ال ّرحمة املهنية
بني
املنظور ّ
ال�شرعي والقانون الو�ضعي

إعداد:

املهندس الدولة :نسيم بوعافية.

إمام خطيب مبسجد عقبة بن نافع
تاراست  -اجلزائر
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وسع كل شيء برحمته ،وعم كل حي بنعمته،
والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،محمد  Sالرحمة املهداة ،والنعمة
املُسداة ،وعلى آله وصحبه أجمعني:
من اهلل في كتابه العزيز على قريش((( بنعمتني ،نعمة اإلطعام التي
لقد ّ
تتحقق بالكسب ،ونعمة األمان التي تتحقق بالتراحم ،فالكسب والتراحم
مفهومان متالزمان ال تصلح احلياة إال بهما ،وضياع أحدهما سبب لضياع
اآلخر.
وحينما افتقد العامل الرحمة في وظيفته ،أصبح يشعر وكأنه في
غابة ،فإما أن يَأ ُك َل أو يُؤ َك َل ،وترسخ في أذهان الكثيرين بأن مجال العمل
اجلماعي؛ إمنا هو حلقة صراع مستمرة ألجل البقاء ،هذه العقيدة التي
صار العامل مرتهنًا بها ويستصحبها طوال فترة عمله ،نتج عنها صرا ٌع
بني الرئيس واملرؤوس ،وبني الزميل وزميله ،في املسجد واجلامعة ،وفي
املصنع والسوق ،دون مراعاة للمستوى أو لقداسة مكان العمل ،وانتشرت
الفنت والوشاية ،وبرزت أمراض نفسية ،وأمراض جسدية ال حصر لها.
(((

سورة قريش :االية .4
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شرعا وعقلاً  ،ض��رورة وج��ود قيم ،وضوابط دينية،
كل ه��ذا يستلزم
ً
وتوصيات ومعاهدات بشرية؛ تسعى إلى احلد من الصراع ،وضبط احلقوق
والواجبات بني مجموع األفراد ،تهدف إلى تقدمي اخلدمة املطلوبة وفق أجر
مكافئ ،في ظل شروط مالئمة تعمها الرحمة واملودة؛ وهنا يبرز منهجان
في التعامل مع كل ما سبق ذكره ،املنهج الشرعي الذي يعتمد على التعاليم
الربانية ،واملنهج البشري الذي يعتمد على العقل والتجربة ،فما مدى إمكانية
حتقيق الرحمة املهنية بني النّاس من خالل كال املنهجني؟ وما ميزة وثمرة كل
منهما؟ وما هي أهم الفروق بني املنهجني؟.
هذا ما سأبينه من خالل هذا البحث؛ الذي يعتمد على املقارنة بني املنظور
الشرعي واملنهاج البشري؛ فأبدأ بتعريف ال ّرحمة املهنية ،ثم باستخراج
مناذج منها ،من القرآن ،والسنة ،والفقه اإلسالمي ،وكذا القانون الوضعي،
ألخلص في النهاية إلى النتائج ،من خالل مقارنة املنظور الشرعي ،والقانون
الوضعي ،في مراعاتهما للرحمة املهنية؛ وفق اخلطة التالية:
مقدمة
املبحث األول :التعريف بال ّرحمة املهنية وخصائصها.
املطلب األول :تعريف ال ّرحمة املهنية.

املطب الثاني :خصائص ال ّرحمة املهنية.

املطلب الثالث :آثار غياب الرحمة املهنية في ميدان العمل.
املبحث الثاني :مناذج من ال ّرحمة املهنية في الشريعة والقوانني الوضعية.
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املطلب األول :مناذج ال ّرحمة املهنية في القرآن والسنّة.

املطلب الثاني :مناذج ال ّرحمة املهنية في الفقه إلسالمي.
املطلب الثالث :مناذج ال ّرحمة املهنية من خالل القوانني الوضعية.

املبحث الثالث :املقارنة بني التنزيل الشرعي والقانون الوضعي ،في مراعاتهما
للرحمة املهنية.
املطلب األول :مزاعم باطلة للقانون الوضعي ،تتخفى حتت مفهوم ال ّرحمة
املهنية.
املطلب الثاني :الفرق بني التنزيل الشرعي ،والقانون الوضعي ،في حتقيق
ال ّرحمة املهنية.
نتائج وتوصيات.
وال بد من التأكيد ،على أن الغرض من هذا البحث ،ليس التعرض
للحقوق والواجبات اخلاصة بالعامل ورب العمل أو باألجير واملستأجر؛
فهذا اجلانب قد اعتني به الفقهاء ،وبسطوا فيه الكالم مبا ين ُدر أن جتده
في تشريع غير تشريع اإلس�لام ،ولكن الغرض هو التطرق ملعنى أدق
وأعمق؛ وهو التراحم مبعناه الشامل والعام في مجال العمل والكسب.
فموضوع الرحمة املهنية ،لم يُفرد ببحث أو تأليف فيما قرأت ،ولم
أجد كالما حوله ،إال ما كان منثو ًرا في طيات كتب أهل العلم من الفقهاء،
الذين تكلموا في بعض أس��رار الشريعة كاإلمام القرافي ،أو ما كان
يحتوي على بعض املباحث فقط ،التي لها صلة باملوضوع؛ ككتاب الرحمة
في حياة الرسول((( ،ومقال الرحمة في اجملتمعات الغربية املعاصرة(((،
وبحث حول حقوق العمال في القانون الدولي((( ،وبعض البحوث حول
الرحمة في االقتصاد اإلسالمي.
(((
(((
(((

لصاحبه د /راغب السرجاني وهو البحث احلائز على جائزة املركز األول باملناصفة في مسابقة
العاملية ملعالي السيد :حسن عباس شربتلي للتعريف بنبي الرحمة  Sعام 1428هـ.
الرحمة في اجملتمعات الغربية املعاصرة :أسامة أمني :مجلة املعرفة ،العدد  ،185تاريخ
 1431/8/19املوافق لـ .2010/07/31
حول حقوق العمال في القانون الدولي :كمال سيد قادر ،مجلة احلوار املتمدن ،العدد- 1184 :
.2005/5/1
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وأما الرحمة املهنية في مجال التشريع الوضعي فهي غائبة متا ًما
ً
لفظا ومعنى ،مما اضطرني إلى تتبع التشريعات الوضعية العامة التي
تسعى إلى حتقيق العدالة ،ومحاولة استخالص ما فيها من معاني متعلقة
ببحثي ونقدها من الناحية الشرعية املهنية.
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املبحث األول
التعريف بالرحمة املهنية وخصائصها
املطلب األول
تعريف الرحمة املهنية
إن مصطلح الرحمة املهنية يُعرف باعتبارين؛ باعتبار مفرديها أي:
كلمة الرحمة ،وكلمة املهنية؛ ثم باعتبار املعنى املركب للفظة وهو الرحمة
املهنية.

تعريف ال ّ َر ْح َمة:
ال ّ َر ْح َمة ً
لغة:
الرحمة :من رحمة يرحمه ،رحمة ومرحمة ،إذا ر َّق له ،وتعطف عليه،
وأصل هذه املادة يد ّ ُل على الرقة والعطف والرأفة ،وتراحم القوم :رحم
بعضهم ً
بعضا .والرحمة :املغفرة.ورحمة اهلل :عطفه ،وإحسانه ،ورزقه
ومنها.
ال َّر ِحم :وهي َعالقة القرابة ،وقد تطلق ال َّر ْح َمة ،ويراد بها ما تقع به
الرزق والغيث(((.
ال َّر ْح َمة ،كإطالق ال َّر ْح َمة على ِ ّ

(((

انظر :مادة (رحم) «لسان العرب» البن منظور( ،ج  ،6ص  .)125والصحاح :للجوهري (ج ،5
ص ،)1929ومقاييس اللغة :البن فارس (ج  ،2ص .)498
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اصطالحا:
ال ّ َر ْح َمة
ً
وم ،وقد تستعمل تار ًة في
ال َّر ْح َمة ر َّقة تقتضي اإلحسان إلى الْ َم ْر ُح ِ
الر َّقة((( ،وقيل :هي ِر َّقة في
الر َّقة اجمل َّردة ،وتارة في اإلحسان اجمل َّرد عن ِ ّ
ِّ
النفس ،تبعث على سوق اخلير ملن تتعدى إليه(((.
وقال اجلاحظ :ال ّرحمة خلق مر ّكب من الو ّد واجلزع ،وال ّرحمة ال تكون
إلاّ ملن تظهر منه لراحمه خلّة مكروهة ،فال ّرحمة هي مح ّبة للمرحوم مع
جزع من احلال ا ّلتي من أجلها رحم(((.
ويقول ابن القيم “ :الرحمة صفة تقتضي إيصال املنافع واملصالح
إلى العبد ،وإن كرهتها نفسه ،وشقت عليها ،فهذه هي الرحمة احلقيقية؛
فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصاحلك ودف��ع املضار
عنك”((( .
وعليه فال ّرحمة هي :باعث نفسي ،نتيجة احلب والرأفة واحلنان،
يقتضي حتقيق مصلحة ،أو دفع مضرة عن الغير ولو شق عليه ذلك؛
كرحمة األب باالبن حال تأديبه ،ورحمة األستاذ بطالبه حال تعليمهم،
ورحمة الطبيب باملريض حال عالجه ،وك ٌل قد يستعمل الغلظة والقسوة
في ظاهر أم��ره ،ولكنها بدافع الشفقة والرأفة ،وقد قالوا :قد يقسو
احلبيب على من يحب.

تعريف املهنة:
املهنة لغة:
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(((
(((
(((
(((

الْ َم ْهنَ ُة َوالْمِ ْهنَ ُة َوالْ َم َهنَ ُة َوالْ َمهِ نَ ُة؛ ُكلُّ ُه :احلِ ْذق باخلدمة والعمل ونحوه،
مفردات القرآن :للراغب (ج  ،1ص .)347
التحرير والتنوير :البن عاشور (ج  ،27ص.)24
تهذيب االخالق :للجاحظ (ص .)24
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان :ابن القيم (2ج ،ص .)174

وأَنكر األَصمعي الكسر .وفي احلديث« :ما على أَحدِ كم لو اشترى ثوبني
ليوم جمعته سوى ثوبَ ْي َم ْهنَته»(((؛ قال ابن األَثير :أَيِ :ب ْذلَته ِ
وخ ْدمته،
والرواية بفتح امليم ،وامتَ َهنه :استعمله للمِ ْهنَةِ  .وفي حديث ابن امل ُ َس َّي ِب:
«الس ْه ُل يُ َ
وطأُ ويُ ْمتَ َه ُن»((( أَي :يداس ويبتذل ،من ا ِمل ْهنةِ اخلِ ْدمة(((.
َّ
اصطالح ًا:
املهنة
ً
مجموعة من األعمال ،تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل
(((
ممارسات تدريبية.
فهي ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﺨﻟﺒﺮﺓ ،ﺍﺧﺘﻴﺮﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺨﻟﺎﺹ ﺑﻬﺎ ،ﻭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺕ

ﻣﻌﻴﻨﺔ ،كما حتكمها ﻗﻮﺍﻧﻦﻴ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ(((.

وقد يُطلق على املهنة لفظ :العمل والوظيفة واخلدمة وغيرها.
ومما اشترطه البعض في املهنة ،ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺨﻟﺪﻣﺎﺕ ﺍﻤﻟﻔﻴﺪﺓ،
ﻭوﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺤﺗﻜﻢ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻦﻴ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﻦﻴ
(((
ﻭزﻣﻼﺋﻬﻢ ،وكذا ﻭﺟﻮﺩ ﺠﺗﻤﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻬﻨﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ.
تعريف ال ّرحمة املهنية :هي رقة وإحسان زائد عن مجرد حتصيل
احلقوق واإللزام بأداء الواجبات ،ال ينص عليها عقد وال يُلزم بها بند،

(((
(((
(((
(((
(((
(((

مصنف عبدالرزاق( :ج ،3ص ( )203كتاب اجلمعة/باب اللبوس يوم اجلمعة ) ( )5329وصحيح
اجلامع الصغير وزيادته :األلباني (.)5635
سنن أبي داود( :ج  ،4ص ( )289كتاب األدب /باب في تغيير االسم القبيح) ( ،)4956الصحيحة:
األلبانى.)214( :
لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور) مادة (مهن) (ج  ،14ص .)145
دليل أخالقيات املهنة :برنامج األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتأهيل وتوظيف الشباب
السعودي (ص.)11
مساهمو ويكيبيديا الناشر :ويكيبيديا تاريخ آخر مراجعة 26 :يوليو رقم نسخة الصفحة:
.16450586
املرجع نفسه.
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دافعها الشعور بالرأفة ،والعطف على اآلخرين داخل الوسط املهني
وخارجه؛ هذا الشعور الذي قد يظهر على شكل احلرص على منفعتهم،
ومساعدتهم على ما يخدم مصاحلهم(((.
انطال ًقا من تعريفنا للرحمة املهنية ،جند أن املعنى ال يبعد كثي ًرا عن
أخص ،بحكم أ ّنه مقصور
واصطالحا ،إال أ ّنه
التعريف العام للرحمة لغة
ً
ّ
على مجال محدد ،وهو مجال العمل والتعاون على إنتاج خدمة معينة؛
منتوجا ماد ًيا للمستهلك ،أو
مادية كاملؤسسات اإلنتاجية التي تقدم
ً
معنوية كالعمل في التعليم والتوجيه املسجدي ،أو التدريس ،أو القضاء،
وهيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتطبيب وغيرها.

