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  شكر وتقدير

الَ يشْكُر اللَّه  " ،وانطالقاً من التوجيه النبوي الكريم ،لعمل الحسن لذويهوا ،بالفضل ألهله اعترافاً
النَّاس شْكُرالَ ي نوفاً " : ئلالقا  ���� لهدي محمد ثم امتثاالً ،)١( "مرعم كُمِإلَي نَعص نم  فَِإن ُئوهفَكَاف

وهكَافَْأتُم قَد ا َأنَّكُموتَّى تَرح وا لَهعفَاد ُئونَها تُكَافوا متَجِد فبعد شكر اهللا على نعمه التي  ،)٢( " لَم
   .أقدم الشكر إلى كل من ساعدني في هذه الرسالة ،ال تحصي

ماهر حامد : الدكتوراألستاذ فضيلة  الفاضللشيخي وأستاذي  بعظيم التقدير واالمتنانأتقدم كما  
الذي ما بخل علي ، بالجامعة اإلسالمية بغزة عميد كلية الشريعة والقانون" لحسنا وأب"الحولي 
   .جعله اهللا ذخراً لإلسالم والمسلمين ،وأفاض علي من علمه، ونصحهبوقته 

   :الشكر إلى أستاذي الكريمين كما أتقدم بخالص
بالجامعـة  ، نائب عميد كلية الشريعة والقـانون  السوسي أحمدماهر  /األستاذ الدكتورفضيلة 
  .اإلسالمية

كلية الشريعة والقانون بأستاذ الفقه المقارن ، شحادة سعيد السويركي/ األستاذ الدكتورفضيلة و
  .بالجامعة اإلسالمية

، إبداء مالحظاتهما عليهابعد ، حتى تبدو بكامل رونقها الرسالةهذه وقبال مناقشة  تكرمان اللذي
   .والعرفان بالجميل، فلهما كل الشكر والتقدير

وإلى عمادة الكلية  األساتذة الكرام في كلية الشريعة والقانون لىأتقدم بالشكر والعرفان إ كما
  .حماها اهللا ورعاهاة اإلسالمي سات العليا وإلى كل العاملين  في الجامعةاوعمادة الدر

  .خير كلوجزاهم  فبارك اهللا فيهم جميعاً                    

                                                            

 ،صححه األلباني في صحيح الجامع، )٤٨١٣( ح، )٤/٤٠٣( ،كتاب األدب ، باب في شكر المعروف، أبو داود: سنن أبي داود ـ١
  ).٦٦٠١(ح ، )٢/١١٢٢(
 ٦(، صححه األلباني في إرواء الغليل، )١٦٧٤(ح ، )٢/٥٢( ،كتاب الزكاة ، باب عطية من سأل باهللا، أبو داود: سنن أبي داود ـ٢
   ).١٦١٧(ح ،) ٦٠/
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�  
، وعظيم سلطانه كما ينبغي لجالل وجه ،يليق بجالله وكماله حمداً ،لحمد هللا رب العالمينا    

ومن تبعهم ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ���� والصالة والسالم على أكمل خلقه سيدنا محمد
   .بإحسان إلى يوم الدين

  :بعد أما
 ،في التعلم ممنها حقه، سالميعلى توافر الحقوق لألفراد في المجتمع اإللقد عملت الشريعة 

��������������X�W، لقرآن الكريم خير شاهد على ذلكوا، حرص على طلب العلم وتكريم أهله فاإلسالم

�m�m�m�mÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë�� �Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë�� �Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë�� �Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÍÍÍÍ� � � �� � � �� � � �� � � �llll )ال االنته على مصطفى فيض من الحثوفي سنة ال، )١
من سلَك طَرِيقًا يطْلُب "  :����يقول الهادي المصطفى ، من العلم وعلى التكريم للعلماء والمتعلمين
نَّةطَرِيقًا ِإلَى الْج لَه َل اللَّهها سلْمع ٢( " بِه(.   

وجوه العمل في اإلسالم غير و ،ق العلم واإلضرابات داخلة بالعملفالوصول إلى العمل عن طري
ذلك ،  نحوالعمل الحرفي والمهني ومنها منها العمل اليدوي و ،ةفهي تشمل مجاالت عد ،ةمحدد

   .اإلسالمية توفير فرص عمل مناسبةومن مهام الدولة 
النفوس متشوقة للمزيد ة وج طيبئكون النتاتحتى  العامل ورب العملقيق الرضا بين تح البد منو

ب قد يكون بسب ،عمله طارئ ما عامل وربلعالقة بين الا وقد يعكر صفلكن و، من العمل
فيلجأ أصحاب المهن إلي اإلضرابات ، دافع خارجي سياسي مثالًبظروف العمل نفسه وقد يكون 
أن تتضافر الجهود  ، كان لزاماًصورة من صور التعبير عن الرأيبأنواعها ولما كان اإلضراب 

، من تبعات اإلضراب ماية لهم، وحلضرورات الناس، وأمنهم ومصالحهمصيانة  ،لتوضيح حكمه
  .فال بد من بيان السبل الكفيلة التي توضح طرق االحتجاج المناسبة شرعاً

    
  
      

                                                            

  ). ٩( اآلية : ـ سورة الزمر١
  ). ٦٧(ح ، ) ٢٤/  ١(، باب العلم قبل القول والعمل، كتاب العلم، البخاري: ـ صحيح البخاري٢
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  :طبيعة الموضوع وأهميته: أوال

سالمي يمس عامة المسلمين الفقه اإلفي  اول هذا البحث موضوعا نادراً نوعاً مايتن  
   :حيث فالتعرف عليه له أهمية بالغة، وخاصتهم

ن أهمية هذا الموضوع في بيان مدي الثبات والمرونة في الفقه اإلسالمي فال يقف تكم - ١
    .جامداً أمام متطلبات ومستجدات العصر فالفقه اإلسالمي يحاكي الواقع الذي نحياه

  .ومن صورها اإلضرابات، ظل الهجمة  على الحكومة الشرعية تأتي هذه الدراسة في – ٢

  .ما يقره الشرعديلة عن اإلضرابات باد الحلول البإيج كيفية  – ٣

  .توضيح اآلثار التي تترتب نتيجة  لإلضرابات – ٤

  .بيان ضوابط اإلضرابات وأحكامها – ٥

  :أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
  :عدة نقاط أهمها ىإن الدافع الختيار هذا الموضوع  يرجع إل

  .اآلخرةبالدنيا و وعقاباً خطورة الموضوع وأهميته وصلته ثواباًـ  ١

  .إظهار أحكام اإلضرابات في الشريعة اإلسالميةـ  ٢

  .جمع شتات هذا الموضوع لكي تحصل منه الفائدةـ  ٣

  .وضع تصور أولي  لبيان أساليب االحتجاج وفق الشرعـ  ٤

  .المعاصرة التي تشغل أذهان المفكرين من أهم القضايا اإلضراباتتعد قضية ـ  ٥

بحث مستقل  وتفصيل القول في هذا الموضوع عبر، يشرعمساهمة في خدمة العلم الـ  ٦
  .في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهادمة اإلسالم االنتفاع بهذا العلم ألرجاء 
  :جهود السابقين: ثالثا

 بل كانت الكتابات ، ناولوا موضوع اإلضراب بشكل مستقليت لم الجدير بالذكر أن الفقهاء
في ثنايا األبحاث  اإلسالميةبحقوق العمال في الدولة صلة ع ذات اضيلمو واتطرقحيث  ،محدودة

   .اًيفه شرعجمع شتات هذا الموضوع وتكيوفي هذا البحث أحاول أن أ ،ال بشكل مستقل
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  :الصعوبات التي واجهت الباحث :رابعاً
   :أمرين هما خالل عناء البحث تتلخص فيعل أشد الصعوبات التي واجهتني ل
  .ي تبحث هذا الموضوعقلة المراجع الت ـ  ١ 

لكهربي لفترات طويلة مما كان له أثر مباشر في صعوبة عملية انقطاع التيار ا تكررـ  ٢
  .البحث والكتابة

  :خطـة البحــث :خامساً
وفيها أهمية البحث تسبقها مقدمة  ،تتكون هذه الخطة من فصل تمهيدي وثالثة فصول وخاتمة

  .وسبب اختياره ومنهج البحث
  " وأسبابه ومدى مشروعيته، يقة اإلضرابحق" :تمهيد

   :وفيه خمسة مباحث            
  .حقيقة اإلضراب :األول المبحث             

  :وفيه ثالثة مطالب                        
   .في اللغة اإلضراب :المطلب األول                         
  .والعرف االصطالحفي  اإلضراب :المطلب الثاني                         
  .األلفاظ ذات الصلة :المطلب الثالث                         

  .حقيقة المهن اإلنسانية :الثاني المبحث             
  :وفيه ثالثة مطالب                     

  .مفهوم المهنة :المطلب األول                         
  .اإلنسانية مفهوم المهن :لثانيالمطلب ا                         
  .مشروعية العمل المهني في اإلسالم :المطلب الثالث                         

  .مشروعية اإلضراب :المبحث الثالث             
   .أسباب اإلضراب :الرابع المبحث             
  .أنواع اإلضراب وصوره :الخامس المبحث             
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  اإلضرابات التي تهدد عقل اإلنسان وثقافته  :األول الفصل
   :وفيه أربعة  مباحث           
  .مشروعية التعليم والتعلم  :المبحث األول            

  :مطالب وفيه أربعة                
  .المعلّم، التعلم، التعليم، مفهوم العلم :المطلب األول                    

  .مشروعية التعليم والتعلم :طلب الثانيالم                    
  .المعلّمالصفات الواجب توافرها في  :المطلب الثالث                    
  .كما يراها علماء التربية في اإلسالم المعلّمواجبات  :المطلب الرابع                    

  .بابهوأس اإلضراب في القطاع التعليميحقيقة   :المبحث الثاني            
  :انلبمطوفيه                 
  .اإلضراب في القطاع التعليميحقيقة  :المطلب األول                    
  .اإلضراب في القطاع التعليميأسباب  :ثانيال لمطلبا                    

  .صور اإلضراب في القطاع التعليمي وأنواعه  :المبحث الثالث       
  :انلبطموفيه                

  صور اإلضراب في القطاع التعليمي وأنواعه :المطلب األول                    
  حكم اإلضراب في القطاع التعليمي  :المطلب الثاني                    

   .اآلثار المترتبة على اإلضراب وأحكامها  :المبحث الرابع            

  نسان ونفسهاإلضرابات التي تهدد حياة اإل :الثاني الفصل
   :مباحث ستةوفيه            
                              .مشروعية عمل الطبيبحقيقة الطب و   :المبحث األول       

  :مطالب وفيه أربعة                            
 .الطبيب، التطبب، مفهوم الطب :المطلب األول                    

  .مشروعية عمل الطبيب :ب الثانيالمطل                    
  .الصفات الواجب توافرها في الطبيب :المطلب الثالث                    
 .في اإلسالمواجبات الطبيب  :المطلب الرابع                    
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                       .حقيقة اإلضراب في القطاع الصحي وأسبابه  :المبحث الثاني        

  :انلبمطوفيه                           
    .اإلضراب في القطاع الصحيحقيقة  :المطلب األول                    
  .أسباب اإلضراب في القطاع الصحي :ثانيال لمطلبا                    

                      .أنواع اإلضراب في القطاع الصحي وصوره  :المبحث الثالث        

  :مطالب وفيه ثالثة                           
    .اإلضراب في القطاع الصحي أنواع :المطلب األول                    
   .اإلضراب في القطاع الصحي صور :ثانيالمطلب ال                    
     .اإلضراب في القطاع الصحي حكم :المطلب الثالث                    

   .اآلثار المترتبة على اإلضراب وأحكامها  :المبحث الرابع             
   الطبيب نتيجة االمتناع عن العالج ما يضمنه :خامسالمبحث ال             
  .الطبيب لعمله المهني مشروعية ضمان :سادسالمبحث ال             

  اإلضرابات التي تهدد مصالح الناس وحاجاتهم العامة  :الثالث الفصل
   :ثة مباحثوفيه ثال           
         .وأسبابه اإلضراب في القطاع المهنيحقيقة   :المبحث األول        

  :انلبمطوفيه                
    .اإلضراب في القطاع المهنيحقيقة  :المطلب األول                    
  .اإلضراب في القطاع المهنيأسباب  :ثانيال لمطلبا                    

    .صوره وأحكامهو اإلضراب في القطاع المهني أنواع  :المبحث الثاني            
  :وفيه ثالثة مطالب                    

  .مهنياإلضراب في القطاع ال أنواع :المطلب األول                    
  .في القطاع المهني اإلضراب صور :ثانيال لمطلبا                    
     .اإلضراب في القطاع المهني حكم :طلب الثالثالم                    

  .اإلضراب في القطاع المهنيتبة على اآلثار المتر  :المبحث الثالث            
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  :منهج الباحث :ساًساد

  :فيما يلي التحليلي متمثالً يالوصفمنهج الللبحث  خالل كتابتي تاتبع

  .فقهية مع توثيقها من مصادرهاجمعت المعلومات من مصادرها األصلية وصغتها صياغة  –١

  .أرقامها تذكرمة إلى سورها واآليات الكري تعزو – ٢

خرجت األحاديث من مظانها األصلية واكتفيت بصحتها إن كانت من الصحيحين وإن كانت  – ٣
فقد ، لمعلق أو من كتب التخريجا ومن غيرهما ذكرت الحديث والحكم عليه حسب محقق الكتاب أ

  .ثم رقم الحديث) الجزء والصفحة ( ثم اسم الكتاب ثم الباب ثم  وضحت اسم المؤلف

  .الرجوع إلى أمات الكتب واألبحاث المعاصرة ـ ٤
  .ـ التزام األمانة العلمية ٥

التوصيات التي توصلت إليها من خالل كتابتي لهذا و قمت بعمل خالصة من النتائجـ  ٦
 .البحث

يات القرآنية وآخر لألحاديث النبوية واآلثار وثالث فهرس لآل، بأربعة فهارس ذيلت الرسالةـ  ٧
 .للمصادر والمراجع وفهرس آخر للموضوعات المتضمنة في البحث
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  ملخص الرسالة

       على آلهلهادي األمين محمد بن عبد اهللا والسالم على االحمد هللا رب العالمين والصالة و
  :بعدو ،وصحبه       

   يمس حياة الناس مية بمكان ألنه يعالج موضوعاً من األه يعد موضوع اإلضرابات
على توافر الحقوق للعمال في لذلك تحدث في المقدمة عن مدى حرص اإلسالم ، مباشرة

ولكن عند المساس  ،وذلك رعاية لمصالحهمالقطاعات المختلفة وتوفير فرص العمل لهم 
نا قد يضطر العاملون لين هبحق من الحقوق المتعارف عليها والتي كفلها الشرع لجميع العام

ومنها ما  تهديد مباشر على عقل اإلنسان وثقافته هناك ،حالة اإلضرابففي ، إلى اإلضراب
وكلها تعتبر ، يؤثر على حياته الصحية ومنها ما يؤثر على مصالح الناس وحاجاتهم العامة

قيقة لتوضيح حجاء هذا البحث ف ،يعة التي البد من المحافظة عليهامن مقاصد الشر
ل وخاتمة وتناولت ثالثة فصو البحث بعد هذه المقدمة على وقد جاء، اإلضرابات وأحكامها

الحديث عن اإلضرابات التي تهدد عقل اإلنسان وثقافته وما يتعلق به من  في الفصل األول
تنا الغراء وبيان أنوعه في شريع اإلضراب في القطاع التعليمين حكم ألفاظ تتصل به وبيا

 .اآلثار المترتبة على اإلضراب وأحكامهاثم تناولت  ،المتعددة

عن اإلضرابات التي تهدد حياة اإلنسان ونفسه مبيناً حقيقة  :م تحدثت في الفصل الثانيث
وما يضمنه ، وصوره وأنوعه واآلثار المترتبة عليه ي وأسبابهاإلضراب في القطاع الصح

  .الطبيب نتيجة االمتناع عن العالج

اإلضرابات التي تهدد مصالح الناس وحاجاتهم العامة  :لث بينت فيهوفي الفصل الثا
 .أحكام اإلضرابات في القطاع المهنيا المعاصر مع بيان موضحاً أسبابها وآثارها في واقعن

انتهى البحث و،  خلصت إلى الخاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات وأخيراً
  .بالفهارس 
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Abstract 

 

Thanks to God, Lord of the worlds, and prayer and peace to the 

Secretary al-Hadi Mohammed bin Abdullah, and God, and after: is the 

subject of the strikes, it is important because it addressed the subject of 

affecting the lives of people directly, that occur in the introduction of the 

extent of interest of Islam on the availability of the rights of workers in 

different sectors and providing job opportunities for them, the care of their 

own interests, but when prejudice to the right of the rights recognized and 

guaranteed by al-Shara for all workers here may be forced workers to 

strike, in the case of a strike direct threat to the human mind and culture, 

including those that impact on his life, including health, affects the interests 

of the people, needs general, all of which is considered one of the purposes 

of the Sharia, should be maintained, so this research to clarify the fact and 

provisions of the strikes, the search after this introduction is composed of 

three chapters and a conclusion dealt with in chapter I talk about the strikes 

that threaten the human mind, culture and the related words relating to the 

statement of the rule of the educational strike in Sharia glue and the 

statement of multiple and addressed the implications of the strike and 

provisions.  

Indicating then spoke in Chapter II: on the strikes that threaten 

human life and soul, indicating the reality of the strike in the health sector, 

its causes and manifestations and its implications, and guaranteed by the 

doctor as a result of refrain from treatment. 

 In chapter III which shows: strikes that threaten the interests of the 

people and their needs General explaining the causes and effects in our 

reality today with a statement of the provisions of the strikes in 

occupational sector. finally ended the search for indexing and concluded 

that conclusion which stated the most important conclusions and 

recommendations. 
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  األول مطلبال
  في اللغة اإلضراب 

   :بعدة معان منها في اللغة يأتيو  ي اللغة مصدر أضرباإلضراب ف
وضرب  وأعرضتُ كففتُ :عن الشيء أضربتُيقال  ،)١(إلعراضا وعن الشيء أ الكفّـ  ١

وقوله  :صرفه وأضرب عنه أي أعرض :وأضرب عنه عنه الذكر� �m�m�m�m�����f��e��d�����f��e��d�����f��e��d�����f��e��d

����k��j��i��h���g����k��j��i��h���g����k��j��i��h���g����k��j��i��h���gllll )٣( ونترككمأي نهملكم  ،)٢(.   
إذا كفَّ :اباعنه إضر أضرب فالن عن األمر وأضرب، فهو مالليث وأنشد .إذا كف ،برِض:  

  .)٤( لما وثقتُ بأن مالَك مالي .........أصبحتُ عن طلب المعيشة مضرِباً
  .)٥(إذا كانت ساكنة ال تتحرك   باًرِضم حيةً تقول رأيتُف، السكونـ   ٢
َأي كَفَّ عنه  َأضرب عن كذا ،و، َأقَام :جُل في البيتَأضرب الروفي تاج العروس  ،اإلقامةـ  ٣

  .)٦( وتَركَه
  .)٧( إذا أقام :يقال أضرب عن األمر إضراباً، أضرب في بيته :ابن السكيتوقال 

  .)٨( " بعد اإلقبال عليه وإهماالً اإلعراض عن الشيء تركاً " :وقد عرف المناوي اإلضراب بأنه
قريب منه المعنى األول ولمعني ا واالصطالحي الذي نريده هالمعنى هذه المعاني إلى  وأقرب
  .لمناسب في هذا المقاما وه وعراض إلا ولكف عن الشيء أا وهوالثالث 

  

  

  

                                                            

  .) ٥٤٣/ ١( ،ضرب: في مادة البن منظور ،: لسان العربـ ١
  ).٥(اآلية  :سورة الزخرفـ ٢
  ). ٥٦٧/ ٢١(سورة الزخرف ، تفسير ، الطبري: ـ جامع البيان٣
                         .) ٧١/ ١( ،فصل الضاد، للمناوي: التوقيف على مهمات التعاريفـ ٤
  .) ٥٤٣/ ١( ،ضرب: في مادة البن منظور ،: لسان العربـ ٥
  .) ٢٣٩/ ٣( ،الباب ضرب، الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموسـ ٦
   .) ١٥٢/ ٤( ،الباب ضرب، األزهري :تهذيب اللغةـ ٧
  ).٧١/ ١( ،المناوي  فصل الضاد: التعاريفـ ٨



 

 ٤  

  ثانيال مطلبال
  االصطالحفي  اإلضراب 

والفقهاء المعاصرون ، عن األكل والشرب كاالمتناع ،قديماً بصور محدودة ف اإلضرابرِع
 والقتصادي أا ور بها المضربون عن رفضهم للوضع السياسي أعبلحديثة التي يصوره اوضحوا 

  .في المطالبة بها بحقوق يرون أن لهم حقاًالجتماعي في البلد و مطالبتهم ا
ها بدون سابق إذن بل كو التيه أداء مهام عن العاملِ متناعا وأ هو توقفٌ(  :اصطالحاً اإلضراب

١() حقوقه  بالعدل أحدغرض الحصول على ل العمل من موكله أو رب(.  
 وتهيئة سبل الكسب لألفراد وإيجاد العمل التعيينفي حق ال، والمراد من الحقوق آنفة الذكر

قال  كما، العامل لألجر العادل كامالً حق استيفاءو ،من اإلهانة واإلذالل موعزته محماية كرامتهو
   .)٢("  قَبَل َأن يجِفَّ عرقُهأعطُوا اَألجِير َأجره "  : ����رسول اهللا

