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  تمهيد
  

اعترف بحقوقه ألول مرة في تاريخ البشرية، بعد أن كـان            كرمه، و  رعاه و  لقد أعز اإلسالم العامل و    

فقـد   .الهوان في البعض اآلخر معناه المذلة و   التبعية، و  و  في بعض الشرائع القديمة معناه الرق      العمل

قرر اإلسالم للعمال حقوقهم الطبيعية كمواطنين من أفراد المجتمع، كما جاء بكثير من المبادئ لضمان               

  ألسرهم في حيـاتهم    لهم و توفير الحياة الكريمة     حقوقهم كعمال قاصداً بذلك إقامة العدالة االجتماعية و       

  . بعد مماتهم و

  

  نظرة اإلسالم إلى العمل  
  

ربط كرامة اإلنسان بـه،      و رفع قيمته   العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل و       إلىلقد نظر اإلسالم    

بل إنه جعله فريضة من فرائضه التي يثاب عليها فهو مأمور به، وال شك أن من أطاع أمر الـشارع                     

في سـبيل    أي عباده  حتى أصبح العمل في سبيل قوته وقوت عياله، و             فالعمل عبادة إذن و    فهو مثاب، 

 العبـادة ويزهـد فـي    إلى وتحقيق الخير في المجتمع أفضل عند اهللا من المتعبد الذي يركن           أمتهرفعة  

     طتـه ح سبباً في تفاهتـه و     الترفع عن العمل نقصاً في إنسانية اإلنسان، و        أصبح الخمول و   و. العمل

فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ    (( :قال تعالى  آياته على العمل، و    لهذا فقد حث القرآن الكريم من خالل سوره و         و

هو الَِّذي جعَل لَكُم الْـَأرض      ((وقال تعالى   ]. 10/الجمعة)) [فَانتَِشروا ِفي الَْأرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَّهِ      

كما أن كتب السنة النبوية المطهرة      ].15/الملك)) [ي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن رزِقِه وِإلَيِه النُّشُور      ذَلُوالً فَامشُوا فِ  

الكسل، فقد روى عنه صـلى اهللا عليـه          ترك العجز و   مليئة باألحاديث الدالة عل الحث على العمل، و       

إن نبي اهللا داود كان يأكل مـن         ه و  من عمل يد   يأكلما أكل أحد طعاماً قط خيراً من         : ( وسلم أنه قال  

  ]. البخاري رواه )[ عمل يده

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الحقوق األساسية للعمال
  

  

إلى الشفقة عليه والبـر بـه        دعا اإلسالم أصحاب األعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة، و          

التي يمكن   إلسالم للعامل و  وعدم تكليفه ما ال يطيق من األعمال إلى غير ذلك من الحقوق التي منحها ا              

  : إجمالها فيما يلي 
 

   :حق العامل في األجر:  أوالً 
أجر العامل هو أهم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل، ولذلك عنى به اإلسالم عناية بالغة، و لقـد                   

 العابـد  دات جميعاً، ويجعل األخ الذى يعول أخاهرأينا كيف يعد اإلسالم العمل عبادة و يضعه فوق العبا 

يحث على أن    أعبد منه، وعلى أساس هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس اإلسالم حق العامل في األجر و              

جاء وروده  وقد ورد األجر في القرآن الكريم في خمسين ومائة موضع، و       . يوفي كل عامل جزاء عمله    

          رداً في شؤون الحياة الـدنيا      بالمعنى المتداول في الحياة العملية، كما ورد في أسمى المعانى وأكثرها تج           

قُْل ما سـَألْتُكُم    :  (( وعرضها الزائل، ومن األمثلة على المعنى المتداول في الحياة العملية قوله تعالى             

  ]. 47/سبأ))[من َأجٍر فَهو لَكُم ِإن َأجِري ِإلَّا علَى اللَِّه

وِلكُلٍّ درجاتٌ مما عِملُـوا     :  (( بذكر األجر، يقول تعالى    كما نجد العمل في القرآن الكريم يذكر مقروناً       

ونظْلَملَا ي مهو مالَهمَأع مهفِّيوِلياِت :  ((ويقول تعالى ]. 19/األحقاف[. ))واِلحِملُوا الصعنُوا وآم ِإلَّا الَِّذين

