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ملخص الدراسة
إن الهدف والغاية من العمل في المنظور اإلسالمي ال تنحصر فقط في كسب المال وجمعه ،بل إن للعمل مجموعةً من
الغايات واألهداف التي تجعل له من األهمية ما يفضُل حتى على الكثير من العبادات ،حيث أن األصل في العمل أنه عبادةٌ
وقُربةٌ يتقرَّب بها العبد من ربه بنية تحصيل قوت عياله وتأمينهم بما يلزمهم ،وفيما يلي بيان أهمية العمل وجه النظر
اإلسالمية ثم يلي ذلك كيفية حث اإلسالم عليه من خالل القرآن والسنة .يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً
عن حكم لعمل المسلم في المطاعم التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر ،فبينت في المبحث األول :تعريف العمل لغة
وشرعًا وأهميته ومكانته ومشروعيته ،وفصل في المبحث الثاني :حقوق العامل في اإلسالم ،ووضح في المبحث الثالث:
واجبات العامل ،ويختم بالمبحث الرابع :حكم العمل في المطاعم التى تتعامل بالمحرمات مثل الخمر والخنزير و بعض
المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع .وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة
آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :حكم  ،العمل  ،المسلم  ،المطاعم ،مشروب ،الخنزير.
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Muslim work in restaurants that offer pork, wine, and its rule
)Fiqh analytical study(

ABSTRACT
The goal and purpose of work in the Islamic perspective is not limited to earning money and
accumulating it. Rather, work has a set of goals and objectives that makes it of significance
to be preferred even over many acts of worship. Accruing the sustenance of his children and
securing them with what they are necessary to do. The following is a statement of the
importance of work from the Islamic point of view, and then follows how Islam urged it
through the Qur’an and the prophetic Sunnah. The purpose of this research is to give the
reader a comprehensive view of the rule of Muslim work in restaurants that offer pork and a
drink of wine.Its explained in the first section the definition of work literally and technically,
its significance, its position and legality, and clafied in the second section the rights of
worker in islam and explained in the third section the duties of the worker in islamic
perspective and concludes with the fourth section working in the restaurants that deals with
prohibitions such as alcohol and pork, in some cases related to this topic. The researcher tried
to study the views of the past and contemporary scholars, and presented their opinions,
compare and discuss them from what Allah opens to him. The modern world has observed
many occurrences, which are very vital,to muslim to know the shariah ruling،regarding them.
At the end conclusion drawn from different views of the scholars,and the main findings and
recommendations have been given
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المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبدد ورسوله ،وبعد:
فتثور في كل زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،وتحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي تدلي فيها برأيها ،وفي
زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة ،وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت منازعهم
ومناهجهم في االجتهاد ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه
المسألة أو تلك .فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو العمل المسلم في المطاعم
التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر وحكمه من األمور التي

لها غاية األهمية ،وهي-في نفس الوقت -تحتاج إلى

وترجيح لبعض المصالذح غير
اختالط في المفاهيم،
وتأصيل شرعي ،والسنة نظراً لما قد يشوب هذا األمر من
دراس ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
المعتبرة شرعاً ،وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر .والذي يضبط ذلك كله هو
الرجوع إلى حكم الشرع ،فالمسلم مأمو ٌر بطاعة ربه سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه( ،والقرآن
الكريم والسنة النبوية المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم ،ويفهم القرآن طبقا ً لقواعد اللغة العربية من غير
تعسف ،ويرجع في فهم السّنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات) ()1ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع،
تكلف وال
ٍ
ٍ
كمحاول ٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد حكم لعمل المسلم في
المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر ،وهللا الموفق،وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أولا :أسباب اختيار البحث:
لقد ش َّد الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني
المفرط ،والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة حكم العمل المسلم في المطاعم التي تتعامل بالمحرمات .أما بالنسبة
ألسباب اختيار الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا
 .3بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .4لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم األمة اإلسالمية.

ثانيا ا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
-1التعرف على ماهية العمل وأهميته ومكانته ومشروعيته.
 -2وحقوق وواجبات العامل في اإلسالم .

( )1
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-3بيان شمولية الشريعة االسالمية.
 -4بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
-5إبراز حقيقة العمل في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 -6بيان آراء العلماء المعاصرين في أحكام العمل في المطاعم التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر.
ثالثاا :مشكلة البحث وأسئلته :لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول حكم لعمل المسلم
في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر وكيف أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
هل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل والعمل التي تكون غالبًا في الدول غير اإلسالمية وأحيانا في الدول اإلسالمية؟
هل لمفهوم حكم عمل المسلم في المطاعم التي تتعامل بالمحرمات وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟
رابعا ا :أهمية البحث :تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية العمل وأهميته ومكانته ومشروعيته وحقوق وواجبات
العامل في اإلسالم.

خامسا ا :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة
-2تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أدلة كل قول وما
ورد عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحديث من مصادره األصيلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في
الصحيحين
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

سادسا ا:خطة البحث :تتألف الدراسة من مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعاتها فيه.
وأما المبحث األول :فيتناول (تعريف العمل لغة وشرعًا وأهميته ومكانته ومشروعيته)
المبحث الثاني :حقوق العامل في اإلسالم
المبحث الثالث :واجبات العامل في اإلسالم
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المبحث الرابع :حكم العمل في المطاعم التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر
الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.

المبحث األول:
ماهية العمل ،وأهميته ومكانته ومشروعيته
أول :العمل في اللغة -:فقد َورد في "لسان العرب" البن منظور أن العمل هو المهنة والفعل ،والعمل :المهنة والفعل،
والجمع أعمال ،عمل عمال ،وأعمله غيره واستعمله ، ،واعتَ َم َل أي عمل بنفسه وأعمل رأيه ،وال َع َملة أي العاملون بأيديهم،
وال َعا ِمل على الصدقة الذي يسعى إلى جمعها ،وال َعا ِمل من يعمل في مهنة أو صنعة ،وقد يطلق لفظ العمل على تصرفات
وسلوك اإلنسان ،فيقال َع َمل معروف أي تصرف معروف

()2

نشاط جسمي أو عقلي يقوم به اإلنسان بهدف اإلنتاج في مؤسَّسة؛ حكوميَّة كانت
الصطالح :هو كلُّ
ثانيا :و"العمل" في
ٍ
ِ
()3

أو خاصَّة ،أو في حرفة أو مهنة

ثالثا  :أهمية العمل ومكانته في اإلسالم.
كل من تتبع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يلحظ أن للعمل مكانةٌ عظيمة ومنزلة رفيعة؛ ومما يدل على ذلك ما يلي:-
أن هللا تبارك وتعالى قرن العمل بالجهاد حيث يقول في كتابه الكريم َ ﴿ :-و َ
ض ِل
ض يَ ْبتَغُونَ ِمنْ فَ ْ
آخرُونَ يَ ْ
ض ِربُونَ ِفي ْاألَ ْر ِ
هللا َو َ
هللا ﴾ [المزمل .]02 :وتقديم الضرب في األرض ابتغاء فضل هللا على الجهاد والقتال في
آخرُونَ يُقَا ِتلُونَ فِي َ
يل ه ِ
هِ
س ِب ِ
سبيل هللا منبئ بأفضلية األول على الثاني ،لذلك قال سيدنا عمر لما قرأ هذه اآلية" :ألَن أموت بين شعبتي رحلي وأنا
أضرب في األرض أبتغي من فضل هللا أحب إلي من أن أُقتل مجاهداً في سبيل هللا").(4
انشغالهم بالتعليم والدعوة إلى هللا تبارك وتعالى؛ يقول –المولى تبارك
و ج َعله هللا سنهة أنبيائه ورسله مع ضيق وقتهم و ِ
اق ﴾ [الفرقان :]02 :يقول اإلمام
س ِلينَ إِ هل إِنههُ ْم لَيَأْ ُكلُونَ الطه َعا َم َويَ ْمشُونَ فِي ْاألَ ْ
س ْلنَا قَ ْبلَ َك ِمنَ ا ْل ُم ْر َ
وتعالى َ ﴿ :-و َما أَ ْر َ
س َو ِ

(  ) 2لسان العرب حملمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  574 /11الطبعة :الثالثة  1515 -هـ
الناشر :دار صادر – بريوت و املخصص أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي 534 /3حتقيق :خليل إبراهم جفال الطبعة :األوىل1517 ،هـ
1992م الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت واحملكم واحمليط األعظم
أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  178 /6حتقيق :عبد احلميد هنداوي الطبعة :األوىل 1561 ،هـ  6222 -م الناشر :دار الكتب العلمية
– بريوت.
(  )3ينظر" :أخالقيات املهنة"؛ لرشيد عبداحلميد وحممود احلياري( ص – .)9الطبعة الثانية -عمان  -األردن :دار الفكر1984 ،م.
) (4احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب ،391/4،حتقيق :عبد السالم
عبد الشايف حممد ،الطبعة :األوىل  1566 -هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
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القرطبي في تفسير هذه اآلية" :أي :يبتَ ُغون المعايش في الدنيا ...وهذه اآلية أص ٌل في تنا ُول األسباب وطلَب المعاش
بالتجارة والصناعة وغير ذلك"(.)5
وألهمية العمل في اإلسالم أن هللا سبحانه وتعالى ه
حث على العمل والسعي في طلَب الرزق؛ فقال جل  -شأنه  ﴿ :-هُ َو اله ِذي
ص َالةُ
ض َذلُ ا
ت ال ه
َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَ ْر َ
ضيَ ِ
ول فَا ْمشُوا فِي َمنَا ِكبِ َها َو ُكلُوا ِمنْ ِر ْزقِ ِه َوإِلَ ْي ِه ال ُّنشُو ُر ﴾ [الملك ]51 :وقوله ﴿ :فَإِ َذا قُ ِ
هللا ﴾ [الجمعة ، ]52 :قال ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية" :ر ُِوي عن بعض
ض َوا ْبتَغُوا ِمنْ فَ ْ
ض ِل ه ِ
فَا ْنت َِش ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
ص َالةُ
ت ال ه
ضيَ ِ
السلف أنَّه قالَ :من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصالة با َرك هللا له سبعين مرَّة؛ لقوله  -تعالى ﴿ :-فَإِ َذا قُ ِ
هللا إلى قوله َو ْاذ ُك ُروا ه
هللاَ َكثِيراا لَ َعله ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ ﴾ [الجمعة ]52 :أي في حال بيعكم
ض َوا ْبتَغُوا ِمنْ فَ ْ
ض ِل ه ِ
فَا ْنت َِش ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا هللا ذكرا كثيرا ،وال تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار اآلخرة(  ،)6ويقول النبي
ت السَّا َعةُ َوفِي يَ ِد أَ َح ِد ُك ْم فَ ِسيلَةٌ ،فَإِ ِن ا ْستَطَا َع أَ ْن َال تَقُو َم َحتَّى يَ ْغ ِر َسهَا فَ ْليَ ْغ ِر ْسهَا»
(« :)إِ ْن قَا َم ِ

