابيع وذلؾ كنظيرز األردني ،حيث استحدث نوعيف جديديف مف اإلجازات وبتفصيؿ واضح ،ما:

نص عي المادة رقـ (  )67أف لممرأة الحؽ بأف تحصؿ
النوع األوؿ :إجازة التفرغ لتربية األطفاؿ ،حيث ّ
تفرغ لتربية أطفالها ،ولكن شرطها بشروط منها:
عمى إجازة ّ
 .1أف تكوف المؤسسة التي تعمؿ بها المرأة يعمؿ بها عشرة عماؿ عأكثر.

1

المصدر نفس  ،ص.42

2

مشاقي ،شرح قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص ،55بتصرؼ يسير.
- 148 -

 .2أف يكوف لدى المرأة العاممة أكثر مف طفميف.

التفرغ لتربية أطفالها ،عمى أف تطمب المرأة العاممة
 .3أف يكوف دؼ المرأة مف الحصوؿ عمى اإلجازة ّ
ذز اإلجازة قبؿ البدء عيها بمدة معئولة.
 .4عدـ التزاـ صاحب العمؿ بدعع األجر خبلؿ ذز اإلجازة.
 .5أف تكوف ذز اإلجازة لمدة سنة واحدة عئط.

المشرع األردني عمى بئاء العبلقات
النوع الثاني :إجازة المراعئة ألحد الزوجيف ،وذلؾ حرصاً مف
ّ
األسرية قوية ومتماسكة ،حيث أشار عي المادة رقـ (  )68مف قانوف العمؿ الجديد عمى أن لكؿ مف
الزوجيف الحصوؿ عمى إجازة لمرة واحدة دوف أجر لمدة ال تزيد عف سنتيف لمراعئة زوج  ،إذا انتئؿ
إلى عمؿ آخر يئع خارج المحاعظة التي يعمؿ عيها داخؿ المممكة أو حتى إلى عمؿ يئع خارجها،

ويستنت مف ذا الكبلـ الئانوني:

 .1أف يكوف كؿ مف الزوجيف عامبلً.

 .2أف ينتئؿ أحد الزوجيف العامميف إلى مكاف عمؿ آخر.

 .3أف تكوف اإلجازة عي حدود سنتيف طوؿ مدة خدمة العامؿ.

1

وقد أشار قانوف العمؿ الفمسطيني لمثؿ ذز اإلجازات – دونما تفصيؿ -عي المادة رقـ (  )105حيث

نصت ":وعئاً لمصمحة العمؿ يجوز لممرأة العاممة الحصوؿ عمى إجازة بدوف أجر لرعاية طفمها أو

لمراعئة زوجها" 2و و ما ُيثير التساؤؿ عف الرجؿ العامؿ ،ؿ يجوز ل طمب إجازة لمراعئة زوجت
العاممة؟

1

رمضاف ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ الجديد ،ص  ،368بتصرؼ.

2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .42
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المبحث الخامس  :ح العامل في التأمين والتعويض وفيه مطمبان:

المطمب األول :التأمين في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.

المطمب الثاني :التعويض في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
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المطمب األول

التأمين في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
جاء عي تعريؼ التأميف لغة ما نص  ":أمف :الهمزة والميـ والنوف أصبلف متئارباف :أحد ما

األمانة التي ي ضد الخيانة ،ومعنا ا سكوف الئمب ،واآلخر التصديؽ" ، 1وجاء عي المفردات ":أمف:

أصؿ األمف طمأنينة النفس وزواؿ الخوؼ ،واألمف واألمانة واألماف عي األصؿ مصادر ،ويجعؿ

األماف تارة اسماً لمحالة التي يكوف عميها اإلنساف عي األمف ،وتارة اسماً لما يؤمف عمي اإلنساف"، 2
سوؼ يظهر مف ذيف التعريفيف أف لفظة التأميف تعود عي المغة إلى األمف ،واألمف واألماف تحدثاف

عي النفس طمأنينة عند زواؿ ما تخشاز ،أو تتوجس من النفس،و ذا بالضبط ما يحدث لممؤ ِمف عند
اتفاق مع شركة التأميف.

وعي االصطبلح الئانوني يمكف تعريؼ عئد التأميف بأن  ":عئد يمتزـ المؤمف بمئتضاز أف

يؤدي إلى المؤمف ل أو إلى المستفيد الذي اشترط التأميف لصالح مبمغاً مف الماؿ أو أي عوض مالي

آخر عي حالة وقوع الحادث او تحئؽ الخطر المبيف بالعئد ،وعي نظير ذلؾ قسط أو أية دععة مالية

أخرى يؤديها المؤمف ل لممؤمف" ،3أما عي االصطبلح الفئهي عيمكف تعريف بأن  ":ضماف بعوض عي

مئابؿ عوض".4

عرع بئول  ":التأميف التزاـ طرؼ آلخر بتعويض نئدي يدعع ل
ومف الفئهاء المعاصريف مف ّ
عين  ،عند تحئؽ حادث احتمالي مبيف عي العئد ،مئابؿ ما يدعع ل ذا اآلخر مف مبمغ نئدي
أو لمف ُي ّ
5
وعرع آخروف كنظاـ بئولهـ ":نظاـ تعاقدي يئوـ عمى أساس المعاوضة ،غايت
عي قسط أو نحوز" ّ ،

1

ابف عارس ،معجـ مئاييس المغة ،ج  ،1ص  ،135مادة ( أمف ).

2

األصفهاني ،الحسيف بف محمد ،المفردات عي غريب الئرآف ،تحئيؽ محمد سيد كيبلني،ص،25طبعة

3

العرواف ،اب ار يـ بف عبد الرحمف ،عئد التأميف التجاري وحكم عي الفئ اإلسبلمي ،ص ،6ط،1

4

المصدر نفس  ،ص.9

عاـ 1961ـ ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدز.

1995ـ ،بحث مئدـ لمركز البحوث التربوية عي كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود.
5

ابف ثنياف ،سميماف بف اب ار يـ ،التأميف وأحكام  ،ص  ،40ط1993 ،1ـ ،دار العواصـ المتحدة،

قبرص ،بيروت ،لبناف ،أصؿ الكتاب رسالة عممية ناؿ بها صاحبها رسالة الدكتوراة مف جامعة اإلماـ
محمد بف سعود.
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التعاوف عمى ترميـ أضرار المخاطر الطارئة بواسطة يئات منظَّمة تزاوؿ عئودز بصورة عنية قائمة
عمى أُسس وقواعد إحصائية"

1

ويتكوف عئد التأميف مف عناصر سبعة ي:
 .1المؤمف ( الطرؼ الذي يتعهد بدعع مبمغ التأميف عند تحئؽ الخطر المؤمف ضدز).
 .2المستأمف ( الطرؼ الذي يتعهد بدعع قسط التأميف المتفؽ عمي لممؤمف ).

 .3مبمغ التأميف ( العوض الذي يتـ دعع مف قبؿ المؤمف عند تحئؽ الخطر).
 .4قسط التأميف ( المبمغ الذي يتـ دعع مف قبؿ المستأمف عي مئابؿ التأميف ).

 .5المستفيد ( الذي يستحؽ مبمغ التأميف عند تحئؽ الخطر المؤمف ضدز سواء كاف المستأمف نفس أو

مف يئوـ مئام ).

 .6المؤمف ضدز ( الخطر أو الحادث الذي ُيحتمؿ وقوع ).
2
 .7المؤمف عمي ( الشيء الذي ُيخشى عمي مف الخطر المؤمف ضدز خبلؿ عترة العئد ).
وقد اختمؼ الفئهاء عي حكـ التأميف التجاري ،عانئسموا عيما بينهـ إلى عريئيف:
الفريؽ األوؿ :الئائموف بالجواز ،3وقد استدلوا بأدلة أكثر ا يستند إلى الئياس منها:

 .1األصؿ كاف عي الشريعة إباحة العئود ،والتأميف واحد مف ذز العئود ،لئوؿ اهللَ ُ {:و الَِّذي َخمَ َ
ات و ُو ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
ٍ
لَ ُكم َّما ِفي األَر ِ ِ
يم}  ،4وعي
استََوى إِلَى َّ
ض َجميعاً ثُ َّم ْ
س َم َاو َ َ
س ْب َع َ
س َّوا ُ َّن َ
الس َما فَ َ
ْ
ش ْي َعم ٌ
ذز اآلية ما يدؿ عمى إباحة كؿ ما خمئ اهلل لمناس ،إال ما ورد دليؿ عمى تحريم  ،وقد ُيناقش ذا
االستدالؿ بأف عي حجة عمى قائمي

االستدالؿ ،حيث قامت األدلة التي
َيقُوم َ ِ َّ
وم الَِّذي َيتَ َخ َّبطُ ُه
ُ
ون إد َك َما َيقُ ُ

1

ال لهـ عي حجة ،وذلؾ ألف عئد التأميف يصطدـ مباشرة بهذا
الرَبا دَ
ون ِّ
توضح ُحرمة الربا كما عي قول { :الَِّذي َن َيأْ ُكمُ َ
َّ
َح َّل
ان ِم َن ا ْل َم ِّ
الش ْي َ
س َذلِ َك ِبأ ََّن ُه ْم قَالُواْ إِ َّن َما ا ْل َب ْيعُ ِم ْث ُل ِّ
ط ُ
الرَبا َوأ َ

الزرقا،مصطفى ،نظاـ التأميف – حئيئت والرأي الشرعي عي  ،-ص ،19ط ،1مؤسسة الرسالة،

بيروت ،لبناف.
2

السنهوري ،عبد الرزاؽ ،الوسيط عي شرح الئانوف المدني ،ج ،7ص ،1143طبعة عاـ 1964ـ ،دار

3

الشيخ مصطفى الزرقا ،الشيخ عبد اهلل صياـ ،الدكتور محمد البهي وزير األوقاؼ األسبؽ عي مصر

4

سورة البئرة ،آية رقـ .29

النهضة العربية ،الئا رة ،مصر.

 ،الشيخ عبد الحميد السايح ،الشيخ عمي الخفيؼ.
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ِ
اد
الرَبا فَ َمن َجا اُ َم ْو ِع َ
المّ ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّرَم ِّ
سمَ َ
ف َوأ َْم ُراُ إِلَى المّ ِه َو َم ْن َع َ
ظ ٌة ِّمن َّرِّبه فَانتَ َه َى َفمَ ُه َما َ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
ون } 1ومعموـ أف عئد التاميف يئوـ عمى الربا.
يها َخالِ ُد َ
َص َح ُ
فَأ ُْولَدئ َك أ ْ
ار ُ ْم ف َ
 .2قياس التأميف عمى ضماف خطر الطريؽ ،و و أف يئوؿ إنساف آلخر اسمؾ ذا الطريؽ عإن آمف،

عإف كاف عي مف ُيخيفؾ ويأخذ مالؾ عأنا ضامف ،عإذا سمك وأخذ مال عإن يضمف ،و ذا قوؿ الحنفية،2
ويناقش ذا الئياس بأن قياس مع الفارؽ ،حيث ال عمة جامعة بيف المئيس والمئيس عمي  ،عالعمة عي
ُ
ضماف خطر الطريؽ ي التغرير المتسبب عي اإلتبلؼ ،أما العمة عي عئد التأميف ي االلتزاـ بدعع

أقساط .

 .3قياس التأميف عمى اإلجارة ،عالحارس األجير يحئؽ األماف لمف استأجرز ،والتأميف يحئؽ األماف
لممؤمف لهـ ،وعند مناقشة ذا االستدالؿ يتبيف مايمي:

أ  -ال جامع بيف اإلجارة والتأميف ،عالعمة عي اإلجارة ي حفظ المحروس  ،بينما العمة عي التأميف ي
الحصوؿ عمى مبمغ التأميف عند تحئؽ الخطر.

ب -أجرة الحارس ي مئابؿ ما يئوـ ب مف عمؿ ،أما األقساط عي عئد التأميف ي مئابؿ نئود مؤجمة،
و ي مجهولة المئدار واألجؿ.

تعدى ،وليس مف المعئوؿ أف نئوؿ بضماف شركات التاميف مع أنها لـ تتعد.
ت -يضمف الحارس إذا ّ

 .4قياس التأميف عمى الوديعة وذلؾ بجامع المصمحة عي كؿ منهما ،عكما تستفيد الشركة مف األقساط

لديها مئابؿ ضمانها المؤمف عمي يستفيد المودع إلي مف أجرة حفظ الوديعة ،ولكف ال وج لئياس

البر والحفظ
التأميف عمى الوديعة ،ألف التأميف يئوـ عمى المعاوضة الصرعة ،أما الوديعة عتئوـ عمى ّ
تبرعاً.
 .5احت المبيحوف لعئد التأميف بأف المصمحة تئتضي  ،عمى اعتبار أف التأميف يحئؽ مصمحة لمناس،

ويجاب عمى ذا االستدالؿ بما يمي:
وعي طمأنينة ألصحاب األمواؿ والتجاراتُ ،
أ  -التأميف ال مصمحة عي  ،وانما عي مفسدة عظيمة حيث تكديس األمواؿ عي يد قمة خاصة مف الناس(
شركة التأميف ) .

ب -حتى لو سممنا بأف التأميف عي مصمحة ،عإنها مصمحة مرسمة و ي أصبلً محؿ خبلؼ بيف العمماء.

رد عمى ذا
وي ّ
عـ وانتشر عي العالـ حتى أصبح عرعاً عاماًُ ،
 .6ذ ب المبيحوف لمتأميف إلى أن قد ّ
بحد ذات ليس دليبلً مستئبلً ،بؿ و أص ُؿ ُيستعاف ب عمى عهـ النصوص
العرؼ ّ
االستدالؿ بأف ُ

1

سورة البئرة ،آية رقـ .275

2

ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،3ص.271
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بناء عمى العرؼ يكوف باطبلً ،ألف
الشرعية ،كما أننا لو عرضنا أف التأميف صار عرعاً عإف إباحت
ً
العرؼ قد خالؼ أدلة شرعية تح ّرـ الربا والغرر وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ.

الفريؽ الثاني :الئائموف بالتحريـ ،1ومف أدلتهـ:

 .1أف التأميف قائـ عمى الربا بنوعي ( ربا الفضؿ وربا النسيئة) وذلؾ يكوف عي حالة وقع الحادث عإف
المؤمف ل إما أف يكوف أقؿ أو أكثر مما دعع مف
مبمغ التأميف المدعوع مف الشركة إلى الشخص
َّ

أقساط ،وع ي ذلؾ اجتماع لنوعي الربا ،عربا الفضؿ يكوف لعدـ المساواة عي المبمغ المدعوع ،وربا النسيئة
يكوف عي تأخير أحد ما عف اآلخر ،بمعنى أف التأميف عبارة عف مبادلة نئود بنئود متأخرة عي األجؿ،

وزائدة عي المئدار.

المحرموف التأميف نوعاً مف أنواع الئمار ،وال ُيمكف أف يئوـ عئد التأميف إال بوجود عنصري
 .2اعتبر
ّ
مئومات الئمار.
الخطر واالحتماؿ ،و ما ّ
 .3وجود الغرر عي التأميف ،حيث يمكف تعريؼ الغرر بأن  ":الخطر الذي استوى عي طرؼ الوجود

والعدـ بمنزلة شؾ" ،2أو و" ما تردد بيف أمريف ليس أحد ا أظهر" ،3والغرر محرـ شرعاً بما رواز

مسمـ عي صحيح أف الرسوؿ " نهى عف بيع الحصاة 4وعف بيع الغرر" ،5وعئد التأميف عئد

1

العبلمة ابف عابديف ،الشيخ محمد بخيت المطيعي ،الشيخ محمد أبو ز رة ،الشيخ محمد عمي

السايس ،الشيخ محمد الضرير ،الشيخ ط الديناري ،الشيخ عبد الستار السيد،شيوخ األز ر :محمد
األحمدي سميـ مطر البشرى وحسونة النواوي ،الشيخ نجـ الديف الواعظ مفتي الديار العراقية،الدكتور

الصديؽ محمد األميف الضرير ،يئة كبار العمماء عي السعودية ،المجمع الفئهي التابع لرابطة العالـ
اإلسبلمي  ،المجمع الفئهي اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.موقع عمماء الشريعة
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=665
 2الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.163
3
4

البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص.145

جاء عي تأويؿ معنى بيع الحصاة ثبلثة تأويبلت:

األولى :أف يئوؿ البائع :بعتؾ مف ذز األثواب ما وقعت عمي الحصاة التي أرميها ،أو بعتؾ مف ذز
األرض مف نا إلى ما انتهت إلي

ذز الحصاة.

الثانية :أف يئوؿ بعتؾ عمى أنؾ بالخيار إلى أف أرمي بهذز الحصاة.
الثالثة :أف يجعبل نفس الرمي بالحصاة بيعاً .النووي ،صحيح مسمـ بشرح النووي ،ج ،5ص.329
5

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب البيوع ،باب بطبلف بيع الحصاة والبيع الذي عي غرر ،ص ،634

برقـ ( ) 1513
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المؤمف ل
معاوضة يتوقؼ حصولها عمى أمر احتمالي ،و و وقوع الخطر ،عإف وقع الخطر حصؿ
َّ

عمى بدؿ األقساط( مبمغ التأميف ) ،واف لـ يئع ل حوادث لـ يحصؿ عمى شيء ضاع ما دعع مف

أقساط ،وحتى لو وقع ل حادث عإن ال يدري كـ سيكوف مبمغ التأميف.

وال ننكر وجود عريؽ ثالث 1أباح بعض أنواع التأميف التجاري كالتأميف عمى الحياة ،مستدالً بأف

عئد التأميف عئد مضاربة ،عالماؿ مف جانب المشتركيف ،والعمؿ مف جانب الشركة والربح لهما،2ويندرج

تأميف العماؿ تحت التأميف عمى األشخاص كأحد أنواع التأميف التجاري الذي يبرم الشخص مع شركة
التأميف ضد األخطار التي تهدد بدن كالموت أو عئداف أحد أعضاء جسم مما يئعدز عف العمؿ

والكسب.

التأميف ألضرار العمؿ " :و نظاـ إجباري غالباً ،تشرؼ عمي الدولة،و غالباً ما تئوـ ب  ،ال بئصد
يمول أصحاب العمؿ غالباً ،وقد تشترؾ معهـ الحكومة بمسا مات
تحئيؽ األرباح المادية الماليةّ ،
دورية موحدة أو مختمفة عي المئدار أو النسبة ،ليحصؿ المؤمف عمي إذا أصيب بضرر مف عمم عمى
العبلج حتى شفائ أو استئرار حالت  ،أو لمدة محدودة أو بكمفة محدودة ،وعمى التأ يؿ لمعمؿ إف
احتاج إلي  ،وعمى تعويض عف عجزز الجزئي أو الكمي الذي حدث ل  ،وليحصؿ و أو معالوز عند

انئطاع دخم بسبب إصابت أو موت بها عمى قدر موحد ،أو نسبة مف دخم مرة واحدة أو بصفة دورية

أو بعض ذلؾ" ،3وصورة ذا النوع مف التأميف أن ُيئتطع مف راتب العامؿ نسبة أقؿ مف النسبة التي
عيئتطع -عمى سبيؿ المثاؿ -نسبة  %5مثبلً
تئتطع مف راتب الموظؼ – نظ اًر لئمة دخؿ عئة العماؿُ -
مف راتب العامؿ ،ويسا ـ صاحب العمؿ بنسبة  %10ليكوف المجموع  %15مف كامؿ راتب العامؿ،
ونظ اًر الرتباط التأميف العمالي بنظاـ التئاعد واشتراكهما عي الهيئة تئريباً ،ألنهما عرعاف لنوع واحد مف

أنواع التأميف ( التأميف االجتماعي ) كونهما مف عئود المعاوضة ،وقد نص قانوف العمؿ الفمسطيني
عمى أن  ":يجب عمى صاحب العمؿ أف يؤمف جميع عمال عف إصابات العمؿ لدى الجهات المرخصة

المشغؿ ،مما يعني ترؾ
عي عمسطيف" 4ولكف دوف توضيح نسبة االقتطاع مف راتب العامؿ وما يدعع
ّ
األمر بيد صاحب العمؿ.
وقد صدرت العديد مف الفتاوى الصادرة عف المجامع الفئهية المعاصرة بشأف التأميف التجاري منها:

1

الشيخ عبد الو اب خبلؼ.

 2آؿ محمود ،عبد المطيؼ محمود ،التأميف االجتماعي عي ضوء الشريعة اإلسبلمية ،ص ،306ط،1
1994ـ ،دار النفائس ،بيروت ،لبناف
3

آؿ محمود ،التأميف االجتماعي عي ضوء الشريعة اإلسبلمية ،ص.285

4

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .47
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أوالً :قرار المجنة الدائمة لئلعتاء عي السعودية ،و ذا نص بسؤال  ":ما حكـ التأميف  :مثؿ التأميف عمى

السيارة ،والتأميف عمى البضائع والعماؿ والمصانع ،كما أف التأميف أحيانا يكوف باختيار الشخص،
وأحيانا يجبر عمي بشرط مف البائع ،كأف يشترط البائع أف تؤمف عمى السيارة التي يبيعها لؾ بالتئسيط،

وكذلؾ الذي يرسؿ لؾ بضاعة مف الخارج ،واذا كاف ناؾ ما و مباح وما و محرـ ،و ؿ يعتبر

التأميف مف أنواع الربا؟

الجواب :ما ذكر عي السؤاؿ و مف التأميف التجاري ،والتأميف التجاري محرـ؛ لما يشتمؿ عمي مف
الغرر والجهالة المذيف ال يعفى عنهما ،والمئامرة ،وأكؿ الماؿ بالباطؿ ،والربا ،وكؿ ذا دلت األدلة

عمى تحريم "

1

ثانياً :قرر المجمع الفئهي اإلسبلمي ،عي دورت األولي المنعئدة عي  10شعباف  1398ػ بمكة المكرمة

أيضا
بمئر رابطة العالـ اإلسبلمي ،بعد ما اطمع عمى كثير مما كتب العمماء عي ذلؾ ،وبعد ما اطمع ً
عمى ما قررز مجمس يئة كبار العمماء عي المممكة العربية السعودية عي دورت العاشرة بمدينة الرياض

بتاريخ  1379/4/4ػ .بئ اررز رقـ ( )55مف التحريـ لمتأميف التجاري بأنواع  .وبعد الدراسة الواعية،
وتداوؿ الرأي عي ذلؾ ،قرر مجمس المجمع الفئهي باألكثرية -عدا عضيمة الشيخ مصطفى الزرقا-
تحريـ التأميف التجاري بجميع أنواع  ،سواء كاف عمى النفس ،أو البضائع التجارية ،أو غير ذلؾ.

2

نص  ":إف مجمس مجمع
ثالثاً :ا
قرر مجمع الفئ اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،و ذا ّ
الفئ اإلسبلمي الدولي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،المنعئد عي مؤتمرز بجدة مف 16- 10

ربيع الثاني  1405ػ ،المواعؽ ( 28 - 22ديسمبر) 198ـ ،وبعد اطبلع عمى البحوث الواردة إلى
المجمع حوؿ التأميف واعادة التأميف ،وبعد استماع إلى المناقشات التي دارت حول  ،قرر ما يمي:

 .1أف عئد التأميف التجاري ذا الئسط الثابت الذي تتعامؿ ب شركات التأميف التجاري عئد عي غرر

كبير مفسد لمعئد ،ولذا عهو حراـ شرعاً.

رابعاً :عتوى خاصة بالتأميف الصحي صادرة عف مجمع الفئ اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر

نصها ":إف مجمس مجمع الفئ اإلسبلمي الدولي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر
اإلسبلمي ،ذا ّ
اإلسبلمي ،المنعئد عي دورت السادسة عشرة بدبي عي  30صفر  5 -ربيع األوؿ  1426ػ ،المواعؽ 9
( 14 -إبريؿ) 2005ـ ،وبعد اطبلع عمى البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأميف

الصحي ،وبعد استماع إلى المناقشات التي دارت حول  ،قرر ما يمي:

1
2

الفتوى رقـ (  ،) 2233المجمد رقـ  ،15ص .http://www.alifta.com/Fatawa/ ،249
مجمع الفئ اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي http://www.themwl.org
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 .1تعريؼ التأميف الصحي :عئد التأميف الصحي :اتفاؽ يمتزـ بموجب شخص أو مؤسسة تتعهد
برعايت  ،بدعع مبمغ محدد أو عدد مف األقساط لجهة معينة عمى أف تمتزـ تمؾ الجهة بتغطية العبلج أو

تغطية تكاليف  ،خبلؿ مدة معينة.

 .2أساليب التأميف الصحي :التأميف الصحي ،إما أف يتـ عف طريؽ مؤسسة عبلجية ،أو عف طريؽ
شركة تأميف تئوـ بدور الوسيط بيف المستأمف وبيف المؤسسة العبلجية.

 .3حكـ التأميف الصحي:

أ -إذا كاف التأميف الصحي مباش اًر مع المؤسسة العبلجية عإن جائز شرعاً بالضوابط التي تجعؿ الغرر
يسي اًر مغتف اًر ،مع تواعر الحاجة التي تُنزؿ منزلة الضرورة؛ لتعمؽ ذلؾ بحفظ النفس والعئؿ والنسؿ و ي
مف الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها ،ومف الضوابط المشار إليها:

· وضع مواصفات دقيئة؛ تحدد التزامات كؿ مف الطرعيف.

· دراسة الحالة الصحية لممستأمف واالحتماالت التي يمكف التعرض لها.

· أف تكوف المطالبات المالية مف المؤسسة العبلجية إلى الجهة ،مرتبطة باألعماؿ التي تـ تئديمها،
وليس بمبالغ اعتراضية كما يئع عي شركات التأميف التجارية.

ب -إذا كاف التأميف الصحي عف طريؽ شركة تأميف إسبلمي (تعاوني أو تكاعمي) ،تزاوؿ نشاطها وعؽ
الضوابط الشرعية التي أقر ا المجمع عي ق اررز رقـ  )2/9(9بشأف التأميف واعادة التأميف ،عهو جائز.

ج -إذا كاف التأميف الصحي ،عف طريؽ شركة تأميف تجاري عهو غير جائز ،كما نص عمى ذلؾ قرار

المجمع أعبلز.

 .4اإلشراؼ والرقابة :عمى الجهات المختصة الئياـ باإلشراؼ والرقابة عمى عمميات التأميف الصحي،
بما يحئؽ العدالة ويرعع الغبف واالستغبلؿ وحماية المستأمنيف.1

خامساً :قرر مجمع البحوث اإلسبلمية عي المؤتمر الثالث أف ما يندرج تحت التأميف التعاوني
واالجتماعي مف التأميف الصحي والبطالة والشيخوخة واصابة العمؿ وما إليها بجوازز.

2

ولـ تمنع الشريعة اإلسبلمية معاممة إال وأوجدت البديؿ اإلسبلمي لها ،و نا قد عال الفئ اإلسبلمي
ذز النازلة بإيجاد ما ُيسمى اليوـ ( بالتأميف التكاعمي ) والذي أجازت معظـ المجامع الفئهية المعاصرة،
ولتوضيح عكرت أنئؿ نص الفتوى الصادرة عف يئة كبار العمماء وكذلؾ المجنة الدائمة لئلعتاء عي

السعودية حوؿ شركة التكاعؿ لمتأميف اإلسبلمي":الحمد هلل وحدز ،والصبلة والسبلـ عمى مف ال نبي
بعدز وبعد :عفي الدورة العاشرة لمجمس يئة كبار العمماء ،المنعئدة بمدينة الرياض عي شهر ربيع
1

موقع لواء الشريعة http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action

 2السالوس ،عمي أحمد ،موسوعة الئضايا الفئهية المعاصرة واالقتصاد اإلسبلمي ،ص ،379ط،10
2008ـ ،دار الثئاعة ،الدوحة ،قطر.
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األوؿ ،عاـ  1397ػ ،اطمع المجمس عمى ما أعدز جماعة مف الخبراء ،عيما يصمح أف يكوف بديبل مف
التأميف التجاري ،واألسس التي يئوـ عميها لتحئيؽ األ داؼ التعاونية الشرعية ،التي أنشئ مف أجمها،

وصبلحيت أف يكوف بديبل شرعا عف التأميف التجاري بجميع أنواع  .وبعد استماع المجمس إلى ما

دعت الحاجة إلى قراءت مما أعد عي ذلؾ ،وبعد الدراسة والمناقشة وتداوؿ الرأي قرر المجمس -ما عدا
عضيمة الشيخ عبد اهلل بف منيع  -جوازز ،وامكاف االكتفاء ب عف التأميف التجاري عي تحئيؽ ما تحتاج

األمة مف التعاوف عمى وعؽ قواعد الشريعة اإلسبلمية ،لؤلمور اآلتية:
األوؿ :أف التأميف التعاوني مف عئود التبرع التي يئصد بها أصالة التعاوف عمى تفتيت األخطار،
واالشتراؾ عي تحمؿ المسئولية عند نزوؿ الكوارث ،وذلؾ عف طريؽ إسهاـ أشخاص بمبالغ نئدية،

تخصص لتعويض مف يصيب الضرر ،عجماعة التأميف التعاوني ال يستهدعوف تجارة وال ربحا مف
أمواؿ غير ـ ،وانما يئصدوف توزيع األخطار بينهـ والتعاوف عمى تحمؿ الضرر.

الثاني :خمو التأميف التعاوني مف الربا بنوعي  :ربا الفضؿ ،وربا النسأ ،عميس عئود المسا ميف ربوية،
وال يستغموف ما جمع مف األقساط عي معامبلت ربوية.

الثالث :أن ال يضر جهؿ المسا ميف عي التأميف التعاوني بتحديد ما يعود عميهـ مف النفع؛ ألنهـ
متبرعوف ،عبل مخاطرة وال غرر وال مئامرة بخبلؼ التأميف التجاري ،عإن عئد معاوضة مالية تجارية.

الرابع :قياـ جماعة مف المسا ميف أو مف يمثمهـ باستثمار ما جمع مف األقساط لتحئيؽ الغرض الذي
مف أجم أنشئ ذا التعاوف ،سواء كاف الئياـ بذلؾ تبرعا أو مئابؿ أجر معيف.

1

عنص عي
وقد جاء قانوف العمؿ الفمسطيني ُليمزـ صاحب العمؿ بتأميف العماؿ ضد إصابات العماؿّ ،
المادة رقـ (  )116عمى أن  ":يجب عمى صاحب العمؿ أف يؤمف جميع عمال عف إصابات العمؿ
لدى الجهات المرخصة عي عمسطيف" ،2ويجد الباحث عي ذز المادة حاجة لمتوضيح بحيث يشمؿ

التأميف الوقاية والعبلج مف المخاطر اآلتية:
 .1المخاطر الميكانيكية ،و ي التي تنشأ عف االصطداـ أو االتصاؿ بيف جسـ العامؿ ويف جسـ

صمب ،كمخاطر المباني واألجهزة واآلالت ،ويدخؿ عي ذلؾ مخاطر االنهيار.

 .2المخاطر الطبيعية :و ي كؿ ما يؤثر عمى سبلمة العامؿ وصحت نتيجة لعوامؿ خطر أو ضرر
طبيعي كالح اررة والرطوبة والبرودة ،أو اإلشعاعات الضارة أو زيادة أو نئص الضغط الجوي.

http://www.alifta.com/Fatawa/fatawacoeval.aspx?View 1
 2و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .49
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 .3المخاطر الكيماوية :و ي ما تحدث مف تأثير مواد كيماوية تتسرب إلى جسـ العامؿ ،كالغازات
واألبخرة.

 .4المخاطر السمبية :و ي التي ينشأ الضرر أو الخطر مف عدـ تواعر ا كوسائؿ اإلنئاذ أو اإلسعاؼ،
كما أنها لـ تبيف التزامات شركة التاميف أو المؤمف عمي  ،و نا عي ظؿ ذز الحاجة وتعطيؿ تطبيؽ

نظاـ التأمينات االجتماعية الفمسطيني يبئى الرجوع لمجمة األحكاـ العدلية أو النظاـ الخاص بشركات

التأميف.

والذي يترجح لدى الباحث – واهلل تعالى أعمـ – حرمة التأميف التجاري ،وجواز التاميف التعاوني

بديبلً عن  ،واف اضطر العامؿ لئبوؿ التاميف التجاري نظ اًر ألن ممزـ ب عي كثير مف المنشىت عبل
بأس عي ذلؾ ،وعي حاؿ استحئاؽ العامؿ مبمغاً مف التاميف بدالً مف إصابة أو عبلج عميأخذ ما يساوي
الذي دعع مف أقساط ،أما التأميف الصحي عبل بأس مف استفادة العامؿ من عي مصاريؼ العبلج ل

وألسرت .
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المطمب الثاني

التعويض في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.

ويئاؿ :أعضت عبلناً إذا
جاء عي كتب المغة أف التعويض و ضد البدؿ ،والجمع أعواضُ ،
أعطيت بدؿ ما ذ ب من  ،1وقد د ّؿ عمى ذلؾ حديث أبي ريرة  عندما قاؿ ":عمما أحؿ اهلل ذلؾ
لممسمميف – يعني الجزية – عرعوا أن قد عاوضهـ أعضؿ ما خاعوا" 2أي أبدلهـ كسباً طيباً أعضؿ مما

3
كانوا يخشوف عوت  ،وقد قاؿ اإلماـ الشاععي -رحم اهلل  ":-ساعر تجد عوضاً عمف تفارق " أي بدالً

مكاعئاً عمف تنأى عن وتغترب ،ومف اشتئاقات مادة العوض أيضاً التعويض و و" المفظ الذي نئصد

الحديث عن " حيث جاء عي لساف العرب بعد أف ذكر المؤلؼ اشتئاقات كثيرة لمفظ العوض... ":
والمستئبؿ التعويض" ،4أما عي اصطبلح الفئهاء عمـ أقؼ عمى ٍ
ذكر لمفظ التعويض بعين  ،وانما

عرؼ الحنفية الضماف
استعمموا بدالً من لفظ الضماف ،وقد تفاوتت تعاريؼ الفئهاء لمضماف ،عئد ّ
بئولهـ ":و إيجاب مثؿ التالؼ إف أمكف أو قيمت  ،نفياً لمضرر بئدر اإلمكاف" ،5و و عند الشاععية":
حؽ ثابت عي ذمة الغير" 6و و عند الحنابمة ":ضـ ذمة الضامف إلى ذمة المضموف عن عي التزاـ

الحؽ" 7ويعتبر تعريؼ الحنابمة مف األبعد عف المعنى المطموب كون يخص لفظ الضماف بالكفالة ،مع
أف الحنابمة يستعمموف لفظ الضماف عي حاالت التعويض بالمثؿ أو الئيمة ،ويرى الباحث أف تعريؼ

الحنفية و األقرب لممعنى المراد مف التعويض ألن أبرز معنى الضرر.

وقد ذكر اإلماـ ابف الئيـ –رحم اهلل – عبارات يمكف اعتبار ا تعريفاً لمتعويض عئاؿ... ":

تغريـ الجاني نظير ما أتمف " 8وقاؿ عي موضع آخر ":العوض و مئابمة المتمؼ مف ماؿ اآلدمي" 9ولـ

1
2

ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،9ص .55

ابف األثير ،عمي بف محمد بف عبد الكريـ ،النهاية عي غريب الحديث واألثر ،تحئيؽ محمود محمد

الطناحي وطا ر أحمد الزاوي ،ج ،2ص ،320بدوف رقـ طبعة ،دار إحياء التراث  ،بيروت ،لبناف.
3

الشاععي ،محمد بف إدريس ،ديواف الشاععي ،ص،48ط1996 ،1ـ ،دار صادر ،بيروت ،لبناف.