  ]. 6/ التين)) [فَلَهم َأجر غَير ممنُوٍن

ي أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم نجد أيضاً تالزماً بين األجر والعمل، وهذا كله عموم فـي                  ف و

األجـر ليـست خاصـة       فجميع اآليات التي ذكر فيها العمـل و       .  كما يقول ابن حزم    –الدنيا واآلخرة   

ـ             ، و الدينيباألعمال ذات الطابع     ان عمـالً   إنما هو قانون عام شامل لكل نوع من أنواع العمل سواء ك

  . دينياً أو عمالً دنيوياً
 

  :  حق العامل في الحصول على حقوقه التي اشترطها صاحب العمل:  ثانياً 

. أالّ يحاول انتقاص شيء منها     يجب على صاحب العمل أن يوفي العامل حقوقه التي اشترطها عليه، و           

حاجة العامل الشديدة إلـى     لذلك يجب على صاحب العمل أال ينتهز فرصة          فذلك ظلم عاقبته وخيمة، و    

  . يستحقه نظير عملهالذييغبنه في تقدير أجره  العمل فيبخسه حقه، و

كما يجب على صاحب العمل أن يحفظ حق العامل كامالً إذا غاب أو نسيه، وعليه أالّ يؤخر إعطـاءه                   

  . حقه بعد انتهاء عمله، أو بعد حلول أجله المضروب
لى العامل بزيادة في األجر إن أدى عمالً زائداً على المقـرر            كما يجب على صاحب العمل أال يضن ع       

   . مكافأة كل عمل و  المتفق عليه، فإن اهللا يأمرنا بتقدير كل مجهود

  



 

 

   : حق العامل في عدم اإلرهاق إرهاقاً يضر بصحته: ثالثاً 
لقد قال   ويجعله عاجزاً عن العمل، يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته و  

)) ومـا ُأِريـد َأن َأشُـقَّ علَيـك     :  ((.. شعيب لموسى عليه السالم حين أراد أن يعمل له فـي مالـه           

يعود أثره على صحته ومستقبله، فله       فإذا كلفه صاحب العمل بعمل يؤدى إلى إرهاقه و         ].27/القصص[

  . ب العملحق فسخ العقد أو رفع األمر إلى المسؤولين ليرفعوا عنه حيف صاح
  

  : حق العامل في االستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على اإلنتاج: رابعاً 

 ليس لصاحب العمل أن يفصل العامل عن عمله إذا انتقصت مقدرته على اإلنتاج لمرض لحقـه مـن                  

القاعدة العامة أنه إذا اتفق صاحب العمل مع شـاب           و. شيخوخته جراء العمل أو بسبب هرم العامل و      

هن في نشاطه بسبب شيخوخته مثالً فليس لـصاحب العمـل        العمل فقضى شبابه معه ثم أصابه و       على

 طرده من العمل، بل عليه أن يرضى بإنتاجه في شيخوخته كما كان يرضى عن إنتاجه في عهد شـبابه                 

يرمز إلى هذه القاعدة ما تضمنه حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أن رجـالً أرهـق          و. قوته و

    : جمالً له في العمل فهرم فأراد أن يذبحه ليستريح من عبء مؤونته، فقال له صلى اهللا عليـه وسـلم                     

  ).  أكلت شبابه حتى إذا عجز أردت أن تنحره، فتركه الرجل (

  . يجب على صاحب العمل أن يحفظ كرامة العامل، فال يضعه موضع الذليل المسخر أو العبد المهـان                

فقد كان الرسول صلى اهللا     .  عظمائه كثير مما يؤيد ذلك األصل الديمقراطى الكريم        في اإلسالم وحياة   و

يساعده في احتمال أعباء ما يقوم به من عمل، كما ال يصح أن يضرب               سلم يأكل مع األجير و     عليه و 

  .صاحب العمل العامل أو يعتدي عليه، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان

  :  ما افترضه اهللا عليه حق العامل في أداء : خامساً 
يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من أداء ما افترضه اهللا عليه من طاعة كالصالة و الـصيام،               

