حقوق العاملني يف الدولة اإلسالمية وواجباتهم
د .مدمذ الخعً ـالح ألامحن
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امللخص
اَخم ؤلاظالم بالّمل وخث ِلُه وههى ًِ البىالت وال٢عل وهٙش مجهما ،کما
اَخم بالّاملحن وولْ الٝىاِذ وألاخ٣ام التي جد ٞٝالّذالت وجممً اإلاداٍ٘ت ِلى
ال٢شامت ؤلاوعاهُت بخدذًذ واحباث الّاملحن في الذولت ؤلاظالمُت وخٝىٜهم .ومً أَم
الىاحباث ،اخخُاس الّمل اإلاؽشوُ اإلاباح٣٘ ،ل ِمل أو وؽاه اٜخفادي ًجب ً٣ىن
مؽشوِا ،وِلى اإلاعلم أن ًخخاس الّمل الزي ًىاظب مإَالجه وٜذساجه ،وأن ال ً٣ىن في
الّمل ئلشاس بالٙشد أو باإلاجخمْ أو الذولت .ومً الىاحباث ئجٝان الّمل وؤلاخالؿ في
أداةه٘ ،الّمل في ؤلاظالم ج٣لُ ٚظُداظب ِلُه الٙشد ،وِلى الّامل مشاٜبت هللا حّالى في
ِمله ،وٍترجب ِلى رل ٤وحىب الخٝٙه في الذًً بما ٌُّىه ِلى أداء ِمله ِلى الىحه
ألا٠مل الزي ًشض ي هللا ظبداهه وحّالى .وئرا ١ان ؤلاظالم ٜذ خذد واحباث للّاملحن٘ ،اهه
حّل لهم خٝىٜا ،ومً َزٍ الخٝى ٛخ ٞالّمل ووحىب جى٘حرٍ ل٣ل مخّىل ٜادس ِلُه
وباخث ِىه ئرا لم ًجذٍ .ومً أَم خٝى ٛالّامل خ ٞألاحش٘ ،الّامل ٌعخد ٞألاحش في
مٝابل ِمله ،و ًىص ي ؤلاظالم باإلاداٍ٘ت ِلى َزا الخ ٞوٍدزس مً اهخٝاـه وألا٘خئاث
ِلُهّ٘ ،لى ـاخب الّمل دْ٘ ألاحش للّامل ٘ىسا ئهجاص الّمل .وألاحش ًٝذس بُٝمت الّمل
بما ًٙ٢ي الّامل وأَله باإلاّشوٗ ورلً ٤خخل ٚباخخالٗ ألاِما ٥وألاشخاؿ وألاخىا٥
وألاِشاٗ .ومً خ ٞالّامل أال ً٣ل ٚمً الّمل ما ال ًىُ٘ ،ٞاألـل أن الخ٣لُ ٚال ً٣ىن
ئال في خذود الىاٜت والٝذسة ،وؤلاظالم ًىهي ًِ ؤلاسَا ٛفي الّمل ختى في مجا ٥الّبادة.
ومً خ ٞالّمل أن جدذد له ظاِاث الّمل في الُىم ججىبا إلسَاٜه وِلى الذولت مشاٜبت
رل.٤
 1أظخار مؽاس١ - ٟلُت ِلىم الاجفا٘– ٥ذاس ي -حامّت الجضٍشة
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وٍدبْ خ ٞألاحش وِذالت جٝذًشٍ خٙ٠ ٞالت الّامل وسِاًخه ِىذ عجضٍ ًِ الّمش وجى٘حر
الشِاًت الصخُت والاحخماُِت له وألبىاةه بّذ مىجه ،ومً ٜىاِذ ؤلاظالم في َزا الخٞ
لشوسة اجخار الّامل صوحت ومع٢ىا ختى ًخٙشٓ ألداء ِمله ،بخد ُٞٝالشِاًت ال٣املت له.
وخالـت ألامش ًدبحن لىا الٙاس ٛالٍُّم بحن حؽشَْ ؤلاظالم والدؽشَّاث الىلُّت في مجا٥
الّمل والّاملحن مما ًجّل اإلاجخمْ ؤلاظالمي ًىّم باالظخٝشاس الاٜخفادي والاحخماعي
والعُاس ي.
ملدمة:
الّمل َى الّىفش ألاظاس ي في ولب الشص ،ٛوَى الٝاهىن الىبُعي الزي سبي به
هللا سص١ ٛل دابت في ألاسك ،ولهزا دِا ؤلاظالم ئلى الّمل والععي وخن ِلحهما وههي ًِ
ا
البىالت وال٢عل وهٙش مجهما (هى الري جعل لكم ألازض ذلىل فامشىا في مىاكبها وكلىا
مً زشكه وإليه اليشىز( )1والّمل أوال أظاط الخٝشب ئلى هللا حّالى ولزلٜ ٤شهه الٝشآن
باإلًمان في آًاث ٠يحرة ،ميل ٜىله حّالى[ :إن الرًً آمىىا وعملىا الصالحات إها ل
ا
هضيع ؤجس مً ؤحسً عمل ) 2وٜىله حّالى (مً ٌعمل مً الصالحات مً ذكس ؤو ؤهثى
وهى مؤمً فإولئك ًدخلىن الجىة ول ًظلمىن هليرا) 3ولهزا اَخم ؤلاظالم بالّمل وخث
ِلُه جدفُال إلافالح الذهُا وألاخشة وسجب ِلُه الجضاء الذهُىي وآلاخشي.
وؤلاظالم في خيه ِلى الّمل والععي ونهُه ًِ البىالت وال٢عل ولْ خىا٘ض
مّىىٍت للّمل جخميل في ج٢شٍم ؤلاظالم ٘جّله ؼش٘ا واخخفه بالخمجُذ والاخترام ،وحّله
ِبادة ،وحّله حهاد ،وحّله ٘شلاَ ،زا بجاهب ما ٜشسٍ مً أحش للّامل مً أحش مادي
ًدىاظب مْ الّمل.

 1ظىسة اإلال ،٤آًت15 :
 2ظىسة ال٢ه ،ٚآًت 30:
3

سورة النساء ،آيت .481:
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وج٢شٍم ؤلاظالم وِىاًخه به ظب١ ٞل الدؽشَّاث العماوٍت والىلُّت ٘هزٍ
الدؽشَّاث لم جفل ئلى جمحز ؤلاظالم وجٙىٜه في حؽشَّاث الّمل والّما٘ ،٥ما حاء به
ؤلاظالم في َزا اإلاجاًٝ ٥ىم ِلى ٜىاِذ الّذالت واإلاداٍ٘ت ِلى ال٢شامت ؤلاوعاهُت وهٝشس
َىا أن ١ل الدؽشَّاث الىلُّت بّذ ؤلاظالم لم حعً بذاْ٘ ئوعاوي أو جدُٝٝا للّذالت،
وئهما ١ان رل ٤ئما جدذ لٕىه زىساث الّما ٥لذ ٌلم أصخاب واظدبذادَم أو خى٘ا
مً جٙاٜم مؽا١لهم وخىىسة ج٢خالتهم .
وجدُٝٝا للمّاوي واإلاٝاـذ اإلاشحىة مً الّمل ،ولْ ؤلاظالم ٜىاِذ جىٍم الّمل
وبحن واحباث الّاملحن وخٝىٜهم داخل الذولت ؤلاظالمُت ،وما ًترجب ِلى جل ٤الىاحباث
والخٝى ٛمً أخ٣ام ،وَزا ما ظىدىاوله في َزا البدث بالخىلُذ والبُان.
واجبات العاملين:
جدىىُ واحباث الّمل وجخّذد جبّا للّمل وهىُِخه واإلاٝفىد مىه ،وال ًمً٢
الخىك في الخٙفُالث والٙشُِاث٘ ،الخُاة حؽخمل ِلى الّذًذ وال٢يحر مً ألاِما،٥
ول ً٢يهمىا َىا الخىىه الّشٍمت التي جشظم َزٍ الىاحباث وجدذدَا ،وفي لىء َزٍ
الخىىه جخطح مّالم َزٍ الىاحباث وٍفبذ مً العهل الاَخذاء بها والعحر ِلى َذيها.
ا
ؤول :اخحياز العمل:
أمش ؤلاظالم بالّمل وسٔب ُ٘ه وخث ِلُه ،وحّل له مىهجا ًٝىم ِلى أظغ
واضخت جممً حلب اإلاىاْ٘ الخُُٝٝت ودْ٘ اإلاماس الّاحلت وآلاحلت لمً هٍشة ؼاملت
ِمُٝت ،ومً َزٍ ألاظغ أن ؤلاظالم أمش الّامل اإلاعلم أن ًخخاس ألاِما ٥اإلاباخت
وٍخجىب ألاِما ٥اإلادشمت٘ ،الخال ٥ما أخل هللا وسظىله ،والخشام ما خشماٍ ،وداةشة
الخال ٥في ؤلاظالم داةشة ِشٍمت وواظّت وداةشة الخشام مدذدة ولُٝت.
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وٜذ ٜام دلُل الّٝل والىٝل ِلى أن الؽاسُ ًداَ٘ ِلى لشوسیاث خمغ وهي
الذًً والىٙغ والّٝل واليعل واإلاا .)1( ٥وحاء ٘ٝه الخال ٥والخشام لُد ٞٝالخٙاً ِلى
َزٍ المشوسٍاث مً خُث ئًجادَا وئـالخها وج٢مُلها ،ومً خُث ئبّاد اإلاىاوْ ودسء
اإلاٙاظذ التي حّىلها وتهذمها٣٘ ،ل ِمل ًخل أو يهذم َزٍ المشوسٍاث أو ً٣ىن ظبُال ئلى
رل٘ ٤هى مدشم وِلى اإلاعلم أن ًخجىبه.
وِلى رل٘ ٤ان ١ل ِمل أو وؽاه اٜخفادي بىحه ِام ًجب أن ً٣ىن مىلىِه
مؽشوِا أحاصٍ ؤلاظالم ١الخجاسة والخذادة والىجاسة والىب والهىذظت وظاةش ألاِما٥
الىاّ٘ت للبؽش ،وِلى اإلاعلم أن ًخخاس مجها ما ًىاظب مإَالجه ما دامذ َزٍ ألاِما٥
مؽشوِت ،وأما أّ٘ا ٥الؽّىرة والبٕاء واهخاج الخمىس واإلاخذساث وبُْ اإلاُخت ولخم
الخجزًش وأ١لها وأميا ٥رل ٤مً ألاِما ٥التي خشمها ؤلاظالم لمشسَا٘ ،ال جذخل في هىاٛ
الّمل اإلاؽشوُ اإلاّترٗ به وِلى اإلاعلم أن ًخجىب الّمل ٘حها.
و ٠زل ٤خشم ؤلاظالم الّمل في اإلاا ٥الزي ًجبي مً وشٍٔ ٞحر مباح وَى اإلاا٥
اإلاعشو ٛواإلإفىب ،وما ٥الشبا والشؼىة والٕشس والخذاُ٠ ،ما خشم الّمل في اإلاجاالث
التي جإدي وحّحن ِلى الخشام ٠مً ًجمْ الّىب وٍبُّه إلاً ًخخزٍ خمشا ،ومً ًبُْ
العالح إلاً ًداسب به اإلاعلمحن أو يهذد أمجهم ،أو مً ٌّمل في تهشٍب اإلاّادن الىِٙعت أو
البماتْ الهامت ُ٘مّ ٚالاٜخفاد الّام للذولت وٍدعبب في ئ٘ٝاس ألامت ،أو مً ٌّمل في
ملهي ًٙعذ ألاخالٝ٘ ،ٛذ ٜا ٥هللا حّالى (وؤحل هللا البيع وحسم السبا ) 2وٜا ٥حّالى (ًا
 " 1الؽاوي  ،اإلاىا٘ٝاث ، 10 / 2 ،جد ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ الخمُذ ،م٢خبت ومىبّت
مدمذ ِلي ـبُذ وأوالدٍ
2