املطب الثاني
الرحمة املهنية
خصائص ّ
متتاز ال ّرحمة املهنية بـ:

اً
أول :ما مييز ال ّرحمة املهنية أنها غير ُم ِلزمة؛ مبعنى أنها ال تتعلق
بأداء واجب ،يترتب على تركه إثم أو عقاب ،ولذا جند أن فقهاءنا كثي ًرا
ما يُ��درج��ون ً
بعضا من معانيها في كتب الفقه ،حتت حكم الندب أو
االستحباب.
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ثانيا :الرحمة املهنية دافعها شعور إنساني فطري ،حتى ال تنحصر
ً
في املسلمني ،أو عند أصحاب الديانات فقط ،وحتى ال يقول قائل :بأنه
ال ينبغي أن تكون مجالاً للتشريعات البشرية.
(((

ً
ثالثا :ما مييز ال ّرحمة املهنية أنها ال تنضبط بوصف ظاهر يُحاسب
واصطالحا.
وهو تعريف اجتهدت في وضع حده مبا يتوافق ومفهوم الرحمة لغة
ً

على وفقه النّاس ،إال من خالل الثمرة النهائية التي تتجسد كممارسة
ميدانية في الواقع؛ فهي معنى قلبي ال ميكن حصره أو ضبطه.
رابعا :ال ّرحمة املهنية شاملة وعامة.
ً
•فأما شمولها ،فيبرز من خ�لال كونها تشمل وض��ع أي ف��رد تابع
للمؤسسة ،سواء كان قاد ًرا على الكسب أو عاجزًا عنه ،وسواء كان
ً
السن ،أو مقعدا بسبب مرض أو
شابا معطاء أو
شيخا طاعنًا في ّ
حادث عمل ،وسواء كان في بحبوحة من العيش أو في ملمة من ملمات
احلياة ،فتُراعى األخوة في ال ّدين والزّمالة في العمل قبل كل شيء.
•وتشمل كذلك نوعية اخلدمة املقدمة ،والتفاني في حتقيق املقدور
عليه ،بتحسينها واإلبداع فيها ،ولو لم يكن ذلك ضمن بنود االتفاق،
أو مقتضيات العقد.
•وأما كونها عامة؛ فهو أن ال تنحصر فقط في العامل باعتباره أضعف
حلقة في سلسلة اإلنتاج ،أو بني العامل وزميله في املهنة ،ولكن تشمل
الرئيس واملرؤوس بشكل متبادل ،على خالف ما هو شائع بني النّاس
من أن األقل رتبة في عداء دائم ملن هو أعلى رتبة منه ،وأن املسؤول
األول دائ ًما منبوذ من طرف اخلدم ،باعتباره املستفيد األكبر من
عمل اجملموعة ،فال شفقة وال رحمة وإمنا حقوق ووجبات ال غير.
وهي عامة كذلك في مراعاة أق��ارب األف��راد املهنيني جمي ًعا ،من
أولاً د وأزواج وأمهات وآباء ،وتتوسع الرحمة املهنية حتى تعم الرحمة
باملستهلك ومراعاة ظروفه ،وتصل بركاتها حتى املؤسسات املنافسة،
باعتبار أن أصحابها بش ًرا يتأثرون مبا نتأثر به ،ويسعدون مبا نسعد
به ،كما يحزنون مما نحزن منه ،ألنهم مفطورون على جلب اخلير
ألنفسهم ،والسعي في حتقيق مصاحلهم ،وقد كان التاجر املسلم من
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مشتر ويرى أن أخاه البائع بجواره لم يبع
سلفنا الصالح حينما يأتيه
ٍ
شي ًئا ،يدله عليه ليشتري من عنده ،مع أنه يتاجر في نفس البضاعة.
فتكـون ال ّرحمـة املهنيـة بهـذا املعنى الشامل والعام؛ في البيت وفي
املؤسسة التعليمية ،وفي املؤسسة اإلنتاجية ،وفي املسجد والسوق ،وفي
كل جتمع يهدف إلى حتقيق خدمة معينة.

املطلب الثالث
آثار غياب الرحمة املهنية في ميدان العمل
بسبب التصور املغلوط للعمل الذي صار يقوم على الصراع والتصادم،
وليس على التعاون والتراحم ،ظهرت أمراض نفسية ،نتج عنها الكثير
م��ن األم���راض اجل��س��دي��ة؛ ك��ارت��ف��اع الضغط وال��س��ك��ري واالض��ط��راب
والقلق وغيرها ،وأخرى قلبية ،أدت في كثير من األحيان إلى العديد من
اخملالفات الشرعية ،فردية كانت أو جماعية.
فعلى مستوى األفراد انتشرت الغيبة والنميمة ،وكذا املكايد والوشاية،
وعمت األحقاد والفنت بني أعضاء الفريق الواحد في العمل ،مما أدى إلى
ضعف امل��ردود ،ونفور الطاقات ،واختالل املعايير في الترقية ،وإعطاء
االمتيازات ،التي كان من املفروض أن تراعي اإلخ�لاص والكفاءة في
ً
وصراعا مستم ًرا،
ضغطا نفس ًيا رهي ًبا،
املستوى؛ حتى صار العامل يعيش
ً
في ٍ
وسط قد يستغرق من وقته أكثر مما يكون في بيته.
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وأما على املستوى اجلماعي ،فلم تُراعى قداسة املكان وال الزمان(((،
ضياعا في القيم ،وانحدا ًرا في املستوى األخالقي واملهني ،ومحاوالت
فنتج
ً
(((

ومثاله :الصراع في املساجد ،والغالء املفرط في االسعار في املواسم الدينية كرمضان واألعياد.

الستغالل البشر في مقابل حتقيق أكبر ربح بأقل كلفة ،وغابت الرحمة
في التعامل بني الناس ،سواء كانوا عاملني أو مستهلكني أو منافسني،
وأصبحت الغاية حتقيق املصلحة اخلاصة ،ولو أدى ذلك إلى أذية اآلخرين
وظلمهم؛ كما يحدث في كثير من األحيان عند تقرير اإلضرابات من طرف
النقابات العمالية؛ التي ال تُراعى فيها الضوابط الشرعية ،وال الضرر،
الذي قد يحصل للغير ،سواء كان رب العمل أو غيره ،ألن الغاية هي أن
تتحقق املطالب وبأي ثمن!.
بل وص��ل احل��د ببعض املؤسسات الكبرى ،إل��ى إت�لاف منتوجهـا ال
لـشيء؛ سوى للحفـاظ على التـوازن بني العرض والطلب ،وحتى تبقى قيمة
املنتوج في السوق على ما هي عليه أو تزيد.
هذه الظواهر امل َرضية التي طغى عليها (األنا) الفردي ،أو اجلماعي
داخل الوسط املهني ،تتنافى مع مفهوم الرحمة الذي يجب أن يكـون
أساسـا ومعيا ًرا في التعامل بني النــاس جميعا ،ألنه أســـاس تعامــل
ً
رب البشــر مع البشر ،قال« :Sالراحمون يرحمهم اهلل تبارك وتعالى،
(((
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء».

(((

رواه الترميذي عن عبداهلل بن عمرو (ج  ،4ص  )1924( )284وقال عنه :حديث حسن صحيح؛ كما
صححه احلاكم (ج ،4ص )7339( .)159ووافقه الذهبي وصححه األلباني السلسلة الصحيحة»
(ج ،2ص .)730
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املبحث الثاني
مناذج من الرحمة املهنية
في الشريعة والقوانني الوضعية
املطلب األول
الرحمة املهنية في القرآن والسنّ ة
مناذج ّ
إن املتأمل في القرآن والسنة ،يجد من��اذج ال حصر لها في إبراز
معاني الرحمة اإللهية التي وسعت كل شيء ،لتحقيق املودة واأللفة بني
بني البشر ،والتي تندرج حتتها ال ّرحمة املهنية ،ولن أسرد في بحثي هذا
الدالة على الرحمة ما كان عا ًما أو مجملاً فهو كثير في دين
من األدلة ّ
اهلل ،ولكن سأجتهد أن أبني مناذج من رحمة خاصة ،وهي التي لها متعلق
بالعمل ،املهن ،اخلدمة واإلجارة.
وابدأ مبا يستدل به الفقهاء ملا يتكلمـون عـن حكـم اإلجـارة((( من القرآن،
وجواز تسخـير الناس بعضـهم لبعض في املهن واألعمال ،في قوله تعالى:

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ)
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[الزخرف] ،فاملتأمل في اآلية يلْحظ كيف أن اهلل جعل حكم مشروعية اإلجارة

(((

(((
(((

اتفق الفقهاء على مشروعية اإلجارة إال َمن َّ
شذ مثل :أبي بكر األصم ،واحلسن البصري ،وغيرهما
انظر :بدائع الصنـائع في ترتيب الشرائـع (ج ،4ص)173؛ املغني (ج  ،5ص.)398
واقصد قوله تعالى( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) قال الطبري يَقُو ُلِ :ل َي ْست َْس ِخ َر َه َذاَ ،ه َذا فِ ي ِخ ْد َمتِهِ
ضل ،انظر :تفسير الطبري (ج  ،20ص.)585
ِإ َّياهَُ ،وفِ ي َع ْودِ َه َذا َعلَى َه َذا ِب َما فِ ي يَ َديْهِ مِ ْن َف ْ

بني قوله( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) في بداية اآلية ،وبني قوله( :ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ) في آخر اآلي��ة؛ فجعل حكم اإلج��ارة بني رحمتني ،وكأن
اهلل عز وجل يلفت انتباهنا إلى معنى أساس يقوم عليه تسخير العباد ،وهو
الرحمـة التي ألجلها خلقنا (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ) [هود.]119:

النموذج األول:
رحمة رب العمل بالعامل ورحمة العامل برب العمل:
إن في قصة موسى مع اخلضر التي ذكرها اهلل تعالى في سورة الكهف،
لنموذج رائع لفريق العمل املتكامل الذي تبرز فيه معان ،تندرج جميعها في
مفهوم الرحمة ،من رقة وعطف وإحسان وإيصال للخير في قالب قد يصعب
على صاحبه ،العتقاده أنه شر له ،وهذا بني العاملني فيما بينهم وبني رب
العمل والعامل ،باعتبار أن موسى سيد على الغالم فهو خادم له ،وباعتبار
آخر وهو أن مصاحبة موسى للخضر كمصاحبة طالب العلم ملعلمه ،وهي
في زمننا متثل عقد عمل وبند اتفاق على خدمة معينة وهي التعليم.
فاخلضر عبد آتاه اهلل عل ًما ورحمة ،وقدم اهلل الرحمة في وصف مزاياه
على العلم قال تعالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ) [الكهف] ،وجعل وظيفته األساسية مع موسى هي التعليم
قال اهلل في كتابه الكرمي( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ) [الكهف] واخلضر مع هذا مهني متعدد املواهب رحيم القلب ،فهو
أستاذ معلم ،وبناء ماهر ،ورجل ذو نظرة ثاقبة ،ونظر حاد إلى املستقبل مبا
أتاه اهلل من فضله.
ومن هنا نستخلص ً
بعضا من معالم الرحمة في التعامل بني الرئيس
واملرؤوس ،وبني رب العمل واخلدم ،وهي ليست من الواجب الذي يحرم
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تركه ،أو من احلرام الذي ال يجوز فعله ،بل كلها معان أوسع وأعم من ذلك،
وهي كما يلي:
1 .1مناداة اخلدم والعمال بأحب األلفاظ وألطفها :قال تعالى( :ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ) [الكهف] ،فعبر بلفظ الفتى عن اخل��ادم ال��ذي يرافق

موسى؛ وهو لفظ ينبئ بتلطف ورفق ،وفي هذا يقول الرسول S
فيما يرويه عنه أبو هريرة« :ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي ،كلكم
عبيد اهلل ،وكل نسائكم إماء اهلل ،ولكن ليقل :غالمي وجاريتي،
وفتاي وفتاتي»(((.