() 7

وقد فهم صحابة رسول هللا - )( ،ذلك ،لذلك نجد كل واحد منهم يجتهد قدر المستطاع في العمل لكسب الرزق؛ كما ر ُِوي
َّ
بكر كان بزا ًزا ،وكان عمر بن الخطاب يعمل باألدم (الجلد) ،وكان عثمان بن عفَّان يعمل بالتجارة ،وقد أجر علي بن
أن أبا ٍ
أبي طالب نفسه أكثر من مرَّة ليكسب قوت يو ِمه( .)8وقد َع ِم َل آدَم  في الزراعة ،وكان عليه السالم إبراهيم بزا ًزا،
ونوح  نجا ًرا وكذلك زكريا ،و لقمان خيا ً
طا وكذا إدريس ،وكان موسى  راعيًا(،)9
وكان عبدالرحمن بن عوف يع َمل في البز ،وكذا طلحة بن عبيدهللا ،وكان الزبير بن العوَّام وعمرو بن العاص خرازين،
ِّ
األرت حدادًا ،وقام سعد بن أبي وقاص بصنع النِّبال ،وعمل عثمان بن طلحة خيَّاطًا ،وغيرهم كثي ٌر من
وعمل خبَّاب بن
الصحابة ،وكذا التابعين  -رضي هللا عنهم ورحمهم أجمعين( .)10ومما يؤكد ذلك منها قوله – تبارك وتعالى  -عن داود -
صنَ ُك ْم ِمنْ
عليه السالم وأَتَ ُّم التسليم – كان يعمل في صنعة الدروع؛ فقال –جل شأنهَ ﴿ :و َعله ْمنَاهُ َ
س لَ ُك ْم لِت ُْح ِ
ص ْن َعةَ لَبُو ٍ
بَأْ ِس ُك ْم فَ َه ْل أَ ْنتُ ْم شَا ِكرُونَ ﴾ [األنبياء ، ]02 :وقال أيضًاَ ﴿ :ولَقَ ْد آتَ ْينَا دَا ُوو َد ِمنها فَ ْ
ض اال يَا ِجبَا ُل أَ ِّو ِبي َم َعهُ َوالطه ْي َر َوأَلَنها َلهُ
صير ﴾ [سبأ ]55- 52:وثبت أن نبيُّنا محمد
ت َوقَد ِّْر فِي ال ه
س ْر ِد َوا ْع َملُوا َ
سابِ َغا ٍ
ا ْل َح ِدي َد * أَ ِن ا ْع َم ْل َ
صالِ احا إِ ِّني بِ َما تَ ْع َملُونَ بَ ِ
( -)أنَّه كان يع َمل برعي األغنام كما كان ( )يخرج إلى الشام لالتِّجار بمال خديجة  -رضي هللا تعالى عنها.(  )5اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب أليب عبد ا هل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فر األنصاري ازخزرجي سم
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الطبعة :الثانية1385 ،هـ  1925 -الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة
(  )6تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي158 /8،حتقيق :حممد سم الدين ،الطبعة :األوىل
  1519هـ الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت.اص ِطنَ ِاع الْ َم ِال ،حديث رقم ( 128 /1 )579األدب املفرد حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية
اب ْ
(  )7أخرجه البخاري يف صحيحه يف ،بَ ُ
البخاري ،أبو عبد ا هل 128/1،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة :الثالثة 1989 - 1529 ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت[ .قال الشيخ
األلباين]  :صحيح.
(  )8ينظر" :الكسب"؛ حملمد بن احلسن الشيباين( ،ص)51
(  )9ينظر :كالًّ من :املصدر السابق ،11 ،ص ،613و"الكسب"؛ حملمد بن احلسن الشيباين( ،ص)32 - 34
(  )10ينظر" :تلبي إبلي "؛ البن اجلوزي؛ (ص ).354حتقيق :السيد اجلميلي  -ط - 6بريوت :دار الكتاب العريب1527 ،هـ 1987 /م،
الدين القرطيب .15/13حتقيق:
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ومن أهميته أيضا أنه اإلسالم ج َعل المشقة والجد واإلجهاد من العمل من ُمكفِّرات الذنوب والخطايا؛ قال النبي (:- )
()11
« َمن أمسى كاالًّ من عمل يده أمسى مغفو ًرا له»
انشغالهم بالعمل بالنهار؛ فقال جل شأنه  ﴿ :-إِنه
ومن أهميته أنه هللا – تبارك وتعالى  -خفهف على ِعباده ِقيام الليل من ْ
أجل ِ
صفَهُ َوثُلُثَهُ َو َ
طائِفَة ِمنَ اله ِذينَ َم َع َك َو ه
َربه َك يَ ْعلَ ُم أَنه َك تَقُو ُم أَ ْدنَى ِمنْ ثُلُثَ ِي الله ْي ِل َونِ ْ
صو ه ُ
هللاُ يُقَ ِّد ُر الله ْي َل َوالنه َها َر َعلِ َم أَنْ لَنْ ت ُْح ُ
ضى َو َ
هللا
ض يَ ْبتَغُونَ ِمنْ فَ ْ
آخرُونَ يَ ْ
َاب َعلَ ْي ُك ْم فَا ْق َرؤُوا َما تَيَ ه
سيَ ُكونُ ِم ْن ُك ْم َم ْر َ
آن َع ِل َم أَنْ َ
فَت َ
ض ِل ه ِ
ض ِربُونَ ِفي ْاألَ ْر ِ
س َر ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
هللا يعني :في طلب المعيشة
ض يعني :يسافرون في األرض يَ ْبتَ ُغونَ ِم ْن فَضْ ِل َّ ِ
﴾ [المزملَ ]02 :وآ َخرُونَ يَضْ ِربُونَ فِي ْاألَرْ ِ
يطلبون الرزق من هللا تعالى وفي اآلية دليل أن الكسب الحالل بمنزلة الجهاد ألنه جمع مع الجهاد في سبيل هللا ،وروى
ْر يَوْ ِم ِه إالَّ َكان ْ
َت َم ْن ِزلَتُهُ
إبراهيم عن علقمة قال -قال رسول هللا (َ « :)ما ِم ْن َجا ِل ٍ
ب يَجْ ِلبُ طَ َعا َماً ِم ْن بَلَ ٍد إلَى بَلَ ٍد فَيَ ِبي َعهُ ِب ِسع ِ
ْ ()12
هللا فَا ْق َرؤُا َما تَيَ َّس َر ِمنهُ
يل َّ ِ
ِع ْن َد هللا تَ َعالَى َم ْن ِزلَةَ ال َّش ِهي ِد» ثم قرأ رسول هللا (َ :)وآ َخرُونَ يُقاتِلُونَ فِي َسبِ ِ
ضالا ِّمن
س َعلَ ْي ُك ْم ُجنَاح أَن تَ ْبتَغُو ْا فَ ْ
هللا قرنَ بينَه وبين العباد ِة فقال جل شأنه﴿ :لَ ْي َ
ومما يؤ ِّك ُد أيضا على أهمية العمل أن َ
ت فَ ْ
اذ ُك ُرو ْا ه
ضآ ِّلينَ ﴾ [البقرة:
هللاَ ِعن َد ا ْل َم ْ
هر ِّب ُك ْم فَإِ َذا أَفَ ْ
ش َع ِر ا ْل َح َر ِام َو ْاذ ُك ُروهُ َك َما َهدَا ُك ْم َوإِن ُكنتُم ِّمن قَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ ال ه
ضتُم ِّمنْ َع َرفَا ٍ
س َعلَ ْي ُك ْم
المواسم
س " :كانوا يتّقونَ البيو َع والتجارةَ في
ذكر" ،فأنز َل هللاُ﴿ :لَ ْي َ
ِ
 .]590يقو ُل ابنُ عبا ٍ
والحج ،يقولونَ  :أيا ُم ٍ
ِ
ضالا ِّمن﴾ فحجوا).(13
ُجنَاح أَن تَ ْبتَغُو ْا فَ ْ
رابعا :مشروعية العمل في الكتاب والسنة.
فقد جاءت آيات في كثير من المواطن في القرآن الكريم التي تدل على مشروعية العمل منها  :قوله تعالىَ ﴿-ولَقَ ْد َم هكنها ُك ْم فِي
ض
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ِفي َها َم َعا ِي َ
ـش قَ ِليالا هما تَشْـ ُكرُونَ ﴾ [األعراف ]52 :وقولهَ ﴿ :وإِ ْذ قَا َل َر ُّب َك ِل ْل َمال ِئ َك ِة إِنِّي َجا ِعل ِفي األَ ْر ِ
األَ ْر ِ
ض﴾ [فاطر:
َخلِيفَةا﴾ [البقرة ، ]02 :أي يخلف بعضهم بعضا ً في تعمير األرض ،وقوله﴿ :هُ َو اله ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالئِفَ فِي األَ ْر ِ
ين﴾ [األعراف ]02 :إلى غير ذلك
ض ُم ْ
ستَقَ ٌّر َو َمتَاع إِلَى ِح ٍ
 ]09وهو استخالف مؤقت إلى حين لقوله تعالىَ ﴿ :ولَ ُك ْم فِي األَ ْر ِ
ت ِمنْ
من اآليات .وقول هللا تعالىَ ﴿:وآَيَة لَ ُه ُم األَ ْر ُ
ض ا ْل َم ْيتَةُ أَ ْحيَ ْينَاهَا َوأَ ْخ َر ْجنَا ِم ْن َها َح ابها فَ ِم ْنهُ يَأْ ُكلُونَ َ .و َج َع ْلنَا فِي َها َجنها ٍ
ش ُكرُونَ ﴾[يس .]02 :وكقوله سبحانه:
ون .لِيَأْ ُكلُوا ِمنْ ثَ َم ِر ِه َو َما َع ِملَ ْتهُ أَ ْي ِدي ِه ْم أَفَال يَ ْ
يل َوأَ ْعنَا ٍ
نَ ِخ ٍ
ب َوفَ هج ْرنَا فِي َها ِمنَ ا ْلعُيُ ِ
ض َذلُولا فَا ْمشُوا ِفي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِمنْ ِر ْز ِق ِه َوإِلَ ْي ِه النُّشُو ُر﴾ [الملك ]51 :فاألرض ُخلقت
﴿هُ َو اله ِذي َج َع َل لَ ُك ُم األَ ْر َ
لإلنسان ،بما فيها من ماء وهواء وأقوات ومنافع ،والعمل وسيلة استخراج وتحصيل هذه المنافع ،وقوامه سالمة العقل
وصحة الجسم ،العقل السليم يُدبّر الطرق والكيفيات ،والجسم السليم يُنفّذ التدبير ،باختراع اآلالت ،واستخدام الحيوانات،
11
امسُهُُ :حمَ َّم ٌد حديث رقم( 689 /7 )7462قال حمققه :ال يروى هذا احلديث عن ابن عباس إال هبذا
اب الْ ِمي ِم َم ِن ْ
( ) أخرجه الطرباين يف معجمه ،يف بَ ُ
اإلسناد ،تفرد به :إبراهيم بن سلم " املعجم األوسط لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض
ا هل بن حممد  ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين الناشر :دار احلرمني – القاهرة.
)(12حبر العلوم أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي 416/3/
) (13جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي128 /5 ،حتقق :أمحد حممد شاكر الطبعة :األوىل،
 1562هـ  6222 -م الناشر :مؤسسة الرسالة.
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ض ِل هللا﴾ [الجمعة:
ض َوا ْبتَغُوا ِمنْ فَ ْ
ت ال ه
صالةُ فَا ْنت ِ
ضيَ ِ
والسفر في الصفقات والتجارات .قال تعالى﴿ :فَإِ َذا قُ ِ
َش ُروا فِي األَ ْر ِ
يل هللا﴾ [المزمل ، ]02 :وتقديم
ض يَ ْبتَغُونَ ِمنْ فَ ْ
َ ﴿ ، ]52وآَ َخرُونَ يَ ْ
ض ِل هللا َوآَ َخرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي َ
س ِب ِ
ض ِربُونَ فِي األَ ْر ِ
الضرب في األرض ابتغاء فضل هللا على الجهاد والقتال في سبيل هللا منبئ بأفضلية األول على الثانيَ ،وقَا َل النَّ ِبي
َاويا من طلب ْال َح َالل بَات مغفورا لَهُ َوقد َكانَ عمر بن ْالخطاب يقدم
()طلب ْال َح َالل كمقارعة ْاألَ ْبطَال َومن بَات ن ِ
َد َر َجة ْالكسْب على َد َر َجة ْال ِجهَاد فَيَقُول ِألَن أَ ُموت بَين ُش ْعبَت َْي رحلي أضْ رب فِي األَرْ ض أَ ْبتَ ِغي من فضل هللا أحب إِلَ ّي من
أَن أقتل ُم َجاهدًا فِي َسبِيل هللا ِألَن هللا تَ َعالَى قدم الَّذين يضْ ربُونَ فِي األَرْ ض يَ ْبتَ ُغونَ من فَضله على ْال ُم َجاهدين بقوله تَ َعالَى
﴿ َو َ
صافح سعد بن م َعاذ يَوْ ًما فَإِذا يَدَاهُ أكنبتا
آخرُونَ ْ
يضربُونَ فِي األَ ْرض﴾[المزملَ ]02 :وفِي ال َح ِديث أَن َرسُول هللا (َ )
فَ َسأَلَهُ النَّ ِبي ()عَن َذلِك فَقَا َل أضْ رب بالمر والمسحاة ِفي نخيلي ألنفق على عيالي فَقبل َرسُول هللا ()يَده َوقَا َل كنان
()14
يحبهما هللا تَ َعالَى َوفِي هَ َذا بَيَان أَن ْال َمرْ ء باكتساب َماال بُد لَهُ ينَال من الدر َجة
ولم يقف على ذلك فقط بل ذكر ثواباا عظي اما للذين يقومون به ،فقال جل شأنه:
س نُ ُزلا ﴾[الكهف ، ]521 :وقوله ﴿ َواله ِذينَ آ َمنُو ْا َو َع ِملُو ْا
﴿ إِنه اله ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال ه
صا ِل َحا ِ
ت َكانَتْ لَ ُه ْم َجنهاتُ ا ْل ِف ْرد َْو ِ
هللا قِي ا
ال﴾ [النساء:
ص َد ُ
هللا َحقها ا َو َمنْ أَ ْ
ال ه
سنُد ِْخلُ ُه ْم َجنها ٍ
ت َ
ق ِمنَ ه ِ
ت ت َْج ِري ِمن ت َْحتِ َها األَ ْن َها ُر َخالِ ِدينَ فِي َها أَبَداا َو ْع َد ه ِ
صا ِل َحا ِ
ض ِل ِه إِنههُ ل يُ ِح ُّب ا ْل َكا ِف ِرينَ ﴾ [الروم .]21 :ففي هذه اآليات يتبين
ت ِمن فَ ْ
ي اله ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال ه
 ، ]500وقوله﴿ ِل َي ْج ِز َ
صا ِل َحا ِ
أن هللا تعالى ربط بين اإليمان والعمل الصالح كشرط لثوابه جزا ًء وجنةً .بل قدَم العمل الصالح على عدم الشرك بقوله
صا ِلحا ا َو َل يُ ْ
ش ِركْ ِب ِعبَا َد ِة َر ِّب ِه أَ َحدا ﴾[الكهف ،]552 :وقوله تعالى ﴿:الَّ ِذينَ
تعالى ﴿:فَ َمن َكانَ يَ ْر ُجو لِقَاء َربِّ ِه فَ ْليَ ْع َم ْل َع َمالا َ
صا ِلحا ا
يَ ْع َملُونَ ال ه
ت أَنه لَ ُه ْم أَ ْجراا َك ِبيراا ﴾[اإلسراء .]9 :هذا األجر قد يكون في الحياة الدنيا لقوله تعالىَ ﴿ :منْ َع ِم َل َ
صا ِل َحا ِ
ِّمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى َوهُ َو ُمؤْ ِمن فَلَنُ ْحيِيَنههُ َحيَاةا َ
س ِن َما َكانُو ْا يَ ْع َملُونَ ﴾ [النحل ]91 :أو في الحياة
طيِّبَةا َولَنَ ْج ِزيَنه ُه ْم أَ ْج َرهُم بِأَ ْح َ
صالِ َحاتَ ِمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى َوهُ َو ُمؤْ ِمن فَأ ُ ْولَـئِ َك يَد ُْخلُونَ ا ْل َجنهةَ َولَ يُ ْظلَ ُمونَ نَقِيراا﴾
األخرى لقوله تعالىَ ﴿ :و َمن يَ ْع َم ْل ِمنَ ال ه
صالِحا ا ثُ هم
َاب َوآ َمنَ َو َع ِم َل َ
[النساء ،]502 :كما أن أحد شروط الغفران هو العمل الصالح لقوله تعالىَ ﴿ :وإِنِّي لَ َغفهار لِّ َمن ت َ
ا ْهتَدَى﴾ [طه]00 :
ُّ
وتحث على طلب الرزق والسعي له،
ومن السنة النبوية المطهرة ،فقد ورد فيها الكثير من النصوص التي تدعو للعمل
ومن تلك النصوص ما يلي:
ي َّ
-1المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي ( )قالَ « :ما أَ َك َل أَ َح ٌد طَ َعا ًما قَ ُّ
طَ ،خ ْي ًرا ِم ْن أَ ْن يَأْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِهَ ،وإِ َّن نَ ِب َّ
هللاِ
دَا ُو َد َ ،كانَ يَأْ ُك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِه»( )15ففي هذا الحديث الشريف يالحظ أنه ( )يرغب في السعي والعمل واألكل من
() 14الكسب أليب عبد ا هل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،حتقيق :د .سهيل زكار ،الطبعة :األوىل، 1522 ،الناشر :عبد اهلادي حرصوين – دمشق
 33/1واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب ،391/4،حتقيق :عبد
السالم عبد الشايف حممد ،الطبعة :األوىل  1566 -هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت
15
اب َكس ِ
الر ُج ِل َو َع َملِ ِه بِيَ ِدهِ حديث رقم( [ .47/3 )6276ش (قط) يف أي زمن مضى( .أن
ب َّ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،بَ ُ ْ
يأكل من عمل يده) من كسبه ونتيجة صنع يده]
108
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طريق حالل ،بل من طريق أحل ،وهو طريق عمل اليد ،طريق الكفاح من عمل مباح ،كسرة من هذا الطريق بدون ملح
أطيب وألذ من الضأن من غيره عند سليم اإلحساس وأيضا يُشير إلى تفضيل العمل وأهميتهّ ،
وإن من خير ما يأكله المسلم
ما يكون من نتاج يده وتعبه وكدِّه.
ث َّ
أن النبي ( )قالَ « :ما بَ َع َ
 -2وما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة َّ -
هللاُ نَبِيًّا إِ َّال َرعَى ال َغنَ َم» ،فَقَا َل
َّ َ ()16
أَصْ َحابُهَُ :وأَ ْنتَ ؟ فَقَا َل« :نَ َع ْمُ ،ك ْن ُ
اريطَ ِألَ ْه ِل َمكة»
ت أَرْ عَاهَا َعلَى قَ َر ِ
ق أخرى؛ حيث ّ
إن جميع األنبياء كما ثبت عن النبي ( )قد رعوا الغنم ،وفي
فإن هذا الحديث يُثبت أهمية العمل بطري ٍ
مقدمتهم سيدنا محمد ( )حيث ثبت أنّه رعى غنم أهل مكة مقابل قراريط أو أجرة قليلة من المال .وفيه أيضا جواز أخذ
األجرة على العمل؛ حيث إنه كسب الحالل الطيب.
ب أَ َح ُد ُك ْم ح ُْز َمةً َعلَى
هللا (َ « :)ألَ ْن يَحْ ت َِط َ
-3وما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هُ َر ْي َرةَ  :قَا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْطيَهُ أَوْ يَ ْمنَ َعهُ»( )17ففي هذا الحديث الشريف فضيلة االكتساب بعمل اليد ،حيث إنه
ظَه ِْر ِه ،خَ ْي ٌر لَهُ ِم ْن أَ ْن يَسْأ َ َل أَ َحدًا ،فَيُع ِ
أفضل المكاسب وذلك أن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب والطيور ونحو ذلك.
اس هَ ّمًا ْال ُم ْؤ ِمنُ الَّ ِذي يَ ْهتَ ُّم بِأ َ ْم ِر ُد ْنيَاهُ
-4وقوله رسول هللا ( " :)ع َْن أَنَ ٍ
س  ،قَا َل :قَا َل َرسُو ُل هللاِ (« :)أَ ْعظَ ُم النَّ ِ
آخ َر ِت ِه» "( ،)18وفي نفس السياق نذكر اآلية الكريمةَ ﴿ :وا ْبت َِغ ِفي َما آتَا َك ه
صيبَ َك ِمنَ ال ُّد ْنيَا﴾
هللاُ الدها َر
اآلخ َرةَ َول ت َ
َنس نَ ِ
ِ
َو ِ
ْ
صص .. ]11 :أي :ال تضيع عمرك فإنه نصيبك من الدنيا.
[القَ َ
ب أَ ْ
طيَبُ ؟ قَا َلَ « :ع َم ُل ال َّرج ُِل ِبيَ ِد ِه
يج ،قَا َل :قِي َل :يَا َرسُو َل هللاِ ،أَيُّ ْال َك ْس ِ
-5وما رواه أحمد في مسنده من حديث َرافِ ِع ب ِْن َخ ِد ٍ
َ
الحالل،
المال
وطلب
العمل
البحث عن
ُور » ( )19ففي هذا الحديث الشريف الحث على
َ
ِ
ِ
ِ
َو ُكلُّ بَي ٍْع َم ْبر ٍ
16
اب َكس ِ
الر ُج ِل َو َع َملِ ِه بِيَ ِدهِ حديث رقم ( ، .88 /3،)6626ولفظه" :ما بعث ا هل نبيا إال رعى
ب َّ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،بَ ُ ْ
الغنم" ،فقال أصحابه :وأنت؟ فقال" :نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة".
وثالث من حديث جابر عند البخاري ( ، )3522ومسلم (" ، )123( )6242الفخر وازخيالء يف أهل ازخيل واإلبل والفدادين أهل الوبر والسكينة يف
أهل الغنم" من حديث أيب هريرة مرفوعا "فتح" " ،"342 /2وأخرجه كذلك مسلم "ص ،"76واجلزء اآلخر من احلديث أخرجه البخاري ""551 /5
كتاب اإلجارة ولفظه" :ما بعث ا هل نبيا إال رعى الغنم" .فقال أصحابه :وأنت؟ فقال" :نعم ،كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة".
وسى
ال َر ُس ُ
وأشار احلافظ يف "الفتح" " "551 /5إىل أن النسائي أخرج من حديث نصر بن حزن قال :افتخر أهل اإلبل والغنم فَـ َق َ
ول اللَّ ِه " :.-بُعِ َ
ث ُم َ