رفوع ع العراقيالمشر في مشروع أو  كثرهمأ واألجيرين كلهم أ بين اتفاقٌ"  :هبأن اإلضراب
  .)٣( " وأحوالهمابشروط العمل واالستخدام  مشاريع عن التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق

ف وهناك من عربأنه اإلضراب:  "المضربين  ت عن العمل الواجب علىالمؤقّالجماعي  االمتناع
خالفات  لوجود لتزاماتهم تجاهه والذي يحدث نتيجةا والعمل أ بمقتضى العقود المبرمة مع رب

  .)٤("  بين الطرفين وبنية الرجوع إلى العمل بعد حسم الخالفات
وبصورة مؤقتة امتناع العمال جماعياً  " هيقصد بف مفهوم اإلضراب في قانون العمل اللبنانيأما 

 يل الضغط على أرباب العمل أو علىعن العمل الواجب عليهم بمقتضى عقود العمل، وفي سب
           .)٥( " السلطات العامة لتحقيق مطالب مهنية

  .)٦( " لزمهم بأدائهعقد ي فيالعاملين عن عمل  توقفُ "بأنه  ،اإلضرابوهناك من عرف 

                                                            

  ).                        ٥٦(ص ، د الكريم زيدانعب :حقوق األفراد في دار اإلسالمـ ١
: صححه األلباني  في إرواء الغليل، ) ١٢٠/ ٦(، باب ال تجوز التجار حتى تكون معلومة، كتاب اإلجارة، البيهقي :السنن الكبرىـ ٢

  ).١٤٩٨(ح  ،)٥/٣٢٠( ، ،باب المساقاة، كتاب الشركة
   .)٥٠( ، المادة ١٩٥٨قانون العمل العراقي لسنة ـ ٣
                                  http://vb.san3a.com اإلضراب وحكمه الشرعي ، الديوان اإلسالمي، المجلس العام، ـ منتديات صنعاء٤
   ,http://www.alhiwar.info                                 Friday, September 04 تاريخ   ،) ٢٥٧ ( العدد: ـ صحيفة الحوار٥
  ).٢٠١٠مارس  ٢٣( ،الثالثاءحق اإلضراب ، قضايا، ـ صحيفة السوداني٦



 

 ٥  

ما إحكومي ،  فقرل معين في مؤسسة أو شركة أو مماالمتناع عن أداء ع " ومن التعاريف
نقابة عمال أو مجموعة  ليهإ وتقوم به وتدع جراءإ ولقيام بعمل بطيء وها وجزئياً أو كلياً ، أ

 والشركات أ صحابأ ونقابات عمالية ومهنية بقصد ممارسة الضغط على صاحب العمل أ
كون القيادات النقابية قد وصلت إلى لمؤسسات للخضوع لمطالب حقوقية عمالية ، بعد أن تا

   .)١( "طريق مسدود في مفاوضاتها النقابية مع مسؤولي الجهات المعنية باألمر
لمطالب أو  لطعام تحقيقاًا وشخص أو جماعة عن العمل أ متناعا وه" : من التعاريف أيضاًو

  .)٢("  شروط يعلنون عنها للمسؤولين رسميين أو غير رسميين
أنها متقاربة وتدور حول معنى واحد يجد ، ظر إلى التعريفات السابقةالنا :أختاره التعريف الذي

 يمكن أن يكون وعليه فإن التعريف المختار ،طالةعن المعنى اللغوي لإلضراب وفيها إتنفك  وال
قد ألم  فهذا التعريف ، " المتناع عن العمل مدة معينة لغرض الحصول على حقوق معينةا وه "

  .جامعاً مانعاً ب فكان بكل الجوان
  :شرح التعريف

ت أرباب قد يكون سببه تعنّ، مل بمعنى التوقف عنه أو الكف عنهاالمتناع عن الع :االمتناع
  . فئة معينة أو قهر أرباب العمل للعامل من شخص أو العمل
 ،قصد بالعمل هنا، العمل كموجب رئيسي، أي العمل المتفق عليه بموجب عقد العملي :العمل

عتبر إضراباً، تنفيذ العمل كما ال ي ،عن عمل غير متوجب عتبر إضراباً االمتناععلى هذا ال يو
بصورة مضألن ما يحصل هنا هو تخريب وليس امتناعاً عن العمل العمل رة برب ، .   

   .نةبوقت معين لغرض الحصول على حقوق معي داًما يكون اإلضراب محد غالباً :مدة معينة

   :العرففي  اإلضراب
  .)٣(عن عمل ما  الكفُّ

  
  

                                                            

  . يوم األربعاء، ٢٠٠٨أغسطس  ٢٠الموافق ، )١٤٢١١: (العدد رقم، اإلضراب سالح ذو حدين ،أكتوبر ١٥ـ صحيفة ١
  ). ١١٧/ ١(،  باب اإلضراب، العتيبي :إلسالميةالموسوعة الجنائية اـ ٢
  ). ٥٣٧/ ١(باب الضاد  ،د إبراهيم أنيس وآخرون: معجم الوسيطالـ ٣
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  ثالثال مطلبال
  األلفاظ ذات الصلة 

   :االمتناع :أوالً
  .)١( عنه فّإذا كَ :امتنع من األمر :يقال ،مصدر امتنع :لغةاالمتناع في ال

   .قدر عليه، فلم ي زتقوى بهم وع :امتنع بقومه أي :ويقال
  .)٢(عنيين واالمتناع في االصطالح ال يخرج عن هذين الم

  :واالمتناع اإلضرابالعالقة بين 
 ،واالمتناع يتفقان من حيث اللغة في أن كال منهما يراد منه الكف عن الشيء اإلضراب

تناع عن العمل فالعالقة المتناع يشمل االمتناع عن العمل وغيره واإلضراب مخصص باالموا
  .أي أن االمتناع أعم من اإلضراب ،خصوصبينهما عموم و

  :الترك :ياًثان
  :يأتي الترك في اللغة بعدة معان منها

لما  ،كة الميترِومنه تَ ،)٣( خليته :تَركه يتْركه تَركاً وتَركْتُ الشيء تَركاً ودعك الشيءـ  ١
٤( أي متروك بعده ،خلفه بعد موتهي(.    
  .)٥( واختياراً قصداً الشيء ضفّرـ  ٢
فإنه إسقاط لما  ،لم يأت بها ،أسقطه وترك ركعة من الصالة إذا ،ترك حقه فقيَل ،اإلسقاطـ  ٣

  .)٦( ثبت شرعاً
  .)٧(فهو فعل نفسي  ،اإليقاعالنفس عن  فُّكَ :الترك في االصطالح

   :العالقة بين اإلضراب والترك
اإلضراب متعد إلى الغير ولكن األثر المترتب ف ،كل منهما األثر المترتب علىتظهر من حيث 

  .)٨(صر على المرء نفسهعلى الترك قا
  
  

                                                            

  .) ٥٨٠/  ٢(، كتاب الميم، الفيومي  :المصباح المنيرـ ١
  .نفس المصدر السابقـ ٢
                                   ).                 ٧٦/ ١(فصل الضاد ، لمناويا: التوقيف على مهمات التعاريفـ ٣
  ). ٣٤٧/ ٣( ،باب ترك: ألزهريا: تهذيب اللغة ،) ٤٣٠/ ٤( ،المجلد  األول ،باب ترك، البن منظور: لسان العربـ ٤
  .نفس المصدر السابقـ ٥
                           ).                         ١٧٢/ ١( ،راءفصل ال، لمناويا: التوقيف على مهمات التعاريفـ ٦
    ). ٢٧٦٦/ ٣٢(، المجلد الرابع، باب ظهر ،البن منظور: لسان العربـ ٧
    .نفس المصدر السابق ـ ٨



 

 ٧  

  :المظاهرة :اًثالث
ضد  ،لظِّهارة بالكسروااستعان به  بهستَظْهر والتَّظاهر التعاون وا المعاونة :في اللغة المظاهرة

  :ولها عدة معان منها )١(انةالبطَ
ر َأي نَص " بارز يوم بدرٍ وظاهر َأنه"  :رضي اهللا عنه وفـي حديث علـي الـمعاونة،

  . )٣(الـمعين ، العون: الظَّهِيرو )٢(وَأعان
 وفـي ،استعان: علـيه باَألمر ستَظْهروا ،استعانه :ستَظْهره علـيهوا ،َأعان :ظَاهر علـيه

وَأنا ظهرتُك علـى  ،" يستَظْهر بحجج اهللا وبنعمته علـى كتابه " :رضي اهللا عنه يعلـ حديث
نُكو٤( هذا َأي ع(.  

ظَهر فالن علـى فالن َأي : يقال ،قَوِيتُ علـيه :رتُ علـيهو ظَه ،افتـخرت به :تُ بهظَهرو
. غلبته: علـى الرجلو ظَهرتُ . علـيهوفالن ظاهر علـى فالن َأي غالب . قَوِي علـيه

هُؤلَاء فَظَهر "  :أنه قال  ����عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  وفـي الـحديث
 ولِ اللَّهسر نيبو منَهيب كَان ينالَّذ����  وُل اللَّهسفَقَنَتَ ر دهو  ����ععدا يركُوعِ شَهالر دعب

هِملَيوهم ،)٥("عَأي غَلَب .   
  :في االصطالح ةالمظاهر

   .)٦( تخلفوا ولم يتخاذلواولم ي نجدواَأنجدوا نفروا وجب عليهم النفير وإذا استُالمعاونة إذا استُ 
عليه الناس في هذا العصر من مفهوم المظاهرة واالحتجاجات والمسيرات  تعارفما  وأما
لمشاعر اإلسالم في زمن الضعف خير من زمجرة  إعالء :هيمن تعريف  عتصاماتالوا

  .)٧( والرذيلة الجريمة وتحارب ،تستنكر الظلم والفساد الماليين

                                                            

  .) ٢٧٦٦/ ٣٢(  ،باب ظهر المجلد الرابع ،البن منظور: لسان العربـ ١
  ). ٣٦٤/ ٣( ، باب الظاء مع الهاء، الجزري :النهاية في غريب الحديث واألثرـ ٢
  .السابقنفس المصدر ـ ٣
  ).٢٩٣٩١(ح،) ٢٦٣/ ١٠( ،باب في فضله والتحريض عليه، المتقي الهندي:كنز العمال في سنن األقوال واألفعالـ ٤
  .) ٤٠٩٦(ح، ) ١٠٧/ ٥(،باب أحد يحبنا، كتاب المغازي، البخاري:صحيح البخاريـ ٥
                          ). ١٥٦/  ٢(لخطابي ا: م السننلمعاـ ٦
  .)م ٢٠٠٩/  ١/  ٧(اإللكترونية بتاريخ  ،" )القطبية " العصر ( مجلة  ،محمد األحمري :مظاهراتمشروعية الـ ٧



 

 ٨  

  :والمظاهرة العالقة بين اإلضراب
فإن  ،ما يكون خاصاً على العكس من المظاهرة تتضح العالقة بينهما أن هدف اإلضراب غالباً

  .)١(الهدف منها يكون في الغالب عاماً واإلضراب قد يكون من شخص بمفرده بخالف المظاهرة
  :العصيان :اًرابع

 ،فهو عاص ،اصاهيه عصيا ومعصية وعصِعاه يصع :خالف الطاعة :في اللغة العصيان
   .)٢( المتناع عن االنقيادا ووالمعنى اآلخر للعصيان ه ،وعصي

ويندرج تحت هذا المفهوم العصيان ، )٣( مخالفة األمر اإليجابيهو   :العصيان في االصطالح
لبعض تتضمن مخالفة صريحة  وسيلة سلمية استثنائية هادفة مكفولة دستورياًالمدني وهو 

  افذة بغية إجبار السلطات الحاكمة على االنصياع لمطالب المحتجين األنظمة والقوانين الن
 " لعصيان المدني شروط ومحددات فإذا تحققت في العصيان صح وصفه بـول، )٤( الشرعية

   :)٥(من هذه الشروط ،غير مدني وإذا تخلفت كان عصياناً"  العصيان المدني
عن استخدام العنف والعمل المسلح " اصونالع"بمعنى أن يمتنع  سلمياً العصيان أن يكون  ـ ١
  .لتهديد بأيهماا وأ
ينتهي حال وعد  ،يهدف إلى تحقيق غاية ما اًاستثنائي اًالعصيان المدني نشاطيكون أن  ـ ٢

السلطة بتلبية المطالب كلها أو جزء منها، فهو مقيد بفترة زمنية معينة وال يجب أن يتحول إلى 
اطنيها، وهو في العادة يكون في المسائل السياسية الكبرى التي نشاط دائم يخل بأمن الدولة ومو

   .كمطالبة نقابة العمل بزيادة أجور العمال ،من المواطنين اًواسع اًتهم قطاع
مطالب محددة ومفهومة، متضمناً   ،اًومنضبط اًهادف أن يكون العصيان المدني عمالً ـ ٣

االطالع عليها، ويمكن أن تنشر هذه  ويفضل أن تكون مكتوبة حتى يتمكن المسئولون من
جل الزيادة في الضغط على الحكومة، كما يجب أن تكون قيادة أالمطالب في وسائل اإلعالم من 

                                                            

  .انظر نفس المصدر السابقـ ١
  .) ١٦٩٢ /١(باب العين ، للفيروز أبادي: القاموس المحيطـ ٢
  .) ١٥/ ٧( ،المعتزلي الحديد أبي ابن  :شرح نهج البالغة ـ٣
  .مقال جميل عودة، مركز اإلمام الشيرازي للدراسات والبحوث :طه وأهدافهمفهومه وشرو العصيان المدني ـ٤
  .نفس المصدر السابق ـ٥
  

  



 

 ٩  

العصيان المدني واضحة ومشخصة تعلن عن نفسها أمام الرأي العام، وهي التي تتفاوض بالنيابة 
ن قيادته غير أ وأهداف واضحة أوليس له  عن ممثليها وباسمهم، فإذا كان العصيان فوضوياً

  .فال يصح وصفه بالعصيان المدني ،مشخصة
  .أن يكون هدف العصيان تحقيق مطالب مشروعة وواقعية ـ  ٤
من حيث  جدياً متعلق بالسلطة وهو ضرورة أن تتعامل السلطة مع العصيان المدني تعامالً ـ  ٥

  .للمواطنين جميعاً مكفوالً دستورياً اعتباره حقاً
  :قة بين اإلضراب والعصيانالعال

 ولكن القوانينامتناع لغرض تغيير قانون معين أو نظام معين ويستمر حتى يتم تغيير  :العصيان
  .)١(اإلضراب امتناع عن العمل مدة معينة بهدف تحسين ظروف العمل

  
  
  

                                                            

  .مقال جميل عودة، مركز اإلمام الشيرازي للدراسات والبحوث :مفهومه وشروطه وأهدافه العصيان المدني ـ١



 

 ١٠  
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 ١١  

  
  المطلب األول

  مفهوم المهنة 
حذق و ،والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة، ق بالخدمة والعملالحذْ :المهنة في اللغة ـ ١

في خدمتهم وخرج في ثياب أي ، نة أهلههعملك وهو في م أي ماك ويقال ما مهنت ،بممارسته
   .)١( استعمله للمهنة :وامتهنه ،في ثياب يلبسها في أشغاله وتصرفاته أي، مهنته
  .)٢(الحرفة يتخذها الشخص لكسب العيش :المهنة في االصطالح ـ  ٢
األعمال المتشابهة التي  مجموعة من"  بأنها ،في مجلة اليوم األنصاريوعرفها الدكتور عيسى  

اآلخر بعد تدريب  ها، بحيث يمكن للفرد إذا مارس أحدها أن يمارس تنتمي إلى وحدة نوعية
 .)٣( " طفيف

فالمهنة هي مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات 
  .تدريبية

  :األلفاظ ذات الصلة
     :العمل ـ  ١

 :استعملهالجمع أعمال وو عمل عمالً أي فعل فعالًو، ن قصد، والفعل عنةالمه :العمل في اللغة
فهو يشمل العامل والخادم والموظف ، فعلوهو عام في كل فعل ي ،)٤(طلب إليه العمل وعمل به 
  .)٥( واألجير وصاحب المهنة

ية، يزاوله اإلنسان من أنشطة صناعية، أو مهنية، أو زراع كل ما هو " :العمل في االصطالح
   .)٦( " ، أو غيرها بغية أي هدفأو تجارية

كان  اءفالنشاط هو لب العمل ، سو ،والهدف ن وهما النشاطاويتضح هنا ركنا العمل األساسي
ستخراجه من كنوز ا ونشاطاً جسدياً أو ذهنياً والهدف هنا سواء كان مادياً كصناعة شيء ما ، أ

                                                            

                       ). ٤٢٤/  ١٣( ،باب مهن ،بن منظورال :لسان العرب ،)١٥٩٥ / ١(فصل النون ، أباديللفيروز  :القاموس المحيطـ ١
   ). ٧٠ / ٢( ،قلعه جي :معجم لغة الفقهاءـ ٢
  .األخالق والخدمة العامة ،السنة التاسعة والثالثون ،)١١٠٩٦(العدد  ،األنصاريعيسى :مجلة اليومـ ٣
  .) ١٣٣٩ /١(، فصل العين، للفيروز أبادي: القاموس المحيطـ ٤
  .) ١٤٥/ ١(، الباب عمل ،بن فارسا: س اللغة اييمعجم مقـ ٥
  .)١٢٧/ ٦٢( ،المبحث األول ،سليمان بن إبراهيم بن ثنيان: مجلة البحوث اإلسالمية ـ٦
  



 

 ١٢  

 ولحراسة التي يكون مردودها على إنتاج الدولة أا و، أكالوظائف الكتابية ،، أو معنوياًاألرض
  .لشركةا ولمؤسسة أا

فيطلق العمل على كل جهد يقوم به الفرد ماهراً به أو غير ماهر يعود عليه أو على  ،وعليه
  .الجماعة بالنفع

   :العالقة بين العمل والمهنة
فكل مهنة  ،العمل فالمهنة أخص من، وبينهما عموم وخصوص ةهناك فرق بين العمل والمهن

بخالف العمل، فقد يعمل تقتضي اإلتقان والمعرفة الدقيقة ألن المهنة ، عمل وليس كل عمل مهنة
 فالمهنة تعني المهارة في شيء ،اإلنسان في عمل ال يتقنه، فال يمكن أن نسميه ممتهناً له

يتضح من  ولكن ،من العمل العمل، فهي بذلك أخص ، أو مجالٍ معين من مجاالتمخصوصٍ
، فكأنهما لفظان من الممكن أن يستعمال بالتناوب"   المهنة " و"  العمل "بعض النصوص أن 
"   أنفسهم اَلمكان الصحابة ع "  : عائشة رضي اهللا عنهاالسيدة ما روته  مترادفان، ومثال ذلك

  .)١("  مهنَةَ أنفسهم كان الناس : "وورد الحديث نفسه بلفظ آخر

  :الوظيفة ـ ٢
ووظفت  الوظائف :لجمعواو طعام و غير ذلك   ما يقدر من عمل و رزق  :اللغة  الوظيفة في
   .)٢(رتهقد :توظيفاعليه العمل 
ن شاغله القيام بواجبات منصب مدني أو عمل معين يقتضي م هي :االصطالحالوظيفة في 

هي كيان نظامي يتضمن ف، )٣( تفرغ لذلك كلية أو لم يتفرغ سواء، معينة تحمل مسئوليةو، محددة
مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة ، مقابل تمتعه بالحقوق 

   .والمزايا الوظيفية

    :فةرالح ـ  ٣
الحيقال ،الكتسابا واسم من االحتراف وههي  :في اللغة فةر: هو يرف لعياله ويحترفح،  

  .)٤(بمعنى يكتسب من ههنا وههنا 

                                                            

                       ). ٣٠٧/  ١(، باب وقت الجمعة، كتاب الجمعة، البخاري :صحيح البخاريـ ١
  .) ٦٦٤/  ٢(، كتاب الواو، الفيومي: المصباح المنيرـ ٢
  ) .٢٧١-٢٥٧( علي شريف، صالدكتور :اإلدارة العامة مدخل األنظمةـ ٣
  .)٤١/ ٩(باب حرف  ،ابن منظور: لسان العربـ ٤



 

 ١٣  

وفي حديث  الصانع: والمحترف ألنه منحرف إليها ،التي منها يرتزق الصناعة بمعنى الحرفة
     .)١( علي من عيلته أحدهم أشد لحرفة: عمر رضي اهللا عنه

غوي فهم عن المعنى الل الحرفة وال يخرج استعمال الفقهاء للفظ :الحرفة في االصطالحب ـ 
                                                                                     .رفة ومن ذلك الوظائفح لالكتساب يعتبرون كل ما كان طريقاً

وعرفها ، )٢( لالكتساب حرف، ألنها صارت طريقاًالوظائف تعتبر من ال :يقول ابن عابدين
عمل يمارسه  وهي .)٣( " هي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها الحرفة"  :الرملي

   .راإلنسان يحتاج إلى تدريب قصي
 كتسب بهاهذه األلفاظ ترادف الحرفة بمعنى الطريقة التي ي :العالقة بين العمل والمهنة والحرفة

  .المهنة أعم من الحرفة إذ قد يكون كل منها حرفة وقد ال يكونو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

،   الباب حـرف ، الجوهري :الصحاح في اللغة، ) ٢٥٣/ ١(، مقطعات من كالم البلغاء ومواعظ النساك، الجاحظ: ـ البيان والتبين١
)١٢٤ / ١ .(  
  ). ٩١/ ٣(، باب الكفاءة، ابن عابدين: ابدينحاشية ابن عـ ٢
  ). ٢٥٨ / ٦(، رمليال :نهاية المحتاجـ ٣



 

 ١٤  

  الثاني المطلب
  اإلنسانية مفهوم المهن

تحت هذا  ويينط فالكل ،مع ظهور البشر دأبمصطلح  اإلنسانية كلمة :انيةاإلنس مفهومـ  ١

�W ،لفطرة اإلنسان اسبمن هي كل ما هو فاإلنسانية ،طبيعة خلقتهم تقتضيهح الذي المصطل �ª�

X��m�m�m�m�[��Z��Y��X��W�[��Z��Y��X��W�[��Z��Y��X��W�[��Z��Y��X��W�������������������������������\�������\�������\�������\llll)في  اهللا عز وجل اإلنسان منادياً أكرم ماهنا خاطب  ،)١
  .التي تميز بها عن سائر األحياء نسانيتهإ وكيانه وه

الخلق الطيب في التعامل واستحضار ظرف وهي المهن التي تتسم ب :المهن اإلنسانيةـ  ٢
دعوة  ،ال غير اًالطرف المقابل عند التعامل معه والتصرف على أساسه من منطلق كونه إنسان

فالمهنة بحد ذاتها  فنحن ال نفهم اإلنسانية الحق إال بالدين ومحبة البشر وبذل العون والغوثللخير 
قسم ألف يمين على فعل كذا وترك كذا ، بل الذي ا ولدى من يعمل فيها ، حتى ل ال توجد خلقاً

�W، يوجد اإلنسانية لديه هي مجموعة القيم التي يحملها كطبع في ذاته �ª�X��m�m�m�m�����g� �f��e�����g� �f��e�����g� �f��e�����g� �f��e

hhhh��������o��n��m���l��k��j��io��n��m���l��k��j��io��n��m���l��k��j��io��n��m���l��k��j��ipppp��������u��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����qu��t��s��r����qvvvv������������z��y���x��w����z��y���x��w����z��y���x��w����z��y���x��wllll )٢(.  