بل إن الرسول  Sيصف العبد بكونه ً
أخا ،وكأنه يريد أن يجعل من
العالقة بني األجير واملستأجر ،عالقة أخوة إميانية ،تذوب معها كل
الفوارق االجتماعية ،وليست مجرد رابطة ملصلحة آنية ،فيقول :S
«إخوانكم َخ َولُ ُكم((( ،جعلهم اهلل حتت أيديكم»(((.
2 .2مشاركة اخلدم في املأكل وامللبس :عبر اهلل عز وجل عن خطاب موسى
لغالمه قائلاً ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ) [الكهف] واستعمال ضمير اجلمع هنا في قوله( :ﭕ
ﭖ) يوحي بأن الغذاء واحد ،وأنه سيأكل مع غالمه على نفس
اخلوان ،ومن نفس الطعام ،قال اإلمام السعدي وهو في صدد ذكر
الفوائد املستنبطة من قصة اخلضر وموسى « منها :استحباب
(((
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(((
(((

رواه مسلم( :ج ،4ص ( )1764كتاب األلفاظ/باب حكم إطالق لفظة العبد واألمة واملولى والسيد)
(.)2249
قال القاضي عياض في مشارق األنوار :خَ َولكم بفتح الواو أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون
أموركم ،أي :يصلحونها ،ويتخولونهم أي :يسخرونهم.
ذر( :ج  ،1ص ( )20كتاب اإلميان /باب املعاصي من أمر اجلاهلية ،وال يكفر
البخاري عن أبي ٍ ّ
صاحبها بارتكابها إال بالشرك) ( ،)30ومسلم( :ج  ،3ص ( )1283كتاب األميان والنذور /باب
إطعام اململوك مما يأكل) (.)1661

إطعام اإلنسان خادمه من مأكله ،وأكلهما جمي ًعا ،ألن ظاهر قوله:
(ﭕ ﭖ) إضافة إلى اجلميع ،أنه أكل هو ،وهو جمي ًعا»((( ،ويدل
استَ ْك َب َر َم ْن أَ َك َل َم َع ُه َخادِ ُم ُه،
على هذا املعنى قول النبي َ « :Sما ْ
َو َركِ َب الْ ِح َما َر بِاألَ ْس َواقِ َ ،وا ْعتَ َق َل َّ
الشاةَ َف َحل َ َب َها»((( ،وقد كان أبو ذر
الغفاري من أشد الناس امتثالاً لهذا اخلصلة في التواضع للخدم،
ومشاركتهم املأكل وامللبس ،فعن املعرور بن سويد قال« :لقيت أبا ذر
بالربذة((( ،وعليه ُحلَّة وعلى غالمه ُحلة ،فسألته عن ذلك فقال :إني
ساببت رج ً
ال ،فعيرته بأمه ،فقال لي النبي  :Sيا أبا ذر أعيرته بأمه؟
إنك امرؤ فيك جاهلية ،إخوانكم َخ َولُ ُكم ،جعلهم اهلل حتت أيديكم،
فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال
تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فأعينوهم»»((( .
3 .3اإلحساس مبعاناة اخلدم ،ومساعدتهم إن اقتضت الضرورة ذلك،
وعدم تكليفهم فوق طاقتهم :نلْمح هذا من إقرار موسى بالتعب
والنصب له وخلادمه ،على خالف من يكلف خادمه فوق طاقته،
وال يُسمعه كلمة شكر ،أو اعتراف باجلميل ،قال تعالى( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [الكهف] وفي
مثل هذا يقول النبي « :Sفإن كلفتموهم فأعينوهم»((( ويقول :S
َ (((
« َما َخ َّفف َْت َع ْن َخادِ مِ َك مِ ْن َع َملِهِ َ ،كا َن لَ َك أَ ْج ًرا فِ ي َم َو ِازينِك»

(((
(((
(((
(((
(((
(((

تفسير السعدي :تيسير الكرمي الرحمن (ج  ،1ص .)482
األدب املفرد للبخاري (ج  ،2ص ،)321وقال األلباني :حسن .انظر :صحيح اجلامع (.)5527
بالراء واملوحدة والذال املهملة ،وبالتحريك :وهي فالة بأطرف احلجاز مما يلي جندًا ،أورد ياقوت
في معجم البلدان :أن الربذة خربت سنة  319هـ.
سبق تخريجه.
احلديث نفسه.
التنوير شرح اجلامع الصغير (ج ،9ص  )7879( )390قال الهيثمي :وعمرو هذا قال ابن معني :لم
ير النبي  Sفإن كان كذلك فاحلديث مرسل ورجاله رجال الصحيح .وأخرجه أبو يعلى في مسنده
( ،)1465وابن حبان في صحيحه ( )4314وقال حسني سليم أسد :رجاله ثقات.
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والتخفيف قد يكون ماد ًيا أو معنو ًيا ،فكم من كلمة شكر قد تخفف
أثقالاً من األسى والتعب.
4 .4العفو والصفح عنه إن بدر منه زلل أو تقصير :إن اخلادم أو العامل قد
يقع منه سهو أو تقصير ،ألنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر من إقبال
وإدبار ،ولرب العمل احلق في أن يتخذ اإلجراء الردعي املناسب ،إن
ً
تفريطا أدى إلى تسيب ،ولكن من باب الرحمة أن
التمس تقصي ًرا أو
يعفو ويعطي الفرصة تلوى اآلخرى رجاء التقومي؛ ألنه مبثابة األخ
الذي يبحث على مصلحة أخيه ،وهذا ما جتلى في معاملة موسى
لفتاه ،ملا اخبره بأن العالمة التي جعلها اهلل له كدليل على وجود
اخلضر قد ضاعت ،وأنه نسي أن يخبره بها؛ فلم يعاتبه ولم يؤنبه
ولم يعنفه ،بل صفح عنه واعتذر له قال تعالى( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ) [الكهف]
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وهكذا كان حال الرسول  Sمع خدمه ،فعن أم املؤمنني عائشة
قالت وهي تصف حال النبي مع خدمه« :ما ضرب رسول اهلل S
شي ًئا َق ْط بيده ،وال امرأة ،وال خاد ًما إال أن يجاهد في سبيل اهلل»(((.
ً
حفاظا عليهم
بل إن النبي  Sقد نهى عن الدعاء على اخلدم
ق��ال :قال رس��ول اهلل :S
واحترا ًما ملشاعرهم ،فعن جابر
«ال تَ ْد ُعوا على أنفسكم ،وال تَ ْد ُعوا على أولاً دكم ،وال تَ ْد ُعوا على
َخ َدمكم ،وال تَ ْدعوا على أموالكم ،ال توافقوا من اهلل تبارك وتعالى
ساعة يُ ْسأ ُل فيها عـطاء فيستـجيب لكم»(((.
(((
(((

وقد كان النبي  Sينكر إنكا ًرا شدي ًدا على من عنف خادمه بالضرب،

رواه مسلم( :ج ،4ص ( )1814كتاب الفضائل/باب مباعدته  Sلآلثام ) (.)2328
رواه أبو داود ( :ج  ،2ص ( )88كتاب الصالة /باب تفريع أبواب الوتر  -باب النهي عن أن يدعو
اإلنسان على أهله) ( )1532صححه األلباني.

فعن أبى مسعود األنصاري قال« :كنت أضرب غال ًما لي ،فسمعت
فالتفت
مِ ْن خلفي صو ًتا« :اعلم أبا مسعود ،هلل أقدر عليك منك عليه»
ُّ
فقلت :يا رسول اهلل هو حر لوجه اهلل ،فقال
فإذا هو رسول اهلل ،S
ُ
« :Sأما لو لم تفعل للفحتك النار أو ملستك النار»»(((.
ولم يجعل للعفو والصفح عن اخلدم ح ًدا ،وما ورد من حصر في
حديث بن عمرو ،فإمنا هو إشارة للكثرة ال غير ،فعن العباس بن
ُجلَيْ ٍد الْ َح ْج ِر ِ ّي قال :سمعت عبداهلل بن عمرو يقول« :جاء رجل إلى
النبي  Sفقال يا رسول اهلل :كم نعفو عن اخلادم؟ ،فصمت ،ثم
أعاد عليه الكالم ،فصمت ،فلما كان في الثالثة قال« :اعفوا عنه
في كل يوم سبعني مرة»»(((.
5 .5إعطاء الفرصة لتصحيح اخلطأ ،وكسب اخلبرات ،وبذل النصح
بني الطرفني :يتجلى ذلك في وصية اخلضر ملوســى بالصبر ،عند
بدايـة الرحـلة ،وأن ذلك أمـر قد يستعـصى عليه ويصعـب (ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ) [الكهف]

حتى قرر الفراق﴿ (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الكهف.]78:
6 .6التصدق عليه وإكرامه :كان من حق اخلضر أن يطلب أج� ًرا ،نظير
اخلدمة التي يقدمها ويبذل جه ًدا ووس ًعا فيها وهي التعليم ،ولكنه لم
يفعل إكراما ورحمة على موسى؛ وقد يستدرك البعض فيقول :إنه فعل
ذلك بأمر من اهلل ،أو أن اخلدمة دينية ،فال يجوز طلب األجر عليها!
ولكن معنى االقتداء صار بارزًا جل ًيا في معاملة اخلضر ألهل القرية،

(((
(((

مسلم( :ج ،3ص( )1281كتاب األميان /باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده) ( ،)1659وأبو
داود (ج  ،4ص( )341كتاب األدب/أبواب النوم) (.)5159
رواه أبو داود( :ج ،4ص( )341كتاب األدب أبواب النوم  /باب في حق اململوك) ( )5164ورواه
الترميذي (ج  ،4ص( )297كتب البر والصلة عن رسول اهلل  /Sباب ما جاء في العفو عن اخلادم)
( )1949قال أبو عيسى « :هذا حديث حسن غريب».
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وإصالحه جلدار اليتيمني من غير أجر ،بل قد عاملهم باحلسنة مقابل
السيئة ،قال تعالى( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ) [الكهف].

وترك اخلضر أجرته يُعد تألي ًفا للقلوب ،وحتقي ًقا ملصلحة أكبر؛ بل
إن من صور الرحمة املهنية تقدمي العطايا والهبات ،في املناسبات
واملسرات ،واألفراح واألتراح ،فقد جعل النبي  Sفي ترتيبه ملراتب
اإلنفاق ،النفقة على اخلادم بعد األهل مباشرة فعن أبي هريرة
عن رسول اهلل  Sأنه قال يو ًما ألصحابه« :تصدقوا» ،فقال رجل:
يا رسول اهلل ،عندي دينار .قال« :أنفقه على نفسك» .قال :إن عندي
آخر ،قال« :أنفقه على زوجتك» .قال :إن عندي آخر ،قال« :أنفقه
على ولدك» .قال :إن عندي آخر .قال« :أنفقه على خادمك» .قال:
(((
«إن عندي آخر» .قال« :أنت أبصر».
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7 .7مراعاة احلالة النفسية واالحتياج الفطري لألجير :إن العامل إذا
أدرك قيمة أجرته ،وأنها مضمونة مصونة ،يتلقاها في أقرب أجل،
وبأيسر السبل ،كان ذلك حافزًا له للبذل ومطمئنًا له على العطاء،
فعن عبداهلل بن عمر قال :قال رسول اهلل « :Sأعطوا األجير
أجره قبل أن يجف عرقه»((( ،وقد روى اإلمام عبدالرزاق في مصنفه
عن أبي سعيد أن النبي  Sقال« :من استأجر أجيرا فليسم له
إجارته» ،وعن أبي هريرة وأبي سعيد قاال« :من استأجر أجي ًرا
فليعلمه أجره»(((.
((( املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري (ج  ،2ص ( )41كتاب الزكاة /باب اإلعطاء لألقراب
أعظم أجر) ( )1554قال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
((( ابن ماجه عن عبداهلل بن عمر (ج ،2ص ( )817كتاب الرهون /باب أجر األجراء) ( ،)2443وقال
األلباني :صحيح .انظر :مشكاة املصأبيح (.)2987
((( انظر :تلخيص احلبير البن حجر العسقالني (ج ،3ص( )132كتاب اإلجارة) (= )1315

8 .8احلرص على أداء اخلدمة املتفق عليها ،ولو حدث إخالل ببنود
االتفاق أو شروط العقد :لو حدث أن أحد املتعاقدين أخل ببند
من البنود ،أو بشرط من الشروط ،كانت ضمن أصل العقد ،فإن
شرعا وقانو ًنا ،فإن
للطرف اآلخر أن ال يتنازل على حقه اخملول له
ً
تنازل عن ذلك فهذا من باب الرحمة باآلخر؛ وهذا ما حدث حينما
أخل موسى  بشرطه مع اخلضر ،الذي صار من حقه أن يدعه
بسبب عدم قدرته على االلتزام باالتفاق ،ومع هذا فإن نبل رسالة
اخلضر ورحمته مبوسى ،جعلته يبني له حكمة اهلل في كل موقف
من املواقف التي اتخذها من قب ُل ،قال تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ) [الكهف.]78:
9 .9مراعاة ظ��روف العامل ،والسعي لتحقيق مصاحله في العاجل
واآلج��ل :إن رب العمل قد يعلم من حال العامل ما يجعله يسعى
خلدمة مصلحته من باب الرحمة ،والشفقة عليه ،ومراعاة لظروفه؛
كأن يحافظ له على ماله لكونه سفي ًها ،أو يسلمه ألحد أوليائه إن
كان غير مؤه ًل((( ،أو يدخر له من أنواع اخلير ما يرى أن له فيه
مصلحة آجلة أو عاجلة ،وهذا ال يتأتى إال إن علم حاله واطلع على
بعض خصوصياته ،قال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ) [الكهف]

فاخلضر يصف هؤالء العمال بأنهم مساكني ومحتاجني ،وإن كانوا
ميارسون مهنة في الظاهر ،فليس العمل من مستلزمات الغنى وعدم
االحتياج ،قال ابن كثير« :واعلم أن الشافعي  احتج بهذه اآلية

(((

= قال :وأخرجه إسحاق في مسنده ،عن عبدالرزاق ،وهو عند أحمد وأبي داود في املراسيل من
وجه آخر ،وهو عندالنسائي في املزارعة غير مرفوع.
بداية اجملتهد ونهاية املقتصد :ابن رشد (ج ،2ص.)283
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على أن حال الفقير في الضر واحلاجة أشد من حال املسكني؛ ألنه
تعالى سماهم مساكني مع أنهم كانوا ميلكون تلك السفينة»((( ،وفي
هذا دليل على اهتمامه ألمرهم واطالعه على خفاياهم وظروفهم،
وهذه من أهم القواعد في مراعاة مصالح اآلخرين قال السعدي
«منها :القاعدة الكبيرة ً
أيضا وهي أن عمل اإلنسان في مال غيره،
إذا كان على وجه املصلحة وإزالة املفسدة ،أنه يجوز ،ولو بال إذن
حتى ولو ترتب على عمله إتالف بعض مال الغير»(((.
ثم إن في هذه اآلية التفاتة؛ وهي أن الرحمة ليست دائ ًما فيما يراه
ويعتقده اإلنسان من خير ظاهر؛ لذا فقد تقتضي الرحمة من رب
العمل في بعض األحيان القسوة في إيصال اخلير للعامل ،من خالل
النظر إلى املآالت ،كما سبق وأن ذكرنا في بعض تعاريف الرحمة؛
وهذا بارتكاب أخف الضررين وتفويت أدنى املصلحتني ،ألن خرق
السفينة رحمة بالعاملني ،وإن كان ظاهر الفعل قسوة وظلم بهم.
1010احملافظة على وسائل اإلنتاج :وهي من أعظم وسائل الرحمة التي
تكون من العامل اجتاه من يقوم على تسخيره ،ألن وسيلة اإلنتاج
رزق للجميع ،وهي أمانة قبل كل ذلك قال تعالى( :ﮓ
هي وسيلة ٍ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ) [الكهف] فهنا اخلضر يفوت ض��ر ًرا أكبر
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بضرر أخف ،والغاية من ذلك احلفاظ على وسيلة اإلنتاج ،ومن
لطائف الفقهاء أن بعضهم أفتى بضرورة قص األظافر ملن يحلب
الشاة حفاظا على ضرعها ورحمة بها ،ألنها في نظرهم وسيلة
إنتاج من جهة ،وحيوان يجب اإلحسان إليه من جهة أخرى(((.