ظىسة البٝشة ،آًت .275 :

8ظىسة اليعاء آًت .29:
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ؤيها الرًً آمىىا ل ثإكلىا ؤمىالكم بيىكم بالباطل إل ثكىن ثجازة عً ثساض مىكم ول
ثلحلىا ؤهفسكم إن هللا كان بكم زحيما)٠ 1ما لًّ الشظى( ٥ؿ) " (آ١ل الشبا ومى ١له،
وؼاَذٍ و١اجبه ).2
وئرا ١ان ؤلاظالم ٜذ أخل البُْ ئال أهه ُٜذٍ ب٣ىهه مرروسا خُث أحاب الىبي
ِلُه الفالة والعالم ِىذ ظإاله أي ال٢عب أوُب؟ ٘ٝاِ" :٥مل الشحل بُذٍ محروس"

3

وَزا ٌّني أن البُْ ال ً٣ىن مرروسا ئال ئرا ١ان خالُا مً هللا الُ٢ل واإلاحزان وأ١ل أمىا٥
الىاط بالباول [ وؤكيمىا الىشن باللسط ول ثخسسوا امليزان ) 4وٜىله حّالى ( :ؤوفىا
الكيل ول ثكىوا مً املخسسًٍ). 5
ومً زم ههى ؤلاظالم ًِ ال٢يحر مً البُىُ ميل بُْ الٕشس وبُْ الىجؾ واإلاالمعت
واإلاىابزة واإلاخالشة واإلاداٜلت وبُْ العىم وبُْ الجلب وجلٝى الش٠بان وبُْ الخالش للبادي
وبُْ الذًً بالذًً ؤحر رل ٤مً البُىُ اإلاىهي ِجها مما ِىذ بخىلُده ٠خب الٝٙه.
ومً ألاِما ٥التي خشمها ؤلاظالم ٠زل ٤الخجاسة في الخمش واإلاُخت والخجزًش جبّا
لخدشٍم ؼشبها وأ١لهاٝ٘ ،ذ سوي حابش بً ِبذ هللا أهه ظمْ سظى ٥هللا (ؿ) ًٝى - ٥وَى
بم٢ت ِام الٙخذ  " -ئن هللا وسظىله خشم بُْ الخمش واإلاُخت والخجزًش وألاـىام ...الخذًث"

 2ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي ،314/4 ،اإلاىبّت العلُٙت وم٢خبها،
الٝاَشة " الخا٠م ،اإلاعخذسِ ٟلى الصخُدحن ،10/2 ،م٢خب اإلاىبىِاث الاظالمُت.
 3الخا٠م ،اإلاعخذسِ ٟلى الصخُدحن ،10/2 ،م٢خب اإلاىبىِاث الاظالمُت
 4ظىسة الشخمً ،اًت 9:
 5ظىسة الؽّشاء ،آًت 181:
 6ابً حجش الّعٝالوي٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي  424 ،مشحْ ظابٞ
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ّ٘لى الّامل اإلاعلم ئرن أن ًخخاس مً ألاِما ٥ججاسٍت أو ٔحرَا ١ل ما َى خال ٥مباح وأن
ًخجىب ألاِما ٥اإلادشمت ٔحر اإلاؽشوِت وِلى الذولت مشاٜبت رل ٤ومّاٜبت مً ًخال.ٚ
ومْ أمش ؤلاظالم باخخُاس الّمل اإلاؽشوُ اإلاباحٝ٘ ،ذ أوحب ِلى الّامل أن ًخخاس
الّمل الزي ًىاظبه أو ٌعخىُْ أداءٍ بٙ٢اءة ومٝذسة ،وِلى رل٘ ٤ال ًجىص الّامل اخخیاس
ِمل ال ٌعخىُْ أداءٍ أو ال ًدعىه ،ألهه بهزا ٌٕؾ اإلاعلمحن وَعبب لهم ألشاسا بالٕت،
وٜذ جررأ الىبي ِلُه العالم مً ١ل ٔاػ ئر ًٝى" ٥مً ٔؾ ٘لِغ .1".وجأُ٠ذا لهزا اإلابذأ
٘ ،ان الّامل الزي ًذعي مّش٘خه وٜذسجه وٙ٠اءجه ألداء الّمل وَى لِغ ٠زل٣ً ٤ىن
لامىا إلاا ًترجب ِلى ِمله مً لشس ،ئر ًٝىِ ٥لُه العالم "مً جىبب ولم ٌّلم مىه
الىب ٜبل رل٘ ٤هى لامً " 2و٠زلً ٤جب ِلى الّامل أن ٌّشٗ مخىلباث الّمل ختى
ًخم ً٢مً ئجٝاهه والى٘اء به بما ًشض ي هللا وـاخب الّمل.
وِلى رل٘ ٤اهه ًم ً٢اظخخالؿ الٝىاِذ اإلاىٍمت الخخُاس الّمل وئحمالها في
ٜاِذجحن:
ألاولى :أن ًخخاس الّامل الّمل اإلاؽشوُ اإلاباح وٍخجىب ألاِما ٥اإلادشمت.
الثاهية :الاخخُاس الصخُذ للّمل بدُث ال ً٣ىن ُ٘ه ألشاس بالٙشد أو اإلاجخمْ الذولت
بفٙت ِامت ٠خجاسة اإلاخذساث والاخخ٣اس والٕؾ في الفىاِت ،ؤحر رل ٤ألاِما ٥التي ال
جٝشَا الؽشَّت ؤلاظالمُت.

 - 1معلم  ،صخیذ معلم  ،2 / 19 ،اإلاىبّت اإلافشٍت وم٢خبتها ،الٝاَشة
 2ابً ُٜم الجىصٍت ،صاد اإلاّاد في َذي خحر الّباد  ، 3 / 19 ،اإلاىبّت اإلافشٍت ،الىبّت الياليت،

1973م
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ا
ثاهيا :إثلان العمل:
الّامل اإلاعلم مىالب باجٝان ِمله وؤلاخالؿ في أداةه٘ ،اهه ئن جٝشس له أحشا
مٝابل ِمله ٘هى معئى ًِ ٥ئجٝان الّمل وئخعاهه باِخباس أن رلَ ٤ذٗ ِام ًدٞٝ
مفلخت اإلاجخمْ مً خُث حىدة ؤلاهخاج وصٍادجه ،وَىا ًٝى ٥الىبي (ؿ)" ئن هللا ًدب
مً الّامل ئرا ِمل أن ًدعً 1وٍٝى٠ ٥زل ٤أن هللا ًدب ارا ِمل أخذ٠م ِمال أن
ًخٝىه  2.ولِغ رل٘ ٤مال مً الّامل بل َى ج٣لُ ٚظُداظب ِلُه ،وفي رلًٝ ٤ى ٥هللا
حّالى [ إن الرًً آمىىا وعمىا الصالحات إها ل هضيع ؤجس مً ؤحسً عمل) 3وٍٝى٥
٠زل( ٤ولخسإلً عما كىحم جعملىن ) :4ومً ئجٝان الّمل خعً سِاًخه والؽّىس
باإلاعئىلُت ججاَهٝ٘ ،ذ ٜا ٥ـلى هللا ِلُه وظلم ُ٘ما سواٍ ِىه ِبذ هللا بً ِمش سض ي
هللا ِجهما "١ل٢م ساُ ومعئى ًِ ٥سُِخه٘ :اإلمام ساُ ومعئى ًِ ٥سُِخه ،والشحل في أَله
ساُ وَى معئى ًِ ٥سُِخه ،واإلاشأة في بِذ صوحها ساُِت وهي معئىلت ًِ سُِتها ،والخادم
ما ٥في ظیذٍ ساُ وَى معئى ًِ ٥سُِخه ٜ -ا٘ :٥عمّذ َإالء مً الىبي وأخعب الىبي
(ؿ) ٜا :٥والشحل في ما ٥أبُه ساُ ومعئى ًِ ٥سُِخه٣٘ ،ل٢م و١ل٢م معئى ًِ ٥سُِخه