صـيانة   نة، و فالعامل المتدين أقرب الناس إلى الخير و يؤدى عمله في إخالص و مراقبة و أداء لألما               

  . لما عهد إليه به

   :  التقاضي حق العامل في الشكوى وحقه في:  سادسا

لم تقتصر األحكام اإلسالمية الخاصة بعالقات العمل على تنظيم القواعد الموضوعية المتصلة بحقـوق              

وإنما تناولت هذه األحكام أيضاً القواعد اإلجرائية التي تنظم حق العامل في الـشكوى وحـق                . العمال

  . التقاضي

قتضاء حقوقهم إن رضاًء أو اقتـضاًء، كمـا         فاإلسالم لم يترك أطراف العقد فرطاً بل يسر لهم سبيل ا          

  حرص أشد الحرص على المحافظة على حقوقهم، واتخذ لذلك جميع الوسائل التي تحفظ هذه الحقـوق                

  . تصونها جميعاً و

 التي تشيع الطمأنينـة     يوالعدل ه  ومن هذه الوسائل إقامة الحق والعدل بين الناس، ذلك أن إقامة الحق           

قات األفراد بعضهم ببعض وتقوى الثقة بين العامل وصاحب العمـل وتنمـي             تشد عال  وتنشر األمن، و  



 

 

           اضـطراب ويمـضي كـل مـن العامـل          يوتزيد من الرخاء وتدعم األوضاع فال تتعرض أل        الثروة

وصاحب العمل إلى غايته في العمل واإلنتاج دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عـن                   

  . النهوض

  تعـالى  آليات واألحاديث داعية إلى العدل، ومحذرة من الظلم ومحرمة له، واهللا سبحانه و            وقد جاءت ا  

      ]. 31/غـافر )) [ ما اللَّه يِريد ظُلْمـاً لِّلِْعبـادِ       و : (( ال يظلم الناس شيئاً بل ال يريد الظلم، يقول تعالى         

 ) جعلته بينكم محرماً، فال تظالموا      حرمت الظلم على نفسي و     إني عبادييا   ( : في الحديث القدسي   و

  ]. رواه مسلم[

  :  مل في المحافظة على كرامته احق الع: سابعا 

، ]13/يـونس )) [ولَقَد َأهلَكْنَا الْقُرون ِمن قَبِلكُم لَما ظَلَمـواْ       ((ما هلكت األمم السابقة إال بظلمها وبغيها         و

ما ِللظَّاِلِمين ِمن حِمـيٍم     : ((ويقول تعالى   ].  52/النمل)) [لْك بيوتُهم خَاِويةً ِبما ظَلَموا    فَِت: ((ويقول تعالى   

طَاعلَا شَِفيٍع يِمن نَِّصيٍر: ((، ويقول تعالى ]18/غافر)) [و ا ِللظَّاِلِمينم71/الحج)) [و .[  

إن اهللا  : (، وفي حـديث آخـر     ]سنن البيهقي ) [ ةاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيام       (وفي الحديث   

  ].سنن البيهقي)[ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

  : حق العامل في الضمان : ثامناً 

المـسؤولية  " في الشريعة اإلسالمية أقرب ما تؤدي المعنى المراد في كلمة           " تضمين  " كلمة ضمان أو    

  . في الفقه الحديث" المدنية 

وقد . ن تضمين اإلنسان عبارة عن الحكم بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته            ومن الواضح أ  

ومن قَتََل مْؤِمناً خَطَئاً فَتَحِريـر رقَبـٍة        ((: قرر القرآن الكريم مبدأ المسؤولية المدنية في قول اهللا تعالى           

       دصِلِه ِإالَّ َأن يةٌ ِإلَى َأهلَّمسةٌ مِديْؤِمنٍَة ووقررتها السنة النبوية في عدة مناسبات،      ]. 92/النساء...)) [قُواْم

 صلى اهللا عليه وسلم طعام النبيأهدى إلى :  فقررتها في اإلتالف المباشر، عن أنس رضى اهللا عنه قال         

طعـام  : ( صلى اهللا عليه وسـلم       النبيفي قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال           

 يمد يده إلى مال الغير فيأخذه قهراً بدون         الذيوقررتها على الرجل    ]. رواه الترمذي ) [إناءبطعام وإناء ب  