4

ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،9ص.55

5

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،5ص.223

6

الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،2ص.198

7

ابف قدامة ،المغني ،ج ،4ص.59

8

ابف الئيـ ،إعبلـ الموقعيف ،ج ،2ص.152

9

المصدر نفس  ،ج ،2ص .117
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ولـ تذكر عبارات ابف الئيـ – رحم اهلل – محؿ الضرر الواجب عي التعويض ،ولكنها أعهمت الئارئ

أنها تختص بالضرر المالي.

وبما أف ذا المصطمح مف المصطمحات الحديثة والتي لـ تكف معروعة قديماً اجتهد

رد بدؿ التالؼ" 1أو و  ":جبر الضرر
العمماء المعاصروف لبياف المئصود من عئالوا ":التعويض و ّ
2
عرع بئول  ":و تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ" 3ويمكف
الذي يمحؽ المصاب" ومنهـ مف ّ
تعريف بأن " الماؿ الذي ُيحكـ ب عمى مف أوقع ضر اًر عمى غيرز عي نفس أو ماؿ" 4ومف بيف ذز
التعاريؼ السالفة الذكر يميؿ الباحث إلى آخر ا لسببيف ما:

األوؿ :أف ذا التعريؼ اشترط صدور حكـ مف الئاضي بالتعويض.

الثاني :أن ذكر أنواع الضرر التي يجب عيها التعويض.
وتنئسـ األضرار التي تمحؽ بالغير إلى قسميف:

الئسـ األوؿ  ،و ي األضرار التي تمحؽ باألمواؿ.
الئسـ الثاني ،و ي األضرار التي تمحؽ ببدف العامؿ ( و ي محؿ دراستنا ).

عمف خبلؿ اندماج العامؿ عي عمم يمكف أف يتعرض جسم لبعض اإلصابات مف جرح أو

تشوي أو تعطيؿ لمعنى مف المعاني ،أو قد يؤدي الحادث ب إلى العجز عف العمؿ والكسب ،و و ما
يستوجب التعويض عي بعض ذز الحاالت ،ومما ال شؾ عي أف أضرار العمؿ ال تهـ العامؿ المصاب

تهـ المجتمع بدرجة كبيرة ألسباب متعددة مف أ مها":
أو صاحب العمؿ عئط ،بؿ ّ

 .1أف المجتمع كم يستفيد مف جهود العامميف عي  ،سواء كانوا عي الئطاع العاـ أو الئطاع الخاص،

عالرقي والتئدـ واستمرار الحركة عي المجتمع ال تتأتّى إال مف جهود جميع األعراد العامميف سواء كاف
العمؿ بالعضؿ أو بالفكر.

1

المحمصاني ،صبحي ،النظرية العامة لمموجبات والعئود عي الشريعة اإلسبلمية ،ج ،1ص،158

ط ،2دار العمـ لممبليف ،بيروت ،لبناف.
2

سيد أميف محمد ،المسؤولية التئصيرية عف ععؿ الغير عي الفئ اإلسبلمي المئارف ،ص ،115طبعة

3

الزحيمي ،و بة ،نظرية الضماف ،ص ،87ط ،1دار الفكر ،بيروت.

عاـ 2001ـ ،بدوف دار نشر ،الئا رة.
4

بوساؽ ،محمد بف المدني ،التعويض عف الضرر عي الفئ اإلسبلمي ،ص ،155ط1999 ،1ـ ،دار

اشبيميا ،الرياض ،السعودية.
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أف مخاطر العمؿ ليست مف خمؽ صاحب  ،سواء كاف عرداً أو مؤسسة أو دولة ،وانما ي مف
ّ .2
مستمزمات الحياة المعاصرة.
أف صاحب العمؿ ينتفع مباشرة بمجهود العامؿ إذ يعود عمي بمردود مالي يمكن مف المسا مة عي
ّ .3
التبعات المالية لمعامؿ وألسرت إف لـ يتحممها جميعاً.

عرض المجتمع إلى كثير مف األخطار
 .4عدـ كفالة العامؿ المصاب وأسرت  ،مثؿ البطالةُ ،ي ّ
االجتماعية واألخبلقية ،عتنتشر الجرائـ ويضطرب األمف.
يعوض المتضرر ،إذ أف كؿ عامؿ
 .5عدـ االضطرابات العمالية والمجوء إلى اإلعساد والتخريب إذا لـ َّ
يضع نفس موضع العامؿ المصاب"

1

ونجد أف العمماء اختمفوا عيما بينهـ عي تصنيؼ البدؿ المالي الذي يأخذز المتضرر عي جسم

مئابؿ ما يمحئ مف ضرر ،عهؿ و مف قبيؿ العئوبة الواقعة عمى صاحب العمؿ؟ أـ و تعويض
وجبر ل مف إصابت ؟ وقد غمّبت جانب التعويض عمى العئوبة ،لذا سأقتصر عمى الجانب
لمعامؿ
ٌ
المالي مئابؿ الضرر الجسمي ،دوف الحديث عف الئصاص وغيرز مف العئوبات ،وال بأس مف اإلشارة
إلى التعويض عف النفس باختصار.

ونشير نا إلى أف العامؿ ال يستحؽ تعويضاً إذا كانت إصابت ناتجة عف تئصير عي استعماؿ

وعر ا صاحب العمؿ  ،حيث إف تغريـ صاحب العمؿ دوف تغرير من أو تسبب
وسائؿ الوقاية التي ّ
حرـ
عيترتب عمي مضار كثيرة  :منها الحكـ بما لـ يمزم ب الشارع عيكوف ظمماً ،ومنها أن تحميؿ لما ّ
اهلل مف أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ ،ومنها أن إدخاؿ لمحراـ عي بطوف الئصار وغير ـ ،ومنها الحكـ

شر مستطير،2وقد شمؿ مشروع قانوف السبلمة والصحة المهنية مسؤوليات
بغير ما أنزؿ اهلل و و ٌّ

العامؿ عي المنشأة التي تضـ:

 .1ا تباع الئوانيف والتعميمات الخاصة بالسبلمة و الصحة المهنية مف خبلؿ التدريب واإلشراؼ

المئدمة مف قبؿ صاحب العمؿ.

 .2عمى العامؿ المسؤولية باتباع تعميمات صاحب العمؿ بخصوص الفحص الطبي الدوري.

 .3العامؿ مسؤوؿ عف أي إ ماؿ الذي يؤدي إلى تعريض نفس أو أي شخص آخر لممخاطر ويحؽ
ل ترؾ عمم عي حالة وجود خطر عمى حيات و ال يحؽ لصاحب العمؿ معاقبت .

1

آؿ محمود ،عبد المطيؼ محمود ،التاميف االجتماعي عي ضوء الشريعة اإلسبلمية،

ص،261ط181994ـ  ،دار النفائس ،بيروت ،لبناف.
2

الشريؼ ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف ،ص ،294بتصرؼ.
- 162 -

 .4عمى العامؿ إببل غ المشرؼ أو صاحب العمؿ أو ضابط السبلمة عمى أي ظرؼ موجود عي بيئة

العمؿ قد يؤدي إلى حدوث حادث.

 .5عمى العامؿ إببلغ مشرؼ السبلمة عف وقوع حادث أو عف أي ظرؼ قد يؤدي إلى حدوث

حادث.

1

وتكوف مسؤولية صاحب العمؿ عف التعويض بصورة عامة عندما يكوف الشخص صاحب الحؽ

عامبلً عي منشأة ومستخدماً لدى صاحب العمؿ وتحت إدارت واشراع ويتمئى أج ًار ،و ذا يشمؿ كؿ

عامؿ ذك اًر كاف أو أنثى ،وكذلؾ عماؿ المياومة ،ومف يئوموف بأعماؿ عرضية أو موسمية مؤقت ،2
وبالرجوع لمئانوف الفمسطيني نرى أف ميداف التعويض يتحدد عي األمور اآلتية:

 .1أف تئع اإلصابة 3أثناء العمؿ لدى صاحب العمؿ.
 .2أف تكوف اإلصابة بسبب العمؿ.

 .3اإلصابة التي تئع عي الطريؽ إلى العمؿ ذ اباً واياباً.
 .4أمراض المهنة التي تظهر لمعامؿ .

4

أما التعويض عف الوعاة  ،عاألصؿ أف الواجب عي الئتؿ العمد و الئصاص ،إال إذا عفا ولي

ٍ
عيصار
المئتوؿ ،أو يسئط الئصاص عف الئاتؿ
لسبب ما ،و نا ُيصار إلى الدية ،أما الئتؿ شب العمد ُ
إلى الدية5عند الحنفية والشاععية والحنابمة 6إال إذا عفا ولي المئتوؿ ،واذا كاف األصؿ عي الئتؿ العمد

ان
الئصاص مف الجاني ،عإن يئابم عي الئتؿ الخطأ التعويض المالي( الدية ) لئول َ { :و َما َك َ
طئاً فَتَ ْح ِرير رقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ٍة وِد َي ٌة ُّمسمَّم ٌة إِلَى أَ ْ مِ ِه إِدَّ
لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمناً إِدَّ َخطَئاً َو َمن قَتَ َل ُم ْؤ ِمناً َخ َ
َ
ُ َ
َ َ
1
2

االتحاد العاـ لنئابات عماؿ عمسطيف ،مشروع قانوف الصحة والسبلمةhttp://www.pgftu.ps/ ،

عدوي ،منار ،أحكاـ تعويض إصابات العمؿ عي ظؿ قانوف العمؿ الفمسطيني دراسة مئارنة ،

ص ، 81رسالة ماجستير غير منشورة أُجيزت مف كمية الدراسات العميا عي جامعة النجاح الوطنية
عاـ 2008ـ  ،بإشراؼ الدكتور حسيف مشاقي.

عرعها قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني :ي الحادث الذي يئع لمموظؼ أثناء
 3إصابة العمؿ كما ّ
مباشرت لمهاـ وظيفت أو بسببها ،أو أثناء ذ اب لمباشرة عمم أو عودت من " نص المادة رقـ ( ) 95

مف الئانوف.
4

المصدر نفس  ،ص ، 81بتصرؼ.

5

كأف يتعمد الجاني جنايت بما ال يئتؿ غالباً كضرب بعصا مثبلً،

6

السرخسي ،المبسوط ،ج ،26ص ،122الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص ، 236ابف قدامة،

المغني ،ج ،9ص .491المئدسي ،العدة شرح العمدة ،ص .376
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ان ِمن قَ ْوٍم َع ُد ٍّو لَّ ُك ْم
أَن َي َّ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ
الفمسطيني عي المادة رقـ (  ) 120وعي

ٍ 1
ٍ
ِ
نص قانوف العمؿ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤ ِم َنة }  ،وقد ّ
َو ُ َو ْم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
الفئرة األولى أن  ":إذا ّأدت إصابة العمؿ إلى الوعاة أو نت

عنها عجز كمي دائـ استحؽ الورثة عي الحالة األولى والمصاب عي الحالة الثانية تعويضاً نئدياً يعادؿ

أجر (  ) 3500ثبلثة آالؼ وخمس مائة يوـ عمؿ ،أو  %80مف األجر األساسي عف المدة المتبئية
حتى بموغ سف الستيف أيهما أكثر" 2وكأف الئانوف قد اكتفى بعشر سنوات قادمة لمعامؿ يستحؽ عميها

بالعماؿ صغار السف الذيف يتعرضوف لحوادث تُعجز ـ عف العمؿ ،أما نسبة %80
يضر
األجر ،و ذا ّ
ّ
مف األجر األساسي عهو قميؿ ،ولماذا تُخصـ  %20مف أجرز األساسي؟.
وتكوف الوعاة مباشرة أو متأخرة بسبب حادث العمؿ ،وتخصيص الوعاة بسبب حادث العمؿ مف

أجؿ تمييز ذا التعويض عف المعاش الذي ُيعطى لمعامؿ بسبب حادث الوعاة الطبيعية عي ظؿ قانوف
التأمينات االجتماعية ،وبالرجوع إلى قانوف العمؿ الفمسطيني وكذلؾ قانوف التأمينات االجتماعية –

الذي تـ تعطيم وال ُيعمؿ ب – نجد أنهما قد ساويا مف حيث مئدار التعويض ما بيف حالة الوعاة وحالة
العجز الكمي النات عف إصابة العمؿ ،إال أف قانوف التأمينات االجتماعي قد أضاؼ إلى النفئات

نص عي مادت رقـ (  ) 120عمى
مصروعات الجنازة ،و و ما لـ يتناول قانوف العمؿ الفمسطيني ،بؿ ّ
أن  ":إذا أدت إصابة العمؿ إلى الوعاة أو نت عنها عجز كمي دائـ استحؽ الورثة عي الحالة األولى
والمصاب عي الحالة الثانية تعويضاً نئدياً يعادؿ أجر (  )3500يوـ عمؿ ،أو  %80مف األجر

األساسي عف المدة المتبئية حتى بموغ سف الستيف أيهما أكثر" ،3ونصت المادة رقـ ( )23مف قانوف
التأمينات االجتماعية عمى أن ":إذا ّأدت إصابة العمؿ إلى وعاة المؤمف عمي  ،تدعع المؤسسة معاشاً
شهرياً يعادؿ %80مف األجر يوزع عمى المستحئيف وعئاً ألحكاـ ذا الئانوف".4
وعند عئد عضو مف أعضاء الجسد أو عئداف منفعت عإن تجب الدية كاممة عي كؿ ما كاف عي إتبلع

ٍ
عضو
ذ اب منفعة الجنس ،ألف إتبلؼ منفعة الجنس كإتبلؼ النفس ،سواء كانت ذز المنفعة عي
واحد لـ يخمؽ اهلل غيرز عي اإلنساف ،أو عي عضويف أو أكثر ،وتفويت منفعة العضو تكوف بإبانة

العضو أو ذ اب معنى العضو مع بئاء العضو مجرد صورة.
عدة ي:
وتنئسـ األعضاء عي الجسـ إلى أقساـ ّ

1

سورة النساء ،آية رقـ .92

2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.48

 3و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.48

 4االتحاد العاـ لنئابات عماؿ عمسطيف ،قانوف التأمينات االجتماعية http://www.pgftu.ps/page.
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الئسـ األوؿ :ما ال نظير ل عي الجسـ و ي" األنؼ ،المساف ،الذكر ،مسمؾ البوؿ والغائط ،الصمُب،
شعر الرأس وشعر المحية ،الجمد" و ذز تجب عيها الدية كاممة.

1

الئسـ الثاني :ما ل عي البدف اثناف و ي" اليداف ،الرجبلف ،العيناف ،األذناف ،الشفتاف ،الحاجباف،
المحياف – العظماف المذاف عيهما األسناف السفمى -الثدياف والحممتاف ،األنثياف – الخصيتاف – اإلليتاف
– ما عبل وأشرؼ مف الظهر عف استواء الفخذيف ،األسكتاف – المحـ المحيط بالفرج مف جانبي " -و ذز
تجب عي الواحد منهما نصؼ الدية وعي الثنتيف الدية كاممة.

2

الئسـ الثالث :ما ل عي البدف أربعة و ي " أشفار العينيف أو الجفوف ،أ داب العينيف" و ذز عي الواحدة
الربع ،وعي االثتيف النصؼ.

3

الئسـ الرابع :ما ل عي البدف عشرة و ي" أصابع اليديف والرجميف" وعي األصبع الواحد عشر الدية.

1

4

المسرقندي،عبلء الديف ،تحفة الفئهاء ،ج،3ص  ،102ط1984 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت،

العدة شرح العمدة .529 ،الزركشي ،محمد بف عبد اهلل ،شرح الزركشي عمى مختصر
لبناف.المئدسيُ ،
الخرقي ،تحئيؽ عبد اهلل بف جبريف ،ج ،6ص ،153ط1993 ،1ـ ،مكتبة العبيكاف ،الرياض،
السعودية .أصؿ الكتاب رسالة دكتوراة لمشيخ عبد اهلل بف جبريف .ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية

المئتصد ،ج ،2ص .424الباجي ،المنتئى شرح الموطأ ،ج ،7ص.83الشربيني ،محمد بف أحمد،
اإلقناع عي َح ّؿ ألفاظ أبي شجاع ،ج ،2ص ،152بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة ،بيروت،
لبناف.الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4ص.70
2

السرخسي ،المبسوط ،ج ،26ص.70المرغيناني ،الهداية شرح بداية المبتدي ،ج،4

ص.1646الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص  .311الباجي ،المنتئى شرح الموطأ ،ج ،7ص .85

الكشناوي،أسهؿ المدارؾ ،ج ،3ص .134ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد،ج،2

ص.424السيد البكري  ،محمد شطا الدمياطي ،إعانة الطالبيف ،ج ،4ص ،142ط1997 ،1ـ ،دار

الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف  .المرداوي ،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ

عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،ج ،10ص.82
3

السمرقندي ،تحفة الفئهاء ،ج ،3ص .162الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص .312ابف رشد ،بداية

المجتهد ونهاية المئتصد ،ج ،2ص .424الراععي ،عبد الكريـ بف محمد ،الشرح الكبير ،تحئيؽ عمي
معوض وعادؿ أحمد عبد الموجود ،ج ،10ص ،359ط1997 ،1ـ ،دار الكتب العممية،
محمد ّ
بيروت ،لبناف.ابف مفمح ،المئنع ،ج ،3ص .401المئدسي ،العدة شرح العمدة ،ص ،530الكرمي،دليؿ

الطالب لنيؿ المطالب ،ص .491
4

الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص.314الكشناوي،أسهؿ المدارؾ،ج ،3ص .153الراععي ،الشرح

الكبير ،ج ،10ص.376ابف قدامة،المئنع ،ج ،3ص.401
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الئسـ الخامس :ما ل عي البدف أكثر مف عشرة ( األسناف) ،وعي ديتها خبلؼ طويؿ ال حاجة لذكرز .

وما ذكر مف األقساـ الخمسة يكوف عي ذ اب العضو بمنفعت  ،غير أن قد تذ ب المنفعة ويبئى

العضو مجرد صورة ال نفع ُيرجى من  ،عمف جنى عمى إنساف عذ ب سمع أوبصرز أو نطئ وجب عي
كؿ معنى مف ذز المعاني كماؿ الدية ،1ولو بئيت صورة العضو سالمة وموجودة ،حيث جاء عي تبييف
الحئائؽ" وكؿ عضو ذ ب نفع عفي ديةٍ ،
ٍ
وعيف ذ ب ضوؤ ا ،ألف وجوب الدية يتعمؽ
كيد ُشمّت،
بتفويت جنس المنفعة ،عإذا زالت منفعت كمها وجب عمي موجب كم  ،وال عبرة لمصورة بدوف المنفعة

لكونها تابعة" ،2وذكر صاحب الغني ":أف مف أتمؼ حاسة أو أذ ب منفعة مف ذز المناعع عكأن أذ ب
نفساً وأتمفها ،ومف المعموـ أف عي النفس الدية الكاممة" 3وسأبذؿ جهدي عي استخبلص الئوؿ عي

المعاني التي تجب عيها الدية:

ميز اإلنساف عف غيرز مف المخموقات
أوالً :العئؿ ،وذلؾ ألن مف أعظـ المناعع وأجمّها ،و و أكثر ما ُي ّ
كون محؿ المعرعة وشرط التكميؼ ،مف أجؿ ذا جعؿ الرسوؿ  عي ذ اب الدية الكاممة عئاؿ ":وعي
العئؿ الدية" 4واذا ذ ب بعض العئؿ استحئت الدية بئدر ما ذ ب ،حيث ورد عي بعض كتب الفئ " ولو

ُج ّف مف الشهر يوماً كاف ل جزء مف ثبلثيف جزءاً مف الدية ،واف ُج ّف عي النهار دوف الميؿ أو بالعكس
5
عيترؾ األمر لبلجتهاد
كاف ل جزء مف ستيف جزءاً"  ،أما إذا كاف الئدر الذا ب مف العئؿ غير معموـ ُ
وتئدير الحاكـ.

ثانياُ :السمع ،اتفؽ أ ؿ العمـ عمى أف السمع إذا ذ ب مف األذنيف عفي الدية كاممة لئوؿ النبي ":
وعي السمع الدية" 6ولما روي أيضاً أف رجبلً رمى رجبلً بحجر عي رأس عذ ب سمع وعئم ولسان

1

النفراوي ،الفواك الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد الئيرواني ،ج ،2ص  .310الشربيني ،مغني

2

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،6ص .131السرخسي ،المبسوط ،ج ،26ص.69

المحتاج ،ج ،4ص.70الراععي ،الشرح الكبير ،ج ،10ص .386ابف قدامة ،المغني ،ج ،9ص.58
3

ابف قدامة ،المغني ،ج ،9ص .584الزركشي ،شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،ج،6

ص.116
4

البيهئي ،السنف الكبرى ،ج ،8ص  ،151برقـ (  ،)16229وقاؿ عن األلباني :حديث ضعيؼ،

األلباني ،محمد ناصر الديف ،إرواء الغميؿ عي تخري أحاديث منار السبيؿ ،ج ،7ص  ،322كتاب
الديات ،عصؿ دية المناعع ،برقـ (  ) 2280ط، ،1المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
5

الخرشي ،شرح الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ ،ج ،8ص.35

6

البيهئي ،السنف الكبرى ،ج ،8ص.85
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ونكاح  ،عئضى عمر بف الخطاب  بأربع ديات" 1وذلؾ ألف السمع حاسة تختص بمنفعت عأشبهت

حاسة البصر.

ثالثاً :البصر ،وعي ذ اب ضوء العينيف الدية كاممة.

2

رابعاً :الكبلـ.

خامساً :الشـ.

سادساً :الذوؽ ،و و الئوة المنبثئة عي العصب المفروش عمى المساف يدرؾ بها المطعوـ مع مخالطة
الرطوبة الموجودة عي الفـ.

سابعاً :تعوي الرقبة وتصعير الوج  ،حيث جاء عي المغني ":وعي الصعر الدية ،والصعر أف يضرب
عيصير وجه عي جانب".3

ثامناً :ال خبلؼ عي وجوب الدية عي تعطيؿ قوة الجماع ،وال خبلؼ بيف الفئهاء عي وجوبها عند
تعطيؿ الئدرة عمى المشي ،ولكف المالكية خالفوا الجمهور عي عبلقة الجماع والمشي بالصمب ،عهـ

يفرقوف بيف محؿ المعنى وسبب التعطيؿ ،عهـ يوجبوف عي كسر الصمب مع ذ اب قوة الجماع ديتيف،
ألف محؿ الجماع عي غير الصمب قياساً عمى ذلؾ إذا ُكسر صمب  ،ويتبع ذلؾ ذ اب مشي وجماع
4
عم ثبلث ديات.

وما سبؽ أف ذكرناز مف معاني األعضاء أغمبها متفؽ عمى أف عي ذ اب الدية كاممة ،وقد

اختمؼ الفئهاء عي تحديد المعاني التي يجب عي ذ ابها كماؿ الدية ،عئد ذكر الشاععية أف المعاني التي
يجب عيها الدية ي" العئؿ ،السمع ،البصر ،الشـ ،الذوؽ ،المشي ،الجماع ،اإلمناء ،اإلحباؿ ،لذة

الجماع ،لذة الطعاـ ،الكبلـ ،إبطاؿ الصوت ،قوة البطش ،المشي ،المضغ" 5ولـ يوجبو ا عي الصعر

ألف تفويت الجماؿ عند ـ ال يوجب الدية ،أما الحنفية عيروف أف كؿ معنى يفوت تجب عي الدية ،حيث

جاء عي تبييف الحئائؽ ":وكؿ عضو ذ ب نفع عفي الدية" ،6وذكر المالكية مف المعاني" العئؿ والسمع

1

البيهئي ،السنف الكبرى ،ج ،8ص  ،151برقـ (  ،) 16226و و حديث ضعيؼ ،األلباني ،إرواء

الغميؿ ،ج ،7ص ،321برقـ ( .) 2278
2

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،6ص  .126الراععي ،الشرح الكبير ،ج ،10ص.356

3

ابف قدامة ،المغني ،ج ،8ص  .466ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المغني عمى مختصر الخرقي،

ضبط وصحح عبد السبلـ محمد عمي شا يف ،ج ،8ص ،28ط1994 ،1ـ ،دار الكتب العممية،

بيروت ،لبناف.
4

الكشناوي ،أسهؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ عي عئ إماـ األئمة مالؾ ،ج ،3ص .132

5

الشيرازي ،المهذب عي عئ الشاععي ،ج ،2ص.207

6

الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،6ص .131
- 167 -

والسمع والبصر والنطؽ والصوت والذوؽ وقوة الجماع" ،1والحديث يتركز عمى عوات المنفعة كمها،

و ذا عي الدية كاممة ،أما إذا عات بعض المعنى وجب عي بعض الدية بنسبة ما عات ،واف كاف ناؾ
اختبلؼ عي تئديرز ما بيف سهؿ عي التئدير كذ اب اإلبصار مف عيف واحدة ،أو السمع مف أذف واحدة

عهذا ال يحتاج إلى جهد كبير عي تئديرز ألف النسبة المئوية الذا بة معروعة  %50عتئابمها نصؼ الدية

 %50مف الدية.

وما يصعب تئديرز مف عوات المنفعة 2و نا تبرز حاجة التئرير الطبي الذي تئدم المجنة الطبية

الموثوقة لتئدير نسبة العجز عند المصاب ،وقد نص قانوف العمؿ الفمسطيني عي المادة رقـ ( ) 120
عي الفئرة الثانية عمى أن  ":إذا ترتب عمى إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ يستحؽ المصاب تعويضاً

نئدياً يعادؿ نسبة العجز إلى العجز الكمي الدائـ" ،3ولكف الئانوف لـ يوضح المئصود بالعجز الكمي ،بؿ

لشراح الئانوف ،عمنهـ مف قاؿ بأن  ":عئداف مئدرة العامؿ عف العمؿ سواء كاف ذا
ترؾ بياف ذلؾ ّ
العمؿ ُيستخدـ عي  ،أو األعماؿ التي كاف قاد اًر عمى الئياـ بها ،أـ أي عمؿ آخر" ،4و ذا ليس باألمر
الحادث ،بؿ سبئت إلي الشريعة اإلسبلمية قبؿ أكثر مف أربعة عشر قرناً مف الزمف ،ذلؾ أف عمياً

أمر الذي أصيب بصرز بأف ُعصبت عين الصحيحة وأعطى رجبلً بيضة ،عانطمؽ بها و و ينظر
ععصبت وعُتحت
إليها حتى لـ يبصر ا عخطّ عند أوؿ ذلؾ خطاً عي األرض ،ثـ أمر بعين المصابة ُ
الصحيحة ،وأعطى رجبلً البيضة بعينها ،عانطمؽ بها ،و و ينظر إليها حتى خفيت عن  ،عخطّ عند أوؿ
ما خفيت عن خطاً ،ثـ عمـ ما بيف الخطيف مف المساعة ،وعمـ مئدار ذلؾ مف منتهى رؤية العيف

الصحيحة عأعطاز قدر ذلؾ مف الدية ،5وبئدر ما عات مف الكبلـ بعدد الحروؼ التي ذ بت ،حيث
تئسـ الدية عمى الحروؼ التي لمساف عيها عمؿ.

أما نسبة تعويض العامؿ عف إصابت التي الحئت ب عج اًز كامبلً وبتئرير مف لجنة طبية

مختصة ،عئد أوجد الئانوف لمعامؿ خياريف يختار أيهما شاء ،عنصت المادة رقـ (  ) 120عي الفئرة
األولى من عمى أن  ":إذا أدت إصابة العمؿ إلى الوعاة أو نت عنها عجز كمي دائـ استحؽ الورثة عي

الحالة األولى والمصاب عي الحالة الثانية تعويضاً نئدياً ُيعادؿ اجر (  ) 3500ثبلثة آالؼ وخمس
مائة يوـ عمؿ أو  %80مف األجر األساسي عف المدة المتبئية حتى بموغ سف الستيف أيهما أكثر"،6

1

الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ ،ج ،8ص.35

2

بوساؽ ،التعويض عف الضرر عي الفئ اإلسبلمي ،ص .344

3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.48

4

شكري ،إصابات العماؿ وأمراض المهنة دراسة تحميمية عئهية قضائية تحميمية ناقدة ،ص .71

5

ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،ج ،2ص .448الصنعاني ،المصنؼ ،ج ،9ص .327
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ٍ
بشيء مف
أكثر" ،1وقد تناوؿ قانوف التأمينات االجتماعية – غير المعموؿ ب  -مسألة العجز الدائـ
التفصيؿ وكاف ذلؾ لمصمحة العامؿ عجاء عي المواد رقـ (  23و  ": )24إذا أدت إصابة العمؿ إلى

عجز كمي دائـ استحؽ المصاب معاشاً شهرياً يعادؿ  %80مف األجر حتى وعات  ،ويوزع عمى

المستحئيف مف بعدز وعئاً ألحكاـ ذا الئانوف ،واذا أدت إصابة العمؿ إلى عجز جزئي دائـ تئدر نسبت

بػ  %35عأكثر استحؽ المصاب معاشاً شهرياً يعادؿ نسبة عجزز إلى معاش العجز الكمي الدائـ حتى

وعات ويوزع عمى المستحئيف مف بعدز وعئاً ألحكاـ ذا الئانوف ،واذا أدت إصابة العمؿ إلى عجز

جزئي دائـ تئدر نسبت بأقؿ مف  %35استحؽ المصاب تعويض الدععة الواحدة بما يعادؿ نسبة عجزز
إلى معاش العجز الكمي الدائـ عف أربعيف شه اًر"

2

أما العجز المؤقت وحرصاً مف الشريعة اإلسبلمية عمى رعع المنازعات بيف المسمميف ذكر الفئهاء

3

الجراح التي تستوجب التعويض و ي:

الخارصة :و ي الجروح التي تشؽ الجمد دوف ظهور الدـ.
الدامية :ما يسيؿ منها الدـ.

الباضعة :ما تبضع المحـ – أي تئطع .-

السمحاؽ :و ي الجرح الواصؿ إلى السمحاؽ ،بمعنى وصوؿ الجرح إلى الجمدة بيف المحـ وعظـ
الرأس.

الموضحة :ما يوضح العظـ.

الهاشمة :ما تهشـ العظاـ أي تكسرز.
المنئمة :ما تنئؿ العظـ مف موضع إلى موضع آخر.

اآلمة :و ي التي تفضي إلى أـ الدماغ.
ّ
الدامغة:ما تخرؽ جمدة أـ الدماغ.

وعي كؿ منها خبلؼ طويؿ بيف الفئهاء ،و ناؾ مف الجروح واإلصابات ما ُيرجع عي تئدير نسبة
يئوـ المجني عمي كأن
العجز مف أثر ا إلى ولي األمر أو الحاكـ ،وعمي تئدير المئابؿ ( األرش ) بأف ّ

يئوـ ومع الجناية ولكنها قد برئت ،عما أنئصت الجناية عم مثم مف الدية ،ويكوف
عبد ال جناية ب  ،ثـ ّ
وقت تئدير التعويض بعد البرء مف اإلصابة ،ألف الفئهاء يرتبوف التعويض عمى حصوؿ النئص ،أما
إذا أصيب العامؿ وخضع لمعبلج البلزـ ثـ قاـ بعد ذلؾ مف غير نئص ،عئد اختمؼ الفئهاء عي حال ،

1

و ازرة العمؿ  ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .48

2

االتحاد العاـ لنئابات عماؿ عمسطيف ،قانوف التأمينات االجتماعية http://www.pgftu.ps/page

3

ابف قدامة ،المغني عمى مختصر الخرقي ،ج ،8ص .30الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،6ص.132
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و ؿ يستحؽ التعويض أـ ال؟ وقاؿ جماعة مف أ ؿ العمـ :ال شيء عي جناية لـ تترؾ عيباً ،وبذلؾ قاؿ

الحنابمة والشاععية.

1

وقاؿ آخروف ،ال يستحؽ المصاب الذي برئ مف دوف نئص تعويضاً ،وبذلؾ قاؿ المالكية 2أف الجاني
تمزم أجرة الطبيب وثمف الدواء ،و و قوؿ عند الحنفية ،3وقد أعتى العمماء المعاصروف بأف اإلصابة

التي تصيب العامؿ أثناء عمم عي مصنع أو شركة ونحو ا ينظر عيها ،عإف كانت ناتجة عف تئصير
أو إ ماؿ مف الشركة عإنها ضامنة ألنها المتسببة عي ذا الضرر الذي لحؽ بالعامؿ ،أما إذا كانت
الشركة قد اتخذت كاعة اإلجراءات واالحتياطات البلزمة ولـ يحدث منها تئصير أو إ ماؿ عإنها ال

تضمف ،ألف األصؿ عي ععؿ (إصابات) الجمادات (اآلالت) أنها ُج َبار ،4وال يخمو نزوؿ الضرر ببدف

العامؿ مف أمريف ال ثالث لهما":

األوؿ :أف يكوف رب العمؿ متعدياً بالعمؿ ،بأف كاف يعمؿ عيما ال يممؾ العمؿ عي  ،لمخالفة ذلؾ العمؿ
لمئوانيف المتبعة عي الببلد.

الثاني :أف يكوف رب العمؿ غير ٍ
متعد عي عمم  ،بمعنى ان مواعؽ لكؿ الئوانيف واألنظمة المتَّبعة عي
الببلد.

عفي الحالة األولى ( أف يكوف رب العمؿ متعدياً ) ال يخمو موقؼ العامؿ مف ذا العمؿ أف يكوف
عالماً بتعدي رب العمؿ أو عدـ عمم  ،وعي الحالة الثانية ( عدـ تعدي صاحب العمؿ ) عبل يعدو

كون متسبباً أو غير متسبب.

وقد انطمؽ الباحثوف عي ذز الحاالت السابئة مف قوؿ الرسوؿ  ":العجماء جرحها ُجبار،
والبئر جبار ،و ِ
المعدف ُجبار ،وعي الركاز الخمس" 5وقد جاء عي توضيح ذا الحديث ":مف حفر بئ اًر
ُ
عي طريؽ المسمميف ،وكذا عي ممؾ غيرز بغير إذف عتمؼ بها إنساف ،عإن يجب ضمان عمى عاقمة

الحاعر ،والكفارة عي مال  ،واف تمؼ بها غير آدمي وجب ضمان عي ماؿ الحاعر ،ولو حفر بئ اًر عي
ممك أو عي موات عوقع بها إنساف أو غيرز عتمؼ عبل ضماف إذا لـ يكف من تسبب إلى ذلؾ وال تغرير،

1

أبو البركات ،مجد الديف ،المحرر عي الفئ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،2ص ،129

2

الحطاب،موا ب الجميؿ،ج ،6ص .659الزرقاني ،محمد بف عبد الباقي ،شرح الزرقاني عمى موطأ

3

الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص .296الزيمعي ،تبييف الحئائؽ ،ج ،6ص.138

4

موقع إسبلـ ويب عمى شبكة االنترنت http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa

ط1984 ،2ـ ،مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية .الراععي ،الشرح الكبير ،ج ،10ص.119
اإلماـ مالؾ ،ج ،4ص ،221ط1990 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت.