(((
(((
(((

تفسير ابن كثير (ج  ،5ص .)166
تفسير السعدي :تيسير الكرمي الرحمن (ج  ،1ص .)482
مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :القرضاوي ص .106

1111تقدمي خدمات إضافية على ما هو متفق عليه :من مظاهر الرحمة
املهنية التي شملتها مواقف اخلضر مع موسى في هذه الرحلة،
توفير بعض اخلدمات الغير منصوص عليها في العقد مبا يخدم
مصالح أحد األطراف أو بعض الناس ،قال تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ) [الكهف] ،وإن كان هذا املوقف من
اخلضر بإطالع اهلل له رحمة باليتيمني ،ولكن قد يعلم املستأجر
من حال األجير أو العكس ما يدعوه إلى اإلتيان ببعض من أعمال
ً
وحفاظا
اخلير املتعلقة مبنصبه ،أو مكانته ،رحمة بالطرف اآلخر
على مصلحته وإن لم ينتبه لها املعني بها ،كما أنه قد يحدث من
طوارئ احلياة ما يستلزم فعل ذلك؛ وفي حديث أحد الثالثة الذين
أُطبق عليهم الغار بيان لهذا املعنى « ...فقال واحد منهم اللهم إن
ُكن َْت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على َف�� َر ٍق((( من أرز فذهب
وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني
اشتريت منه بق ًرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له :اعمد إلى تلك
فسقها ،فقال لي :إمنا لي عندك فرق من أرز ،فقلت له :اعمد
البقر ُ
إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني
فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة،(((»..
وعن حكيم بن حزام« :أن رسول اهلل  Sبعث معه بدينار يشتري
له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ،فرجع فاشترى له

((( قال النووي قوله :فرق أرز) الفرق بفتح الراء وإسكانها لغتان ،الفتح أجود وأشهر ،وهو :إناء يسع
ثالثة آصع ) ،شرح النووي على مسلم احلديث رقم (.)2743
((( اخرجه البخاري 2( :ج ،ص ( ،)794كتاب اإلجارة /باب باب من استأجر أجيرا فترك األجير أجره
فعمل فيه املستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل) (.)3465
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أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي  Sفتصدق به النبي S
ودعا له أن يبارك له في جتارته(((»(((.
كانت هذه مالمح واستنباطات تندرج جميعها في معاني الرحمة
املهنية؛ التي هي عمل تطوعي واندفاع سلوكي نتيجة عقيدة وبعد
ديني يدعو إلى اإلحسان باآلخرين والشفقة عليهم ،سواء في
التعليم أو التشييد والبناء أو التسيير واإلدارة.
ومن دالالت الرحمة في هذه القصة أن اهلل عز وجل افتتح هذه
الرحلة الطويلة بوصف اخلضر بالرحمة قال تعالى( :ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [الكهف ،]82:وملا أنهى
ذو القرنني إجناز السد أعلمهم بان هذا من رحمة اهلل ،قال تعالى:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ) [الكهف]

فأضاف صفة الرحمة إليه عز وجل ،وكأنها إش��ارة إلى اقتران
الرحمة بأنواعها مع اإلجنازات املهنية واألعمال اخليرية.

النموذج الثاني:
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الرحمة بالزوجة العاملة في البيت :الزوجة في اإلسالم ليست موظ ًفا
متعدد اخلدمـات كما يعتقده الكثيرون ،بل إن خدمـتها لزوجها وأهلـه ،كما
هو معمول به في أكثر اجملتمعات اإلسالمية ،تفضل وإحسان منها على
الصحيح من أقوال أهل العلم ،وليس بالزم أو واجب(((؛ وإن كان مراعاة
العرف في خدمة زوجها وفي أعمال البيت التي جرت العادة بقيام الزوجة
مبثلها أكمل وأحسن ،ومن رحمة اإلسالم بها أن حبب تقدمي يد العون لها
(((
(((
(((

وهذا النوع من البيوع يسميه الفقهاء بيع الفضولي .انظر :بداية اجملتهد :البن رشد (ج 3ص .)189
سنن أبي داود (ج ،3ص ( )256كتاب البيوع/باب في املضارب يخالف بيع الفضولي) ( ) 3386
واحلديث فيه مجهول ،قال الشيخ األلباني :ضعيف
انظر :زاد املعاد البن القيم (ج  5ص  )170وهو رأي اجلمهور.

وجعلها من الصفات احملمودة لكونها من هدي النبي  ،Sففي صحيح
البخاري عن األسود قال« :سألت عائشة ما كان النبي  Sيصنع في بيته؟
قالت :كان يكون في مهنة أهله ،فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة»
وعن عروة قال« :قلت لعائشة :ما كان رسول اهلل  Sيصنع في بيته؟ قالت:
يخيط ثوبه ،ويخصف نعله ،ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم»(((.
فإن حدث تقصير أو خطأ منها لطبيعة احلياة والضعف البشري،
فيستوصي بها خي ًرا وال يعنفها وال يضربها؛ فقد كان النبي  Sيوصي
أصحابه بزوجاتهم خيراً ويقول« :إمنا هن عوان عندكم»((( وعوان أي:
أسيرات ،وهو تشبيه يقتضي الرحمة والرأفة والشفقة ،ألن األسير مقطوع
عن األهل مجبر على عمل ما يُطلب منه؛ وخاصة إن كان حبسه من غير
ذنب اقترفه ،فعن أم املؤمنني عائشة تصف حاله مع خادمه ومعامالته
لنسائه الشتراكهم في معنى اخلدمة واالمتهان في البيت فتقول« :ما
ضرب رسول اهلل  Sشي ًئا َق ْط بيده ،وال امرأة ،وال خاد ًما ،إال أن يجاهد
في سبيل اهلل»(((.
الرحمة باملرأة العاملة خارج البيت :يصف لنا اهلل في القرآن موقف
موسى  مع بنتي شعيب؛ اللذان اضطرتهما الظروف للعمل خارج البيت،
قال تعالى( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ) [الق�ص�ص] .فقدم موسى لهما خدمة من غير أجر ،وحافظ على

(((
(((
(((

اخرجه أحمد (ج  ،6ص )25707( )260وصححه ابن حبان ،وقال شعيب األرناؤوط :حديث صحيح.
سنن الترمذي (ج  ،3ص ( )467كتاب الرضاع/باب ما جاء في حق املرأة على زوجها ( )1136قال
أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».
رواه مسلم (ج  ،4ص )1814كتاب الفضائل باب مباعدة النبي لآلثام واختياره من املباح أسهله
وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته.
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شرفهما وصيانة عرضهما خارج بيتهما مراع ًيا أنوثتهما ،خال ًفا للكثيرين
الذين إن أتيحت لهم فرصة معاملة املرأة ،فإنهم يستضعفونها ويستغلونها
كونها قليلة اخلبرة واملعرفة بخبايا الناس ،وتتعامل بتلقائية مفرطة كما
هو حال الكثي ًرات ،بل قد يستغلونها في غير ما أحل اهلل ،كما سنبينه في
مواقف للتشريع البشري فيما يتعلق باملرأة وعملها خارج بيتها.

النموذج الثالث:
الرحمة باألطفال العاملني :األصل أن مرحلة الطفولة للتأديب والتعليم
واحلفظ ال للعمل((( ،فإن حدث استثناء أو ضرورة فال بد من مراعاة طبيعة
الطفل والرحمة به ،فال يُعنف وال يُكلف فوق طاقته أو مبا يشق عليه ،فإن
بدر منه تقصير فإن العفو يَ َطل ُ ُه رحمة وشفقة عليه فعن أنس قال« :كان
رسول اهلل  Sمن أحسن الناس ُخلُقاً ،فأرسلني يوماً حلاجة ،فقلت :واهلل
ال أذهب ،وفى نفسي أن أذهب ملا أمرني به نبي اهلل  Sقال :فخرجت حتى
أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ،فإذا رسول اهلل  Sقابض بقفاي
من ورائي ،فنظرت إليه وهو يضحك ،فقال« :يا أنيس اذهب حيث أمرتك»،
قلت :نعم أنا أذهب يا رسول اهلل (((.وعن ثابت عن أنس قال« :قال خدمت
النبي  Sعشر سنني فما قال لي أف وال لم صنعت وال أال صنعت»(((.

النموذج الرابع:
الرحمة باحليوان املسخر للعمل :أول ما يقرره اإلسالم في مجال الرحمة
والرفق باحليوان املسخر ،أن يجعل عالم احليوان كعالم اإلنسان مع االحتفاظ
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(((
(((
(((

حكم عمالة األطفال في الفقه اإلسالمي :د /حمد عزام ومرام املواجدة ،اجمللة األردنية في
الدراسات اإلسالمية ج  4العدد  3بتاريخ .2008/1429
صحيح مسلم (ج ،4ص ( )1805كتاب الفضائل /باب كان رسول اهلل  Sأحسن الناس خل ًقا)
(.)4272
صحيح البخاري (ج  ،9ص ( )2245كتاب األدب/باب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل)
(.)5691

لكل مبزاياه وخصائصه التي جبـله اهلل عليها ،فال إفراط وال تفريط ،قال
تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [الأنعام.]38:

ومن رحمة اإلسالم باحليوان الذي أُعد للمهنة وهي الصيد ،أن أمرنا
بتعليمه ألجل إباحة صيده((( قال تعالى( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ) [املائدة] قال القرطبي
في تفسيره «(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) :قال بعضهم :هو كل ما علم الصيد
فتعلمه من بهيمة أو طائر»((( ،وهذا يستلزم عناية خاصة به ،من حيث
اإللزام بوجوب النفقة ،وتفريغه لهذا العمل املضني الشاق ،وجند في كتب
الفقهاء كتاب النفقات يبني ذلك ويفصله.
ومن الرحمة باحليوان املمتهن ،أن نحترم تخصصه وما ُخلق له ،وأن ال
هلل « :Sبينما رجل يسوق
نكلفه ما ال يطيق قال أبو ُه َريْ َرةََ :قا َل َر ُسو ُل ا ِ
بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت :إني لم أخلق لهذا ولكني
خلقت للحرث»((( ،وقال « :Sاركبوا هذه الدواب ساملة ،وابتدعوها ساملة،
وال تتخذوها كراسي»((( واملعنى :اقطعوها عن السير ساملة قبل أن ينقطع
بإتالفكم لها.
والصياح كحال
بالزجر
بل إن من الرحمة باحليوان املمتهن ،أن ال نتعبه
ِ
ِ
(((
الفرس حني التسابق عليه ،قال النبي « :Sال جلب وال جنب في ال ِّرهانِ »

(((
(((
(((

(((
(((

ينظر بداية اجملتهد :ابن رشد (ج ،3ص .)6
تفسير القرطبي( :ج ،6ص .)65
رواه البخاري( :ج  ،3ص ( )1340كتاب فضائل الصحابة/باب قول النبي  Sلو كنت متخذ خليلاً)
(.)3463
املستدرك على الصحيحن عن معاذ بن أنس ،عن أبيه( :ج ،2ص ( )89اول كتاب املناسك/باب
آداب الركوب) ( )1667وصححه األلباني.
سنن أبي داود (ج  ،3ص ،)67والترمذي (ج ،3ص( ،)431كتاب النكاح /باب النهي عن نكاح
الشغار )1123( ،وقال الترمذي« :حسن صحيح».
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فرسا
قال صاحب املغني« :معنى اجلنب :أن يجنب املسابق إلى فرسه ً
ال راكب عليه ،يحرض الذي حتته على العدو ،ويحثه عليه» ،وقال« :وأما
اجللب ،فهو أن يتبع الرجل فرسه ،يركض خلفه ،ويجلب عليه ،ويصيح
وراءه ،يستحثه بذلك على العدو»((( ملا يترتب عليه من إضرار الفرس.
ووصل احلد باحليوان املمتهن الذي كلفه صاحبه فوق طاقته إلى أن
يشتكي نبي الرحمة ،ليعلم أمته معالي األخالق وأرقى األساليب في تسخير
احليوان ،ففي احلديث أن النبي  Sدخل بستاناً لرجل من األنصار ،فإذا
فيه جمل ،فلما رأى النبي  Sحن وذرفت عيناه فأتاه النبي  Sفمسح
ذِ ْف َراهُ((( فسكت ،فقال« :من رب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟» فجاء فتى
من األنصار فقال لي :يا رسول اهلل ،فقال« :أفال تتقي اهلل في هذه البهيمة
التي ملكك اهلل إياها فإنه شكا إلي أنك جتيعه وتُ ْدئبُ ُه (تتعبه )»(((.