5

وٍخممً واحب ئجٝان الّمل أن الّامل معئى١ ًِ ٥ل جٝفحر وئَما٠ ٥ما
وعخيخجه مً الخذًث العاب ،ٞو٠زلً ٤جب ِلى الّامل أن ً٣ىن أمُىا ِلى الّمل ئر
ًجب أن ًإدًه ِلى أ٠مل وحه ٌعخىُّه ،ومً َىا ًم ً٢الٝى ٥بأن مً أَم واحباث
الّامل في َزا اإلاجا ٥الى٘اء بالّٝىد ،خُث أن مً خ١ ٞل ِمل ِلى ـاخبه أن ًٙي
 1الجشاحي ئظماُِل بً مدمذ العجلىوي ٠ ،ؽ ٚالخٙاء ومضٍل ؤلالباط ِما اؼتهش مً ألاخادًث ِلى
العىت الىاط ،245/1م٢خبت الٕضالي دمؽ ، ٞمإظعت مىاَل الّش٘ان بحروث  ،بذون -
 2اإلاشحْ العاب ٞوالفٙدت
 3ظىسة ال٢ه ، ٚآًت .30 :
 4ظىسة الىدل  ،آًت 93:
 . 5ابً حجش الّعٝالوي٘ ،خذ الباسي ؼشح صخُذ البخاسي 181 /5،الىبّت العلُٙت وم٢خبتها بالٝاَشة
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بؽشوه ِٝذ الّمل الزي اسجبي به واجِ ٞٙلُهًٝ ،ى ٥هللا حّالىً{ :ا ؤيها الرًً آمىىا
ؤوفىا العلىد) 1وٜذ بُيذ ٠خب الٝٙه أهىاُ الّٝىد اإلاخخلٙت وواحباث وخٝى١ ٛل مً
اإلاخّاٜذًً ،واَخمذ بّالج الّٝىد ئرا وشأ ِلحها ما ًٙعذَا وَّشلها للٙسخ والبىالن
مما ال ًدعْ اإلاجا ٥لز٠شٍ .
٘اإلظالم مْ خيه الّامل ِلى ئجٝان ِمله والالتزام بما ًشجبي به مً ِٝىد
الّمل٘ ،اهه سجب ِلى ؤلاخال ٥بهزا الىاحب الجضاء اإلاىاظب ،ألن ألاحش لئن ١ان خٝا
للّامل ٘ان اإلاٙشوك ِلى الّامل أن ًأخزٍ خالال باجٝان ِمله والالتزام به ،ومً رل٤
أن ألاحش ٌعٝي متى أخل الّامل بالتزاماث الّٝذ ِلى وحه ًٙعذ اإلاىّٙت التي اظخإحش
لخدُٝٝها ٠أن ًفبٖ اليىب لىها آخش ٔحر ما وِ ْٜلُه الّٝذ ،أو بالبىالن الذاةم للمىّٙت
بخّزس أدائها وُلت الٙترة اإلاخّاٜذ ِلحها ،و٠زل ٤الخا ٥ئرا َل٢ذ اإلاىّٙت بخّذي الّامل أو
باَماله ٜبل حعلُمها للمعخأحش ،بل أن الّامل ًممً في َزٍ الخاالث ١ل ما لُّه ِلى
2
اإلاعخأحش
ومً َىا وّلم بأن الّامل مىالب بأداء ِمله ِلى الىحه اإلاىلىب وأداةه بذٜت
وأماهت ختى ً٣ىن أحشٍ خالفا له .وِلى الّامل اإلاعلم أن ًشاٜب هٙعه وٍداظبها في أداء
ِمله ،و٘ى ٛرلً ٤جب أن ًشاٜب هللا في أِماله ألن هللا َى أِلم بما في هٙىط الّباد
وَى خحر سٜیب/.
ا
ثالثا  :الحفله في الدًً:
ًترجب ِلى وحىب مشاٜبت الّامل هلل حّالى في ِمله وحىب الخٝٙه في الذًً
بالٝذس الزي ٌُّىه ِلى أداء ِمله ِلى الىحه الزي ًشض ي هللا ظبداهه وحّالىٝ٘ ،ذ سوي
أن سحال أحى ِلي بً أبي والب ٠ -شم هللا وحههٝ٘ .اً :٥ا أمحر اإلاإمىحن ،ئوي أسٍذ الخجاسة ،
٘أدُ هللا ليٝ٘ ،ا ٥له ِلي :أو ٘ٝهذ في دًً هللا؟ ٜا :٥أو ً٣ىن بّن رل٤؟ ٜا" :٥
 1ظىسة اإلااةذة  ،آًت .1:
 2ال٣اظاوي ،بذاتْ الفىاتْ في جشجِب الؽشاتْ  ،2662-26584/4 ،مىبّت ؤلامام ،الٝاَشة  ،واهٍش أًما
اإلإني البً ٜذامت  394_ 393/ 5م٢خبت الٝاَشة  ،وبّت 1969
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وٍد !٤الٝٙه زم اإلاخجش ،ئن مً باُ واؼتري ولم ٌعأ ٥في دًً هللا اسجىم في الشبا زم
اسجىم . 1وأخشج الترمزي أن ِمش بً الخىاب ٜا" :٥ال ًبْ في ظىٜىا َزا ئال مً جٝٙه في
الذًً".2
وٜذ ًٝا ٥ئن َزا الٝٙه ألضم ما ً٣ىن في اإلاّامالث اإلاالُت خاـت إلاا وسد مً ههى
الذًً ًِ ٠يحر مً اإلاّامالث والبُىُ اجٝاء لؽبهت الشبا وابخّادا ًِ اخىاس الٕشس بدُث
ًلضم اإلاخّاملىن الىٜىٗ ِلحها ،ئال أن واحب الخٝٙه في الذًً ًلضم حمُْ الّاملحن في ١ل
اإلاجاالث .
حلىق العاملين:
ا
ؤول :حم العمل ومسئىلية الدولة في ثىفيره:
ئرا ١ان الّمل واحبا ِلى الٙشد ظُّا وساء سصٜه٘ ،هى م٣ل ٚبالبدث ِىه
جدفُال للشص ٛوجدُٝٝا لٙ٢اًت خاحخه ،وئرا ١اهذ الؽشَّت ؤلاظالمُت جدن الىاط ِلى
الّمل باِخباسٍ دِامت أظاظُت ومخِىت للىحىد ؤلاوعاوي الشؼُذ ،ومً زم جداسب البىالت
في ؼتى ـىسَا٘ ،انها جمْ في اِخباسَا مْ رل ٤معئىلُت الذولت في جى٘حر الّمل اإلاىاظب
ل٣ل مخّىل ٜادس ِلُه وسأب ُ٘ه وباخث ِىه ئرا لم ًجذٍ.
و٠ما أن للمجخمْ خٝىٜا في اإلاا ٥الزي ً٢دعبه ؤلاوعان وٍدفله ب٢ذٍ وِمله
٘ان مً خَ ٞزا ؤلاوعان ِلى اإلاجخمْ أن ًى٘ش له ٘شـت الّمل ئرا حّىل وبدث ِىه
٘لم ًجذٍ .ومً زم ّ٘لى الذولت  -وهي اإلاىىه بها اٜخماء خٝى ٛاإلاجخمْ مً أ٘شادٍ -أن
جإدي ًِ اإلاجخمْ خٝى ٛألا٘شاد ِلُه .ومً رل .٤وال ؼ - ٤جذبحر ٘شـت الّمل الزي
ًفلح له ١ل ِاول ٜادس ِلُه.
ومً ألادلت ِلى اَخمام الذولت ؤلاظالمُت  -مميلت في شخق الشظى ٥ال٢شٍم
(ؿ)  -ما سوي مً أن سحال مً ألاهفاس أحى الىبي ِلُه الفالة والعالم ٘عأله (أي ولب
 1العُاغي  ،الشوك الىمحر  ، 209/ 3 ،م٢خبت الىٍذ  ،الىاة ، ٚالىبّت الياهُت 1968
 2أخشحه الترمزي
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مىه ـذٜت ) ٘ٝا ٥له (اؿ)" :ما في بِخ ٤ش يء ؟" ٜا :٥بلى ،خلغ (کعاء ٔلَُ ممتهً)
ًلبغ بّمه وٍبعي بّمه ،وّٜب ٌؽشب ُ٘ه اإلااءٜ ،ا" :٥آجني بهما " ٘أجاٍ بهما،
٘أخزَما سظى( ٥ؿ) وٜا" :٥مً ٌؽتري َزًً؟ ٜا ٥سحل :أها آخزَما بذسَمٜ ،ا" :٥مً
ًضٍذ ِلى دسَم؟" (مشجحن أو زالزا ) ٘ٝا ٥سحل :أها آخزَما بذسَمحن٘ ،أِىاَما ئًاٍ وأخز
الذسَمحن ٘أِىاَما لألهفاسي ،وٜا :٥اؼتر بأخذَما وّاما ٘أهبزٍ ئلى أَل ٤واؼتر باآلخش
ٜذوما ٘أجني به" ٘أجاٍ به٘ ،ؽذ ُ٘ه سظى ٥هللا (ؿ) ِىدا بُذٍ زم ٜا ٥له" :ارَب
٘اخخىب وبْ وال أسٍى ٤خمعت ِؽش ًىما" ٘زَب الشحل ًدخىب وٍبُْ٘ ،جاء وٜذ
أـاب ِؽشة دساَم ٘اؼتري ببّمهما زىبا وبّمها وّاماٝ٘ ،ا ٥سظى ٥هللا (ؿ)َ :زا
خحر مً أن ججئ اإلاعألت ه٢خت في وحهً ٤ىم الُٝامت".1
ومً الٝىاِذ اإلاعخٙادة مً رل ٤الخذًث أن معإولُت الذولت ال ج ٚٝفي َزا
اإلاجاِ ٥ىذ خذ مجشد جى٘حر ٘شـت الّمل للّاول  -باِخباسٍ خٝا للّامل  -خٝا واحبا
ِلى الذولت ،وئهما جخجاوص رل ٤ئلى مخابّت الّامل بّذ الخداٜه بالّمل لتري ما ئرا ١ان
َزا الالخداٜ ٛذ خ ٞٝأو لم ًد ٞٝالٕاًت مىه في جدٙ٠ ُٞٝاًت خاحت الّامل.
٠زل ٤وضح الخذًث دوس اإلاجخمْ ؤلاظالمي في جِعحر ظبل الّمل للّاولٝ٘ ،ذ
ِشك الشظى( ٥ؿ) ممخل٣اث الشحل ِلى مً خمش مجلعه مً اإلاعلمحن وٜا" :٥مً
ٌؽتري َزًً؟" أي الخلغ والّٝبّ٘ ،شك أخذ الخمىس دسَما ،وولب الشظىِ ٥لُه
الفالة والعالم الضٍادة ختى ٜام آخش واؼتراَما بذسَمحن ٘٣ان َزا اليمً سأظما ٥الشحل
في ِمله الجذًذ ،وَ٢زا جما٘شث حهىد ألامت مميلت في
ٜاةذَا ِلُه الفالة والعالم وبّن أ٘شادَا لُجذ أخذ الّاولحن ظبُله ئلى الّمل
وال٢عب الخال.٥
ومً أَم اإلاالخٍاث أن الشظى( ٥ؿ) لم ًٌّ الشحل مً بِذ اإلاا ٥ألهه ١ان
ًمل ٤ما ٌعخىُْ بيمىه أن ٌؽ ٞوشٍٝه في الخُاة وٍ٢عب ٜىجه مً وشٍ ٞخال .٥وِلُه
 " 1أخشحه اليعاتي والترمزي مً سواًت أوغ بً مال- ٤
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ُ٘م ً٢الٝى ٥بأن الذولت ال ًجىص لها أن حّحن أخذ الّاولحن مً بِذ اإلاا ٥متى ما ١ان له
ملٌ ٤عخىُْ اظديماسٍ بالّمل .ومْ أن الشحل لم ًً ً٢ملٔ ٤حر خاحاث لشوسٍت ال ٔني
ِجها بٕحر مؽٝت ٘لشبما أزش ِ -لُه العالم – أن ًدمله َزٍ اإلاؽٝت بذال مً أن ٌُّىه مً
بِذ اإلاا ٥لِؽّشٍ بٙمُلت الاِخماد ِلى الىٙغ ولُمشب اإلايل للّاولحن أن ً٣ىهىا ِىها
للذولت في خل مؽا١لهم بذال مً أن ًلٝىا بيٝلهم ١له ِلحها.