الديات ،باب المعدف ُجبار والبئر ُجبار ،ص  ،1733برقـ (
 5رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب ّ
.) 6912
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وكذا لو استأجر إنساناً ليحفر ل البئر عانهارت عبل ضماف عمي " ،1وقد تمخصت آراء الفئهاء عي ذز

المسألة عمى النحو اآلتي:

مأذوف ل بالعمؿ عي عهمؾ ب إنساف ضمن صاحب العمؿ.
تعدى ععمؿ عي ما ال يممؾ وال
 .1أف مف ّ
ٌ
ٍ
متعد عي ذلؾ
 .2أف العامؿ إذا عمؿ عي غير ممؾ صاحب العمؿ مع عمم بأف صاحب العمؿ
وحصؿ ل ضرر عالضماف عمي  ،واف لـ يعمـ عالضماف عمى صاحب العمؿ.

 .3مف عمؿ عي ممك متبعاً بذلؾ كؿ الئوانيف واألنظمة ثـ مؾ بهذا العمؿ إنساف عبل ضماف عمي ،
ألن غير ٍّ
متعد.2
وعمى ما تئدـ عإف العامؿ الذي يعمؿ عي مؤسسة عبل يخمو مف كون يعمـ أف ذز المؤسسة

تخالؼ الشرع اإلسبلمي والئوانيف المعموؿ بها عي ببلدز عإن ُيعتبر متعدياً عي ذز الحالة ،عإف تمؼ
بعض مف بدن عهو ضامف ،ألن يعمؿ عيما ال يجوز ل شرعاً مع عمم بذلؾ ،وأما إف كاف ال يعمـ
بمخالفة عمم لمشرع اإلسبلمي أو لمئوانيف الصحيحة الصادرة مف ولي األمر عتمؼ شيء مف بدن

عضماف ذلؾ عمى رب العمؿ ،أما إف عمؿ العامؿ عي مؤسسة يواعؽ عممها شرع اهلل واألنظمة
ال موضوعة لترتيب أحواؿ العامؿ ،ثـ تمؼ بدن أو شيء من  ،عبل يخمو ذلؾ مف كوف صاحب العمؿ

متسبباً عي ذلؾ التمؼ عيضمف ما تسبب بتمف  ،وذلؾ كأف يسمّـ صاحب العمؿ آالت صناعية ال تصمح

لمعمؿ عمى وج السبلمة لمعامؿ ليعمؿ عيها ،عإف بلؾ العامؿ أو جزءاً من يكوف بتسبب رب العمؿ،

جيدة المواصفات ولكف
وأما إذا لـ يكف رب العمؿ متسبباً عي ضرر العامؿ ،كأف يكوف قد سمّم آالت ّ
3
رب العمؿ عبل يضمف عي ذز الحالة.
التمؼ حصؿ ببدف العامؿ بئدر اهلل وبدوف تسبب مف ّ
والذي أميؿ إلي  -واهلل تعالى أعمـ – أن ومف أجؿ الجمع بيف اآلراء الفئهية عإن ال يجوز إ دار

دـ يسيؿ مف الجسـ ،وكذلؾ األلـ الذي يعاني المصاب ،مع أف المصاب ال يستعيد قوت العادية إال

بعد وقت قد يكوف ليس قصي اًر ،ثـ إف الفئهاء عي الزمف الماضي لـ يكونوا يعانوف مف تكاليؼ العبلج
البا ظة كما يعانيها الناس اليوـ ،ولـ يعايشوا تكاليؼ العبلج البا ظة ،لذا عئد حكموا بالعرؼ السائد

لديهـ.

1
2

ابف حجر ،عتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ج ،12ص.266
المرغيناني ،الهداية ،ج ،4ص.539مالؾ ،المدونة ،ج ،4ص .665النووي ،المجموع ،ج،19

ص .15ابف قدامة ،المغني ،ج ،8ص.330

3
الكبي ،سعد الديف محمد ،المعامبلت المالية المعاصرة عي ضوء اإلسبلـ ،ص ،575ط2002 ، 1ـ،
ّ
المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف جامعة أـ درماف بالخرطوـ  ،وقد

تـ مناقشتها عاـ 1997ـ عي جامعة الجناف ( عرع لجامعة ألـ درماف) بمبناف ،بإشراؼ الدكتور

مصطفى ديب البغا ،بتصرؼ يسير.
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ثـ إن ينبغي اعتبار أجرة الطبيب وثمف الدواء واجبة عمى الجاني ،أو صاحب العمؿ ،وبهذا أخذ قانوف

نص عي المادة (  ) 118عمى أن  ":وعئاً ألحكاـ الئانوف واألنظمة الصادرة
العمؿ الفمسطيني الذي ّ
يتكفؿ صاحب العمؿ بمايمي:
 .1عبلج العامؿ المصاب إلى أف يتـ شفاؤز ،وتغطية كاعة النفئات العبلجية البلزمة بما عيها نفئات
الخدمات التأ يمية ومستمزماتها.

1

 .2جميع الحئوؽ المترتبة عمى اإلصابة ولو اقتضت مسؤولية طرؼ ثالث".
نصت المادة رقـ (  )18مف قانوف التأمينات االجتماعية –المعطَّؿ -عمى أن ":تشمؿ الرعاية
وقد ّ
الطبية ما يمي-:

 .1تكاليؼ الخدمات التشخيصية والعبلجية والصيدلية واإلقامة عي المستشفى وعئاً لمتعميمات التي
يصدر ا المجمس.

 .2تكاليؼ العبلج عي الخارج بناء عمى قرار مف المجنة الطبية.
 .3نفئات انتئاؿ المصاب مف مكاف العمؿ أو السكف إلى جهة العبلج والعكس.

 .4الخدمات التأ يمية الطبية بما عي ذلؾ األطراؼ واألجهزة الصناعية التعويضية المئررة مف المجنة

الطبية.

2
لمعماؿ
 .5نفئات إعادة التأ يؿ المهني والوظيفي التي يحتاجها المصاب" ،ولكف السؤاؿ الذي يمكف ّ

المصابيف أف يسألوز :ؿ لممصاب عي عمم تعويض عف المدة التي يعجز عيها عف الكسب والعمؿ؟.

الواضح أف جمهور الفئهاء ال يروف لممصاب تعويضاً عما عات مف العمؿ ،ألنهـ يمنعوف التعويض

عف الجرح الذي برئ صاحب دوف إحداث نئص عي الجسـ ،عيكوف منع التعويض عف عوات العمؿ مف

باب أولى ،وقد تحدث الفئهاء عف ذز المسألة كما جاء عي العئود الدرّية ":إذا ضرب يد غيرز عكسر ا
وعجز عف الكسب ععمى الضارب المداواة والنفئة إلى أف يبرأ ،واذا برئ وتعطمّت يدز وشمّت وجبت

ديتها" ،3ولكف ذا النص ال يدؿ عمى قوؿ الحنفية بتعويض العامؿ عف عجزز عف الكسب طواؿ عترة
اإلصابة وذلؾ لسببيف:

1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.47

2

االتحاد العاـ لنئابات عماؿ عمسطيف ،قانوف التأمينات االجتماعيةhttp://www.pgftu.ps/page ،

3

ابف عابديف ،محمد أميف ،العئود الدرية عي تنئيح الفتاوى الحامدية،ج ،2ص ،195بدوف رقـ طبعة

وبدوف دار نشر.
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األوؿ :ال يرى اإلماـ أبو حنيفة التعويض عي الجرح الذي برئ مف غير نئص.

1
2

يعدونها ماالً.
الثاني :إف الحنفية ال يجيزوف التعويض عف المناعع بشكؿ عاـ ،وذلؾ ألنهـ ال ّ
وكذلؾ المالكية ال يروف تعويض المصاب إف لـ يحدث الجرح نئصاً  ،قياساً عمى رأيهـ عي كوف
المناعع تُضمف باالستعماؿ وال شيء عيها بالتعطيؿ ،3أما الحنابمة عبل يروف تعويض المصاب الذي
تعطّؿ عف الكسب بسبب اإلصابة ،ألف المعطَّؿ عف العمؿ بسبب اإلصابة ينطبؽ عمي أن ممنوع مف
غير حبس ،4ولمشاععية عي المسألة رأياف:

األوؿ :ال تعويض لممصاب لعجزز عف العمؿ.
الثاني :يمزـ ل التعويض.

5

عرؼ العجز المؤقت بئول  ":المرض أو اإلعياء الذي ُيصيب العامؿ
ومف العمماء المعاصريف مف ّ
عيئعدز عف العمؿ مدة زمنية تبدأ مف اإلعبلف عف وقوع الحادث
بسبب العمؿ أو نتيجة ل أو ألجم ُ
المسبب لممرض ،ولغاية إعبلف الطبيب المختص عف شفائ  ،حيث تئرر المجنة الطبية المختصة وقت

بدء المرض ووقت شفائ  ،أو المدة الزمنية البلزمة تحديداً إلى الشفاء مف المرض والبلزمة لمعبلج،

و ي مدة التعطيؿ الواجب التعويض عنها ،وبياف أف العامؿ أصبح قاد اًر عمى العودة إلى ممارسة عمم
بانتظاـ".6

ابتداء تحديد األجر الذي ُيتخذ أساساً لحساب التعويض ،إذ جعم قانوف العمؿ الفمسطيني
وينبغي
ً
األجر األساسي مضاعاً إلي العبلوات والبدالت ،وقد ألزـ قانوف العمؿ الفمسطيني بدعع األجر مف اليوـ

األوؿ لوقوع اإلصابة ،واذا استحؽ العامؿ تعويضاً عإن يتئاضاز حسب طبيعة عمم  ،عالعامؿ الذي

كاف يتئاضى أجرز أسبوعياً عإن يتئاضى تعويض أسبوعياً أيضاً ،وكذلؾ العامؿ الذي كاف يتئاضى
أجرز شهرياً ،و ذا األمر غفؿ عف تنظيم قانوف العمؿ الفمسطيني.

وقد ُيثار خبلؼ حوؿ استحئاؽ العامؿ تعويضاً بدؿ إجازت األسبوعية و نا" لـ يرد عي قانوف
التأمينات نص بشأف استحئاؽ العامؿ المصاب التعويض بدؿ األجر اليومي عف أياـ الراحة األسبوعية

شراح قانوف التأمينات االجتماعية يروف أف لمعامؿ حؽ
التي تئع عي عترة العجز المؤقت ،ولكف ّ
1

السرخسي ،المبسوط ،ج ،26ص.80

2

المصدر نفس  ،ج ،26ص.9

3

التسولي  ،عمي بف عبد السبلـ  ،البهجة شرح التحفة ،ج ،2ص.278

4

البهوتي ،كشاؼ الئناع ،ج ،4ص.78

5

الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،5ص .551

6

شكري ،موسى ،إصابات العماؿ وأمراض المهنة دراسة تحميمية عئهية قضائية تحميمية ناقدة ،ص،70

ط2001 ،1ـ ،مركز الديمئراطية وحئوؽ العامميف ،عمسطيف.
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التعويض عف أياـ الراحة األسبوعية" ،1عي حيف يرى الباحث أف العامؿ الذي يتئاضى أجرز كؿ شهر
يستحؽ التعويض عف أياـ إجازت األسبوعية؛ ألف األجر و كتمة واحدة ،أما عماؿ المياومة عبل حؽ

لهـ عي تعويض ذز اإلجازة ،وبالرجوع إلى المادة رقـ (  ) 72مف قانوف العمؿ الفمسطيني ُيبلحظ أف
أياـ الراحة األسبوعية تكوف مدعوعة األجر.
وبخصوص المدة التي يستمر عيها صاحب العمؿ بدعع التعويض لمعامؿ الذي ُيعاني مف
ٍ
عجز مؤقت عمـ ُيحدد قانوف التأمينات االجتماعية المدة الئصوى لبلستمرار عي دعع التعطيؿ اليومي
بؿ جعم طيمة مدة عجزز ،أما قانوف العمؿ الفمسطيني عئد حدد دعع التعويض عف العجز المؤقت بمدة

 180يوما  ،حيث نصت المادة رقـ (  ) 119مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أن  ":إذا حالت إصابة
العامؿ دوف أداء العامؿ لعمم يستحؽ العامؿ  %75مف أجرز اليومي عند وقوع اإلصابة طيمة عجزز

المؤقت بما ال يتجاوز  180يوماً" 2وحوؿ ذا النص تبدو المبلحظات اآلتية:

 .1ال تحوؿ اإلصابة دوف أداء العمؿ إال إذا كانت متوسطة أو كبيرة ،و ذا يعني أف العامؿ تعرض
ٍ
لحادث ليس بالبسيط ،واعطاء الئانوف لمعامؿ ذز النسبة مف راتب الشهري قد ُيمحؽ ظمماً بالعامؿ،
ولماذا ُحرـ العامؿ النسبة الباقية مف راتب ؟
 .2لـ يوضح الئانوف موقف إذا تجاوز العجز المؤقت المدة التي ضربها الئانوف (  180يوـ ) ،و ؿ

ُيعطى أج اًر ؟ أـ ُيعاقب و وأسرت نتيجة تفاني عي عمم ؟.
 .3لـ ُيجب قانوف العمؿ الفمسطيني عف استم اررية العئد بعد ذز المدة ،إذا يظهر تناقض بيف ذز
المادة والمادة رقـ (  ) 21مف نفس الئانوف التي تنص عي الفئرة الخامسة عمى أف ينتهي عئد العمؿ

الفردي  ":بوعاة العامؿ أو إصابت بمرض أو عجز أقعدز عف العمؿ لمدة تزيد عمى ستة أشهر" 3و و
ما يعني إنهاء عئد العامؿ واقالت بحكـ الئانوف.

 .4يئترح الباحث أف ُيعطى العامؿ راتب الشهري كامبلً خبلؿ الشهر األوؿ مف عجزز المؤقت ،ثـ
ُيكتفى براتب األساسي دوف الزيادات عمي طيمة عترة عجزز المؤقت.
ونؤكد أف التعويض عف العجز المؤقت دوف إحداث نئص عي الجسـ مبلزمة لحئوؽ العامؿ عي

الترقيات والمكاعىت ،غير أف العامؿ المتضرر مف حادث العمؿ يمكف أف ُيحرـ مف ذز التعويضات
وما يمحؽ بها عي حاالت منها:

1

عدوي ،أحكاـ تعويض إصابات العمؿ عي ظؿ قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.95

2

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.47

3

المصدر نفس  ،ص.19
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 .1إذا امتنع العامؿ المصاب مف اتباع العبلج الموصوؼ ل مف الجهة الطبية المعتمدة دوف مبرر.

 .2إذا رعض االمتثاؿ لممراقبة الطبية ،كأف يتئاعس عف تنفيذ التوجيهات واإلرشادات التي تماثم
لمشفاء.

1

 .3إذا كانت اإلصابة ناتجة عف ععؿ متعمد مف العامؿ المصاب.

 .4إذا كانت اإلصابة بتأثير الخمر أو المخدرات ،و ذا الفعؿ وما قبم نصت عمي المادة رقـ() 123
مف قانوف العمؿ الفمسطيني.

2

 .5أضاؼ قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني سبباً آخر لحرماف الموظؼ مف التعويض و و انئضاء
سنتيف عمى وقوع إصابة العمؿ دوف المطالبة بهذا الحؽ ،إال إذا كاف التأخير ناتجاً عف عدـ استئرار
حالة الموظؼ المصاب وعؽ تئرير المجنة الطبية.

3

وقد دلّت السنة النبوية المطهرة عمى مشروعية التعويض ،ومف ذلؾ ما جاء عي الصحيح أف

النبي  كاف عند بعض نسائ  ،عأرسمت إحدى أمهات المؤمنيف بصحفة عيها طعاـ ،عضربت التي
النبي  عي بيتها يد الخادـ عسئطت الصحفة عانفمئت ،عجمع النبيِ عمؽ الصحفة ثـ جعؿ يجمع
عيها الطعاـ الذي كاف عي الصحفة ،ويئوؿ ":غارت أمكـ" ثـ حبس الخادـ حتى أُتي بصحفة مف عند

التي و عي بيتها ،عدعع الصحفة إلى التي ُكسرت صحفتها وأمسؾ المكسورة عي بيت التي ُكسرت

4
أصموا لذلؾ قواعد كمية
عيها"  ،بهذا النص وغيرز استدؿ الفئهاء رحمهـ اهلل عمى مشروعية التعويض ،و ّ
صيانة ألمواؿ الناس مف كؿ اعتداء ،وجب اًر لما عات منها بالتعويض كئولهـ :الضرر يزاؿ ،والضرر ال

يزاؿ بالضرر ،وقاؿ اإلماـ ابف الئيـ رحم اهلل " :اقتضت السنة التعويض بالمثؿ ،" ...وقاؿ" :األصؿ

الثاني :أف جميع المتمفات تضمف بالجنس بحسب اإلمكاف مع مراعاة الئيمة ،حتى الحيواف ،عإن إذا

اقترض رد مثم ... ،واذا كانت المماثمة مف كؿ وج متعذرة حتى عي المكيؿ والموزوف ،عما كاف أقرب

إلى المماثمة ،عهو أولى بالصواب ،وال ريب أف الجنس إلى الجنس أقرب مماثمة مف الجنس إلى الئيمة،
عهذا و الئياس وموجب النصوص"

5

نص عمى ان  ":إذا ظهرت عمى العامؿ
وعي المادة رقـ (  ) 128مف قانوف العمؿ الفمسطيني ّ
أعراض أحد أمراض المهنة الواردة عي الجدوؿ الممحؽ بالئانوف خبلؿ سنتيف مف تاريخ انتهاء خدمت

1
2
3
4
5

صخري ،مصطفى ،أحكاـ حوادث العمؿ ،ص ،153ط1998 ،1ـ ،دار الثئاعة ،عماف ،األردف.
و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.49

نص المادة رقـ (  ) 97مف الئانوف.
ّ
الغيرة ،ص  1343برقـ ( .) 5225
رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب النكاح ،باب َ
ابف الئيـ،محمد بف أبي بكر ،إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ،تحئيؽ محمد محيي الديف عبد

الحميد ،ج ،2ص ،20ط2003 ،1ـ ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبناف.
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يمتزـ صاحب العمؿ بجميع الحئوؽ المئررة ل وعئاً ألحكاـ ذا الباب مف الئانوف" 1و ي لفتة تُحتسب

لمئانوف ،خصوصاً أف بعض األمراض ال يظهر تأثير ا وعبلماتها الظا رة مباشرة ،ولكف ذا يمحؽ
الضرر بصاحب العمؿ ،إال إذا أضفنا شرطاً بعدـ عمؿ ذا العامؿ بأي أعماؿ قد تسبب أو تساعد

عي ظهور ذا المرض.

وعي المادة رقـ (  ) 130مف الئانوف نصت عمى ان ُ ":يحسب التعويض المستحؽ وعئاً ألحكاـ
ذا الباب عمى أساس متوسط األجر آلخر ثبلثة أشهر" 2وقد يثور تساؤؿ لماذا متوسط األجر عي

األشهر الثبلثة األخيرة؟ ولماذا ال يكوف آلخر شهر عمم العامؿ؟ ويبئى الغموض عي النص الذي
محمّ  :ؿ متوسط األجر مع إضاعات ؟ أـ و األجر األساسي؟.

1

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص .50

2

المصدر نفس  ،ص.50
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المبحث السادس :ح العامل في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد وفيه مطمبان.

المطمب األول :مكافأة نهاية الخدمة في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.

المطمب الثاني :الراتب التقاعدي في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
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المطمب األول

مكافأة نهاية الخدمة في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني.
إف ارتباط العامؿ بعمم واتئان يؤلؼ العبلقة الطيبة بيف العامؿ وصاحب العمؿ ،وبالتالي غالباً

وتتنوع ذز المكاعىت التي
ما يبادر صاحب العمؿ عمى إكراـ العامؿ بمختمؼ الوسائؿ المتوعرة لدي ،
ّ
لمعماؿ والموظفيف ،ولكف نشير إلى أف ذز المكاعىت تظهر عند انتهاء العئد أو إنهاؤز ،وعي
تُعطى ّ
ظروؼ معروعة لدى الطرعيف ،ومف ذز المكاعىت ما بات يسمى بمكاعأة نهاية الخدمة ،ويمكف تعريؼ

ذا المصطمح الحادث مف خبلؿ توضيح معاني مفردات  ،ثـ بياف المعنى اإلجمالي ل  ،عكممة مكاعأة

تعني :الجزاء مئابؿ العمؿ الذي يئوـ ب العامؿ أو الموظؼ.

1

ٍ
لسبب ما ،سواء كانت ذز
نهاية :تُشير ذز الكممة إلى انتهاء الخدمات التي يئدمها العامؿ لممنشأة
المنشأة حكومية أو أي جهة تشغيمية أخرى.

الخدمة :تمؾ الخدمات التي كاف يئوـ بها العامؿ أثناء وظيفت  ،وبمعنى آخر ي السبب لثبوت
المكاعأة.

أما تعريؼ ذا المصطمح مع اجتماع كممات عهو ":تمؾ المبالغ المستحئة لمنسوبي المنشأة عند

تركهـ الخدمة ،نظير الخدمات التي حصمت عميها المنشأة منهـ خبلؿ مدة الخدمة ،وذلؾ وعئاً
لمتطمبات نظامية ،أو نتيجة التزاـ طوعي مف المنشأة" ،2كما يمكف تعريفها بأنها" حؽ مالي جعم

الئانوف لمعامؿ عمى رب العمؿ ،بشروط محددة ،تئتضي أف يدعع الثاني لؤلوؿ عند إنهاء خدمت  ،أو

لمف يعولهـ مبمغ نئدي دععة واحدةُ ،يبلحظ عي تحديد مئدارز مدة الخدمة وسبب إنهائها والراتب الشهري
3
األخير لمعامؿ"
وتعتبر ذز المكاعأة ثمرة اللتزاـ يفرض الئانوف عمى صاحب العمؿ ،وذلؾ لصالح العامؿ ،و

ليس لطرعي العئد دور عي تحديد ا وال عي كيفية احتسابها ،وانما الئانوف و الذي يوضح ذلؾ ،كما أف

نص عميها الئانوف،
ذز المكاعأة تعتبر إلزامية عي حؽ صاحب العمؿ وذلؾ عي حاالت مخصوصة ّ
تممس
أما مئدار ا عإن يتحدد ً
بناء عمى سبب ترؾ العمؿ ومدة العمؿ ومئدار الراتب األخير ،وبعد ّ

1

الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص.50

 2ورد ذا التعريؼ عي برنام الدورات التدريبية الختيار المحاسبيف الئانونييف عي السعودية،
http://www.socpa.org.sa/Pdf/trainingsibject.pdf
 3األشئر ،محمد سميماف وآخروف ،أبحاث عئهية عي قضايا الزكاة المعاصرة ،ج ،1ص ،155ط،1
1998ـ ،دار النفائس ،العبدلي ،األردف.
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الحكمة الئانونية مف ذا الحؽ نجد ا العدالة التي تئتضي التخفيؼ مف وطأة ترؾ العامؿ لعمم الذي

أمضى سنوات عي خدمة صاحب العمؿ.

ولبحث التكييؼ الفئهي لهذز المكاعأة يتبادر لنا مجموعة مف االحتماالت ،و ؿ يمكف اعتبار ا َديناً
لمموظؼ عي ذمة صاحب العمؿ؟ أـ ي استحئاؽ معمّؽ بشيء عي المستئبؿ؟ و ذز االحتماالت ي
عمى النحو اآلتي:

االحتماؿ األوؿ :أف تكوف ذز المكاعأة جزءًا مف أجرة العامؿ ،واذا كانت كذلؾ عإنها تكوف َديناً لمعامؿ
عمى صاحب العمؿ ،ولكف اعتبار ا كذلؾ يتعارض مع أحكاـ األجرة عي الفئ اإلسبلمي ،عتجعؿ العئد

عاسداً ،وذلؾ ألف مئدار المكاعأة ال يمكف حساب إال عند انتهاء العئد ،لخضوع لعدة عوامؿ كالمدة
التي يئضيها العامؿ عي العمؿ ،واألجرة الشهرية األخيرة ،والسبب الذي كاف وراء إنهاء عئد العمؿ ،ما

يعني أف ذز العوامؿ السابئة تُدخؿ الجهالة عمى أ ـ جزء مف أجزاء اإلجارة و و عنصر األجرة
عيجعمها مجهولة.
ثـ إف اعتبار المكاعأة مف األجرة يعمّؽ استحئاؽ ذا الجزء مف األجرة عمى حدوث أمور

مستئبمية ،و ي قد تئع وقد ال تئع ،و ذا نوع مف أنواع الغرر الذي يؤثر عي جميع عئود المعاوضات،

والتي تعتبر اإلجارة واحدة منها ،لذا ما كاف تمميكاً محضاً ال يدخؿ عمي التعميؽ قطعياً ،كما يؤخذ
عمى ذا االحتماؿ أف العامؿ بتسميـ نفس لصاحب العمؿ استحؽ ذا الجزء ،وبالتالي ال يجوز أف

يخرج مف ممك إال بمواعئت أو بوعات  ،عتنتئؿ ذز الحئوؽ إلى الورثة عيتـ تئسيمها بينهـ حسب الئواعد
الشرعية المتعمئة بالميراث ،عبل يجوز أف ُيحرـ منها العامؿ أثناء حيات  ،وينتفع بها الورثة بعد الوعاة،
ينص الئانوف عمى حرماف العامؿ مف ذز المكاعأة كأف ُيئدـ العامؿ
و ذا الحرماف عي الوقت الذي ّ
عمى ع ٍ
مؿ يودي بحيات  ،أو يتعمد إلحاؽ أضرار جسيمة بصاحب العمؿ ،لذا عإف كؿ ذز المناقشات
وبناء عمى ذا االحتماؿ
تُخرج مكاعأة نهاية الخدمة مف دائرة األجر –واهلل تعالى أعمـ بالصواب ،-
ً
الذي و اعتبار المكاعأة مف األجرة المتأخرة لمعامؿ عإنها ال تخمو مف احد أمريف:
األوؿ  :أف يشترطها العامؿ عي العئد ،و ذا شرط جائز ،لئوؿ الرسوؿ  ":المسمموف عمى
شروطهـ".1

األمر الثاني :أف ال يشترط العامؿ لنفس  ،ولـ يذكرز رب العمؿ عي عئد العمؿ ،و ذز الحالة ال تخمو

مف أمريف أيضاً:

1

سبؽ تخريج ص .47
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األوؿ :أف يكوف تعويض نهاية الخدمة متعارعاً عمي بيف أصحاب تمؾ المهنة عرعاً عاماً شائعاً ،ععندئذ
يجب التعويض ويستحؽ العامؿ مكاعأة نهاية الخدمة لنزوؿ العرؼ بيف الناس كالشرط بين .

عماؿ تمؾ المهنة أو المؤسسة ،عفي ذز الحالة ال
الثاني :أف يكوف التعويض ليس متعارعاً عمي بيف ّ
ينص عمي العئد ،وال و مما
يكوف تعويض نهاية الخدمة حئاً لمعامؿ ،كون لـ يشترط بالمفظ ولـ ّ
تعارؼ عمي أ ؿ المهنة.

1

االحتماؿ الثاني :أف تكوف ذز المكاعأة نوع مف أنواع التعويض عف كؿ األضرار التي لحئت

ولكف ذا االحتماؿ مستبعد كوف التعويض عادةً ما يستحئ العامؿ عف
بالعامؿ خبلؿ عترة عمم ،
ّ
ٍ
تعويض إال مئابؿ ضرر لحؽ ب ،
الضرر الذي يمحؽ ب  ،وعي الفئ اإلسبلمي ال يستحؽ العامؿ أي
بؿ وأحدث نئصاً عي جسـ اإلنساف ،ومكاعأة نهاية الخدمة تثبت بدوف الضرر ،ولو تضرر العامؿ مف

رب العمؿ غالباً و المتسبب ،ولو حصؿ ضرر عإف العامؿ يطمب التعويض
ترك لمعمؿ لـ يكف ّ
نص قانوف العمؿ الفسطيني عي المادة رقـ (  ) 47عمى أن  ":مع
وكذلؾ مكاعأة نهاية الخدمة ،حيث ّ
احتفاظ بكاعة حئوق  ،يستحؽ العامؿ تعويضاً عف عصم تعسفياً مئدارز أجر شهريف عف كؿ سنة

2
قضا ا عي العمؿ ،عمى أف ال يتجاوز التعويض أجرز عف مدة سنتيف" كما أننا لو اعتبرنا ا تعويضاً

عف ضرر لـ يجز لمئوانيف إنئاصها ،مع أف الئوانيف التي أوجبتها تتراوح نسبة النئص عيها.

االحتماؿ الثالث :اعتبار مكاعأة نهاية الخدمة عبلوة تشجيعية لمعامؿ ،ولكف ذا النوع ال

تتوعر عي عناصر التشجيع ،وانما تخضع لمعيار السنوات التي أمضا ا العامؿ عي عمم  ،أما الحواعز
التشجيعية عإنها تخضع لتفاني العامؿ عي عمم أو نسبة المبيعات التي يحئئها العامؿ ،أو التزام

عبناء عمى ذلؾ يستحؽ
بالدواـ الرسمي ،أو ما ُيعبَّر عن اليوـ ( بالتئارير السنوية عف أداء العامؿ)
ً
بغض النظر عف موجبات
العامؿ التحفيز والتشجيع ،بعكس مكاعأة نهاية الخدمة التي تجب لمعامؿ
ّ

العبلوات التشجيعية.

االحتماؿ الرابع :اعتبار ذا النوع مف المكاعىت بمثابة الديف المرجو ،وذلؾ إذا كانت حئاً

لمموظؼ ال يئبؿ اإللغاء ،وقد وضع أصحاب ذا االحتماؿ مؤشريف العتبار ا كذلؾ ما:
األوؿ :عدـ قابميتها لئللغاء.

الثاني :استطاعة العامؿ صرعها متى شاء وبمحض إرادت  ،عهي بذلؾ تكوف ممكا تاماً.

3

االحتماؿ الخامس :اعتبار مكاعأة نهاية الخدمة التزاـ بالتبرع ،وذلؾ بحكـ الئانوف ل سبب مهـ ،و و

الخدمة الوظيفية ،1ويستند أصحاب ذا االحتماؿ إلى ا تماـ الفئ المالكي بااللت ازـ بالتبرع ،حيث

1
2
3

الكبي ،المعامبلت المالية المعاصرة عي ضوء اإلسبلـ ،ص.555
ّ
و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.24
الئرضاوي ،يوسؼ ،عئ الزكاة ،ج ،1ص ،155ط ،25مكتبة و بة ،الئا رة ،مصر.
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اعتبروز مف موجبات االستحئاؽ المالي ،2و و ما يخضع لنفس المستند الذي يئوـ عمي الضماف

االجتماعي والتعاوف بيف الناس ،و ذا التعاوف واف كاف عي أصم

مف المباحات إال أف ولي األمر قد

المشغمة لمعماؿ ،وذلؾ أف أكثر عئود العمؿ ي مما يسمى بعئود
ُيمزـ ب بعض المنشىت والجهات
ّ
اإلذعاف ،حيث ال يكوف لمعامؿ خيار إال بيف الئبوؿ بالعمؿ المشروط التي يفرضها صاحب العمؿ ،أو

رعض العمؿ والبئاء عي عداد العاطميف عف العمؿ والكسب ،ويرى الباحث – واهلل أعمـ بالصواب –
تخري

ذا النوع مف المكاعىت عمى صبلحية ولي األمر عي إنشاء بعض الحئوؽ والواجبات عمى

األعراد ،القتضاء عي المصمحة لمعماؿ وألصحاب العمؿ ،وعي ذلؾ تأميف لمعامؿ وطمأنينة نفس  ،و و

ما يدعع لبذؿ كؿ ما عي وسع مف جهد وخبرة عي العمؿ ،ويندرج ذا تحت باب السياسة الشرعية،

بد مف مراعاة أعراؼ الناس ،وخصوصاً ُعرؼ أصحاب المهنة التي يعمؿ عيها ذا العامؿ،
ولكف ال ّ
العماؿ عي نفس المهنة لـ يتعارعوا
لذلؾ ال ينبغي عرض ذز المكاعأة لشخص بعين  ،مع أف جمهور ّ
عيما بينهـ عمى استحئاؽ ذز المكاعأة.

ثـ إننا إذا اعتبرنا مكاعأة نهاية الخدمة حئاً ذا طبيعة خاصة تنشئ الدولة أو ولي األمر استبعدنا بذلؾ

كؿ االحتماالت السابئة ،ألف المكاعأة عندئذ ال تكوف نتاج لعئد المعاوضة ،عبل تتأثر بالغرر وال

نص عي مادت رقـ (  ) 45عمى أف  ":لمعامؿ الذي أمضى
بالجهالة ،أما قانوف العمؿ الفمسطيني عئد ّ
سنة مف العمؿ الحؽ عي مكاعأة نهاية خدمة مئدار ا أجر شهر عف كؿ سنة قضا ا عي العمؿ عمى

أساس آخر أجر تئاضاز دوف احتساب ساعات العمؿ اإلضاعية ،وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة"،3

وضح عي المادة رقـ (  )42وعي الفئرة الثانية عمى أن  ":يحؽ لمعامؿ إذا استئاؿ مف عمم خبلؿ
لكن
ّ
السنوات الخمس األولى ثمث مكاعأة نهاية الخدمة ،وثمثي مكاعأة نهاية الخدمة إذا كانت االستئالة خبلؿ
السنوات الخمس التالية ،ويستحؽ المكاعأة كاممة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر عي العمؿ".4

يفرؽ بيف استئالة العامؿ واقالت  ،و و ما يتطمب وجود مادة
ومما يؤخذ عمى ذا النص أن لـ ّ
بناء عميها ُيحرـ العامؿ
أخرى توضح حؽ العامؿ عي مكاعأة العامؿ عند إقالت  ،وذلؾ بذكر الئيود التي ً
مف ذز المكاعأة ،كما أن لـ يأت عمى استحئاؽ العامؿ لمكاعأة نهاية الخدمة بعد إنهاء عترة التجربة
بنجاح ،و ذا راجع إلى االختبلؼ عي الطبيعة الئانونية لمعئد الذي يكوف تحت االختبار ،وقد خمص

1

مئدـ إلى بيت الزكاة الكويتي عي الندوة
أبو غدة ،عبد الستار ،زكاة مكاعأة نهاية الخدمة ،بحث ّ

2

الحطاب ،محمد بف محمد ،تحرير الكبلـ عي مسائؿ االلتزاـ،تحئيؽ عبد السبلـ محمد الشريؼ ،ص

الخامسة لئضايا الزكاة المعاصرة سنة 1994ـ .موقع المسمـ عمى اإلنترنتalmoslim net/nod/
،121ط ،1دار الغرب اإلسبلمي ،لبناف.
3

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.23

4

المصدر نفس  ،ص.24
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عئهاء الئانوف إلى ثبلثة آراء عي طبيعة ذا العئد ،أولها :أن عئد معمؽ عمى شرط نجاح التجربة،

بات بيف الطرعيف وال تُحتسب أقدمية
والثاني :ان عئد تمهيدي مؤقت ،عإذا نجحت التجربة أُبرـ عئد ّ
العامؿ إال مف ذا الوقت ،والثالث :أن عئد معمؽ عمى شرط عاسخ ،عإذا انئضت مدة االختبار دوف

تحئؽ الشرط الفاسخ أصبح العئد باتاً وأنت كؿ آثارز ،ومع ذا الرأي يميؿ الباحث ،وبالرغـ مما سبؽ
عإف مف العمماء المعاصريف مف اشترط شروطاً لصحة التعويض عند نهاية الخدمة كاآلتي":

 .1أف يكوف التعويض معموماً ( ،عي السنة أجرة شهر).
 .2أف يشرطاز عي العئد.