النموذج اخلامس:
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الرحمة بذوي الدخل احملدود والعاطلني عن العمل :لم يكتف اإلسالم
باالهتمام باألجير أو العامل في مقر عمله وفي موضع مهنته فقط ،ولكن
تعدى األمر إلى االهتمام مبشاكله االجتماعية واحتياجاته النفسية خارج
إطار العمل ،وتقدمي له يد العون سواء بالشفاعة احلسنة ،أو اإلعانة املادية،
كحال خادم النبي ربيعة بن كعب األسلمي ،الذي أخبر أنه كان يخدم النبي
 ،Sفقال له ذات يوم :يا ربيعة ،أال تتزوج؟ قال :قلت :يا رسول اهلل ،واهلل ما
عندي ما يقيم امرأة ،وما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء ،ثم قال لي يو ًما
آخر :يا ربيعة ،أال تتزوج؟ فقلت له مثل ذلك ،قال :ثم قلت في نفسي :واهلل
((( املغني :البن قدامة ص ( )385- 384املسألة ( .)7939
((( ذِ فرى البعير :أصل أذنه ،ومثناه ذفريان .انظر :النهاية في غريب احلديث البن األثير (ج ،2ص.)161
((( سنن أبي داود( :ج  ،3ص ( )23كتاب اجلهاد /باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم)
( )2549وصححه األلباني.

لرسول اهلل أعلم مبا يصلحني من أمر دنياي وآخرتي مني ،واهلل لئن قال لي
رسول اهلل  Sالثالثة ،ألقولن :نعم ،فقال لي الثالثة :يا ربيعة ،أال تزوج؟ قال:
قلت :ليصنع رسول اهلل ما شاء ،فقال :انطلق إلى آل فالن ناس من األنصار،
فقل :رسول اهلل أرسلني يقرأ السالم ،ويأمركم أن تزوجوني فالنة ،فأتيتهم،
فقلت :إن رسول اهلل  Sيأمركم أن تزوجوني فالنة ،فقالوا :مرح ًبا برسول
اهلل ،وبرسول رسول اهلل ،واهلل ال يرجع رسول رسول اهلل اليوم إال بحاجته،
قال :فزوجوني وأكرموني ،فأتيت رسول اهلل  Sفرآني كئي ًبا حزينًا ،فقال:
ما لك يا ربيعة؟ قلت :يا رسول اهلل ،أتيت قو ًما كرا ًما فأكرموني وزوجوني،
وليس عندي ما أسوق ،فقال رسول اهلل  :Sيا بريدة األسلمي ،اجمع لي في
وزن نواة من ذهب ،فجمع لي فيها ،فقال :انطلق بهذا إليهم ،فأتيتهم ،فقبلوا
ذلك مني وفرحوا ،فأتيت رسول اهلل  Sفرآني كئي ًبا ،فقال :ما لك يا ربيعة؟
قلت :يا رسول اهلل ،أتيت قو ًما كرا ًما فقبلوا ذلك مني وفرحوا ،وليس عندي
ما أولم ،قال :يا بريدة ،اجمعوا له في ثمن كبش ،فجمعوا لي في ثمن كبش
عظيم ،ثم قال :ائت عائشة ،فقل لها :يقول لك رسول اهلل :ادفعي إليه ذاك
الطعام ،فأتيتها ،فقالت :دونك املكتل ،واهلل ما عندنا غيره ،قال :فأخذته
وأتيت رسول اهلل  ،Sفقال :انطلق بهذا إليهم فليصلح هذا عندهم خبزًا،
ولينضج هذا عندهم حل ًما ،فأتيتهم به ،فقالوا :أما اخلبز فنحن نكفيكموه،
واكفونا أنتم اللحم ،فانطلقت بالكبش إلى أناس من أصحأبي ،فتعاونا عليه
ففرغنا منه ،وانطلقت به فأوملت ،فدعوت رسول اهلل  Sفأجابني(((».

النموذج السادس:
الرحمة بغير املسلمني من العمال :االختالف في األديان ال يحول دون
األخالق اإلنسانية الراقية والرحمة باآلخر ومتني اخلير له ،خاصة إن كانت
(((

مسند أبي داود الطيالسي ت  204ه َحدِ يثُ َربِي َع َة بْنِ َك ْع ٍب األَ ْسلَمِ ِّي (  ،)125وإحتاف اخليرة:
ألحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري(ج ،1ص.)3159
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جتمعنا معه مشاغل يومية تقربنا منه ،وتسنح لنا الفرصة لدعوته وإكرامه،
فعن زيد عن ثابت عن أنس قال« :كان غالم يهودي يخدم النبي  Sفمرض،
فأتاه يعوده ،فقعد عند رأسه فقال له« :أسلم» ،فنظر إلى أبيه وهو عنده،
فقال :أطع أبا القاسم ،فأسلم ،فخرج النبي  Sوهو يقول« :احلمد هلل الذي
أنقذه من النار» (((،فهذا النبي يهتم بخادمه اليهودي ويتمنى له اخلير بدعوته
لإلسالم وهو في رمقه األخير حتى يكون قد أدى واجبه اجتاهه دينا ودنيا.

املطلب الثاني
الرحمة املهنية في الفقه إلسالمي
مناذج ّ
من املقرر عند الفقهاء ،أن العالقة بني العباد تُبنى على املُشاحة ،على
خالف العالقة بني العبد والرب فتبنى على العفو واملسامحة ،لهذا فقد
اهتموا في استنباطهم لألحكام املتعلقة باملعامالت املالية باستخراج
احلقوق والواجبات ،وبينوا الشروط واملنهيات ،أكثر من اهتمامهم مبا زاد
عن ذلك ،فتكلموا في البيوع وأنواعها وشروطها ،اإلجارة واألجير ،وفي
الشفعة وغيرها من األبواب ،دون التركيز أو االلتفات إلى معاني الرحمة
املوجودة ضمن النصوص إال ناد ًرا؛ كقولهم :ويُندب((( ترجيح امليزان من
وارج ْح»((( ،ألن األصل هو أداء السلعة بوزنها فإن رجح فهذا
قوله « :Sزن ِ
فضل ورحمة ،ويستدلون على حرمة البيع على البيع((( مبا جاء الصحيحني
عن أبي هريرة أن النبي  Sقال« :ال يبيع الرجل على بيع أخيه» ،وهو حق
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(((
(((
(((
(((

رواه البخاري (ج ،1ص ( )455كتاب اجلنائز /باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل
يعرض على الصبي اإلسالم) (.)1290
فقه السنة :لسيد سابق (ج ،3ص.)106
سنن الترميذي (ج ،3ص ( )598كتاب البيوع عن رسول اهلل /Sباب ما جاء في الرجحان في الوزن)
( )1305قال أبو عيسى« :حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن».
املغني :البن قدامة (ج ،4ص.)300

واستنباط ال شك في صحته ،إال أنهم ال يشيرون إلى لفظ «أخيه» الذي له
من الدالالت الشيء الكثير ،أدناها أنه يوحي برابطة اإلميان ،وأنه ال بد من
وجود شفقة ورحمة وإحسان حال التعامل بني الناس؛ ألنهم إخوة في اهلل
ً
تفريطا أو تقصي ًرا منهم؛ بل هو ما متليه طبيعة
قبل كل شيء ،وهذا ليس
التأليف والتكليف؛ حيث إن التأليف يقتضي االلتزام باألحكام الظاهرة
وفق منهج علمي معني ،والتكليف الرباني يلتزم العدل بني الناس ،واحملافظة
على حقوقهم بالدرجة األولى ،ثم ترك مسألة زيادة الفضل للوازع اإلمياني
وللدافع اإلنساني.
خال من احلكمة ،فإن في األمر
وليس يعني هذا أن التشريع اإللهي ٍ
والنهي الشرعيني حكمة ورحمة عظيمة ال يدركها إال من نظر في أسرار
التشريع ،وتأمل في مصالح العباد املتعلقة به ،قال ابن القيم « :والشريعة
مبناها وأساسها يقوم على احلكم ومصالح العباد في املعاش واملعاد ،وهي
عدل كلها ،ورحمة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن
العدل إلى اجلور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة إلى املفسدة،
وعن احلكمة إلى البعث ،فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل»(((.
ولهذا فإن الكثير من األحكام التي سنها الفقهاء كان دافعها الرحمة
ابتداء ،وعلى رأسهم السلف الصالح الذين كانوا أقرب الناس في حتقيق
مفهوم الرحمة من غيرهم؛ بحكم بعدهم عن التنطع وميلهم إلى التيسير
الذي هو من صميم هذا الدين.
فهذا عمر يرى مرة في السوق شيخاً كبيراً يسأل الصدقة فقال له:
من أنت يا شيخ؟ قال :أنا شيخ كبير أسأل اجلزية والنفقة ،وكان يهودياً
من سكان املدينة .فإذا بعمر يقول له :ما أنصفناك يا شيخ .أخذنا منك
(((

إعالم املوقعني :ابن القيم (ج  ،3ص .)12
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اجلزية شاباً ثم ضيعناك شيخاً .وفرض له ما كان من طعامه ،ثم أرسل
إلى خازن بيت املال يقول :إفرض لهذا وأمثاله ما يغنيه ويغني عياله!(((،
ووضع اجلزية عن فقراء أهل الذمة ،فكان األساس األول ملا يسمى اآلن
مبنحة التقاعد.
بل إن عمر أول من وضع املنح العائلية اخلاصة باألولاً د التي يتقاضاها
العمال في زمننا هذا ،فقد ُروي أن عمر سمع بكاء ص ِب ٍّي يو ًما ت َو َّجه نَ ْح َوه
أمه ،وأمرها أن تتقي اهلل وحتسن إلى صبيها ظنًا منه أنها تسيء معاملته،
فعلم بعد ما رجع إليها في املرة الثالثة أنها تريد أن ترغمه على الفطام
يفرض إال للف ُُط ِم ،فقال :وكم ل ُه؟
ألن عمر ال ِ
فلما سألها عن ذلك؟ قالتّ :
ني
قالت :كذا وكذا شه ًرا ،قال :ويحك ال تعجليه! فصلَّى الفجر وما يستَب ُ
النّاس قراءته من غلبة البكاء ،فل ّما سلَّم قال :يا بُ ْؤ ًسا لعمر كم قتل من
أولاً د املسلمني! ث ّم أمر مناد ًيا فنادى :أَال ال تُ ْع ِجلُوا صبيانكم عن الفطام
فإ ّنا نفرض لك ِّل مولود في اإلسالم ،وكتب بذلك إلى اآلفاقِ :إ َّنا نفرض لك ِّل
مولود فِ ي اإلسالم(((.
بدرهم ونصف ،للخليفة عمر بن
بغل
وحينما جاء غالم عمِ ل على ٍ
ٍ
بدرهم كل يوم ،قال عمر بن عبدالعزيز« :أما
عبدالعزيز وقد كان يأتيه
ٍ
قت السوق((( (راجت السوق) قال عمر :ال ،ولكنك أتعبت
بدا لك؟ قال :نفِ ُ
إج ّمه ثالثة أيام»(((؛ أي :أَ َم َره بعد أن أرهقه وأتعبه في السوق ،بأن
البغل! ِ
ال يركبه ويتركه ثالثة أيام يستريح فيها نظير ما كلفه فوق عادته ،وهذه
هي الرحمة التي جعلت أبا الدرداء يخاطب بعي ًرا له عند املوت فيقول:
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(((
(((

(((
(((

اخلراج :ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص .126
الطبقات الكبرى البن سعد (ج ،3ص  )229- 228وهذه الرواية ضعيفة .وأوردناها على ضعفها
لكونها اقرب ما تكون للمرويات التاريخية؛ فال يشترط فيها ما يشترط في حديث النبي .S
انظر :لسان العرب ابن منظور مادة (نفق) (ج  ،14ص  ،)327ونفق البيع نفا ًقا :راج.
وراه أحمد في الزهد ( ،)30صحيح.