إليه أنفعهم  الخلقِ اهللا ، وأحب هم عياُلكلُ الخلقُ " :����قال رسول اهللا  :عن أنس بن مالك قالو
  .)٣( "ه لعياِل

 يا رسول :، فقال ����جاء إلى رسول اهللا  ، أن رجالًرضي اهللا عنهما بن عمر عبد اهللا عن و
      :����إلى اهللا عز وجل ؟ فقال رسول اهللا  األعمال أحب إلى اهللا ؟ وأي أحب الناسِ ، أياهللا
   .)٤( " أحب الناسِ إلى اهللا أنفعهم للناس وأحب األعمالِ إلى اهللا سرور تُدخلُه على مسلم"
 يغْرِس غَرسا َأو يزرع ما من مسلمٍ " ����رسول اهللا  عن ،عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهو

  .)٥( " زرعا فَيْأكُُل منْه طَير َأو ِإنْسان َأو بهِيمةٌ ِإلَّا كَان لَه بِه صدقَةٌ
ن نفع العباد يترتب عليه حب أ ���� األحاديث سابقة الذكر بين رسول اهللاهذه في  :وجه الداللة

 ،الشرونبذ  ،الخير لىإ وفهي تدع ة مع الناس جميعاًحسن المعامل لىإ وهذه األدلة تدعف، اهللا
                                                            

  ).                   ٦( ةاآلي: االنفطار سورةـ ١
  ).                    ١٣( ةاآلي :الحجرات سورةـ ٢
   ). ٣٧٢/ ٤(، ١٩٠٠ح ،ة الضعيفةضعفه في السلسل، )٢٤٩/ ١( ، باب الخلق كلهم عيال اهللا، للطبراني: مكارم األخالقـ ٣
  . )١٧٦ (ح ، حسنه األلباني في صحيح الجامع، ) ٤٥٣/  ١٢( ، )١٣٦٤٦(ح ، باب عبداهللا بن عمر، الطبراني: ـ المعجم الكبير٤
  ).٢٣٢٠(ح ، ) ١٠٣/ ٣(، باب االدالج من المحصب، كتاب المزارعة، البخاري: صحيح البخاريـ ٥

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 ١٥  

وسوف أوضح ، ن المهن اإلنسانية الطب والتعليمووجوه الخير تعم اإلنسان والطير والبهيمة وم
  .مدي التأثير على اإلنسان عند اإلخالل بإحدى المهن اإلنسانية

طلب مهارات معينة هي مجموعة من األعمال تتالمهن اإلنسانية وفي النهاية يتضح لنا أن 
يقصد بها الخير للمخلوقات كالطب والتعليم ) عملية( يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية

    .اآلخرينالنفس أو وكل ما يعود بالنفع على 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 ١٦  

  المطلب الثالث
  مشروعية العمل المهني في اإلسالم 

فالعمل يكفل للمرء العيش بكرامة ويوفر له كل أسباب ، ل وندب إليهحث اإلسالم على العم لقد
تعلم المهن  الفقهاء فقد عد  ،اللباس والطعام والشراب الحياة من حفظ نفوس الناس وتعليمهم وتوفير

يقول اإلمام النووي رحمه اهللا بعد أن قسم العلم ، فروض الكفاية من"  لقيام مصالح الدنيا "الالزمة 
وأما ما ليس علما  : "قال، " نفل "و"  فرض كفاية "و"  فرض عين "، إلى ثالثة أقسامالشرعي 

 ، ، نص عليه الغزاليففرض كفاية أيضاً ،ام أمر الدنيا، كالطب والحسابوحتاج إليه في ق، ويشرعياً
.  كالخياطة والفالحة ونحوهما ،واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا

، وقال اإلمام  ليست فرض كفاية :، فقال إمام الحرمين والغزالي اختلفوا أيضا في أصل فعلها
   .)١( "هي فرض كفاية  :الطبري

  :وقد دل على مشروعية العمل المھني في ا�س�م القرآن الكريم والسنة النبوية

  :أدلة مشروعية العمل من القرآن الكريم:أو ً 

  .)٢( W��ª�X�mmmm�������o��n��m��l��k��j���i��h��g���o��n��m��l��k��j���i��h��g���o��n��m��l��k��j���i��h��g���o��n��m��l��k��j���i��h��gllll :الزراعة مهنةـ  ١

W��ª�X��m�m�m�m�����{��z��y�������x��w��v��u��t��s��r��q��p�����{��z��y�������x��w��v��u��t��s��r��q��p�����{��z��y�������x��w��v��u��t��s��r��q��p�����{��z��y�������x��w��v��u��t��s��r��q��p :الصـيد مهنةـ  ٢

���~��}��|���~��}��|���~��}��|���~��}��|¡¡¡¡������������ �̈�§��¦��¥���¤��£��¢���� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢���� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢���� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢llll )٣(    

  .)٤( �W��ª�X��m�m�m�md��c���bd��c���bd��c���bd��c���beeee����������k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��fllll:الرعي مهنةـ  ٣

�W :التجارة مهنة ـ ٤ �ª�X��m�m�m�m]��\��[���� �Z��Y]��\��[���� �Z��Y]��\��[���� �Z��Y]��\��[���� �Z��Y����� �� ����b��a�� �̀ �_��^���b��a�� �̀ �_��^���b��a�� �̀ �_��^���b��a�� �̀ �_��^

g��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��chhhh��������k��j��ik��j��ik��j��ik��j��illll��������������q��p���������o��n��m��q��p���������o��n��m��q��p���������o��n��m��q��p���������o��n��mllll )٥(.  

                                                            

  .) ٥١/  ١( ،ام العلم الشرعيباب أقس ،النووي: المجموعـ ١
  ).                    ٦٤-٦٣(اآليتان  :الواقعة سورةـ ٢
  .)٩٤(اآلية  :المائدة سورةـ ٣
  .)٥٤( اآلية :طه سورةـ ٤
  .  )٢٩(اآلية  :النساء سورةـ ٥



 

 ١٧  

�W :صناعة السفن والنجارة مهنةـ  ٥ �ª�X��m�m�m�m��H��G� � � �F� �E� �D� �C��B��A��H��G� � � �F� �E� �D� �C��B��A��H��G� � � �F� �E� �D� �C��B��A��H��G� � � �F� �E� �D� �C��B��A

J���IJ���IJ���IJ���IKKKK�������������T��������S��R��Q��P���O��N��M��L�����T��������S��R��Q��P���O��N��M��L�����T��������S��R��Q��P���O��N��M��L�����T��������S��R��Q��P���O��N��M��Lllll )١(.  

  :وف والوبرصناعة الجلود وغزل الصوف، وصناعة األثاث واألمتعة من الص مهنةـ  ٦

�W� �ª�X��m�m�m�m��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

Q��PQ��PQ��PQ��PRRRR�����������������Z����Y��X��W��V��U��T��S�����Z����Y��X��W��V��U��T��S�����Z����Y��X��W��V��U��T��S�����Z����Y��X��W��V��U��T��Sllll  )٢(.  

��W��ª�X��m�m�m�m���c��b��a :صناعة المالبس والدروع مهنةـ  ٧ �̀�_�� �̂�]��\���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\

n��m��l���k���j��i��h��g��f��e��dn��m��l���k���j��i��h��g��f��e��dn��m��l���k���j��i��h��g��f��e��dn��m��l���k���j��i��h��g��f��e��doooo� �� �� �� ����r��q��� � � � � �p���r��q��� � � � � �p���r��q��� � � � � �p���r��q��� � � � � �p

��u��t��s��u��t��s��u��t��s��u��t��sllll )٣(.   

W��ª�X�mmmm�����������¼��»����º��¹���¼��»����º��¹���¼��»����º��¹���¼��»����º��¹¿���¾½¿���¾½¿���¾½¿���¾½����������Å��Ä��Ã�����Â��Á��À��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À :التعليممهنة  ـ ٨

��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Ællll�)٤(.   

  .)٥( W��ª�X��m�m�m�m��������o��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��eo��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��eo��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��eo��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��epppp����������������llll: الطبمهنة  ـ ٩
لعمل المهني العطرة مشروعية ا تتجلى في هذه اآليات :وجه الداللة من مجموع اآليات السابقة

الثالثة و، )٧(الثانية بينت اآليات مهنة الصيد اآليةو )٦(لزراعة والمزارعينعن افاآلية األولى تتكلم 
 والرابعة وضحت المقومات الكفيلة في حل التجارة وهو ،)٨(الثالثة الرعي وهي مهنة األنبياءو
اآلية ضحت ثم و، صناعة السفن والنجارة ة تكلمت عنواآلية الخامس، لتراضي بين األطرافا

واآلية  ،السابعة داللة واضحة على التعليموفي اآلية ، )٩(السادسة صناعة الجلود وغزل الصوف
مشروعية المهن والحرف ر فهذه اآليات الكريمة تقر، لطبا وحفظ البدن وه األخيرة تكلمت عن

  .فالعديد من األنبياء قد احترف هذه المهن

                                                            

  ).٣٨(اآلية  :هود سورةـ ١
   .)٨٠(اآلية  :سورة النحلـ ٢
  .)٨١(اآلية  :سورة النحلـ ٣
  .)١٢٢(اآلية  :وبةتسورة الـ ٤
   .)١٨٤(اآلية  :بقرةسورة الـ ٥
  ). ٢٧/٢٨٠(، سورة الواقعة، ابن عاشور: التحرير والتنويرـ ٦
  ). ٢٠/ ٣( ، سورة المائدة، ابن كثير: تفسير ابن كثيرـ ٧
  ). ٢٤/ ١( ، سورة طه، المحلي والسيوطي: تفسير الجاللينـ ٨
  ). ٢٣٩/ ١٤(، لسورة النح، ابن عاشور: التحرير والتنويرـ ٩



 

 ١٨  

  :لمطهرةأدلة مشروعية العمل من السنة ا :ثانياً
  :منها ،األحاديث التي تدل علي مشروعية العمل المهني عديدة

  :رعيالمهنة  ـ ١ 
ما بعثَ اللَّه نَبِيا ِإلَّا رعى الْغَنَم فَقَاَل  " :قال ����عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي  

  . )١( " ِلَأهلِ مكَّةََأصحابه وَأنْتَ فَقَاَل نَعم كُنْتُ َأرعاها علَى قَرارِيطَ 
  .هو مهنة األنبياء الرعيفقد بين الحديث الشريف أن  :الداللةوجه 
  :الزراعةمهنة  ـ ٢

من كَانَتْ لَه َأرض فَلْيزرعها فَِإن  " :����قال رسول اهللا   :قال رضي اهللا عنه عن جابر بن عبد اهللا
ا َأخَاههرِعزا فَلْيهعرزي ٢( " لَم( .   

  .وهو إشارة إلى مهنة الزراعة، الصحابة علي زراعة األرض ����حث رسول اهللا  :وجه الداللة
  :التجارةمهنة  ـ ٣
بالتجارة  ���� بن عبد اهللا عمل محمدف، ووظائف مختلفة وحرف والرسل بمهن عمل األنبياء 

فعرضت  ،ثم عمل في التجارة في أموال زوجه خديجة رضي اهللا عنها، مع عمه أبي طالب
منها   ����فقبله رسول اهللا، ميسره :لشام تاجراً مع غالم لها يقال لهعليه أن يخرج بمالها إلى ا

  .)٣( وخرج في مالها ذلك
   :النجارةمهنة  ـ ٤

      ����أن رسول  حديث أبى هريرة كما جاء في  ،عن عمل بعض األنبياء ���� أخبر المصطفى
  .)٤( "ام نَجاراكَان زكَرِيا علَيه السلَ " :قال
   :الدروع صناعة مهنة ـ ٥

 َأن داود علَيه السلَام كَان لَا يْأكُُل ِإلَّا من عملِ يده"  ����عن رسول اهللا رضي اهللا  عن أبي هريرة
يعمُل ، فكان الدروع ويصنع الدروع يأكل من عمل يده عليه السالم فكان، )٥( " ويبيعها من الحديد.  

                                                            

   .)٢١٤٣(ح ،) ٨٨/  ٣(، باب رعي الغنم، كتاب اإلجارة ،البخاري :صحيح البخاريـ ١
   .)٣٩٩٨(ح ، ) ١٩/  ٥(، باب كراء األرض، كتاب البيوع،مسلم: صحيح مسلمـ ٢
  .) ١٩٩/  ١(، ابن هشام: سيرة ابن هشامـ ٣
  .)٦٣١٢(ح ، ) ١٠٣/  ٦( ،باب من فضائل زكرياء ،كتاب الفضائل ،مسلم: صحيح مسلمـ ٤
  .)١٩٦٦(ح ،) ١٥/ ٣٩(، باب كسب الرجل وعمله بيده، كتاب البيوع ،البخاري: صحيح البخاريـ ٥



 

 ١٩  

  :الطبمهنة  ـ ٦
 ويدع  �فالرسول الكريم ،مهناً عديدة بما فيها الطب امتهنواالصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعين  
ب سعد بن أبي ث بن كلده يدعوه ليطبرلحارث بن الحارث الذي أخذ مهنة الطب عن أبيه الحاا

  .)١(ليضرب لنا مثال على ضرورة التطبب واالستشفاء  ،وقاص
  :يمالتعلمهنة  ـ ٧ 

 فعن ،وغيرهمرضي اهللا عنهم حيث قام به مصعب بن عمير، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم 

َأوُل من قَدم علَينَا مصعب بن عميرٍ وابن ُأم مكْتُومٍ  ": البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال
قْرَِئانِ النَّاسكَانَا ي٢("     و(.  

        

        

        

        

        

        

                                                            

  .) ٢٣٢/  ١( ،حرف الحاء ،ابن القيم الجوزية: الطب النوويـ ١
  .)٣٩٢٥(ح ،)٦٦/ ٥(، وأصحابه المدينة �مقدم الرسول ، مناقب األنصار، البخاري:صحيح البخاريـ ٢



 

 ٢٠  
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 ٢١  

  المبحث الثالث
  مشروعية اإلضراب 

عن  اًمعروف أو نهيالب اًأمرعبير عن الرأي وقد يكون اإلضراب اإلضراب صورة من صور الت
بالكتاب والسنة عن المنكر  األمر بالمعروف والنهييمكن االستدالل على مشروعية منكر وال

  :واإلجماع كما يلي
    :مالقرآن الكري: أوالً

  .)١( W��ª�X��m�m�m�mqp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fqp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fqp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fqp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f����������������llllـ  ١

كر دلت اآلية الكريمة أن من صفات المؤمنين األمر بالمعروف والنهي عن المن :وجه الداللة
  .)٢( فاإلضراب مشروع إذا كان فيه نهي عن منكر، فالمقصد مشروع  بوسيلة مشروعة

�W ـ ٢ �ª�X��m�m�m�m� � �̧ �¶���� � � � � �µ���´�� �̧�¶���� � � � � �µ���´�� �̧�¶���� � � � � �µ���´�� �̧�¶���� � � � � �µ���´��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��ÇÆ��Å��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��ÇÆ��Å��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��ÇÆ��Å��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��ÇÆ��Ållll )٣(.  

، سبب في النجاة اآلية الكريمة بينت أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو :وجه الداللة
والنهي مشروع فعليه يكون اإلضراب مشروعاً ، )٤( فاإلضراب فيه نهي عن الفساد في األرض

  .فه الرئيس القضاء على الفساد ومحاربتهإذا كان هد
  :السنة النبوية: ثانياً
من رَأى منْكُم  " :يقول ����سمعت رسول اهللا  قال ،عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنهـ  ١

هدبِي هرغَيا فَلْينْكَرم، عتَطسي لَم فَِإن، هانسفَبِل، عتَطسي لَم فَبِقَلْبِ ،فَِإنانِ ،هفُ اِإليمعَأض ذَِلك٥( "و(.   
   .الحديث الشريف على مشروعية تغيير المنكر بوسائل متعددة دل  :وجه الداللة

ِإن النَّاس ِإذَا رَأوا الظَّاِلم "  :قال ����رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  الصديق ـ عن أبي بكر ٢
 َأن شَكَأو هيدلَى يْأخُذُوا عي قَابٍفَلَمبِع اللَّه مهمع٦( " ي(.  

                                                            

   .)١٠٤(اآلية  :آل عمرانسورة  ـ١
    ). ١٢١٧/ ١(، تفسير سورة آل عمران، لفخر الرازيا :تفسير الفخر الرازيـ ٢
   .)١١٦(اآلية : هودسورة ـ ٣
   ). ٢٢٦٨/ ١(، تفسير سورة هود، طنطاوي: التفسير الوسيطـ ٤
    ).١٧٥(ح ، كون النهي عن المنكر من اإليمان: باب، كتاب اإليمان، مسلم: صحيح مسلمـ ٥
    ).١٩٧٣(ح ،صححه األلباني في صحيح الجامع ، )٤٣٤٠(ح ، باب األمر والنهي، كتاب المالحم، أبو داود: سنن أبي داودـ ٦



 

 ٢٢  

أن ترك تغيير المنكر ، مصطفى صلوات اهللا وسالمه عليهفيه بيان من الهادي ال :وجه الداللة
   .)١( يؤدي إلى الهالك فال بد من تغييره بالوسائل المشروعة

  :اإلجماعاالستدالل ب: ثالثاً
  واحد  ى وجوبه غيرقل اإلجماع علوقد ن، وف والنهي عن المنكر من الواجباتاألمر بالمعر

   أبي عن الجويني نقله و، والنووي، )٣(وابن عطية  ،)٢( كالغزالي رحمه اهللا، من علماء األمة
    .)٤( المعالي

  :المشروعة اإلضراب صورنماذج من 
 نماذج تدل على إضراب البعض بصورة جماعية أوحافلة ب العصور األولى لإلسالم كانت

  :كما يلي ،هاوسوف أتناول بعض ،صورة منفردة
  :فمن أمثلة اإلضرابات الجماعية

ألمر  حتى إنهم لم يبادروا باالمتثال، ،ـ أصاب الصحابة هم عظيم من توقيع صلح الحديبية ١
واستفحل  وسهم، وينحروا الهدي ليتحللوا من عمرتهم،ؤأن يحلقوا رحينما أمرهم  ���� الرسول

، فلم يجبه أحد " قُوموا فَانْحروا ثُم احلقُوا " :����م رسول اهللا له وقال األمر إلى حد ينذر بالخطر،
ما  :وهو شديد الغضب، فقالت سلمهفدخل على أم .. فلم يفعلوا ،إلى ذلك، فرددها ثالث مرات

اعذرهم، !  يا رسول اهللا :فقالت ! أمرتهم فلم يمتثلوا!  هلك المسلمون :؟ قال شأنك يا رسول اهللا
في الصلح، ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مكروبون،  عظيماً أمراً فقد حملت نفسك

فإذا رأوك فعلت تبعوك، فتقدم عليه الصالة والسالم  ،ولكن اخرج يا رسول اهللا، وابدأهم بما تريد
    فنحروه  ،فحلق رأسه، فلما رآه المسلمون تواثبوا على الهدي ،إلى هديه فنحره ودعا بالحالق

  .)٥( وحلقوا
 رسول االمتثال ألمر الفي رفضهم ، لى حال الصحابة رضوان اهللا عليهمبالنظر إ :وجه الداللة

نوع من  االمتثال ممارسةوهو صلح الحديبية وفي رفضهم هذا وعدم ، ألمر لم يفهموا حقيقته
  .اإلضراب

                                                            

  ). ٢٠١/  ٧(، باب الصبرعلى جور األئمة وترك قتالهم، الشوكاني:نيل األوطارـ ١
    ). ٣٠٦/ ٢( ، باب وجوب األمر بالمعروف، المنكركتاب األمر بالمعروف والنهي عن ، الغزالي: إحياء علوم الدينـ ٢
   ). ١٦٦/ ٥(، ابن عطية: المحرر الوجيزـ ٣
   .)٢١٢/ ٢ ( ،النووي: شرح النووي على صحيح مسلمـ ٤
  ).٢٧٣٢(ح، )١٩٦/ ٣(، باب الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، الشروط ،البخاري: صحيح البخاريـ ٥