 .3إف لـ يشرطاز عي العئد تنصيصاً ،عيجب أف يكوف معموالً ب عرعاً عاماً عي تمؾ المهنة.
 .4إذا كاف التعويض مشروطاً بالعرؼ ،عيجب أف ال يتضمف العئد نفي .

 .5إذا كاف التعويض مئابؿ كؿ سنة أجرة شهر -كما و الحاؿ المعموؿ ب  -عيجب أف ال تئؿ مدة

العئد عف سنة كاممة.

 .6أف ال يفسخ رب العمؿ العئد قبؿ انتهاء السنة ،ألجؿ تفويت التعويض عمى العامؿ.

 .7أف ال يفسخ العامؿ العئد قبؿ نهاية السنة ،عإف عسخ العامؿ قبؿ نهاية السنة عبل شيء ل  -عمبلً
بالعرؼ".-

1

1

الكبي ،المعامبلت المالية المعاصرة عي ضوء اإلسبلـ ،ص.555
ّ
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المطمب الثاني

الراتب التقاعدي في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني

تُحدثنا كتب التاريخ أف الخميفة عمر بف الخطاب  رأى رجبلً عجو اًز ضرير البصر يستعطي
السف ،عيأخذ عمر بيدز إلى
الناس عسأل ما الذي ألجأؾ إلى ذا الحاؿ؟ عيجيب الرجؿ  :إنها الحاجة و ّ
بيت الماؿ ويئوؿ لمخازف :أنظر ذا وأمثال عو اهلل ما أنصفناز إف أكمنا شيبت ثـ نخذل عند الهرـ ،ثـ

خصص لمرجؿ مبمغاً مالياً يحصؿ عمي كؿ شهر  ،وعي عئد الذمة الذي كتب خالد بف الوليد أل ؿ

الحيرة بالعراؽ  -وكانوا مف النصارى" :-وجعمت لهـ ،أيما شيخ ضعؼ عف العمؿ ،أو أصابت آعة مف

اآلعات ،أو كاف غنيًّا عاعتئر وصار أ ؿ دين يتصدقوف عمي  ،طرحت جزيت ِ
وعيؿ مف بيت ماؿ

المسمميف و وعيال .1

وقد عرعت المممكة العربية السعودية أوؿ نظاـ تئاعد سنة 1944ـ ،وكاف ذا النوع مف التأميف

يهدؼ إلى تاميف الموظؼ ومف يعولهـ تجاز الحاجات االقتصادية التي قد تنشأ عف عئد العامؿ دخم

مف عمم أو وظيفت بانتهاء خدمت .

ويئصد بالتئاعد ":ا الستغناء عف الخدمات المئدمة مف الموظؼ بعد وصول السف الئانوني لمتئاعد،
ُ
2
ويمكف حصر أسباب
حيث يتراوح السف الئانوني عي أغمب الدوؿ ما بيف سف (  65-60سنة)" ُ ،

التئاعد عي:

 .1عامؿ العمر.
 .2عامؿ المرض.

 .3عامؿ المدة الئانونية.
عيمكف
أما الراتب الذي يستحئ العامؿ بعد تع ّرض ألحد االحتماالت السابئة ( راتب التئاعد ) ُ
تعريؼ ذا المصطمح الحادث بأن  ":مبمغ مف الماؿ يستحئ بصفة دورية شهرية العامؿ أو الموظؼ
الذي انتهت خدمت  ،عمى الدولة أو المؤسسة المختصة بالتأمينات االجتماعية إذا تحئئت عي شروط

معينة تتعمؽ بمدة الخدمة التي دعع عنها اشتراكات شهرية ،وبالسف التي وصؿ إليها عند انتهاء خدمت ،

واألسباب التي ّأدت إلى ذا االنتهاء ،ويستحئ العامؿ طواؿ حيات  ،عإف توعي استحئ بنسب حدد ا

1

أبو يوسؼ ،يعئوب بف إب ار يـ بف حبيب ،الخراج ،ص  ،144 ،126طبعة عاـ 199ـ ،دار

2

الطائي وآخروف ،إدارة الموارد البشرية ،ص.505

المعرعة ،بيروت ،لبناف.
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الئانوف طائفة مف ورثت  ،كما يستحئها ؤالء الورثة مباشرة إذا انتهت خدمة العامؿ بالوعاة ،وتنتهي مدة

استحئاقها لمورثة ببموغ سف معينة ،أو أسباب أخرى محددة".1

وعرع بعض العمماء بئولهـ ":مبمغ مالي ُيصرؼ لمموظؼ حاؿ حيات بعد بموغ سناً معينة –
ّ
يفترض غالباً مظنة العجز والشيخوخة -وينتئؿ مف بعد وعات لممستحئيف" ،2ولتكييف الشرعي ال بد

مف اإلشارة إلى أف الراتب التئاعدي ليس أج اًر مؤجؿ التسميـ ،بدليؿ أف ناؾ شروطاً الستحئاق ،
و ناؾ أسباباً لمحرماف من  ،ولو كاف جزءاً مف األجرة لكانت ل صفاتها مف حيث االستحئاؽ المؤكد،
وكذلؾ إمكانية المطالبة بهذا الماؿ بمجرد تئديـ العمؿ المطموب من  ،كما يجب أف تكوف األجرة

معمومة ،ومبمغ التئاعد غير معموـ ،حيث ال سبيؿ لمعرعة مئدارز وذلؾ الرتباط بالباقي مف عمر

اإلنساف بعد خروج مف الخدمة ،و و ما يعني أف تسميت راتباً تسمية مجازية لمشابهت الراتب الشهري

عي الربط بفترات شهرية.

ويئوـ نظاـ التئاعد عمى االحتماؿ كأي نظاـ تأميني آخر ،عئد ُيدعع لمصندوؽ عف الموظؼ
عيدعع ل أو لعائمت الكثير ،وكذلؾ العكس ،عئد ُيدع لمصندوؽ
الئميؿ ،ثـ يموت أو يعجز عف العمؿُ ،
عف الموظؼ الكثير ،ثـ يموت وال يكوف ل مستحؽ عن حسب النظاـ ،عبل يأخذ شيئاً مما دعع ،ويتنوع
الراتب التئاعدي إلى نوعيف:

النوع األوؿ :الراتب التئاعدي الذي تمتزـ ب الدولة لموظفيها المدنييف والعسكرييف.
النوع الثاني :الراتب الذي تعطي المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية.

موؿ صندوؽ التئاعد مف مصدريف ما:
ُ
وي ّ
المصدر األوؿ :ما ُيئتطع مف راتب الموظؼ الذي ينطبؽ عمي النظاـ.

المصدر الثاني :ما تدعع و ازرة المالية إلى ذا الصندوؽ مف مبالغ مماثمة لما ُيئتطع مف راتب
وضح الدكتور عمي السالوس 3عكرة التئاعد وتكييفها الفئهي بئول ُ":يعتبر الراتب
الموظؼ ،وقد ّ
التئاعدي أحد أنواع التأميف االجتماعي وليس تأميناً خاصاً بشخص يخشى خط اًر معيناً ،وال يندرج

تحت التأميف التجاري ،وانما و تأميف عاـ ال يهدؼ إلى الربح ،ولكف يهدؼ إلى مساعدة مجموعة مف

1

شبير وآخروف ،أبحاث عئهية عي قضايا الزكاة المعاصرة ،ج ،1ص.258

2

أبو غدة ،زكاة مكاعأة نهاية الخدمة،ص .4

3

عمي بف الشيخ أحمد عمي السالوس ،.ولد عاـ  1353ػ ػ1934ـ عي مصػر ،يحمؿ الجنسية

الئطرية ،يعمؿ أستاذاً لمفئ واألصوؿ بكمية الشريعة بجامعة قطر ،و و النائب األوؿ لرئيس مجمع
عئهاء الشريعة بأمريكا ،عضو بمجمع الفئ – منظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة ،عضو بجمع الفئ

برابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة ،ل أكثر مف ثبلثيف مؤلفاً .الترجمة مأخوذة مف الموقع العالمي

لئلقتصاد اإلسبلمي http://isegs.com/forum/showthread.php?t=1075
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األعراد قد يكثر عدد ـ جداً عيصؿ إلى المبلييف ،مثؿ ما تئوـ ب دوؿ لمتأميف عمى أبنائها مف العماؿ
والموظفيف مما ُيعرؼ بنظاـ التئاعد أو المعاشات ،عتئتطع مف األجور والرواتب نسبة معينة ،عإذا بمغ
سف التئاعد أو وصؿ إلى المعاش ُيصرؼ ل معاش شهري ،أو يأخذ مكاعأة مالية تساعدز عي حيات ،
وكذلؾ ما ُيعرؼ بالتأمينات االجتماعية والتأمينات الصحية" ،1ولبياف الحكـ الشرعي عي ذا النوع مف
االستحئاقات الطبيعية لمعامؿ ،أعرض لوجهتي النظر عي حكم الشرعي:

الفريؽ األوؿ :و ـ الئائموف بح ّؿ معاشات التئاعد ،2وقد استدلوا بتعميميف ما:
التعميؿ األوؿ :أن يظهر عي نظاـ التئاعد التبرع ،حيث عف الموظؼ متبرع بما يؤخذ مف راتب

الشهري ،وكذلؾ الدولة أو الهيئة العامة لمتأمينات االجتماعية متبرعة بما تدعع لصندوؽ التئاعد عف

موظفيها ،كما أف الدولة ممثمة عي ولي األمر معنية برعاية الموظؼ وبمف يعوؿ بعد نهاية خدمت

وكبر سن عما تئتطع مف مرتب شهريًّا تضيؼ عمي نسبة تماثؿ لما اقتطعت من أو نحو ا وتئوـ

بتشغيمها وتنميتها ثـ يصرؼ ل كامؿ النسبتيف بعد تئاعدز ،وانما أتت شبهة الربا عند بعض الناس مف

حيث إف الموظؼ يدعع ماالً عمى أقساط قميمة عيأخذ أكثر منها عند تئاعدز مف الوظيفة ،وليس كذلؾ،
إذ حئيئة األمر أف ما دععت الدولة مف نسبة و تبرع وليس لئاء عمؿ ،إذ مئابؿ العمؿ و الراتب

أيضا مما يؤكد أف
الشهري الذي يستمم الموظؼ آخر الشهر ،عهذا مف الدولة شبي بالمكاعأة ،و ً
المعاش التئاعدي عئد تبرع ال معاوضة.
التعميؿ الثاني :أف الدولة ال تمتمؾ ما اقتطعت مف رواتب الموظفيف ،وانما و موقوؼ لهـ لحيف
الحاجة ،و ذا بخبلؼ التأميف التجاري الذي تمتمؾ شركة التأميف أقساط المؤمنيف بمجرد دععها لمشركة.

الفريؽ الثاني :الئائموف بالتحريـ ،3وقد احتجوا بمايمي:

 .1أف نظاـ التئاعد نوع مف أنواع التأميف  ،وال يختمؼ عف التأميف التجاري عي أصم ومشروعيت ،
عهو يشتمؿ عمى الربا والغرر.

 .2يشتمؿ راتب التئاعد عمى ربا الفضؿ ،وذلؾ ألف معاش التئاعد و عبارة عف بيع نئود مجهولة

المئدار ب نئود مجهولة المئدار ،وقد تكوف أكثر منها أو أقؿ ،كما أف ذا الراتب يشتمؿ عمى ربا النسيئة
حيث إف أحد العوضيف عي رواتب المتئاعديف مؤجؿ إلى أجؿ غير مسمى.

1

السالوس ،موسوعة الئضايا الفئهية المعاصرة واالقتصاد اإلسبلمي ،ص.373

2

أغمب العمماء المعاصريف ومنهـ الدكتور عمي السالوس .المرجع نفس ص .373

3

منهـ الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي الذي رعض أف يأخذ أية مبالغ عندما تئاعد ألف المسألة عندز عيها

شبهة رباhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6798.
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ُ .3يعتبر راتب التئاعد نوعاً مف أنواع الئمار ،وذلؾ ألنها معاوضة تعتمد عمى الحظ ،عئد يدعع
الموظؼ أقساطاً يسيرة ثـ يستحؽ مبالغ كبيرة والعكس.
 .4إف معاشات التئاعد مخالفة لئواعد الميراث الشرعية ،ألن إذا توعي الموظؼ يستحؽ راتب مف كاف
يعولهـ قبؿ موت  ،وذلؾ حسب أنظمة التئاعد دوف اعتبار لباقي الورثة.

1

وبعد عرض عكرتي اإلباحة والتحريـ حوؿ معاشات التئاعد ،يميؿ الباحث – واهلل تعالى أعمـ – لجواز
ذا النوع مف الرواتب لؤلسباب اآلتية:

 .1اندراج ذا النوع مف أنواع الرواتب تحت باب التكاعؿ والتضامف بيف أعراد المجتمع المسمـ ،عئد
عرؼ العرب مبك اًر ذز الفكرة عنشأت بصورة عممية عند ظهور اإلسبلـ الذي يهدؼ لئلقامة مجتمع

الكفاية والعدؿ والمساواة.

العماؿ وجمهور الموظفيف يعانوف اليوـ مف قمة موارد دخمهـ ،ويعتمدوف عمى الراتب الشهري
 .2أف ّ
الذي قمّما يدخروف من  ،عيأتي راتب التئاعد ليسد حاجتهـ عي الوقت الذي غالباً ما يعجزوف عف

العمؿ.

 .3غياب الدولة اإلسبلمية التي تتكفؿ عي الغالب بتأميف الدخؿ لمعاجزيف عف العمؿ وبشكؿ مجاني،
و ي ممزمة بذلؾ.

 .4عي رواتب التئاعد تخفيؼ مف نسبة الفئر والعوز المنتشرة والمتزايدة.
 .5عي رواتب التئاعد احتراـ لمموظؼ العامؿ ومكاعأة ل .

 .6ينبغي التنبي إلى أمر غاية عي األ مية ،أال و و استثمار ذز األمواؿ المئتطعة مف رواتب

المشغمة ،حيث ال يجوز استثمار ا بالوسائؿ الربوية المنتشرة عي
الموظفيف وتمؾ المدعوعة مف الجهة
ّ
بد مف الحرص عمى إبعاد ا عف الوسائؿ المحرمة األخرى ،قد صدرت عتاوى
زمننا المعاصر ،وال ّ
معاصرة حوؿ موقؼ الموظؼ المسمـ الذي يعمـ أف راتب التئاعدي يتـ تشغيم عي الربا مف الحكومة ،

و ذا حراـ عمى الدولة وال دخؿ لمموظؼ عي  ،حيث لـ يؤخذ رأي عي تشغيؿ ما يخص  ،عهي المرابية
و ي الظالمة ،والموظؼ لـ يرض بذلؾ بؿ و مجبر عمي  ،2كما يحرـ االشتراؾ عي أي صندوؽ إذا

كانت أموال تشغؿ بطرؽ محرمة شرعاً مثؿ تشغيؿ األمواؿ عي البنوؾ الربوية بالفائدة ،ومثؿ المتاجرة
بأسهـ الشركات التي يحرـ التعامؿ بأسهمها ،ومثؿ تشغيؿ األمواؿ عي البورصات العالمية ألف أكثر

1
2

ابف ثنياف ،التأميف وأحكام  ،ص.262-261

عتوى لمدكتور سعود الفنيساف ،عميد كمية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بف سعود ،موقع اإلسبلـ

اليوـ http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-
- 186 -

تعامبلتها محرمة شرعاً ،1وال يجوز االنتفاع بتمؾ األمواؿ انتفاعاً شخصياً كأف ينفئها الشخص عمى
نفس أو عمى أ م عهذز األمواؿ ال تحؿ لمشخص أبداً ،وال يحؿ ل إنفاقها عي مصالح الشخصية
كتسديد الضرائب المترتبة عمى المشترؾ أو عي استخراج رخصة بناء .وعمي إنفاؽ تمؾ األمواؿ عمى
الفئراء والمحتاجيف والغارميف والمؤسسات الخيرية ومصالح المسمميف العامة كبناء مدرسة أو مستشفى

أو تجهيز شارع ونحو ذلؾ.وقد أعتى بذلؾ طائفة مف عمماء العصر منهـ عضيمة الشيخ العبلمة
مصطفى الزرقا -رحمة اهلل عمي  -حيث قاؿ":ال يجوز االنتفاع بتمؾ األمواؿ انتفاعاً شخصياً كأف
ينفئها الشخص عمى نفس أو عمى أ م عهذز األمواؿ ال تحؿ لمشخص أبداً ،وال يحؿ ل إنفاقها عي
مصالح الشخصية كتسديد الضرائب المترتبة عمى المشترؾ أو عي استخراج رخصة بناء .وعمي إنفاؽ
تمؾ األمواؿ عمى الفئراء والمحتاجيف والغارميف والمؤسسات الخيرية ومصالح المسمميف العامة كبناء

مدرسة أو مستشفى أو تجهيز شارع ونحو ذلؾ"،2وقد أعتى بذلؾ طائفة مف عمماء العصر عئالوا  ":إف
التدبير الصحيح الشرعي عي ذز الفوائد أف يأخذ ا المودع مف المصرؼ دوف أف ينتفع بها عي أي
وج مف وجوز االنتفاع ععمي أف يأخذ تمؾ الفوائد التي يحتسبها ل المصرؼ الربوي عف ودائع

ويوزعها عمى الفئراء حص اًر أو قص اًر ألنهـ مصرعها الوحيد" ،3ويختمؼ الراتب التئاعدي عف مكاعأة
نهاية الخدمة عي أمور جو رية منها:

 .1أف الممتزـ بالراتب التئاعدي ليس صاحب العمؿ ،وانما المؤسسة العامة ذات الشخصية االعتبارية،
و ي الدولة أو المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية.

 .2مكاعأة نهاية الخدمة ال تستحؽ إال لمعامؿ الذي يدعع أقساطاً تئتطع مف راتب بصورة دورية ،وعي
بعض البمداف ( األردف ) إذا كاف صاحب العمؿ مؤسسة خاصة وجب عميها دعع أقساط إلى لمؤسسة

العامة لمتأمينات االجتماعية تعادؿ ما يفرض قانوف العمؿ مف مكاعأة نهاية الخدمة ،أما إذا كاف رب

العمؿ و الدولة نفسها اقتُصر عمى موظفيها.
 .3إذا توعرت شروط معينة تتعمؽ بعمر الموظؼ وعدد األشهر التي دعع أقساطها استحؽ الموظؼ
راتباً تئاعدياً ل أو لبعض ورثت  ،عإذا تخمفت ذز الشروط استحؽ مبمغاً مالياً ُيحسب بطريئة محددة
ُيراعى عيها مدة خدمت وراتب السنوي ،و و ما يسمى بمكاعأة التئاعد.

1

عتوى الدكتور حساـ الديف عفانة ،بتاريخ 2007/11 /2ـ http://www.yasaloonak.net ،

2

المصدر نفس .

3

الشيخ مصطفى الزرقا ،شبكة الشريعة التخصصية http://sharee3a.com/vb/showthread ،
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ادبتكاري ويشمل المطالب

المطمب األول

الشكوى والتقا ي

تداء ،ثـ
نظمت الشريعة اإلسبلمية قبؿ أربعة عشر قرناً مف الزمف العبلقة بيف العبد ورب اب ً
بيف العباد بعضهـ البعض ،وبالتالي ا تمت الشريعة اإلسبلمية بتنظيـ العبلقة بيف العامؿ وصاحب
العمؿ ،عاإلسبلـ لـ يترؾ أطراؼ العئد دوف رقيب أو حسيب ،ععمؿ عمى إشاعة العدؿ ونشر األمف

والطمأنينة بيف عئات العماؿ ،ومف نا جاءت اآليات الئرآنية المطهّرة واألحاديث النبوية الشريفة التي
تحذر مف الظمـ ،بؿ وتطالب المجتمع برعع عف المظموـ ،ومف ذز اآليات قوؿ اهلل ِ {:م ْث َل َدأ ِ
ْب قَ ْوِم
يد ظُ ْمماً لِّ ْم ِع َب ِاد } ،1وكذلؾ قول { :فَ ِت ْم َك ُب ُيوتُ ُه ْم َخ ِ
اوَي ًة
ُن ٍ
ين ِمن َب ْع ِد ِ ْم َو َما المَّ ُه ُي ِر ُ
وح َو َع ٍاد َوثَ ُم َ
ود َوالَِّذ َ
ون } ،2وعي الحديث الئدسي يئوؿ اهلل  ": يا عبادي إني
ِب َما ظَمَ ُموا إِ َّن ِفي َذلِ َك َآل َي ًة لِّقَ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ
حرمت الظمـ عمى نفسي  ،وجعمت بينكـ محرما عبل تظالموا  ،يا عبادي كمكـ ضا ّؿ إال مف ديت ،
عاستهدوني أ دكـ  ،يا عبادي كمكـ جائع إال مف أطعمت  ،عاستطعموني أُطعمكـ  ،يا عبادي كمكـ
ِ
ٍ
بالميؿ والنهار  ،وأنا أغفر الذنوب
عار إال مف كسوت  ،عاستكسوني أكسكـ  ،يا عبادي إنكـ تخطئوف
جميعا  ،عاستغفروني أغفر لكـ  ،يا عبادي إِنكـ لف تبمغوا ضري عتضروني  ،ولف تبمغوا نفعي
وجنكـ كانوا عمى أتئى قمب ٍ
رجؿ واحد منكـ ما زاد
عتنفعوني  ،يا عبادي لو أف أولكـ وآخركـ وانسكـ ّ

وجنكـ كانوا عمى أعجر قمب واحد منكـ ما
ذلؾ عي ممكي شيئا  ،يا عبادي لو أف أولكـ وآخركـ وانسكـ ّ
وجنكـ قاموا عي صعيد واحد  ،عسألوني
نئص مف ممكي شيئا  ،يا عبادي لو أف أولكـ وآخركـ وانسكـ ّ
 ،عأعطيت كؿ واحد مسألت ما نئص ذلؾ مما عندي إال كما ينئص المخيط إذا أدخؿ البحر  ،يا
ِعبادي إنما ي أعمالكـ أحصيها لكـ  ،ثـ أوعيكـ إيا ا  ،عمف وجد خي اًر عميحمد اهلل ،ومف وجد غير

يمومف إال نفس ".3
ذلؾ عبل
ّ
األمارة
وبهذز النصوص ومثمها قرر اإلسبلـ مبدأ العدؿ والمساواة ،ولكف النفس البشرية – ّ
عدة ،لهذا
بالسوء -قد تسيطر عمى صاحبها عتدعع ألف يظمـ أو ينتئص حئاً مف حئوؽ الغير بدواعع ّ
بغض النظر عف ذز المظممة ،وعمى ولي
شرع اإلسبلـ لممظموـ أف يرعع مظممت لصاحب األمر،
ّ
ويعطي لصاحب  ،ودععاً لمظمـ
األمر النظر عي الشكوى المرعوعة إلي  ،وأف يأخذ الحؽ مف الظالـ ُ

أباحت الشريعة اإلسبلمية وسائؿ عدة لمتظمّـ  ،ومف ذز الوسائؿ االحتجاج لولي األمر  ،ولهذز

أقدد لحماً
الوسيمة شا د مف حياة النبي  ، حيث جاءز رجؿ وقاؿ ل  ":يا رسوؿ اهلل أمرني موالي أف ّ
1

سورة غاعر  ،آية رقـ .31

2

سورة النمؿ ،آية رقـ .52

3

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب البر والصمة ،باب تحريـ الظمـ ،ص  ،1084برقـ ( .) 2577
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المشرر أو ما قُ ِطع من ِطواالً ) ،1عجاءني مسكيف عأطعمت من  ،ععمـ بذلؾ موالي عضربني،
( المحـ
ّ
عدعاز النبي  وقاؿ ل َ ":لـ ضربت ؟ قاؿُ :يطعـ طعامي بغير أف آمرز ،عئاؿ النبي  ":األجر

2
ويستفاد مف ذا الحديث أف لمعامؿ حؽ الشكوى عمى صاحب العمؿ إذا شعر بظمم ل  ،كما
بينكما" ُ
يؤخذ من واجب العامؿ عي المحاعظة عمى أمواؿ صاحب العمؿ وأف ال يتصرؼ عي إال بإذن  ،3وقد

ُعرؼ لممغيرة بف شعبة  4عبداً 5كاف يصنع الرحاء ،وكاف المغيرة بف شعبة  يستعمم كؿ يوـ
عمي عكمم
بأربعة د ار ـ ،عمئي العبد عمر بف الخطاب  وقاؿ :يا أمير المؤمنيف إف المغيرة قد أكثر ّ

مي ،عئاؿ ل عمر  :اتؽ اهلل وأحسف إلى موالؾ ،ومف نية عمر أف يمئى المغيرة عيكمم
أف يخفؼ ع ّ
عي التخفيؼ عن  ،عغضب العبد وقاؿ :يسعُ الناس كمهـ عدل غيرؾ ،وعزـ عمى أف يئتم  ،عصنع

وسم  ،6"...وتتنوع أساليب االحتجاج عمى الظمـ الواقع عمى العماؿ ،عمنها
خنج اًر ل رأساف ،عشحذز ّ
االحتجاج بالرسائؿ الموقعة مف العماؿ أو مف ينوب عنهـ ،و ذز الرسائؿ تصؿ لصاحب العمؿ أو مف
ينوب عن  ،كذلؾ االعتصاـ السممي تعبي اًر عف عدـ الرضا ،ومنها أيضاً المجوء إلى الئضاء  ،ولـ

ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى اعتبار الشكوى عمى صاحب العمؿ حئاً لمعامؿ ،وانما أشار عي
ّ
المادة رقـ (  ) 39من عمى أن  ":ال يمكف اعتبار الحاالت التالية بوج الخصوص مف األسباب
الحئيئية التي تبرر إنهاء العمؿ مف قبؿ صاحب العمؿ ...إقداـ العامؿ عمى رعع قضية أو مشاركت

عي إجراءات ضد صاحب العمؿ بإدعاء خرؽ الئانوف ،وكذلؾ تئديم لشكوى أماـ الهيئات اإلدارية

المختصة" ،7ومف الوسائؿ المتاحة لدى العمؿ لمتظمـ ما بات ُيعرؼ اليوـ بالمظا رات واإلضراب عف
العمؿ.

1

الفيروز آبادي ،الئاموس المحيط ،ص .309

2

رواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب الزكاة ،باب ما أنفؽ العبد مف ماؿ موالز،ص ،389برقـ(.)1025

3

الحية ،األحاديث الواردة عي حئوؽ العماؿ ومسؤولياتهـ ،ص.155

كناز الرسوؿ
 4مف كبار الصحابة ،شهد بيعة الرضواف ّ ،
حديثاً ،وقد انفرد البخاري بحديث واحد ،ومسمـ بحديثيف ،توعي عي سنة خمسيف لمهجرة ،الذ بي ،سير


بأبي عيسى ،ل عي الصحيحيف اثنا عشر

أعبلـ النببلء ،ج ،3ص  .32ابف حجر ،اإلصابة عي تمييز الصحابة ،ج ،3ص.599
5

قاتؿ عمر بف الخطاب

6

رواز البيهئي عي سنن  ،ج ،4ص  ،25برقـ (  ،) 6820ورواز البخاري ولـ يرعع شكوى أبي لؤلؤة،

7

و ازرة العمؿ ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.21



أبو لؤلؤة المجوسي .المرجع نفس  ،ج ،1ص.90

كتاب عضائؿ الصحابة ،باب قصة البيعة واالتفاؽ عمى عثماف ،ص  ،904برقـ ( .) 3700
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ومع تئريرنا لحؽ العامؿ عي التئاضي ُنشير إلى صاحب االختصاص عي النظر عي شكاوى
العماؿ ،حيث إف المتتبع لتطور التاريخ اإلسبلمي يجد حرصاً شديداً مف والة األمر -وعي مئدمتهـ

رسوؿ اهلل  -عمى االستماع إلى تظمّمات المسمميف وشكاويهـ ،عئد تنوعت أسالبيهـ عي اال تماـ
بتحئيؽ العدؿ ،عكانوا يئوموف بمراقبة حركة الناس اليومية عي أسواقهـ وأعمالهـ ،1ومف الخمفاء عي

ومساء يستمع إلى المظالـ ،2ومع نشأة
العصور اإلسبلمية مف كاف يجمس مرتيف عي اليوـ صباحاً
ً
الحكومات المعاصرة برزت الحاجة إلى سماع شكاوى المواطنيف – ومنهـ عئة العماؿ -حرصاً عمى
تحئيؽ العدؿ ،وكاف ذلؾ مف خبلؿ تأسيس يئات خاصة لذلؾ ،وقد بدأت إر اصات إنشاء مثؿ ذز

الهيئة عاـ 1709ـ عندما نفى الروس ممؾ السويد إلى تركيا وتأثر بنظاـ قاضي الئضاة ،وعي عاـ

عيف ممؾ السويد ممثبلً لمشعب لمرقابة عمى موظفي الحكومة وحماية المواطنيف مف الظمـ،
1713ـ ّ
وعي عاـ 1809ـ أنشأت السويد جها اًز رسمياً رقابياً مرتبطاً بالمجمس التشريعي أُطمؽ عمي ( حامي

العدالة ) ،3ثـ لحئت بذلؾ بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية ،عش ّكمت المممكة العربية السعودية
والباكستاف والكويت يئات رسمية لمتابعة الشكاوى والتظممات مف الناس.
أما عي اإلسبلـ عكاف يئوـ الخميفة أو الوزير أو الوالي بالنظر عي ذز الشكاوى ،وقد يئوـ الوالي أو

ولي األمر بتكميؼ أحد ممف يثؽ ب عي مساعدت عي ذا األمر ،4وأحياناً توكؿ المظالـ والمنازعات
البسيطة إلى المحتسب عي كؿ قطاع ،عالمظالـ والمنازعات التي تنشأ عي السوؽ يئوـ بحمها الئائـ عمى

ويمكف أف يئوـ الئائـ بأعماؿ الحسبة عمى األجور والعماؿ بحؿ المنازعات البسيطة بيف
حسبة السوؽُ ،
تتعدى األمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر ،حيث
العماؿ وأصحاب العمؿ ،وذلؾ ألف أعماؿ المحتسب ّ

يمكف اعتبارز محكمة عمالية ،5وقد تـ مؤخ اًر إنشاء محكمة عمالية تتولي الفصؿ عي تظممات العماؿ

وشكاويهـ عي عمسطيف.

1

الكتاني ،التراتيب اإلدارية ،ج ،1ص.67

2

الماوردي ،األحكاـ السمطانية ،ص.104

3

العمر ،أخبلؽ العمؿ وسموؾ العامميف عي الخدمة العامة  ،ص.146

4

الماوردي ،األحكاـ السمطانية ،ص.104

5

العمر ،أخبلؽ العمؿ وسموؾ العامميف عي الخدمة العامة  ،ص.147
- 191 -

المطمب الثاني

التظا ر واإل راب عن العمل

ُّها
لغراء الوعاء بااللتزامات مف كبل الطرعيف ،حيث قاؿ اهلل َ { :يا أَي َ
قررت الشريعة اإلسبلمية ا ّ
ِ ِ َّ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن
يم ُة األَ ْن َع ِام إِدَّ َما ُي ْتمَى َعمَ ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِحمِّي َّ
الَِّذ َ
آم ُنواْ أ َْوفُواْ ِبا ْل ُعقُود أُحم ْت لَ ُكم َب ِه َ
ين َ
المّ َه َي ْح ُك ُم َما ُي ِري ُد } ،1ومف الوسائؿ التي ُيمكف لمعامؿ اتباعها لمتعبير عف احتجاج عمى صاحب
العمؿ اإلضراب عف العمؿ.

عرؼ عمماء المغة اإلضراب بئولهـ ":أضربت عف الشيء :كففت وأعرضت ،وضرب عن
وقد ّ
ويئاؿ :ضربت عبلناً عف عبلف :أي كففت عن " 2عاإلضراب بهذا المعنى
الذكر وأضرب عن  :صرع ُ ،
الكؼ ،وكذلؾ اإلعراض عف الشيء و االمتناع عن .
يتضمف معنى
ّ

أما تعريؼ اإلضراب عي االصطبلح عهو ":توقؼ أو امتناع العامؿ عف أداء مهام التي و ّكؿ

بها ،بدوف سابؽ إذف مف موكم أو رب العمؿ لغرض الحصوؿ عمى إحدى حئوق بالعدؿ" ،3أو و":

اتفاؽ مجموعة مف العماؿ عيما بينهـ عمى االمتناع عف الئياـ بالعمؿ المتفؽ عمي لوجود نزاع عمالي،
والغرض من الحصوؿ عمى حئوقهـ التي تتعمؽ بشروط العمؿ أو ظروع " 4ويتنوع اإلضراب إلى أنواع

ثبلثة ي:

النوع األوؿ :اإلضراب عف الطعاـ ،وغالباً ما يكوف ذا النوع داخؿ السجوف والمعتئبلت ،وقد عايشت
ولمست أثرز اإليجابي عي المعتئبلت اإلسرائيمية.

العماؿ بعد إ دار صاحب العمؿ -و و الدولة –
النوع الثاني :اإلضراب العاـ ،وغالباً ما يمجأ إلي
ّ
حئوقهـ.
النوع الثالث :اإلضراب الفئوي ،وتئوـ ب عئة معينة مف الشعب ،يجتمعوف عمى مهنة واحدة ،أو يعمموف

عي وظيفة واحدة ،وقد عايشنا إضراب المعمميف والعامميف عي الجامعات الفمسطينية مرات عديدة ،ونحف
بصدد الحديث عف ذا النوع دوف غيرز مف األنواع ،نظ اًر الرتباط بموضوع الرسالة.