َوُه َو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد".
قلت :وحديث الباب أخرجه أمحد "."92 ،56 /3

ولفظه عند البخاري :كنا مع رسول ا هل  .جنين الكباث ،فقال" :عليكم باألسود منه ،فإنه أطيبه" ،قالوا :أكنت ترعى الغنم؟ قال" :وهل من نيب إال وقد
رعاها".راجع (مسند اإلمام أمحد بن حنبل أليب عبد ا هل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 512 /18حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل

مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد ا هل بن عبد احملسن الرتكي الطبعة :األوىل 1561 ،هـ  6221 -م الناشر :مؤسسة الرسالة).
اب َكس ِ
الر ُج ِل َو َع َملِ ِه بِيَ ِدهِ حديث رقم (.47 /3 )6275
ب َّ
()17أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع باب بَ ُ ْ
18
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َكس ِ
الر ُج ِل َو َع َمله بِيَده  46/3الكتاب :حلية األولياء وطبقات
ب َّ
( ) أخرجه األصبهاين يف حلية األولياء وطبقات األصفياء،يف كتاب البيوع باب بَ ُ ْ
األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد ا هل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،الناشر :السعادة  -جبوار حمافظة مصر1395 ،هـ 1975 -م،
 دار الكتب العلمية -بريوت (طبعة 1529هـ بدون حتقيق)109
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األهل والعيال .ألن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليًا من الشبهات؛ إذ إنه حصَّله بيده مثل االحتشاش،
والسع َي على
ِ
إنسان خرج إلى الب َّر واحتش وأتى بالحشيش أو خرج إلى الب ّر واحتطب وأتى بالحطب ،أو خرج إلى البرِّ وافتجع ،يعني:
أتى بالكمأة وخرج إلى البحر فاصطاد سم ًكا هذا كله عمله بيده فهو أفضل ما يكون؛ ألنه عمل ليس فيه شبهة إطالقًا؛

)(20

هللا ()فِي َسفَ ٍر ،فَ ِمنَّا الصَّائِ ُمَ ،و ِمنَّا ْال ُم ْف ِطرُ ،فَنَ َز ْلنَا َم ْن ِز ًال فِي يَوْ ٍم َحارٍّ ،
ُول َّ ِ
س قَا َلُ :كنَّا َم َع َرس ِ
-6وقال أنس  " :ع َْن أَنَ ٍ
ض َربُوا ْاألَ ْبنِيَةََ ،و َسقَ ُوا
س ِبيَ ِد ِه ،قَا َل :فَ َسقَطَ الصُّ وَّا ُم َوقَا َم ْال ُم ْف ِطرُونَ  ،فَ َ
ب ْال ِك َسا ِء ،فَ ِمنَّا َم ْن يَتَّقِي ال َّش ْم َ
أَ ْكثَ ُرنَا ِظ ًّال ِألَصْ َحا ِ
َب ْال ُم ْف ِطرُونَ ْاليَوْ َم بِ ْاألَجْ ِر»( ،)21ألنهم في ذلك اليوم الشديد الحرارة ،قاموا وبنوا األبنية
هللا (َ « :)ذه َ
الرِّ َك َ
اب ،فَقَا َل َرسُو ُل َّ ِ
لتقي الرسول وأصحابه من حرارة الشمس ،وأحضروا الماء ،وسقوا الصائمين ،فاستحقوا الجزاء الحسن من هللا تعالى.
الثواب واألج َر.
ب ،ورتَّب عليهما
شأن
َ
العمل والكس ِ
ِ
أعلى اإلسال ُم من ِ

المبحث الثاني:
حقوق العامل في اإلسالم
مما هو معروف لدي الجميع أن السالم قدهر العامل حيث منحه من رعاية وعناية خاصة فكفل له حقوقه كاملة ومنها:
أولا :أن يتم تكليف العامل قدر طاقته وفي هذا الصدد يقول رسول هللا (: )عائشة :أن رسو َل هللا  - )( -قال« :ا ْكلَفُوا
من ال َع َمل ما تُطيقونَ  ،فإن هللا ال يَ َملُّ حتى تَ َملُّوا ،فإن أحب ال َع َمل إلى هللا أ ْد َو ُمه وإن قَ ّل»

(  ) 19أخرجه أمحد يف مسنده يف باب حديث رافع بن خديج حديث رقم ( .426/68 ،)17624كشف األستار ،كتاب البيوع ،باب أي الكسب
أطيب  ،1647 83 /6واحلاكم ،كتاب البيوع  . 12 /6قال ابن اجلوزى البيع املربور الذي ال شبهة فيه وال خيانة (وعمل الرجل بيده) كالزراعة
والصناعة (خترجيه) أورده اهليثمى وقال رواه أمحد والطرباين يف الكبري باخ تصار وقال عن خاله أيب بردة بن نيار والبزار كأمحد إال انه قال عن مجيع بن عمري
عن عمه ومجيع وثقه أبو حامت وقال البخاري فيه نظر اهـ ورواه احلاكم بسنده عن سعيد بن عمري عن عمه وصححه قال ابن معني عم سعيد هو الرباء ورواه
البيهقى عن سعيد بن عمري مرسال وقال هذا هو احملفوظ وأخطاء من قال عمه وا هل أعلم (( )4سنده) قد ثنا يزيد ثنا املسعودي عن وائل أيب بكر عن عباية
بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج اخل وخديج بفتح أوله وكسر املهملة (خترجيه) (فع بز طب ط ) قال اهليثمي فيه املسعودي وهو ثقة
ولكنه اختلظ وبقية رجال أمحد رجال الصحيح (( ) 2سنده) قد ثنا احلكم بن نافع قال ثنا إمساعيل بن عياش بن حبرير بن سعد عن خالد بن معدان عن
املقدام بن معد يكرب اخل (غريبه) ( ) 7زاد البخاري وإن نيب ا هل داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده (خترجيه) (خ جه) (( )8سنده) قد ثنا إسحاق
ثنا سيفان عن منصور وحييي عن سيفان قال حدثين منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمري عن عمته عن عائشة اخل معناه أن كسب الولد من كسب أبيه
فللرجل أن يأكل من كسب ولده كما يأكل من كسب نفسه ألن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه ولذا كانت نفقة األصل الفقري واجبة على
فرعه أي ألن والده هو السبب يف وجوده وملاله عليه حق الرتبية والتكوين حىت صار رجال ذا كسب ومال فال جيوز أن يضن على والده مبا يكفيه من ماله
حسب حاله وحال والده الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد
البنا الساعايت  14/7الطبعة :الثانية الناشر :دار إحياء الرتاث العريب.
(  ) 20فتح ذي اجلالل واإلكرام بشر بلوغ املرام حملمد بن صاحل العثيمني حتقيق وتعليق :صبحي بن حممد رمضان ،أم إسراء بنت عرفة بيومي الطبعة:
األوىل 1567 ،هـ  6222 -م  549 /3الناشر :املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع.
(  )21أخرجه أيب يعلى يف مسنده يف مسنَ ُد أَنَ ِ ب ِن مالِ ٍ
ك حديث رقم(629 /7-)5623
ْ َ
ُْ
110
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وكان إذا َع ِم َل عمالً أثبتَهُ ( .)22معناه أنه تعالى ال يمل أبدًا مللتم أو لم تملوا فجرى مجرى قولهم حتى شيب الغراب وتبيض
القار وقيل معناه ال يقطع عنكم فضله حتى تملوا

()23

وبذلك يتضح أن العمل تكليف لإلنسان ،وأنه في حدود طاقته.
ثانياا :اختيار العمل المناسب للعامل ووضعه في مكان العمل المناسب حسب إمكانياته وقدراته وطاقته وعدم تكليفه مال
ص َح
بَ ،كسْبُ يَ ِد ْال َعا ِم ِل إِ َذا نَ َ
يطيق ،وذلك فيما رواه أحمد في سننه من حديث أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ ،ع َِن النَّ ِب ِّي ( )قَا َلَ « :خ ْي ُر ْال َك ْس ِ
»

()24

في عمله بأن عمل عمل إتقان وإحسان متجنبا للغش وافيا بحق الصنعة غير ملتفت إلى مقدار األجر وبذلك يحصل
()25

الخير والبركة وبنقيضه الشر والوبال وفيه أن عمل اليد باالحتراف أفضل من التجارة والزراعة

السنَّة حديث رقم ( .419 /6 )1328قال حمققه :حديث صحيح ،وهذا إسناد
(  )22أخرجه أبو داود يف سننه يف باب تفريع أبواب التطوع ورَكعات ُّ
قوي من أجل ابن عجالن  -وهو حممد  -فهو صدوق ال بأس به ،وقد توبع .الليث :هو ابن سعد ،وابن عجالن :هو حممد ،وسعيد املقربي :هو سعيد بن
أيب سعيد ،وأبو سلمة :هو ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري.
وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( )852عن قتيبة بن سعيد ،هبذا اإلسناد.
وأخرجه البخاري ( ،)4821ومسلم ( )786من طريق ُعبيد ا هل بن عمر العمري ،عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ،به .وزاد يف أوله :أن النيب  - -كان
حيتجز حصرياً بالليل ،فيصلي ويبسطه بالنهار فيجل عليه فجعل الناس يثوبون إىل النيب  -. -فيصلون بصالته ،حىت كثروا ،فأقبل فقال ... :مث ذكره.
وأخرجه البخاري ( ،)1974ومسلم بإثر ( )1142من طريق حيىي بن أيب كثري ،والبخاري ( ،)2524ومسلم ( )612( )786من طريق سعد بن إبراهيم،
والبخاري == ( ،)2525ومسلم ( )6818من طريق موسى بن عقبة ،ثالثتهم عن أيب سلمة ،به ولفظ حييي بن أيب كثري :مل يكن النيب  - . -يصوم