 

 ٢٣  

 واجتمع في يوم الخميس رابع عشر(  :قال ،ـ ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم ٢

القالئين، ونهر و ،النصرية، وشارع دار الرقيق، وباب البصرة، ون الحربيةالمحرم خلق كثير م
وهم يلعنون الدعاة والقراء  ، وقصـدوا دار الخالفة وبين أيديهمينهم، بعد أن أغلقوا دكاكطابق

ا اجتمعوو –خ روقعت من أهل الكَ لبدعة إظهار شتم الصحابة التي أي منكرون –خ رأهل الكَ
أننا  ،الخدم فراسلهم الخليفة ببعض ،القول ، وتكلموا من غير تحفظ فيوازدحموا على باب الغربة

   .)١( ) فانصرفوا، معاودة بأن ال يقع ،، وتقدمناقد أنكرنا ما أنكرتم
نوع ممارسة لوذلك لتغيير المنكر  ،ففي االحتجاج وإغالق الدكاكين والتوجه إلى الخليفة :وجه الداللة

   .ضرابمن اإل
لم يكن يمنع المظاهرات واإلضرابات، حيث إنه اتفق في رضي اهللا عنه  اًعلي أن اإلمامـ   ٣

وفي مرة أخرى حيث عزل  ،زمانه أن أغلق أهل الكوفة الدكاكين، حيث حكم بحكم لم يرضوا به
 أهل الكوفة بعزله، خرجوا في تظاهرة، واإلمام لم يتعرض لهم بسوء، لم يرض بعض ياًقاض

  .)٢( وإنما تركهم وشأنهم بعد أن نصحهم
سواء ، اب صورة من صور التعبير عن الرأيالسابقة على أن اإلضر بينت األخبار أخيراً فقد

 وأ ،بالحلق والنحرللصحابة  ����أمره كما حدث في مسألة  ،متثال لألوامركان باالمتناع عن اال
اهللا عنه عندما أغلق أهل الكوفة  رضي وكما سمح علي، بدعة عندما أغلقوا الدكاكين إنكار

  .فكلها لم يمنعها الشرع ما دام المقصد مشروعاً ،الدكاكين بسبب عزل قاض
   :و من أمثلة اإلضرابات الفردية

  :   فَقَاَل ،يشْكُو جاره���� قَاَل جاء رجٌل ِإلَى النَّبِى  "،رضي اهللا عنه أبى هريرةما روي عن ـ  ١
بِرفَاص بثَالَثًا  ،اذْه نِ َأوتَيرم فَاطْ :فَقَاَل ،فََأتَاه باذْهى الطَّرِيقف كتَاعم حى  ،رف هتَاعم حفَطَر

الطَّرِيق ،َألُونَهسي َل النَّاسعفَج، نُونَهلْعي َل النَّاسعفَج هرخَب مهخْبِرَل ،فَيفَعَل وفَعو بِه َل اللَّهفَع، 
هارج هِإلَي اءفَج، فَقَاَل لَه: ههًئا تَكْرنِّى شَيى مالَ تَر جِع٣("  ار(.  
عه لم يمن ،االحتجاج من صوروضح الحديث الشريف أن طرح المتاع في الطريق  :وجه الداللة

عليه لكي يكف شر جاره عنه فنجحت هذه  الرجَل وإنما دّل، النبي صلوات اهللا وسالمه عليه
                                                            

    ). ٢٤٠/ ٨(، ابن الجوزي: المنتظمـ ١
  ).٤٦٦( ، ص الشيرازي :السبيل إلى إنهاض المسلمينـ ٢
حسن صحيح في صحيح : قال األلباني، )٥١٥٥( ح، ) ٥٠٤/ ٤(باب  في حق الجوار ، كتاب األدب ،أبو داود: سنن أبي داودـ ٣

  ).٢٥٥٩( ح،)  ٣٤٥/  ٢(، الترغيب في بر الوالدين وصلتهما ، الترغيب والترهيب



 

 ٢٤  

مما يبين إباحة الوسائل المشروعة لتحقيق مقصد مشروع  ،طريقة في كف شر الجار عن جارهال
  .أحكام المقاصدألن الوسائل لها 

وذلك أن النبي أرسله إلى بني قريظة لينزلوا على ، امتناع أبي لبابة بن المنذر عن الطعامـ  ٢
ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه ، الذبحأي ، فأشار بيده إلى حلقه، فاستشاروه في ذلك، حكم رسول اهللا

فانطلق إلى مسجد ، فحلف ال يذوق ذوقاً حتى يموت أو يتوب اهللا عليه، قد خان اهللا ورسوله
، فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد، المدينة فربط نفسه في سارية منه
  .)١(...حتى أنزل اهللا توبته على رسوله

حين شعر أنه خان اهللا ، هرضاأبي لبابة عن الطعام كان للداللة على عدم  اعامتن :وجه الداللة
  .صور اإلضراب بمعناه العام واإلضراب عن الطعام أحد ورسوله

  

  

    
   
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

 ). ٥٦٠/ ١(، أبو لبابة بن عبدالمنذر، بد البرابن ع: االستيعاب ـ١

  



 

 ٢٥  
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 ٢٦  

  المبحث الرابع
  أسباب اإلضراب 

، وسيلة لرفع الظلم عن المظلومين ووه، من حقوق اإلنسان أصيل حقالمشروع اإلضراب 
 ،كي يرضخوا لمطالبهم ،ى جهات معينةصرخة ضد الظلم أو للضغط عل المشروع واإلضراب

حينما يصاب المسئولون بالصمالضمير وال يروا غير أنفسهمقدان م وف ،شرع اإلضراب إال فال ي
قد تتعلق بالحق في حياة حرة  في محاولة لتحقيق مطالب، بعد استنفاذ كل وسائل التسوية الودية

    .رسالة احتجاجية يحدث من فراغ  فهو كريمة فال

فنظرية حقوق اإلنسان في اإلسالم تقوم في ، جأ إلى اإلضرابفإذا أختل حق من حقوق اإلنسان لُ
حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ حفظ النفس ووهى  ،بير منها على فكرة المقاصد الخمسجانب ك
، ويمكن استنباط  ض وهى المقاصد التي استنبطها الفقهاء من القرآن والسنةالعرحفظ المال و

، مثالً ال يمكن حفظ النفس إال إذا عاش اإلنسان في  العديد من األحكام األخرى التي تتصل بها
، بد من تعريف الحق لغة واصطالحاًال وقبل بيان أسباب اإلضراب ،بيئة صحية سليمة ، وهكذا

   .ألنه بمعرفة ذلك يمكن ذكر األسباب،ل في اإلسالموبيان حقوق العام
  :مفهوم الحق

�W��ª�X ،إذا ثبت ووجب قَّحي الشيء حقَّ وهو مصدر، ،الحق نقيض الباطل :الحق في اللغة
�m�m�m�m��|��{��z�����y��x��w��v��u��|��{��z�����y��x��w��v��u��|��{��z�����y��x��w��v��u��|��{��z�����y��x��w��v��ullll )لثابت الذي ال يسوغ إنكارها ووالحق ه .)١ 

)٢(.  

 :الحق في ا صط�ح

  .)٣( "  اًتكليفأو  سلطةً قر به الشرعي ٌاختصاص"  :مصطفى الزرقاء بأنه فقد عرفه األستاذ 

قتضاء ا ويقر به الشرع سلطة على شيء أ ٌاختصاصالحق "  :يالدرين ه الدكتور فتحيفوعر
  .)٤( "  ةلمصلحة معين دين من آخر تحقيقاً

                                                            

  .)٧(اآلية  :يسسورة ـ ١
  .) ١٦٧/ ٢٥( ،باب ح ق ق :تاج العروس من جواهر القاموس ـ٢
  ).٣/١٠( ، الزرقاء: ـ المدخل الفقهي العام٣
ليس مجالنا هنا التعرض  تعريفات كثيرة للحق في االصطالح وهناك، )٢٦٠(ص ، الدريني :الحق ومدي سلطان الدولة في تقييدهـ ٤

  .لها لكن الدراسات أكدت على أن تعريف الدريني هو أشملها



 

 ٢٧  

   اإلسالمحقوق العامل في 
    :حق إيجاد العمل وتوفيره :أوالً

فعلى الدولة ، العمل ونهى عن التواكل  والسؤال حرص أشد الحرص على الترغيب في فاإلسالم
 والرسولوإقامة المشاريع النافعة والعمل على إقراض من يحتاجون المال ، توفير فرص العمل

 َأن رجالً من اَألنْصارِ َأتَى النَّبِى " :أنس بن مالك رضي اهللا عنهفعن   ،على ذلك كان مثالً ����
 )٢( نَلْبس بعضه ونَبسطُ بعضه وقَعب )١( قَاَل بلَى حلْس. "َأما فى بيتك شَىء  " :يسَألُه فَقَاَل ����

اءالْم نم يهف با  " :قَاَل. نَشْرى بِهِمناْئت".  وُل اللَّهسا رما فََأخَذَهبِهِم قَاَل ����فََأتَاهو هدبِي: "  نم
مرتَينِ َأو ثَالَثًا قَاَل . "من يزِيد علَى درهمٍ  " :قَاَل. َأنَا آخُذُهما بِدرهمٍ :قَاَل رجٌل. "يشْتَرِى هذَينِ 

اشْتَرِ  " :ارِى وقَاَلفََأعطَاهما ِإياه وَأخَذَ الدرهمينِ وَأعطَاهما اَألنْص. َأنَا آخُذُهما بِدرهمينِ :رجٌل
 ى بِهنا فَْأتوماشْتَرِ بِاآلخَرِ قَدو كلِإلَى َأه ا فَانْبِذْهاما طَعمهدبَِأح" . وُل اللَّهسر يهف فَشَد بِه فََأتَاه

���� قَاَل لَه ثُم هدا بِيودع: "سخَم نَّكيالَ َأرو بِعو بتَطفَاح با اذْهموي شَرُل . "ةَ عجالر بفَذَه
   .)٣( " طَعاما بعضها ثَوبا وبِبعضهايحتَطب ويبِيع فَجاء وقَد َأصاب عشَرةَ دراهم فَاشْتَرى بِ

دعم ورعاية المزارعين و   دور الدولة في أبي حنيفة  أبو يوسف صاحب األمام وقد بين
فع إليه كفايته إن صاحب األرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره د " :الفق، الصناع

وهذا يدل على أن من حق الزارعين  ،)٤( "ليعمل ويستغل أرضه  من بيت المال قرضاً
 :والصانعين ونحوهم على الدولة أمرين

   .اإلقراض ، بإقراضهم أدوات العمل ووسائله إذا لم يجدوها :أوالً
  .هبة بإعطائهم إياها إن لم يستطيعوا سدادهاال :ثانياً

       لجمهور الناس عامة وأصحاب الحاجة ) ولي األمر(فقد أوجب اإلسالم رعاية اإلمام  
كُلُّكُم "  :عليهفي الحديث المتفق  ���� كما قال رسول اهللا  ،وجعله مسؤوالً عن ذلك أمامهم، خاصة
  .)٥( " ...ومسُئوٌل عن رعيته ه الِْإمام راعٍوكُلُّكُم مسُئوٌل عن رعيت راعٍ

                                                            

  ).    ٦٩٤/  ١(، فصل الحاء، الفيروز آبادي: القاموس المحيط، والجمع أحالس، كساء رقيق، الحلس بكسر الحاء وإسكان الالمـ ١
  ).    ١٦٢/  ١(، فصل القاف، الفيروز آبادي: محيطالقاموس ال، القَدح الغليظ: القَعب بفتح القاف وإسكان العينـ ٢
كتاب : حسنه األلباني في إرواء الغليل، )١٣٩٨( ح، ) ٤٠/ ٢(، باب ما تجوز فيه المسألة، كتاب الزكاة، أبو داود:نن أبو داودسـ ٣

  ).   ٣٦٨( ح ، ) ١٣٠/  ٥(، البيع
  ). ٣٦٤/  ٣(، ن زراعة األرض الخراجيةمطلب فيما لو عجز المالك ع، ابن عابدين:ـ حاشية ابن عابدين٤
  ). ٤٨٩٢( ح ،)١٩٨٨/  ٥(، باب قوا أنفسكم واهليكم، كتاب النكاح،البخاري،:صحيح البخاريـ ٥



 

 ٢٨  

   :حق العامل في األجر :ثانياً
فال  ،)١( "َأعطُوا اَلَْأجِير َأجره قَبَل َأن يجِفَّ عرقُه " :���� قال رسول اهللا، الحق استيفاءال بد من ف

على  األجربحيث ال يؤثر  ،شرعاً الحتمال كلمة األجر العدل للعمل بد أن يكون األجر معادالً
رضي اهللا فعن أبي هريرة ، واالجتماعية فال يبخس العامل حقهالعمل سلباً من الناحية النفسية 

ثَلَاثَةٌ َأنَا خَصمهم يوم الْقيامة رجٌل َأعطَى بِي ثُم  " :قال اهللا تعالى: ���� قال رسول اهللا:عنه قال
ح اعٌل بجرو رغَدهرَأج طعي لَمو نْهفَى متَوا فَاسَأجِير رتَْأجٌل اسجرو نَها فََأكََل ثَموعليه . )٢( " ر

أال يؤخر إعطاءه حقه بعد انتهاء عمله  ومن أهم الحقوق المادية الرواتب الشهرية والمكافآت 
في داخل الجهة التي يعمل لوظيا وكما أن من حق الفرد حصوله على الترقية والنم، والعالوات

لتعويضات عند ا وومن الحقوق المادية الرواتب التقاعدية أ ،إذا توافرت فيه الشروط المناسبة بها
فأي ، لجزئيا ولعجز الكلي أا وإلصابات التي تقع بسبب العمل سواء بالوفاة أا وترك العمل أ

وله حق التعويض على ما  ،م إلى إضراباتومن ثَّ ،اعتراضاتخلل في هذه الحقوق يؤدي إلى 
  .أصابه من ضرر

  :العامل في ضمان السالمة والحماية من إصابات العمل حق :ثالثاً
ويجب أن يعمل ، إلصابة باألمراضا وفال بد من توافر شروط األمن والسالمة من المخاطر أ 

ن أهم المنافع ومجوز اإلضرار بصحته فال ي، فر فيها اإلضاءة والتهويةاسبة تتوالفرد في بيئة منا
ات والمطاعم ودورات المياه واإلسعافات األوليةالتي يجب توفيرها المساجد والمصلي.  

�����������������حيث  ،وهو يشمل العمل وغيره من البشر أن يمتنعوا عن إحداث الفساد اهللا تعالىطلب قد  

W� �ª�X�� � ���m�m�m�m«��ª��©�� � � �̈ �§� �¦�� �¥� �¤��£«��ª��©�� � � �̈ �§� �¦�� �¥� �¤��£«��ª��©�� � � �̈ �§� �¦�� �¥� �¤��£«��ª��©�� � � �̈ �§� �¦�� �¥� �¤��£¬¬¬¬� �� �� �� ���²��±��°� � � �̄ �®��²��±��°� � � �̄ �®��²��±��°� � � �̄ �®��²��±��°� � � �̄ �®

�³�³�³�³llll )٣(.   
   :حقوق نفسية :رابعاً
 نية دون اضطهاد أو مضايقةفالبد من معاملته معاملة إنسا ،هذه الحقوق من أهم الحقوق تعتبر

بل تمتد إلى حماية كرامته  ،فال تقتصر حمايته من االعتداء على حياته وجسمه وعرضه، وإذالل

                                                            

كتاب : صححه األلباني في إرواء الغليل، )٢٤٤٣(ح ، )٨١٧/ ٢(، باب أجر األجراء، كتاب الرهون، ابن ماجه: سنن ابن ماجهـ ١
  ).١٤٩٨( ح ، ) ٣٢٠/ ٥(، باب المساقاة، الشركة

  ).٢٢٢٧(ح ، )٨٣/ ٣(، باب إثم من باع حراً، كتاب البيوع، البخاري: صحيح البخاريـ ٢
  ).٥٦(اآلية : األعرافسورة ـ ٣



 

 ٢٩  

W��ª�X��m�m�m�m�f����e��d�f����e��d�f����e��d�f����e��d، ألن المسلم يجب أن يكون عزيزاً،وعزته من اإلهانة واإلذالل 

�g�g�g�gllll )فالخير كل الخير في المسلم الحر العزيز ،فالبد من تربية معاني العزة ،)١، 
 وله الحق في التفكير والتطوير واإلبداع في مجال عمله وتقديم رأيه، مبدعاً منتجاً فيكون إنساناً

  .)٢( ونصبه للحق ،لعدل ميزان اهللا الذي وضعه للخلقفا ،فيعامل بالعدل والمساواة، رحاتهومقت

�W ،وقد دلت آيات كثيرة على وجوب قيام العدل والقسط �ª�X�mmmm������ �̄ �®��¬��«��ª�� � �©�� �̄ �®��¬��«��ª�� � �©�� �̄ �®��¬��«��ª�� � �©�� �̄ �®��¬��«��ª�� � �©

¹�� �̧ �¶� �µ�� � �́ �³��²� �±�� �°¹�� �̧ �¶� �µ�� � �́ �³��²� �±�� �°¹�� �̧ �¶� �µ�� � �́ �³��²� �±�� �°¹�� �̧ �¶� �µ�� � �́ �³��²� �±�� �°ºººº� �� �� �� �¿� � �¾��½� �¼� � � �»¿� � �¾��½� �¼� � � �»¿� � �¾��½� �¼� � � �»¿� � �¾��½� �¼� � � �»ÀÀÀÀ� �� �� �� �� �Å� � �Ä� � � � � � � � � � �Ã� �Â� � � �Á� �Å� � �Ä� � � � � � � � � � �Ã� �Â� � � �Á� �Å� � �Ä� � � � � � � � � � �Ã� �Â� � � �Á� �Å� � �Ä� � � � � � � � � � �Ã� �Â� � � �Állll )٣(،             �

W� �ª�X��m�m�m�m� � »º��¹� � �̧ � �¶� � »º��¹� � �̧ � �¶� � »º��¹� � �̧ � �¶� � »º��¹� � �̧ � �¶llll)لعدل في على وجوب ا فهذه اآليات تدل داللة واضحة ،)٤
  .األقوال واألفعال
وال يهدد العامل بعزله  ،)٥( " الَ تَضرِبوا الْمسلمين فَتُذلُّوهم"  :رضي اهللا عنه قالوالفاروق عمر 

فكلها سلبيات نهى الرسول عن التهديد بها والتهديد بها  ،عمله لمرض أصابه أو لكبر عمرهمن 

�W يحتمل  يكلف بما الوال ،ن أسيء معاملتهإ ووله أن يشك ،إذالل �ª�X��m�m�m�m��ª��©��� �̈ �§��ª��©��� �̈ �§��ª��©��� �̈ �§��ª��©��� �̈ �§

¬��«¬��«¬��«¬��«®®®®��������llll )فكلها أسباب تؤثر عكسياً على نجاح العمل وتطوره ،)٦.  
  �:حقوق دينية :خامساً

�Wفال يمنع الفرد من ممارسة الشعائر الدينية   �ª�X��m�m�m�m��k�����j��i��h���g��f��e��d��c��k�����j��i��h���g��f��e��d��c��k�����j��i��h���g��f��e��d��c��k�����j��i��h���g��f��e��d��c

po��n��m��lpo��n��m��lpo��n��m��lpo��n��m��l�����������s��r��q���s��r��q���s��r��q���s��r��q�������������|��{��z��yx��w��v��u��t�|��{��z��yx��w��v��u��t�|��{��z��yx��w��v��u��t�|��{��z��yx��w��v��u��t������ �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}

b��ab��ab��ab��allll )بتأدية والسماح له ،العمل للشهر الصوم ومراعاة مالئمة وذلك بإقامة الصالة ،)٧ 
  .وإعطاؤه حقه في األعياد الدينية ،الحج والعمرة

  
  

                                                            

  ).٨(اآلية  :المنافقونسورة ـ ١
   .)١٥٤(ص  ،باب أدب الدنيا، لماورديا :أدب الدنيا والدينـ ٢
   ).٥٨(اآلية  :النساءسورة ـ ٣
  ).٢٩(اآلية  :ألعرافاسورة ـ ٤
شعيب صححه ، ٣٣٥٩٢ح ،)٤٩٦/ ١٧( ،باب ما يوصي به اإلمام الوالة، كتاب السير ،بن أبي شيبةا: مصنف ابن أبي شيبةـ ٥

  .األرناؤوط
  .)٢٨٢(اآلية  :بقرةسورة الـ ٦
  .)١١٤(اآلية  :سورة البقرةـ ٧



 

 ٣٠  

  :حقوق اجتماعية :سادساً
الْمْؤمن  " :����وقال رسول اهللا  ،تصفق اإلنسان واليد وحدها ال يمكن أن هااإلنسان يكمل أخ

لما  ،ط بين المسلمينقات والترابافال بد من إقامة الصد ،)١( " لْمْؤمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضاِل
  .على المجتمع جميعاًيعود بالنفع 
  )٢(وإذا افترقن تكسرت آحادا       تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا :الطغرائيقال 

أن يتبادل التهاني  وله الحق في ،قات اجتماعيةوتكوين عالواصل مع غيره فله الحق في أن يت
ومستجدات  لدينيةا وول بعض الموضوعات االجتماعية أوتبادل أطراف الحديث ح ،والتبريكات