مسوغ لهذا اإلضراب ،ويمكف أف تتنوع المسوغات ومنها:
ومف المئرر بداية أن ال ّ
بد مف ّ

1

سورة المائدة ،آية رقـ .1

2

ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،1ص.547

 3نصر عامر ،اإلضراب وأثرز عي الفئ اإلسبلمي ،مئاؿ منشور عمى موقع الئمـ عمى شبكة االنترنت
http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=734
 4رمضاف ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ ،ص.504
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 .1سمب العامؿ أحد حئوق التي سبؽ الحديث عنها أو غير ا.
 .2عدـ حصوؿ العامؿ عمى جدوى محئئة بعد مطالبة العامؿ بحئوق  ،سواء كاف ذلؾ شفوياً أو
بأي مف الطرؽ المتاحة لمعامؿ.
كتابياً ،أو ٍ

 .3سكوت الدولة وعدـ تدخمها إلقامة العدؿ بيف العماؿ وأصحاب العمؿ.
العماؿ باإلضراب عف العمؿ.
 .4عدـ استجابة أصحاب العمؿ لتهديدات ّ
 .5وجود عجوة ععمية وواسعة بيف األجر الذي يتئاضاز العامؿ ومتطمبات الحياة.
ُيعتبر اإلضراب مف النوازؿ الفئهية  ،حيث ورد عف النبي  أحاديث تضع لمباحث المعاصر قواعد
عامة لمتعامؿ مع تمؾ النوازؿ ،كئول  ":لي الواجد ُيح ّؿ عرض وعئوبت " ،1وقول  ": مطؿ الغني

ظمـ ،ومف اتبع عمى مميء عميتبع" 2ويمكف أف نفهـ مف ذا الحديث  :أف الظمـ المالي ال يختص بأخذ
ماؿ الغير بغير حؽ  ،بؿ يدخؿ عي كؿ اعتداء عمى ماؿ الغير  ،أو عمى حئ بأي وج يكوف  ،عمف

غصب ماؿ الغير  ،أو سرق  ،أو جحد حئاً عندز لمغير  ،أو بعض  ،أو ّادعى عمي ما ليس ل مف
أصؿ الحؽ أو وصف  ،أو ماطم بحئ مف وقت إلى آخر  ،أو ّأدى إلي أقؿ مما وجب ل عي ذمت -
وصفاً أو قد اًر  -عكؿ ؤالء ظالموف بحسب أحوالهـ  .والظمـ ظممات يوـ الئيامة عمى أ م .
ثـ إننا نتعمـ مف الحديث ُحسف االستيفاء  ،وأف مف ل الحؽ عمي أف يتّبع صاحب بمعروؼ وتيسير ،
ال بإزعاج وتعسير  ،وال يمتنع عمي إذا وجه إلى جهة ليس عمي عيها مضرة وال نئص  ،عإذا أحال

عميتحوؿ عمي  ،عإف ذا مف حسف االستيفاء
بحئ عمى قادر عمى الوعاء غير مماطؿ وال ممانع
ّ
والسماحة .
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتمَى
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
ولهذا ذكر اهلل تعالى األمريف عي قول َ { : يا أَي َ
ص ُ
ب َعمَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
شي فَاتِّباعٌ ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وف َوأ ََدا إِلَ ْي ِه
ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْبد َواألُنثَى ِباألُنثَى فَ َم ْن ُعف َي لَهُ م ْن أَخيه َ ْ ٌ َ
َ ُْ
اعتَ َدى بع َد َذِل َك َفمَ ُه ع َذ ِ
سٍ
يم } 3وقد دعا النبي  لمف
ان َذِل َك تَ ْخ ِف ٌ
يف ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
َ ٌ
َْ
ِبِإ ْح َ
اب أَل ٌ
اتصؼ بهذا الوصؼ الجميؿ ،عئاؿ " :رحـ اهلل رجبلً سمحاً إذا باع  ،واذا اشترى ،واذا اقتضى( طمب
 1رواز أبو داود عي سنن  ،كتاب الئضاء ،باب عي َّ
الديف ؿ ُيحبس ب  ،ص  ،651برقـ ( ) 3628
وحكـ عمي الشيخ األلباني بأن حديث صحيح ،ورواز النسائي عي سنن  ،كتاب البيوع ،باب مطؿ

الغني ،ص ،714برقـ ( .) 4689
2

.رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب الحواالت ،باب الحوالة و ؿ يرجع عي الحوالة ،ص ( ) 541

برقـ (  ، ) 2287ورواز مسمـ عي صحيح  ،كتاب المساقاة ،باب تحريـ مطؿ الغني وصحة الحوالة
واستحباب قبولها إذا أُحيؿ عمى مميء ،ص (  ) 1564برقـ ( .)1564

3
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قضاء الحاجة ) " ،1عالسماحة عي مباشرة المعاممة  ،وعي الئضاء  ،يرجى لصاحبها كؿ خير ديني
بد
ودنيوي  ،لدخول تحت ذز الدعوة المباركة التي ال ّ
إلزام بأداء الحؽ إذا شكاز غريم  ،عإف ّأدى واال ُع ّزر

مف قبولها ،واذا كاف مط ُؿ الغني ظمماً وجب
حتى يؤدي  ،أو يسمح غريم  ،و ذا الحديث

أصؿ عي باب الحوالة  ،وأف مف ُح ّوؿ بحئ عمى رجؿ مميء  ،ععمي أف يتحوؿ  ،وليس ل أف يمتنع
،كما أف امتناع الموسر عف دعع ما عمي مف التزامات مادية وكذلؾ مماطمت عي الدعع ُيحؿ عرض

لفض النزاع
رب العمؿ ،و نا وجب عمى ولي األمر التدخؿ ّ
وعئوبت  ،عما بالنا إذا كاف المماطؿ و ّ
ومعاقبة رب العمؿ لمماطمت عي الدعع ،وقد انئسـ العمماء المعاصروف عي رأيهـ الشرعي لئلضراب إلى

عريئيف:
الفريؽ األوؿ :و ؤالء منهـ مف أجاز التظا ر واإلضراب عف العمؿ عمى إطبلق  ،2وذلؾ ألف رب
العمؿ أخ ّؿ بالعئد ،وعي ذا إشارة إلى اإلضراب عف العمؿ الذي يكوف بسبب عدـ استبلـ العماؿ
لرواتبهـ ،ومف ذا الفريؽ مف أجاز اإلضراب عف العمؿ ولكف بضوابط كعدـ اإلضرار بالمصمحة

العامة 3،ومنهـ مف سئؿ اإلضراب عف العمؿ لتحئيؽ بعض المطالب لمعامؿ أو تحسيف بعض
األوضاع عأجاب ":إف اإلضراب إخبلؿ عي عئد العمؿ بيف العامؿ مف جهة  ،وصاحب العمؿ مف

جهة أخرى  ،ولئد دعى اهلل  عي كتاب الكريـ إلى االلتزاـ والوعاء بالعهود والمواثيؽ والعئود التي

بد مف أف يئوـ العامؿ بجميع األعماؿ الموكمة إلي عمى
يئطعها اإلنساف عمى نفس تجاز الغير  ،وال ّ
ِ ِ َّ
يم ُة
ُّها الَِّذ َ
الوج الذي يرضي اهلل تعالى  ،مصداقا لئول َ { :يا أَي َ
آم ُنواْ أ َْوفُواْ ِبا ْل ُعقُود أُحم ْت لَ ُكم َب ِه َ
ين َ
يد } 4وقد يصاحب
األَ ْن َع ِام إِدَّ َما ُي ْتمَى َعمَ ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِحمِّي َّ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن المّ َه َي ْح ُك ُم َما ُي ِر ُ

1

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة عي الشراء والبيع ومف طمب حئاً

2

المفتوف بالجواز:نصر عريد واصؿ مفتي مصر األسبؽ ،والدكتورة سعاد صالح عميدة كمية الدراسات

عميطمب عي عفاؼ ،ص ،492برقـ ( .) 2076

اإلسبلمية عي جامعة األز ر  ،الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث اإلسبلمية وعميد كمية

الشريعة والئانوف عي جامعة األز ر ،عمى موقع إسبلـ أوف اليفhttp://www.islamonline.net

.الشيخ محمد عمي عركوس مف عمماء الجزائر ?. http://www.ferkous.com/rep/engine.php
الشيخ سعد عضؿ مف عمماء األز ر http://www.ikhwanonline.com/Article

الموقع العالمي لبلقتصاد اإلسبلمي عمى شبكة االنترنت http://www.isegs.com/forum

 3ورد ذا الئيد عي بحث بعنواف " اإلضراب " لمدكتور عبد الكريـ زيداف عمى موقع جامعة اإليماف.
http://www.jameataleman.org/ftawha/zadean/zftw6.htm
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بناء عمى
اإلضراب بعض المفاسد وأعماؿ الشغب ومظا ر العنؼ  ،و ذا ما ال يرتضي الشارع ً
الئاعدة الفئهية  :درء المفاسد أولى مف جمب المناعع  ،و ناؾ العديد مف الوسائؿ التي يمكف المجوء
إليها لتحئيؽ المطالب  ،وقد تكوف أكثر عاعمية وجدوى مف اإلضراب  ،كالتظمّـ لدى المسئوليف
ومخاطبتهـ وجدالهـ بالتي ي أحسف ،واإلنساف العاقؿ ال يترؾ باباً وعؽ أسس سميمة شرعية  ،إال

ويطرق  ،أما االنئطاع عف العمؿ بسبب عدـ دعع األجور والرواتب عهذا جائز  ،ألف رب العمؿ أخؿ
بالعئد  ،عممعامؿ أف ينئطع عف العمؿ حتى يدعع ل أجرز".1

وقد استدؿ مف قاؿ بإباحة التظا رات واإلضرابات باألمور اآلتية:
الس َو ِ ِم َن ا ْلقَ ْو ِل إِدَّ َمن ظُمِ َم
أوالً :قاؿ اهلل { :دَّ ُي ِح ُّ
ب المّ ُه ا ْل َج ْه َر ِب ُّ
يدؿ عمى أن مف ظُمـ يجوز ل أف يشتكى ويرعع صوت ويعمف ذلؾ،

س ِميعاً َعمِيماً } 2عهذا
َو َك َ
ان المّ ُه َ
عاماً ووقع
عكيؼ إف كاف الظمـ ّ

عمى كثير مف أبناء األمة إف لـ يئع عمى األمة بأسر ا ،أال يعطيها ذلؾ الحؽ عي أف تعمف ذلؾ بشكؿ

وعردي؟ ،لذلؾ يجوز لمعماؿ إذا كانوا عمى الحؽ وقضيتهـ عادلة أف يحتشدوا ؛ ليعمنوا عف
جماعي
ّ
ّ
الظمـ الذي وقع عميهـ وأف يطالبوا برعع .

ثانياً :قاعدة األصؿ عي األشياء اإلباحة حتى يدؿ الدليؿ عمى التحريـ ،3حيث عمّؽ اإلماـ ابف الئيـ –

لما كانت المئاصد ال ُيتوصؿ إليها إال بأسباب وطرؽ تفضي إليها كانت
رحم اهلل – عمى ذلؾ بئول ّ ":
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ،عوسائؿ المحرمات والمعاصي عي ك ار تها والمنع منها بحسب
إعضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ،ووسائؿ الطاعات والئربات عي محبتها واإلذف عيها بحسب

إعضائها إلى غاياتها".4

ثالثاً :تعتبر ذز االعتصامات واإلضرابات مف قبيؿ العادات وليس مف قبيؿ العبادات ،ولـ يرد دليؿ

شرعي يمنعها.

الفريؽ الثاني :وقد منع ذا الفريؽ اإلضراب عف العمؿ لمبررات ساقها كؿ مف أعتى بالمنع ،عئد سئؿ

الشيخ ابف عثيميف – رحم اهلل -عف حكـ اإلضراب عف العمؿ عي بمد مسمـ لممطالبة بإسئاط النظاـ

العمماني عأجاب -رحم اهلل ":-إف قضية اإلضراب عف العمؿ سواء كاف ذا العمؿ خاصاً أو بالمجاؿ

1

الشيخ محمد محمود النجدي ،عي كتاب رسائؿ ومسائؿ ،ص  ،48عف موقع الشخصي عمى شبكة

2

سورة النساء ،آية رقـ .148

3

السيوطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف،األشباز والنظائر عي قواعد وعروع الشاععية،تحئيؽ محمد محمد

4

ابف الئيـ ،إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ،ج ،2ص.148

االنترنت =http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task

تامر وحاعظ عاشور حاعظ،ج ،1ص،60ط2004 ،2ـ ،دار السبلـ ،الئا رة ،مصر.
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الحكومي ال أعمـ ل أصبلً مف الشريعة ينبني عمي  ،وال شؾ أن يترتب عمي أضرار كثيرة حسب حجـ

ذا اإلضراب شموالً ،وحسب حجـ ذا اإلضراب ضرورة ،وال شؾ أن مف أساليب الضغط عمى

1
الحكومات"  ،و ناؾ مف ذ ب بعيداً ليعتبر المظا رات واإلضرابات مف قبيؿ اإلعساد عي األرض ،العتاً
2

تصد عف ذكر اهلل.
إلى أف ذز األعماؿ حتى إذا لـ تشهد أعمبلً تخريبية عهي ّ
ويرى الباحث – واهلل تعالى أعمـ – أف اإلضراب من ما و مشروع عي مئصدز ووسيمت  ،ومن ما ليس

كذلؾ ،وبالتالي ٌيعتبر لجوء العماؿ لممطالبة بحئو ٍ
ؽ مهضومة أو مسموبة ،والتعبير عف ذلؾ بالطرؽ
السممية التي تخمو مف التخريب والتدمير والتعطيؿ لمصالح العامة ،مف األمور التي تُبيحها الشريعة
اإلسبلمية ،وقد استند الباحث عي ترجيح عمى األمور اآلتية:

أوالً :إف اإلضراب عف العمؿ و إخبلؿ بالواجب ،ويتناعى مع الوعاء
ِ ِ َّ
يم ُة األَ ْن َع ِام إِدَّ َما
ُّها الَِّذ َ
َ {:يا أَي َ
آم ُنواْ أ َْوفُواْ ِبا ْل ُعقُود أُحم ْت لَ ُكم َب ِه َ
ين َ
يد }،3وصاحب العمؿ مطالب بالوعاء
َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن المّ َه َي ْح ُك ُم َما ُي ِر ُ

بالعئد المأمور ب عي قوؿ اهلل
الص ْي ِد
ُي ْتمَى َعمَ ْي ُك ْم َغ ْي َر ُم ِحمِّي َّ
بالتزامات تجاز العامؿ حتى ال

يضطر إلى اإلضراب.

ثانياً :ينبغي عمى العامؿ تسميـ نفس لصاحب العمؿ طيمة المدة المتفؽ عميها ،وذلؾ لمئياـ باألعماؿ

الموكمة إلي وبما ُيرضي اهلل  ،كما يمتزـ صاحب العمؿ بدعع األجرة لمعامؿ عمى النحو المتفؽ
عمي .

العماؿ بخطوات احتجاجية لمتعبير عف
ثالثاً :إذا أخ ّؿ صاحب العمؿ بدعع رواتب موظفي يتحرؾ ّ
تظممهـ مف عدـ دعع رواتبهـ ،و ذز الخطوات األصؿ عيها اإلباحة ،ولكنها مشروطة بشروط منها عدـ

التأثير سمباً عمى مصمحة العمؿ أو المصمحة العامة.

العماؿ المطالبة بزيادة رواتبهـ المتفؽ عميها جاز لهـ ذلؾ ،نظ اًر لعدـ وجود ما يمنعهـ
رابعاً :إذا أراد ّ
مف ذلؾ ،ولكف ال ينئطعوا عف العمؿ إال إذا رعض صاحب العمؿ ذلؾ الطمب ،وكاف ناؾ حاجة
ماسة لزيادة الرواتب.
ّ
بد مف اعتبار أمريف مهميف عند اإلقداـ عمى ذز الخطوة ما:
خامساً :ال ّ

1

ابف عثيميف ،محمد بف صالح ،الصحوة اإلسبلمية ،ضوابط وتوجيهات ،ص ،289ط ،3دار الئاسـ

2

الشيخ صالح المحيداف ،رئيس المجمس األعمى لمئضاء عي السعودية  ،الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ،

 ،الرياض ،السعودية.

مفتي عاـ المممكة العربية السعودية ورئيس يئة كبار العمماء  .موقع أخبار العالـ اإلسبلمي
http://arabic.irib.ir/pages/news/detailnews.asp?idn=37069
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 .1مشروعية ذز الوسيمة.
 .2مشروعية الغاية مف ذز الوسيمة.

عإذا كانت الوسيمة إلى اإلضراب مباحة ،والغاية من واجبة ،عإف الوسيمة لتحئيؽ الغاية تصبح

محرمة أو اتخذت
واجبة ،ألن ما ال يتـ الواجب إال ب عهو واجب ،وخبلؼ ذلؾ إذا كانت الوسيمة ّ
عبر عن الدكتور عتحي الدريني -رحم اهلل -أف استعماؿ الحؽ يعتمد
لغاية غير مشروعة ،و و ما ّ
عمى أمريف ما":
األوؿ :طهارة الباعث وشرؼ النية ،حتى ال يعبث الهوى أو المصمحة الخاصة عي التصرؼ.

الثاني :النظر عي مىؿ التصرؼ الصادر مف صاحب ذا الحؽ"1.

سادساً :ال يجوز لمعامؿ اإلضراب عف العمؿ لممطالبة بغير مستحئات  ،عإذا ترتب عمى اإلضراب عف

المرجوة عبل يجوز الئياـ بهذز الخطوة ،كتعطيؿ المستشفيات عند امتناع
العمؿ مفسدة أكبر مف المنفعة
ّ
األطباء عف العمؿ أو إغبلؽ الصيدليات أماـ المرضى ،وعي ذز الحاالت يكوف درء المفاسد عف

لمعماؿ ،وقد قامت الشريعة اإلسبلمية أصبلً لتحئيؽ المصالح ،حيث قاؿ
الناس أولى مف جمب المناعع ّ
اإلماـ الشاطبي -2رحم اهلل تعالى ّ ":-أنا استئرينا مف الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد".3
و نا ينبغي التنوي والتساؤؿ :ؿ يستحؽ المشارؾ عي اإلضراب أجرة عف المدة التي شارؾ عيها ؟

ويرى الباحث – واهلل تعالى أعمـ – أف اإلضراب المشروع عي مئصدز ووسيمت يستحؽ العامؿ عي

األجر كامبلً  ,واذا لـ يكف اإلضراب مشروعاً ال يستحؽ أجر المدة التي انئطع عيها عف العمؿ.

عنص عي
وقد راعى قانوف العمؿ الفمسطيني حؽ العامؿ عي المشاركة عي اإلضراب عف العمؿ ،
ّ
المادة رقـ (  ) 66عمى أن  ":وعئاً ألحكاـ الئانوف اإلضراب حؽ مكفوؿ لمعماؿ لمدعاع عف

مصالحهـ" ،4عي حيف سرد بعض التفصيبلت التي نواعئ عمى بعضها ونختمؼ مع عي البعض
اآلخر ،عمثبلً اشترط قانوف العمؿ الفمسطيني عمى ضرورة توجي تنبي كتابي مف ِقبؿ العماؿ إلى إدارة

المنشأة أو المؤسسة والى الو ازرة المعنية قبؿ أسبوعيف ،و نا نواعؽ عمى المبدأ حفاظاً عمى مصمحة

1
2

الدريني ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ص.174

إب ار يـ بف موسى بف محمد المخمي الغرناطي الشاطبي ،مف أ ؿ غرناطة ،مف أئمة المالكية  ،ل

مف الكتب المواعئات عي أصوؿ الفئ  ،توعي سنة  790ػ .المراغي ،عبد اهلل مصطفى ،الفتح المبيف عي
طبئات األصولييف ،ج ،3ص  ،205ط1974 ،2ـ ،مكتبة محمد أميف دم وشركاؤز ،بيروت ،لبناف.
3

الشاطبي ،المواعئات عي أصوؿ الشريعة ،ج ،2ص.262

4

و ازرة العمؿ  ،قانوف العمؿ الفمسطيني ،ص.26
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ولكف اشتراط ذلؾ بأف يكوف قبؿ أسبوعيف عي إطالة النتظار العامؿ ،أما بياف
العمؿ وصاحب ،
ّ
العماؿ.
األسباب عهذا جيد حتى تكوف إدارة المنشاة لديها تصور عف مطالب ّ

يوج إلى المنشأة أف يكوف موقعاً مف
ثـ إف اشترط الئانوف أف يكوف التنبي الكتابي الذي َ
العماؿ عمى مف ُيمثمهـ عما الحاجة
العماؿ مف يمثمهـ ،عإذا اتفؽ ّ
العماؿ يناقض تخويؿ ّ
 %51مف عدد ّ
بعد ذلؾ لتوقيع أكثر مف نصؼ العماؿ؟ بؿ ينبغي االكتفاء بئرار المجنة الممثمة لمعماؿ ،كما أف
الئانوف منع اإلضراب خبلؿ إجراءات النظر عي النزاع الجماعي و ذا حفاظاً عمى مصمحة العمؿ ،أما
إيئاؼ اإلضراب بعد عرض النزاع عمى جهة االختصاص عهذا إعشاؿ لخطوة اإلضراب واالحتجاج،

العماؿ استئناؼ
وذلؾ الحتمالية استمرار النظر عي النزاع أشهر أو سنوات ،كما أن ُيحظر عمى ّ
نصت المادة رقـ (  ) 67مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أن ":
إضراب جديد لوجود الخصومة ،وقد ّ
 -1يجب توجي تنبي كتابي مف قبؿ الطرؼ المعني باإلضراب أو اإلغبلؽ إلى الطرؼ األخر والى
الو ازرة قبؿ أسبوعيف مف اتخاذ اإلجراء موضحا أسباب اإلضراب أو اإلغبلؽ.

 -2يكوف التنبي قبؿ أربعة أسابيع عي المراعؽ العامة.

 -3عي حاؿ اإلضراب يكوف التنبي الكتابي موقعا مف  %51مف عدد العامميف عي المنشأة عمي
األقؿ وعي حاؿ اإلغبلؽ أثناء إجراءات النظر عي النزاع الجماعي.

 -4ال يجوز اإلضراب أو اإلغبلؽ أثناء إجراءات النظر عي النزاع الجماعي.

 -5يترتب عمي عرض نزاع العمؿ الجماعي عمى جهة االختصاص وقؼ اإلضراب أو اإلغبلؽ"

1

المصدر نفس  ،ص .30
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1

المطمب الثالث
ح ادبتكار

تعددت النوازؿ المعاصرة التي شغمت باؿ الباحثيف والمختصيف ،مما حدا بالفئي المسمـ أف ُيدلي

بدلوز عي سبيؿ الوقوؼ عمى حكمها الشرعي ،وكاف مف ذز النوازؿ تمؾ الحئوؽ التي ُسميت بالحئوؽ
المعنوية ،وكؿ ما عي حكمها كاالسـ التجاري وحئوؽ اإلنتاج العممي( الذ ني ) وحئوؽ التأليؼ وحئوؽ

االبتكار ( حؽ اإلبداع )التي ي موضوع حديثنا عي ذا المطمب بعوف اهلل وتوعيئ .

أما االختراع عي المغة :عأصؿ الخرع ُيطمؽ عمى الرخاوة عي كؿ شيء ،ويطمؽ كذلؾ عمى الشؽ ،مما
ويئاؿ :أنشأز وابتدع  ،واخترع الرجؿ
عيئاؿ خرعت أي شئئت ُ ،
يعني أف االختراع ُيطمؽ عمى االشتئاؽُ ،

وبناء عمى ذلؾ عإف االختراع و إحداث شيء عمى
كذباً :أي اشتئ  ،واخترع عبلف الباطؿ إذا اخترق ،1
ً
غير مثاؿ سابؽ ،ويكوف المخترع و مف أحدث ذا الشيء وابتدع .2
وعي االصطبلح  " :و إخراج ما عي اإلمكاف والعدـ إلى الوجوب والوجود" 3وعي ذا التعريؼ ما

ٍ
محسوس
يوضح أف العامؿ المخترع ُيجهد نفس بتحويؿ األعكار المتواجدة عي ذ ن ومخيمت إلى
ّ
يتجسد عي الجهاز أو المختَرع الجديد ،وعي ذا التعريؼ وما يشابه ما يجعم عاماً ،حيث يشمؿ غير
ّ
االختراعات عيشمؿ

ذا التعريؼ الئصائد الشعرية واألمور الثئاعية ،أما مفهوـ االختراع بمعناز

المعاصر الذي يتعمؽ باألمور الصناعية التي يخترعها العامؿ عهو ":كؿ ابتكار جديد قابؿ لبلستعماؿ،

سواء كاف متعمئاً بمنتجات صناعية جديدة أـ بطرؽ ووسائؿ مستخدمة أـ بهما معاً" 4وقد أضاؼ بعض

الفئهاء المعاصريف قيداً مهماً ،و و أف يكوف ذا االختراع أو االبتكار يتواعؽ مع أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية عئاؿ بعضهـ ":كؿ ابتكار مباح ،قابؿ لبلستعماؿ ،يتعمؽ بمنتجات صناعية ،أو طرؽ

1

ابف عباد،إسماعيؿ ،المحيط عي المغة ،تحئيؽ محمد حسـ آؿ ياسيف ،ج ،1ص ،124ط1999 ،1ـ،

عالـ الكتب ،بيروت ،لبناف.ابف عارس ،معجـ مئاييس المغة ،ج ،2ص ،170ابف منظور ،لساف العرب،

ج ،4ص ،67أبو البئاء  ،الكميات ،ص29
2

الشهراني ،حسيف ،حئوؽ االختراع والتأليؼ عي الفئ اإلسبلمي ،ص  ،61ط2004 ،1ـ ،دار طيبة

لمنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف جامعة اإلماـ محمد بف سعود

اإلسبلمية ،بإشراؼ الدكتور أحمد بف يوسؼ الدريويش ،أُجيزت بتاريخ 2002 /10 /28ـ.
3
4

أبو البئاء ،الكميات  ،ص .29

النا ي ،صبلح الديف ،الوجيز عي الممكية الصناعية والتجارية ،ص  ،86بدوف رقـ طبعة ،دار

الفرقاف لمنشر والتوزيع ،األردف.
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1
عرع عمماء المغة بأن كؿ مف بادر إلى الشيء عئد
ووسائؿ مستخدمة ،أو بهما معاً"  ،أما االبتكار عئد ّ
أبكر إلي عي أي وقت كاف ،أو لـ ُيسبؽ إلى ذا الشيء ،2واصطبلحاً االبتكار و ":الصور الفكرية
التي تفتئت عنها الممكة الراسخة عي نفس العالـ أو األديب ونحوز مما يكوف قد أبدع ولـ يسبئ إلي

أحد" ،3و و يشمؿ" الحئوؽ األدبية كحؽ المؤلؼ عي استغبلؿ كتاب  ،والصحفي عي امتياز صحيفت ،
والفناف عي أثرز الفني مف الفنوف الجميمة ،كما يشمؿ الحئوؽ الصناعية والتجارية مما يسمون اليوـ
بالممكية الصناعية ،كحؽ مخترع اآللة ومبتدع العبلمة الفارقة التي نالت الثئة ،ومبتدع العنواف التجاري

الذي أحرز الشهرة"4ولهذا عإف العامؿ الذي التزـ بمئتضيات عئد العمؿ مع صاحب العمؿ قد تعتري

عرؼ بعض الفئهاء المعاصريف حؽ اإلبداع
ظروؼ عيتوصؿ إلى اختراع لـ يسبئ إلي أحد  ،وقد ّ
بئولهـ ":حؽ مالي مبتكر ،يرد عمى شيء غير مادي ،يتميز بالسبؽ والتفوؽ واألصالة ،واستئطاب

5
ويراد باالختراع قانوناً ":الوصوؿ إلى طرائؽ أو وسائؿ جديدة عي أساليب النتاج
أنظار الجمهور إلي " ُ ،
األ مر الذي يترتب عمي تئدـ سواء عي مستوى اآلالت واألدوات ،وسواء عمى مستوى نوعية المواد

المنتجة" ،6ونزيد لمئارئ بياف أنواع

باعتبارات مختمفة ي عمى النحو اآلتي:

العماؿ ،عيمكننا تئسيمها
ذز االبتكارات التي يتوصؿ إليها ّ

التئسيـ األوؿ :باعتبار األصالة والتبعية ،حيث تتنوع إلى نوعيف:
األوؿ :االختراعات األصمية ،وتتمثؿ عي األمور التي لـ يسبئ إليها أحد ،ولـ يعتمد عمى معطيات أو
محاوالت سابئة.

الثاني :االختراعات التابعة أو المشتئة مف اختراعات كبرى سابئة لها ،كأف يئوـ أحد العماؿ بتطوير
جهاز صنع وابتكرز غيرز ،عيعمؿ عمى تطويرز ليتحمؿ درجة ح اررة أعمى ،عمثؿ ذا النوع مف التطوير

1
2

الشهراني ،حئوؽ االختراع والتأليؼ ،ص .63

الف ار يدي ،الخميؿ بف أحمد ،كتاب العيف ،ج ،1ص  ،157تحئيؽ عبد الحميد نداوي ،ط،1

2003ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
3

الدريني ،محمد عتحي،بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وأصول ،ج ،2ص  ،6ط2008 ،2ـ،

مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.
4

الزرقا ،مصطفى أحمد ،المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة عي الفئ اإلسبلمي ،ص ،32ط،1

5

الزحيمي ،و بة ،المعامبلت المالية المعاصرة ،ص ،850ط200 ،4ـ ،دار الفكر ،دمشؽ ،سوريا.

1999ـ ،دار الئمـ ،دمشؽ ،سوريا.
6

زكي ،محمود جماؿ الديف ،عئد العمؿ عي الئانوف المصري ،ط1982 ،2ـ ،ص ،201بدوف دار

نشر.
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مبني عمى اختراع سابؽ ،وعي ذلؾ يئوؿ أحد المتئدميف ":واعمـ أف ذز الصنائع استخرجها الحكماء،
ٌ
ثـ تعمـ الناس منهـ بعضها ،وصارت وراثة بيف الحكماء لمعمماء ،ومف العمماء لممتعمميف ،ومف
األستاذيف لمتبلمذة ،وم ف التبلمذة لمصناع ،وكاف وال يزاؿ لكؿ حرعة زعيـ أو نئيب أو شيخ أو عريؼ،

ويسمى شيخ الحرؼ كمها بسمطاف الحراعيش ثـ ُكّني عن احتشاماً بشيخ الحرؼ والصنائع".1
ُ
التئسيـ الثاني :باعتبار النفع والضرر ،حيث ُيمكف تئسيـ االختراعات بهذا االعتبار إلى نوعيف:

بد مف اإلشارة نا أف معيار النفع نا و مواعئة الشرع اإلسبلمي ،عمف
األوؿ :اختراعات ناععة ،وال ّ
النفع أف يستفيد الناس مف ذا االختراع عي حياتهـ العامة ،كاختراع وسائؿ المواصبلت واالتصاالت،
وحتى لو انحرؼ بعض الناس عي استخداـ ذا النوع مف االختراعات عاستخدمها عي الممنوع عإنها

تأخذ حكـ المنع.

الثاني :اختراعات ضارة ،وأيضا ُيعتبر عي الضرر الميزاف الشرعي ،إذ بميزاف الشرع ُيحكـ عمى نفع
األشياء أو ضرر ا ،كأداوات السرقة أو ما ُيعتبر اليوـ أسمحة الدمار الشامؿ ،وقد صدر عف المجمع
الفئهي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي ق ار اًر حوؿ اآلالت التي يتـ اختراعها ،حيث جاء عي ":

إف كؿ أداة حديثة وصؿ إليها اإلنساف بما عمّم اهلل،
وسخر ل مف وسائؿ؛ إذا كانت تخدـ غرضاً
ّ
شرعياً أو واجباً مف واجبات اإلسبلـ ،وتحئؽ عيما ال يتحئؽ مف دونها ،تصبح مطموبة بئدر درجة
األمر الذي تخدم وتحئئ مف المطالب الشرعية ،وعئاً لمئاعدة األصولية :ما يتوقؼ عمي الواجب عهو

واجب".2

ولـ تتحدث كتب الفئ اإلسبلمي الئديمة عف حؽ االختراع وغيرز مف الحئوؽ المعنوية؛ وذلؾ ألف

المؤلفيف لـ يكونوا عمى خوؼ مف سرقة منجزاتهـ ،وكذلؾ تشجيع األمراء لمعمماء ،وبمعنى آخر كاف

الجو ال سائد و احتراـ العمماء ومكاعأتهـ عمى منجزاتهـ ،كذلؾ نرى أن قد جرى العرؼ عمى عدـ

وجود ما ُيسمى اليوـ بػ ( مالية االبتكار ) وانما وجد ما ُيعتبر مف األُعطيات والهبات ،و ذز تعتبر مف
باب التبرعات ،أما بداية استعماؿ ذا المفظ مف الناحية الئانونية عئد بدأ منذ عاـ 1886ـ عي مؤتمر
برف عي سويسرا ،حيث شاركت ثبلث وسبعوف دولة كمها غربية إال تونس والجزائر والمغرب ولبناف
والهند ،وقد نت عف ذا المؤتمر توقيع اتفاقية دولية لحماية المصنفات األدبية والفنية ،و ذا عمى

الصعيد الئانوني ،أما عمى سبيؿ الجهود الفئهية اإلسبلمية عكانت بذرتها عي مجمة عالـ الكتب الصادرة
عي الرياض بالمممكة العربية السعودية التي خصصت العدد الرابع مف المجمد الثاني لمعاـ 1982ـ

1

محمد كرد عمي ،خطط الشاـ ،ج  ،4ص ،229طبعة عاـ 1925ـ ،المطبعة الحديثة ،دمشؽ،

2

الدورة الثالثة المنعئدة مف يوـ  30 – 23مف شهر ربيع اآلخر سنة  1400جري.

سوريا ،والكبلـ المنئوؿ نسب المؤلؼ البف جماعة.
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لمبحث عي ذا الموضوع ،ولـ يئؼ الفئهاء المعاصروف عمى مف تناوؿ ذا الموضوع إال ما ُو ِجد عي
كتاب الفروؽ تحت عنواف ( منشأ شبهة الئراعي عي طبيعة حؽ المؤلؼ والرد عمي ) ،1وقد اجتهد
المعاصروف مف العمماء عكانت لهـ المؤلفات اآلتية:
 .1حؽ االبتكار عي الفئ اإلسبلمي لمدكتور عتحي الدريني.
 .2حئوؽ التأليؼ واالبتكار مف وجهة نظر الفئ اإلسبلمي لعبد اهلل العماري.

 .3حكـ اإلسبلـ عي حئوؽ التأليؼ والترجمة والتوزيع والنشر ألحمد الحجي الكردي.
2
بد وأف
 .4أمانة تحمؿ العمـ لعبد الفتاح الحمو  ،ولبياف الحكـ الشرعي عي أحئية ذا االختراع ال ّ
نتحدث عي ثبلثة مجاالت:

المجاؿ األوؿ :الحؽ الخاص ،أو ما يسمى بحؽ النسبة ،بمعنى أف ُينسب ذا االبتكار أو االكتشاؼ
لصاحب  ،و ذا النوع مف النسبة نراز موجوداً حتى عي العصور الئديمة.

المجاؿ الثاني :الحؽ العاـ ،أو ما ُيطمؽ عمي حؽ اهلل تعالى عي االبتكار ،ويتمثؿ بحاجة الناس إلى
االستفادة من  ،عبل يجوز أف يختص بمنفعت لنفس أو أل م .
المجاؿ الثالث :الحؽ المادي عي االبتكار – و و موضوع البحث – ويتمثؿ عي االمتيازات المالية
ويئسـ ذا الحؽ عند العمماء إلى قسميف:
لممؤلؼ أو المخترع لئاء ما اخترع ُ ،
الئسـ األوؿ :الحؽ المالي عي حياة المؤلؼ ،ويعني ذلؾ أف يستفيد المؤلؼ مف العائدات المالية طيمة
حيات .

الئسـ الثاني :الحؽ المالي بعد الوعاة ،عتعود كؿ العائدات المالية بعد وعاة المؤلؼ لورثت حسب

األنصبة الشرعية ،3ويرى الدكتور عتحي الدريني – رحم اهلل تعالى – أف ال تزيد أقصى مدة استغبلؿ
ذا االبتكار عف ستيف عاماً مف تاريخ الوعاة ،وذلؾ اعتبا اًر بأقصى مدة لبلنتفاع بحؽ ِ
الحكر الذي
يعني حؽ الئرار عمى األرض الموقوعة لمغرس أو البناء بطريؽ اإلجارة الطويمة ،4ثـ يصبح ذا

االبتكار حئاً مشتركاً لؤلمة.

1

أبو زيد ،بكر ،عئ النوازؿ ،ج ،2ص ،123ط2006 ،1ـ ،مؤسسة الرسالة ،دمشؽ ،سوريا.