شهراً أكثر من شعبان ،فإنه كان يصوم شعبان كله ،مث ذكر حنو رواية املقربي ،ولفظ موسى بن عقبة :قال رسول ا هل " :-. -سددوا وقاربوا وأبشروا ،فإنه
قل".
لن يُدخل اجلنةَ أحداً عملُه" قالوا :وال أنت يا رسول ا هل؟ ،قال" :وال أنا إال أن يتغمدين ا هل منه برمحة ،واعلموا أن أحب العمل إىل ا هل أدومه وإن ّ
وأخرجه البخاري ( )53و ( ،)1141ومسلم ( ،)784وابن ماجه ( ،)5638والرتمذي ( ،)3273والنسائى يف "الكربى" ( )1329من طريق عروة بن
الزبري،ومسلم ( )783من طريق القاسم بن حممد ،والرتمذي ( )3273من طريق أيب صاحل ،والنسائي ( )1321من طريق األسود ،أربعتهم ،عن عائشة،
ومسيت يف رواية عند مسلم :احلوالء بنت تويت .ولفظ رواية األسود:
به .ويف رواية عروة أن النيب  - -إمنا قال ذلك يف شأن امرأة قيل :إهنا ال تنام الليلُ ،

"ما مات رسول ا هل  -. -حىت كان أكثر صالته قاعداً ،إال املكتوبة ،وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه اإلنسان وإن كان يسرياً" ورواية القاسم خمتصرة
قل" وحنوه رواية أيب صاحل .إال أهنا حكاية :سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري
بلفظ" :أحب األعمال إىل ا هل أدومها وإن ّ
الس ِجستاين 462 /6 ،حتقيق :شعيب األرنؤوط - ،حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،الطبعة :األوىل 1532 ،هـ  6229 -م ،الناشر:
َ
َ
بن شداد بن عمرو األزدي ِّ ْ
دار الرسالة العاملية.
وهو يف "مسند أمحد" ( )65165و ( )65654و ( ،)64317و"صحيح ابن حبان" ( )343و ( .)6471( )349قال احلافظ يف "الفتح" /1
 : 126املالل :استثقال الشيء ونفور النف عنه بعد حمبته وهو حمال على ا هل تعاىل باتفاق .قال اإلمساعيلي ومجاعة من احملققني :وإمنا أطلق هذا على جهة
{و َجَزاءُ َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ ِمثْـلُ َها} [الشورى ]52 :وأنظاره .وقال أبو حامت ابن حبان يف "صحيحه"  29 /1بتحقيقنا :قوله -
املقابلة اللفظية جمازاًكما قال تعاىلَ :

" :-.إن ا هل ال ميل حىت متلوا" من ألفاظ التعارف اليت ال يتهيأ للمخاطب أن يعرف صحة ما خوطب به يف القصد على احلقيقة إال هبذه األلفاظ.
23
الصغِ ِري  ،82 /3حمل مد بن إمساعيل بن صال بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه
َّنوير َش ْر ُ اجلَ ِامع َّ
( ) الت ُ
حممد إبراهيم الطبعة :األوىل 1536 ،هـ  6211 -م الناشر :مكتبة دار السالم ،الرياض
حممد إسحاق َّ
باألمري حتقيق :دَّ .
(  )24أخرجه أمحد يف مسنده يف ُم ْسنَ ُد أَِيب ُهَريْـَرةَ حديث رقم ( 132/15 )8516قال حمققه إسناده حسن ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد
بن عمار ُكشاكش ،فقد روى له الرتمذي ،وهو صدوق .أبو عامر العقدي :هو عبد امللك بن عمرو .وأخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان"  342/1من
111

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار العشرون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

"( .)05ويقول النبي ( )أيضا فيما رواه البخاري كذلك من حديث أبي هريرة قال النبي (« )إِ َذا ُو ِّس َد األَ ْم ُر إِلَى َغي ِْر
أَ ْهلِ ِه فَا ْنت َِظ ِر السَّا َعةَ»( ،)26قال التوربشتي  -رحمه هللا :معناه أن يلي األمر من ليس له بأهل ،فيلقى له وسادة الملك وأراد
باألمر الخالفة ،وما ينضم إليها من قضاء وإمارة ونحوها ،والتوسيد :أخذ من الوساد ،يقال :وسدته الشيء بالتخفيف
فتوسده ،إذا جعله تحت رأسه ،ولفظة " إلى " فيها إشكال ،إذ كان من حقه أن يقال :وسد األمر لغير أهله ،فلعله أتى بها
()27

ليدل على إسناد األمر إليه اهـ.

ثالثاا :تحديد أجور العامل قبل العمل إل إذا كان من العمل الذي يصعب تحديد األجر فيه فال بأس باالتفاق عليها فيما بعد،
لكن يفضل االتفاق على األجر ابتدا ًء لكي تنتفي الجهالة فقد قال رسول هللا ( ")ع َْن أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ ،ع َِن النَّ ِب ِّي (َ « )و َم ِن
ا ْستَأْ َج َر أَ ِجي ًرا فَ ْليُ ْع ِل ْمهُ أَجْ َرهُ»( )28أي أراد أن تأخذه (فأَع ِل ْمهُ أجره) أي قدر أجرته المرتبة على مقدار عمله ومحنته .وإذا لم
يُتفق على أجر ابتدا ًء فإن العامل يُعطى أجرة المثل ،وقد حرص اإلسالم على إعطاء العمال أجورهم فور إنجازهم أعمالهم
مباشرةً ،وحذر من تأخير األجور أو منعها ،فقد جاء في الحديث القدسي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أَ ِبي
هُ َر ْي َرةَ  ،ع َِن النَّ ِب ِّي ( ،)قَا َل « :قَا َل َّ
هللاُ :ثَالَثَةٌ أَنَا خَصْ ُمهُ ْم َيوْ َم ال ِقيَا َم ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْع َ
طى ِبي ثُ َّم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل بَا َع ُح ًّرا فَأ َ َك َل
ْط أَجْ َرهُ » ( ،)29دل الحديث الشريف على ذكر الثالثة ليس للتقييد؛ ألن هللا
ثَ َمنَهَُ ،و َر ُج ٌل ا ْستَأْ َج َر أَ ِجي ًرا فَا ْستَوْ فَى ِم ْنهُ َولَ ْم يُع ِ
تبارك و تعالى خصم لكل ظالم ،لكنه أراد التغليظ على هؤالء الثالثة؛ لغرابة قبح فعلهم.
رابعا ا :حق توفير العمل :فعلى ولة األمر ضمان وجود العمل وأدواته للقادرين عليه من الناس ،أي إن اإلسالم قد أوجب
على الدولة اإلسالمية أن تضمن وجود العمل وأدواته للمواطنين بصورة مباشرة،
طريق أيب عامر العقدي ،هبذا اإلسناد .وأخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" ( ) 1632من طريق سعيد بن منصور ،عن حممد بن عمار ،به( .حاشية مسند
اإلمام أمحد بن حنبل .132/15
( )25فيض القدير شر اجلامع الصغري لزين الدين حم مد املدعو بعبد الرووف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري /3
 572الطبعة :األوىل 1342 ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى  -مصر
ِ
ِ
ِ
ِ
السائِ َل حديث رقم (/1 )49
اب َّ
اب َم ْن ُسئِ َل ِعلْ ًما َوُه َو ُم ْشتَغِ ٌل ِيف َحديثِ ِه ،فَأ ََمتَّ احلَد َ
َج َ
اب العلْ ِم بَ ُ
(  )26أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتَ ُ
يث ُمثَّ أ َ
 .61املراد من " األمر " :جن األمور اليت تتعلق بالدين  ،كازخالفة  ،واإلمارة والقضاء  ،واإلفتاء وغري ذلك ،وأن األئمة قد ائتمنهم ا هل على عباده ،
وفرض عليهم النصيحة هلم ،فينبغي هلم تولية أهل الدين ،فإذا قلدوا غري أهل الدين  ،فقد ضيعوا األمانة اليت قلدهم ا هل تعاىل إياها ،وإسناد األمر إىل غري
أهله إمنا يكون عند غلبة اجلهل  ،ورفع العلم ،وذلك من مجلة األشراط  ،ومقتضاه أن العلم ما دام قائما  ،ففي األمر فسحة  ،فالعلم إمنا يؤخذ عن األكابر،
(ج  / 18ص )333
(  )27القاري ،علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي ،مرقاة املفاتيح شر مشكاة املصابيح ،3569 /8،الطبعة :األوىل1566 ،هـ -
6226م ،الناشر :دار الفكر ،بريوت – لبنان.
(  )28أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار حديث رقم ( :334 /8 )16129مسند اإلمام أيب حنيفة رواية أيب نعيم
أليب نعيم أمحد بن عبد ا هل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،حتقيق :نظر حممد الفاريايب ،الطبعة :األوىل 1514 ،هـ الناشر :مكتبة
الكوثر – الرياض.
29
ِ
اع ُحًّرا حديث رقم ( [ .86 /3 )6198ش (أعطى يب) عاهد بامسي وحلف( .غدر)
اب البُـيُ ِ
اب إِ ِْمث َم ْن بَ َ
وع بَ ُ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتَ ُ
نقض العهد ومل يف به أو مل يرب بقسمه( .باع حرا) وهو يعلم أنه حر( .فاستوىف منه) العمل الذي استأجره من أجله]
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َي ٌء؟ " قَا َل :بَلَىِ ،ح ْلسٌ ن َْلبَسُ
ك فِي بَ ْيتِ َ
ار َجا َء إِلَى النَّبِ ِّي ( )يَسْأَلُهُ ،فَقَا َل » :لَ َ
كش ْ
َس ب ِْن َمالِ ٍك :أَ َّن َرج ًُال ِم ْن ْاألَ ْن َ
ع َْن أَن ِ
ص ِ
هللا ِ -)( -بيَ ِد ِه ،ثُ َّم قَا َل:
ضهُ َونَ ْب ُسطُ بَع َ
بَ ْع َ
ْضهَُ ،وقَ َد ٌح نَ ْش َربُ فِي ِه ْال َما َء ،قَا َل" :ا ْئتِ ِني ِب ِه َما" قَا َل :فَأَتَاهُ ِب ِه َما ،فَأ َ َخ َذهُ َما َرسُو ُل َّ ِ
" َم ْن َي ْشت َِري هَ َذ ْي ِن؟ " فَقَا َل َر ُجلٌ :أَنَا آ ُخ ُذهُ َما ِب ِدرْ ه ٍَم ،قَا َلَ " :م ْن يَ ِزي ُد َعلَى ِدرْ ه ٍَم؟ " َم َّرتَي ِْن أَوْ ثَ َالثًا ،قَا َل َر ُجلٌ :أَنَا آ ُخ ُذهُ َما
اريَ ،وقَا َل" :ا ْشت َِر بِأ َ َح ِد ِه َما َ
ط َعا ًما فَا ْنبِ ْذهُ إِلَى أَ ْهلِكََ ،وا ْشت َِر
بِ ِدرْ هَ َمي ِْن ،فَأ َ ْعطَاهُ َما إياه ،وأخذ الدرهمين فَأ َ ْعطَاهُ َما لألَ ْن َ
ص ِ
ك َخ ْم َسةَ َع َش َر
هللا ( ،)فَ َش َّد فِي ِه عُودًا ِبيَ ِد ِهَ ،وقَا َلْ « :اذهَبْ فَاحْ ت َِطبْ َ ،و َال أَ َرا َ
َر قَدُو ًما فَأْتِنِي ِب ِه" فَفَ َع َل ،فَأ َ َخ َذهُ َرسُو ُل َّ ِ
ِب ْاآلخ ِ
ك
ضهَا ثَوْ بًا ثُ َّم قَا َل :هَ َذا َخ ْي ٌر لَ َ
ص َ
يَوْ ًما" فَ َج َع َل يَحْ ت َِطبُ َويَبِيعُ ،فَ َجا َء َوقَ ْد أَ َ
ْضهَا طَ َعا ًما َوبِبَ ْع ِ
اب َع ْش َرةَ َد َرا ِه َم ،فَقَا َل :ا ْشت َِر بِبَع ِ
ك يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة ،إِ َّن ْال َمسْأَلَةَ َال تَصْ لُ ُح إِ َّال لِ ِذي فَ ْق ٍر ُم ْدقِ ٍع ،أَوْ لِ ِذي ُغرْ ٍم ُم ْف ِظ ٍع ،أَوْ لذي د ٍَم
ِم ْن أَ ْن ت َِجي َء َو ْال َمسْأَلَةُ نُ ْكتَةٌ ِفي َوجْ ِه َ
وج ٍع» ( .) 30وإن دل هذا الحديث الشريف على شيء فإنما يدل على أنه من واجب الدولة دراسة أسباب التعطل عن العمل
ُم ِ
وبحث سبل معالجتها وإعانة المتعطلين ريثما تفتح أمامهم أبواب العمل أو إيجاد أعمال لهم.
خامسا ا :توفير الرعاية اإلنسانية واإلجتماعية والصحية للعامل ،وكذلك تجنب مخاطر العمل ،وهذه من األمور الداخلة في
نطاق النظم والقوانين لكل دولة وتتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ،فقد ورد عن رسول هللا ( )أنه نبه إلى رعاية
أحوال العاملين ومستوى معيشتهم في قوله« :إِ ْخ َوانُ ُك ْم َو َخ َولُ ُك ْمَ ،ج َعلَهُ ُم هللاُ تَحْ تَ أَ ْي ِدي ُك ْم ،فَ َم ْن َكانَ أَ ُخوهُ تَحْ تَ يَ َد ْي ِه ،فَ ْلي ْ
ُط ِع ْمهُ
()31
ِم َّما يَأْ ُكلَُ ،و ْلي ُْل ِب ْسهُ ِم َّما يَ ْل َبسُ َ ،و َال تُ َكلِّفُوهُ ْم َما يَ ْغ ِلبُهُ ْم ،فَإِ ْن َكلَّ ْفتُ ُموهُ ْم فَأ َ ِعينُوهُ ْم َعلَ ْي ِه»
()30أخرجه ابن ماجه يف سننه يف أَبـواب الت ِ
اب بـَْي ِع الْ ُمَزايَ َدةِ حديث رقم ( :312/3 )6667قال حمققه املرفوع دون القصة صحيح لغريه ،وهذا
ِّج َارات بَ ُ
َْ ُ َ
إسناد ضعيف ،أبو بكر احلنفي  -وامسه عبد ا هل -قد روى عنه مجع ،وذكره ابن حبان يف "الثقات" ،لكن نقل احلافظ يف ترمجته يف "التهذيب" ويف
"التلخيص"  14 /3عن البخاري قوله :ال يصح حديثه ،وقال ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام" ( :)6697روت عنه مجاعة ليسوا من مشاهري أهل
أحدا نقل عدالته ،فهي مل تثبت.
العلم ،وهم عبد الرمحن بن سميط ،وعُبيد ا هل بن سميط ،واألخضر ابن عجالن عمهما ،وقال :عبد ا هل احلنفي ال أعرف ً
وصححه الضياء املقدسي يف "املختارة" .وأخرجه أبو داود ( ،)1251والرتمذي ( ،)1626والنسائي 649 /7
حسن حديثه هذا الرتمذيَّ ،
ومع هذا فقد َّ
من طريق األخضر بن عجالن ،هبذا اإلسناد .وهو يف "مسند أمحد" ( .)11928ويشهد لبيع املزايدة حديث جابر بن عبد ا هل عند البخاري (:)6151
"من يشرتيه مين" فاشرتاه نُعيم بن عبد ا هل بكذا وكذا ،فدفعه إليه .وقد ترجم البخاري
أن ً
رجال أعتق غالما له عن ُدبُر فاحتاج ،فاخذه النيب  -. -فقالَ :