1

ومً َىا وّلم أن الّمل خ ٞل٣ل معلم ٜادس ِلُه ،وخِ ٞلى الذولت جى٘حرٍ ل٣ل
ِامل مخّىل باخث ِىه ختى ال ًب ٞفي اإلاجخمْ ؤلاظالمي مخخل ًِ ٚس٠ب ؤلاهخاج
والّمل اإلايمش للٙشد واإلاجخمْ.
ا
ثاهيا :حم ألاجس:
ألاحش َى ِفب الذساظاث وألابدار التي جىاٜؾ ِىفش الّمل ظىاء ١ان َزا في
اإلازاَب الاٜخفادًت الىلُّت أو في ألادًان٘ .الّمل رو ُٜمت اٜخفادًت ٌعخد ٞبارله
م٣ا٘أة مادًت .وهجذ بّن الٝٙهاء ميل ابً جُمُت ٌعخخذم اـالح "حعّحر ألاِما"٥
للذاللت ِلى ألاحش ٘هى ًٝفذ أن الّمل له زمً أي أحش ٠أي ظلّت أخشي

2

وأحش الّامل َى خٝه الياوي بّذ اخخُاس الّمل ،ئر ًٝى ٥هللا حّالى في خٞ
اإلاشلّاث (فئن ؤزضعً لگم فأثى ُهً) 3و١ل ِامل ميل اإلاشلّاث في َزا الخ.ٞ
٘الّامل البذ أن ٌعخد ٞأحشا في مٝابل ِمله ،ئر ألاـل أال ِمل بٕحر أحش أخزا مً ٜىله
حّالى في آلاًت العابٝت .ومً زم ٘اهه ًجب ِمال بالٝاِذة اإلاٝشسة مً أن (الٕشم بالٕىم)
أن ًإدي ـاخب الّمل ئلى الّامل أحشٍ ٘ىس اظخدٝاٜه له ،ورل٣ً ٤ىن ِٝب ئهجاصٍ له
مباؼشة.

 1حما ٥الذًً ِباد  ،ؼشَّت ؤلاظالم  ،الّمل والّما ، ٥ؿ  ، 104ؼش٠ت الاجداد للىباِت  ،الٝاَشة
 2مدمذ اإلاباس ، ٟآساء ابً جُمُت في الذولت وِلى جذخلها في اإلاجا ٥الاٜخفادي  ،ؿ  143داس ال٢ٙش یہ
الياليت 1970م
 3ظىسة الىال ، ٛآًت6:
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وؤلاظالم ًىص ي باإلاداٍ٘ت ِلى خ ٞالّامل في ألاحش ،وٍدزس مً اهخٝاـه
والا٘خُاث ِلُه ،وٍمشب ألامياِ - ٥لى وشٍٝخه  -لُذلل ِلى أن ئًٙاء الّامل خٝه وظُلت
للىجاة مً اإلادً التي ٜذ جترادٗ ِلى ألامم احخماُِا وظُاظُا لى ٌلم ٘حها الّاملىن
وٍئعىا مً هىا ٥خٝىٜهم وأحىسَم ١املت .ولٝذ لشب الشظى( ٥ؿ)  -وَى ٜاةذ َزٍ
ألامت ومشؼذَا  -اإلايل الىُب في خَ َٙزا الخ ٞوسِاًخه ،ئر سوي  -في مٝام اإلاذح
واليىاء  " -أن سحاال زالزت اهىلٝىا ختى أواَم اإلابِذ ئلى ٔاس ٘ذخلىٍ ٘اهدذسث صخشة مً
الجبل ٘عذث ِلحهم الٕاسٝ٘ ،الىا :ئهه ال ًىجُ٢م مً َزٍ الصخشة ئال أن جذِىا هللا
بفالح أِمال٢م٣٘ ،ان ألاو ٥بشا بىالذًه و١ان الياوي خٍُٙا ِلى ألاِشاك ،وجىحه ٠الَما
ئلى هللا بفالح ِمله٘ ،اهٙشحذ الصخشة ٜلُال ًِ ٘م ال٢ه ٚبٝذس ال ًم٢جهم مً الخشوج
ختى ٜا ٥اليالث :اللهم ئوي اظخأحشث أحشاء ٘أِىُتهم أحشَم ٔحر سحل واخذ جش ٟالزي
له ورَب٘ ،يمشث أحشٍ ختى ٠ثرث مىه ألامىا٘ ،٥جاءوي بّذ خحن ٘ٝاً :٥ا ِبذ هللا أد
ئلى أحشيٝ٘ ،لذ له١ :ل ما جشي مً أحل ٤مً ؤلابل والبٝش والٕىم والشٝ٘ ،ُٜٞاً :٥ا ِبذ
هللا ال حعتهضب بيٝ٘ ،لذ :ئوي ال اظتهضب ب٘ ،٤أخزٍ ١له ٘اظخاٜه ٘لم ًتر ٟمىه ؼِئا،
اللهم ئن ٠ىذ ّ٘لذ رل ٤ابخٕاء وحه٘ ٤أ٘شج ِىا ما هدً ُ٘ه٘ ،اهٙشحذ الصخشة
٘خشحىا ًمؽىن".1
٘زل ٤اإلايل اإلاخٝذم ًشمض ئلى مّان ٍُِمت مً مّاوي الّذ ٥والى٘اء وأداء ألاماهت
والتي ًجب أن ًخف ٚبها أصخاب ألاِما ،٥وَى ٌؽحر ئلى أن اهتهاء الّامل مً أداء
مهمخه ًجّل أحشٍ أماهت في ِى ٞـاخب الّمل ًبٝى ودٌّت ِىذٍ ئلى آخش الذَش،
ًدٍٙه لفاخبه ال ٌعخٕله وال ًيخ ْٙبه ،وأما ئرا اظخٕله واظديمشٍ وهخج ًِ رل٤
أسباح٘ ،ان ألاحش وأسباخه اإلاماِٙت مً خ ٞالّامل ولِغ لفاخب الّمل مىه ئال أحش
ِمله َى ُ٘ه ئن ؼاء أخزٍ ِذال وئن ؼاء جش٠ه ٘مال٠ ،ما ّ٘ل الشحل اليالث في
الخذًث اإلاخٝذم.
 1ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي  ،449/4،مشحْ ظابٞ
داس الٙکش بحروث ،الىبّت
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ولئن ١ان رل ٤اإلايل ٌؽحر ئلى سأي الذًً في الخّامل الٙشدي وألاظاط الزي ًيبػي
له٘ ،اهه ٌؽحر مً ٜشب أو مً بّذ ئلى أن ألامت التي ًٙؽىا ٘حها أ١ل أحىس الّامل ؤفب
خٝىٜه الىاضخت لِعذ ألامت التي حِّؾ في لمان العماء أو التي جىقي ه٢باث الخُاة أو
التي ئرا أـابها حشح جى ْٜلها الٙشج بل ِلى الّ٢غ ال ج٣اد جتردي في َاوٍت ختى ججذ مً
ًخٝذم لحهُل ِلحها التراب

1

ولٝذ أمش الشظى( ٥ؿ) باِىاء الّامل أحشٍ ٘ىس ئهجاصٍ للّمل ،ئر ًٝى" ٥أِىىا
ألاححر خٝه ٜبل أن ًجِ ٚشٜه" . 2وفي سواًت أخشي " أِىىا ألاححر أحشٍ ٜبل أن ًجٚ
ِشٜه" 3وٍٝى( ٥ؿ) جدزًشا مً ؤلاخال ٥بزلٜ "٤ا ٥حّالى في الخذًث الٝذس ي" :زالزت أها
خفمهم ًىم الُٝامت ،سحل أِىى بي زم ٔذس  ،وسحل باُ خشا ٘أ١ل زمىه ،وسحل
اظخأحش أححرا ولم ٌّىه أحشٍ" .4وفي سواًت أخشي "ولم ًى٘ه أحشٍ " 5وٍٝى ٥الخاَ٘
أخمذ بً ِلي بً حجش الّعٝالوي في جىلُذ خىىسة مىْ أحش ألاححر " َى في مّنى مً
باُ خشا وأ١ل زمىه ألهه اظخىفي مىّٙخه بٕحر ِىك و٠أهه أ١لها ،وألهه اظخخذمه بٕحر
أحشة و٠أهه اظخّبذٍ" 6.أي ًٝاسن بحن مً مىْ أحش ألاححر وبحن مً باُ خشا.
ئرا ١ان ألاحش مً ـاخب الّمل في مٝابل ئهخٙاِه مً ِمل الّامل٘ ،ان رل٤
ًٝخض ي أن ً٣ىن ألاحش ِلى ٜذس الّمل دون ٌلم٘ ،اهلل ظبداهه وحّالى ًٝى( ٥ول
ثبخسىا الىاس ؤشياءهم ول جعثىا في ألازض مفسدًً) 7وٍٝى( ٥ولكل دزجات مما
 1مدمذ الٕضالي  ،ؤلاظالم واإلاىاهج الاؼتراُ٠ت  ،ؿ  223داس ال٢خب الخذًيت  ،الٝاَشة
 2ابً ماحت  ،ظجن ابً ماحت  ، 2 / 817 ،جد ُٞٝمدمذ ٘إاد ِبذ الباقي  ،داس ئخُاء ال٢خب الّشبُت ،
الٝاَشة ِِس ى البابي الخلبي وأوالدٍ .
 3الفىّاوي  ،ظبل العالم ، 3 / 73 ،اإلا٢خبت الخجاسٍت ال٢رري  ،الىبّت الشابّت
 4الؽى١اوي ،هُل ألاوواس ،332/5 ،ؼش٠ت م٢خبت ووبّت مفىٙي الباب الخلبي ،الىبّت الاخحرة
 5ابً ماحت ،ظجن ابً ماحت ،816/2 ،مشحْ ظابٞ
 6ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي  ، 418/4،مشحْ ظابٞ
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عملىا وما زبك بغافل عما ٌعملىن)( 1مما عملىا وليىفيهم ؤعمالهم وهم ل ًظلمىن)

2

وٍٝى ٥حّالى (ول ثإكلىا ؤمىالكم بيىكم بالباطل )ُ( 3)...واي ٘عاد أٍِم مً خشمان
ِامل مً أحشٍ .
ثحدًد ألاجس :
مً اإلاٝشس أن ألاحىس في ألاِما ٥جٝذس بُٝمت الّمل وبما ًٙ٢ي الّامل وأَله
باإلاّشوٗ مً ٔحر جٝخحر وال ئظشاٗ ،وأن رلً ٤خخل ٚباخخالٗ ألاِما ٥وألاشخاؿ
وألاخىا ٥وألاِشاٗ .وألاحشة حعخدِ ٞلى الّمل أو ِلى الضمً ولزلًٝ ٤عمىن الّامل ئلى
ٜعمحن أححر ِام وأححر خاؿ٘ .األححر الّام وَى الزي ٌعخد ٞأحشجه ِلى الّمل الزي
ًٝىم به ١الخُاه وهدىٍ  .وألاححر الخاؿ َى الزي ًٝىم بّمله وال ًدذ أحشٍ مٝذاس
الّمل وئهما ًدذٍ الضمً ١الّامل الزي ًأخز أحشجه ِلى اظخمشاسٍ في الّمل ؼهشا أو
أظبىِا أو ًىما وَى الزي ٌعخد ٞألاحشة ِلى الضمً ال ِلى الّمل .وٜذ ًضدوج ألاححران في
هىُ واخذ ٠مً ًٝىم بأِما ٥بأحىسَا ،وٍ٣ىن ِىذٍ ِماً ٥خىلىن الُٝام بهزٍ ألاِما،٥
٘شب الّمل ًأخز ألاحشة ِلى الّمل وَّىي الّما ٥الزًً ٌّملىن مّه أحىسَم ِلى
الضمً.