2

المرجع نفس  ،ج ،2ص .124

3

المصدر نفس  ،ج،2ص .168

4

الدريني ،بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وأصول  ،ص.73
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ويرجع سبب اختبلؼ الفئهاء عي حكـ حؽ االبتكار إلى اختبلعهـ عي طبيعة ذا الحؽ واختبلعهـ

عي اعتبارز ،ؿ و حؽ شخصي أـ و حؽ عيني؟ عالحؽ الشخصي ما يثبت عي الذمة وال يثبت
معيف بذات .
معيف ،أما الحؽ العيني عإن يثبت عمى ّ
عمى شيء ّ
1
وبما أف مف العمماء مف قاؿ " إف الغرض األظهر مف جميع األمواؿ و منفعتها"  ،كاف لزاماً

عمينا بياف معنى الماؿ عند الفئهاء ،عالماؿ عند الحنفية" اسـ لغير اآلدمي ،خمؽ لمصالح اآلدمي

2
عيف ُيمكف إح ارزز ،عيخرج
وأمكف إح ارزز والتصرؼ عي "  ،حيث يتضح مف ذا أف الماؿ عند الحنفية ٌ
عد ماالً لكوف ذلؾ منفعة وال ُيمكف
مف ذلؾ المناعع كالسكف عي الدار ،حيث إف السكف عي الدار ال ُي ّ

بحد ذات ؛ ألن منفعة لمناس ،إال إذا اتفؽ العامؿ
عد ماالً ّ
إحراز ا ،ويندرج مف ذلؾ أف االبتكار ال ُي ّ
وصاحب العمؿ عمى االبتكار عإن يصبح ماالً ،وقد أجاز متأخرو الحنفية النزوؿ عف حؽ الوظيفة
3
عرعوا الماؿ بأن  ":ما ل قيمة ُيباع بها،
بالماؿ ،و و ٌ
حؽ مجرد ال متئرر  ،أما جمهور الفئهاء عإنهـ ّ
4
بحد ذاتها،حيث يرى الشاطبي أف
عيفهـ مف ذلؾ أنهـ اعتبروا المناعع ماالً ّ
و و أعياف أو مناعع" ُ ،

الماؿ ":كؿ ما يئع عمي الممؾ ويستئؿ ب المالؾ" ،5ونحف نرى أف مف الفئهاء المالكية مف يذكر لمماؿ

تعريفاً ينطبؽ عمى االبتكار العممي ،حيث يئوؿ بعضهـ ":ظا ر الماؿ إذا أُطمؽ يشمؿ العيف
ٍ
معاف عئمية متجردة ،ال
الع َرض" ، 6و ذا التعريؼ متحئؽ عي االبتكار الفكري ألن صورة ذ نية ،أو
و َ

قياـ لها بنفسها ،وال يمكف اإلشارة إليها حساً مف حيث ذاتها إال بعد إضاعتها

إلى صاحبها ومصدر ا الذي اتخذت حي اًز مادياً لها،7وعند الشاععية الماؿ ":كؿ ما ل قيمة ُيباع بها،

1

العز بف عبد السبلـ،عز الديف ،قواعد األحكاـ عي مصالح األناـ ،ج ،1ص ،200بدوف رقـ طبعة،

2

ابف الهماـ ،عتح الئدير ،ج ،6ص .245ابف نجيـ ، ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ج ،6ص.43

دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
3

ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،4ص .205

4

الدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،ج ، 3ص .442الشربيني ،مغني المحتاج،ج ، 2ص

 . 286ابف قدامة،المغني ج،7ص .364

 5الشاطبي  ،المواعئات ،ج ،2ص.17
6

الرصاع،محمد،شرح حدود ابف عرعة( الهداية الكاعية الشاعية لبياف حئائؽ ابف عرعة الواعية) تحئيؽ

7

الدريني ،بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وأصول  ،ج ،2ص.25

محمد أبو األجفاف والطا ر المعموري،ط،1ص  ،380دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
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1
صرح الحنابمة بأف الماؿ ":كؿ ما عي منفعة
ويمزـ متمف ضمان  ،واف قمّت ،وما ال يطرح الناس" ُ ،
ُ
وي ّ
مباحة لغير حاجة أو ضرورة"،2ومما ُيستفاد مما سبؽ أف منفعة االبتكار واإلبداع تُعد ماالً كاألعياف،

وتدخؿ عي الممؾ ،لذلؾ انئسـ العمماء المعاصروف عند مناقشتهـ لمسألة حؽ العامؿ عي ابتكارز إلى

ثبلثة عرقاء:

الفريؽ األوؿ :و و الئائموف بالجواز (3جواز أخذ العامؿ عوضاً عما ابتكرز) ،و ـ عمى نه مف سبئهـ
مف الفئهاء المالكية 4والشاععية 5الذيف يروف أف حؽ االبتكار والتأليؼ وغير ا مف الحئوؽ المعنوية مف
مف الحئوؽ التي تئبؿ المعاوضة المالية ،واستدلوا عمى قولهـ بمايمي:

6
عيستدؿ مف الحديث الشريؼ
أوالً :استدلوا بئوؿ الرسوؿ  ":إف أحؽ ما أخذتـ عمي أج اًر كتاب اهلل" ُ ،
أن إذا ورد جواز أخذ العوض عف الئرآف الكريـ عإف أخذ العامؿ مئابؿ اختراع أولى بالجواز أيضاً.

ثانياً :قوؿ الرسوؿ  ":أطيب الكسب عمؿ الرجؿ بيدز ،وكؿ عمؿ مبرور"7عكؿ عمؿ مباح يعمم

الرجؿ عهو مف أطيب الكسب.

ثالثا :االستدالؿ بئاعدة" درء المفاسد أولى مف جمب المصالح" حيث يمكف اعتبار المفسدة الناتجة عف
ترؾ المؤلفات واالبتكارات ببل حفظ وصيانة مفسدة وخصوصاً عي ظؿ خراب بعض الذمـ.

 1السيوطي ،األشباز والنظائر ،ص .97الزركشي ،محمد بف بهادر ،المنثور عي الئواعد ،تحئيؽ تيسير

محمد أحمد عائؽ ،ط ،1ج ،3ص 22281982ـ ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ،الكويت.
 2ابف قدامة ،المغني ،ج ،6ض.358

 3منهـ الشيخ مصطفى الزرقاء ،والدكتور محمد عثماف شبير ،والدكتور محمد عتحي الدريني،
والدكتور محمد سعيد البوطي ،والدكتور و بة الزحيمي ،واألستاذ محمد تئي العثماني ،ومجموعة مف

عمماء الئارة الهندية ،مثؿ :الشيخ عتح محمد المكنوي ،والشيخ المفتي محمد كفاية اهلل ،والشيخ نظاـ

الديف ،والشيخ عبد الرحيـ البلجبوري ،الدكتور عماد الديف خميؿ ،واألستاذ و ب غاوجي ،واألستاذ
عبد الحميد طهماز وغير ـ  .مجمع الفئ اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي .الزرقا ،المدخؿ

الفئهي العاـ ،ج ، 3ص  ،21الدريني ،بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي  ،ج،2ص 29.
4
5
6

ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،ج ،2ص.240

السيوطي ،األشباز والنظائر ،ص.258

رواز البخاري عي صحيح  ،كتاب الطب،باب الشروط عي الرقية بفاتحة الكتاب،ص،1465رقـ

.5737
7

وشيء مف عئهها،ج ،159 ،2برقـ.607
رواز الطبراني (.)2140األلباني،سمسمة األحاديث الصحيحة
ٌ
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رابعاً :المصمحة المرسمة :ويمكف تخري

ذا الحؽ أيضاً عمى قاعدة المصالح المرسمة ،ووج المصمحة

عي حماية ذا الحؽ تشجيع االختراع واإلبداع ،كي يعمـ مف يبذؿ جهدز عي االختراع أن سيختص

باستئثارز ،وسيكوف محمياً مف الذيف يحاولوف أف يأخذوا ثمرة ابتكارز وتفكيرز ،ويزاحموز عي استغبللها،1
ٍ
ٍ
لنص ُيعطي المبتكر عوضاً ،عيبئى
لنص يمنع اعتبار العوض لممبتكر ،كما أن ال وجود
عبل وجود

األمر عي دائرة األمور التي لـ يرد دليؿ عي جواز ا وال عي ُحرمتها.

العرؼ :أف العرؼ العاـ جرى عمى اعتبار حؽ المؤلؼ عي تأليف وابداع  .عأقر التعويض
خامساًُ :
لع ّدت الجائزة
عن  ،والجائزة عمي  .ولو كاف ذا الحؽ ال يصمح محبلً لمتبادؿ والكسب الحبلؿ ُ
والتعويض عن كسباً محرماً عئد تعارؼ الناس عمى أخذ المبتكر لئاء ابتكارز ،2ومما ال شؾ عي أف
حؽ المؤلؼ قد أصبح مف المسمَّمات ب عي الئوانيف المعاصرة ،وأف طباعة الكتاب أو تصويرز بغير

يتهرب مف المسؤولية ،مما يدؿ عمى أف عمم
إذف صاحب عدواف عمى حؽ المؤلؼ ،ومف يفعؿ ذلؾ ّ
المؤلؼ ،والمسمـ مف أولى الناس برعاية حئوؽ العباد ،كما يؤكد
ظمـ موجب إلرضاء صاحب َ
المجيزوف بأف منشأ حؽ االبتكار و العرؼ حيث يئوؿ الدكتور الدريني – رحم اهلل تعالى " :-حؽ

االبتكار منشؤز العرؼ والمصمحة المرسمة المتعمئة بالحؽ الخاص أوالً ،وبالحؽ العاـ ثانياً ،ألف إقرار
الشارع لمحؽ ،إنما يكوف بحكـ ،والحكـ مستمد مف مصادر التشريع التي منها العرؼ والمصمحة".3

وقد طرح مجمع الفئ اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي ذا األمر عي دورة مؤتمرز الخامس

بالكويت مف  6-1جمادى األوؿ  1409ػ المواعؽ 15-10كانوف األوؿ (ديسمبر)1988ـ ،وبعد
اطبلع عمى البحوث المئدمة مف األعضاء والخبراء عي موضوع الحئوؽ المعنوية  ،واستماع

لممناقشات التي دارت حول  ،قرر ما يمي :

أوالً  :االسـ التجاري  ،والعنواف التجاري  ،والعبلمة التجارية  ،والتأليؼ واالختراع أو االبتكار  ،ي

لتموؿ الناس لها  .و ذز
حئوؽ خاصة ألصحابها ،أصبح لها عي ُ
العرؼ المعاصر قيمة مالية معتبرة ّ
الحئوؽ يعتد بها شرعاً  ،عبل يجوز االعتداء عميها .
ثانياً  :يجوز التصرؼ عي االسـ التجاري أو العنواف التجاري أو العبلمة التجارية ونئؿ أي منها بِ ِع َوض
مالي  ،إذا انتئى الغرر والتدليس والغش  ،باعتبار أف ذلؾ أصبح حئاً مالياً .

1

الورقي ،سعود بف عبد اهلل  ،العرؼ وتطبيئات المعاصرة ،ص ،40بحث منشور عمى موقع الفئ

اإلسبلمي http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItem
2

أبو زيد ،عئ النوازؿ ،ج ،2ص ،182بتصرؼ.

 3بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وأصول ،ج ، 2ص .29
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ثالثاً  :حئوؽ التأليؼ واالختراع أو االبتكار مصونة شرعاً  ،وألصحابها حؽ التصرؼ عيها  ،وال يجوز

االعتداء عميها .

1

الفريؽ الثاني :و ـ الئائموف بمنع المبتكر مف أخذ عوض ابتكارز ،و ـ بعض عمماء الحنفية 2الذيف
نصوا عمى أف
تأثروا بئوؿ متئدمي الحنفية الئائميف بعدـ اعتبار المناعع ماالً ،ولكف بعض الحنفية ّ
المنفعة قد يؤخذ عنها عوضاً إذا ورد العئد عميها كعئد اإليجار،3وقد استدلوا باألدلة اآلتية:
َنزْل َنا ِم َن ا ْلب ِّي َن ِ
ات َوا ْل ُه َدى ِمن َب ْع ِد َما َبي ََّّنااُ ِل َّمن ِ
اس
ون َما أ َ
ين َي ْكتُ ُم َ
أوالً :استدلوا بئوؿ اهلل { :إِ َّن الَِّذ َ
َ
ِ
ِ
مع ُن ُهم المّ ُه َوَي ْم َع ُن ُهم َّ
ِ ِ
ون } ،4ولكف ذز اآلية خارج محؿ النزاع ألن ورد عي
الال ِع ُن َ
ُ
في ا ْلكتَاب أُولَدئ َك َي َ ُ
تفسير ا بأف المئصود مف كتماف ما أنزؿ اهلل و إظهار الزيؼ واخفاء الحؽ ،5كما ورد عي سبب

نزولها أف معاذ بف جبؿ ومع جمعٌ مف المسمميف سألوا يهود عف بعض ما عي التوراة ،عكتمو ـ إياز
6
وأبوا أف يخبرو ـ ،عأنزؿ اهلل ذز اآلية.

ثانياً :قوؿ الرسوؿ  ":مف كتـ عمماً يعمم أُلجـ يوـ الئيامة بمجاـ مف نار" 7وبالرغـ مف أن ال حؽ
لعالـ أف يكتـ ما عمم اهلل إياز ،إال أف ذا ال يستدعي مف العالـ أو المبتكر أف يوزع اختراع بالمجاف

أو بدوف مئابؿ ،وانما يتئاضى لئاء اختراع بالمثؿ.

ثالثاً :احت المانعوف بأف نشر االبتكار ببل مئابؿ يحئؽ مئصداً مف قاصد الشريعة اإلسبلمية و و
انتشار العمـ بيف الناس.

الفريؽ الثالث :مف العمماء مف نصح العمـ أو العامؿ المبتكر بعدـ أخذ مئابؿ اختراع إذا لـ تدع

يرجح أصحاب ذا
الحاجة ،واف دعت أخذ بئدر ا ،و ذا مف باب الورع وخروجاً مف الخبلؼ ،ولـ ّ
8
الئوؿ أياً مف الئوليف السالفيف.
1

مجمة المجمع ،العدد الخامس ،ج  ،3ص .2267

2

منهـ الدكتور أحمد الحجي الكردي عي بحث ( حكـ اإلسبلـ عي حئوؽ التأليؼ والنشر والترجمة )

3

ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،ج ،4ص.3

المنشور عي مجمة دي اإلسبلـ األردنية سنة 1981ـ ،عدد .25
4

سورة البئرة ،آية رقـ .159

خرج أحاديث عماد البارودي وخيري
 5الئرطبي ،محمد بف احمد األنصاري ،الجامع ألحكاـ الئرآفّ ،
سعيد ،بدوف رقـ طبعة،ج ،2ص  ،164المكتبة التوعيئية ،الئا رة ،مصر.
6

السيوطي ،لباب النئوؿ عي أسباب النزوؿ ،ص.34

7

رواز ابف حباف عي صحيح  ،وصحح األلباني عي صحيح الترغيب والتر يب ،ص  ،52برقـ (

8

أبو زيد ،عئ النوازؿ ،ج ،2ص.183

.) 118
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توصؿ إلي أثناء عمم
وبعد عرض وجهتي الجواز والمنع عي حكـ أخذ العامؿ عوض اختراع الذي
ّ
نئوؿ:
 .1قرر العمماء المعاصروف أحئية العامؿ عي اختراع .

 .2قرر المجمع الفئهي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي أف اختراع العامؿ و ممؾ ل .
توصؿ إلى االختراع ببل اعتماد من عمى معدات
 .3يرى الباحث – واهلل تعالى أعمـ – أف العامؿ إذا
ّ
وآالت صاحب العمؿ ،ولـ يكف العمؿ عي ذا االختراع عمى حساب ساعات العمؿ عإف ذا االختراع
خالص لمعامؿ نسبة ومالياً ،ولكف ذا الحؽ ممكف أف يئوـ ولي األمر بتئييدز عي حاالت منها:
أ  -تئييد ح ؽ المخترع عي اإلذف بنشر اختراع وعرض لمناس ،مع أف اإلذف بنشر االختراع و حؽ
ويجبر عمى نشر اختراع لمناس ،ذا
خالص لممخترع ،ولكف ذا الحؽ قد ُيسمب مف العامؿ المخترع ُ
معيف ،عإذا
إذا تعمئت مصالح الناس بهذا االختراع ،كمف يكتشؼ جها اًز طبياً ُيستخدـ عي عبلج مرض ّ

امتنع صاحب االختراع عف طرح لمناس ُيجبرز ولي األمر عمى ذلؾ.

ب -تئييد حؽ المخترع عي نشر اختراع إذا اشتمؿ اختراع عمى مفاسد شرعية ،ألف المصمحة العامة

تتطمب ذلؾ المنع ،كالعامؿ الذي يبتكر نوع مف الفيروسات التي تُصيب أجهزة الحاسوب ،والتي يتمكف
1
المخترع مف خبللها مف اختراؽ أجهزة اآلخريف واالطبلع عمى أسرار ـ.
ويمزـ
 .4إذا استخدـ العامؿ معدات صاحب العمؿ أو أياً مف ممتمكات عإف عي ذلؾ إساءة لمعمؿُ ،

2
بد مف إخراج عئة مف الناس مف دائرة النزاع و ـ
جراء ذلؾ بتعويض صاحب العمؿ ،وال ّ
العامؿ ّ
الموظفوف الذيف تـ التعاقد معهـ عمى البحث والتنئيب واجراء التجارب العممية لموصوؿ إلى ابتكارات

بناء عمى ذز
تخدـ الناس والمجتمع ،عهؤالء العماؿ ال يستحئوف تعويضاً عف ابتكاراتهـ ،لف العئد تـ ً
الغاية ،ويبئى نسبة االختراع عي ذز الحالة التي يرى الباحث –واهلل تعالى أعمـ -أنها مف حؽ العامؿ.

ومف الناحية الئانونية لـ يذكر قانوف العمؿ الفمسطيني نصوصاً وال إشارات تتحدث عف أحكاـ االبتكار

عصمت الحديث عي ذا الموضوع عئرر حئيف لمعامؿ :
بعكس بئية الئوانيف -كالئانوف األردني  -التي ّ
الحؽ األوؿ :الحؽ األدبي ،والذي و نسبة ذا االختراع لمعامؿ نفس وليس لصاحب العمؿ.

الحؽ الثاني :الحؽ المالي ،و و ما يستحئ العامؿ لئاء ذا االختراع ،و ناؾ ثبلثة أنواع مف
االختراعات:

1

المشهراني ،حئوؽ االختراع والتأليؼ عي الفئ اإلسبلمي ،ص ،307بتصرؼ.

2

موقع اإلسبلـ اليوـ http://islamtoday.net/fatawa/queslist-60-125-1.htm
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األوؿ :االختراع الحر الذي توصؿ إلي العامؿ منفصبلً عف العمؿ المعئود عمي زمانياً ومكانياً ،وعي
ذا النوع يستئؿ العامؿ بهذا االختراع أدبياً ومالياً.

الثاني :اختراع الخدمة ،و و االختراع الذي توصؿ إلي العامؿ خبلؿ ٍ
عمؿ استنفذ مف العامؿ جهدز
ووقت  ،عي حيف استحؽ العامؿ أج اًر عمى ذا العمؿ ،وكاف صاحب العمؿ يتولى إمداد العامؿ بالمواد
الخاـ واآلالت وكؿ مستمزمات ذا االختراع ،و ذا النوع مف االختراعات مف حؽ صاحب العمؿ ،ولكف

ال يمتد حئ إلى الحؽ األدبي ،بؿ يئتصر حئ عمى الحؽ المالي لبلختراع.

النوع الثالث :االختراع العرضي ،و ذا ما يتوصؿ إلي الباحث دوف تخصيص ٍ
جهد ووقت لمبحث عن
مع استعانة العامؿ بىالت وأدوات صاحب العمؿ ،و و يئؼ عي منزلة بيف النوع األوؿ والثاني مف

االختراعات ،و ذا النوع ينفرد العامؿ باستغبلل  ،لكف صاحب العمؿ ُيعطى عي حئاً إذ 1اشترط ذلؾ
1
عي العئد.

أما الئانوف المدني األردني عئد نظمت المادة رقـ (  ) 820كيفية التعامؿ مع اختراعات العماؿ عجاء
عيها  ":إذا وعؽ العامؿ إلى اختراع أو اكتشاؼ جديد أثناء عمم عبل حؽ لصاحب العمؿ عي إال عي
األحواؿ اآلتية:

 .1إذا كانت طبيعة العمؿ المتفؽ عمي تستهدؼ ذز الغاية.
 .2إذا اتُِفؽ عي العئد صراحة عمى أف يكوف ل الحؽ عي كؿ ما يهتدي إلي العامؿ مف اختراعات.
 .3إذا توصؿ العامؿ إلى اختراع بواسطة ما وضع صاحب العمؿ تحت يدز مف مواد أو أدوات أو
منشىت أو أية وسيمة أخرى الستخدام لهذز الغاية"

1

2

إلياس ،يوسؼ ،الوجيز عي شرح قانوف العمؿ ،ص ،70طبعة عاـ 1988ـ ،يئة المعارؼ الفنية عي

و ازرة التعميـ العالي ،الرصاعة ،العراؽ.
http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=1889 2
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الخاتمة
بعد حمد اهلل تعالى عمى إعانت لي وتوعيئػ إلتمػاـ ػذا العمػؿ ،أشػير إلػى أف الهػدؼ األسػاس مػف

تحرير ذز الرسالة و – كما جػاء عػي مئػدمتها -إبػراز واجبػات العمػاؿ وحئػوقهـ عمػى صػاحب العمػؿ،
وأثر ذلؾ عمى مناحي العمؿ ،وقد ركزت الرسالة عمى بياف الواجبات والحئوؽ التي ذكر ا قػانوف العمػؿ

الفمسػػطيني ،كمػػا أبػػرزت الرسػػالة مػػا غفػػؿ عنػ واضػػعو الئػػانوف الفمسػػطيني ،منو ػاً إلػػى أ ػػـ الصػػعوبات

الت ػػي اعترض ػػت مشػ ػواري أال و ػ ػػي انع ػػداـ – حس ػػب عمم ػػي  -المؤلفػ ػػات الت ػػي تناول ػػت ش ػػرح وتفسػػػير

النصوص الئانونية ،وقد تمخض االستعراض لفصوؿ الرسالة عف جممة استنتاجات مهمة حوؿ واجبات
العماؿ وحئوقهـ عي اإلسبلـ والئانوف الوضعي و ي كاآلتي:

أوالً :وعػرة التوجيهػات اإلسػبلمية التػي تركػز عمػى غػػرس معرعػة العامػؿ بواجباتػ وحئوقػ  ،مػع حثػ عمػػى
االلتزاـ بها.

ثانياً :ا تماـ اإلسبلـ منذ بزوغ عجرز بالعماؿ مع اختبلؼ مستوياتهـ االجتماعيػة ،واحتػرامهـ وتشػجيعهـ
؛ وذلؾ ليمنع مف احتئار العمؿ ولو كاف قميؿ األجر.

العمػػاؿ والمػػوظفيف عمػػى
ثالثػاً :سػػبؽ اإلسػػبلـ الئػوانيف الوضػػعية عػػي وضػػع األسػػس التػػي ينبغػػي اختيػػار ّ
أساسها.

ػص
رابعػاً :وجػػد عػػي الئػرآف الكػريـ والسػػنة النبويػػة المطهػرة والتػػاريخ اإلسػػبلمي منطمئػػات لمواجبػػات التػػي نػ ّ
عميها قانوف العمؿ الفمسطيني.
خامساً :سبؽ اإلسبلـ قانوف العمؿ الفمسطيني وبئية الئوانيف الوضعية عي إلزاـ ولي األمر بتوعير عرص
عمؿ مناسبة لكؿ الئادريف عمي .

سادساً :لمعامؿ الحؽ بتأدية العبادات عي أثناء العمؿ ،كما ل الحؽ عي اإلجازة لتأدية عريضة الح .

تغيػػر الئيمػػة الشػرائية يسػػتوجب عمػػى صػػاحب العمػػؿ إعػػادة النظػػر عػػي قيمػػة األجػػر الػػذي يدعع ػ
سػػابعاًّ :
لمعامؿ ،حتى ال يمحؽ الضرر ب  ،و ػذا يعنػي ضػرورة زيػادة ال ارتػب الشػهري لمعامػؿ عنػد ارتفػاع أسػعار

السمع ارتفاعاً عاحشاً.

ثامناً :عندما ألزـ اإلسبلـ اإلنساف بالمحاعظة عمى الجسد عإن قرر مبدأ اإلجازات بأنواعها.

تاسػػعاً :العامػػؿ ُممػػزـ بضػػماف مػػا أتمف ػ بتئصػػير أو إ مػػاؿ ،وكػػذلؾ عػػإف صػػاحب العمػػؿ ُممػػزـ بتعػػويض
العامؿ عف األضرار التي تمحؽ بالعامؿ نتيجة لتأدية عمم .
ػؽ لمعامػػؿ ،و ػػذا أمػػر مرجع ػ االجتهػػاد ،وال يصػػادـ
عاش ػ اًر :ال ارتػػب التئاعػػدي ومكاعػػأة نهايػػة الخدمػػة حػ ٌ
النصوص الشرعية ،كما أن يحئؽ المصمحة لمعامؿ ويوعر ل حياة كريمة بعد ترك لمعمؿ.
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حػػادي عشػػر :االحتجػػاج والتظػػا ر واإلض ػراب عػػف العمػػؿ وسػػائؿ مشػػروعة إذا كانػػت غايتهػػا وأسػػاليبها

مشروعة ،بشرط عدـ اإلضرار بالمصالح العامة لممسمميف.

ثاني عشر :االبتكار حؽ لصاحب  ،وال يجوز االعتداء عمى ذا الحؽ .

ثالػػث عشػػر  :إف الئػػانوف الوضػػعي مػػع حرص ػ عمػػى اإلحاطػػة بجوانػػب الواجبػػات والحئػػوؽ إال أن ػ لػػـ
ينص مباشرة عمى بعض األمور منها:
ّ

 .1لػػـ يوضػػح معيػػا اًر ألسػرار العمػػؿ التػػي ينبغػػي المحاعظػػة عميهػػا ،ولػػـ ُيظهػػر الفػػرؽ بينهػػا وبػػيف الخبػرة
المكتسبة.
 .2سكت قانوف العمؿ عف الحديث عف أحكاـ اإلجازة العارضة ،وخصوصاً أجر ا.

ػص عم ػػى تش ػػكيؿ لجن ػػة و ازري ػػة له ػػذا
 .3أبئ ػػى الئ ػػانوف الح ػ ّػد األدن ػػى لؤلج ػػور دوف تحدي ػػد  ،م ػػع أنػ ػ ن ػ ّ
الغرض ،ولذلؾ مبررات تتعمؽ بأوضاع عمسطيف الخاصة.
لشراح الئانوف.
 .4خاض عي أحكاـ اإلجازة دوف بياف معنا ا ،وترؾ ذلؾ ّ
ينص بوضوح عمى ضمانات الوعاء باألجرة.
 .5لـ ّ

 .6اكتفػػى بػػذكر حػػؽ العامػػؿ عػػي التػػأميف بإيجػػاز ،وأبئػػى البػػاب مفتوحػاً لمئضػػاء وكػػذلؾ الئواعػػد العامػػة

لمئانوف المدني.

خػػامس عشػػر :إف الئ ػوانيف العربيػػة التػػي رجعػػت لبعضػػها ال ت ػزاؿ بحاجػػة إلػػى تطػػوير ،واعػػادة صػػياغة
لتشمؿ الحئوؽ التي ذكر ا الشارع الحكيـ.

ولئد حرص الباحث عمى التنبي عمى ُجممة مف التوصيات عمى النحو اآلتي:
 .1اال تماـ بتعميـ وتثئيؼ العماؿ وأصحاب العمؿ بالحئوؽ والواجبات المترتبة عمى كؿ طرؼ.
 .2إدخاؿ مادة "أخبلؽ المهنة " عي الخطة الدراسية لكميات الشريعة.

 .3اال تماـ بأخبلؽ العمؿ  ،وبذؿ الجهد عي سبيؿ نشر ا وتحئيئها عي الواقع بشتى الوسػائؿ المسػموعة
والمئروءة والمرئية .

حيز التطبيؽ.
 .4العمؿ عمى إخراج قانوف التأمينات االجتماعية إلى ّ
 .5إجراء تعديبلت عمى قانوف العمؿ الفمسطيني عي المسائؿ التي ي ار ا الباحث عمى النحو اآلتي:
السر المهني والخبرة المكتسبة.
يفرؽ قانوف العمؿ الفمسطيني بيف ّ
أ  -أف ّ
ب -تعديؿ مادة رقـ (  )78لتنص عمى أف اإلجازة العارضة مدعوعة األجر.
ت -أف تتضمف نصوص الئانوف ضمانات الوعاء باألجر.
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بناء عمي تػوعير ممػرض مؤ ػؿ مئػيـ عػي المنشػأة
ث -ذكر عدد العماؿ المتواجديف عي المنشأة ليستوجب ً
– ويرى الباحث أف يكوف العدد خمسيف عامبلً.-
النص عمى حئوؽ االبتكار واالختراع التي يتوصؿ إليها العامؿ.
ج ّ -
ح -أف ُيشير قانوف العمؿ الفمسطيني إلى الرحمة والشفئة بالعماؿ؛ ليتّسـ باإلنسانية.

خ -زيادة مدة إجازة الح لتصبح أقؿ مف شهر وأكثر مف أسبوعيف ومدعوعة األجر؛ كونها مرة واحدة.
د  -تخصيص وقت إضاعي ألداء الصموات المفروضة خارجاً عف وقت الراحة اليومي.

ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى الح ّػد األدنػى لؤلجػور ،عمػى أف ُيعطػى الحػؽ لمجمػس الػوزراء
ذ  -أف ّ
بتعديم بموائح توضيحية بيف الحيف واآلخر ،حسب ما ي ارز مناسباً.

ر -توضيح موقؼ الئانوف مف مرض العامؿ أكثر مف مرة وعمى عترات متباعدة.

بغض النظر عف مدة خدمتها عي المنشأة.
ز -أف يكوف لممرأة الحؽ عي إجازة الوضع
ّ
س -تعػػديؿ المػػادة رقػػـ (  ) 104مػػف قػػانوف العمػػؿ الفمسػػطيني لتصػػبح السػػاعة التػػي تئػػوـ المػرأة بإرضػػاع
طفمهػػا خبللهػػا تبػػدأ مػػف تػػاريخ انتهػػاء اإلجػػازة ،ولػػيس مػػف تػػاريخ الوضػػع؛ ألف الم ػرأة تُرضػػع طفمهػػا مػػدة
اإلجازة عي بيتها وليس عي مكاف العمؿ ،عبل حاجة لئلجازة اليومية.

ش -ال حاجػػة – عػػي نظػػر الباحػػث – ألف يكػػوف اإلشػػعار باإلضػراب موقعػاً مػػف  %51مػػف العمػػاؿ ،إنمػػا
يكفي توقيع ممثمي العماؿ.

 .6االسػػتفادة مػػف األبحػػاث المئدمػػة إلػػى النػػدوات والمػػؤتمرات التػػي تعنػػى بػػأخبلؽ المهنػػة ،عػػف طريػػؽ
طبعهػػا وتوزيعهػػا عمػػى المؤسسػػات العامػػة والخاصػػة حتػػى ال تضػػيع الجهػػود  ،وتبئػػى حبيسػػة المكتبػػات

وصفحات االنترنت .
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مسارد البحث
أودً :مسرد اآليات القرآنية المطهرة.

ثانياً :مسرد األحاديث النبوية الشريفة.
ثالثاً :مسرد اآلثار.

رابعاً :مسرد األعالم

خامساً :مسرد المراجع والمصادر.
سادساً :مسرد المصطمحات.
سادساً :مسرد المحتويات.
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المطهرة
مسرد اآليات القرآنية
ّ
اآلية
قاؿ اهلل

ؽ لَ ُكـ َّما ِعي األ َْر ِ
ض}...
َ ُ {:و الَِّذي َخمَ َ
{:وقُولُوا لِ َّمن ِ
اس ُح ْسناً}
َ
َِّ
َنزْل َنا } ...
وف َما أ َ
يف َي ْكتُ ُم َ
{:إِ َّف الذ َ
ِ
َِّ
ب}...
آمُنوْا ُكت َ
َ {:يا أَيهَا الذ َ
يف َ

قاؿ اهلل

َ {:وتَ َع َاوُنوْا َعمَى اْل ٍّبر َوالتَّ ْئ َوى }...
ِ َّ
ام ُ} ...
{:أُحؿ لَ ُك ْـ َ
ص ْي ُد اْل َب ْح ِر َوطَ َع ُ
ِ
استَ َحئَّا إِثْماً }...
{:عَِإ ْف ُعث َر َعمَى أََّنهُ َما ْ
ُ {:خِذ اْلع ْفو وأْمر بِاْلعر ِ
ؼ } ...
َ َ َ ُ ْ ُْ
َِّ
ونوْا المّ َ}...
آمُنوْا الَ تَ ُخ ُ
َ {:يا أَيهَا الذ َ
يف َ
ات لِْمفُئَ َراء} ...
{:إَِّن َما الص َ
َّدقَ ُ
{:لَئَ ْد َجاء ُك ْـ َر ُسو ٌؿ ٍّم ْف أَنفُ ِس ُك ْـ }...

قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل

يد المّ ُ بِ ُك ُـ اْلُي ْس َر
قاؿ اهلل ُ {:ي ِر ُ
يؿ المّ ِ
قاؿ اهلل {:وأ ِ
َنفئُوْا ِعي سبِ ِ
َ
َ
اح أَف تَْبتَ ُغوْا }...
قاؿ اهلل {:لَ ْي َس َعمَ ْي ُك ْـ ُج َن ٌ
قاؿ اهلل  {:وِاف أَردتـ أَف تَستَر ِ
ض ُعوْا} ...
ْْ
َ ْ َ ْ
َِّ
وف } ...
وف ٍّ
وم َ
يف َي ْأ ُكمُ َ
قاؿ اهلل {:الذ َ
الرَبا الَ َيئُ ُ
ؼ المّ ُ َن ْفساً إِالَّ ُو ْس َعهَا } ...
قاؿ اهلل {:الَ ُي َكمٍّ ُ
ِ
َِّ
َّراء}...
وف ِعي الس َّ
يف ُينفئُ َ
قاؿ اهلل {:الذ َ
نت لَهُ ْـ} ...
قاؿ اهلل {:عَبِ َما َر ْح َم ٍة ٍّم َف المّ ِ لِ َ
قاؿ اهلل {:عَاستَجاب لَهـ ربهـ أٍَّني الَ أ ِ
ُضيعُ}...
ْ َ َ ُْ َ ُْ
َِّ
آمُنوْا الَ تَْأ ُكمُوْا} ...
قاؿ اهلل َ {:يا أَيهَا الذ َ
يف َ
اف لِ ُم ْؤ ِم ٍف أَف َي ْئتُ َؿ ُم ْؤ ِمناً}...
قاؿ اهلل َ {:و َما َك َ
ِ ِ
يف } ...
قاؿ اهلل َ {:ولَف َي ْج َع َؿ المّ ُ لْم َكاع ِر َ
قاؿ اهلل {:الَّ ُي ِحب المّ ُ اْل َج ْه َر بِالس َوِء}...
َِّ
يف آمُنوْا أَوعُوْا بِاْل ُعئُ ِ
ود } ...
قاؿ اهلل َ {:يا أَيهَا الذ َ َ ْ
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل

يد بِ ُك ُـ}...
َوالَ ُي ِر ُ
} ...
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السورة

رقم اآلية
29

رقم الصفحة
152

البئرة

83

66

البئرة

159

البئرة

178

620،64
193

البئرة

185

17

البئرة

195

66

البئرة

198

15

البئرة

233

البئرة

275

1038145،14
153

البئرة

286

آؿ عمراف

134

79،43
85

آؿ عمراف

158

84

آؿ عمراف

195

18

النساء

29

105

النساء

92

164

النساء

141

32

النساء

148

195

المائدة

1

المائدة

2

المائدة

96

،192 ،46
1968194
110،69،36
30

المائدة

107

3

األعراؼ

199

67

األنفاؿ

27

51

التوبة

60

18

التوبة

128

79

البئرة

قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ
قاؿ

صالِحاً }...
ود أ َ
اهلل َ {:وِالَى ثَ ُم َ
َخا ُ ْـ َ
اؾ } ...
ص ُرْؤَي َ
اهلل {:قَ َ
ص ْ
اؿ َيا ُب َن َّي الَ تَ ْئ ُ
اج َعْمنِي َعمَى َخ َزآئِ ِف األ َْر ِ
ض }...
اهلل {:قَ َ
اؿ ْ
اؿ ا ْئتُونِي}...
اهلل َ {:ولَ َّما َجهََّزُـ بِ َجهَ ِازِ ْـ قَ َ
استَ ِع ْذ بِالمّ ِ } ...
اهلل {:عَِإ َذا قَ َأر َ
ْت اْلئُ ْر َ
آف عَ ْ
اح الذ ٍّؿ ِم َف}...
اهلل َ {:و ْ
اخ ِف ْ
ض لَهُ َما َج َن َ
اهلل َ {:وأ َْوعُوا اْل َكْي َؿ ِإذا ِكْمتُ ْـ َوِزُنوْا} ...
َِّ
آمُنوا َو َع ِممُوا}...
اهلل {:إِ َّف الذ َ
يف َ
اهلل {:عَانطَمَئَا َحتَّى إِ َذا أَتََيا أَ ْ َؿ قَ ْرَي ٍة}...
وس لَّ ُكـ لِتُ ْح ِ
َّ
ص َن ُكـ}...
اهللَ {:و َعم ْم َنازُ َ
ص ْن َعةَ لَُب ٍ ْ
ٍّ ِ
اهلل {:وما أَرسْم َن َ َّ
يف} ...
اؾ إِال َر ْح َمةً لْم َعالَم َ
ََ ْ َ
اهلل َ {:واْلُب ْد َف َج َعْم َنا َا لَ ُكـ } ...
الد ِ
اهلل َ {:و َما َج َع َؿ َعمَ ْي ُك ْـ ِعي ٍّ
يف} ...
طفَا ُؿ ِمن ُك ُـ اْل ُحمُ َـ } ...
اهلل َ {:وِا َذا َبمَغَ ْاألَ ْ

اس أَ ْش َياء ُ ْـ } ...
قاؿ اهلل َ {:وَال تَْب َخ ُسوا النَّ َ
ؾ لِ َم ِف اتََّب َع َؾ } ...
اح َ
قاؿ اهلل َ {:و ْ
اخ ِف ْ
ض َج َن َ
قاؿ اهلل َ {:و َمف َش َك َر عَِإَّن َما َي ْش ُك ُر ِل َن ْف ِس ِ } ...
ظمَ ُموا }...
قاؿ اهلل {:عَتِْم َؾ ُبُيوتُهُ ْـ َخ ِاوَيةً بِ َما َ
ِ
استَأ ِ
ْج ْرزُ }...
قاؿ اهلل {:قَالَ ْ
ت إِ ْح َدا ُ َما َيا أ ََبت ْ
َف أ ُْن ِك َح َؾ } ...
قاؿ اهلل  {:قَ َ
اؿ إٍِّني أ ُِر ُ
يد أ ْ
ِ
استَأ ِ
ْج ْرزُ }...
قاؿ اهلل  {:قَالَ ْ
ت إِ ْح َدا ُ َما َيا أ ََبت ْ
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل

َ {:وقَالُوا إِف َّنتَّبِ ِع اْلهُ َدى َم َع َؾ} ...
َسروا َّ
اب }...
امةَ لَ َّما َأرَُوا اْل َع َذ َ
َ {:وأ َ
الن َد َ
ِ
استَ َحئَّا ِإثْماً }...
{:عَِإ ْف ُعث َر َعمَى أََّنهُ َما ْ
{:لِ َي ْأ ُكمُوا ِمف ثَ َم ِرِز } ...
ِ ِ
اف َحّياً وَي ِح َّ
ؽ اْلئَ ْو ُؿ}...
{:لُينذ َر َمف َك َ
َ
ِ {:م ْث َؿ َدأ ِ
ود }...
ْب قَ ْوِـ ُنو ٍح َو َع ٍاد َوثَ ُم َ
ِ
ٍّؾ }...
وف َر ْح َمةَ َرب َ
{:أَ ُ ْـ َي ْئس ُم َ
ط َغ ْوا ِعي اْل ِم َيز ِ
اف}...
{:أ ََّال تَ ْ
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ود

61

22

يوسؼ

5

61

يوسؼ

55

يوسؼ

59

40،33
41

النحؿ

98

126

اإلسراء

24

146

اإلسراء

35

41

الكهؼ

30

40

الكهؼ

77

15

األنبياء

80

23

األنبياء

107

83

الح

36

2

الح

78

17

النور

59

144

الشعراء

183

110

الشعراء

215

85

النمؿ

40

النمؿ

52

ب
189

الئصص

26

33

الئصص

27

22 ،14

الئصص

268278
28
57

33 ،14
28

سبأ

33

61

يس

8

3

يس

35

24

يس

70

3

غاعر

31

189

الزخرؼ

32

14

الرحمف

9

41

الئصص

قاؿ اهلل

َِّ
يف آمُنوا ِإ َذا ُن ِ
ودي} ...
َ {:يا أَيهَا الذ َ َ
{:عَِإ َذا قُ ِ
َّبلةُ عَانتَ ِش ُروا }...
ض َي ِت الص َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
يف } ...
َ {:ولِم اْلع َّزةُ َولِ َر ُسولِ َولِْم ُم ْؤ ِمن َ
َّ
اس َم ُعوا } ...
استَ َ
ط ْعتُ ْـ َو ْ
{:عَاتَّئُوا الم َ َما ْ
ض ْع َف لَ ُك ْـ عَىتُو ُ َّف}...
 {:عَِإ ْف أ َْر َ

قاؿ اهلل

{:وأ ِ
اجهَُروا بِ ِ } ...
َسروا قَ ْولَ ُك ْـ أ َِو ْ
َ
ِ
َّ
ض َذلُوالً }...
َ ُ {:و الذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
وف ِعي ْاأل َْر ِ
ض }...
َ {:و َ
وف َي ْ
ض ِرُب َ
آخ ُر َ
ث}
َ {:وأ َّ
ؾ عَ َح ٍّد ْ
َما بِنِ ْع َم ِة َرٍّب َ

قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل

قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
قاؿ اهلل
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الجمعة

9

96

الجمعة

10

24

المناعئوف

8

83

التغابف

16

100 ،96،95

الطبلؽ

6

الممؾ

13

،126،13
1458150
61

الممؾ

15

22

المزمؿ

20

27

الضحى

11

62

مسرد األحاديث النبوية الشريفة
طرف الحديث
قاؿ ّ ":أد األمانة إلى مف ائتمنؾ وال تخف مف خانؾ"
قاؿ  ":إذا أتى أحدكـ خادم بطعام "... ،

رقم الصفحة
33
84

قاؿ  ":إذا تبايعتـ بالعينة وأخذتـ أذناب البئر "... ،

26

حدث الرجؿ بالحديث ثـ التفت عهي أمانة"
قاؿ  ":إذا ّ
قاؿ  ":إذا وسد األمر إلى غير أ م عانتظر الساعة"
قاؿ ِ ... ":
أنت أحؽ ب ما لـ تنكحي"

62
34
147

قاؿ  ":أجيزوا الوعد بنحو ما كنت أجيز ـ ب "

137

قاؿ  ":استعينوا عمى إنجاح الحوائ بالكتماف"... ،

62

قاؿ  ":أطيب الكسب عمؿ الرجؿ بيدز ،وكؿ عمؿ مبرور"

206

يجؼ عرق "
قاؿ  ":أعطوا األجير أجرز قبؿ أف
ّ
أمر الرسوؿ ببلؿ بف رباح بأف يجعؿ بيف "...
قاؿ  ":إف أحؽ ما أخذتـ عمي أج اًر كتاب اهلل"

ي"...
قاؿ ...":إنؾ ضعيؼ ،وانها أمانة و ي يوـ الئيامة خز ٌ
قاؿ  ":إف اهلل عز وجؿ كتب اإلحساف عمى كؿ شيء"... ،
قاؿ  ":إف اهلل يحب مف أحدكـ إذا عمؿ عمبلً أف يتئن "
قاؿ ":إف اهلل طيٍّب يحب الطَّيٍّب ،نظيؼ يحب النظاعة...

127 ،17
94
206
33
42 ،66
40
71

قاؿ  ":إف لبدنؾ عميؾ حئا"

138

قاؿ  ":إف قامت الساعة وعي يد أحدكـ عسيمة"...

25

قاؿ  ":إف العبد إذا نصح لسيدز ،وأحسف عبادة اهلل ،عم أجرز"...

42

المسعر"... ،
قاؿ  :":إف اهلل و الئابض الباسط الرازؽ
ّ
قاؿ  لسمرة ":إنما أنت مضار"

107
108

قاؿ  ":إف موسى آجر نفس ثماف "...

105

اع وكمكـ مسئوؿ عف رعيت "... ،
قاؿ  ":أال كمكـ ر ٍ

41

قاؿ :بارؾ اهلل عي أ مؾ ومالؾ "...

67

قاؿ  ":بني اإلسبلـ عمى خمس  :شهادة أف ال إل إال اهلل "... ،

90

قاؿ  ":تبسمؾ عي وج أخيؾ صدقة"

80
- 216 -

جاءت امرأة إلى النبي ُ ببردة عئالت"...:
جاء ناس إلى النبي  عئالوا :ابعث معنا رجاالً يعممونا الئرآف"...
جاء رجؿ إلى رسوؿ اهلل عئاؿ" :يا رسوؿ اهلل أمرني موالي"...

27
29
192

قاؿ  ":الخازف األميف الذي يؤدي ما أمر ب "...

42

قاؿ  ":خير األصحاب عند اهلل خير ـ لصاحب "

66

قاؿ  ":دخمت امرأة النار عي ّرة ربطتها ،عمـ تطعمها"...،
قاؿ  ":الذ ب بالذ ب  ،و ِ
الفضة بالفضة "... ،

80
122

قاؿ  ":ذروني ما تركتكـ ،عإنما أ مؾ …"

98

قاؿ  ":الرجؿ وقدم  ،الرجؿ وببلؤز ،الرجؿ وعيال "

115

قاؿ  ":الراحموف يرحمهـ الرحمف "...

79

قاؿ  ":رحـ اهلل رجبلً سمحاً إذا باع واذا اشترى واذا اقتضى"

196

خياطاً دعا الرسوؿ  لطعاـ صنع  ،قاؿ أنس"... :
روي أف ّ

سأؿ رجؿ رسوؿ اهلل  يوماً عئاؿ :يا رسوؿ اهلل :إنا نركب"...

قاؿ  ":صدؽ سمماف"

27
30
138

قاؿ  ":صبلة الرجؿ عي جماعة تزيد عمى صبلت عي بيت "... ،

219

جائز بيف المسمميف "... ،
قاؿ  ":الصمح ٌ
قاؿ  ":العامؿ عمى الصدقة كالغازي عي سبيؿ "...

46

قاؿ  ":العجماء جرحها ُجبار"...

18
170

قاؿ  ":عمى المرء السمع والطاعة عيما أحب أو كرز "...

قاؿ  ":عمى المرء المسمـ السمع والطاعة عيما أحب و َك ِرز"... ،
قاؿ ... ":غارت أمكـ"...

35
57
175

كاف الرسوؿ  يستعيف بالكتماف عي غزوات "...

63

قاؿ  ":كاف زكريا نجا اًر"

23

ويعطي العزب حظاً واحداً"
كاف النبي ُ يعطي اآل ؿ حظيفُ ،
يحدث بكؿ ما يسمع"
قاؿ  ":كفى بالمرء إثماً أف ّ
قاؿ  ":كؿ مولود يولد عمى الفطرة" ...

113
62
147

قاؿ  ":كيؼ تئضي إذا عرض لؾ قضاء؟"...

35

قاؿ  ":ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظهرز خي اًر ل "...

25

َّ
تحئرف مف المعروؼ شيئاً"... ،
قاؿ  ":ال
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66

قاؿ  ":ال ضرر وال ضرار"
قاؿ  ":ال يئؿ أحدكـ عبدي وأمتي بؿ ليئؿ عتاي وعتاتي"

62 ،48
85

قاؿ  ":لمممموؾ طعام وكسوت "... ،

79

قاؿ  ":لينتهيف أقواـ عف ودعهـ الجمعات "...

96

قاؿ  ":المؤمف يألؼ ويؤلَؼ ،وال خير عيمف ال يألؼ وال يؤلؼ"...

67

يشد بعض بعضاً"
قاؿ  ":المؤمف لممؤمف كالبنيافّ ،
قاؿ  ":ما بعث اهلل نبياً إال ورعى الغنـ"... ،

قاؿ  ":ما عمى أحدكـ إف وجدتـ أف يتخذ ثوبيف"...

70
28
137

قاؿ  ":ما مف إماـ أو و ٍ
اؿ يغمؽ باب "...

68

قاؿ  ":ما مف مسمـ يغرس غرساً  ،أو يزرع زرعاً"...

29

خصاً لنا يا رسوؿ اهلل"... ،
قاؿ ... ":ما ذا؟ قاؿ :أُصمح ّ
مر النبي  بئبريف عئاؿ ":إنهما يعذباف وما يعذباف عي كبير" ...
ّ
مر النبي  بئوـ يمئحوف ،عئاؿ :لو لـ تفعموا لصمح"... ،
ّ
مر الرسوؿ عمى حمار قد ُو ِسـ عي وجه  ،عئاؿ"...:
ّ
قاؿ  ":المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسان ويدز"... ،
قاؿ  ":مف أحيا أرضاً ميتة عهي ل "

30
63
138
80
51
133

قاؿ  ":مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات تهاوناً بها طبع اهلل عمى قمب "
قاؿ  ":مف سئؿ عف عمـ عكتم ألجم اهلل بمجاـ "...

غش عميس مني"
قاؿ  ":مف ّ
قاؿ  ":مف كاف مع عضؿ ظهر عميعد ب عمى مف ال ظهر ل ...

98
64
49،41
69

قاؿ  ":عمف كاف أخوز تحت يدز عميطعم مما يأكؿ"...

111

قاؿ  ":مف كتـ عمماً يعمم أُلجـ يوـ الئيامة بمجاـ مف نار"

206

قاؿ  ":مف الءمكـ مف خدمكـ عأطعمو ـ مما تأكموف"... ،

84

قاؿ  ":مف ال يرحـ ال ُيرحـ "
ولي لنا عمبلً وليس ل منزالً عميتخذ منزال"... ،
قاؿ  ":مف َ

79

"نهى رسوؿ اهلل  عف بيع الحصاة وعف بيع الغرر"

518114
154

قاؿ  ":ؿ تدروف مما أضحؾ ؟ قاؿ :قمنا اهلل ورسول أعمـ"... ،

135

قاؿ  ":وعي العئؿ الدية"

166

قاؿ  ":وعي السمع الدية"

166
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امرؤ عيؾ جا مية"... ،
قاؿ  ":يا أبا ذر ّ
بأم ؟ إنؾ ٌ
أعيرت ّ
قاؿ  ":يا عبادي إني حرمت الظمـ عمى نفسي"...
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69
189

مسرد اآلثار
األثر
قاؿ عمر بف الخطاب :اتؽ اهلل وأحسف إلى موالؾ"... ،

رقـ الصفحة
189

قاؿ عمر بف الخطاب :أال إني واهلل ما أُرسؿ إليكـ "...

83

...أمر الذي أصيب بصرز بأف ُعصبت عين الصحيحة "...
قاؿ أبو ريرة ":إنكـ تئولوف ما باؿ المهاجريف واألنصار "...

168

رأى عمر بف الخطاب  رجبلً عجو اًز ضرير البصر "...

قاؿ أبو ريرة ":عمما أحؿ اهلل ذلؾ لممسمميف "...

29
183
161

قضى عمر بف الخطاب  بأربع ديات"

167

قاؿ عمر بف الخطاب ":ال يبيع عي سوقنا إال مف يفئ "... ،

42

قاؿ عمر بف الخطاب  ": ليس مف قاتؿ رسوؿ اهلل  كمف قاتؿ مع "

114

...ما رأيت أحداً أكثر تبسماً مف رسوؿ اهلل "

81

مر عمر بف الخطاب  بحاطب بف أبي بمتعة  و و يبيع"...
ّ
قاؿ أبو بكر  " ي أعطؼ وألطؼ وأرحـ وأحنا وأرؽ"...
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107
147

المترجم لهم
مسرد األعالم ُ
الصفحة التي ورد فيها
198

ادسم المترجم له
إب ار يـ بف موسى بف محمد ( الشاطبي )
أسامة بف زيد

81

أنس بف مالؾ بف النضر

25

ببلؿ بف رباح

94

جندب بف جنادة

33

حراـ بف ممحاف

28

خباب بف األرت

30

خديجة بنت خويمد.

23

زعر بف الهذيؿ

130

سمماف الفارسي

136

سميماف بف األشعث ( أبو داود)

16

سمرة بف جندب

106

سهؿ بف سعد

27

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ

16

عبد الرحمف بف صخر ( أبو ريرة)

16

عبد الرزاؽ السنهوري

8

عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز

49

عبد اهلل بف أبي ربيعة

67

عبد اهلل بف عامر

29

عبد اهلل بف عباس

16

عبد اهلل بف عبد الرحمف بف جبريف

94

عبد اهلل بف عمر بف الخطاب

30

عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف الئرطبي

108

عبلء الديف بف مسعود( الكاساني)

17

عمي بف الشيخ أحمد عمي السالوس

184

عمي بف محمد اآلمدي

2
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عمر بف عبد العزيز

78

عمرو بف العاص

83

عويمر بف عامر

138

مالؾ بف أنس

97

مسمـ بف الحجاج بف مسمـ

15

محمد بف إسماعيؿ البخاري

14

محمد بف أبي بكر بف أيوب ( ابف الئيـ )

111

محمد بف إدريس بف العباس الشاععي

13

محمد بف أحمد بف مصطفى ( أبو ز رة )

112

محمد بف الحسف الشيباني

10

محمد بف صالح بف محمد بف عثيميف

50

محمد عتحي الدريني

5

مصطفى الزرقا

7

معاذ بف جبؿ

35

المغيرة بف شعبة

190

يحيى بف شرؼ ( النووي )

23

يوسؼ الئرضاوي

93
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

كتب عموم القرآن الكريم
 .1السيوطي ،جبلؿ الديف ،لُباب النئوؿ عي أسباب النزوؿ ،تحئيؽ محمد محمد تامر ،ط ،1دار

العناف ،الئا ر ،مصر.

 .2األصفهاني ،الحسيف بف محمد ،المفردات عي غريب الئرآف ،تحئيؽ محمد سيد كيبلني ،طبعة عاـ
1961ـ ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدز.

 .3الرازي ،عخر ،التفسير الكبير ،ط ،2دار الكتب العممية ،طهراف ،إيراف.
 .4ابف العربي،محمد بف عبد اهلل ،أحكاـ الئرآف،ط2005 ،1ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

خرج أحاديث عماد البارودي وخيري
 .5الئرطبي ،محمد بف احمد األنصاري ،الجامع ألحكاـ الئرآفّ ،
سعيد ،بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،الئا رة ،مصر.
 .6ابف كثير ،اسماعيؿ ،تفسير الئرآف العظيـ ،تحئيؽ عبد الرزاؽ المهدي ،طبعة عاـ 2005ـ ،دار

الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.

كتب الحديث الشريف وشروحه وعمومه
 .1أحمد بف حنبؿ ،المسند ،تحئيؽ شعيب األرنؤوط ومحمد نعيـ العرقسوسي واب ار يـ الزيبؽ،ط،2
2008ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.

 .2أحمد بف حنبؿ ،أحمد ،المسند ،شرح ووضع عهارس أحمد محمد شاكر  ،ط1995 ،1ـ ،دار
الحديث،الئا رة ،مصر.

 .3ابف األثير ،عمي بف محمد بف عبد الكريـ ،النهاية عي غريب الحديث واألثر ،تحئيؽ محمود محمد

الطناحي وطا ر أحمد الزاوي،بدوف رقـ طبعة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.

 .4ابف األثير ،مجد الديف المبارؾ بف محمد ،النهاية عي غريب الحديث واألثر،تحئيؽ محمود محمد

الطناجي ،طبعة عاـ 1979ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

 .5األلباني ،محمد ناصر الديف ،إرواء الغميؿ عي تخري

اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
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أحاديث منار السبيؿ ،ط، ،1المكتب

 .6األلباني ،محمد ناصر الديف ،صحيح الترغيب والتر يب ،ط200 ،1ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر،

الرياض ،السعودية.

 .7األلباني ،محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف عئهها وعوائد ا ،طبعة عاـ
1995ـ،مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.

 .8األلباني ،محمد ناصر الديف ،صحيح الجامع الصغير وزيادات  ،ط1988 ،3ـ ،المكتب اإلسبلمي،
بيروت ،لبناف.

 .9األلباني ،محمد ناصر الديف ،ضعيؼ سنف الترمذي ،ط1991 ،1ـ ،المكتب اإلسبلمي،بيروت،
لبناف.

 .10البخاري،محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخاري،بدوف رقـ طبعة1981،ـ،دار الفكر ،بيروت،لبناف.
 .11البخاري ،محمد بف إسماعيؿ ،األدب المفرد ،ط1985 ،2ـ،عالـ الكتب ،بيروت ،لبناف.

 .12البيهئي ،أحمد بف الحسيف،شعب اإليماف،تحئيؽ محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ ،ط2000 ،1ـ،
دار الكتب العممية ،بيروت لبناف.

 .13البيهئي،أحمد بف الحسيف،السنف الكبرى،تحئيؽ محمد عبد الئادر عطا ،ط1994 ،1ـ،دار الكتب

العممية ،بيروت ،لبناف.

 .14الترمذي ،محمد بف عيسى ،سنف الترمذي ،حكـ عمى أحاديث الشيخ ناصر الديف األلباني  ،اعتنى
ب مشهور حسف آؿ سمماف ،ط ،1مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية .

 .15ابف حجر،أحمد بف عمي ،عتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،بدوف رقـ طبعة،دار
المعرعة،بيروت ،لبناف.

 .16أبو حمبية ،أحمد يوسؼ ،المنهاج الحديث عي بياف عموـ الحديث ،ط1995 ،3ـ ،مطبعة

الرنتيسي ،غزة ،عمسطيف.

 .17الحية ،خميؿ إسماعيؿ ،األحاديث الواردة عي حئوؽ العماؿ ومسؤولياتهـ ،جمع وتصنيؼ وتخري

وتعميؽ1989 ( ،ـ) ،الجامعة األردنية ،كمية الشريعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بإشراؼ الدكتور

شرؼ الئضاة.

 .18أبو داود،سميماف بف األشعث ،سنف أبي داود ،حكـ عمى أحاديث الشيخ محمد ناصر الديف
األلباني  ،اعتنى ب مشهور بف حسف آؿ سمماف ،ط ،1مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.

 .19السيوطي ،عبد الرحمف ،تدريب الراوي عي شرح تئريب النواوي،تحئيؽ الشيخ عرعات الع ّشا حسونة،
بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت  ،لبناف.
 .20ابف الصبلح ،عثماف بف عبد الرحمف الشهرزوري،مئدمة ابف الصبلح عي عموـ الحديث ،تحئيؽ
سعد كريـ الدرعمي  ،بدوف رقـ طبعة ،دار ابف خمدوف ،اإلسكندرية ،مصر.
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المصنؼ ،تحئيؽ حبيب الرحمف األعظمي ،ط1972 ،1ـ ،المكتب
الرزاؽ،
 .21الصنعاني ،عبد ّ
ّ
اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
 .22الطبراني ،سميماف بف أحمد ،المعجـ الكبير ،تحئيؽ حمدي عبد المجيد السمفي ،بدوف رقـ
طبعة،مكتبة ابف تيمية ،الئا رة ،مصر.

 .23الطبراني ،سميماف بف أحمد ،المعجـ األوسط ،تحئيؽ أيمف صالح شعباف وسيد أحمد إسماعيؿ
،ط1996 ،1ـ،دار الحديث،الئا رة،مصر.

 .24ابف ماج  ،محمد بف يزيد،سنف ابف ماجة ،حكـ عمى أحاديث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني،
اعتنى ب مشهور بف حسف آؿ سمماف ،ط ،1مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.

 .25مالؾ بف أنس ،المدونة الكبرى رواية اإلماـ سحنوف ،دار صادر ،بيروت ،لبناف.

 .26مالؾ بف أنس ،الموطأ ،تحئيؽ حامد أحمد الطا ر ،طبعة عاـ 2005ـ ،دار الفجر ،الئا رة،

مصر.

 .27المباركفوري ،محمد عبد

الرحمف عبد الرحيـ ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،ط،1

2005ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .28مسمـ بف الحجاج النيسابوري ،الجامع الصحيح ،ط2005 ،1ـ،مؤسسة المختار ،الئا رة ،مصر.

 .29المناوي ،عبد الرؤوؼ،عيض الئدير شرح الجامع الصغير لمسيوطي ،ط ،2دار المعرعة ،بيروت،
لبناف.

 .30المنذري ،عبد العظيـ بف عبد الئوي ،الترغيب والتر يب، ،بدوف رقـ طبعة ،مطبعة محمد عمي
صبيح وأوالدز،ميداف األز ر ،مصر.

 .31النسائي ،أحمد بف شعيب بف عمي،سنف النسائي ،حكـ عمى أحاديث الشيخ األلباني ،اعتنى ب

مشهور حسف آؿ سمماف ،ط ،1مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.

 .32النووي ،يحيى بف شرؼ،شرح صحيح مسمـ ،بدوف رقـ طبعة،مكتبة اإليماف،المنصورة ،مصر.

 .33الهيثمي ،عمي بف أبي بكر ،بغية الرائد عي تحئيؽ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تحئيؽ عبد اهلل
الدرويش  ،طبعة عاـ 1994ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
كتب أصول الفقه
 .1ابف أمير الحاج ،التئرير والتحبير، ،ط1983 ،2ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .2اآلمدي  ،عمي بف محمد ،اإلحكاـ عي أصوؿ األحكاـ ،تحئيؽ عبد الرزاؽ عفيفي ط ،2المكتب
اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
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 .3البخاري ،عبد العزيز بف أحمد ،كشؼ األسرار عمى أصوؿ عخر اإلسبلـ البزدوي ،ط ،3دار الكتاب

العربي ،بيروت.

 .4الشاطبي ،اب ار يـ بف موسى ،المواعئات عي أصوؿ الشريعة ،تحئيؽ الشيخ عبد اهلل دراز ،بدوف رقـ
طبعة ،دار الحديث ،الئا رة ،مصر.

 .5الشاطبي،اب ار يـ بف موسى ،االعتصاـ ،تحئيؽ مشهور حسف آؿ سمماف،بدوف رقـ طبعة ،مكتبة
التوحيد ،السعودية.

 .6الصالح ،محمد أديب ،تفسير النصوص،ط ،3المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.
 .7العز بف عبد السبلـ،عز الديف ،قواعد األحكاـ عي مصالح األناـ ،بدوف رقـ طبعة ،دار الكتب

العممية ،بيروت ،لبناف.

 .8الدريني ،عتحي ،الحؽ ومدى سمطاف الدولة عي تئييدز ،ط1977 ،2ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .9الزرقا ،مصطفى،المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ عي الفئ اإلسبلمي،ط1999 ،1ـ ،دار الئمـ ،دمشؽ،

سوريا.

 .10زيداف ،عبد الكريـ ،الوجيز عي أصوؿ الفئ  ،ط1976 ،6ـ ،مؤسسة قرطبة لمطباعة والنشر،

الجيزة ،مصر.

 .11ابف الئيـ،محمد بف أبي بكر ،إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ،تحئيؽ محمد محيي الديف عبد

الحميد ،ط2003 ،1ـ ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبناف.

 .12ابف ممؾ ،عز الديف عبد المطيؼ بف عبد العزيز ،شرح المنار وحواشي مف عمـ األصوؿ ،بدوف
رقـ طبعة ،مطبعة عثمانية.
كتب الفقه
أودً:كتب الحنفية
 .1البغدادي ،أبو محمد بف غانـ بف محمد ،مجمع الضمانات عي مذ ب اإلماـ أبي حنيفة النعماف،
ط ،1المطبعة الخيرية ،الئا رة ،مصر.

 .2الجصاص ،أحمد بف عمي ،أحكاـ الئرآف ،بدوف رقـ طبعة ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.
 .3الزيمعي ،عثماف بف عمي ،تبييف الحئائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ط ،2دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
 .4السرخسي ،شمس الديف ،المبسوط ،ط  ،2دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
 .5المسرقندي،عبلء الديف ،تحفة الفئهاء ،ط1984 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
- 226 -

 .6الشيباني ،محمد بف الحسف  ،الكسب ،تحئيؽ سهيؿ زكار ،ط181980ـ ،دمشؽ ،سوريا.

 .7شيخي زادة ،عبد الرحمف محمد الكميوبي،مجمع األنهر عي شرح ممتئى األبحر ،تحئيؽ خميؿ عمراف
المنصور،طبعة عاـ 1998ـ  ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار ،تحئيؽ الشيخ عادؿ
 .8ابف عابديف ،محمد أميفّ ،
أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد عوض ،ط1994 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
 .9ابف عابديف،محمد أميف،العئود الدرية عي تنئيح الفتاوى الحامدية،بدوف طبعة وبدوف دار نشر.
 .10الكاساني،عبلء الديف،بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،دار الكتب العممية،بيروت ،لبناف.

 .11المرغيناني ،عمي بف أبي بكر ،الهداية شرح بداية المبتدي ،تحئيؽ محمد محمد تامر وحاعظ
عاشور حاعظ ،ط2000 ،1ـ ،دار السبلـ ،الئا رة ،مصر.

 .12الموصمي ،عبد اهلل بف محمود بف مودود ،االختيار لتعميؿ المختار،وعمي تعميئات الشيخ محمود
أبو دقيئة ،بدوف رقـ طبعة ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .13ابف نجيـ ،زيف الديف ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ط ،2دار المعرعة لمطباعة والنشر ،بيروت،
لبناف.

 .14ابف نجيـ،زيف العابديف بف اب ار يـ ،األشباز والنظائر عمى مذ ب أبي حنيفة النعماف ،طبعة عاـ
1980ـ  ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .15نظاـ وجماعة مف عمماء الهند ،الفتاوى الهندية عي مذ ب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ،ط،3
1973ـ ،دار المعرعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.

 .16ابف الهماـ ،كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد ،شرح عتح الئدير لمعاجز الفئير ،بدوف رقـ طبعة،

دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.

 .17أبو يوسؼ ،يعئوب بف إب ار يـ بف حبيب ،الخراج ،طبعة عاـ 199ـ ،دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
ثانياً:كتب المالكية

 .1الباجي ،سميماف بف خمؼ  ،المنتئى شرح الموطأ ،ط ،2دار الكتاب اإلسبلمي ،الئا رة ،مصر.

 .2التسولي،البهجة شرح التحفة ،تحئيؽ محمد عبد الئادر شا يف ،ط  ،1دار الكتب العممية  ،بيروت،
لبناف

 .3جزي ،محمد بف أحمد ،الئوانيف الفئهية ،بدوف رقـ طبعة ،دار الئمـ ،بيروت.

 .4الحطاب ،محمد بف محمد ،تحرير الكبلـ عي مسائؿ االلتزاـ،تحئيؽ عبد السبلـ محمد الشريؼ ،
،ط ،1دار الغرب اإلسبلمي ،لبناف.
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 .5الحطاب ،محمد بف محمد بف عبد الرحمف ،موا ب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ  ،ط1995 ،1ف،
دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .6الخرشي ،محمد ،شرح الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ ،بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت،

لبناف.

 .7الدردير ،سيدي أحمد ،الشرح الكبير  ،طبعة عاـ 2005ـ ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
 .8الدسوقي ،محمد عرعة،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،ط،1دار الفكر،بيروت،لبناف.

 .9ابف رشد ( الحفيد )  ،محمد بف أحمد ،بداية المجتهد ونهاية المئتصد ،تحئيؽ عبد الحكيـ محمد
،بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،مصر.

 .10ابف رشد ( الجد ) ،محمد بف أحمد،المئدمات الممهدات،ط ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
 .11ابف رشد( الجد )  ،محمد بف أحمد،مئدمات ابف رشد ،بدوف رقـ طبعة ،مطبعة السعادة ،مصر.

 .12الرصاع،محمد،شػػرح حػػدود ابػػف عرعػػة( الهدايػػة الكاعيػػة الشػػاعية لبيػػاف حئػػائؽ ابػػف عرعػػة الواعيػػة)
تحئيؽ محمد أبو األجفاف والطا ر المعموري،ط ،1دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.

 .13الصاوي ،أحمد بف محمد،بمغة السالؾ إلى مذ ب اإلماـ مالؾ ،الطبعة األخيرة1952 ،ـ ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدز ،مصر.

 .14ابف عبد البر ،يوسؼ ،عتح العمي المالؾ عمى موطأ اإلماـ مالؾ ،تحئيؽ الدكتور مصطفى
صميدة ،ط1998 ،1ـ ،ج ،8ص  ،229دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .15ابف عبد البر ،يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد ،الكاعي عي عئ أ ؿ المدينة ،ط 1992 ،2ـ ،دار

الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .16العبدري ،محمد بف يوسؼ ،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،بدوف رقـ طبعة،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف.

 .17الئراعي ،أحمد بف ادريس ،الذخيرة ،تحئيؽ مجموعة مف المحئئيف ،ط1994 ،1ـ ،دار الغرب

اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.

 .18الئراعي ،أحمد بف إدريس الصنهاجي ،الفروؽ وأنوار البروؽ عي أنواء الفروؽ ،ط1998 ،1ـ ،دار

الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .19الكشناوي ،أبو بكر بف حسف ،أسهؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ عي عئ إماـ األئمة مالؾ،ط،2
مكتبة عيسى البابي الحمبي وأوالدز.

 .20النفراوي ،أحمد بف غنيـ بف سالـ ،الفواك الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد الئيرواني،ط،1
1997ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
ثالثاً:كتب الشافعية
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 .1األنصاري ،زكريا ،شرح روض الطالب مف أسنى المطالب ،بدوف رقـ طبعة ،المكتبة اإلسبلمية،
بدوف مكاف طبع ونشر.

 .2الرممي ،أحمد بف حمزة ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،الطبعة األخيرة1984 ،ـ ،دار الفكر،
بيروت ،لبناف.

 .4السيد البكري  ،محمد شطا الدمياطي ،إعانة الطالبيف،ط1997 ،1ـ ،دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبناف .

 .4السيوطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف،األشباز والنظائر عي قواعد وعروع الشاععية،تحئيؽ محمد محمد
تامر وحاعظ عاشور حاعظ ،ط2004 ،2ـ ،دار السبلـ ،الئا رة ،مصر.

 .5الشاععي ،محمد بف إدريس ،األـ ،تحئيؽ خيري سعيد ،بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،الئا رة،
مصر.