  .العمل على أن ال تطغى هذه األحاديث على األداء أو تأخذ شكالً مغايراً عن العادة المألوفة
   :يما يليمتمثلة فاإلضراب وعليه يمكن القول بأن أسباب 

  .بقةحقوق الساالأحد  انتهاك  ـ ١
   .أو بالطرق االعتيادية شفهياً وقحقالب مطالبةالعدم جدوى ـ  ٢
   .تقصير ولي األمر في حل المنازعات بين العاملينـ  ٣
  .هتوافر حد الكفاية لي فال ،المعطى للعامل ومتطلبات الحياة بين األجر وجود فجوة ماـ  ٤
التفرقة " أو ما يسمى بـ، المتمثلة في ظلم بعض األجناس، اإلجتماعيةـ تحسين األوضاع  ٥

  ."العنصرية 
إضراراً بمصالح الدولة  اأن فيه، تعديل بعض السياسات الحكومية التي يعتقد المضربونـ  ٦

  .العليا
 

  
  
  
 

  

  
                                                            

صححه ، )١٩٢٨( ح ، )٣٢٥/ ٤(، ة المسلم على المسلمباب ما جاء في شفق، كتاب البر والصلة، الترمزي: سنن الترمزيـ ١
  ). ٦٦٥٤(ح ،األلباني في صحيح الجامع 

  . )٨/ ١(، يعقوب: آلليء الآلليءـ ٢



 

 ٣١  
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 ٣٢  

   المبحث الخامس
  أنواع اإلضراب وصوره

 ،ومن حيث الباعث ،الزمني ومن حيث المدى ،والكيفية ،تلف اإلضرابات من حيث النوعيةتخ
 .فقد يكون علنياً بامتناع الكل عن العمل وقد يكون بالتباطؤ في العمل  ،فمن حيث النوعية
أما من  ،في مكان العمل وقد ال يصحبه ذلك اًفقد يصحب اإلضراب اعتصام ،ومن حيث الكيفية

منشأة معينة وقد  أووقد يكون جزئياً لفئة محددة ، عاماً وشامالً قد يكون إضراباًف ،المدى حيث
   .يكون اإلضراب مؤقتاً بمدة محددة قصيرة أو طويلة

البلدان عد اإلضراب في بعض وي ،غير مشروعةقد تكون مشروعة و تاإلضرابا قد تكونو
 اإلضرابفيعتبر  ،لممثلة لكل فئةعندما يلقى الدعم والموافقة من النقابات ا إضراباً رسمياً

لدفاع عن مصالح المهنة بمعزل ا وإذا كانت غاياته الحصول على مطالب مشروعة أمشروعاً 
لذي ال تكون غايته المطالبة بتحسين ا وهالمشروع فغير  اإلضرابعن أي اعتبار آخر، أما 

  .)١( مشروعبل وغير  ،غير رسمي دون موافقة النقابة فيعد إضراباًيقوم ب و، شروط المهنة
  )٢( من أنواع اإلضراب عن العملو 
أكثر أشكال اإلضراب جدية، وهذا اإلضراب يضم العمال في  وهو من :اإلضراب العامـ  ١

لدولة قام ا ومنطقة واسعة، وقد يشمل البلد كله وغالبا ما يكون نتيجة ألن صاحب العمل وه
  .بإهدار حق من حقوق العامل

لنوع من اإلضراب تقوم به فئة معينة من الشعب تجمعهم مهنة أو ا ذاوه :اإلضراب الفئويـ  ٢
   .كاألطباء والمدرسين والعمال وغيرهم من فئات الشعب ،وظيفة واحدة

  )٣(:صور اإلضراب
  :)العادي(اإلضراب التقليدي

بصورة ويتم فيه ترك العمل  ألكثر انتشاراً،ا وويعتبر هذا النوع من اإلضرابات األكثر تأثيراً وه
  .المضربون يتم العدول عن اإلضراب إليها و، وبمجرد تحقيق األهداف التي يصبكاملة

  :)الدوار(  اإلضراب الدائري
 وهي التي ال تشمل وحدات المؤسسةيتطلب تخطيطاً محكماً فا�متناع عن العمل يتم بالتناوب  

على استمرارية اإلضراب  بقصد المحافظة جميعها بل تنتقل بالتناوب من وحدة إلى وحدة أخرى،

                                                            

  ).٥٢١(ص ، محمود زكي: الوجيز في قانون العملـ ١
  .المصدر السابقـ ٢
   .)١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي: معجم المصطلحات القانونيةـ ٣



 

 ٣٣  

وهو تمهيد لالنقطاع عن العمل  ،جهة ثانية من جهة، وعدم حرمان العمال من كل أجورهم من
  .بصورة كلية ما لم يتم تحقيق مطالب المضربين

                                                       :)١(القصير والمتكرراب اإلضر

إلضراب وتكررها سواء كان ذلك بالبقاء في أماكن العمل أو هذا اإلضراب يتسم بقصر فترة ا
يتأخرون عن ذلك في  فيمتنع فيه العمال عن االلتحاق بمراكز عملهم أو  ،خارج أماكن العمل

  .، ليستأنفوا العمل بعد ذلكأوقات منتظمة
  :اإلضراب البطيء

لحال ا وكما ه، دمة للجمهورلتقليل من الخدمات المقا وويتميز هذا النوع بالتقليل من اإلنتاج أ 
   .كالتقليل من كمية اإلنتاج ،كعالج حالة أو حالتين وفي المصانع ،في مجال الطب

   :اإلضراب التضامني
كظلم عامل  ،راء آخرينجدفه الدفاع عن المصالح المهنية ُأله ضرابإ واإلضراب التضامني وه

  .وسلب حقوقه مثال
   :اإلضراب الفجائي

   .دون سابق إنذارعلن بي إضراب ووه
  :اإلضراب السياسي

وإنما يكون موجهاً ضد السياسة التي تتبعها  ،ليس موجهاً ضد مؤسسة ما إضراب ووه 
  .الحكومة

 :اإلضراب االعتصامي
ممارسة أي نوع من دون  ،وفي هذا النوع من اإلضرابات يبقى المضربون في أماكن عملهم

  .أنواع األعمال
وصوره المتعارف عليها في كثير من بالد العالم يمكن أن تأخذ  هذه جملة من أنواع اإلضراب

    .لمتعارف عليها وأخرى لكن ما ذكرنا ه متعددة اًوصور أشكاالً
 

 

                                                            

  .)١(ص ، باب اإلضراب، عدد من المؤلفين:بية العالميةالموسوعة العرـ ١
  



 

 ٣٤  
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 ٣٦  

  المطلب األول
  المعلّم ،التعلم ،التعليم ،مفهوم العلم

ة لما لها من ض المفاهيم المهمشروع في بيان مشروعية التعليم والتعلم البد من إيضاح بعقبل ال
فبها يتضح جلياً دور العلم في إصالح الفرد والمجتمع والرقي به  إلى  ،مساس في لب الموضوع

  .أعلى الدرجات
 هللا في األرضفاإلنسان  خليفة ا ،اإلسالم وفطرة اهللا في اإلنسان العلم هو شعار :مفهوم العلم

فلم  ،ت إليها نفوسهماشرأبت لها أعناق المالئكة وتشوف وهي منزلة ،وفق منهج اهللاليعمرها 
  .)١(يعطوها ومنحها اهللا لإلنسان 

،  ماًلْه عأعلم الشيء علمتَ :، يقاللمعرفة والشعور واإلتقان واليقينيطلق على ا :العلم في اللغة
    .)٢(أتقنه  :مهوتعلَّ  م األمرلع :، ويقال ما شعرتُ :أي ،دومهبخبر ق ما علمتُ :، ويقالعرفتهأي 

نشاط يهدف إلى تحقيق " والتعليم هو ،م على وزن التفعيللتق من الفعل عمصدر مش :التعليم
لعقلي للطالب وقدرته على الحكم المستقل ا وفيها احترام النم مارس بالطريقة التي يتمم ويالتعلَّ

  .)٣( " والفهم معرفةوهو يهدف إلى ال
م بوسائل ه بها المعلومات لذهن المتعلّوجي على شكل عمليات يلمربا وأ المعلّمفهو نشاط من 

ذهنه من معلومات  في بهدف نقل ما المعلّممة التي يمارسها لعملية المنظّا وفالتعليم ه ،منظمة
يرى أن في  المعلّمعليم نجد وفي الت .م بحاجة إلى تلك المعارفالمتعلمين الذين ه ومعارف إلى

يرى أنهم بحاجة  ألنه ،ذهنه مجموعة من المعارف والمعلومات ويرغب في إيصالها للطالب
ناتج تلك الممارسة هي  مةله شخصياً وفق عملية منظّبفيمارس إيصالها لهم مباشرة من ق ،إليها

وما  المعلّممعلومات وال ق حصول الطالب على تلك المعارفالتعليم ، ويتحكم في درجة تحقّ
   .)٤(المجال  يمتلكه من خبرات في هذا

تعديل في السلوك أو  " :م هووالتعلُّ ،لم على وزن التفعلمصدر مشتق من الفعل ع هو :مالتعلُّ
م نشاط عقلي وجداني ذاتي يمارسه المتعلّ فهو ،)٥("تغيير في األداء نتيجة الخبرة والتدريب 

                                                            

  ).١٥١( ص ، دعلي أحمد مدكور: نظريات المناهج العامةـ ١
  ).٤٢٧/  ٢(، كتاب العين، الفيومي:المصباح المنيرـ ٢
  ).١٣٤(ص ، محمود غانم: التفكير عند األطفال تطوره وطرق تطويرهـ ٣
  .نفس المصدر السابقـ ٤
  ).٢٧(ص ، األول الفصل، رجاء أبو عالم: طبيقاتهالتعلم أسسه وتـ ٥



 

 ٣٧  

ينتج عنه تغيير في السلوك والمهارات وعادات فكريه تؤدي  ،يمربلا وأ المعلّمبتوجيه من 
    .التكيف مع البيئة ادراً علىيصبح قإلى نمو وتحسن مستمر حتى 

بأنه :مف التعلّوهناك من عر ١(ر في السلوك اإلنساني نتيجة للتعليم بوسائله المختلفة تغي(، 
مادية  ،لمكتسبةا وجات النفس الفطرية أأو بحاجة من حا ،م عملية تبدأ بدافع فكريوالتعلّ
يصاحب ذلك عند اإلنسان المسلم إحساس بحاجته على االستعانة بهدي  ،وجدانية أوكانت 

وبذل  ،النشاطمع االستعانة بهدي اهللا يدفعان اإلنسان إلى  ،اهللا وعونه و هذا اإلحساس
صول أي من أجل الح ،اجة أو حل المشكلةجل الوصول إلى إشباع الحالجهد المناسب من أ

  .موهنا نقول إن اإلنسان قد تعلّ ،لهذا الفهم ثم يتعدل هذا السلوك طبقاً ،على الفهم
تعهد إليه  لصانع الذيا ووه ،)٢(من يتخذ مهنة التعليم  وهو ،اسم فاعل من الفعل علّم :المعلّم

 ،إيجاباً وليه سلباً أاألمة تنمية شخصية أبنائها تنمية متكاملة متوازنة وذلك من خالل التأثير ع
بتربية وتوجيه تالميذه لتطوير  فهو يعنى، حتذى بهائ قدوة صالحة يبما يحمل من مباد المعلّمف

  .)٣(المجتمع  ضمن األهداف التربوية النابعة من تعاليم  اإلسالم السمحة
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                            

   ).١٧١(ص ، مفهوم التعلم،الفصل السادس،مدكور: نظريات المناهج العامةـ ١
  ). ٦٢٤/  ٢(باب العين ، الزيات: المعجم الوسيطـ ٢
   .وما بعدها، )١٧١(ص ، مفهوم التعلم،الفصل السادس،مدكور: نظريات المناهج العامةـ ٣



 

 ٣٨  

  المطلب الثاني
  مشروعية التعليم والتعلم 

لجهل شر وبالء ورذيلة، وإن العلم النـافع مصـدر الفضـائل    او ،إن العلم شرف ونور وفضيلة
وينبوعها، وإن الجهل مكمن الرذائل وموردها، وإنه بالعلم النافع يتحقق لألفراد والمجتمعات بناء 
األمجاد وتشييد الحضارات، كما أنه بالجهل تتزعزع األركان، ويتصدع عامر البنيـان، ويحـل   

  . الدمار ببني اإلنسان
التعلم والتعليم حث عليها كتاب اهللا وسنة رسوله واآلثـار الـواردة عـن الصـحابة     فمشروعية 

ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة منوهة بفضل العلم وأهله، والحث علـى تعلمـه    ،والتابعين
  .وكسبه
  :من الكتاب االستدالل:أوالً

    .)١(�W��ª�X��m�m�m�mâ����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Úâ����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Úâ����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Úâ����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Úãããã���������ç��æ�����å��ä�ç��æ�����å��ä�ç��æ�����å��ä�ç��æ�����å��ällllـ  ١
وذلك لما للعلم ،لقد رفع اهللا تعالى  شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم، ورفع منزلتهم :جه الداللةو 

اهللا  اآلخرةوفي الدنيا ،  ففي  العلم في اآلخرة أهلفاهللا يرفع  ،من شرف المكانة وعظيم المنزلة
اهللا  ي الدنيا يرفعهمدرجات جزاء بما قاموا به من الدعوة إلى اهللا والعمل بما علموا ، وف يرفعهم

  .)٢(�بين عباده 

 .)٣( W��ª�X��m�m�m�m��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��Pllllـ  ٢

ك إال لما للعلم دة من شيء إال من العلم،  وما ذاباالستزا � لم يأمر اهللا تعالى نبيه :وجه الداللة 
ترغيـب فـي   فيهـا  كما  ،ثر في حياة البشر، فأهل العلم هم األحياء، وسائر الناس أمواتمن أ

ألن رتبة العلم أعلى الرتب، وبحره واسع ال يحيط به  ،ي فيه إلى ما شاء اهللام والترقّتحصيل العل
  .)٤( إنسان

    .)٥( W��ª�X��m�m�m�mÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÍÍÍÍ����������Ñ��Ð�������Ï����Î��Ñ��Ð�������Ï����Î��Ñ��Ð�������Ï����Î��Ñ��Ð�������Ï����Îllllـ  ٣

                                                            

  .)١١(اآلية  :لةالمجادسورة  ـ١
  ). ٢٣,٢٤٦(، الطبري :جامع البيان في تأويل القرآن ـ٢
   .)١١٤(اآلية من  :طهسورة  ـ٣
   ). ٢٩٢، ١٦(، سورة طه، الزحيلي :التفسير المنير،) ١٧٣/  ٢(،سورة البقرة، الرازي: مفاتيح الغيب ـ٤
  .)٩(اآلية  :الزمرسورة ـ ٥



 

 ٣٩  

لما يختص به العالم من فضيلة ، فقد منع اهللا سبحانه المساواة بين العالم والجاهل :وجه الداللة   
   .)١( لم ونور المعرفةالع

�W ـ ٤ �ª�X�mmmm� �� �� �� �� � � �º��¹����º��¹����º��¹����º��¹����½���¼��»½���¼��»½���¼��»½���¼��»¾¾¾¾�� �� � �� � �� � �� � � � � � � �Â��Á��À��¿���� � � � �Â��Á��À��¿���� � � � �Â��Á��À��¿���� � � � �Â��Á��À��¿����� �� ���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ç��Æ��Å��Ä��Ã

��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����Èllll )٢(.    
  .)٣(لتعليم ا والمراد من اآلية الكريمة ه :وجه الداللة   

    .)٤( W��ª�X��m�m�m�m��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��Allllـ  ٥
  .)٥( أن يبينه ن عنده علم يجب عليهفإن كل م ،للتعليم يجابإ ووه :اللةوجه الد   
  السنة النبوية المشرفة االستدالل ب :ثانياً

ن سلَك طريقا يطلُب م : "يقول ����سمعت رسول اهللا : رضي اهللا عنه  قالعن أبي الدرداء ـ  ١
المالِئكَةَ لَتَضع َأجنحتَها رِضى لطالبِ العلم ،  سلَك اهللا بِه طريقا من طُرق الجنَّة، وِإن: فيه علما

وِإن العالم لَيستَغْفر لَه من في السموات ومن في األرضِ ، والحيتَان في جوف الماء ، وِإن 
ةُ األنبياء، فَضَل العالمِ على العابِد كَفضل القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكَواكب، وِإن العلماء ورثَ

    .)٦( "وِإن األنبياء لم يورثُوا دينارا وال درهما ، ورثُوا العلم ، فَمن َأخَذَه َأخَذَ بِحظّ وافر
لما له من فضل  ،فيه داللة واضحة على أن السعي في العلم يوصل إلى الجنة :وجه الداللة

 .عظيم يعم الناس جميعاً
مثَُل ما بعثَني اُهللا  " :����رسول اهللا  قال: قال، عري رضي اهللا عنهوعن أبي موسى األش ـ ٢ 

َأنْبتَت الْكََأل بِه من الْهدى والْعلْمِ، كَمثَلِ الْغَيث الْكَثيرِ، َأصاب َأرضا، فَكَان منْها نَقيةٌ قَبِلَت الْماء فَ
جادب َأمسكَت الْماء فَنَفَع اُهللا بِها النَّاس فَشَرِبوا وسقَوا وزرعوا والْعشْب الْكَثير وكَان منْها َأ

قه في وَأصابتْ منْها طَاِئفَةً ُأخْرى، ِإنَّما هي قيعان الَ تُمسك ماء، والَ تَنْبتُ كََأل، فَذَِلك مثَُل من فَ

                                                            

  ). ٢٠٩ / ١٥(، القرطبي :الجامع ألحكام القرآنـ ١
  ).١٢٢(اآلية  :التوبةسورة ـ ٢
  ). ٦٣٥/ ١(، ابن جزي :التسهيل لعلوم التنزيلـ ٣
  ).١٨٧(اآلية  من: آل عمرانسورة ـ ٤
  ). ١٦٠/ ١( ، السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانـ ٥
حسنه ، )٨٨(ح ، )٢٨٩(ص، دون الحفظ لهاباب عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها  ،كتاب العلم: صحيح ابن حبانـ ٦

  ).٢١٢(ح ،)  ٤٦/  ١(، كتاب العلم، األلباني في مشكاة المصابيح



 

 ٤٠  

عا بم هنَفَعينِ اِهللا وى اِهللا ددْل هقْبي لَما وْأسر بِذَِلك فَعري لَم نثَُل ممو لَّمعو ملفَع ،ي اُهللا بِهثَن
لْتُ بِهسي ُأر١( "الَّذ(.  
هتدى بهم في ظلمات الجهل فالعلماء بما أنزل اهللا على رسوله هم اإلدالء الذين ي :وجه الداللة

  .)٢( دوا ضل السالكقه والضالل، فإذا فُبوالشُ
طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ "  :����رسول اهللا  قال: قالعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ـ٣

  .)٣( " مسلمٍ
  .أن مدارسة العلم واجبة على كل مسلم ���� وضح الهادي المصطفى :وجه الداللة

ذَا ماتَ الْعبد انْقَطَع عملُه ِإلَّا ِإ"   :����قال رسول اهللا  :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ـ ٤
و لَهعداِلحٍ يص لَدو َأو ،بِه نْتَفَعلْمٍ يع َأو ،ةارِيج قَةد؛ ص ثَلَاث ن٤( " م(.   

أن مما يبقي لإلنسان بعد مماته العلم الذي ينتفع به ليبين فضل  ����بين رسول اهللا  :وجه الداللة
      .)٥(العلم والعمل به

إن اَهللا ومالَِئكَتَه وأهَل السماوات  " :����رسول اهللا  ي أمامة الباهلي رضي اهللا عنوعن أب ـ ٥
ري النَّاسِ الخَيلِّمعلَى مع لُّونصوتَ لَيتَّى الححا ورِهحلَةَ في جتَّى النَّمضِ حاَألر٦( "و(.  