4

وفي الىٍام الاٜخفادي الشأظمالي ،هجذ أن ألاحش ًخدذد بىاءا ِلى ٌشوٗ ولب
أصخاب ألاِما ٥وألا٘شاد ِلى خذمت الّمل مً هاخُت وِلى ٌشوٗ ِشك الّما ٥مً
هاخُت أخشي ،وَزا بال ؼً ٤جّل ُٜمت ألاحىس جخٕحر مً هاخُت ٜذستها ِلى ؼشاء العلْ
والخذماث اسجٙاِا واهخٙالا جبّا إلاا ًفِب أزمان العلْ والخذماث مً حٕحر اسجٙاِا
 2ظىسة الؽّشاء  ،آًت183 :
 3ظىسة ألاوّام  ،آًت 132:
4ظىسة ألاخٝاٗ  ،آًت 19:
 5ظىسة البٝشة  ،آًت 188
ِِ 4س ى ِبذٍ ،الىٍم اإلاالُت في ؤلاظالم ،ؿ  ،232ؼش٠ت الىباِت الٙىُت اإلاخدذة  ،وبّت 1977م
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واهخٙالا .1وَزا ًٙعش لىا خاالث الالىشاباث والشاباث الّما ٥اإلاعخمشة في اإلاجخمّاث
الشأظمالُت مً أحل صٍادة ألاحىس ،خُث ال ًخدذد ألاحش بىاءا ِلى ما ًٙ٢ي الّامل وَعذ
خاحخه وٍجّله ٌِّؾ في اإلاعخىي الّام للش٘اَُت باليعبت ل٣ل اإلاجخمْ.
أما ؤلاظالم ٘اهه لم ًدذد وشٍٝا مُّىا لخدذًذ ألاحش٘ ،زل ٤ش يء ًخخلٚ
باخخالٗ الٍشوٗ وجإزش ُ٘ه ِىامل ٠يحرة مجها هىُِت الّمل والىٜذ الزي ٌعخٕشٜه وزمً
العلّت اإلاىخجت ومعخىي اإلاِّؽت .ومْ رل٘ ٤اهىا هجذ أن الٝٙهاء ًمبىىن ألاحش بأحش
اإلايل ورلً ٤م ً٢اظخخالـه مً مباخثهم اإلاخّلٝت بٙعاد الّٝىد -ئر ًٝشسون أهه للّامل
2
أحش اإلايل بالٕا ما بلٖ في خالت ؤلاحاسة واإلاماسبت الٙاظذة مْ اخخالٗ آلاساء.
وبالخأمل في الٝشآن هجذ أهه ًأمش باًٙاء ألاحش للمشلّت باإلاّشوٗ٠ ،ما في ٜىله
حّالى[ :فئن ؤزضعً لكم فإثىهً ؤجىزهً واثمسوا بيىكم باملعسوف)٠ 3زلًٝ ٤ى ٥حّالى
ا
ا
مخاوبت وئلى الُدُم ووـُه (ومً كان غىيا فليسحعفف ومً كان فليرا
فليإكل باملعسوف) 4.واإلاّشوٗ لذ اإلاى٢ش ٠ما ًبذو مً اإلاٝابلت بُجهما في ٜىله حّالى (كىحم
خير ؤمة ؤخسجد للىاس ثإمسون باملعسوف وثنهىن عً املىكس).5
٘اإلاّشوٗ ما ظ٢ىذ ئلُه الىٙغ مً ٜى ٥أو ّ٘ل لخعىه ِٝال وؼشِا ،وما
حع ً٢ئلُه الىٙغ ُ٘ما ًخّل ٞباألحىس َى أن ج٣ىن ِلى ٜذس اإلاىّٙت اإلابزولت وبما ًدٞٝ
ٙ٠اًت الّامل في لشوساجه اإلاِّؽُت والاحخماُِت ،وَى الزي ًذِ ٥لُه ألا١ل باإلاّشوٗ
٠ما في آلاًت اإلاز١ىسة .

 1د خعً مدمىد ئبشاَُم ،مبادب الىٍشٍت الاٜخفادًت ،ؿ  ، 387بذون
 . 2اهٍش في رل :٤اإلإني البً ٜذامت  ، 40/ 5وبذاتْ الفىاتْ لل٣اظاوي 2558 /5
_( 2582مشاحْ ظابٝت ).
 3ظىسة الىال ، ٛآًت .6:
 4ظىسة اليعاء  ،آًت .6 :
 5ظىسة آِ ٥مشان  ،آًت 110:
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وٍضٍذ ما رَبىا ئلُه جأُ٠ذا ما سوجه العُذة ِاتؽت سض ي هللا ِجها ،ئر ٜالذ "إلاا
اظخخل ٚأبى ب٢ش الفذًٜ ٞا :٥لٝذ ِلم ٜىمي أن خش٘تي لم ج ً٢حعجض ًِ مإوهت أَلي،
وؼٕلذ بأمش اإلاعلمحن٘ ،عُأ١ل آ ٥أبي ب٢ش مً َزا اإلاا ٥واخترٗ للمعلمحن ُ٘ه "

1

وحاء في ٘خذ الباسي أهه إلاا اظخخل ٚأبى ب٢ش أـبذ ٔادًا ئلى العىِ ٛلى سأظه
أزىاب ًخجش بها٘ ،لُٝه ِمش بً الخىاب وأبى ِبُذة بً الجشاح ٘ٝاال ُٚ٠ :جفىْ َزا
وٜذ ولُذ أمش اإلاعلمحن؟ ٜا٘ :٥مً أًً أوّم ُِالي؟ ٜالىا :جٙشك لٙ٘ ،٤شلىا له ١ل
ًىم ؼىش ؼاة " .2أي ٘شلىا له ما ًُٙ٢ه.
وٜا ٥أبى ًىظ" ٚخذزني مدمذ بً مدمذ بً أبي حمّت ٜا :٥خذزىا أؼُاخىا أن
أبا ِبُذة بً الجشاح ٜا ٥لّمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه :دوعذ أصخاب (ؿ)  -أي أهه
ٌّخب ِلى أمحر اإلاإمىحن ألهه اظخخذم بّن الصخابت في حباًت الخاسج وسبما ٌٕشيهم اإلاا٥
٘خمخذ ئلُه أًذيهم بٕحر خٝ٘ .ٞا ٥له ِمشً :ا أبا ِبُذة ،ئرا لم اظخًّ بأَل الذًً ِلى
ظالمت دًني ٘بمً اظخًّ؟ ٜا :٥أما ئن ّ٘لذ ٘أٔجهم بالّمالت ًِ الخُاهت" .واإلاّنى ئرا
اظخّملتهم ِلى ش يء ٘أحض ٥لهم في الّىاء والشص ٛالًدخاحىن ()1

3

ومً جىبُٝاث جٝذًش ألاحش ِىذ الٝٙهاء ما أوسدٍ اإلااوسدي مً أـى ٥جٝذًش ِىاء
الجِؾ ئر ًٝى" ٥أن جٝذًش الّىاء مّخرر بالٙ٢اًت ختى ٌعخٕنى بها الجىذي ًِ الخماط
مادة جٝىّه ًِ خماًت البُمت ،والٙ٢اًت مّخررة مً زالزت أوحهِ :ذد مً ٌّى ٥مً
الزساسي واإلامالُ ،٤وِذد ما ًشجبىه مً الخُل والٍهش ،زم اإلاىلْ الزي ًدله في الٕالء
وفي الشخقُٝ٘ ،ذس کٙایخه في هٝٙخه و٠عىجه الّامت ُ٘٣ىن َزا اإلاٝذس في ِىاةه ،زم
4
حّشك خاله في ١ل ِام ٘ارا صادث سواجبه اإلااظت صٍذ وان هٝفذ هٝق.
 . 1ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي ،303/4 ،
 2اإلاشحْ العاب ٞؿ305
 3أبى ًىظ ، ٚالخشاج  ،ؿ  ،17وبْ بىالٌ1302 ٛ
 4اإلااوسدي  ،ألاخ٣ام العلىاهُت  ،ؿ  ، 205مىبّت الخلي  ،الٝاَشة  ،الىبّت الياهُت 1966م
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٘اإلااوسدي ًُٝم جٝذًشٍ لّىاء الجىذي  -في الذولت ؤلاظالمُت ِ -لى أظاط
ئِىاةه خذ الٙ٢اًت ،وٜذ ًشي بّمهم أن َزا الخٝذًش خاؿ بالجىذ وال ًجىص سخبه
ِلى باقي أهىاُ الّمل وـىسٍ اإلاخخلٙت ،ول٢ني أٜى ٥بأن ؤلاظالم ٌّخرر الّمل حهاد٠ ،ما
ًشي في الجهاد هىِا مً أهىاُ الّمل٘ ،الزي ٌّمل في ١ل ٘شوُ الّمل َى في حهاد ،زم أن
َزا الخٝذًش مبني ِلى ألاـى ٥ؤلاظالمُت الّامت وألاظاهُذ العابٝت وهي حؽمل حمُْ
أهىاُ الّمل.
وٍالخَ في جٝذًش اإلااوسدي أن جٝذًش ألاحش أي جدذًذٍ ال ًخمْ لٝىي العى- ٛ
أي الّشك والىلب  -وخذَا ،وئهما ًشاعى ُ٘ه ٙ٠اًت الّامل٠ ،زل ٤هالخَ أن ألاحش
ًشاعى ُ٘ه ألاِذاد الزي ًٝىم به الّامل الزي ًإدي الّمل ،وٍدبحن َزا في أن الّىاء
ساعي ما ًشبىه الجىذي مً خُل ،والخُل جميل ؤلاِذاد الالصم للمٝاجل ومً زم ٘ارا ١ان
َىاِ ٟمل جلضم له دساظت وجذسٍب وحّلُم ٘ان ميل َزٍ ألامىس ًجب أن ج٣ىن مىلْ
اِخباس ِىذ جٝذًش ألاحش ،ومشاِاة رلِ ٤لى حاهب ٠بحر مً ألاَمُت ،ألهه لى لمىذ
الٙ٢اًت ل٣ل واخذ ووٜٙذ الخّالُم ِىذ َزا الخذ لّٝذث الهمم ًِ الخٝذم  -أما أن
1
ًإخز في الاِخباس ؤلاِذاد ٘ان َزا بميابت خا٘ض للخّلُم وا٠دعاب مهاساث حذًذة.
وهالخَ أخحرا أن الٙ٢اًت التي ًبني ِلحها الخٝذًش ال ًىٍش ٘حها للّمل وخذٍ ،وئهما
ًىٍش ٘حها ئلى الّامل والى ما ًخدمله مً معئىلُاث أظشٍت ،بل أن ِىاء الّامل ًشاعي
ُ٘ه ما ً٣ىن ِىذٍ مً خادم ًدخاحه والصم لخذمخه والُٝام ِلى ؼإوهه.
وِلى أًت خا٘ ٥ان مىلىُ جٝذًش ألاحىس ٌّخرر آلان مفلخت مً اإلافالح اإلاشظلت
للمجخمْ ؤلاظالمي ،رل ٤أهه ًمغ ٜىاِا ٠بحرا مً أبىاةه 2لزل٘ ٤ان الدؽشَّاث الّادلت