 .6الشربيني ،محمد ،االقناع عي حؿ ألفاظ أبي شجاع ،بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

 .7الشربيني ،محمد  ،اإلقناع عي َح ّؿ ألفاظ أبي شجاع ،بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
 .8الشربيني ،محمد ،مغني المحتاج إلى معرعة معاني ألفاظ المنهاج ،تحئيؽ ط عبد الرؤوؼ سعد،
بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية ،الئا رة ،مصر.

 .9الشيرازي ،اب ار يـ بف عمي ،المهذب عي عئ اإلماـ الشاععي ،تحئيؽ الشيخ عادؿ عبد الموجود
والشيخ عمي محمد عوض،ط ،1دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.

 .10قميوبي  ،أحمد سبلمة ،عميرة ،أحمد البرلسي  ،حاشيتا قميوبي وعميرة  ،بدوف رقـ طبعة ،دار إحياء
الكتب العربية ،مصر.

 .11الماوردي ،عمي بف محمد بف حبيب ،الحاوي الكبير ،تحئيؽ محمود مسطرجي  ،طبعة سنة
1994ـ ،دار الفكر ،بيروت.

 .12الماوردي،عمي بف محمد بف حبيب ،األحكاـ السمطانية والواليات الدينية،تحئيؽ عصاـ عارس

الحرستاني ومحمد اب ار يـ الزغمي ،ط1996 ،1ـ ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف ،دمشؽ ،سوريا.

السئا ،ط1978 ،4ـ،
 .13الماوردي ،عمي بف محمد بف حبيب ،أدب الدنيا والديف ،تحئيؽ مصطفى ّ
دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .14النووي ،يحيى بف شرؼ،روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،طبعة عاـ 1995ـ ،دار الفكر ،بيروت،
لبناف.

 .15النووي ،محيي الديف بف شرؼ المجموع شرح المهذب ،تحئيؽ محمد نجيب المطيعي  ،بدوف رقـ
طبعة ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،السعودية.
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 .16الهيتمي ،أحمد بف محمد بدر الديف بف محمد  ،عي الفتاوى الفئهية الكبرى ،بدوف رؽ طبعة ،دار
الفكر ،بيروت ،لبناف.

رابعاً :كتب الحنابمة
 .1أبو البركات ،مجد الديف ،المحرر عي الفئ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ط1984 ،2ـ،
مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعودية.

 .2البهوتي ،منصور بف يونس ،شرح منتهى اإلرادات( المسمى دقائؽ أولي النهى بشرح المنتهى) ،
بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

 .3البهوتي ،منصور بف يونس ،كشاؼ الئناع عف متف اإلقناع ،طبعة عاـ 1982ـ ،دار الفكر،
بيروت ،لبناف.

 .4ابف تيمية ،أحمد ،السياسة الشرعية عي إصبلح الراعي والرعية ،تحئيؽ لجنة إحياء التراث العربي

عي دار اآلعاؽ الجديدة ،ط1983 ،1ـ ،دار اآلعاؽ الجديدة ،بيروت ،لبناف.

 .5ابف تيمية ،أحمد  ،نظرية العئد ،بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة ،بيروت ،لبناف.
 .6ابف تيمية ،أحمد ،الحسبة عي اإلسبلـ ،بدوف رقـ طبعة وبدوف دار نشر.

 .7ابف رجب ،عبد الرحمف ،الئواعد عي الفئ اإلسبلمي ،بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة لمطباعة
والنشر ،بيروت ،لبناف.

 .8الشيباني ،عبد الئادر بف عمر  ،ابف ضوياف ،إب ار يـ بف محمد ،المعتمد عي عئ اإلماـ أحمد،دار
الخير ،بيروت ،لبناف

 .9ابف قدامة،عبد اهلل بف أحمد بف محمد ،المغني ،طبعة سنة 1972ـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت،

لبناف.

 .10ابف قدامة ،محمد بف أحمد ،الشرح الكبير بهامش المغني ،طبعة عاـ 1972ـ ،دار الكتاب

العربي ،بيروت ،لبناف.

 .11ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المئنع عي عئ إماـ السنة أحمد بف حنبؿ ،طبعة عاـ 1980ـ،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،السعودية.

 .12الكرمي ،مرعي بف يوسؼ،دليؿ الطالب لنيؿ المطالب ،ط1996 ،1ـ ،مؤسسة الرسالة،بيروت،

لبناف.

 .13المرداوي ،عمي بف سميماف،اإلنصاؼ عي معرعة الراجح مف الخبلؼ عمى مذ ب اإلماـ أحمد بف
حنبؿ ،تحئيؽ محمد حامد الفئي ،ط،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف

 .14ابف مفمح ،محمد،الفروع ،تحئيؽ حازـ الئاضي ،ط1997 ،1ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.
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 .15ابف مفمح ،اب ار يـ بف محمد ،المبدع عي شرح المئنع،بدوف رقـ طبعة ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت،

لبناف.

 .16المئدسي ،عبد الرحمف ،العدة شرح العمدة ،تحئيؽ خالد عبد الفتاح شبؿ ،ط2002 ،1ـ ،مؤسسة

الكتب الثئاعية ،بيروت ،لبناف.

 .17أبو يعمى ،محمد بف الحسيف ،األحكاـ السمطانية ،تصحيح وتعميؽ محمد حامد الفئي ،ط،3
 ،1974دار الفكر ،بيروت ،لبناف.
خامساً:كتب الظا رية

 .1ابف حزـ ،عمي بف محمد ،المحمّى  ،ج ،1ص ، 62بدوف رقـ طبعة،المكتب التجاري لمطباعة
والنشر ،بيروت ،لبناف.
كتب فقه عام
 .1األشئر ،محمد سميماف وآخروف ،أبحاث عئهية عي قضايا الزكاة المعاصرة ،ط1998 ،1ـ ،دار

النفائس ،العبدلي ،األردف.

 .2األلفي ،أسامة ،حئوؽ اإلنساف وواجبات عي اإلسبلـ ،بدوف رقـ طبعة ،دار الوعاء ،اإلسكندرية،

مصر.

 .3بدراف ،بدراف أبو العينيف ،تاريخ الفئ اإلسبلمي ونظرية الممكية والعئود ،بدوف رقـ طبعة ،دار

النهضة العربية ،بيروت ،لبناف.

 .4بوساؽ ،محمد بف المدني ،التعويض عف الضرر عي الفئ اإلسبلمي ،ط1999 ،1ـ ،دار اشبيميا،
الرياض ،السعودية.

 .5ابف ثنياف ،سميماف بف اب ار يـ ،التأميف وأحكام  ،ط1993 ،1ـ ،دار العواصـ المتحدة ،قبرص،
بيروت ،لبناف ،أصؿ الكتاب رسالة عممية ناؿ بها صاحبها رسالة الدكتوراة مف جامعة اإلماـ محمد بف

سعود.

 .6الجريس ،خالد بف عبد الرحمف ،الفتاوى الشرعية عي المسائؿ العصرية مف عتاوى عمماء البمد

الحراـ ،ط2007 ،4ـ ،مكتبة الممؾ عهد الوطنية ،الرياض ،السعودية

 .7الجماؿ ،محمد  ،موسوعة االقتصاد اإلسبلمي  ،ط ،1دار الكتاب المصري  ،الئا رة ،مصر .

 .8حامد محمد عبد الرحمف ،نظرية عدـ سماع الدعوى لمتئادـ ،رسالة دكتوراز بكمية الشريعة والئانوف
بالئا رة  ،سنة  ٦٧٩١ـ.
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 .9حسني محمود عبد الدايـ  ،مرض الموت وأثرز عمى عئد البيع  ،ط2007 ، 1ـ  ،دار الفكر

الجامعي  ،اإلسكندرية.

حماد ،نزي  ،قضايا عئهية معاصرة عي الماؿ واالقتصاد ،ط2001 ،1ـ ،دار الئمـ ،دمشؽ ،سوريا.
ّ .10
 .11الدريويش ،أحمد بف يوسؼ بف أحمد ،أحكاـ السوؽ عي اإلسبلـ وأثر ا عي االقتصاد اإلسبلمي،

ط1989 ،1ـ ،دار الكتب  ،الرياض ،السعودية ،أصؿ الكتاب رسالة دكتوراة مف كمية الشريعة عي
جامعة اإلماـ محمد بف سعود ،وقد نوقشت عاـ 1984ـ ،باشراؼ الدكتور محمد بف أحمد الصالح.

 .12الدريني ،محمد عتحي،بحوث مئارنة عي الفئ اإلسبلمي وأصول  ،ط2008 ،2ـ ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،لبناف.

 .13الزحيمي ،و بة ،المعامبلت المالية المعاصرة  ،ط2007 ،4ـ ،دار الفكر ،دمشؽ ،سوريا.
 .14الزحيمي ،و بة ،نظرية الضماف ،ط ،1دار الفكر ،بيروت.

 .15الزرقا ،مصطفى أحمد ،المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة عي الفئ اإلسبلمي  ،ط1999 ،1ـ،

دار الئمـ ،دمشؽ ،سوريا.

 .16الزرقا،مصطفى ،نظاـ التأميف – حئيئت والرأي الشرعي عي  ،-ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت،

لبناف.

 .17الزركشي ،محمد بف بهادر ،المنثور عي الئواعد ،تحئيؽ تيسير محمد أحمد عائؽ ،ط1982 ،1ـ،
و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ،الكويت

 .18أبو ز رة ،محمد ،النظاـ االجتماعي ،بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر العربي ،بيروت ،لبناف.
 .19أبو زيد ،بكر ،عئ النوازؿ ،ط2006 ،1ـ ،مؤسسة الرسالة ،دمشؽ ،سوريا.

 .20السالوس ،عمي أحمد ،موسوعة الئضايا الفئهية المعاصرة واالقتصاد اإلسبلمي  ،ط2008 ،10ـ،

دار الثئاعة ،الدوحة ،قطر.

 .21السعيد ،د .صادؽ مهدي ،العمؿ والضماف االجتماعي عي اإلسبلـ ،ط،2مطبعة المعارؼ ،بغداد،

العراؽ.

 .22السنهوري ،عبد الرزاؽ ،مصادر الحؽ عي الفئ اإلسبلمي دراسة مئارنة بالفئ الغربي ،بدوف رقـ
طبعة ،المجمع العممي العربي اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف.

 .23سيد أميف محمد ،المسؤولية التئصيرية عف ععؿ الغير عي الفئ اإلسبلمي المئارف ،طبعة عاـ
2001ـ ،بدوف دار نشر ،الئا رة.

 .24السيد محمد ،يسري ،حئوؽ اإلنساف عي ضوء الكتاب والسنة ،ط2006 ،1ـ ،دار المعرعة لمطباعة
والنشر ،بيروت  ،لبناف.

 .25الشرباصي ،أحمد ،المعجـ االقتصادي اإلسبلمي ،بدوف رقـ طبعة ،دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف.
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 .26الشريؼ ،شرؼ بف عمي ،اإلجارة الواردة عمى عمؿ اإلنساف دراسة مئارنة ،ط1980 ،1ـ ،دار

الشروؽ ،السعودية ،أصؿ الكتاب رسالة دكتوراة مف جامعة الممؾ عبد العزيز بإشراؼ الدكتور حسيف

حامد حساف.

 .27شئف  ،محمد نصر ،أحكاـ العمؿ وحئوؽ العماؿ عي اإلسبلـ،بدوف رقـ طبعة ،دار اإلرشاد،

الئا رة ،مصر.

 .28شكري ،موسى ،إصابات العماؿ وأمراض المهنة دراسة تحميمية عئهية قضائية تحميمية ناقدة ،ط،1
2001ـ ،مركز الديمئراطية وحئوؽ العامميف ،عمسطيف.

 .29الشهراني ،حسيف ،حئوؽ االختراع والتأليؼ عي الفئ اإلسبلمي ،ط2004 ،1ـ ،دار طيبة لمنشر
والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف جامعة اإلماـ محمد بف سعود

اإلسبلمية ،بإشراؼ الدكتور أحمد بف يوسؼ الدريويش ،أُجيزت بتاريخ 2002 /10 /28ـ.

 .30الشوكاني ،محمد بف عمي ،السيؿ الجرار المتدعؽ عمى حدائؽ األز ار ،ط ،1دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف.

 .31الشوكاني ،محمد بف عمي بف محمد ،نيؿ األوطار شرح منتئى األخبار مف أحاديث سيد األخيار،
تحئيؽ نصر عريد واصؿ ،بدوف رقـ طبعة ،المكتبة التوعيئية،الئا رة ،مصر.

 .32صخري ،مصطفى ،أحكاـ حوادث العمؿ  ،ط1998 ،1ـ ،دار الثئاعة ،عماف ،األردف.
الوراؽ لمنشر
 .33الطائي ،يوسؼ حجيـ ،وآخروف ،إدارة الموارد البشرية ،ط2006 ،1ـ ،مؤسسة ّ
عماف ،األردف.
والتوزيعّ ،

 .34الطويؿ ،محمد محمد ،العماؿ عي رعاية اإلسبلـ ،ط1998 ،1ـ ،مكتبة ومطبعة الغد ،الجيزة،

مصر.

العبادي ،عبد السبلـ داود ،الممكية عي الشريعة اإلسبلمية ،ط2000 ،1ـ ،مؤسسة الرسالة،
ّ .35
بيروت ،لبناف.

 .36ابف عثيميف ،محمد بف صالح ،الصحوة اإلسبلمية ،ضوابط وتوجيهات ،ط ،3دار الئاسـ ،
الرياض ،السعودية.

 .37عدوي ،منار ،أحكاـ تعويض إصابات العمؿ عي ظؿ قانوف العمؿ الفمسطيني دراسة مئارنة ،
رسالة ماجستير أُجيزت مف كمية الدراسات العميا عي جامعة النجاح الوطنية عاـ 2008ـ  ،بإشراؼ

الدكتور حسيف مشاقي.

 .38العرواف ،اب ار يـ بف عبد الرحمف ،عئد التأميف التجاري وحكم عي الفئ اإلسبلمي،ط1995 ،1ـ،
بحث مئدـ لمركز البحوث التربوية عي كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود.

 .39عئمة ،محمد ،نظاـ األسرة عي اإلسبلـ  ،ط1990 ،2ـ ،مكتبة الرسالة الحديثة ،عماف ،األردف.
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 .40العمي ،صالح حميد ،عناصر اإلنتاج عي االقتصاد اإلسبلمي والنظـ االقتصادية المعاصرة ،ط،1
2000ـ ،دار اليمامة لمطباعة والنشر ،دمشؽ ،سوريا ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف كمية الشريعة،
جامعة دمشؽ ،بإشراؼ الدكتور محمد الزحيمي.

 .41العمر ،عؤاد ،أخبلؽ العمؿ وسموؾ العامميف عي الخدمة العامة والرقابة عميها مف منظور إسبلمي،

ط1999 ،1ـ ،بحث مئدـ إلى المعهد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب ،البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،جدة،
السعودية.

 .42العمياف ،محمود سمماف ،السموؾ التنظيمي عي منظمات األعماؿ  ،ط2008 ،4ـ ،دار وائؿ،
عماف ،األردف.،
ّ
 .43الغزالي ،محمد ،حئوؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ واعبلف األمـ المتحدة،ط،1دار الدعوة لمطباعة
والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.

 .44الئرشي ،باقر الشريؼ ،العمؿ وحئوؽ العامؿ عي اإلسبلـ ،ط1979 ،4ـ ،دار التعارؼ ،بيروت،

لبناف.

 .45الئرضاوي ،يوسؼ ،دور الئيـ واألخبلؽ عي االقتصاد اإلسبلمي ،ط1995 ،1ـ ،مكتبة و بة،

الئا رة ،مصر.

 .46الئرضاوي ،يوسؼ ،عئ الزكاة ،ط ،25مكتبة و بة ،الئا رة ،مصر.
الكبي ،سعد الديف محمد ،المعامبلت المالية المعاصرة عي ضوء اإلسبلـ  ،ط2002 ، 1ـ،
ّ .47
المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف ،أصؿ الكتاب رسالة ماجستير مف جامعة أـ درماف بالخرطوـ  ،وقد
تـ مناقشتها عاـ 1997ـ عي جامعة الجناف ( عرع لجامعة ألـ درماف) بمبناف.

المسمى التراتيب اإلدارية ،تحئيؽ الدكتور عبد
 .48الكتاني ،محمد عبد الحي ،نظاـ الحكومة النبوية
ّ
اهلل الخالدي ،ط ،2دار األرقـ بف أبي األرقـ ،بيروت ،لبناف.
 .49محمد حسف إب ار يـ ،أحكاـ التئادـ عي الفئ اإلسبلمي دراسة مئارنة ،رسالة دكتوراة مف جامعة

الئا رة ،وقد أُجيزت عاـ 2004ـ ،بإشراؼ الدكتور محمد بمتاجي والدكتور حسف إب ار يـ محمد عبد

الرحيـ.

 .50آؿ محمود ،عبد المطيؼ محمود ،التأميف االجتماعي عي ضوء الشريعة اإلسبلمية ،ط1994 ،1ـ،

دار النفائس ،بيروت ،لبناف.

 .51المحمصاني ،صبحي ،النظرية العامة لمموجبات والعئود عي الشريعة اإلسبلمية ،ط ،2دار العمـ

لممبليف ،بيروت ،لبناف.

 .52النا ي ،صبلح الديف ،الوجيز عي الممكية الصناعية والتجارية ،بدوف رقـ طبعة ،دار الفرقاف لمنشر
والتوزيع ،األردف.
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 .53النشوي ،ناصر أحمد ،االحتكار والمحتكروف
2007ـ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.

عي الميزاف الشرعي والئانوف الوضعي،ط،1

كتب التاري والتراجم
 .1ابف األثير  ،عمي بف محمد الجزري  ،أسد الغابة عي معرعة الصحابة ،تحئيؽ الشيخ خميؿ مأموف
شيحا ،ط2007 ،3ـ ،دار المعرعة  ،بيروت.

 .2اإلسنوي ،جماؿ الديف عبد الرحيـ  ،طبئات الشاععية ،ط1996 ، 1ـ ،دار الفجر ،بيروت ،لبناف.
 .3ابف الجوزي ،عبد الرحمف ،سيرة ومناقب عمر بف عبد العزيز ،ط1984 ،1ـ ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف.

 .4ابف الجوزي ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،مناقب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ،بدوف رقـ
طبعة ،مكتبة ابف خمدوف ،اإلسكندرية ،مصر

 .5ابف حجر ،أحمد بف عمي،اإلصابة عي تمييز الصحابة،بدوف رقـ طبعة ،مطبعة مصر  ،الئا رة.
 .6الذ بي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف  ،سير أعبلـ النببلء ،أشرؼ عمى التحئيؽ شعيب

األرنؤوط ،ط1998 ،11ـ ،مؤسسة الرسالة،بيروت ،لبناف.

 .7الزركمي ،خير الديف ،األعبلـ،ط،4دار العمـ لممبليف ،بيروت.
 .8ابف خمكاف ،شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر،وعيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تحئيؽ

الدكتور إحساف عباس ،دار صادر  ،بيروت.

 .9السيوطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف ،طبئات الحفاظ ،ط1994 ،2ـ ،دار الكتب العممية ،بيروت،

لبناف.

 .10الصفدي ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ ،الواعي بالوعيات ،ط ،3بدوف دار النشر.
 .11ابف عبد البر ،يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد،االستيعاب عي معرعة األصحاب ،تحئيؽ عمي

البيجاوي  ،ط1992 ،1ـ ،دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف.

 .12العؾ ،خالد عبد الرحمف،موسوعة عظماء حوؿ الرسوؿ ،ط ،1991 1دار النفائس ،بيروت ،لبناف.

المضية عي طبئات الحنفية،تحئيؽ الدكتور عبد الفتاح
 .13الئرشي ،عبد الئادر بف محمد ،الجوا ر
ّ
الحمو  ،ط ،2دار جر ،مصر.
 .14ابف كثير  ،إسماعيؿ بف كثير  ،البداية والنهاية  ،مكتبة اإليماف مصر.

 .15الئاضي عياض ،ترتيب المدارؾ ،تحئيؽ أحمد محمود ،بدوف رقـ طبعة ،مكتبة الحياة ،بيروت،
لبناف.
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 .16المكنوي ،محمد بف عبد الحي ،الفوائد البهية عي تراجـ الحنفية  ،بدوف رقـ طبعة ،دار المعرعة

لمطباعة والنشر ،بيروت.

 .17محمد كرد عمي ،خطط الشاـ  ،طبعة عاـ 1925ـ ،المطبعة الحديثة ،دمشؽ ،سوريا.

 .18مخموؼ ،محمد بف محمد ،شجرة النور الزكية عي طبئات المالكية ،طبعة عاـ 1930ـ ،المطبعة

السمفية ،الئا رة ،مصر.

 .19المراغي ،عبد اهلل مصطفى ،الفتح المبيف عي طبئات األصولييف ،ط1974 ،2ـ ،مكتبة محمد
أميف دم وشركاؤز ،بيروت ،لبناف.

كتب المغة
 .1األز ري ،محمد بف أحمد ،تهذيب المغة ،تحئيؽ محمد أبو الفضؿ إب ار يـ ،بدوف رقـ طبعة  ،الدار

المصرية لمتأليؼ والترجمة ،الئا رة ،مصر.

 .2أبو البئاء  ،أيوب بف موسى ،الكميات ،ط1998 ،2ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.

 .3الجرجاني ،عمي بف محمد الشريؼ ،التعريفات ،بدوف رقـ طبعة 1978 ،ـ ،مكتبة لبناف ،بيروت،

لبناف.

 .4الجو ري ،إسماعيؿ بف حماد ،الصحاح ،تحئيؽ أحمد عبد الغفور عطار  ،ط1979 ،2ـ ،دار
العمـ ،بيروت ،لبناف.

 .5حاجي خميفة  ،مصطفى عبد اهلل  ،كشؼ الظنوف عف أسماء الكتب والفنوف  ،بدوف رقـ طبعة ،
مكتبة المثنى  ،بغداد ،العراؽ.

 .6الزبيدي،محمد مرتضى ،تاج العروس مف جوا ر الئاموس،بدوف رقـ طبعة ،دار مكتبة الحياة،
بيروت ،لبناف.

 .7الشاععي ،محمد بف إدريس ،ديواف الشاععي،ط1996 ،1ـ ،دار صادر ،بيروت ،لبناف.
 .8ابف عباد،اسماعيؿ ،المحيط عي المغة ،تحئيؽ محمد حسـ آؿ ياسيف ،ط1999 ،1ـ ،عالـ الكتب،
بيروت ،لبناف.

 .9ابف عارس،أحمد ،معجـ مئاييس المغة ،تحئيؽ عبد السبلـ اروف ،بدوف رقـ طبعة ،دار الجيؿ،
بيروت ،لبناف.

 .10الف ار يدي ،الخميؿ بف أحمد ،كتاب العيف،تحئيؽ عبد الحميد نداوي ،ط2003 ،1ـ ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،لبناف.

 .11الفيروز آبادي ،محمد بف يعئوب ،الئاموس المحيط ،تحئيؽ مكتب التراث عي مؤسسة الرسالة،

ط1998 ،6ـ ،بإشراؼ محمد نعيـ العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف.
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 .12الفيومي ،أحمد بف محمد ،المصباح المنير عي غريب الشرح الكبير لمراععي ،بدوف رقـ طبعة،

مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالدز ،مصر.

 .13ابف منظور ،محمد بف مكرـ ،لساف العرب ،بدوف رقـ طبعة ،دار صادر  ،بيروت ،لبناف.

 .14النسفي ،عمر بف محمد ،طُمبة الطمبة عي االصطبلحات الفئهية ،ط1995 ،1ـ ،دار النفائس،
بيروت ،لبناف.

كتب التصوف
 .1الغزالي ،محمد محمد ،إحياء عموـ الديف وبذيم كتاب المغني عف حمؿ األسفار عي األسفار عي
تخري ما عي اإلحياء مف األخبار لمعراقي،ط ،3دار الفكر ،بيروت ،لبناف.

 .2ابف الئيـ الجوزية ،محمد بف أبي بكر ،الروح  ،تحئيؽ كماؿ عمي الجمؿ ،بدوف رقـ طبعة ،مكتبة
اإليماف ،المنصورة ،مصر.
كتب القانون وشروحه
 .1إلياس ،يوسؼ ،الوجيز عي شرح قانوف العمؿ ،طبعة عاـ 1988ـ ،يئة المعارؼ الفنية عي و ازرة
التعميـ العالي ،الرصاعة ،العراؽ.

 .2باز ،سميـ رستـ ،شرح المجمة ،ط ،3دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.
 .3خميفة ،عبد العزيز عبد المنعـ ،عئد العمؿ الفردي ،ط2008 ،1ـ ،المركز الئومي لئلصدارات

الئانونية ،الئا رة ،مصر.

 .4رمضاف ،سيد محمود ،الوسيط عي شرح قانوف العمؿ األردني الجديد ،ط ،1دار الثئاعة ،عماف،

األردف.

 .5الزقرد ،أحمد السعيد ،شرح قانوف العمؿ ،ط1993 ،2ـ ،دار اـ الئرى ،المنصورة ،مصر.
 .6زكي ،محمود جماؿ الديف ،عئد العمؿ عي الئانوف المصري ،ط281982ـ ،بدوف دار نشر.
.7

سميـ ،عصاـ أنور ،قانوف العمؿ ،ط2002 ،2ـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر.

 .8السنهوري ،عبد الرزاؽ ،الوسيط عي شرح الئانوف المدني ،طبعة عاـ 1964ـ ،دار النهضة
العربية ،الئا رة ،مصر.

 .9الشرقاوي ،جميؿ ،دروس عي أصوؿ الئانوف( نظرية الحؽ)  ،طبعة عاـ 1966ـ ،دار النهضة

العربية ،الئا رة ،مصر.
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 .10أبو شنب ،أحمد عبد الكريـ ،شرح قانوف العمؿ األردني الجديد،ط1998 ،1ـ ،دار الثئاعة،
عماف ،األردف.
ّ
 .11عبد الرحمف ،أحمد شوقي ،شرح قانوف العمؿ الجديد والتأمينات االجتماعية عي الفئ والئضاء

المصري والفرنسي ،طبعة عاـ 2008ـ ،مكتبة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر

 .12الئاضي ،منير ،شرح المجمة ،ط ،1مطبعة العاني ،و ازرة المعارؼ العراقية ،بتصرؼ.
 .13كيرز ،حسف ،المدخؿ إلى الئانوف ،طبعة عاـ 1967ـ ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبناف.
 .14مدكور ،محمد سامي ،نظرية الحؽ ،بدوف رقـ طبعة ،دار الفكر العربي ،الئا رة ،مصر.
 .15مشاقي ،حسيف ،شرح أحكاـ قانوف العمؿ الفمسطيني  ،الكتاب تحت الطبع.

 .16المصاروة ،يثـ حامد ،المنتئى عي شرح قانوف العمؿ  ،ط2008 ،1ـ ،دار الحامد ،عماف ،

األردف.

 .17اشـ ،شاـ رععت ،شرح قانوف العمؿ األردني ،طبعة سنة 1973ـ ،مكتبة المحتسب ،عماف،

األردف.

 .18وزارة العدؿ 2002ـ ،قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  7لسنة 2000ـ ،النسخة الرسمية.

مواقع ادنترنت
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http://www.ahlalhdeeth.com

الموقع
موقع أ ؿ الحديث
دار اإلعتاء الديني عي مدينة حمب

http://eftaa-aleppo.com

موقع الممتئى الفئهي

http://www.fiqhforum.com

موقع إسبلـ أوف اليف

http://www.islamonline.net

موقع و ازرة العدؿ الفمسطينية

http://www.moj.ps

موقع الشيخ ابف باز رحم اهلل

. http://www.binbaz.org.
http://www.alifta.com

الرئاسة العامة لمبحوث واإلعتاء
موقع الشيخ ابف عثيميف

http://www.ibnothaimeen.com

موقع أسرة آؿ محمود

.http://www.al-mahmoud.net
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http://www.islamqa.com

موقع مركز الديمئراطية وحئوؽ العامميف ،عمسطيف

http://www.dwrc.org

موقع الجهاز المركزي لئلحصاء الفمسطيني

.http://www.pcbs.gov.ps
http://www.manpower.gov

موقع و ازرة العمؿ األردنية

http://www.mol.gov.jo

موقع لمعامؿ
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org
http://www.mol.gov.
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موقع المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلعتاء

http://www.alifta.net

موقع اإلسبلـ اليوـ

http://www.islamtoday.net-

موقع ديواف الفتوى والتشريع عي عمسطيف

http://www.dft.gov.ps

موقع دار المشورة

www.darelmashora.com

موقع مجمع الفئ اإلسبلمي لمرابطة

http://www.themwl.org

موقع لواء الشريعة

http://www.shareah.com

موقع االتحاد العاـ لنئابات عماؿ عمسطيف

http://www.pgftu.ps

موقع إسبلـ ويب

http://www.islamweb.net

موقع المحاسبيف الئانونييف (السعودية)

http://www.socpa.org.sa

موقع المسمـ عمى اإلنترنت

almoslim. net/node

الموقع العالمي لئلقتصاد اإلسبلمي

http://isegs.com

موقع الدكتور حساـ الديف عفانة

http://www.yasaloonak.net

موقع شبكة الشريعة التخصصية

http://sharee3a.com

موقع الئمـ

http://www.alqlm.com

موقع الشيخ محمد عمي عركوس

http://www.ferkous.com

موقع الشيخ محمود النجدي

http://www.al-athary.net

موقع أخبار العالـ اإلسبلمي

http://arabic.irib.ir
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مسرد المصطمحات
رقم الصفحة
136

المصطمح
اإلجازة
األجرة

102

األجير الخاص

11

األجير المشترؾ

12

األسكتاف

165

اإلضراب

192

اإلليتاف

165

اآلمة
ّ

169

الباضعة

169

بيع الحصاة

154

التجهيؿ

54

التسعير

105

التعويض

160

التعدي
ّ

53

التفريط

53

التهمة

55

الحضانة

144

الحؽ

3

حؽ االبتكار /االختراع
ِ
الحمس

199
75

الحموة المرسومة
َ
الخريت

117
16

الخارصة

169

الخص
ّ
الدامغة

30
169

الدامية

169

الدباء

27
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راتب التئاعد

184

الزبوف

66

السر
ّ
السمحاؽ

61
169

الشيص

138

الصعر

167

الصفؽ

29

الضماف

160

الظئر

103

العامؿ

18

عسب الفحؿ

16

عئد التأميف

151

العمؿ

9

العينة

26

الغياض

83

عرض الكفاية

26

الفسيمة

25

قانوف العمؿ

19

الئدوـ
ّ

75

الئديد

27

الئصارة

48

الئيراط

28

الءمكـ

84

المحياف

165

مفهوـ المخالفة

01

مكاعأة نهاية الخدمة

178

المنئمة

169

الموضحة

169

الهاشمة

169
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مسرد المحتويات
رقم الصفحة

المو وع

اإلقرار

أ

الشكر والعرعاف

ب

ممخص البحث بالمغة العربية

ج
ػ

ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية
المئدمة
الفصؿ األوؿ :تعريؼ بالواجبات والحئوؽ والتكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ

ز
1

وأسس اختيارز.
المبحث األوؿ :تعريؼ بالواجبات والحئوؽ والتكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ.

1

المطمب األوؿ :تعريؼ الحؽ والواجب والعمؿ.

2

المطمب الثاني :التكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ.

11

المبحث الثاني :نظرة اإلسبلـ لمعمؿ والعماؿ وأُسس اختيار العماؿ عي

21

الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

المطمب األوؿ :نظرة اإلسبلـ لمعمؿ والعماؿ.

22

المطمب الثاني :أسس اختيار العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ

32

الفمسطيني.

الفصؿ الثاني:واجبات العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني

38

المبحث األوؿ :واجبات العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية.

38

المطب األوؿ :انجاز العمؿ عمى الوج المطموب.

40

المطمب الثاني :متابعة العامؿ لمعمؿ بنفس .

46

المطمب الثالث :عدـ الغياب عف العمؿ إثناء عترة العمؿ.

48

المطمب الرابع:وجوب الحفاظ عمى ما تحت رعايت مف آالت وأدوات ومعدات

51

المطمب الخامس :التعويض والضماف.

53

يخص العمؿ.
المطمب السادس :تنفيذ األوامر بالئدر الذي
ّ
المبحث الثاني :واجبات العماؿ األخبلقية.

57
60

المطمب األوؿ :عدـ إعشاء أسرار العمؿ.

61

المطمب الثاني :إحساف معاممة عمبلء صاحب العمؿ.

66
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المطمب الثالث :التعاوف بما يحئؽ مصالح العمؿ.

69

المطمب الرابع :استعماؿ وسائؿ النظاعة والوقاية.

71

الفصؿ الثالث :حئوؽ العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ

74

الفمسطيني.
المبحث األوؿ :حئوؽ العماؿ األخبلقية.

74

المطمب األوؿ :حؽ العامؿ عمى الدولة بتوعير عرصة عمؿ.

75

المطمب الثاني :حؽ العامؿ عي المعاممة اإلنسانية.

79

المطمب الثالث :حؽ العامؿ عي رعع الروح المعنوية وتحفيزز.

87

المبحث الثاني :حؽ العماؿ عي تأدية العبادات.

89

المطمب األوؿ :حؽ العامؿ عي تأدية عريضة الح .

90

المطمب الثاني :حؽ العامؿ عي تأدية الصموات المفروضة.

93

المطمب الثالث :حؽ العامؿ عي تأدية صبلة الجمعة.

96

المطمب الرابع :حؽ العامؿ عي تأدية النواعؿ والسنف الراتبة.

99

المبحث الثالث :حؽ العامؿ عي األجرة.

101

المطمب األوؿ :تحديد األجرة.

102

المطمب الثاني :االعتماد عمى مؤشر غبلء المعيشة عي تحديد األجرة.

118

المطمب الثالث :وقت دعع األجرة وتممكها.

125

المطمب الرابع :ضمانات الوعاء باألجرة.

128

المطمب الخامس :قواعد الوعاء باألجرة.

132

المبحث الرابع :حؽ العامؿ عي اإلجازات.

134

المطمب األوؿ :اإلجازة السنوية.

135

المطمب الثاني :اإلجازة األسبوعية.

139

المطمب الثالث :اإلجازة المرضية.

141

المطمب الرابع :اإلجازة العارضة.

143

المطمب الخامس :إجازة األمومة.

144

المبحث الخامس :حؽ العامؿ عي التأميف والتعويض.

150

المطمب األوؿ :التأميف عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

151

المطمب الثاني :التعويض عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني.

160

المبحث السادس :حؽ العامؿ عي مكاعأة نهاية الخدمة والتئاعد.

177

- 243 -

المطمب األوؿ :مكاعأة نهاية الخدمة عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ

178

الفمسطيني.

المطمب الثاني :الراتب التئاعدي عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ

183

الفمسطيني.

المبحث السابع :حؽ العامؿ عي الشكوى والتئاضي واإلضراب عف العمؿ

188

وحؽ االبتكار.

المطمب األوؿ :الشكوى والتئاضي.

189

المطمب الثاني :التظا ر واإلضراب عف العمؿ.

192

المطمب الثالث :حؽ االبتكار.

199

الخاتمة

209

مسارد البحث

212

مسرد اآليات الئرآنية المطهرة

213

مسرد األحاديث النبوية الشريفة

216

مسرد اآلثار

220

مسرد األعبلـ

221

مسرد المراجع والمصادر

223

مسرد المصطمحات

240

مسرد المحتويات

243
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