بأسا ببي ع املغامن فيمن يزيد .قال ابن بطال كما يف "فتح الباري"  :344 /5شاهد الرتمجة
عليه فقال :باب بيع املزايدة ،وقال عطاء :أدركت الناس ال يرون ً
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز ا هل الطبعة :األوىل1532 ،
سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ابن ماجة  -حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
هـ  6229 -م الناشر :دار الرسالة العاملية منه قوله يف احلديث" :من يشرتيه مين؟ " قال :فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفل الذي باعه عليه .مث قال
يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري
مفلسا يف أواخر كتاب االستقراض .ويشهد لقوله" :املسالة نكتة يف وجهك َ
احلافظ :وسيايت بيان كونه ً

( ،)1574ومسلم ( )1252أن النيب  -. -قال" :ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى ا هل تعاىل ولي يف وجهه ُمزعةُ حلم"= .
ِ ِ
ِ
ِ
ان ب ِ ِ
ِ
اسهُ ِِمَّا يـَْلبَ ُ َ ،وَال يُ َكلِّ ْفهُ َما يـَغْلِبُهُ حديث رقم (/3 )1221
اب ْاألَْميَ َ ُ
(  )31أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتَ ُ
اب إطْ َعام الْ َم ْملُوك ِمَّا يَأْ ُك ُلَ ،وإلْبَ ُ
 .1683املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول ا هل  .ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي

الناشر :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،وحجاج ،قاال :أخربنا شعبة ،عن أيب بشر ،عن سالم بن عمرو ،عن رجل

من أصحاب النيب  ،.عن النيب  .قال « :إخوانكم فأحسنوا إليهم ،أو فأصلحوا إليهم ،واستعينوهم على ما غلبكم ،وأعينوهم على ما غلبهم» ،قال
حجاج يف حديثه :قال :مسعت سالم بن عمرو ،ورجال من قومه ،وقال حجاج :وأصلحوا (حم)  -62481حدثنا عفان ،حدثنا أبو عوانة ،عن أيب بشر،

عن سالم بن عمرو اليشكري ،عن رجل من أصحاب النيب .قال :قال رسول ا هل « :.إخوانكم فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم ،وأعينوهم
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 ،وقد ورد هذا الحديث في اإلماء ولكن داللته شاملة لجميع العاملين.
سادسا ا :ضمان حاجة العامل عند العجز وحماية أسرته بعد مماته :فقد أوضح اإلسالم أن من حق العامل تأمينه على نفسه
وأسرته ضد طوارئ العمل واألمن في المستقبل ،فإذا عجز العامل عن العمل للشيخوخة أو المرض أو لإلصابة في العمل
أو ألي سبب من األسباب ،وأدى ذلك إلى فقره ،وجب تأمين حياته.
وينطبق ذلك األمر على العامل بعد مماته ،حيث يُقر اإلسالم حماية أسرته وتأمين زوجته وأوالده إذا كانوا عاجزين عن
ضا ُؤهَُ ،و َم ْن
العمل ،وقد قال رسول هللا (« )أَنَا أَوْ لَى بِ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ ِم ْن أَ ْنفُ ِس ِه ْم ،فَ َم ْن تُ ُوفِّ َي ِمنَ ال ُم ْؤ ِمنِينَ فَت ََر َ
ي قَ َ
ك َد ْينًا ،فَ َعلَ َّ
ك َم ًاال فَلِ َو َرثَتِ ِه»( )32ولهذا قال بعض أهل العلم :يجب على اإلمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتدا ًء بالنبي -
تَ َر َ
( ،-)فإنه ()صرح بوجوب ذلك عليه في قوله " فعل ّي قضاؤه " .اهـ .كما أفاده العيني .وفيه جواز الحوالة في دين
ً()33
الميت ،وأن الوارث إذا أحال دين الميت على غني ،وقبل هذه اإلحالة ،صحت الحوالة شرعا
كما يروى أن عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة ،وكان مسنا ً أعمى يسأل الناس ،فضرب عضده من الخلف،
وقال :من أي أهل الكتاب أنت؟ ،فقال :يهودي ،قال :فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال :أسأل الجزية والحاجة والسن ،فأخذه عمر
بيده وذهب إلى منـزله ففرض له شيئاً ،ثم أرسل إلى خازن بيت المال :انظر هذا وضرباءه ،فوهللا ما أنصفناه إن أكلنا
شيبته ثم خذلناه عند الهرم

()34

وكان عمر بن الخطاب يقول في حق األرامل" :أما لئن لقيت أرامل أهل العراق ال أدعهن يحتجن إلى أحد بعدي"

()35

على ما غلبهم» (حم)  -63157حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن أيب بشر ،عن سالم بن عمرو ،عن رجل من أصحاب النيب .عن النيب
أنه قال« :إخوانكم أحسنوا إليهم  -أو فأصلحوا إليهم  -واستعينوهم على ما غلبكم ،وأعينوهم على ما غلبهم» (حم)  )6( 63158ازخََول -بفتح
املعجمة والواو : -هم ازخدم ،مسوا بذلك ألهنم يتخولون األمور ،أي :يصلحوهنا .وقيل :التخويل التمليك ،تقول خولك ا هل كذا أي :ملكك إياه[ .فتح
الباري ( .])627 /4وقال القاضي عياض :األمر حممول على االستحباب ال على اإلجياب باالمجاع ،بل إن أطعمه من ازخبز وما يقتاته كان قد أطعمه ِما
يأكل ،ألن :من ،للتبعيض وال يلزمه أن يطعمه من كل ما يأكل على العموم من األدم وطيبات العيش ،ومع ذلك فيستحب أن [ال يستأثر] على عياله،
[وال يفضل] نفسه يف العيش عليهم.
32
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ال َك َفالَة ِيف ال َق ْر ِ
ض َوالدُّيُون باألَبْ َدان َو َغ ِْريَها حديث رقم(97 /3 )6698
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الكفالة بَ ُ
(  )33منار القاري شر خمتصر صحيح البخاري ،حلمزة حممد قاسم راجعه :الشيخ عبد القادر األرناووط عين بتصحيحه ونشره :بشري حممد عيون الناشر:
مكتبة دار البيان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية عام النشر 1512 :هـ  1992 -م 314 /3
(  : )34ازخراج أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  ،139/1حتقيق  :طه عبد الرءوف سعد  ،سعد حسن حممد بدون
طبعة ،الناشر  :املكتبة األزهرية للرتاث ،حماسن التأويل حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي  385 /4حتقيق :حممد باسل عيون
السود الطبعة :األوىل  1518 -هـ الناشر :دار الكتب العلميه  -بريوت :دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر بن ازخطاب وسياسته اإلدارية

رضي ا هل عنه لعبد السالم بن حمسن آل عيسى  1242 /6الطبعة :األوىل1563هـ 6226/م الناشر :عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية.
(  )35ازخراج أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري .58/1
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المبحث الثالث:
واجبات العامل في اإلسالم
كما أن السالم كفل للعامل حقوق فيترتب على ذلك بعض الواجبات.
ال حق بدون واجب ،وال كسب بال جهد ،فاإلسالم يربط بين الحقوق والواجبات وبين المكاسب والتضحيات ،وعلى ضوء
اإللتزامات والواجبات التي حددها اإلسالم ،ينبغي على العامل مراعاة الواجبات اآلتية أثناء تأدية العمل:
أولا :يجب أن يتصف العامل المسلم باإليمان باهلل عز وجل ،ويعلم أنه سوف يحاسبه هللا يوم القيامة عن عمله ،قال هللا
سيَ َرى ه
ش َها َد ِة فَيُنَ ِّبئُ ُكم ِب َما
ب َوال ه
هللاُ َع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سولُهُ َوا ْل ُمؤْ ِمنُونَ َو َ
سبحانه وتعالىَ ﴿:وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ستُ َردُّونَ إِلَى عَا ِل ِم ال َغ ْي ِ
()36
ُكنتُ ْم تَ ْع َملُونَ ﴾ [التوبة" .]521 :أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر"
ثانياا :األمانة ،فقد دعا اإلسالم إلى األمانة ،لكونها من الدين ونهى هللا تبارك عن ضدها وهي الغش والخياية والكذب
ونحو ذلك من هذا القبيل ،ولشدة خطرها وثقلها أبَت السماوات واألرض والجبال َح ْملَها وح َملَها اإلنسان ،كما قال هللا تبارك
ال فَأَبَيْنَ أَنْ يَ ْح ِم ْلنَ َها َوأَ ْ
و تعالى  ﴿ :-إِنها َع َر ْ
ضنَا ْاألَ َمانَةَ َعلَى ال ه
سانُ إِنههُ
اإل ْن َ
س َما َوا ِ
ض َوا ْل ِجبَ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
شفَ ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْ ِ
َكانَ ظَلُو اما َج ُه ا
ول ﴾ [األحزاب ، ]10 :وكما أشار لنا القرآن الكريم أيضا على أهميتها على لسان إبنة سيدنا شعيب لما
تا ْ
ستَأْ ِج ْرهُ
اعترفت بأمانة سيدنا موسى لكي يتمكن له أن يعمل عند أبيها -:فقال عز من قائل  ﴿ :-قَالَتْ إِ ْحدَاهُ َما يَا أَبَ ِ
ي ْاألَ ِمينُ ﴾ [القصص ، ]02 :وقوله – جل شأنه  ﴿ :-يَا أَيُّ َها اله ِذينَ آ َمنُوا َل ت َُخونُوا ه
سو َل
إِنه َخ ْي َر َم ِن ا ْ
ستَأْ َج ْرتَ ا ْلقَ ِو ُّ
هللاَ َوال هر ُ
َوت َُخونُوا أَ َمانَا ِت ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴾ [األنفال ، ]01 :وقوله – سبحانه وتعالى  ﴿ :-إِنه ه
ت إِلَى أَ ْه ِل َها
هللاَ َيأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ تُ َؤدُّوا ْاألَ َمانَا ِ
()37
صهُ لِنَ ْف ِسي فَلَ هما َكله َمهُ قَا َل إِنه َك اليَ ْو َم لَ َد ْي َنا َم ِكين أَ ِمين﴾[ النساء]52 :
ست َْخلِ ْ
﴾ [النساء﴿ ]10 :قَا َل ال َملِ ُك ا ْئتُو ِني بِ ِه أَ ْ
ثالثاا :اإلتقان ،فإتقان العمل وإحسان أدائه حسب الجوانب الفنية له من الواجبات الدينية ،وعندما زكى سيدنا يوسف 
نفسه ليكون مسئوالً على الخزائن قال﴿ :إِنِّي َحفِيظ َع ِليم﴾ [يوسف ، ]11 :يقول النبي « .)( -إِ َّن َّ
هللاَ ي ُِحبُّ إِ َذا َع ِم َل أَ َح ُد ُك ْم

(  :)36تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) حتقيق :حممد حسني سم الدين :،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،الطبعة:
األوىل  1519 -هـ  ،7 |536الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت.
(  )37لي هذا من كالم يوسف  ، بل هو من كالم امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك داللة بينة ،ال يرتاب فيها من تدبر القرآن ،حيث قال
تعاىل" :وقال امللك ائتوين به ،فلما جاءه الرسول ،قال :ارجع إىل ربك فاسأله ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن ،إن ريب بكيدهن عليم .قال :ما خطبكن
إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن :حاش  هل ما علمنا عليه من سوء .قالت امرأة العزيز :اآلن حصحص احلق ،أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني .ذلك
ليعلم أين مل أخنه بالغيب ،وأن ا هل ال يهدي كيد ازخائنني ،وما أبرئ نفسي ،إن النف ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب ،إن ريب غفور رحيم" .فهذا كالم امرأة
العزيز ،ويوسف إذ ذاك يف السجن مل حيضر بعد إىل امللك ،وال مسع كالمه وال رآه .ولكن ملا ظهرت براءته يف غيبته كما قالت امرأة العزيز" :ذلك ليعلم أين
مل أخنه بالغيب" أي :مل أخنه يف حال مغيبه عين وإن كنت يف حال شهوده راودته .فحينئذ "قال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسي ،فلما كلمه قال إنك
اليوم لدينا مكني أمني" .وقد قال كثري من املفسرين :إن هذا من كالم يوسف ،ومنهم من مل يذكر إال هذا القول ،وهو قول يف غاية الفساد ،وال دليل عليه،
بل األدلة تدل على نقيضه .انظر" :دقائق التفسري" لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )673 / 3( :
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َع َمال أَ ْن يُ ْت ِقنَهُ»