«يا أيها البعير ال تخاصمني إلى ربك ،فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك».
وفقهاء اخللف كذلك لهم مناذج من الفتاوى التي عللوا وبنوا عليها
أحكا ًما فقيهة ،انطال ًقا من الرحمة املقصودة في الشرع ،فأبو حنيفة:
ال يجوز االستئجار على غسل امليت ،ويجوز االستئجار على حفر القبر
وحمل اجلنائز ،خال ًفا للشافعية((( ،باعتبار أن غسل امليت قربة ،وعبادة
دافعها الرحمة البشرية ،واحلصول على األجر اآلخروي بالدرجة األولى.
كما عللوا جواز احتراف صناعة الدمى ،مع ورود النهي في صناعة
التماثيل؛ بأن ذلك رحمة للبنات الصغار اللواتي أباح لهن الشارع اللعب
بالدمى ،وما كان في منوالها ،وإن كان خالف األصل وهو احلرمة.
ووصل احلد ببعضهم وهم يتباحثون في مقدار ما ميكن للحيوان أن
يحمله ،إلى االختالف حول مقدر ما يستطيع احلمار والبغل حمله ،حتى
إن بعض الفقهاء قدر لكل منهما مقدا ًرا لم يرض فقي ًها آخر ،فعقب على
ذلك بقوله« :لعمري أن هذا إنصاف للبغل وإجحاف كبير باحلمار»((( ،ومنع
بعضهم التفريق بالبيع بني البهيمة وولدها لنهي الرسول  Sعن تعذيب
احليوان واألمر بالرحمة به((( ،وحينما تكلموا عن الظئر ،وهي املرأة املرضعة
لغير ولدها؛ قالوا :يُستحب إكرامها وإك��رام أقاربها رحمة لها وتشري ًفا
ملقامها ،فقد كان  Sيكرم أقارب ظئره كما في زاد املعاد وغيره ،وهي عند
بعض الفقهاء مبثابة األجير اخلاص ،فال يجوز لها أن ترضع رضي ًعا آخر
رحمة مبن ترضعه وتقوم عليه((( ،وغيرها من األحكام كثير وفيما ذكرنا
الكفاية إن شاء اهلل.
(((
(((
(((
(((

فقه السنة :لسيد سابق ص .142
من روائع حضارتنا :مصطفى السباعي ص .163
اجملموع شرح املهذب لنووي (ج  ،9ص .)442
مدونة الفقه املالكي بادلته :الصادق عبدالرحمن الغرياني (ج  ،3ص .)493
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املطلب الثالث
مناذج الرحمة املهنية من خالل القوانني الوضعية
حينما نتكلم عن الرحمة املهنية ضمن القانون الوضعي ،فإننا نقصد
قانون العمل الذي يظهر على شكل النظم األساسية ،والقوانني الداخلية،
الصادرة عن منظمات إقليمية منبثقة من التوصيات ،واللوائح الدولية
أساسا في منظمة العمل الدولية(((.
املتمثلة
ً
في البداية يجب أن نقر بأن من الصعب الكالم حول الرحمة املهنية
في القانون الوضعي ،كون هذا املصطلح غائب بالكلية عن منظومة
القانون الوضعي وعقلية الغرب ،سواء من حيث اللفظ أو املعنى ،ولكن
هناك مالمح لهذا املفهوم تندرج ضمن احلقوق والواجبات العمالية ،التي
كثي ًرا ما يعبرون عنها مبصطلح العدالة االجتماعية((( واملتمثلة في(((:
•التامني مبختلف أنواعه :مثل التأمني الصحي ،التأمني ضد البطالة،
التقاعد ،حق الضمان االجتماعي وغيرها.
•تنظيم ساعات العمل ،كوضع حد أقصى لساعات العمل اليومية
واألسبوعية.
•العطل األسبوعية والسنوية ،وعطل املناسبات الدينية والوطنية،
وبعض املناسبات اخلاصة ،كاحلج ووفيات بعض األقارب.
•حظر عمل األطفال ،وتوفير احلماية الالزمة للمرأة العاملة واألحداث،
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(((
(((
(((

منظمة العمل الدولية ( ،)ILOهي منظمة تأسست في عام  1919ومقرها مدينة جنيف في
سويسرا؛ كرد فعل على نتائج احلرب العاملية األولى وفي عام  ،1969تلقت املنظمة جائزة نوبل
للسالم .
حول حقوق العمال في القانون الدولي :كمال سيد قادر ،مجلة احلوار املتمدن-العدد- 1184 :
.2005/5/1
املقال نفسه.

والسعي إلى محاربة ظاهرة التميز العنصري بكل أشكاله ،ومساعدة
العمال املهاجرين وعوائلهم.
•تقنني احل��د األدن��ى ل�لأج��ور ،وضمان أج��ر للعامل يتناسب مع
املتغيرات االقتصادية واالجتماعية ،مع السعي إليجاد فرص عمل
مناسبة.
•دعم التعاون التكنولوجى بني الدول ،والتعاون خاصة مع دول العالم
الثالث لغرض تدريب وتأهيل األيدي العاملة.
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املبحث الثالث
املقارنة بني التنزيل الشرعي والقانون الوضعي
في مراعاتهما للرحمة املهنية
املطلب األول
مزاعم باطلة تتخفى حتت مفهوم الرحمة املهنية
حينما نقيم أي منهاج فإننا نقيمه ابتداء من تصوره النظري لتحقيق
أهدافه وبنوده التي وضعها لبلوغ غايته .والقانون الوضعي املتعلق بالعمال
في جوهره ،يسعى إلى حتقيق العدالة االجتماعية ولو جنح في ذلك،
لتحققت معاني كثيرة للرحمة املهنية بشكل تلقائي ،حتى وإن لم تكن
مقصودة أصلاً في التشريع الوضعي ،بحكم أنهم يؤسسون ملنهجهم وفق
مبدأ احلقوق والواجبات ال غير.
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ولعل القانون الوضعي للعامل قد جنح في حتقيق بعض أهدافه بشكل
نسبي ،ومتفاوت بني منطقة وأخرى ،ولكنه فشل فشلاً ذري ًعا في حتقيق
ٍ
منهجا مخال ًفا
أهداف أعظم ،ونتج عن هذا الفشل ظلم كبير ،العتماده
ً
للمنهج اإللهي والفطرة السليمة (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ) [النور] ومما وقع فيه:

شرعا:
1.1حتصني أنواع من الكسب احملرمة ً
شرعا((( أو التي متس بالكرامة
إن إباحة وتقنني بعض املهن احملرمة
ً
اإلنسانية ،وتتعامل مع البشر وكأنه آلة من غير إحساس أو شعور ،ثم االدعاء
بأن ذلك يدخل ضمن احلق في التوظيف واالختيار ،رحمة بالناس ومراعاة
لظروفهم املادية وعدم التضييق عليهم؛ لَمن أَه ِّم املظالم التي قنن لها البشر
كي يستعبدوا بعضهم ً
بعضا ،ويخدموا مصاحلهم املادية اخلاصة على
حساب املاليني من البشر ،على خالف املنهج الرباني الذي يسعى إلى حتقيق
املصلحة العامة دون املساس باملصلحة اخلاصة ،فال ضرر وال ضرار.
ملهن ،تُمتهن فيها اإلنسانية باسم الرحمة واحلرية
وهذه بعض النماذج ٍ
املزعومة ،فقد أشارت صحيفة “ديلي ميرور”((( البريطانية إلى مجموعة
من أغرب الوظائف ،تتقزز منها الفطرة السليمة ويقشعر لها بدن كل بشر
ال زال في قلبه ذرة إحساس ،من هذه الوظائف شم اإلبطني؛ حيث يعمل
صاحب هذه الوظيفة في شركات إنتاج مزيالت العرق ،ويتمثل جزء كبير
من عمله في استنشاق رائحة اإلبطني لألشخاص الذين يجربون منتجاتهم
للتأكد من جودتها.
ثم وظيفة أخرى ال تقل عن األولى إهانة للبشر ،واحتقا ًرا ألدميتهم ،وهي
تذوق طعام احليوانات األليفة؛ حيث يعمل املوظف في شركة ليتأكد من أن
أطعمة القطط والكالب لذيذة ومناسبة قبل تقدميها للحيوانات ،وميضغ
العلكة بني كل عملية تذوق وأخرى من أجل أن ال تختلط النكهات عليه!.
(((
(((
(((

ومن أكثر املهن امتها ًنا واستعبا ًدا للبشر مهنة((( املتاجرة باجلسد أو

وغيرها كثير كامليسر والقمار والبنوك الربوية والكهانة والسحر واألفالم اإلباحية ..الخ.
مجلة األنباء الكويتية مقال بعنوان أسوأ  7وظائف في العالم ،العدد - 14213 :السبت  28 -من
ذي القعدة  12 - 1436سبتمبر .- 2015
مجاراتهم على تسمية هذا الفُحش مبهنة من باب تتبع احلقائق وكشفها ال غير ،وإال فال يجب
أن نسميها مهنة.
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الدعارة؛ التي يعتبرونها أقدم مهنة في التاريخ البشري في زعمم؛ هذه
املهنة التي أقرت بها معظم الدول ،وجعلت لها قوانني وضوابط مثلها مثل
أي مهنة قانونية أخرى ،حتى باتت املومس التي تقدم اخلدمات اجلنسية
مبقابل مادي ،موظفة قانونية تخضع حلقوق ،وواجبات املوظفني العاديني
في شتى اجملاالت اآلخرى.
فصار اجلسد سلعة رخيصة تباع وتشترى ،وصدرت عدة كتب ،وأعدت
برامج تلفزيونية ،تركز على التخلص من النظرة السلبية كما يزعمون
لصناعة البغاء ،مثل كتاب يوالند جياده «البغاء ..مهنة كأي مهنة أخرى».
ووصل احلد مبنظمة العفو الدولية أن تدعو إلى عدم جترمي الدعارة(((،
وفي التسعينيات أقرت أملانيا قوانني وتشريعات لتنظيم مهنة الدعارة،
تُقر فيها باحلق في احلصول على معاشات التقاعد ،والشيخوخة
والتأمني الصحي ،وحد أقصي لساعات العمل ال يتجاوز  40ساعة عمل
أسبوع ًيا ،وصار للمومسات بطاقة بغاء معتمدة تخولهن ممارسة الدعارة
بشكل قانوني في ظروف صحية مناسبة((( ،وأصبح ألصحاب هذه املهنة
نقابة للدعارة وحق «اإلضراب اجلنسي» ،ويوم عاملي لالحتفال.
وقد خرجت((( مومسات باريس وتظاهرت املئات منهن ،شاركت معهن
إحدى األعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وهي استر بنباسا ،للتنديد
ببعض القيود التي ُوضعت لضبط هذه املهنة؛ كل هذا حتت شعار الرحمة
باإلنسان وحقه في كسب قوت يومه.
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(((
(((
(((

وذلك في لقاء مت من يوم  7إلى  11من أوت  2015ونحن بصدد اعداد هذا البحث ،جريدة
النهار اجلزائرية حتت عنوان :منظمة العفو الدولية تدعو إلى عدم جترمي الدعارة العدد بتاريخ
 2015/08/12نقلاً عن جريدة لوموند الفرنسية.
اسم الصفحة :دعارة حسب البلد املؤلف :مساهمو ويكيبيديا الناشر :ويكيبيديا. ،تاريخ آخر
مراجعة 24 :أغسطس  UTC 10 :09 2015رقم نسخة الصفحة.16707166 :
وهو خبر تناقلته الكثير من وسائل االعالم .http://www.medjedel.net/t441327

واحلقيقة أن القانون الوضعي على خالف القانون الرباني الشرعي
يتخفى وراء شعارات احلرية واملساواة ،ألجل حتقيق أغراض مادية دنيئة،
فقد قال أحد املدافعني عن سوق اجلنس« :يباع السالح مرة واحدة ،وكذلك
حقنة الهيرويني ،في حني يستطيع القواد استعمال املومس سنوات» ،ففي
اليابان مثلاً تقدر عائدات جتارة اجلنس مبا ال يقل عن  %1من الناجت القومي
اإلجمالي ،وهذا يعادل امليزانية املالية اخملصصة للدفاع في اليابان((( ،وفي
سويسرا التي حتدد عمر  16سنة ح ًدا أدنى للسن القانوني الذي يُسمح فيه
مبمارسة البغاء ،تقدر مداخيل سوق البغاء فيها نحو  3،5مليار فرنك(((،
والبغاء مهنة عشرات اآلالف من الطالب اجلامعيني في بريطانيا(((.
ولن نخوض في األض��رار الصحية والويالت التي تترتب على هذه
اآلفة اخلطيرة التي يقرها القانون الوضعي ،بل سنكتفي باإلشارة إلى
أثر مهني واحد يترتب عنها ،وما ينجر من آثار سلبية وخيمة عن ذلك؛
وهو أن إحدى الدراسات((( أوضحت أن املرأة إذا مارست البغاء ملدة تسع
سنوات مبعدل خمس زبائن يوم ًّيا ملدة ستة أيام في األسبوع؛ فإن هذا
يعني أن جسدها قد انتهك تسعة آالف وأربعمائة وخمسني مرة من قبل
رجال غير معروفي الهوية ،في حني أن دراسات أخرى تؤكد أن في مدينة
زيورخ ،بعض املومسات يعملن مدة  70ساعة في األسبوع ،ومنهن من يبلغ
نصيبها  30رجلاً في الليلة الواحدة ،فينتج عن ذلك تبلد في األحاسيس
والعواطف ،وتشوه في الشخصية ،ليحدث ما يُسمى باملوت االجتماعي،
(((
(((
(((
(((

اسم الصفحة :دعارة حسب البلد املؤلف :مساهمو ويكيبيديا الناشر :ويكيبيديا ،تاريخ آخر
مراجعة 24 :أغسطس  UTC 10 :09 2015رقم نسخة الصفحة.16707166 :
املرجع نفسه.
مقال بجريدة البلد العدد الصادر بتاريخ السبت  12سبتمبر  2015حتت عنوان :البغاء مهنة
عشرات اآلالف من الطالب اجلامعيني في بريطانيا.
أمنوذجا/
نقلاً عن مقال مبجلة الغد البغاء أفضل أسلحة الغرب في محاربة اإلسالم بنغاالديش
ً
د .أحمد خضرالعدد الصادر بتاريخ  1433/02/24املوافق لـ .2012/01/18
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حيث يلجأن إلى العزلة واالنفصال عن اجملتمع ،ذليالت مقهورات ،غير
قادرات على مشاركة احلياة مع اآلخرين.
فأي رحمة هذه التي يقرها القانون الوضعي ويدافع عنها أصحابه؟! في
حني أن اإلسالم فصل في هذه الفاحشة وسد كل املنافذ املؤدية إليها ،بقوله
تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ) [النور] قال ابن كثير في تفسيره« :كان أهل
اجلاهلية إذا كان ألحدهم أمة ،أرسلها تزني ،وجعل عليها ضريبة يأخذها
منها كل وقت .فلما جاء اإلسالم ،نهى اهلل املسلمني عن ذلك»(((.
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وبني اإلسالم أن احلل األمثل في ترك امتهان اجلسد؛ هو الرحمة بني
البشر والتعاون فيما بينهم على اخلير والعفاف بدافع احلصول على أجر
أخ��روي ،جاء في حديث الذين ُحبسوا في الغار ،يصف حال من طلبت
الفاحشة اضطرا ًرا ألجل املال ،وكيف تعامل معها أحد النفر الثالثة الذين
فرج اهلل عنهم كربتهم «...اللَّهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس
إلي ،فأردتها على نفسها فامتنعت ،حتى أملت بها سنة من السنني فجاءتني
َّ
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبني نفسها ففعلت ،حتى
أذا قدرت عليها قالت :اتق اهلل وال تفضن اخلامت إال بحقه ،فانصرفت عنها
إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها .اللَّهم إن كنت فعلت
وهي أحب الناس َّ
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ،فانفرجت الصخرة غير أنهم ال
يستطيعون اخلروج»(((.