لخير حيث يثني عليه اهللا تعالى ويستغفر له أهل السماوات عظم أجر معلم الناس ا :وجه الداللة
  .)٧(لما يحصل في األرض من الخير من نشر العلم واألرض

  آثار السلفب االستدالل:ثالثاً
  " من إحيائها بعض ليلة أحب إليتذاكر العلم " بن عباس رضي اهللا عنه اقال  

قال سفيان  ،)٨(
من " قال أيضاً  و ،العلم إذا صحت فيه النية ضل من طلبما من عمل أف"  : الثوري رحمه اهللا

  .)٩(  " العلمأراد الدنيا واآلخرة فعليه بطلب 

                                                            

  ).٧٩(ح ، )٢٧/ ١(، باب فضل من علم وعلم ،كتاب اإليمان، البخاري: صحيح البخاريـ ١
  ).٢٠(ح ، )١٦٣/ ١(، باب فضل من علم وعلم ،كتاب العلم، ابن بطال: صحيح البخاريـ شرح ٢
  ).٤٠(ص ، حسنه الزركشي في الآلليء المنثورة، ٢٢٤ح ، ) ٨١/ ١(، باب فضل العلماء، المقدمة: سنن ابن ماجهـ ٣
  ).١٦٣١(ح ،)١٢٥٥/ ٣( ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،كتاب الوصية، مسلم: صحيح مسلمـ ٤
  ).١٦٣١(ح ،)٨٥/ ١١( ، الثواب بعد وفاتهباب ما يلحق اإلنسان من  ،كتاب الوصية، النووي: شرح النوويـ ٥
صححه األلباني في مشكاة ، )٢٦٨٥( ح ، ) ٥٠/ ٥(، فضل الفقه على العبادةباب ، كتاب العلم، الترمذي: سنن الترمذي ـ٦

   ).٢١٣(ح ، ) ١/٧٥(، كتاب العلم، المصابيح
  ). ٥٦٨/ ٤(، المناوي:فيض القدير ـ٧
  .)٢٠٤٦٩(ح ، )٢٥٣/ ١١(، لعلمباب ا ،الصنعاني: مصنف عبد الرزاقـ ٨
  ). ١٦٥، ١(، ابن قيم الجوزية:مفتاح دار السعادةـ ٩



 

 ٤١  

  .ح  ما للعلم من فضل على العمل وأن العلم سبب كل خيروتبين بوض :وجه الداللة
  :وعليه فإن التعلم يعتريه أيضاً األحكام التكليفية الخمسة

  :مللتعلّ الحكم التكليفي
  :م األحكام التكليفية فقد يكونالتعلّيعتري 

لَى  " :����فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا  :عين فرضةٌ علْمِ فَرِيضالْع طَلَب

فمنهم من قال إنه علم  ،العلم الذي هو فرض على كل مسلم اختلف الناس في ،)١( " كُلِّ مسلمٍ
وقال الفقهاء هو  ،علم به ذات اهللا سبحانه وصفاتهحيد ويدرك التوإذ به ي، الكالم  وهم المتكلمون

وقال وما يحرم من المعامالت وما يحل  عرف العبادات والحالل والحرامالفقه إذ به تُ علم
وقال أبو  ،)٢(توصل إلى العلوم كلها الكتاب والسنة إذ بهما ي هو علم :المفسرون والمحدثون

عن ابن عمر  ،�الحديث الذي فيه مباني اإلسالم وهو قوله لعلم بما يتضمنه ا وه :طالب المكي
شَهادة َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، : بنى اِإلسالَم علَى خَمسٍ "  ����قال رسول اهللا  :رضي اهللا عنهما قال

انضممِ روصو ، جالْحو ، كَاةالز ِإيتَاءو ، الَةِإقَامِ الصالواجب هذه الخمس فيجب ألن ،)٣( "و
      .)٤(فيها وبكيفية الوجوب العلم بكيفية العمل 

إذ هو ضروري في حاجة  ،كالطب ،ام أمور الدنياوستغنى عنه في قال ي فهو :فرض الكفاية 
فإنه ضروري في المعامالت وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما  ،وكالحساب ،بقاء األبدان

وإذا قام بها  ووقعوا في اإلثم ج أهل البلدرِخال البلد عمن يقوم بها حوهذه هي العلوم التي لو 
   .)٥(واحد كفى وسقط الفرض عن اآلخرين 

، وكذا منه التبحر في الفقه بالتوسع فيه، واالطالع على غوامضه، ومندوب ومن التعلم ما هو
  .غيره من العلوم الشرعية

  .فيها وتواريخ األخبار وما يجري مجراه فَخْي ال سلعلم باألشعار التا ومن التعلم فه المباحأما 

                                                            

  . ) ٤٠(سبق تخريجه صـ ١
  .) ٦/  ١(، ربع العبادات، الربع األول، المقدسي: مختصر منهاج القاصدينـ ٢
، حه األلباني في إرواء الغليلصح، )٢٦٠٩( ح ،) ٥/ ٥( ،باب بني اإلسالم على خمس، كتاب اإليمان، الترمذي: سنن الترمذيـ ٣

  ).٧٨١(ح ، ) ٢٤٨/ ٢(، كتاب الزكاة، المجلد الثالث
  ). ٢٢٧/ ١( ،٣١الفصل، كتاب العلم، أبو طالب المكي: قوت القلوبـ ٤
  ). ٢٠/ ١(، بيان العلم الذي هو كفاية، كتاب العلم، الغزالي: إحياء علوم الدينـ ٥



 

 ٤٢  

وقد يكون  ،مما فيه وصف النساء المعينات ، ومنه تعلم أشعار الغزلمكروهاًوقد يكون التعلم 
   .)١(، والسحر وكذا الكهانة، والعرافة ومنه تعلم الشعوذة وضرب الرمل ،ًحراما التعلم

أما  ،ن أعرضوا عنه وهذا في الضروري من العلمعرض نفسه على الناس إوالبد للعالم من أن ي
  .)٢(فليس األمر كذلك  ،في نوافل العلم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .نفس المصدر السابقـ ١
  ). ٥٣/ ١( ، باب في فضيلة االشتغال في التعليم، النووي: لمهذبالمجموع شرح اـ ٢



 

 ٤٣  

  المطلب الثالث
  المعلّمالصفات الواجب توافرها في 

  .)١(ومن تلك الصفات المعلّمرها في فتوا ة البد منصفات عديدهناك 
فأداء  ،يكون راعياً لتلك األمانة التي استرعاهاباألمانة وأن  المعلّمأن يتصف البد  :ـ األمانة ١

�W ،لمن ال أمانة له فال دين ،لدين كلها واألمانة ه �ª�X �m�m�m�m������K��J�� � �H���G��F������K��J�� � �H���G��F������K��J�� � �H���G��F������K��J�� � �H���G��F��������

� �L��L��L��Lllll)و ،)٢�W� �ª�X��m�m�m�m� � � �r��q��p���o��n��� �r��q��p���o��n��� �r��q��p���o��n��� �r��q��p���o��nllll )ذي وقد جاء في الحديث ال ،)٣
أن يقول  فمن األمانة ،)٤( "انَةَ لَهالَ ِإيمان ِلمن الَ َأم"  ����رواه أنس بن مالك عن رسول اهللا 

  .من غير نقص أو تحريف ويخبر بما عنده من علم  ،علملما ال يعلم ال أ المعلّم
 وقوة  ،متواضع ال يثني على نفسه بما فيها من جودة العلم والفهم المعلّمف :ـ التواضع ٢

اهللا عباده المؤمنين       قبل النصيحة من الكبير والصغير وقد وصف في ،اإلدراك وسرعة البديهة

��m�m�m�m:بقوله � �§� � �¦� �¥� �¤�� �£� �¢�� �§� � �¦� �¥� �¤�� �£� �¢�� �§� � �¦� �¥� �¤�� �£� �¢�� �§� � �¦� �¥� �¤�� �£� �¢����� �� �� �� �� �®� �¬� �«��ª��©� �¨� �®� �¬� �«��ª��©� �¨� �®� �¬� �«��ª��©� �¨� �®� �¬� �«��ª��©� �¨llll )٥( ، 
فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه ���� مصداقاً لقول المصطفى  ،موالمتعلّ المعلّموالتواضع يرفع شأن 

اره العظام فيشجع فللتواضع آث ،)٦( "ما تَواضع َأحد هللا إال رفَعه اهللا"  :���� قال رسول اهللا : قال
وقاراً واحتراماً من  المعلّم المتعلمين على إلقاء األسئلة التي تدور في مخيالتهم ويزيد التواضع

   .والمتعلم المعلّموتنبت جذور المحبة بين  ،الجميع
واحترام العمل والتفاني  والعناية بالوقت في االنضباط به حتذىيقدوة  المعلّمف :قدوة المعلّم ـ ٣
فال يحثهم على األخالق  ،دونه في حركاته وفي سكناتهفطالبه يقلّ ،فعليه أن يعمل بعلمه ،فيه

                                                            

رسالة ماجستير ، هـ١٤٢٤،جامعة أم القرى،رحاب مكي، رسالة ماجستير بعنوان آداب العالم والمتعلم عند األئمة األربعةـ ١
  .هـ ١٤٠٧، جامعة أم االقرى،سيد يحيى،بعنوان العالقة بين العالم والمتعلم عند اإلمام الغزالي

  ).٩٣,٩٢(اآلية : سورة الحجرـ ٢
  ).٨( اآلية : سورة المؤمنونـ ٣
صححه األلباني ، )١٢٦(ح ، ) ١٣٧/ ١(، باب من ال إيمان لمن ال أمانة له، كتاب اإليمان، البوصيري: إتحاف الخيرة المهرةـ ٤

  ).٣٠٠٤(ح ،) ٨٨/ ٣(، باب الترغيب في الحياء وما جاء فيه، كتاب األدب، في صحيح الترغيب والترهيب
  ).٦٣( اآلية : سورة الفرقانـ ٥
  ).٢٥٨٨(ح ،باب استحباب العفو والتواضع، كتاب البر والصلة،مسلم: صحيح مسلمـ ٦

  : )٣٦/  ١( ،يعقوب: في كتاب آلليء الآلليء قال المتوكل الليثي
  ليمـك كان ذا التعهال لنفسـيره       م غـّأال أيها المعل                                       

  تصف الدواء لذي السقام      لكي يصح منه وأنت سقيم
  ابدأ بنفسك وانهها عن غيها   فإذا انتهت عنه فأنت حكيم



 

 ٤٤  

وال يحثهم على صون  ،فال يحثهم على الصالة وهو ال يصلى، الحميدة وهو غير ملتزم بها
  .يدخن يطلب منهم اإلقالع عن التدخين وهو وال ،الشتامواللسان ولسانه ال ينفك عن السب 

�W ،كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان إعطاء ووه :ـ العدل ٤ �ª�X��m�m�m�m��y��x��y��x��y��x��y��x

��¬��«��ª��© �̈ �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|���� � � � �{��z��¬��«��ª��© �̈ �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|���� � � � �{��z��¬��«��ª��© �̈ �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|���� � � � �{��z��¬��«��ª��© �̈ �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|���� � � � �{��z

�� �̧ �¶��µ�� �́ � �³�� ²±��°��¯®�� �̧ �¶��µ�� �́ � �³�� ²±��°��¯®�� �̧ �¶��µ�� �́ � �³�� ²±��°��¯®�� �̧ �¶��µ�� �́ � �³�� ²±��°��¯®llll )أن : عليه أن يعامل تالميذه بالعدل المعلّمف ،)١
حتى في التفاته  ،قال يميل إلى فئة منهم أو ألحد إال بالحن مهم وأيفي تقي يكون موضوعياً

فعليه العدل في ذلك والبد من إعطاء فرص متساوية للجميع للتعبير دون نظر لجنس  ،لتالميذه
   .أو عائلة أو لون

��W،ناًصبوراً هيناً لي ينبغي للمعلم أن يكون حليماً :ـ العفو والحلم ٥ �ª�X��m�m�m�m��S��S��S��S

W��V�� �U��TW��V�� �U��TW��V�� �U��TW��V�� �U��TXXXX� �� �� �� �� � � �[��Z��Y�� � �[��Z��Y�� � �[��Z��Y�� � �[��Z��Yllll )قال نه عن معاذ بن أنس رضي اهللا عو ،)٢
من كَظَم غَيظًا وهو قَادر علَى َأن ينْفذَه دعاه اللَّه علَى رءوسِ الْخَلَاِئق يوم  " :����رسول اهللا 

ورِ شَاءالْح ي َأيف هرخَيتَّى يح ةامين الظلم ظلمات أل ،العفو وال يظلم المعلّمفسجية  ،)٣("  الْق
  .مين أن تتسع صدورهم و يكظمون غيظهم عند خطأ المتعلّالمعلّميجب على لذا  ،يوم القيامة

W��ª�X��m�m�m�m��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��ÌË���Ê��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��ÌË���Ê��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��ÌË���Ê��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��ÌË���Ê ،فتقوى اهللا تساعد على التعليم :التقوىـ  ٦

��Ó��Ò��Ó��Ò��Ó��Ò��Ó��Òllll )من يتق اهللا تعالى يجعل له من كل ضيق مخرجاً  ومن كل شدة وكرب فرجاًو ،)٤ 

��W ،ويرزقه من حيث ال يحتسب فرجاً �ª�X��m�m�m�mk��jk��jk��jk��j����������� �� � � ���vu���t��s���r���q�o����n��m��l��vu���t��s���r���q�o����n��m��l��vu���t��s���r���q�o����n��m��l��vu���t��s���r���q�o����n��m��l

��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��wllll )فالمعصية تحجب العلم  ،)٥
 .)٦(محق بركة الرزقوت

   

  
                                                            

  ).٨(اآلية : سورة المائدةـ ١
  ).١٣٤( اآلية : سورة آل عمرانـ ٢
   ).١٧٦(ح ، األلباني في صحيح الجامعصححه ، )٤١٨٦(ح ،) ١٤٠٠/ ٢( باب الحلم ، كتاب الزهد، ابن ماجه: سنن ابن ماجه ـ٣
  ).٢٨٢(اآلية : سورة البقرةـ ٤
  ). ٣,٢(اآلية : سورة الطالقـ ٥
  :قال الشافعيـ ٦

  فأرشدني إلى ترك المعاصيشكوت إلى وكيع سوء حفظي    
  ور اهللا ال يهدى لعاصيـون     ورـــوأخبرني بأن العلم ن



 

 ٤٥  

  المطلب الرابع
  كما يراها علماء التربية في اإلسالم المعلّمواجبات 

فعليه واجبات البد منها    ،ا له حقوقفكم ،وصانتها المعلّمعت الشريعة اإلسالمية حقوق القد ر
من تلك و ،لمراتب العاليةاو قي إلى الدرجاتترتو ،التعليمية على أحسن وجهلكي تتم العملية 

  .)١(الواجبات
ولكن بناء جيل قادر على  إعادة  ،فال يكون همه المادة فقط :الرغبة الصادقة نحو مهنته ـ ١

  .فعليه اإلخالص في العمل فهو مراقب من اهللا ،هيبة اإلسالم وعزته
على تنمية وتثقيف ذاته  حريصبل ، وعدم االكتفاء بما لديه من معلومات :الع الواسعاالطّ ـ ٢

 :���� قال رسول اهللا، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه،في ميدان التربية والتعليم ومتابعة ما يستجد
   .)٢(" ا وجدهاالْحكْمةُ ضالَّةُ الْمْؤمنِ يْأخُذُها إذَالكلمةُ " 
 المعلّمف ،قدر المنزلة تكون المسؤولية فعلى ،نبياءالعلماء ورثة األف :الشعور بالمسؤولية ـ ٣

�W ،ونفسياً ووجدانياً وعقلياً مسئول عن تربية طالبه جسمياً �ª�X��m�m�m�m� �Û��Ú�� ÙØ��Û��Ú�� ÙØ��Û��Ú�� ÙØ��Û��Ú�� ÙØllll)٣( ،
خيانَةَ َأحدكُم في علمه َأشَد  تُنَاصحوا في الْعلْمِ، فَِإن " :����قال ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنه

ةاميالْق موي اِئلُكُملَّ سجو زع اللَّه ِإنو ،اِلهي مف هخيانَت نوذلك ألن خيانة العلم أعظم  ،)٤( " م، 
 مجتمعاً فقد تدمر ،أما خيانة العلم ،وإن عظمتفخيانة المال محدودة الضرر  من خيانة المال

كُلُّكُم راعٍ ،  ": يقول ����اهللا  سمعت رسول قال رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر عنف ،أكملهب
 تهيعر نُؤوٌل عمس كُلُّكُمُؤوٌل : وسمو هلاعٍ في أهُل رجوالر ، هتيعر نؤوٌل عسماعٍ ور اماإلم

بيت زوجِها ومسُؤولَةٌ عن رعيتها ، والخَادم راعٍ في مالِ  عن رعيته ، والمرأةُ راعيةٌ في
هتيعر نُؤوٌل عسماعٍ ور فَكُلُّكُم ، هتيعر نسُؤوٌل عمو هدي٥( "س(.   

                                                            

آداب المعلّم ، رسالة ماجستير بعنوان .أم القرى، فتحية الفزاني ،ين الماضي والحاضررسالة ماجستير بعنوان المعلّم اإلسالمي بـ ١
، خديجة إبراهيم البخاري: ةتصور إسالمي ألهم القواعد األخالقيرسالة ماجستير بعنوان   ،هـ١٤١١،والمتعلم عند اإلمام العلموي

  ..م١٩٨٩،قسم التربية اإلسالمية المقارنة ،كلية التربية، جامعة أم القرى
  ). ٤٣٠١( ،ضعفه األلباني في ضعيف الجامع،) ٤١٦٩(ح ،) ١٣٩٥/ ٢(،باب الحكمة، كتاب الزهد،ابن ماجه:سنن ابن ماجهـ ٢
  .)٢٤( اآلية :سورة الصافاتـ ٣
    ،     ضعفه األلباني في ضعيف الجامع، )١١٧٠١(ح ، ) ٢٧٠/  ١١(، أحاديث عبد اهللا بن عباس، الطبراني:المعجم الكبيرـ ٤

  ).٢٤٨٣(ص 
   ).٨٥٣(ح ، )٣٠٤/ ١(، باب الجمعة في القرى والمدن ،كتاب الجمعة، البخاري: صحيح البخاريـ ٥



 

 ٤٦  

مطالب ومحاسب عن قيامه بشؤون من تحت رعايته وفي كنفه في  المعلّمأن يؤخذ من الحديث و
  .نيا ويوم القيامةالد

ِإن اللَّه ساِئٌل كُلَّ راعٍ عما "  :قال ����أن رسول اهللا  ،بن مالك رضي اهللا عنه أنس وعن
عيض َأم ظَ ذَِلكفح ،اهعتَرراع في  المعلّمراع في فصله ومسئول عن رعيته و المعلّمف ،)١( "اس
ومسئول عن العمل به نة العلم وحفظه ول عن صيامسئ المعلّمو ،مدرسته ومسئول عن رعيته

 ،ومسئول عن تعليمه لمن يطلبه حتى يزكو ومسئول عن بثه ونشره حتى يعم نفعه ،حتى يثمر
عن طريق إيصال العلم النافع إليهم وفق  األمانتقتضي إيصال طالبه إلى بر  المعلّم ةفمسؤولي
 .اإلسالمية الشريعة 

بل يحاول  في طريقهم ر عثرةجح المعلّميكون  فال :العمل على حل مشكالت الطالبـ  ٤
فيغرس فيهم المبادئ اإلسالمية  ،كأبنائه ،فيعاملهم ،مما يعانون ولو كان ذلك على حسابه التخفيفَ

فيأخذ بيد الضعيف  ،ويعمل على تنمية المهارات وعالج نقاط القصورعندهم ،للفوز في الدارين
   .ليرتقي مستواه باللين

وال  فيحرص على الحضور مبكراً :وس تالميذه مبادئ االنتظام وااللتزامـ يغرس في نف ٥
 الممتلكات العامة في نفوسهم وتنمية واحترام ويعلمهم المحافظة على مرافق المدرسة ،يتغيب

 .الحس الوطني لديهم واالعتزاز بالوطن وأهله والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والتنازع

كاالهتمام بالمظهر  :يراها ضرورية في حياته العملية لى سلوكياتيرشد المتعلم إ ـ ٦
  .الوالدين وصلة الرحم على اهللا حق االتكال واإلحسان إلىالخارجي واالتكال 

   

  

  

  

  

                                                            

 

  .تحقيق االرنؤط إسناده صحيح، )٤٤٩٢(ح ، )٣٤٤/ ١٠(، باب في الخالفة واإلمارة، كتاب السير، ابن حبان: صحيح ابن حبانـ ١
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 ٤٨  

  المطلب األول
  التعليمي في القطاع حقيقة اإلضراب 

  :في اللغةالتعليمي  في القطاع اإلضراب
التعليمي الثانية اإلضراب و األولى، مركب يتكون من كلمتين لفظالتعليمي في القطاع اإلضراب 

  .ملَالتعليمي كعفي القطاع ثم اإلضراب  ،ميراب والتعليوسأتناول تعريف اإلض
   .)١( سبق بيانه :الصطالحوااإلضراب في اللغة 

، مهفتعلّ مه إياهلَعه وَأمل، وعهرفَمه إذا علع :يقال ،ملالتعليم مصدر عمن  :في اللغةالتعليمي 
  .)٢(أتقنه  :مهعلّوت م األمروعلّ

مارس م وينشاط يهدف إلى تحقيق التعلّوالتعليم ، التعليم شتق منم هو :التعليمي في االصطالح
لعقلي للطالب وقدرته على الحكم المستقل وهو يهدف إلى ا وفيها احترام النم بالطريقة التي يتم

   .)٣(والفهم  المعرفة
العاملين في سلك  متناعا وه " التعليميفي القطاع وعليه يكون المعنى المناسب لإلضراب 

  ." هامهم مدة معينة لغرض الحصول على حقوق معينةليم عن أداء مالتع
  :شرح التعريف

  .بمعنى التوقف :االمتناع 
والتعليم التربية  يموظفكل من يعمل بالتربية والتعليم من معلمين و :هنا بالعاملينوالمقصود 

في كافة األقسام هين والمدراءوالموج.  
وينتهي هذا اإلضراب بمجرد الحصول  ،ضراب إلى أمد بعيدفال يكون اإل يحددونها :معينةمدة  

عن طريق حل المشكالت  ،على الحقوق التي يتطلعون لها أو تجاوب المسئولين  لمقترحاتهم
  .التي يواجهونها

  

  

                                                            

  ). ٣(ـ سبق بيانه ص ١
  .) ٣٣,١٢٨ج(، "ع ل م"باب ، الزبيدي: هر القاموستاج العروس من جواـ ٢
  ). ١٣٤(ص ، محمود غانم: التفكير عند األطفال تطوره وطرق تطويرهـ ٣
  
  



 

 ٤٩  

  ثانيال لمطلبا
  التعليمي في القطاع أسباب اإلضراب 

  .يلواقع الفلسطينلثم أوضح مدى مطابقتها  ؛سوف أعرض هذه األسباب 
   :التعليمي في القطاع أسباب اإلضراب :أوالً