()38

وزيادة اإلنتاج ،لكونه أمانة
 ،ففي هذا الحديث الشريف يالحظ أنه (.)يحث على إتقان العمل ِ

ومسؤوليَّة،على العامل حيث إنه سيسأل عن ذلك أمام هللا يوم القيامة فليس المطلوب فقط مجرَّد القيام بالعمل ،بل ال بُ َّد من
اإلحسان واإلجادة فيه وأدائه بمهارة وإحكام وإتقان ويقول أيضًا ترغيبًا وتحريضًا في تحلي بهذا ال ُخلُق الكريم الفاضل
حيث يقولَّ « :
"فأحسنُوا القِ ْتلَةَ  -وإذا َذبحتُم
سلم يقولُ:
إن هللا َكت َ
ِ
َب اإلحْ َسانَ على كلِّ شي ٍء ،فإذا قتلتُم فأحْ ِسنوا"  -غي ُر ُم ٍ
فأحسنُوا َّ
بيحتَه» ( )39ففي الحديث بيان واضح صريح على وجوب أداء كل شيء
الذ ْب َح ،ولي ُِح َّد أح ُد ُك ْم َش ْف َرتَه ،ولي ُِرح َذ َ
ِ
بإتقان حتى عند الذبح الحيوانات وغير ذلك من هذا القبيل.
ت السَّا َعةُ َوفِي يَ ِد أحدكم فسيلة فليغرسها »
رابعاا :الجد وعدم التأخر والتهاون عن العمل :فقد قال رسول هللا («)إِ ْن قَا َم ِ
( ،)40وهذا يدل على الجد وبذل الجهد في العمل وذلك ،بشرط أن يكون العمل مباحًا و مشروعاً ،بعيداً عن األفعال
واألعمال المحرمة ومن ثَم عدم المشروعية .وفيه تنبيه على أن من حق المؤمن أن ال يذهب عنه وال يزال عن ذهنه أن
عليه من هللا عينا كالئة ورقيبا مهيمنا وأجال قريبا حتى يكون في أوقات خلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاما وأوفر تحفظا
منه مع المأل

()41

ومما يؤكد أهمية ذلك ما ورد في قول هللا تعالى للسيدة مريم حين جاءها المخاض وهي جالسة تحت النخلة :فقال ﴿ َوه ُِّزي
سا ِق ْط َعلَ ْي ِك ُرطَباا َج ِنياها﴾ [مريم" ، ]01 :قال القاضي أبو محمد :وهذه الطريقة ال يراها جل أهل العلم بل
ع النه ْخلَ ِة تُ َ
إِلَ ْي ِك ِب ِج ْذ ِ
ينبغي أن يسعى الرجل لقدر القوت سعيا جميال ال يواقع فيه شبهة ،فإن تعذر عليه جميع ذلك وخرج إلى حد االضطرار
()38أخرجه أبو يعلى يف مسنده يف مسند عائشة حديث رقم( :359 /7 )5382مسند أيب يعلى أل يب يعلى أمحد بن علي بن املثُىن بن حيىي بن عيسى
بن هالل التميمي ،املوصلي حتقيق :حسني سليم أسد الطبعة :األوىل 1985 - 1525 ،الناشر :دار املأمون للرتاث – دمشق.
(  ) 39أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان باب األمر بإحسان الذبح والقتل ،وحتديد الشفرة
حديث رقم( 1458 /3 )1944ويف الباب عن شداد بن أوس عند مسلم ( )1944ق ال املناوي يف "فيض القدير" :قوله" :أعف الناس قتلة أهل
اإلميان" :هم أرحم الناس خبلق ا هل ،وأشدهم حترياً عن التمثيل والتشويه باملقتول ،وإطالة تعذيبه ،إجالالً زخالقهم ،وامتثاالً ملا صدر عن صدر النبوة من قوله:
"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" ،خبالف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ِمن مل تذق قلوهبم حالوة اإلميان ،واكت َفوا من ُمسماه بلقلقة اللسان ،وأُش ِربُوا القسوة،
أبعد القلوب من ا هل القلب القاسي ،ومن ال يرحم ال يرحم ( .حاشية سنن أيب داود حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره
حىت أُبعدوا عن الرمحن ،و ُ
َ
َ
َُ
َ
بللي )321 /5
40
ِ
ِ
ي ،وابن ماجه - 2472 .ع :هشام بن زيد بن
( ) أخرجه البزار يف مسنده أيب محزة أن بن مالك حديث رقم (  17 /15)7528روى له التـ ِّْرمذ ّ
وعبْد اللَّ ِه بْن عون (خ م
ي َ .رَوى َعن :جده أن بْن مالك (ع) َ .رَوى َعنه :محاد بن سلمة (د)  ،وشعبة بن احلجاج (ع) َ ،
أن بن مالك األَنْصا ِر ّ
اعةُ .علل أمحد،126 / 1 :
صد)  ،وعزرة بن ثابت .قال إسحاق بن منصور َ ،ع ْن حيىي بْن َمعِني :ثقةَ .وقَال أبو حامت  :صاحل احلديث  .روى له ْ
اجلَ َم َ
وتاريخ البخاري الكبري / 8 :الرتمجة  ،6272واجلر والتعديل / 9 :الرتمجة  ،639وثقات ابن حبان ،426 / 4 :ورجال صحيح مسلم البن منجويه،
الورقة  ،129ورجال البخاري للباجي ،1172 / 3 :واجلمع البن القيسراين ،452 / 6 :والكاشف / 3 :الرتمجة  ،2223وتذهيب التهذيب / 5 :الورقة
 ،114وتاريخ االسالم ،172 / 4 :وهناية السول ،الورقة  ،529وهتذيب التهذيب ،39 / 11 :والتقريب ،318 / 6 :وخالصة ازخزرجي / 3 :الرتمجة
.7274
(  ) 41فيض القدير شر اجلامع الصغري لزين الدين حممد املدعو بعبد الرووف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري
 16 /6 1342الطبعة :األوىل ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى  -مصر
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فحينئذ إن تسامح في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من ذلك فهو له مباح ،وإن صبر وتحتسب نفسه كان في أعلى رتبة عند
قوم ،ومن الناس من يرى أن فرضا عليه إبقاء رمقه وأما من يختار اإللقاء باليد -والسعي ممكن -فما كان هذا قط من خلق
الرسول وال الصحابة وال العلماء ،وهللا سبحانه الموفق للصواب"( ،)42ويالحظ في أمر هللا تعالى هنا للسيدة مريم مع
كونها في حالة اإلرهاق والتعب الشديد من المخاض أمرها أن تعمل وتهز النخلة ،ليسقط البلح الرطب ،فتأكل وتغذي
نفسها ،مع كونه قاد ًرا قدرة أن يرسل إليها الطعام من غير أن تقوم بأي مجهود،ومشقة ولكن أمرها بالجد وبذل الجهد ليدلك
داللة قاطعة كافية الجلية على المرء ال بد له أن يسعى ويتعب في طلب الرزق.
خامساا :السماحة ،وهي أن تجد المرء يتنازل عن حظ نفسه،وبعض حقوقه ،من طيب نفسه فقد قال رسول هللا ( )فيما
رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :أن رسول هللا( )قال« :رحم هللا رجال سمحا إذا
باع ،وإذا اشترى ،وإذا اقتضى»( ،)43كما قال تعالى في كتابه الكريم﴿ :قُ ْل لِله ِذينَ آ َمنُوا يَ ْغفِ ُروا لِله ِذينَ ل يَ ْر ُجونَ أَيها َم ه
هللاِ
ي قَ ْو اما ِب َما َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ ﴾ [الجاثية ]52 :قل للذين آمنوا إغفروا يغفروا للذين ال يرجون أيام هللا .الغفران ها هنا
لِيَ ْج ِز َ
العفو وترك المجازاة على األذى .وحكى الكلبي أن هذه اآلية نزلت في عمر بن الخطاب وقد شتمه رجل من المشركين
سنُ فَإِ َذا اله ِذي بَ ْينَ َك َوبَ ْينَهُ َعدَا َوة َكأَنههُ َولِ ٌّي َح ِميم *
فه َّم أن يبطش به ،فلما نزل ذلك فيه كف عنه( ﴿ .)44ا ْدفَ ْع بِاله ِتي ِه َي أَ ْح َ
صبَ ُروا و َما يُلَقهاهَا إِ هل ُذو َح ٍّ
يم ﴾ [فصلت ، ]01-02 :ما أجمل السماحة! ،ما أجمل السماحة!
َو َما يُلَقهاهَا إِ هل اله ِذينَ َ
ظ ع َِظ ٍ
ض ه َْوناا
يُخطئ عليك إنسان وال ترد عليه ،يعتدي على حقك وال تعتدي عليهَ ﴿ ،و ِعبَا ُد ال هر ْح َم ِن اله ِذينَ يَ ْمشُونَ َعلَى ْاألَ ْر ِ
هللاُ لَ ُك ْم َو ه
صفَ ُحوا أَ َل ت ُِحبُّونَ أَنْ يَ ْغفِ َر ه
هللاُ َغفُور َر ِحيم ﴾
س َال اما ﴾ [الفرقانَ ﴿ ]20 :و ْليَ ْعفُوا َو ْليَ ْ
َوإِ َذا َخاطَبَهُ ُم ا ْل َجا ِهلُونَ قَالُوا َ
[النور ]00 :أي فكما تحبون أن يغفر هللا لكم فاعفوا واصفحوا".قال مقاتل :قال النبي ( )ألبي بكر :أما تحب أن يغفر هللا
لك .قال :بلى .قال :فاعف واصفح .قال :قد عفوت وصفحت ،ال أمنعه معروفي أبدا بعد اليوم ،وقد جعلت له مثلي ما كان
قبل اليوم"

).(45

ُ
المجاالت التي ُذكر فيها الصدق هي التجارة ،فقد تواردت النصوص الكثيرة التي تحث
الصدق ومن أهم

على الصدق وتنهى عن الكذب ومنها قول الرسول ()فيما رواه البخاري في صحيحه النسائي في السنن الكبرى " من
ب» إذ هي مظنة لنفاقها ومحقها وموضع لذلك
حديث أَ ِبي ه َُر ْي َرةَ ،ع َِن النَّ ِب ِّي ()قَا َلْ « :ال َحلِفُ َم ْنفَقَةٌ لِلس ِّْل َع ِة َم ْم َحقَةٌ لِ ْل َك ْس ِ
(  :)42احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب
حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد الطبعة :األوىل  1566 -هـ ، 53 /3 ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
(  ) 43أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ،ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف حديث رقم(/3 )6272
.47
(  :)44تفسري املاوردي = النكت والعيون :،أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي ،احملقق :السيد ابن عبد
املقصود بن عبد الرحيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان .626 /4
()45الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،الشيخ علي حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صرية ،الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عوي قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد
احلي الفرماوي الطبعة :األوىل 1514 ،هـ  1995 -م  3/313الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
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والمحق النقص والمحو االبطال

"

 ،وقوله( «)إِ َّن التُّجَّا َر يُ ْب َعثُونَ يَوْ َم القِيَا َم ِة فُجَّا ًرا ،إِالَّ َم ْن اتَّقَى َّ
هللاََ ،وبَرَّ،

ق» ،)48(".كذلك فقد حث رسول هللا ( )على الصدق في بيان عيوب السلعة وعدم الكذب حيث يقول الرسول
ص َد َ
َو َ
ار َما لَ ْم َيتَفَ َّرقَا ،فَإِ ْن
ان ِب ِ
()فيما رواه الترمذي في سننه من حديث َح ِك ِيم ب ِْن ِح َز ٍام ،قَا َل :قَا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا (« :)البَيِّ َع ِ
الخيَ ِ
ك لَهُ َما فِي بَ ْي ِع ِه َماَ ،وإِ ْن َكتَ َما َو َك َذبَا ُم ِحقَ ْ
ق البائ ُع في صفة ال َمبيع ،وبيَّن
ت بَ َر َكةُ بَ ْي ِع ِه َما»( )49يعني :فإن صد َ
ُور َ
َ
ص َدقَا َوبَيَّنَا ب ِ
ُورك"؛ أي :أُكثر نف ُع البائع في الثمن ،ونف ُع
ب
ما فيه من عي ٍ
ض ال َمبيع" .ب ِ
ٍ
ونقص ،وكذا المشتري فيما يُعطي في ِع َو ِ
()50
ت وأُزيلَ ْ
ت"؛ أي :نُ ِفيَ ْ
عيب متاعهما" ،وكذبا" في صفات ذلك " ُم ِحقَ ْ
ْ
ت بركةُ بيعهما.
"وإن َكتَ َما"
المشتري في ال َمبيع.
َ

المبحث الرابع:
حكم العمل في المطاعم التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر
أولا:تحرير محل النزاع.
اتفق الفقهاء على عدم جواز تعاطي المحرمات التي سبقت اإلشارة إليها ،إال أنهم اختلفوا في حكم العمل فيها على أقوال -:
القول األول ( :الجواز)

() 46حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية  -حلب
الطبعة :الثانية7/652 1982 – 1522 ،
ِ
ِ
ِ
(  )47أخرجه النسائي يف السنن الكربى يف كتاب البيوع باب الْمنَـفِّق سلْعتَه بِا ْحلل ِ
ف الْ َكاذ ِ
ب حديث رقم( 652 /7 )5521قال [حكم األلباين]
ُ ُ َُ َ
صحيح.
ِ
ِ
يح .وهكذا روي عن
(  ) )48أخرجه الرتمذي يف سننه يف أبواب البيوع عن رسول ا هل .حديث رقم( 422 /6 )1612و قال َه َذا َحد ٌ
يث َح َس ٌن َ
صح ٌ
أيب برزة األسلمي أن رجلني اختصما إليه يف فرس بعد ما تبايعا وكانوا يف سفينة ،فقال :ال أراكما افرتقتما ،وقال رسول ا هل  :.البيعان بازخيار ما مل يتفرقا.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغريهم إىل أن الفرقة بالكالم ،وهو قول سفيان الثوري .وهكذا روي عن مالك بن أن  ،وروي عن ابن املبارك

أنه قال :كيف أرد هذا؟ واحلديث فيه عن النيب .صحيح وقوى هذا املذهب.