ول الذي كان يكره أمة له
((( تفسير ابن كثير( :ج 6ص  )50وذكر أنها نزلت في َعبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَ ِّي ابن َسل ُ ٍ
على البغاء.
((( سبق تخرجيه.

2.2املساواة بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات املهنية:
م��ن أه��م مظاهر الرحمة التي يتغنى بها احلقوقيون واملشرعون
املعاصرون ،الرحمة باملرأة بجعلها مساوية مع الرجل في احلقوق والواجبات
املهنية ،موهمني بأن هذا من الرحمة والشفقة التي يجب أن تكون اجتاه
املرأة باعتبارها عنص ًرا فعالاً في اجملتمع املهني مثلها مثل الرجل ،وقد
تكون أحسن منه في بعض األح��ي��ان ،فال ف��رق بينهما إال في الكفاءة
والقدرات املهنية ،متناسني طبيعة كل منهما ،واختصاصه بالوظيفة التي
خلقه اهلل لها ،وأن رحمة التشريع تقتضي حتقيق العدالة وليس املساواة؛
لسبب بسيط ،وهو أن املساواة ظلم ألحدهما على اآلخر ،وليست رحمة به.
ولعل آخر تطور في شأن حقوق املرأة ،يتمثل في اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) Elimination of All Forms of
تصور العالقة بني الرجل واألنثى،
 Discrimination Against Womenوالتي ِ ّ
كعالقة ظلم تاريخي تريد أن تضع ح��داً ل��ه ،متناسني اختالف بعض
الوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية بني الرجل واملرأة ،والتي ال حتتاج
إلى بيان((( ،ناهيك عن األحكام الشرعية املتعلقة باملرأة في جميع األديان،
كعدتها حال وفاة زوجها وما يترتب عليه من حرمة اخلروج للمداومة،
وللعمل بالليل ،كممرضة أو طبيبة مثلاً  ،أو وج��وب الزينة والتبرج في
العمل كحال مضيفات الطيران في كثير من البلدان اإلسالمية ،بل إنهم
لم يراعوا طبيعتها كأم أو زوجة ،ففصولها عن األسرة التي هي وظيفتها
األساسية ،وجعلوا من عملها خارج البيت هو األصل وليس االستثناء ،كما
بني ذلك القرآن الكرمي حينما حتير موسى وتعجب من خروج بنتي شعيب
(((

موقع مؤسسة الفكر اإلسالمي املعاصر مقال بعنوان :حقوق املرأة بني القانون اإللهي والقانون
الوضعي :احملامية مها فتحا لتاريخ http://www.islammoasser.org/ArticlePage. 2011/03/09
.aspx?id=336
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للعمل وطلب الرزق ! قال اهلل تعالى( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ) [الق�ص�ص] ،فاخبراه أن ذلك
للضرورة( :ﭸ ﭹ ﭺ) ،وأنهن فعلن ذلك وفق الضوابط الشرعية
فال اختالط وال متيع قال تعالى( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الق�ص�ص.]23:

ونتيجة لهذا التصور املغلوط عن امل��رأة ودوره��ا املهني خارج بيتها،
واألسلوب التشريعي املنتهج في حقها وال��ذي يخالف طبيعة أنوثتها،
وفطرتها كامرأة ،ظهرت نتائج سلبية ال حصر لها أخالق ًيا وتربو ًيا،
اقتصاد ًيا واجتماع ًيا؛ حيث بينت اإلحصاءات أن املرأة متيل إلى العودة
إلى امتهان وظيفتها األساسية في بيتها ،لكونها تعتقد بأن هذا أسلم
وأرحم بأنوثتها؛ فمن عينة  %55نساء بينت أن  %85تأييد التقاعد املبكر(((،
كما أن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بينت أن املساواة املزعومة
لم تتحقق ،وأن مع تزايد العامالت في العالم فإنهن يجدن صعوبة في
احلصول على مراكز عمل مرموقة ،حيث إن  %3-1نسبة النساء فقط في
مراكز تنفيذية عليا و % 20نسبة النساء في مراكز عمل إدارية(((.
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ف��إذا نظرنا إل��ى امل���ردود امل��ادي املرجو من خ��روج امل��رأة للعمل ،فإن
الدراسات تثبت بأن  %40من راتب املرأة العاملة خارج بيتها ينفق على
املظهر وامل��واص�لات((( ،و %30من تكاليف املنزل توفرها التي تعمل في
منزلها((( ،ولهذا فإن أكثر من  37مليون أمريكي يعملون في منازلهم ،بعد
اقتناعهم بأن مصلحتهم في ذلك ،إضافة لذلك ،فإن دراسة نشرتها إحدى
أكبر شركات التأمني البريطانية على مليون أم بيت متفرغة ،فجاءت النتائج
(((
(((
(((
(((

جريدة عكاظ العدد الصادر بتاريخ  1420/1/27ص .17
جريدة الوطن العدد الصادر بتاريخ 1421/12/16هـ نقال عن :جرافيك نيوز.
مجلة البنات عدد محرم 1420هـ.
املرجع نفسه.

املثيرة تثبت أن املرأة املتفرغة للبيت تعمل  19ساعة في أعمال البيت ،وهي
املربية واملمرضة ،واملسؤول األول عن إدارة الشؤون املالية للبيت(((؛ وفي
تقرير لهيئة األمم املتحدة فإن  14.500دوالر في السنة تقدير أجر املرأة
لقاء القيام بأعمالها املنزلية(((.
ناهيك عن التجاوزات ،واالنتهاكات األخالقية بأنواعها التي تتعرض
لها املرأة بشكل دوري مستمر في ميدان العمل خارج البيت.
فظهر لنا مما سبق أن الرحمة واملصلحة تقتضي أن تكون املرأة في
بيتها وفي صيانة أهلها ،وترشيد اإلنفاق يكون باملكوث مبسكن الزوجية،
وال يكون عملها خارج بيتها إال استثنا ًءا وضرورة ،وأن عالقتها بالرجل
إمنا هي عالقة تكامل وليس عالقة متاثل على النقيض متا ًما ملا يدعو له
القانون الوضعي ،وأن الرحمة احلقيقية باملرأة تكمن في التشريع اإللهي.

3.3التبادل املعرفي بني الدول:
أخ ُذ األجرة على التبادل املعرفي ،والتكوين املهني ال شك في إباحته،
فهو حق مصون ،وهو أمر يقره العقل والنقل ،فإن قام أح ٌد ما بالتعليم
ونقل املعرفة واخلبرات من غير أجر ،وكان ذلك عن طيب خاطر ح ًبا للغير
ونش ًرا للخير ،فهذا إحسان ورحمة يجازى عليها عند اهلل دنيا وآخرة،
ولكن أن متنع غيرك من ممارسة حرفتك بحكم السبق ،وكون احلرفة
حص ًرا عليك ،فهذا من التعدي والظلم الذي ال يجب أن يكون.
وقد كان نظام الطوائف احلرفية في القرون الوسطى يقوم على هذا
الظلم قال أحد الباحثني« :ينصرف معنى الطوائف احلرفية إلى تكوين
نوعا من النظام على
الصناعيني أو احلرفيني طائفة فيما بينهم ،تشكل ً
(((
(((

مجلة البنات عدد محرم  1420هـ.
مجلة األسرة عدد رمضان  1420هـ.
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أساس من التدرج الطبقي ،الذي يوجد على قمته املعلم ،ثم العامل ،ثم
العامل املتمرن ،ويقوم العاملون بانتخاب شيخ الطائفة الذي ميلك وحده
(((
احلق في قبول احتراف أي شخص مهنة معينة ،أو أن يصبح فيها معل ًما»
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الثورة الفرنسية لتبطله،
وسنّت بعد ذلك القوانني واملراسيم على خالفه؛ كما هو احلال في مرسوم
ُ
آالرد  Décret d’Allardالصادر في مارس  1791والذي ورد فيه« :يكون كل
شخص ح ًرا في أن ميارس املهنة أو الصنعة أو الوظيفة التي يراها مناسبة
له»((( ،وكما قضى قانون شابوليي  Loi Chapelierلشهر جوان  1791بأنه
ال يجوز للعمال أن يسنوا لوائح بشأن مصاحلهم املشتركة املزعومة ...وإذا
أبرم مواطنون فيما بينهم اتفاقات تقتضي دفع الغير لثمن لقاء التحاقهم
بصنعتهم كانت هذه االتفاقات غير دستورية»(((.
وبعد كل هذه السنوات من البذل واجلهد في تعديل القوانني ،مبا
يتماشى وحتقيق العدالة البشرية في حرية الفرد الكتساب احلرفة ،واملهنة
التي يريدها ((( ،توسع األمر إلى تبادل املعارف بني الدول املتقدمة ،ودول
العالم الثالث((( من خالل بعض والدورات التكوينية اجملانية في ظاهرها،
تُمون من طرف هيئة اليونيسكو((( على شكل إعانات ،وهبات ،تؤخذ من
هذه الدول عبر نهب خليراتها لتؤول إلى خزينة الدولة الغربية التي تقوم
بعملية إعادة التكوين.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((

من منشورات للدكتور ساسان بعنوان :محاضرات في قانون العمل اجلزائري.
املرجع السابق.
من منشورات للدكتور ساسان بعنوان :محاضرات في قانون العمل اجلزائري.
وهي نتيجة إيجأبية ال شك في ذلك ولكنها متأخرة كثي ًرا.
وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا لقلنا إنه تبادل للمعارف في جهة واحدة ،ألن جهل دول العالم
الثالث جعلها تابعة وليست متبوعة.
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ( ،)UNESCOهي وكالة متخصصة تتبع منظمة األمم
املتحدة تأسست عام  .1945هدفها هو املساهمة بإحالل السالم واألمن عن طريق رفع مستوى
التعاون بني دول العالم في مجاالت التربية والتعليم والثقافة يوجد مقرها الرئيس في باريس.

وكثي ًرا ما تكون هذه الدورات التكوينية إما نظرية ال تأثير لها في الواقع،
أو أن تكون متخصصة في ميادين بعينها لها ارتباط بإحدى الشركات
التابعة لها ،حتى تضمن التبعية الثقافية ،واالقتصادية والتموين املستمر
ملؤسساتها.

هذا التعاون في نقل اخلبرات بشكله احلقيقي وليس الوهمي ،أورده اهلل

قرن ،فبني لنا فيه معنى التراحم في
عز وجل في كتابه منذ خمسة عشرة ٍ
جسده من خالل
نقل املعارف ،وأن هذا من فضل ورحمة اهلل على العبادّ ،
قصة ذي القرنني؛ الذي أتاه اهلل مهنة وحرفة وجعله من املتمكنني فيها،
فوجد قو ًما ال يفقهون قولاً (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﯣ) [الكهف] ،فأرادوا تسخير ذي القرينني لتقدمي خدمة
مقابل أجر وهي بناء السد (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [الكهف]94:ولكنه فضل تقدمي هذه
املعرفة والتقنية من غير مقابل وال أجر ،رحمة وتفضلاً عليهم قال تعالى:

(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊﰋﰌﰍ

ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ)

[الكهف] ،فبدلاً من أن ينكمش على ذاته ويستأثر مبعارفه ،طلب منهم يد
العون ليس لضعف أو احتياج لهم ،بل ألجل نقل املعرفة ،وتوريثها لهم ،ومن
غير أجر أو مقابل.

وملا انتهى من مهمته النبيلة نسب الفضل هلل عز وجل ،إيذا ًنا بأن
الدافع لذلك إمنا هو دافع عقدي رباني جتلى من خالل رحمة اهلل على
عباده ،فحق عليه أن يعاملهم ذو القرنني بالرحمة نفسها قال تعالى( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ) [الكهف].
مما سبق يتجلى إفالس املنهج الوضعي في حتقيق مفهوم الرحمة
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املهنية ،سواء على مستوى التصورات النظرية أو على مستوى املمارسة
امليدانية.