 1سّ٘ذ الّىض ي  ،الاٜخفاد ؤلاظالمي وال٢ٙش اإلاّاـش  -هٍشٍت الخىصَْ _  _1ؿ  ، 139مً مىبىِاث
مجمْ البدىر ؤلاظالمُت بالٝاَشة  ،الهُئت الّامت لؽإون اإلاىابْ ألامحرًت ،الٝاَشة  ،وبّت 1973م
 2أخمذ مدمذ الّعا ٥و آخش  ،الىٍام الاٜخفادي في ؤلاظالم  ،ؿ  150م٢خبت وَبعت بالٝاَشة ،
الىبّت الياهُت1977م
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التي جدذد مّاًحر ألاحشة وجشجب خذماث الّاملحن وجُٝم الٝعي بُجهم مً الىاحب الخ٢م
الزي ال حعخٝش خُاة الىاط ئال بها ،وال ًٝىم اإلاّشوٗ ئال بها٠ ،ما أن التهادن ٘حها رسَّت
ئلى الٍلم الزي ٌعبب الٙعاد والشؼىة واظخدال ٥اإلاا ٥الّام .وال ؼ ٤أن مً أـى٥
الاحتهاد في الؽشَّت الّمل باإلافالح اإلاشظلت ال٣لُت وظذ الزسَّت ٘مال ًِ اإلابادب
والعىاب ٞالتي ر٠شهاَا.
وبىاءا ِلى رل ٤وِلى ٜىاِذ أخشي ،اؼتره الٝٙهاء أن ً٣ىن الّمل مّلىما
ومدذودا وألاحش مّلىما ،وٜشسوا أحش الّامل في خالت ٘سخ الّٝذ ،وبّمىا أحش الّامل
ِلى ٜذس الّمل في اإلاماسبت وال٢شاء ؤحرَا مما ِىِذ بخىلُده وجٙفُله ٠خب الٝٙه،
وخاـت في باب اإلاّامالث.
خالـت ألامش وُ٘ما جٝذم بديه هشي أن ألاحش ًجب أن ٌٕىي خاحت الّامل
وٙ٠اًخه بدُث ٌٕىي خاحت الّامل وئهٙاٜه ِلى أظشجه ،و٠زل ٤ؤلاهٙا ٛفي مفالح
الجماِت ؤلاظالمُت المشوسٍت٠ ،زلً ٤جب أن ً٣ىن في ألاحش ٘اةن  -ولى ٜل -
إلاٝابلت وىاسب الخُاة ،وبزل ٤ه٣ىن ٜذ خٝٝىا ٙ٠اًت الّامل وما ًضٍذ ِلحها  -وهذسأ بزل٤
أًت مٙعذة ٜذ جىجم ًِ اهخٙاك أحىس الّاملحن ًِ ٙ٠اًت خاحاتهم.

ا
ثالثا :العمل على كدز الطاكة:

ومً خ ٞالّامل أال ً٣ل ٚما ال ًىُ ،ٞئر ًٝى ٥الىبي (ؿ) في خ ٞالش" ُٜٞوال
ج٣لٙىَم ما ٌٕلبهم ٘ان ١لٙخمىَم ما ٌٕلبهم ٘أُِىىَم"ٜ 1ا ٥ابً حجش " واإلاشاد أن ً٣لٚ
الّبذ حيغ ما ًٝذس ِلُه ٘ان ١ان ٌعخىُّه وخذٍ وئال ٘لُّٙه بٕحرٍ"  .2وٍٝى( ٥ؿ)
٠زل" ٤للملى ٟوّامه و ٠عىجه وال ً٣ل ٚمً ألاِما ٥ئال ما ًىُٝه"
 1ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي 174 ،
 2اإلاشحْ العاب ، ٞؿ 175
 3الفىّاوي  ،ظبل العالم  ،ؿ 177
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وئرا ١اهذ َزٍ ألاخادًث خاـت بالش ُٜٞئال أن الشظىِ ٥لُه الفالة
والعالم ئهما خفهم بها في أ٠رر الًٍ ألن ولّهم الاحخماعي  -باِخباسَم مملى٠حن سبما
دْ٘ ظادتهم ئلى ئسَاٜهم بالّمل ال ألنهم وخذَم الجذًشون بالش٘ ٞدون ئخىانهم الّما٥
ألاخشاس ،وِلى أًت خا٘ ٥ان جىحُه الشظى( ٥ؿ) ًجشي ِلى ظاةش الّاملحن.
وٍٝى ٥هللا حّالى [ ل ًكلف هللا هفسا إل وسعها ]٘ 1الخ٣لُ ٚال ً٣ىن ئال في داةشة
الىاٜت ،والٝاِذة الؽشُِت أهه ال ج٣لُ ٚئال ٜذس اإلاعخىاُ وما ًم ً٢الاظخمشاس ِلُه مً
ٔحر حهذ٘ ،اإلظالم ًىهى ًِ ئسَا ٛالّمل ختى في مجا ٥الخّبذ هللاٝ٘ .ذ ٜا ٥حّالىً{ :سٍد
هللا ؤن ًخفف عىكم وخلم إلاوسان ضعيفا) 2وٍٝىً( ٥سٍد هللا بكم اليسس ول ًسٍد بكم
العسس ]( 3وعلى الرًً ًطيلىهه فدًة طعام مسكين)

4

والشظى( ٥ؿ) ًٝى" ٥أ١لٙىا مً الّمل ما جىُٝىن ٘ان خحر الّمل أدومه وأن ٜل" 5أي
أن ألاِما ٥الذاةمت أخب ئلى هللا وئن ١اهذ ٜلُلت مً ألاِما ٥ال٢بحرة التي ججهذ وال ًمً٢
الاظخمشاس ِلحها .
ومً آلازاس الذالت ِلى ههي ؤلاظالم ًِ ئسَا ٛالىٙغ ختى في مجا ٥الّبادة أن سظى ٥هللا
(ؿ) ظمْ امشأة مً اللُل جفلى ٘ٝا " :٥مً َزٍ؟" ُ٘ٝل لهَ :زٍ الخىالء بيذ جىیذ ،ال
جىام اللُل٢٘ ،شٍ رل ٤سظى ٥هللا ـل ی (ؿ) ختى ِش٘ذ ال٢شاَُت في وحهه ،زم ٜا" :٥أن
هللا جباس ٟوحّالى ال ٌّمل ختى جملىا ،أ١لٙىا مً الّمل مالکی به واٜت " .6وسوي أبى َشٍشة
أن سظى ٥هللا (ؿ) ٜا" : ٥ئًا٠م والىـاٜ "٥الها زالر مشاث ٜ ،الىا ٘ :اه ٤جىاـل ًا

 1ظىسة البٝشة ،آًت 286:
 2ظىسة اليعاء ،آًت28 :
 3ظىسة البٝشة آًت 185:
 4ظىسة الٝش آًت 184
 5ابً ماحت  ،ظجن ابً ماحت  290 /2،مشحْ ظابٞ
 6اإلاىوأ  ،مال ٤بً أوغ  118 /1 ،مىبّت ِِس ى البابي الخلبي
400

سظى ٥هللا ؟ ٜا" : ٥ئه٢م لعخم في رل ٤ميلي ،ئن أبِذ ًىّمني سبي وَعُٝني٘ ،أ١لٙىا مً
الّمل ما جىُٝىن" .1وًِ ِبذ هللا بً ِمش سض ي هللا ِجهما ٜا :٥دخل ِلى سظى ٥هللا
(ؿ) ٘ٝا " :٥ألم أخرر أه ٤جٝىم اللُل وجفىم الجهاس؟ ٜلذ :بلىٜ ،ا٘ : ٥ال جّٙل ٜ ۰۰۰م
وهم وـم وا٘ىش ٘ان حعذِ ٟلُ ٤خٝا ،وأن لُّىِ ٤لُ ٤خٝا ،وأن لجزوسِ ٟلُ٤
خٝا ،وأن لضوحِ ٤لُ ٤خٝا ".2
وبميل ما ههى ؤلاظالم ًِ ئسَا ٛالىٙغ بالّمل الذًنيٝ٘ ،ذ حؽذد في نهُه ًِ
ئسَاٜها بالّمل الذهُىي٘ ،مً خ ٞالّامل أن جدذد له ظاِاث الّمل في الُىم ججىبا
إلسَاٜه ،والظُما أن هللا ٜذ ٘شك ِلى الّامل ٘شاةن ؼتى ٔحر الّمل ّ٠بادة سبه
وسِاًت أَله وولذٍ وأداء خ ٞبذهه ٠ -ما حاء في خذًث ابً ِمش العاب ٞر٠شٍ  -وولب
الّلم الىاْ٘ له في الذًً والذهُا بدُث ال ًجىص أن ٌؽٕله الّمل ًِ ش يء مً َزا .وِلى
الذولت مشاِاة رل ٤ومشاٜبت جىُٙزٍ خٍٙا لخ ٞمً خٝى ٛالّامل.
ومً خ ٞالّامل  -ججىبا لإلسَا - ٛأن ٌعترًذ بحن الخحن والخحن وؽاوه وٜذسجه
ِلى الّمل ،وسبما جممً َزا الخ ٞالشاخت أزىاء الّمل الُىمي أو جممً ساخت أظبىُِت
أو ؼهشٍت أو ظىىٍت ،أو جممً َزا ١له جبّا لٍشوٗ الّمل اإلاخخلٙت٘ .الّامل ئرا ١ان
ٌعخىُْ الّمل ازىتي ِؽش ظاِت ٘اهه ال ٌعخىُْ بل پهً ؼِئا ٘ؽِئا ختى ال ٌعخىُْ
الُٝام بما دون رل ،٤ولزلً ٤ررس الاظخمشاس ظاِاث الّمل بضمً مدذود ٌعخىُّه
الّامل وَعخىُْ الاظخمشاس ِلُه مً ٔحر ئحهاد وال ئسَا .ٛوٍجب ِلى ـاخب الّمل أن
ًخُٝذ ب٣ل َزا وٍىٙزٍ جماما جىُٙزا لخىحُه الشظى( ٥ؿ)" وال ج٣لٙىَم ما ٌٕلبهم.