(  )49أخرجه الرتمذي يف سننه يف أبواب البيوع عن رسول ا هل .باب ما جاء يف البيعني بازخيار ما مل يتفرقا حديث رقم( 452 /3 )1652و قال َه َذا
ِ
يث ِ
يح [ .ش (بينا) أي بني كل واحد لصاحبه ما حيتاج اىل بيانه من عيب وحنوه يف السلعة والثمن( ،حمقت بركة بيعهما) أي ذهبت بركته وهي
َحد ٌ َ
صح ٌ
زيادته ومنائه]
في املشهوُر باملظْ ِهري حتقيق ودراسة :جلنة
الضر ُير ِّ
الزيْ َداينُّ الكويف َّ
( )50املفاتيح يف شر املصابيح للحسني بن حممود بن احلسن ،مظهر الدين َّ
الشري ُّ
ازي احلَنَ ُّ
ُ
خمتصة من احملققني بإشراف :نور الدين طالب الطبعة :األوىل 1533 ،هـ  6216 -م  527 /3الناشر :دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة
اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية
الطبعة :األوىل 1533 ،هـ  6216 -م 527 /3
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يجوز العمل في األعمال المحرمة إذا تحرز ذلك عن الغدر ،فيعمل بها وال يتعاطاها ،وهو مذهب الحنفية خالفًا ألبي
يوسف ومحمد ،وبعض الحنابلة ،ومن المعاصرين فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

()51

القول الثاني(:المنع)
ال يجوز العمل في تلك األماكن الخبيثة إال عند الضرورة ،وبشروطها من غير إعانة على المعاصي أو مباشرتها ،وهو
رأي جمهور العلماء منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
وبه قال مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،والمجلس األوربي لإلفتاء واألبحاث والشيخ خالد
عبدالقادر  ،والشيخ تقي الدين العثماني ،والشيخ محمد ابن ناصرالسلمي ،والدكتور صالح سلطان

)52(.

القول الثالث :ال يجوز العمل في األعمال المحرمة مطلقًا وهو رأي فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز ،وفضيلة الشيخ
()53

عبدالرزاق عفيفي ،والشيخ عبدهللا بن غديان ،والشيخ عبدهللا بن قعود وغالب علماء الحجاز.
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
استدلوا على جواز ذلك بعموم األدلة المجيزة ألموال الكفار في دار الحرب.حيث قالوا

 .1إن تعاطي المحرمات يختلف عن العمل فيها ،فحمل الخمر ،وبيع لحم الخنزير ،والعمل في البنك الربوي ،اليتضرر
المسلم من هذه المحرمات بالعمل ،واألدلة الواردة في تحريم الخمر وسقايته وبيعه وحمله ،وكذلك الربا والمتعامل بها
محمولة على المتعامل بها بقصد أخذها وتعاطيها.

()54

ومن المعقول:
إن التصرف في دار الحرب وقع غير مستوجب أثره ألنه ليس لنا والية عليهم ،وليس لهم واليةعلينا ،وما لهم غير
مضمون ،فال يترتب عليه حق.

()55

( ) 51شر كتاب السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين إمالء اإلمام حممد بن أمحد السرخسي الدكتور كمال عبدالعظيم العناين  ،123/5حتقيق أيب
عبدا هل حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية بريوت لبنان.و املبدع البن مفلح 48/4
()52كشاف القناع للبهويت ،449/3 ،وجملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث  ،1521/6وقرارات وفتاوى اجملل األورويب لدورته الثانية( ،ص،)41
ومن فقه األقليات زخالد حممد عبدالقادر( ،ص  ،)133الطبعة األوىل رمضان  1518ه .وفقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية حملمد بن حسني اجليزاين،
 ، 531/5دار ابن اجلوزي ،وحبوث يف قضايا فقهية معاصرة لشيخ تقي العثماين( ،ص  ،)364رد على مفىت مصر يف حل التجارة يف ازخمور والقمار والربا
يف بالد الغرب -د/صال السلطان (ص)51
()53الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة (ص  ، ) 922إعداد الدكتور عبدا هل بن حممد بن حسن السعيدي دار طيبة للنشر والتوزيع.وفتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم  ،553الكتب/فتاوى www.al-eman.com/
( )54بدائع الصنائع للكاساين  ،191/5والربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة (ص )826
()55أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم لدكتور عبدالكرمي زيدان األستاذ جبامعة بغداد-كلية األداب 1526ه1986-م (ص ،)421:مؤسسة
الرسالة شارع سوريا بريوت لبنان.
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أدلة القول الثاني:
استدل المانعون للعمل في هذه األشياء المحرمة بما يلى:
ان ﴾[ .المائددة ]0 :ووجده الداللدة مدن هدذه
.1منها قوله تعالىَ ﴿ :وتَ َعا َونُو ْا َعلَىى ا ْل ِّ
اإل ْث ِىم َوا ْل ُعى ْد َو ِ
بىر َوالته ْقى َوى َولَ تَ َعىا َونُو ْا َعلَىى ِ
اآلية الكريمة هي نهي هللا عزوجل عن التعاون على اإلثم ،واإلثم كل فعل يوجب إثم فاعلده أو قائلده ،والعددوان مدا كدان فيده
اعتداء على الناس بما فيه ظلمهم ،والعمل في المحرمات فيه معاونة عليها ،وتعددي وظلدم علدى المجتمدع والجدنس البشدري،
()56

لذا اليجوز ذلك.

ومن السنة النبوية المطهرة منها-:
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهَا:
ق ،ع َْن عَا ِئ َشةَ َر ِ
ش ،ع َْن أَ ِبي الضُّ َحى ،ع َْن َم ْسرُو ٍ
 -1ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ُش ْعبَةُ ،ع َِن األَ ْع َم ِ
لَ َّما نَ َزلَ ْ
ت آيَ ُ
ت التِّ َجا َرةُ فِي ال َخ ْم ِر» الحديث ( )57أي بيعها
آخ ِرهَاَ ،خ َر َج النَّبِ ُّي ( ،)فَقَا َل« :حُرِّ َم ِ
ات سُو َر ِة البَقَ َر ِة ع َْن ِ
وشراؤها وال يصح لنجاستها
ح
 -2ما رواه البخاري أيضًا في صحيحه من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أَنَّهَُ :س ِم َع َرسُو َل َّ ِ
هللا ( )يَقُو ُل عَا َم الفَ ْت ِ
ير َواألَصْ ن َِام» ،فَ ِقي َل :يَا َرسُو َل َّ
َوهُ َو بِ َم َّكةَ« :إِ َّن َّ
هللاِ ،أَ َرأَيْتَ ُشحُو َم ال َم ْيتَ ِة ،فَإِنَّهَا
هللاَ َو َرسُولَهُ َح َّر َم بَ ْي َع ال َخ ْم ِرَ ،وال َم ْيتَ ِة َو ِ
الخ ْن ِز ِ
ي ْ
هللا (ِ )ع ْن َد َذ ِلكَ« :قَاتَ َل
ُطلَى ِبهَا ال ُّسفُنُ َ ،ويُ ْدهَنُ ِبهَا ال ُجلُودَُ ،ويَ ْستَصْ ِب ُح ِبهَا النَّاسُ ؟ فَقَا َل« :الَ ،هُ َو َح َرا ٌم» ،ثُ َّم قَا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللاُ اليَهُو َد إِ َّن َّ
َّ
هللاَ لَ َّما َح َّر َم ُشحُو َمهَا َج َملُوهُ ،ثُ َّم بَاعُوهُ ،فَأ َ َكلُوا ثَ َمنَهُ )58( » .ففي هذا الحديث تحريم بيع والتعامل بالخمر وهو
أمر مجمع عليه ،وفيه أيضًا تحريم الذرائع كما هو مشاهد هنا أن هللا تعالى توجه اللوم على اليهود بتحريم أكل الثمن من
جهة تحريم األصل ،واألكل الثمن ليس هو أكل األصل بعينه ،لكنه لما كان سببًا إلى كل األصل بطريق المعنى ،استحقوا
اللوم به( )59وأيضًا يدل على عدم جواز التعامل بالمحرمات على اإلطالق.

()56فتح القدير للشوكاين .7/6
57
الربَا  49/3حديث رقم ( ،)6282قال احلافظ يف "الفتح"  :445 /1قال القاضي عياض:
اب ُموكِ ِل ِّ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع ،بَ ُ
كان حترمي ازخمر قبل نزول آية الربا مبدة طويلة ،فيحتمل أنه أخرب بتحرميها مرة بعد أخرى تأكيداً .مث قال احلافظ :وحيتمل أن يكون حترمي التجارة فيها تأخر
عن وقت حترمي عينها ،وا هل أعلم.
()58أخرجه البخاري يف باب بيع امليتة واألصنام حديث رقم .83/3 ،6632ومسلم يف باب حترمي بيع ازخمر ،وامليتة ،حديث رقم .1627/3/ ، ،71
[ش ( -ويستصبح هبا الناس) أي ينورون مصابيحهم (ال هن حرام) أي ال جيوز ذلك أي إن الشحوم ال جيوز بيعها وال اإلنتفاع هبا (قاتل ا هل اليهود) أي
لعنهم أو قتلهم وصيغة املفاعلة للمبالغة (فأمجلوه) من أمجل الشحم واستخرج دهنه قال ازخطايب معناه أذابوها حىت تصري ودكا فيزول عنها اسم الشحم وهذا
إبطال كل حيلة يتوصل هبا إىل حمرم.
() 59ينظر:العدة يف شر العمدة يف أحاديث األحكام ،لعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ،أبو احلسن ،عالء الدين ابن العطار،1162/6 ،
وقف على طبعه والعناية به :نظام حممد صاحل يعقويب الطبعة :األوىل 1567 ،هـ  6222 -م ،دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت –
لبنان.
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َاص َرهَا ،
-3
هللا  -)( -فِي ْال َخ ْم ِر َع َش َرةً :ع ِ
ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أَنَس -قَا َل :لَ َعنَ َرسُو ُل َّ ِ
ب ...
َو ْال َم ْعصُو َرةَ لَهَُ ،و َحا ِملَهَاَ ،و ْال َمحْ ُمولَةَ لَهَُ ،وبَائِ َعهَاَ ،و ْال َمبْتا َعةَ لَهَُ ،و َساقِيَهَاَ ،و ْال ُم ْستَقَاةَ لَهَُ .حتَّى َع َّد َع َش َرةً ِم ْن هَ َذا الضَّرْ ِ
(.)60

الحديث

()61

قال ابن الملقن"ففي هذا الحديث إجماع من المسلمين كافة عن كافة ال يحل لمسلم بيعها وال التجارة فيها"

وجه الداللة من هذا الحديث أن النبي ( )حرم كل ماله عالقة بالخمر ،وكذلك الربا بكل متعلقاتها ،ألن الشريعة إذا حرمت
أم ًرا فإنها تحرمه لمفاسده ،وتحرم كل مدا يتعلدق بده مدن سدبب لتحليلده ووقوعده ،ومدا يقدال فدي الخمدر والربدا يقدال فدي بداقي
المحرمات )62(.وهذا ال جدال فيه أن جميع ما كان من األوصاف القبيحة الكريهة موجدودة فدي لحدم الخنزيدر والخمدر وغيدر
ذلك من المحرمات.
ب،
-4
وما رواه البيهقي في سننه من حديث  :ابن عباس رضي هللا عنهما أَ َّن َرج ًُال ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ قُتِ َل يَوْ َم ْاألَحْ َزا ِ
ُول هللاِ ( )أَ ِن ا ْب َع ْ
فَبَ َع َ
ك ْاثن َْي َع َش َر أَ ْلفًا .فَقَا َل َرسُو ُل هللاِ (َ « )ال َخ ْي َر فِي
ْطيَ َ
ث إِلَ ْينَا ِب َج َس ِد ِه َونُع ِ
ث ْال ُم ْش ِر ُكونَ إِلَى َرس ِ
َج َس ِد ِه َو َال ِفي ثَ َم ِن ِه»

()63

ووجه الداللة من هذ الحديث الشريف :عدم جواز بيع الميتة ألن هذا البيع حرام عندالمسلمين،

ويقاس على ذلك بيع الميتة وكل المعامالت المحرمة بين المسلمين. )64(.
وأيضا يجب على المسلم سد الذرائع الموصلة للشر ،وبعمله في الحرام يكون قد فتحها ودل عليها ،وشجع غيره

-5

على العمل بها ،لذلك ال يصح هذا العمل ،إال عندالضرورة.)65(.
إن أحكام اإلسالم الزمة للمسلم في أي مكان ،والبالد ال تعتبر ناسخة لإلحكام ،مالم يرد دليل على التفريق بين

-6

الحكمين باعتبار الدار ،فيبقى المحرم بين المسلمين في دارهم محرم بين المسلم وغيره في كل البالد.