وهـذا  ]. يالبيهقسنن  [ )على اليد ما أخذت حتى ترد     : ( صلى اهللا عليه وسلم      النبيإذن ثم يهلك، فيقول     

  ". ب بالغص"  وهو المسمى في اصطالح الفقهاء القهريأصل المسؤولية الناشئة عن االستيالء 
أصحابه من بعده يجـد كثيـراً مـن          من يتتبع السنة في قضاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم و           هذا و 

  . جزئيات المسؤولية المدنية

طبقاً لألسس المتقدمة يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بحقه في الضمان إذا توافرت شـروطه                 و

  . يض ما أصابه من ضرروعله أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بت التي عرضنا لها، و

  

  



 

 

  : حق  ترقية العامل :   تاسعا 
تم تطبيق ذلك عمليا على الرغم من عدم وجـود قواعـد              ترقية الموظفين منذ إنشاء دولته األولي و       اإلسالمعرف  

ة قد تمـت  معينة تتبع بالنسبة للترقية كما هو الشأن بالنسبة لترقية الموظفين في النظم الحديثة، إال أن ممارسة الترقي        

وجد ما يدل على ذلك، فقد حدث في أيام الخليفة أبي بكر الصديق عندما عزم على فتح بالد الشام وجعـل                      بالفعل و 

فـإن  .  إني وليتك ال بلوك واختبـرك وأحرجـك        "    : أوصاه قائال  يزيد بن أبي سفيان على رأس الجيش الفاتح و        

 علـى   ماإلسالويقوم معيار الترقية في     .  "ليك بتقوى اهللا  زدتك، وإن أساءت عزلتك فع     أحسنت رددتك إلى عملك و    

  . الكفاءة والجدارة بصرف النظر عن أقدمية الموظف أساس الصالحية و

 وفر لهم حياة كريمـة   وكرمهم و   العمال حقوقهم  يف بها يكون اإلسالم أو    هذه هي أهم حقوق العمال، و     

  .أقام عدالة اجتماعية و
  

  واجبات العمال
  

   :  التاليةجبات العامل في النقاط نلخص وا

  ن يعرف العامل ما هو المطلوب منه وما هي واجباته ومنطلقات عمله وأن يكون العقد بين العاملأ -

  .صاحبه واضحاً ال لبس فيه و

  .  ارتبط به  أن يشعر بالمسؤولية تجاه العمل الذي كلف او تعاقد عليه و-

       كان نوع العمل سواء كان موظفاً أو صانعاً أو مزارعا أن يؤدي عمله على أحسن الوجوه أيا -

  .نحو ذلك أو مهندساً  أو طبيباً أو معلماً و

إن اهللا ( أو تقصير لقوله صلى اهللا عليه وسلم إهمالو أ دون غش إخالص أن يؤدي ذلك بأمانة و-

        اهللا يمقت التقصير وهذا يعني بداهة أن ] رواه البزار[ )يحب من أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه

  ]. مسلم: رواه ) [من غش فليس منا( في العمل قال صلى اهللا عليه وسلم  اإلهمالو

فتضييع األوقات خيانة، والغش خيانة، وأخذ الرشوة .  عدم الخيانة في العمل بكل صورها وأشكالها-

لم يؤده وفق ما طلبه منه  ه ومهما كان نوع. تعطيل أعمال الناس خيانه، فكل من تقلد عمالً خيانة، و

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّه والرسوَل وتَخُونُواْ (( الشرع الحنيف فهو خائن ألمانته واهللا تعالى يقول

ونلَمتَع َأنتُمو انَاِتكُم27/األنفال[ ))َأم.[  

ى نفسه أو قرابته، أو من هم دونه، دون حق شرعي وظيفته ليجر بذلك نفعاً إل  عدم استغالل عمله و-

 يعد جريمة، إذ المال العام أمانة عند من استؤمنوا عليه، فقد قال صلى االستغاللأو قانوني، فإن هذا 

].  داود أبو: رواه [ )من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول(اهللا عليه وسلم 

       ى ضرورة التعفف من استغالل النفوذ وشدد على رفض المكاسب المشبوهة،فقد شدد اإلسالم عل