 1أخمذ بً خىبل ،اإلاعىذ 12 / 7162 ،داس اإلاّاسٗ بمفش 1953م
 2ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي ؼشح صخُذ البخاسي ،121/5 ،مشحْ ظابٞ
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أما ئرا أساد ـاخب الّمل مً الّامل أن ٌّمل في ٔحر أوٜاث الّمل اإلاٝشسة ٘ان
واحبا ِلُه في خالت ٜبى ٥الّامل لزل ٤أن ٌّىُه أحشا ألاُ٘ا مٝابل مىّٙت ِمله في
َزا الىٜذ الضاةذ ِلى الىٜذ اإلاٝشس للّمل و٘ ٞالىاٜت اإلاّخادة جىُٙزا لٝى ٥الىبي
ال٢شٍم (ؿ) في خخام خذًيه "٘ان ١لٙخمىَم ما ٌٕلبهم ٘أُِىىَم" ٘ان أِىاء الاحش
ؤلالافي ًِ الّمل في الىٜذ الضاةذ ِلى جل ٤العاِاث اإلادذدة أو في أوٜاث الشاخاث أو
الاحاصاث َى بال ؼ ٤مً مخىاوٜ ٥ىله ِلُه الفالة والعالم ٘أُِىىَم " ٠ما أهه لِغ مً
ؤلاِاهت أن ًجررٍ ِلى الّمل في أي وٜذ مهما ١ان ألاحش ئرا لم ًٝبل الُٝام به ألي ظبب
ئر ً٣ىن ـاخب الّمل خُيئز  -ئرا أـش ِلى أن ًٝىم الّامل بما ولب مىه  -مخالٙا
لٝى ٥الىبي (ؿ) "وال ج٣لٙىَم ما ٌٕلبهم".
٠زل٘ ٤ان الذولت ئرا ٜشسث ظىا مُّىت لاللخدا ٛبّمل مّحن ُ٘جب ِلى أصخاب
ألاِما ٥مشاِاتها ختى ال ج٣ىن اإلاخالٙت خشوحا ِلى ِمىم ٜى ٥هللا حّالى (ال ج٣ل ٚهٙغ
ئال وظّها) 1وفي الىٜذ هٙعه ً٣ىن ِلى الذولت أن جخابْ مذ أصخاب ألاِما ٥لزل٤

2

ومما جٝذم ًدبحن لىا أن ؤلاظالم ًخجه في جىٍُم ألاِما ٥ئلى أن ً٣ىن ج٣لُ ٚالّامل
مُٝذا ب٣ىهه في واٜخه ،وأهه ًم٢ىه الاظخمشاس ِلُه ٘ال ً٣ل٘ ٚى ٛالىاٜت وئرا ١ل ٚبما
ال ًىُ٘ ٞخجب ئِاهخه.
ا
زابعا :حم الكفالة والسعاًة:
وٍدبْ مىلىُ ألاحىس وجىدي الّذ ٥في جٝذًشَا واظخٝشاس ؼأنها لمان ٙ٠الت
الّاملحن ِىذ عجضَم ًِ الّمل وجى٘حر الشِاًت الصخُت والاحخماُِت والخّلُمُت الهم
ولزويهم وٙ٠الت أَلهم وأوالدَم ِىذ مىتهم ،وَزا أمش مٝشس لجمُْ أبىاء اإلاجخمْ مٙ٢ى٥
لهم ٘هى مً معإولُت ١ل ساُ في سُِخه ومً اإلاعإولُت التي جٝىم ِلحها الذولت وجشِاَا
 1ظىسة البٝشة آًت 233:
 . 2ئبشاَُم الىداوي  ،الاٜخفادي ؤلاظالمي مزَبا وهٍاما  ، 1 /254 ،مً مىبّاث مجمْ البدىر
بالٝاَشة ،الهُئت الّامت لؽإون اإلاىابْ ألامحرًت  ،وبّت .1974
408

خُث ًٝى ٥الىبي (ؿ) بىـٙه سةِعا ومشؼذا للذولت ؤلاظالمُت "١لم ساُ و١ل٢م معئى٥
ًِ سُِخه" . 1وٍٝى٠ ٥زل ٤سواًت ًِ أبي َشٍشة " مإمً ئال أها أولى به في الذهُا وآلاخشة،
٘أًما مإمً ماث وجش ٟماال ٘لحرزه ِفبخه مً ١اهىا ،ومً جش ٟدًىا أو لُاِا ٘لُأجني ٘أها
مىالٍ" . 2وفي سواًت أخشي " أها أولى باإلاإمىحن مً أهٙعهم ٘ ،مً جىفي وِلُه دًً ّ٘لی
ٜماؤٍ ،ومً جش ٟماال ٘لىسزخه". 3
وسوی واـل بً ألاخذب ٜا :٥ظمّذ اإلاّشوس بً ظىٍذ ًٝى :٥سأًذ أبا رس
الٕٙاسي سض ي هللا ِىه وِلُه خلت وِلى ٔالمه خلت ٘عألىاٍ ًِ رلٝ٘ ،٤ا :٥أوي ظاببذ
سحال ٘ؽ٣اوي ئلى الىبي (ؿ)ٝ٘ ،ا ٥لي (ؿ)" أِحرجه بأمه " زم ٜا " ٥أن ئخىاه٢م خىل٢م
حّلهم هللا جدذ أًذً٢م٘ ،مً ١ان أخىٍ جدذ ًذٍ ٘لُىّمه مما ًأ١ل ولُلبعه مما
ًلبغ وال ج٣لٙىَم ما ٌٕلبهم ٘ان ١لٙخمىَم ما ٌٕلبهم ٘أُِىىَم  ." 4وال ؼ ٤أن ما ًشؼذ
ئلُه الخذًث َى الىهي ًِ ظب الش ُٜٞوحُّحرَم بمً ولذَم ،والخث ِلى ؤلاخعان
والش٘ ٞبهم وِذم الترْ٘ ِلى اإلاعلم واخخٝاسٍ وٍلخد ٞبالش ُٜٞمً في مّىاَم مً أححر
ؤحرَم.
وًِ اإلاعخىسد بً ؼذاد الٙهشي ًِ الىبي (ؿ) ٜا" :٥مً ولى لىا ؼِئا في جً٢
له امشأة ٘لُتزوج امشأة ،ومً لم ً ً٢له مع٘ ً٢لُخخز مع٢ىا ،ومً لم ً ً٢له مش٠ب

 1اهٍش الخذًث ١امال بٙخذ الباسي 181 /5
 / 2أبى ِبُذ  ،ألامىا ، ٥ؿ  ،281داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش والخىصَْ  ،الٝاَشة  ،الىبّت الياهُت
1975م
 3الخىلي بٙخذ اإلاعجمت والىاو  :الخذم  ،ظمىا بزل ٤ألنهم ًخخلىن ألامىس أي ًفلخىَا ،ومىه الخىلى
إلاً ًٝىم باـالح البعخان ،وٍٝا : ٥الخى ٥حمْ خاةل وَى الشاعي ،اهٍش ٘خذ الباسي 174/5
 4ابً حجش الّعٝالوي ٘ ،خذ الباسي بؽشح صخُذ البخاسي  ، 173 /5،مشحْ ظابٞ
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٘لُخخز مش٠با ،ومً لم ً ً٢له خادم ٘لُخخز خادم٘ ،مً اجخز ظىي رل٠ ٤جزا أو ئبال
حاء هللا به ًىم الُٝامت ما أو ظاس."ٛ

1

وَىا ًىحه الىبي ال٢شٍم الّامل ئلى أمش مً أمىس اإلاعلمحن بأن ًخخز ماال بذ مىه
مً صوحت ومع ً٢وخادم ختى ًخٙشٓ ألداء ِمله ِلى أخعً وحه بخد ٞٝالشِاًت ال٣املت
له.
٠ما أمش ِمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه بٙ٢الت الّامل ئرا أّٜذجه الؽُخىخت
ًِ الّمل ئر مش ًىما بؽُخ ٠بحر لشٍش ٌعأ ٥الىاط ٘مشب ِمذٍ مً خلٙه وٜا ٥مً
أي مً أَل ال٢خاب أهذ؟ ٘ٝا :٥يهىديٜ ،ا٘ :٥ما ألجأ ٟئلى ما أسي؟ ٜا ٥أظأ ٥الجضٍت
والخاحت والعً٘ ،أخز ِمش بُذٍ ورَب ئلى مجزله ٘شضخ له بص يء ،زم أسظل ئلى خاصن
بیذ اإلااٝ٘ ٥ا" ٥اهٍش َزا ولشباءٍ ٘ىهللا ما أهفٙىاٍ أن أ١لىا ؼبِخه زم هخزله ِىذ
الهشم ،ئهما الفذٜاث للٝٙشاء واإلاعا٠حن ،واإلاعا٠حن َم اإلاعلمىن وَزا مً اإلاعا٠حن مً
أَل ال٢خاب" وولْ ِىه الجضٍت وًِ لشباةه .2وفي سواًت أخشي ًِ ِمش بً ِبذ الّضٍض
سض ي هللا ِىه أن ِمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه مش بؽُخ ٠بحر مً أَل الزمت ٌعأِ ٥لى
أبىاب الىاط ٘ٝا " ٥ما أهفٙىا ٟأن ٠ىا أخزها مى ٤الجضٍت في ؼبِبخ ٤زم لُّىا ٟفي
٠رر ٟزم أحشي ِلُه مً بِذ اإلاا ٥ما ًفلخه .3مً أِمى ال خش٘ت له وال ِمل ،وال مً
الؽُخ ال٢بحر الزي ال ٌعخىُْ الّمل وال ش يء له

4

 1أبى ِبُذ  ،ألامىا ، ٥ؿ  ، 338مشحْ ظابٞ
 3أبى ًىظ ،ٚالخشاج  ،ؿ  ، 151اإلاىبّت العلُٙت وم٢خبتها بالٝاَشة  ،الىبّت الياليت  .ٌ1382أبى
ِبُذ  ،ألامىا ، ٥ؿ  ،57مشحْ ظابٞ
 3أبى ِبُذ ،ألامىا ،٥ؿ ،57مشحْ ظابٞ
 4أبى ًىظ ، ٚالخشاج  ،ؿ  ،146مشحْ ظابٞ
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وسوي أن خالذ بً الىلُذ ٜذ ـالح أَل الخحرة ِلى أمىس مجها ٙ٠الت ١ل ِامل
لّ ًِ ٚالّمل ل٢رر أو مشك أو ١اسزت ،وفي رلًٝ ٤ى" ٥حّلذ لهم أًما ؼُخ (ِامل)
لّ ًِ ٚالّمل أو أـابخه آ٘ت مً آلا٘اث أو ١ان ٔىُا ٘ا٘خٝش وـاس أَل دًىه
ًخفذٜىن ِلُه وشخذ حضٍخه وُِل مً بِذ ما ٥اإلاعلمحن وُِاله ما أٜام بذاس الهجشة
وداس ؤلاظالم.