()66

60
ِ
ازخَ ْمُر َعلَى َع َشَرةِ أ َْو ُج ٍه  528/5حديث رقم(  ) 3381من دار الرسالة العاملية .قال حمققه :
ت ْ
( ) أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب األشربة  ،بَاب لُعنَ ْ

صحيح لغيره ،وهذا إسناد حس ن يف املتابعات والشواهد .أبو عاصم :هو الضحاك بن خملد النبيل ،وشبيب :هو ابن بشر .وأخرجه الرتمذي ( )1351عن
حممد بن معمر القيسي ،كالمها عن أيب عاصم ،هبذا اإلسناد .مع خالف يسري يف ألفاظه ،ومل
عبد ا هل بن منري ،والطرباين يف "األوسط" ( )1344من طريق َّ
يذكر الرواة الثالثة عن أيب عاصم يف احلديث العاشر امللعون يف ازخمر ،وهو ازخمر نفسها كما يف حديث ابن عمر السابق ،وأحسن سياقة حلديث أن هذا
حممد بن معمر عند الطرباين ،فهي موافقه أللفاظ حديث أن  .وصححه األلباين يف إرواء الغليل .189/4
هي رواية َّ
()61التوضيح لشر اجلامع الص حيح ،البن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ،36/67 ،حتقيق :دار الفال للبحث
العلمي وحتقيق الرتاث الطبعة :األوىل 1569 ،هـ  6228 -م ،دار النوادر ،دمشق – سوريا.
()62املغىن البن قدامة  ،159/2إحكام اإلحكام شر عمدة األحكام البن دقيق العيد ،136/6 ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر :مطبعة السنة
احملمدية.
()63السنن الكربى للبيهقي ،باب ال تباع جيفة مشرك حديث رقم18342( :
).665/9 ،إال أنين مل أعثر على حكمه.
(  )64ينظر:اختالف الدارين ،للقطاين( ،ص.)395:
()65الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة( ،ص.)881:
()66السيل اجلرار للشوكاين 446/5
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أدلة أصحاب القول الثالث.
استدلوا باألدلة التي استدل بها الفريق الثاني:إال أنهم لم يروا ضرورة ذلك عند المسلم الحقيقي في عمله في تلك البالد
الكافرة.
بعد عرض أقوال وآراء الفقهاء القدامى والمعاصرين والذي يتبين ويتضح للباحث أن الراجح هو عدم جواز عمل المسلم
في المطاعم التى تقدم فيها لحم الخنزير والخمر وذلك ألن الكسب الذي يتحصل عليه من هذه المطاعم الفاسدة حرام وعليه
ببذل المجهود في بحث عن عمل الذي يكون حالالً طيبًا وبالتالي عليه بتقوى هللا عزوجل ألن التقوى هي مصدر الرزق
هق ه
هللاَ يَ ْج َعل لههُ َم ْخ َر اجا َويَ ْر ُز ْقهُ ِمنْ َح ْي ُ
ب َو َمن يَت ََو هك ْل َعلَى
ث َل يَ ْحت َِس ُ
في الدنيا واآلخرة كما قال هللا تبارك وتعالىَ ﴿ :و َمن يَت ِ
هللاَ َبا ِل ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد َج َع َل ه
سبُهُ إِنه ه
َي ٍء قَ ْد ارا ﴾ [الطالق ]0 :وقولهَ ﴿ :ولَ ْو أَنه أَ ْه َل ا ْلقُ َرى آ َمنُو ْا َواتهقَو ْا لَفَت َْحنَا
هللا فَ ُه َو َح ْ
هِ
هللاُ ِل ُك ِّل ش ْ
هق ه
هللاَ يَ ْج َعل
ت ِّمنَ ال ه
َعلَ ْي ِهم بَ َر َكا ٍ
س َماء َواألَ ْر ِ
ض َولَ ِكن َك هذبُو ْا فَأَ َخ ْذنَاهُم بِ َما َكانُو ْا يَ ْك ِسبُونَ ﴾ [األعراف ]92 :وقولهَ ﴿ :و َمن يَت ِ
هق ه
سيِّئَاتِ ِه َويُ ْع ِظ ْم
لههُ ِمنْ أَ ْم ِر ِه يُ ْ
هللاَ يُ َكفِّ ْر َع ْنهُ َ
س ارا ﴾ [الطالق ،]2 :أي :يوفقه ويسدده وييسر عليه األمور .وقولهَ ﴿ :و َمن يَت ِ
لَهُ أَ ْج ارا ﴾ [الطالق]1 :أي بمعنى يجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه ،ومن إعظامه له األجر عليه أن يدُخله جنته،
فيخلده فيها.

الخاتمة-وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبد هللا ورسوله ،وصفيه من خلقه،
صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ،أما بعد :فقد وفقني هللا تعالى ،بمحض
فضله وكرمه ،إلتمام هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية ،وما
أذكر به إخواني أهل العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا ،ويكون ذلك كاآلتي:

أولا :النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 .1عدم جواز عمل المسلم في المطاعم التى تقدم فيها لحم الخنزير والخمر وذلك ألن الكسب الذي يتحصل عليه من هذه
المطاعم الفاسدة حرام وعليه ببذل المجهود في بحث عن عمل الذي يكون حالالً طيبًا.
 .2من واجبات الدولة دراسة أسباب التعطل عن العمل وبحث سبل معالجتها وإعانة المتعطلين ريثما تفتح أمامهم أبواب العمل
أو إيجاد أعمال لهم.
 .3عدم الجواز أن يُبدأ غير المسلمين بالتحية مثل "أهالً وسهالً" و "مرحباً" وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو
كابتداء السالم عليهم.
ثانياا :أهم التوصيات المقترحة:
-1يوصي الباحث نفسه أوال ،ثم إخوانه طلبة العلم وأساتذتهم ثانيًا بتقوى هللا عز وجل ،في كل ما يسند إليهم من أعمال
وواجبات-وأن يخلصوا نياتهم هلل-عز وجل :وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله()
-2ويوصيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية ،لغة كتاب هللا وسنة رسوله-)(-ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب
والسنة واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
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.3تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في
مثل هذه القضايا.
 .4االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك
لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.
المدعوين بمبدأ حسن الظن ،حيث الخير موجود وباق وماض في األمة اإلسالمية إلى يوم القيامة ،فاألصل
-5التعامل مع
ِّ
في الناس والبراءة ،فيُحمل حال أهل اإلسالم على الخير والصالح ،ويُلتمس العذر المخالف في الفروع ،ويتورَّع المسلم
عن تفسيق األخرين وتسفيههم ،ويسعى للعلم بحيثيات ما يجهله مما ينكره عليهم.
-6التريُّث في الفتيا ،وتركها ألهلها المختصين من أهل الذكر-حرصًا على السالمة في الدين ،وبعدًا عن القول بغير علم فقد
كان جواب اإلمام مالك رحمه هللا عن كثير من المسائل (ال أعلم) ورعًا وتأنيًا في الفتوى .وهذا ما توصلت إليه ،فإن كان
صوابا فمن هللا-سبحانه وتعالى ،وحده ،وإن كان غير ذلك فمني ،ويشهد هللا أني لم أقصد إال اإلصالح ،وأسأل هللا المغفرة
لمن أهدى إل ّي عيوبي ،كما أسأله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ،إنه ولي ذلك والقادر عليه .وصلى هللا وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابيعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
-1إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،تأليف :ابن دقيق العيد ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر :مطبعة السنة
المحمدية.
-2أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم ،تأليف :الدكتور عبدالكريم زيدان األستاذ بجامعة بغداد-كلية األداب
5220ه5900-م مؤسسة الرسالة شارع سوريا بيروت لبنان.
-3أخالقيات المهنة ،تأليف :رشيد عبدالحميد ومحمود الحياري – الطبعة الثانية -عمان  -األردن :دار الفكر5901 ،م.
-4األدب المفرد ،تأليف :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،
الطبعة :الثالثة 5909 - 5229 ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت.
-5بدائع الصنائع ،تأليف :للكاساني ،والربا في المعامالت المصرفية المعاصرة
تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد الطبعة :األولى  5200 -هـ ، 20 /0 ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
-6تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) ،تأليف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم
الدمشقي520،تحقيق :محمد شمس الدين ،الطبعة :األولى  5259 -هـ الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي
بيضون – بيروت.
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-7تفسير الماوردي = النكت والعيون ،تأليف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير
بالماوردي تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان
ص ِغي ِر ،تأليف :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم الصنعاني ،أبو
الجا ِمع ال ه
-8التهنوي ُر ش َْر ُح َ
إبراهيم ،عز الدين ،المعروف كأسالفه باألمير تحقيق :د .مح َّمد إسحاق مح َّمد إبراهيم الطبعة :األولى 5200 ،هـ 0255 -
م الناشر :مكتبة دار السالم ،الرياض.
-9التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،تأليف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،
تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث الطبعة :األولى 5209 ،هـ  0220 -م ،دار النوادر ،دمشق – سوريا.
-10جامع البيان في تأويل القرآن ،تأليف :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري ،تحقق:
أحمد محمد شاكر الطبعة :األولى 5202 ،هـ  0222 -م الناشر :مؤسسة الرسالة
-11الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،تأليف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
شمس الدين القرطبي تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الطبعة :الثانية5002 ،هـ  5922 -الناشر :دار الكتب
المصرية – القاهرة
-12حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) ،تأليف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي الناشر:
مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب الطبعة :الثانية5902 – 5222 ،م
-13حلية األولياء وطبقات األصفياء ،تأليف :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاني ،الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر5092 ،هـ 5912 -م - ،دار الكتب العلمية -بيروت (طبعة 5229هـ
بدون تحقيق)
-14الخراج ،تأليف :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد،
سعد حسن محمد بدون طبعة ،الناشر :المكتبة األزهرية للتراث ،محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم
الحالق القاسمي تحقيق :محمد باسل عيون السود الطبعة :األولى  5250 -هـ الناشر :دار الكتب العلميه  -بيروت :دراسة
نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب
-15الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة ،إعداد الدكتور عبد هللا بن محمد بن حسن السعيدي دار طيبة للنشر
والتوزيع.وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم  ،220الكتب/فتاوى www.al-eman.com/
-16سنن الترمذي ،تأليف :محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيق وتعليق :أحمد
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف :الناشر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي – مصر.
-17سنن الكبرى ،تأليف :أحمد بن حسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني ،أبوبكر البيهقي المتوفى210:ه،
الطبعة الثانية5202 :ه0220-م تحقيق عبد القادر عطاء ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان.
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-18السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،تأليف :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني الطبعة:
الطبعة األولى الناشر :دار ابن حزم
-19شرح صحيح البخارى ،تأليف :ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم،
الطبعة :الثانية5200 ،هـ 0220 -م ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض.
اضى ِعيَاض ال ُم َس َّمى إِك َما ُل ال ُم ْعلِ ِم بفَ َوائِ ِد ُم ْسلِم ،للعياض بن موسى بن عياض بن
ص ِحيح ُم ْ
-20ش َْر ُح َ
س ِل ِم ،تأليف :القَ ِ
عمرون اليحصبي السبتي ،تحقيق :الدكتور يحْ يَى إِ ْس َما ِعيل ،الطبعة :األولى 5259 ،هـ  5990 -م ،دار الوفاء للطباعة
والنشر والتوزيع ،مصر.
-21شرح كتاب السير الكبير ،تأليف :اإلمام محمد بن الحسن الشيباني إمالء اإلمام محمد بن أحمد السرخسي الدكتور كمال
عبدالعظيم العناني ،تحقيق أبي عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب
العلمية بيروت لبنان.
-22العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام ،تأليف :علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ،أبو الحسن ،عالء
الدين ابن العطار ،وقف على طبعه والعناية به :نظام محمد صالح يعقوبي الطبعة :األولى 5201 ،هـ  0222 -م ،دار
البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
-23فتح القدير ،تأليف :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني الطبعة :األولى  5252 -ه الناشر :دار ابن
كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت
-24فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام ،تأليف :محمد بن صالح العثيمين تحقيق وتعليق :صبحي بن محمد
رمضان ،أم إسراء بنت عرفة بيومي الطبعة :األولى 5201 ،هـ  0222 -م الناشر :المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع.
-25فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية ،تأليف :محمد بن حسين الجيزاني ،دار ابن الجوزي ،وبحوث في قضايا فقهية
معاصرة لشيخ تقي العثماني،
-26رد على مفتى مصر في حل التجارة في الخمور بدون طبعة
-27فيض القدير شرح الجامع الصغير ،تأليف :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري الطبعة :األولى 5012 ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرى  -مصر
-28قرارات وفتاوى المجلس األوروبي لدورته الثانية.
-29قمار والربا في بالد الغرب-تأليف :الدكتور صالح السلطان بدون طبعة.
-30الكسب ،تأليف :أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ،تحقيق :د .سهيل زكار ،الطبعة :األولى،5222 ،
الناشر :عبد الهادي حرصوني – دمشق
-31كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تأليف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى
الناشر :دار الكتب العلميةـ.

125

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار العشرون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

-32لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
الطبعة :الثالثة  5252 -هـ الناشر :دار صادر – بيروت
-33مبدع في شرح المقنع ،تأليف :أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح الحنبلي،
تحقيق :محمد حسن إسماعيل الشافعي محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان
-34المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تأليف :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية
األندلسي المحاربي ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،الطبعة :األولى  5200 -هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت.
-35المحيط األعظم ،تأليف :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي تحقيق :عبد الحميد هنداوي الطبعة :األولى،
 5205هـ  0222 -م الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
-36المخصص ،تأليف :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي تحقيق :خليل إبراهم جفال الطبعة :األولى5251 ،هـ
5992م الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-37مسند أبي يعلى ،تأليف :أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي تحقيق:
حسين سليم أسد الطبعة :األولى 5902 - 5222 ،الناشر :دار المأمون للتراث – دمشق.
-38مسند اإلمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم ،تأليف :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاني ،تحقيق :نظر محمد الفاريابي ،الطبعة :األولى 5251 ،هـ الناشر :مكتبة الكوثر – الرياض.
-39مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تأليف :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني تحقيق :شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الطبعة :األولى 5205 ،هـ  0225 -م
الناشر :مؤسسة الرسالة).
-40المعجم األوسط ،تأليف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني ،تحقيق :طارق بن
عوض هللا بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر :دار الحرمين – القاهرة.
-41المغنى ،تأليف :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،
الشهير بابن قدامة المقدسي ،تاريخ النشر 5000ه5920-م بدون طبعة مكتبة القاهرة جمهورية مصر العربية.
ي
َاني الكوفي الضَّري ُر ال ِّشيراز ُّ
-42المفاتيح في شرح المصابيح ،تأليف :الحسين بن محمود بن الحسن ،مظهر الدين ال َّز ْيد ُّ
َفي المشهو ُر بال ُم ْ
ظ ِهري تحقيق ودراسة :لجنة مختصة من المحققين بإشراف :نور الدين طالب الطبعة :األولى5200 ،
ال َحن ُّ
هـ  0250 -م الناشر :دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية.
-43من فقه األقليات ،تأليف :خالد محمد عبدالقادر ،الطبعة األولى رمضان 5250ه .
-44منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،تأليف :حمزة محمد قاسم راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط عني
بتصحيحه ونشره :بشير محمد عيون الناشر :مكتبة دار البيان ،دمشق  -الجمهورية العربية السورية ،مكتبة المؤيد،
الطائف  -المملكة العربية السعودية عام النشر 5252 :هـ  5992 -م
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-45المنهل الحديث في شرح الحديث ،تأليف :األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين ،الطبعة :األولى 0220 ،م ،الناشر:
دار المدار اإلسالمي .الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان
-46الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،تأليف :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي
تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد
الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي الطبعة :األولى 5251 ،هـ -
 5992م  0/050الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
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