   :تتعد األسباب في مجال التعليم للقيام باإلضراب فمن تلك األسباب
  .والمدراء والموجهين المدرسينوتشمل  ،في وزارة التربية والتعليم ،التنقالت ـ ١
 ،من الوفاء بهاكأي فرد من أفراد المجتمع عليه التزامات البد  المعلّمف ،الراتب الشهري ـ ٢

مصاريف شهرية من ماء وكهرباء وهي من ضروريات الحياة التي ال تستقيم الحياة  ،أسرة
فالراتب البد من  ،حصول على راتب  لسد حاجاتهلليصبو في نهاية كل شهر  المعلّمف ،بفقدانهما

ومن  ،حال ه على أحسنفيكون أداؤ، باالطمئنان واالستقرار المعلّملكي يشعر  ،أن يكون منتظماً
وصرف المتأخرات  رفع الرواتب وإعطاء بدل مواصالت وبدل غالء المعيشةين المعلّم مطالب

ويشعره  يجب أن يكون كافيأ بحيث يناسب مكانته االجتماعية المعلّمراتب ف ،لهم والمستحقات
 صاعدين لم تعد تكفي في ظل الغالء الفاحش المتالمعلّمرواتب ف ،بالفخر بانتسابه لهذه المهنة

   .المفروض عليناحصار نتيجة ال الذي ال رقابة عليه، وصعوبة وغالء التنقل بالمواصالت أيضاً
فللمعلمين حقوق البد من العمل على  ،العاملين في قطاع التعليم حقوق االعتداء على ـ  ٣

 حتى هذه اللحظة لم يتحرك الوزارةجدد مهدرة من قبل  حقوق تتعلق بمعلمينفهناك  ،تحقيقها

  .)١(ون لإلضراب المعلّمفعند نسيانها أو تجاهلها هنا يلجا  ،ين لحلهاالمعلّماتحاد 
فمن عوامل نجاح العملية التعليمية توافر بيئة صفية مناسبة  ،البيئة المدرسية الجيدةانعدام ـ  ٤

 ،بةسبورة مناسبة للكتا ،الطالب أعمارو تناسبت ،للدراسة يمدرس أثاثفالبد من توافر  ،للتعليم 
 ،مقصف صحي مراقب من الوزارة ،شبابيك للحماية من برد الشتاء وحر الصيف ،تهوية للصف

ون إلى المعلّم فعند اإلخالل بواحدة من العوامل السابقة قد يلجأ ،دورات مياه ،مياه نقيه للشرب
   .أحسن وتغيير الواقع إلى ما هيإضراب حتى 

حين في المدارس لفرض تدخالت بعض المسلّ وذلك من خالل ،ـ العوامل الخارجية المؤثرة ٥
كل هذا قد  ،أو تدخل بعض العائالت في المشاكل المدرسية ،كتهديد معلم أو ضربة ،أمر واقع

                                                            

  .٢٠٠٨، أغسطس، الخميس، بيان اتحاد المعلّمين: صحيفة القدسـ ١



 

 ٥٠  

السلطات المختصة لفرض األمن واألمان في المدارس يؤدي إلى إضراب تعليمي إذا لم تتدخل 
  .)١(وعودة الهيبة للتعليم 

  :لفلسطينية ما يليومن األسباب الخاصة بالحالة ا
فالكل يشهد  ،دون أي ذنب ،ين تم فصلهم تبعاً لالنتماء السياسيالمعلّممن فالكثير ، الفصلـ  ١

وهذا ما حدث  ،ومدي حرصهم على المسيرة التعليمية وأداء رساالتهم على أكمل وجه ،بكفآتهم
  .مدارسالفي كثير من 

دون إبداء أي سبب ، من داخل المدارس، فقد تم اختطاف العديد من المعلّمين، ـ االختطاف ٢
  .تأييد الشرعية، سوى
      :)٢(لواقع الفلسطينيل ة األسبابمطابق مناقشة مدي ثانياً
وزارة ف ،لعلها السبب المباشر في اإلضرابات األخيرة التي شهدها القطاع مؤخراً :التنقالت :أوالً

عام دراسي كومات المتتابعة كانت نهاية كل في كل األعوام السابقة والحالتربية والتعليم كعادتها 
تطوير  فتعمل الوزارة على ،والتحصيل العلمي للطالب للمعلمين لألداء المهني اًتجري تقييم

تعمل على التعليم في مناطق يعتبر فيها التحصيل العلمي أقل من مناطق تعليمية أخرى وبالتالي 
عن ورفع كفاءة طالبها  ،التحصيل المتدنيذات للطالب في المنطقة  رفع الكفاءة التحصيلية

المدرسيين، والعكس في المدارس ذات التحصيل كفاءات ذات مستوى عالٍ من  ينيطريق تع
بتوزيع المدرسيين الجدد عليها مع عقد دورات مهنية لهم لرفع الكفاءة العلمية  فتقوم ،الجيد

ائج ثانوية لدينا نتف ،طيني الجديدالفلس المنهج والعملية لديهم بما يناسب التطّور الحاصل في
ونحن بحاجة إلى عملية حراك  متدنٍ لدينا مستويات طالب نسبياً مستواهمو، مستواها نسبياًَ متدنٍ

      ،)٣(نشاطاً أكثرالعملية التعليمية ونجعلها  ء حتى ننعشارين والمدالمعلّمإداري على مستوى 
  فاءات العلمية والعملية له الحق في الحصول على فالوزارة اآلن على علم بأن من توافرت فيه الك

  كما ����لقول المصطفى  وذلك مصداقاً ،دون تحيز لحزب أو لعائلةالوظيفة التي تناسب كفاءاته 
فَضرب : أال تَستَعملُني ؟ قال  يا رسوَل اهللا ،"  :قلت: أبي ذر رضي اهللا عنه قال في حديث 

  ،ونَدامةٌ خزي ، وإنها يوم القيامةك ضعيفٌ، وِإنَّها أمانَةٌ، ِإنَّا ذَريا أب" : قال بيده على منْكبي ثم

                                                            

  . )٢٠٠٩،نوفمبر، ١٣(،قضية اعتداء الطلبة على المعلّمين، األردن :جريدة الدستور ـ١
  . )٢٠١٠/ ٢/  ٦(، )٣٩(بيان عام رقم  :بة المعلميننقا ـ٢
       ).٢٠٠٨,٨,٢٨(،عسقول  د تصريح ،اآلن فلسطين ـ٣



 

 ٥١  

  .)١( "ِإال من َأخذَها بِحقِّها ، وأدى الَّذي عليه فيها
ه فلم يول، اتمفهو ال يصلح لتولي مثل تلك المه ،أن أبا ذر ضعيف رقيق القلب :وجه الداللة
  .حق لمن اجتمعت فيه الشروط المناسبة لتلك المهنةوذلك ألنها  ،���� رسول اهللا

قال  ،قال بلى ،األمين يأال أدلك على القو"  :لعمر أنه قال رضي اهللا عنهوعن المغيرة بن شعبة 
أحب إلى من أن أوليه  بيديقال ما أردت بقولك هذا اهللا وألن يموت فأكفنه  ،عبد اهللا بن عمر

الرجل  ،فمن هنا تحرص الوزارة دائماً على وضع ،)٢( " هالناس من هو خير من فيوأنا أعلم أن 
على حقوق اآلخرين وذلك اللتزامها ناسب دون ظلم أو جور أو تعد مالمناسب في المكان ال

  .بتعاليم الدين الحنيف في تطبيقه بحيث يكون واقع نلمسه في كل جوانب الحياة
ير الراتب الشهري حسب استطاعتها والكل فالوزارة ملتزمة بتوف :بالنسبة للراتب الشهري :ثانياً

ون والحكومة بذلت المعلّميعلم أنه في حال توافر المال يتم صرفه إلى الموظفين ومن ضمنهم 
رئيس الوزراء  فقد منح ،والرواتب للوصول إلى حياة شريفةأقصى ما في وسعها لجمع المال 

عثرة في  وقفت حجرمن العوامل ولكن هناك الكثير  ،ينالمعلّمعلى رواتب % ٥بمقدار زيادة 
القرار الدولي بالنسبة  ،الذي يمنع دخول األموال إلى القطاع سبيل توفير هذا المال منها الحصار

فالراتب من حق الموظف وذلك  ،للتحويالت في البنوك والرقابة على هذه البنوك بحجة اإلرهاب
 ،)٣( "جِير َأجره قَبَل َأن يجِفَّ عرقُه أعطُوا اَأل " ����المصطفى ما رواه أبو هريرة عن ل مصداقاً

فأخطر ما في  ،الحياتيةمطالب الالجهد كل  االمادي لهذفيجب أن يغطي المقابل فاألجر البد منه 
٤(خراته اإلضراب ربطه براتب الموظف ومد(.  

إنذار ظلم أي تقصير وإخالل بالعملية التعليمية وبدون سابق بدون  :الفصل من الوظيفة:ثالثاً
الظُّلْم "  :قال ����عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي  فعن ،الظلموقد حرم اهللا  ،وعدوان

ةاميالْق مواتٌ يفالفصل  ،العملمن األحوال ظلم الناس وفصلهم من  فال يصح بحال ،)٥( " ظُلُم
ون المعلّمف ،مة في حق أحدأي ال تمارسه الحكو ،على االنتماء السياسي غير موجود في القطاع

                                                            

  ).١٨٢٥(ح ، ) ١٤٥٧/ ٣(، باب كراهية اإلمارة لغير الضرورة، كتاب اإلمارة، مسلم: صحيح مسلم ـ١
  ). ١٧٨/ ٣١(، ابن عساكر،) ٤٣٨/  ٢٧(، مسند عمر بن الخطاب: جامع األحاديث ـ٢
صححه األلباني في  ، )١١٩٨٨(ح ، ) ١٢٠/ ٦(، باب ال تجوز اإلجارة حتى تكون معلومة، كتاب اإلجارة، البيهقي:ـ السنن الكبرى٣

  ).١٤٩٨(ح ،) ٣٢٠/ ٥(، باب المساقاة، كتاب الشركة: إرواء الغليل
  ).١١(ص ، ٢٠٠٨سبتمبر  ٩:صحيفة فلسطين ـ٤
  ).٢٤٤٧(ح ، ) ١٢٩/ ٣(، باب االنتصار من الظالم، طةكتاب في اللق، البخاري:صحيح البخاري ـ٥



 

 ٥٢  

فمن يطالب باإلضراب بسبب التنقالت  ،منهم من ينتمي لعديد من الفصائل واألحزاب السياسية
   .ين من باب أولىالمعلّمالسنوية عليه المطالبة باإلضراب عند فصل 

عبد  عنف ،ومعاملته بالرحمة والبعد عن العنف والعربدة المعلّمالبد من احترام : االختطاف: رابعاً
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من  " :����قال رسول  :قال رضي اهللا عنهما اهللا بن عمرو

اءمى السف نم كُممحرضِ يى اَألرن االعتراض على هذه األفعاليالمعلّمفمن حق  ،)١( "ف.  
يطالب بها هناك العديد من الحقوق  :)٢(العاملين في قطاع التعليم حقوق االعتداء على : خامساً
ين الجدد من حيث التثبيت وإعطاء المعلّمما يتعلق ب ،ون لم ينفذ الكثير منها خصوصاًالمعلّم

 ،ون الجدد ما يعادل نصف الراتبالمعلّمحيث يتقاضى  ،التثبيت ين قدامىالمعلّمراتب كبقية 
أن تعمل على تثبيتهم  )٣(ي رام اهللايم ففالبد لوزارة التربية والتعل ،موهذا فيه إجحاف في حقه

 يضاًفي ظل الحكومة السابقة ومن الحقوق أ قهم كبقية المدرسين حيث تم توظيفهملكي ينالوا حقو
الثانوية  ج المدرسة من أجور التصحيح والمراقبة فيخار المعلّمبأداء رات المالية المتعلقة المتأخّ

  .غير ذلك  العامة إلى
 ،في كثير من المدارسـ ما يرام ـ ليست على  هيف :بيئة المدرسية الجيدةالانعدام  :سادساً

وذلك نتيجة الحصار الذي يمنع من دخول أساسيات الحياة من أسمنت ومستلزمات البناء 
على  ،االحتالل من آثار سلبيةلما خلّفه  الحرب األخيرة على غزة ونظراًخصوصاً بعد  ،وزجاج
ير صالحة للشرب فيتعذر على الطالب الحصول على مياه نقية في فمعظم مياه القطاع غ ،المياه

فلم تقصر في ذلك ولكن  ،فالحكومة تعمل جاهدة على إصالح ما أفسده االحتالل ،غالب األحيان
ين االحتجاج وحتى المعلّمفهنا من حق  ،حال التقصير عن توفير البيئة المالئمة للتعليم في

    .اإلضراب
كاعتداء  ،هذه العوامل لها تأثير مباشر على المسيرة التعليمية :رجية المؤثرةالعوامل الخا :سابعاً

فهذا الوضع قد  ،عتداء الطالب على معلميهم  خارج المدرسةا وأ ،ينالمعلّمأولياء األمور على 
لما تقوم الحكومة من  ،فاألمن واألمان هو شعار الحياة هنا ،في القطاع تم القضاء عليه نهائياً

                                                            

،  صححه األلباني في صحيح الجامع، )١٩٢٤(ح ، ) ٣٢٣/ ٤(، باب رحمة المسلمين، كتاب البر والصلة، الترمذي: سنن الترمذي ـ١
  ).٥٨٣٥(ح 
  ).م ٢٠٠٨/ ٩/ ١٨(، مبادرة منسق االمم المتحدة حول إضراب المعلمين: صحيفة فلسطين ـ٢
  ).م ٢٠٠٩/ ١٢/ ٢٩(، جميل شحادة: بيان اتحاد المعلمين الفلسطينيين ـ٣



 

 ٥٣  

الحكومة عن معالجة هذه الظاهرة فمن العدل أما في حالة تقاعس  ،أحوال المدارسمتابعة 
  .االحتجاج على هذا الوضع

، طاع غزة هو سياسي بامتيازفي قاألخير  اإلضراب في القطاع التعليميأن  فمن هنا نرى
السياسية  لنار الفتنة باًطَب يراد أن يكون حضرِالم المعلّمتأزييم الواقع الفلسطيني وغرضه 
  .)١(والحزبية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

                                                            

  .٢٠٠٨ أغسطس ٢٥، ٧٦/٢٠٠٨: المرجع، مراعاة المصالح العليا لطلبة القطاع :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ـ١



 

 ٥٤  
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 ٥٥  

  المطلب األول
  اع التعليمي وأنواعهصور اإلضراب في القط 

   .كسائر القطاعات األخرى ،شتى اًاإلضراب في القطاع التعليمي يأخذ صوراً وأنواع
  )١(اإلضراب في القطاع التعليميصور فمن 
                                                      :)العادي(التقليدي اإلضراب في القطاع التعليميـ  ١

، وبمجرد تحقيق أهداف ترك العمل في مجال التعليم بصورة كاملةيتم اإلضراب وفي هذا 
وهذا النوع من اإلضرابات ذات تأثير كبير  ،المضربين يتم العدول عن اإلضراب والعودة للعمل

  .وواضح على المسيرة التعليمية
  :)الدوار( الدائري اإلضراب في القطاع التعليميـ  ٢

بل يكون بالتناوب بين األقسام  ،العمل بصورة جماعية وفي هذا اإلضراب ال يتم االنقطاع عن
أو تضرب  ،خرىوتداوم المديريات األ ،ضرب مديرية شرق غزةفمثالً تُ ،والمديريات والمدارس

 ،وهكذا ،أخرىثم يليهم مدرسو مادة  ،أو مدرسو مادة معينة ،بالتناوب مدرسة ثم مدرسة أخرى
  .وتأثيره أخف على المسيرة التعليميةوهذا النوع أقل ضرراً من اإلضراب السابق 

                                       :القصير والمتكرر اإلضراب في القطاع التعليميـ  ٣

فعلى  ،وقته ودور كبير في تحديد مدة اإلضراب  العامل الزمني لهفي هذا النوع من اإلضرابات 
ويمكن أن يكون  ،هكذاكيوم أو يومين و ،علن اإلضراب أيام من األسبوعسبيل المثال يمكن أن ي

ـ وصورة أخرى من صوره أن مثالً ـ يام السبتو أكأيام الخميس أ ،سبوعيوم معين من األ
أو بعد لحصة األخيرة ا وفيكون اإلضراب الحصة الخامسة أ ،يكون أثناء اليوم الدراسي

المدرسة لحظة مغادرة ين بالمدرسة أو مغادرتهم المعلّمويمكن أن يكون بتواجد  ،االستراحة
  .الطالب

  :البطيء اإلضراب في القطاع التعليميـ  ٤
ن في يين داخل الفصول والموظفين اإلداريالمعلّموهذا النوع من اإلضرابات يتمثل بتواجد 

ي عمل أ وبصورة شكلية دون ممارسة أي نوع من التعليم أ ،الوزارة داخل أماكن عملهم
أو ساعة عمل يتواجد الموظفون في الوزارة دون ـ  مثالًـ  حصة ،بالوزارة فترة زمنية قصيرة

وهذا النوع يعتبر بداية لإلضراب التقليدي التي  ،ثم بعد انقضاء المدة يعود الجميع للعمل ،عمل
ر أمر مشروع أو تحقيق أهداف يفهو كإنذار لتغي ،تشل الحركة فيه كل مناحي العمل في الوزارة

  .عتصاميضراب االو هذا النوع قريب من اإل نبيلة

                                                            

  ). ٢٦٤/ ٢( ، اإلضراب،عدد من المؤلفين:الموسوعة العربية العالمية: انظر ـ١



 

 ٥٦  

  : )١( الفجائي اإلضراب في القطاع التعليميـ  ٥
 إلغاء وأ ،فجأةكإلغاء مقرر دراسي  ،وهذا النوع يتم بدون سابق إنذار نتيجة طارئ مس التعليم

م ما أحل اهللا أو تحل ما مادة علمية تحر إدخال وأ ،لتقليل منهاا وحصص التربية اإلسالمية أ
كالتنازل عن المقدسات واالعتراف بحق األعداء في بالدنا ،الثوابتأو تغيير  ،م اهللاحر.   
   :التضامني اإلضراب في القطاع التعليميـ  ٦

تعاني من هضم لحقوقها أو غير قادرة على  وهذا النوع من اإلضرابات يعتبر نصرة لفئة
سبيل المثال قد فعلى  ،وقد تكون هذه الفئة من داخل الوزارة أو من خارجها ،المطالبة بحقوقها

المعلّمضرب يالستغناء عن خدمات ا وه مادة أون في مديرية معينة  نتيجة االستغناء عن موج
االحتجاج على واقع يمس وربما يكون اإلضراب نتيجة  ،بعض الموظفين بفصلهم فصالً تعسفياً

  .)٢( من أعالم األمة والتشنيع فيه ملَبع كاالستهزاء ،األمة
  : )٣(اب في القطاع التعليمياإلضرمن أنواع و 
، والعاملين في الوزارة وهو يشمل سائر قطاع التعليم :العام اإلضراب في القطاع التعليميـ  ١

، من مدراء وموجهين ومعلمين والموظفين اإلداريين وكل موظف له مساس في العملية التعليمية
ون موجهاً لتغيير سياسة البلد تُجاه وهو في الغالب يك، وهذا النوع من اإلضرابات ذا تأثير مباشر

أمر معين أو قانون يمس الجميع وهو بحاجة للتغيير ولكن الدولة تغض الطرف عنه وقد يكون 
الحصول على  فالمشروع ما كانت غايته، هذا اإلضراب مشروعاً وقد يكون غير مشروع

رضه الضغط على وغير المشروع هو ما كان غ، لدفاع عن مصالح المهنةو امطالب مشروعة أ
  .فهو إضراب مسيس، حكومة ما إلفشالها على الرغم من توافر حقوق المعلّمين

  :ـ اإلضراب الفئوي ٢ 
كأن يقوم باإلضراب موجهو ، وهذا النوع من اإلضرابات تقوم به فئة معينة من القطاع التعليمي 

مثالً باإلضراب أو موجهو  كأن يقوم موجهو التربية اإلسالمية، أو فئة منهم، التربية والتعليم
كمعلمي ، أو يقوم به المعلّمون، التكنولوجيا أو غيرهم من العاملين بقسم من أقسام التربية والتعليم
  .الرياضيات أو معلمي منطقة تعليمية معينة تشرف عليها الوزارة

    
  

  

                                                            

  ).١٩٦,١٩٥(ص ، ترجمة منصور القاضي، جيرار كورنو: طلحات القانونيةمعجم المص: انظر ـ١
  ).١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي، جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية ـ٢
  .) ٢٠٩/ ١(، إضراب، عبد الوهاب الكيالي:موسوعة السياسة: انظر ـ٣



 

 ٥٧  

  المطلب الثاني
  حكم اإلضراب في القطاع التعليمي

القائلون بالجواز ولكن هناك ف  اإلضراب في القطاع التعليمي كماختلف العلماء المعاصرون في ح
  .بقيود البد منها وهناك القائلون بعدم الجواز

  :اإلضراب في القطاع التعليميبجواز  ونالقائل:أوالً
  .)١(الدكتور حامد أبو طالب  ،لدكتور نصر فريد واصلوا ،الدكتور زكي محمد عثمانومنهم 
  :اإلضراب في القطاع التعليمي جوازن بعدم الالقائلو:ثانياً

الكريم   وعبد )٣( الحجوري لشيخ عبد الوهاب بن علياو )٢( عثيمين رحمه اهللابن اإلمام ومنهم 
  .)٤( زيدان

   :اإلضراب في القطاع التعليميالقائل بجواز  األول أدلة الفريق

��W ،المنكر عنمن باب األمر بالمعروف والنهي  اإلضراب في القطاع التعليمي أوالً �ª�X���������������������������������������������
�m�m�m�mt��s��r��qp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��ft��s��r��qp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��ft��s��r��qp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��ft��s��r��qp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��f������������llll )٥(.  