1

ولئن ١اهذ جل ٤ألاخباس خاـت بأَل ال٢خاب ٘ان اإلاعلمحن أولى بالشِاًت وَزا
واضح مً ٜىِ ٥مش والٝٙشاء َم اإلاعلمىن".
وٍخممً خٙ٠ ٞالت الّامل وسِاًخه ِىذ عجضٍ ٠زلٙ٠ ٤الت صوحه وأوالدٍ بّذ
و٘اجه ٘ان الشظى( ٥ؿ) ًٝى" ٥مً جش ٟماال ٘لىسزخه ومً جش٠ ٟال ٘الى هللا" ٜا ٥أبى
ِبُذة وسبما ٜا٘" ٥الى هللا وسظىله" 2.وال٣ل ١ل ُِل والزسٍت مجهم٘ ،جّل ٙ٠التهم ِلى
أولى ألامش أو ِلى بِذ اإلاا - ٥والخذًث ٠ما هشي ِام ٌّم أبىاء الذولت ؤلاظالمُت بما ٘حهم
ِما ٥الذولت وظاةش وىاة ٚالّما.٥
و١ان ِمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه خحر مىب ٞلهزا اإلابذأ الزي ولّه الشظى٥
(ؿ)٘ .لٝذ خشج ًىما ئلى العى٘ ٛلخٝخه امشأة ؼابت ٘ٝالذً :ا أمحر اإلاإمىحنَ ،ل ٤صوجي
وجش ٟـبُت ـٕاسا وما ًىطخىن ٠شاِا وال لهم صسُ وال لشُ ،وخؽِذ ِلحهم المُْ (أي
العىت اإلاجذًت ) وأها ابىت خٙاٗ بً أًمً الٕٙاسي ،وٜذ ؼهذ أبي الخذًبُت مْ سظى ٥هللا
(ؿ)٘ .ى ٜٚمّها ِمش ولم ًمن ،وٜا " :٥مشخبا بيعب ٜشٍب" زم اهفشٗ ئلى بّحر ٌهحر

 1اإلاشحْ العاب ، ٞؿ 172
 2أبى ِبُذ  ،ألامىا ، ٥ؿ  ، 282مشحْ ظابٞ
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(أي ٜىي ) ١ان مشبىوا في الذاس ٘دمل ِلُه ٔشاسجحن مألَما وّاما وحّل بُجهما هٝٙت
وزُابا زم هاولها خىامت ٘ٝا" :٥اٜخادًه ٘لً ًٙني َزا ختى ًأجُ٢م هللا بخحر".1
وٍالخَ أن ِمش  -سض ي هللا ِىه  -لم ًٙ٢ها هي وأوالدَا مً بِذ ما ٥اإلاعلمحن
إلاجزلت أبحها ٘دعب ،وئهما لهال ٟصوحها وعجض أوالدَا الفٕاس ًِ الّمل أًما ،بل أن
َال ٟالضوج وعجض الىلذ ١اها حجت اإلاشأة ألاولى خحن ظألذ ِمش الٙ٢الت والشِاًت ،وما
ر٠شث ظابٝت أبحها ئال لذِم حجتها ألاظاظُتَ .زا ولٝذ ١ان ِمش سلىان هللا ِلُه ًٝشس
لألسامل خٝهً في بِذ اإلاا ٥مهما جخخل ٚبهً الذًاس ختى لُٝى" ٥أما لئن بُٝذ ألسامل أَل
الّشا ٛألدِهً ال ًدخجً ئلى أخذ بّذي.

2

ومً خ ٞالّامل أًما أن ًى٘ش له اإلاع ً٢الصخُذ والّىاًت الصخُت ختى
ًخم ً٢مً الُٝام بّمله ِلى أخعً وحه٠ .زلً ٤جب جى٘حر الشِاًت الاحخماُِت والترُ٘ه
والدعلُت ِىه لخجذًذ وؽاوه ب٣ل لشوب الدعلُت اإلاؽشوِت والتروٍذ ًِ الىٙغ ختى ال
ًمل الّامل٘ ،ان الشظى( ٥ؿ) ًىص ى بالتروٍذ ًِ الىٙغ ختى – ال ج٣ل الٝلىب ٘ان
الٝلىب ئرا ١لذ ِمُذ.
مً ١ل ما ظب ٞالخذًث ِىه مً خٝى ٛالّاملحن هخلق ئلى أن ؤلاظالم ٌّمل
ِلى ئساخت الّاملحن ُ٘ه وحعهُل أظباب العّادة لهم في َزٍ الذهُا ما دامىا ِاملحن ألن
الشاخت التي ًىالها الّاملىن جى٘ش خحرا ٠يحرا ِلى الجماِت ؤلاظالمُت .وِلى ٘ارا وحذها
جررما مً الّما٘ ٥لىبدث أوال في ِذالت جررمهم ٘ان ١اهىا ًىلبىن خٝا أِىىٍ ،و١ان أزم
الخٝفحر ِلى الزًً مىّىَم خٝىٜهم ،وئن ١ان جررمهم بٕحر خ٘ ٞأنهم آلازمىن وخذَم

 1ابً الجىصي ،جاسٍخ ِمش بً الخىاب ،ؿ ،10جد ُٞٝئظامت ِبذ ال٢شٍم الش٘اعي ،بذون.
 2اإلاشحْ العاب ٞوالفٙدت
408

وِلحهم الّٝاب ،وِلى ألامت مميلت في ولي أمشَا أن جخذخل ألهفاٗ اإلاٍلىمحن مجهم ،وئن
لم جّٙل ج ً٢مٝفشة في واحبها.
ومهما جُٜ ً٢مت ؼ٣ىي الّما٘ ٥ان ِلحهم الاظخمشاس في ِملهم مْ جبلُٖ روي
الؽأن ؼ٣اتهم وال ٌّىلىا ِمال ًٝىمىن به ،ألن الخّىُل ال ج٣ىن مٕبخه وهخاةجه ِلى
الزًً مىّىَم ٘ٝي ،بل ِلى اإلاجخمْ ١له  ..ولُّلمىا أنهم ئهما ًإدون واحبا دًيُا له
زىابه ِىذ هللا حّالى

1

ومً َىا هذسٍِ ٟمت ؤلاظالم وبّذ الؽٝت بِىه وبحن ألاهٍمت ألاخشي في
حؽشَّاث الّمل والّما ،٥وفي ئًجاد الخلى ٥العلُمت ل٣ل مؽا١ل الّما ٥مما ًجّل
اإلاجخمْ ؤلاظالمي ًىّم باألمً والاظخٝشاس ال الٙىض ى واإلافادماث التي حِّؽها الىبٝاث
الّاملت في ألاهٍمت ألاخشي.
وهٝشس في خاجمت َزا البدث أن ١ل ما ظب ٞلِغ خاـا بمىٌٙي الذولت وِمالها
وخذَم ظىاء في اإلافالح الخ٣ىمُت أو في الٝىاُ الّام  -خعب الاـىالح اإلاّاـش -
وئهما ٌؽمل ١ل ِامل ولى ١ان ِىذ ـاخب ِمل خاؿ ،ئر أهه حضء مً الّمل الّام
اإلا٣ىن ليؽاه الذولت ؤلاهخاجي الزي ً٣ىن في مجمىِه حهذَا في جد ُٞٝالٙ٢اًت وألامً
للمجخمْ اإلاعلم.

1

عيسى عبده ،النظم الماليت في اإلسالم ،888 ،مرجع سابق
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املصادز واملساجع:
 .1الٝشآن ال٢شٍم
 .2ئبشاَُم الىداوي ،الاٜخفاد الاظالمي مزَبا وهٍاما ،مً مىبىِاث مجمْ البدىر
ؤلاظالمُت بالٝاَشة ،الهئُت الّامت لؽإون اإلاىابْ الامحرًه وبّت 1974م.
 .3ابً الجىصي  -أبى الٙشج ِبذ الشخمً بً ِلي ،جاسٍخ ِمش بً الخىاب جد ُٞٝأظامت
ِبذ ال٢شٍم الش٘اعي ،بذون .
 .4ابً حجش الّعٝالوي  -الخاَ٘ أخمذ بً ِلي٘ ،خذ الباسي ؼشح صخُذ البخاسي،
اإلاىبّت العلُٙت وم٢خبتها  -الٝاَشة.
 .5ابً خىبل – أخمذ بً خىبل الؽِباوي ،اإلاعىذ ،داس اإلاّاسٗ بمفش1953م.
 .6ابً ُٜم الجىصٍت  -أبى ِبذ هللا ؼمغ الذًً مدمذ بً أبي ب٢ش ،صاد اإلاّاد في َذي
خحر الّباد ،اإلاىبّت اإلافشٍت ،الىبّت الياليت  1973م.
 .7ابً ماحه ِ -بذ هللا مدمذ بً ًضٍذ الٝضوٍني ،ظجن أبى ماحت ،جد ُٞٝمدمذ ٘إاد ِبذ
الباقي ،داس ئخُاء ال٢خب الّشبُت  -الٝاَشة ،مىبّت ِلى البابي الخلبي وأوالدٍ.
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 .8أبى ِبُذة  -الٝاظم بً ظالم  ،ألامىا ،٥داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش والخىصَْ -
الٝاَشة ،الىبّت الياهُت 1975م .
 .9أبى ًىظٌّٝ - ٚىب بً ئبشاَُم ،الخشاج ،اإلاىبّت العلُٙت وم٢خبتها
بالٝاَشة ،الىبّت الياليت .ٌ1382
 .10أخمذ مدمذ الّعا ٥وآخش ،الىٍام الاٜخفادي في الاظالم ،م٢خبت وَبت بالٝاَشة،
الىبّت الياهُت 1977م.
 .11الجشاحي  -ئظماُِل بً مدمذ العجلىوي٠ ،ؽ ٚالخٙاء ومضٍل الالباط ِما اؼتهش
مً ألاخادًث ِلى ألعىت الىاط ،م٢خبت الٕضالي دمؽ - ٞمإظعت مىاَل الّش٘ان
بحروث ،بذون.
 .12الخا٠م  -أبى ِبذ هللا مدمذ بً اليعابىسي ،اإلاعخذسِ ٟلى الصخُدحن ،م٢خب
اإلاىبىِاث الاظالمُت .
 .13خعً مدمىد ئبشاَُم .مبادي الىٍشٍت الاٜخفادًت ،بذون
 .14سّ٘ذ الّىض ي ،الاٜخفاد ؤلاظالمي وال٢ٙش اإلاّاـش  -هٍشٍت الخىصَْ ،مً مىبىِاث
مجمْ البدىر ؤلاظالمُت بالٝاَشة ،الهُئت الّامت لؽإون اإلاىابْ ألامحرًت بالٝاَشة،
وبّت 1974م.
 .15الؽاوبي  -أبى اسخ ٞئبشاَُم بً مىس ى اإلاىا٘ٝاث ،جد ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ
الخمُذ ،م٢خبت ومىبّت مدمذ ِلي ـبُذ وأوالدٍ .
 .16الؽى١اوي  -مدمذ بً ِلي ،هُل ألاوواس ،ؼش٠ت م٢خبت ومىبّت مفىٙی البابي
الخلبي ،الىبّت ألاخحرة.
 .17الفىّاوي  -مدمذ بً ئظماُِل ألامحر ظبل العالم ،اإلا٢خبت الخجاسٍت ال٢رري ،الىبّت
الشابّت.
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 18ال٣اظاوي ِ -الء الذًً أبىب٢ش بً معّىد ،بذاتْ الفىاتْ في جشجِب الؽشاتْ ،مىبّت
ؤلامام  -الٝاَشة ،وأهٍش أًما اإلإني البً ٜذامت ،م٢خبت الٝاَشة ،الىبّت الياهُت
1966م.
 .19اإلاىوأ ،مال ٤بً أوغ ،مىبّت ِِس ى البابي الخلبي.
 .20اإلااوسدي  -أبى الخعً ،ألاخ٣ام العلىاهُت ،مىبّت الخلبي  -الٝاَشة ،الىبّت
الياهُت 1966م .
 .21مدمذ اإلاباس ،ٟآساء ابً جُمُت في الذولت ومذي جذخلها في اإلاجا ٥الاٜخفادي ،داس
ال٢ٙش بحروث ،الىبّت الياليت 1970م .
ِِ .22س ي ِبذٍ ،الىٍم اإلاالُت في الاظالم ،ؼش٠ت الىباِت الٙىُت اإلاخدذٍ ،وبّت
1977م.
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