املطلب الثاني
الفرق بني التنزيل الشرعي والقانون الوضعي
في حتقيق الرحمة املهنية
الفروق كثيرة وعديدة ولكننا جنملها فيما يلي:

1.1غياب البعد العقدي:
إن مصطلح الرحمة غائب كلية عن حياة ،ومعتقدات الغربيني الذين
يقتدي بهم غيرهم من واضعي القوانني الوضعية ،فهم يتعاملون مع
اإلنسان العامل ،وكأنه آلة إنتاجية ال غير ،تُستبدل بغيرها متى لزم األمر،
صراع ألجل البقاء ،ووضعوا لها ضوابط إلزامية
فجعلوا من احلياة املهنية
ٍ
للمحافظة على االستقرار.
والركيزة األساسية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في حتقيق
العدالة النسبية بني العمال؛ وهي «أن السالم العادل والدائم ال ميكن أن
يتحقق إال إذا استند على العدالة االجتماعية»((( ثبت فشلها ،ألنها تناست
األجر اآلخروي ،والبعد الروحي ،والدافع العقدي للناس في معامالتهم،
والتي تُعتبر هي احملرك احلقيقي واحملفز الرئيس ألي عمل خيري.
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ونتيجة إلفالس القانون الوضعي في حتقيق الرحمة ،اجتهد املشرعون
في وضع ضوابط ،وقوانني من خاللها يجبرون اإلنسان على االلتزام ببعض
(((

بحث حول حقوق العمال في القانون الدولي :كمال سيد قادر ،مجلة احلوار املتمدن-العدد:
.2005/05/1 - 1184

القيم األخالقية التي كان من املفترض أن تكون مببادرة ذاتية وبدافع داخلي
أساسه الدين والعقيدة الصحيحة ،قال أحد الباحثني« :مصطلح «الرحمة»
ليس من الكلمات املتداولة في الغرب ،ولعل ذلك يعود إلى أن القوانني
تنظم كافة جوانب احلياة ،فإذا لم تقدم املساعدة مثلاً لشخص أصيب
في حادث ،أو داهمه خطر كبير ،وأنت قادر على مساعدته ،فإن القانون
األملاني ينص على فرض عقوبة باحلبس ملدة أقصاها سنة ،أو بغرامة
مالية»((( وقال في موضع آخر قال« :اإلنسان العصري في الغرب يفكر
في قوالب احلقوق والعدالة ،فإذا أملت به ضائقة ،فإنه يريد أن يكون عنده
احلق القانوني في احلصول على املساعدة من الدولة ،وأال يكون رهينة
لرحمة من حوله ،ورأفة اآلخرين بحاله ،ويشعر املواطن الغربي الراشد
أن الرحمة جتاهه ،حتط من كرامته ،ولذلك فإن كل موظف يدفع تأمينات
ضد البطالة عن العمل ،وضد العجز عن العمل ،وضد الشيخوخة ،وضد
املرض ،وضد إصابة العمل ،وإذا لم تغط كل هذه التأمنيات ما يتعرض له
من أزمات ،فإن هناك دوائر الرعاية االجتماعية ،واالحتادات اخليرية التي
تعمل مع الدوائر احلكومية»((( ،ولعل العزوف عن طلب الرحمة من الغير،
ال يعود كما ذكر الباحث إلى أن املواطن الغربي يشعر بأن هذا الرحمة
آيس من أن يجدها عند أحد من
والشفقة حتط من كرامته ،وإمنا ألنه ٌ
النّاس ،ولو كان من أقربهم إليه ،وهو أمر يقره الواقع .و قد رأيت في بعض
دول الغرب كيف أن أحد الشحاذين في املطار يستصحب معه كلب يظهر
عليه أنه من األنواع التي تكلف صاحبها كثي ًرا! فاخبرني بعض من كان معي
مينوا
من أهل البلد ،أن ُجل الشحاذين يفعلون ذلك استعطا ًفا لآلخرين كي ُ
عليهم ببعض النقود رحمة باحليوان املرافق لهم وليس رحمة بهم كبشر.
(((
(((

الرحمة في اجملتمعات الغربية املعاصرة :أسامة أمني ،مجلة املعرفة العدد  185تاريخ 1431/8/19
املوافق لـ .2010/07/31
املرجع نفسه.
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2.2قداسة املرجعية اإللهية ونسبية التجربة البشرية:
إن العناد والكبر عن منهج اهلل سبب الشقاء البشري ،واعتماد البشر
على عقولهم ،وتراكمات جتاربهم ،في حتقيق مصاحلهم ،وعدم استنادهم
إلى مرجعية ربانية حكيمة في تشريعها رحيمة في توجيهها ،يؤدي بهم
إلى التخبط طيلة أحقاب زمنية طويلة ،تكون ضريبتها غالية وثمنها باهظ
تدفعه الطبقة الضعيفة ،ثم ال يصلون بعد معانات طويلة وجهود مضنية
إال إلى جزء يسير من اخلير الذي سنه رب الناس.
والعمال واملهنيون ليسوا مبنأى عن ذلك ،فقد دفعوا نتيجة هذا التآخر
في سن القوانني ،وتثبيت احلقوق الشيء الكثير ،وهذا قبل أن يصل العقل
البشري إلى بعض من القوانني التي حتافظ للعامل على أدنى مستويات
الكرامة اإلنسانية ،ونوع من الرحمة املهنية املرجوة ،وهي نتيجة حتمية لكل
من يخرج عن منهاج اهلل ويكابر في اخلضوع له؛ قال أحد الباحثني وهو
بصدد الكالم على نظام اإلقطاع الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى:
«وكان األقنان أو عبيد األرض((( ملزمون بعدم مغادرة أرض سيدهم إال
مبوافقته حتت طائلة إقامتهم فيها مدى احلياة ،وكانوا ملزمني بدفع
ضرائب وإتاوات ،بعضها إلى الدولة ،والبعض اآلخر إلى سيدهم مقابل
استغاللهم جلزء من هذه األرض لصاحلهم»((( ،فكانوا ح ًقا مبثابة العبيد
الذين يبيعون أنفسهم سلعة رخيصة ألجل عطاء سيدهم.
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أما اإلسالم فقد سن مفاهيم حقوق العامل ووضع التصورات للرحمة
املهنية قبل قرون ،حينما لم يكن اإلنسان يعرف بع ُد مصطلح قوانني العمل،
والتي لم تظهر حتى منتصف القرن التاسع عشر ،لتأخذ شكلاً منظما سنة
(((
(((

وهو االسم الذين يطلقونه على العاملني في أراضيهم آنذاك.
من منشورات للدكتور ساسان بعنوان :محاضرات في قانون العمل اجلزائري.

 1890مبدينة بيرن السويسرية ،حيث مت عقد أول مؤمتر في هذا الشأن(((،
ولم تكن القفزة النوعية النسبية إال في سنة 1919م حني تأسست منظمة
العمل الدولية ،وما عرف العقل البشري كال ًما حول حقوق العامل إال ما
كان من بعض االجتهادات حلمورأبي في الدولة البابلية الذي سن بعض
القوانني ،من ذلك حتديده أجور مختلف الفئات احلرفية مثل البنائني،
وال��ن��ج��اري��ن((( ،في حني أن اإلس�لام ك��ان يتكلم منذ آالف السنني على
املرضعة ووجوب إعطائها أجرتها( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [الطالق]6:
وهي املرأة الضعيفة التي ال حول وال قوة لها.
ً
أشواطا،
ولو اقتنع اإلنسان مبنهج اهلل عز وجل من البداية لقطع
والختصر أزمنة طويلة في حتقيق العدالة االجتماعية والرحمة املهنية.

3.3طغيان النظرة املادية في التعاطي مع العامل:
ولكل احتياجاته
اإلسالم ينظر لإلنسان العامل على أنه روح وجسدٍ ،
ومتطلباته ،فإن كان اجلسد يفتقد إلى الغذاء والسالمة ،فإن الروح
تفتقد إلى الرحمة واملؤانسة ،واهلل حينما خلق اإلنسان ،خلقه من حفنة
من تراب ونفخة من روح.
وأما البشر ،فلما اتبعوا أهواءهم ،وانساقوا وراء غرائزهم وشهواتهم،
وجعلوا قيمهم وتشريعات ربهم وراء ظهورهم؛ صار ينظر بعضهم إلى بعض
على أنهم مسخرون للخدمة ال غير ،فإن تلقوا املقابل املادي فهذا جزاء
خدمتهم ،وال يحق لهم املطالبة بشيء إضافي ولو كان معنو ًيا ،فال يُراعى
جانبه اإلنساني أو العاطفي البتة ،وفي هذا قال أحد الباحثني« :والنظر
لإلنسان كموظف أو كقوة عمل ،حلقة في سلسلة اإلنتاج ،إذا تعرضت ألي
(((
(((

من منشورات للدكتور ساسان بعنوان :محاضرات في قانون العمل اجلزائري.
املرجع السابق.
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ضعف ،جرى استبدالها ،بحلقة جديدة ،ونقلت احللقة القدمية للصيانة
ويتم تزويدها باالحتياجات التي تنص عليها اللوائح والقوانني ،دون حاجة
لعيادة املريض ،وال زيارات للمستشفيات ،وال اتصاالت هاتفية لالطمئنان
عليه ،ف��األدوي��ة متوفرة ،والطعام في املستشفيات جيد ،والتمارين
الرياضية الالزمة السترداد الصحة البدنية مضمونة»(((.
وحتى اجلانب االجتماعي الذي فطر اهلل عليه البشر ،يجب أن يزول
لكي ال يكون عائ ًقا أمام العطاء والبذل «ومن يقرأ إعالنات الوظائف
في الغرب ،يجدها تشترط املرونة ،والتي تعني في عرفهم االستعداد
لالنتقال بني املدن ،بل وبني الدول ،وانتهاء حياة االستقرار»((( فال أسرة
لتسكن إليها النّفس ،وال عالقة صداقة مؤهلة للدوام واالستمرار.
فنتج ع��ن ذل��ك القلق واالض��ط��راب ،واإلره���اق ال��دائ��م واملتواصل،
واألمراض العصبية املزمنة ،ثم اخلمر واحملذرات للهروب من واقع التفكك
األسري ،واالنفالت االجتماعي ،حياة ال مكان فيها للرحمة وال للتراحم،
بل حياة تقوم على جعل اإلنسان رجلاً أل ًيا يعيش من غير شعور وال روح.
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(((
(((

الرحمة في اجملتمعات الغربية املعاصرة :أسامة أمني ،مجلة املعرفة العدد  185تاريخ 1431/8/19
املوافق لـ .2010/07/31
املرجع نفسه.

اخلامتة

اتضح لنا مما سبق مجموعة نقاط أساسية نلخصها فيما يلي:
•ال ميكن للقانون البشري أن يحقق الرحمة املهنية ،ألنها أثر من آثار
اإلميان باهلل ،وما يترتب على ذلك من أجر أخروي.
•الرحمة املهنية معنى مالزم لألحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت
املالية وغيرها.
•الرحمة املهنية تفض ٌل ومعنى زائد عن مجرد أداء احلقوق والواجبات.
•الرحمة املهنية مفهوم شامل عام ال ينحصر في شخص دون آخر
وال مبيدان دون آخر.
•كل ما كان من معاني للرحمة املهنية في القوانني الوضعية فإن
الشريعة تسعه ،بحكم مرونتها ،وقدرتها على احتواء ما كان من
خير عند اآلخرين.
•الكبر والعناد أكبر مانع عند البشر للعودة إلى احلق.
•ميزة الكثير من التشريعات البشرية املتعلقة بالعمل ،أنها رحمة في
ظاهرها عذاب في جوهرها ،أو أنها حتقق مصلحة خاصة على

55

حساب مصلحة عامة ،أو رحمة جزئية على حساب أخرى كلية.
•مما سبق اتضح جل ًيا أن منهج اهلل املتكامل للرحمة املهنية ،هو
الوحيد القادر على حتقيق السعادة للعامل ،وأن هذا املنهج هو الذي
يكون سب ًبا في نشر احلب واإلخاء بني الناس ،والكفيل بضمان أداء
حقوقهم اجتاه بعضهم البعض ،من غير إفراط وال تفريط.

وعليه نوصي مبا يلي:
•ضرورة العودة إلى املنهج اإللهي ،ورد كل ما عارضه من التشريعات
البشرية.
•التركيز على معاني الرحمة املهنية في عرضنا لإلسالم على
أصحاب املدنية الغربية ،الذين يقدسون العمل كتقديسهم للحياة،
ولكنهم حققوا به ال ّريادة ،ولم يحققوا به السعادة.
•إدراج اآليات واألحاديث الدالة على الرحمة املهنية ضمن القوانني
األساسية ،واألنظمة الداخلية للمؤسسات لربط املسلم مبنهاج
اهلل عز وجل ،وخلق جو من الربانية في التعامل املهني.
•ربط األحكام الفقهية في التآليف والتدريس ببعدها العقدي
وأثرها األخالقي.
•السعي لنشر وإحياء مفهوم الرحمة املهنية من خالل املؤمترات،
والدروس والكتب واملنشورات.
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•تفعيل مفهوم الرحمة املهنية من خالل دراسات ميدانية ،واقتراحات
عملية يشترك فيها فقهاء الشريعة واخملتصون في القانون.
ال يسعني في ختام هذا البحث إال أن اسأل اهلل اإلخالص والصواب،

وأن يستعملنا وال يستبدلنا ،واستغفر اهلل على ما كان من نقص أو سهو،
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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