  .قصة ابن اللتبية معروفة مشهورة و
  



 

 

  

  طبيعة العالقة بين العامل و صاحب العمل
 
أيطلب من العامل أن يكون متخلقاً بأخالق معينه كذلك الحال بالنسبة إلى رب العمل هو اآلخر مطلوب  

 األخالقبها حتى تستمر العالقة عالقة إنسانية كريمة ومن تلك عينة وعليه واجبات يجب القيام فيه توافر أخالق م

  :   يليوالواجبات ما

  . األجر ن يبين للعامل ماهية العمل المراد انجازه مع بيان ما يتعلق بالمدة وأ  -

وفي ]. 286/البقرة[ ))  ِإالَّ وسعهاالَ يكَلِّفُ اللّه نَفْساً ((لقول اهللا تعالى .  أن ال يكلفه فوق طاقته-

  .  كلفه فوق طاقته فعليه أن يعينهو إذا] رواه  النسائي وابن ماجه ) [يطيقون  ما ال تكلفوهموال (الحديث 

 يحترم فيها إنسانية إنسانية بالحسنى فالبد أن تكون نظرة صاحب العمل الى العامل نظرة يعامله أن -

  . قبل ذلك كله ال يظلمه يحتقره و ال  خصائص اإلنسانية فال يهينه وفالعامل إنسان يتمتع بكل

 أن ال يبخسه حقه عند التعاقد على أي عمل من األعمال فينبغى أن يكون األجر على قدر العمل  ففي -

ظالل اإلسالم يتحتم على صاحب العمل أن يعطى العامل جزاء عمله وثمرة جهده بصورة متناسبة مع 

، وأن على العامل أن يقتصر على أخذ حقه فحسب فال ينبغى له أن يطالب صاحب اماتحقه تناسباً 

. )إن لك من األجر على قدر نصيبك ونفقتك( من حقه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأكثرالعمل 

  ].رواه الحاكم[

ي عنق صاحب  من عمله دون مماطلة ألن هذا الحق أصبح ديناً وأمانة ففراغه أن يعطيه حقه عند -

رواه ابن ) [أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه(ديه كما قال صلى اهللا عليه وسلم ؤالعمل عليه أن ي

  ]. ماجه

لو تكرر منه الخطأ، جاء   أن يكون رحيما بالعمال حين الخطأ والصفح عنه إذا لم يكن ثمة تقصير و-

اعف  : (ادم؟ فصمت رسول اهللا  ثم قالكم يعفو عن الخ:  الرسول صلى اهللا عله وسلم قال إلىرجل 

 ]رواه الترمذي) [ عنه في اليوم سبعين مرة

  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  طيف ينظر اإلسالم إلى العمل؟ – 1

   ما هي حقوق العمال األساسية؟ – 2

   ما هي أهم واجبات العامل في اإلسالم؟- 3

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

ربط كرامة اإلنـسان     ي رفع قيمته و   ي مجد العمل و  يرة احترام وتمجيد، ف    العمل نظ  إلىنظر اإلسالم    ي -1

  .جعله فريضة من فرائضه التي يثاب عليهايبه، بل إنه 

  :  الحقوق األساسية للعمال هي – 2

و الحـق فـي عـدم    . و الحق في الحصول على حقوقه التي اشترطها صاحب العمل. الحق في األجر 

والحق .  الحق في االستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على اإلنتاج          و. اإلرهاق إرهاقاً يضر بصحته   

      . و الحق في المحافظة على كرامتـه . والحق في الشكوى و التقاضي. في أداء ما افترضه اهللا عليه

  . و الحق في الترقية. و الحق في الضمان

  :   أهم واجبات العامل -3

  .باته ومنطلقات عملهن يعرف ما هو المطلوب منه وما هي واجأ -

  .   تعاقد عليه وارتبط بهأو أن يشعر بالمسؤولية تجاه العمل الذي كلف -

  . أن يؤدي عمله على أحسن الوجوه-

  . همالإو أ دون غش وإخالص أن يؤدي ذلك بأمانة -

  .أشكالها  عدم الخيانة في العمل بكل صورها و-

  . نفسه أو قرابته عدم استغالل عمله ووظيفته ليجر بذلك نفعاً إلى-

  

  