 وأ ،باليد م تغيير المنكر وتغييره يكون إمابينت اآلية الكريمة أن من واجب المسل :وجه الداللة
  .صورة من صور تغيير المنكر اإلضراب في القطاع التعليميو ،لقلبا وأ ،للسانا

  :قواعد الشريعة اإلسالمية :ثانياً
      فقاعدة  ،مهحري لم يرد نص في الشريعة اإلضراب في القطاع التعليميفمن المعروف أن  
قل عن هذا األصل إال بناقل صحيح ت، وال ين )٦("  األصل في العادات واألشياء الحل واإلباحة" 

سالم من معارضٍ يساويه أو يالتي ،  دة من قواعد الفقه اإلسالميهذا األصل قاعف ،)٧( ح عنهرج
اإلضراب في القطاع وعليه يعرف حكم  ،اإلضراب في القطاع التعليمييمكن أن تنطبق على 

   .إلباحةا وفيكون حكمه ه ،نص شرعي ألنه لم يرد لحكمه ،التعليمي

                                                            

   http://www.islamonline.net.                 ائزاالعتراض السلمي على الحاكم ج، فقهاء، شرعي: إسالم أون الينـ ١
  .)٢٨٤( ص، العثيمين :فقه السياسة الشرعيةـ  ٢
  ).١٥٥(ص  ،الحجوري: وقفات مع تنظيم اإلخوان المسلمينـ  ٣
  ).٥٦(ص ، زيدان: ـ  حقوق األفراد في دار اإلسالم٤
  ). ١٠٤(اآلية : سورة آل عمران ـ٥
  ). ٦٧/  ١( ، أدلة القاعدة العاشرة، األسمري: ى منظومة القواعد البهيةمجموعة الفوائد البهية علـ  ٦
  ).٣٨٩(ص ، ابن قدامه المقدسي: ـ انظر روضة الناظر٧



 

 ٥٨  

إلى  فالناظر ،)١(" دفع ضر مقصود للشارع  جلب نفع أو" وهي  :المصلحة المرسلة :ثالثاً
يرى أنها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد وذلك تفضل من اهللا  ،الشريعة اإلسالمية

 من الشارع على اعتبارها وال على فالمصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل ،سبحانه وتكرم
ينطبق ذلك على  ،صبة، ورفع األذى الواقع عليهمين المغتَالمعلّمفالمطالبة بحقوق  ،)٢(إلغائها 
  .راب في القطاع التعليمياإلض
هي أفضل الوسائل والوسيلة  ،المقاصد فالوسيلة إلى أفضل :الوسائل لها أحكام المقاصد :رابعاً

  :وقال الشيخ السعدي ،)٣( هي أرذل الوسائل ،إلى أرذل المقاصد

 وسائُل األمورِ كالمقاصد ...كمِ للزوائدبهذا الْح هو  ليمياإلضراب في القطاع التعف ،)٤( واحكم
عامة مطالب غرضه تحقيق مقصد مشروع، وهو تحقيق  ،العباداتمن قبيل العادات ال 

أو غير ذلك رفع الرواتب أو حمايتهم أو تغيير منهاج معين  :أو خاصة بفئة منهم  مثل ،للمعلمين
  .ال يرتاب فقيه في جوازه فمثل هذا ،ن األهداف التي ال شك في شرعيتهام

  :بعدم الجواز لقائلالفريق الثاني اأدلة 
 ،الدولةهو المستأجر فيها  ،عقد إجارةين والدولة هو المعلّمة العقد بين طبيعأن معلوم : أوالً

 وومعلوم أن مقتضى عقد اإلجارة ه، لدولةا وفالمضرب طرف في العقد والطرف الثاني ه
عقد اإلجارة مقابل ما  في المدة  التي وقع عليها المعلّممنفعة  ،لدولة هناا وستحقاق المستأجر وها

ته الشريعة وهذا التوقف عن العمل مخل بمبدأ الوفاء بالعقود الذي أقر، يتقاضاه عليه من أجر

����������m�m�m�m�}��|��{��z�}��|��{��z�}��|��{��z�}��|��{��z :تعالى ففي قوله ،)٥(كتاب اهللا في  اإلسالمية ���� � � �� �� �� �� ���������~~~~____���������� � �llll )فهذا أمر  ،)٦
  .تباعأمر من اهللا واألمر واجب اال

 ،الفقهاء لكنها صارت في عرف  ،إلى الشيء وطريقاً وسيلةا كان م :الذريعة :الذرائع سد :ثانياً
هي المسألة التي ظاهرها اإلباحةف ،معبارة عما أفضت إلى فعل محر توصل بها إلى فعل ، وي

                                                            

  ). ٥٥٢(ص ، الخن: ـ  أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء١
  ). ٧٨/  ١(،  دلةالباب الثاني األ، صفي الدين الحنبلي: قواعد األصول ومعاقد الفصولـ  ٢
   ). ٧٤/  ١(، فصل في انقسام المصالح والمفاسد، العز بن عبد السالم: قواعد األحكام  ـ٣
  ). ٧٩/  ١(، باب معنى الوسيلة والمقصد والباب، األسمري: مجموعة الفوائد البهيةـ  ٤
  ).٧٥٧( ص، باب صفة اإلجارة وحكمها، الفصل الثالث، الزحيلي: ـ  الفقه اإلسالمي وأدلته٥
  ).  ١(من اآلية : ـ سورة المائدة٦



 

 ٥٩  

جتنب هذه فيجب أن تُ ،فخشية أن تكون هذه اإلضرابات مدمرة للمسيرة التعليمية ،)١("المحظور
  .سد الذرائعاإلضرابات من باب 

فهو تشريع مستورد  :من قبل أعداء اإلسالم بدعة مستوردة اإلضراب في القطاع التعليمي :ثالثاً

�W ،عن شرع اهللا ارتضوا به بديالًمن الغرب  �ª�X�� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � ��m�m�m�m~��}~��}~��}~��}���� � �� � �� � ����¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡���

��¦� �¥� �¦� �¥� �¦� �¥� �¦� �¥� � �� � �� � �� � �����©� � �̈ �§©� � �̈ �§©� � �̈ �§©� � �̈ �§ ªªªªllll )ليست من الدين اإلسالمي في  فاإلضرابات ،حداث في الدينإ وفه ،)٢
فالبد  ،لين وإالالبد من مراجعة المسئو فللمطالبة بالحقوق ،من أعمال أهل اإليمان ت، وليسشيء

رسول  قال لنا :قال ،سمعت عبد اهللا :قال ،زيد بن وهبفعن  ،من الصبر حتى يأتي اهللا بالفرج
ا وما تَْأمرنَا قَاَل َأدوا ِإلَيهِم حقَّهم ِإنَّكُم ستَرون بعدي َأثَرةً وُأمورا تُنْكرونَها قَاَل قُلْنَ " :����اهللا 

  .)٣( " وسلُوا اللَّه حقَّكُم
 ووالة المسئولينبالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة  هحقوقيتوصل إلى أن المرء  :وجه الداللة

  .حتى يأتي اهللا بفرجهد فإن لم تتحقق وجب عليه الصبر واالحتساب والمطالبة من جدي ،راألم
  :ين لإلضراباتة المجوزمناقشة أدل

  :كما يلي، ناقش المانعون لإلضراب أدلة المجيزون
فعن  ،����ن تغيير المنكر باإلضرابات  خروج على الحاكم وهذا مخالف لحديث رسول اهللا إ :أوالً

م فَبايعنَاه فَكَان دعانَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ " :قال ،عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه
رِنَا وسيرِنَا وسعنَا وهكْرمنَا ونْشَطي مف ةالطَّاععِ وملَى السنَا ععايب نَا َأنلَيا َأخَذَ عيمف ةَأثَر

ا عاحوا با كُفْروتَر قَاَل ِإلَّا َأن لَهَأه رالَْأم لَا نُنَازِع َأننَا ولَيعانهرب يهف اللَّه نم كُمنْد،  ِإنو
لَك تَ َأنَأيفال تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى  ن اعتقدت أن لك في األمر حقاًإأي و )٤( " ر

زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند بن حبان  " عن الطاعة أن يصل إليك بغير خروج
  .)٥( " وضربوا ظَهرك،  وِإن َأكَلُوا مالَك "وأحمد 

 وبالمعنى الشرعي ولكن الغرض منه هعلى الحاكم  خروجاًأن اإلضراب ليس  :يرد عليه
  .لمطالبة بحقوق ربما غفل عنها الحاكما

                                                            

  ).١٠٠٧(ص ، الفائدة الرابعة، الفصل السابع ،الشوكاني :إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصولـ ١
  ).٢١(من اآلية : ـ سورة الشورى٢
  ). ٧٠٥٦(ح ، ) ٤٧/ ٩(، باب قول الرسول سترون بعدي، كتاب الفتن، البخاري :صحيح البخاريـ ٣
  ).٧٠٥٧(ح ، ) ٨/ ١٣(، باب قول النبي سترون بعدي، كتاب الفتن،  ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريـ ٤
  .األرنؤوطحسنه  ،)٤٥٦٦(ح ، ) ٤٢٨/ ١٠(، طاعة األئمة، كتاب السير،  ابن حبان: صحيح ابن حبانـ ٥
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األصل في العادات واألشياء الحل  :االحتجاج بقواعد الشريعة محل خالف بين الفقهاء :ثانياً
ع من هذه األمور وعدم العلم ليس المان ندكم عدم العلم بورود الدليلما عكل  :فإن قيل ،واإلباحة

فليس مجرد عدم الدليل دليالً على العدم، وبالتالي ال يكون مجرد عدم العلم بورود الدليل  ،بحجة
  .المانع دليالً على جواز المدعي

يفنزل هذا  لالستقصاء، وشدة البحث غلب على الظن عدم وجود دلياأنه بعد  ،على ذلك رد ،
   .اإلضراب في القطاع التعليميوعليه يحكم بإباحة  ،)١(الظن منزلة العلم في وجوب العلم به 

رسلة معمول بها فالمصلحة الم :بالنسبة للمصلحة المرسلة وقاعدة للوسائل حكم المقاصد :ثالثاً
  .)٢( فقطرحمه اهللا عند اإلمام مالك 

يوفق نهم يبنون أحكامهم االجتهادية أ ألئمة الثالثة نرىلرجوع إلى فقه اأنه با على ذلك رد
، وال يعنى باالعتبار هم يقيسون، ويفرقون بالمناسبات، وال يطلبون شاهداًف ،المصالح المرسلة

  .)٣(بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إال ذلك 
 ،اإلسالميةخالفون قواعد الشريعة بتحريمها ي نفالقائلو، تأخذ حكم المقاصدف بالنسبة للوسائلأما 

  .فقد ثبت هذا للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً ،فدليل هذه القاعدة االستقراء لألحكام
  .وقد يستدل المانعون بما يترتب على هذه الوسائل من مفاسد

يخذ لنتائج المترتبة عليها ويؤعند ذلك ينظر في ا ،التسليم بإباحة هذه الوسائل مبعد :عليه رد
 ،الوسائلي أفضل فالوسيلة إلى أفضل المقاصد ه تبار ضوابط معينة للحد من هذه المفاسدباالع

  . )٤(لى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل والوسيلة إ
  : مناقشة أدلة المانعين

   :كما يلي، ناقش المجيزون لإلضراب أدلة المانعين
  .جارة يترتب عليه حقوقين عقد إالمعلّمبأن العقد مع  ،بالنسبة للقول :ًأوال
يفإذا حدث ، خرفال يلتزم به أحد دون اآل، المقصود من ذلك أن العقد مبرم بين طرفين :عليه رد

  للالخ لتعديل هذا  اللجوء إلى المحاكم و الرأي فال بد من إبداء ،الطرفين من أحد  بالعقد  إخالل

                                                            

  .وما بعدها، )  ٣٨٩/ ١( ، العقلاستصحاب الحال ودليل ، كيفية الرواية، المقدسي: انظر روضة الناظر ـ١
  ). ٣٣٩٤/ ٧( ،مراتب الوصف المناسب، المرداوي: التحبير شرح التحرير ـ٢
  ). ٢١٣/ ٣(، باب الرابع االستصالح،األصول المختلف فيه، نجم الدين الطوفي: شرح مختصر الروضة ـ٣
  ). ٧٤/ ١( ، اقر بأن أكثر ما في يده حرمفصل في معاملة من ، ابن عبد السالم: قواعد األحكام في مصالح األنام ـ٤
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   .عدم االستجابة البد من االعتراض ومن ثم اإلضرابعند 
بأن الوسيلة ھي حقاً ذريعة إلى مفسدة تربو على  ،العلم يقيناً فالبد من  ،الذرائع بالنسبة لسد :ثانياً

  .اإلضراب في القطاع التعليميفيمنع ذلك  ،فإن علم ذلك وكان العلم به يقينياً ،المصلحة
  .بدعة اإلضراب في القطاع التعليمين إ :أما بالنسبة للقائلين :ثالثاً
يفال تكون  ،ولم يرد دليل خاص على تحريمها ،إن كانت الوسيلة من باب العاداتيه عل رد

عن عائشة أم ف ،ا تكون بدعة بهذا االعتبارفإنه ،إال إن قصد بها التقرب بذاتها إلى اهللا ،بدعة
هذا ف ،)١( " َأمرِنَا ما لَيس منْه فَهو رد فيمن َأحدثَ  " :  ����رسول اهللاقال  :قالت ،المؤمنين

فال يمنع منه إال  ،الحديث يدل على عدم إحداث شيء من العبادات إال بدليل، وأما غير العبادات
   .)٢( بدليل

جرم بحق المجتمع ما في قطاع غزة  اإلضراب في القطاع التعليميبأن  ،ومما يدعم الرأي القائل
  .طاع غزةاألستاذ يعقوب الغندور بق أفتى به مدير عام الفتوى والتشريع

  :لتشريعوا مدير عام ديوان الفتوىفتوى 
تحاد احت ذريعة اإلضراب الذي دعا إليه ين تالمعلّمأن استنكاف  ريعقوب الغندو األستاذأكد 

لمسؤولية الحقوقية والتربوية واألخالقية واين برام اهللا خارج نطاق القانون والمنطق المعلّم
ن يتعلق اب تحمل طابع سياسي بحت وليس لها أي شألوطنية والقانونية ، وأن الدعوة لإلضروا

ن الهدف إو ،تحصيل حقوقه والدفاع عن مصالحه في قطاع غزة أو الفلسطيني المعلّمبمصلحة 
لتخريب التعليمي والمجتمعي المدمر الذي يضع صاحبه تحت طائلة ا وه اإلضرابمن 

رته الفتنه والقالقل في المجتمع باعتباره مجرماً بحق المجتمع كله إلثا المسؤولية القانونية،
.)٣( والعمل على تدمير الحياة واالستقرار فيها سواء بقصد أو بدون قصد

                                  
   :الرأي الراجح
 لة منوسي اإلضراب في القطاع التعليمي أن يتبين لنا، الفريقين والرد عليهماأدلة بعد مناقشة 

 ،لمستحقيها ض إعطاؤهافأو ر تجاهلها بحقوق تم إليه  للمطالبة  لجأي  وسائل االحتجاج السلمي
  :متمثلة فيما يليضوابط  بل البد من توافر ،إال أن هذا الجواز ليس على إطالقه

                                                            

  ). ٢٦٩٧( ح،  ) ١٨٤/  ٣(، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، كتاب الصلح، البخاري: صحيح البخاريـ ١
  ). ١٩٤/  ١(، القاعدة األولى األصل في العبادات، زكريا بن غالم الباكستاني: من أصول الفقه على منهج أهل الحديثـ ٢
  http://www.moj.ps .ديوان الفتوى والتشريع                                                ، وزارة العدل، ةالسلطة الوطني ـ٣
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  .مشروعاً أن يكون المقصد من اإلضراب مقصداًـ  ١

   .مفسدة راجحة اإلضراب في القطاع التعليميأال يترتب على ـ  ٢

  .مرافق الدولة تم االعتداء علىـ أال ي ٣

طويلة والبد من تعويض المدة التي تم  اإلضراب في القطاع التعليميأال تكون مدة ـ  ٤
  .اإلضراب فيها

  .ـ أن ينسجم مع القانون الذي يتحاكم إليه ضبط العملية التعليمية ٥

حد األحزاب وليس مجرد رغبة أو هوى أو توجه سياسي أل فعالً ـ أن يكون هناك حق ضائع ٦
  .والحركات
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  المبحث الرابع
  اآلثار المترتبة على اإلضراب في القطاع التعليمي وأحكامها

 المعلّمف ،هوبأحواله قبل أقوال ،بصفاته قبل كلماته، المربي الفذ يزرع القيم في نفوس النشء
 ،فإذا ما نسي رسالته السامية ،راسخةصاحب رسالة ورمز أصالة وأهل قامة شامخة وغاية 

ودخل في إضراب تعليمي دون سبب مبرر أو دون المطالبة بحق مسلوب هنا تتضح آثاره التي 
  .قد تمس الجميع

   ايجابية وسلبيةلإلضراب التعليمي آثار و
على حلول  طالب به من حقوق عادلة وربما يتم االتفاقحقيق ما يمنها ت ،اآلثار اإليجابية :أوالً

  .يتراضى عليها الطرفان
 ،المعلّموعلى  ،آثاره على الطالب اإلضراب فهنا تتضح عندما تطول مدة ،اآلثار السلبية :ثانياً

  .على المجتمع
   )١( :على الطالب اإلضراب في القطاع التعليميآثار  :أوالً
  :ل الطالبيجهت ا ـ 

وطلب العلم واجب وذلك  ،يحرم الطالب من حقهم في التعليم ،فنتيجة لوقف العملية التعليمية
طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ "  :عبد اهللا بن عمر يما رواه الصحابيف ����مصداقاً لقول الرسول 

ن وذلك عن طريق جماعة من المسلمييخص  والفرض هنا يأتي على دربين األول ما ،)٢( " مسلمٍ
وذلك  والدرب الثاني وهو يعم جميع المسلمين ،الشرعية دراسة العلم الشرعي الستنباط األحكام

 وهذا ،لمعامالتا وأمن العبادات   بوقوف المسلم على حكم األفعال التي يؤديها، سواء أكانت
ون المعلّمضراب وفيتحمل القائمون على اإل ،واجب على كل مسلم، وال يعذر المسلم بجهله العلم 

  .من ضمنهم هذا الوزر 
   :الطالب تشتت أفكارب ـ 

لما  ،في كل أموره مثاالً حياً المعلّميعني ذلك أن يكون  ،لقدوة الحسنةالطالب يرى في معلمه ا
فقد تجسدت القدوة الحسنة  ،����وأن يسير في ذلك وفق هدي المصطفى  ،طالبه هإلي ويدع

                                                            

  ).م ٢٠١٠/ ١/ ٢١(،الخميس، مديرية شرق غزة، األستاذ عطية حجازي، مقابلة مع المرشد االجتماعي ـ١
  ). ٤٠(سبق تخريجه ص  ـ٢
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 ،)١( ���W��ª�X������������������m�m�m�m�����Â��Á�����Â��Á�����Â��Á�����Â��Á��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ãllll،لّمالمعبصورة جلية في شخص الرسول 
فإذا  ،في تفكير وسلوك المتعلمين من خالل أساليب سلوكه و تفكيره مباشر يؤثر بشكل المعلّمف

 ين إحداها ملتزمة بالدوامالمعلّمفئتين من  فأصبح ال يفرق بين ،اهتزت هذه الصورة لدى الطالب
غير  اًفيصبح فكره مشتت ،والفئة األخرى مستنكفة عن التعليموجه  وتقوم بمهامها على أحسن

 .ومن هو على باطل ،ين على حقالمعلّم نم  نم ،مدرك
  :البحث عن ملهياتـ  ـج

فإذا لم يجد مراده في  ،لكسب المعرفة والسلوك القويم ،جامعتهإلى مدرسته أو  الطالب يلجأ
فيلجأ إلى البحث عن طرق  ،وينعطف عن مسارهفقد يسئم التعليم  ،الحصول على العلم النافع

تورث  ،صحبة األشرارف ،بغض النظر عن سلوكياتهم ،فقد يبحث عن أصدقاء ،الستغالل وقته
 اً، ، وصحبة األشرار كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنالنار البوار وصحبة األخيار تقتل

فقد  ،فيخسر وقته وصحته ،ى التدخينأو يغونه عل ،فربما يلهونه عن الصالة ،وقته معهميقضي ف
 :وكما يقال ،)٢( " الْمرء علَى دينِ خَليله فَلْينْظُر َأحدكُم من يخَاِلْل"  : ����قال الرسول الكريم

�W ،هذا باإلضافة إلى إهمال حقوق والديه عليه ،الصاحب ساحب �ª�X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m���P��� � �O��N���P��� � �O��N���P��� � �O��N���P��� � �O��N����������������

��RQ��RQ��RQ��RQllll )العمل على توفير كل سبل الراحة لهمفالواجب برهما وا  ،)٣.   
  :درسةب عن المالتغيد ـ 

ين المعلّمب وذلك لتغي صعوبة ممارسة النشاطات الجادة والفاعلة المواعيد ووعدم االلتزام ب 
صفوفهم يساهم في إضعاف انضباط الطالب السلوكي داخلف ،لين للقيام بتلك األعمالالمؤه ،
  .يخلق حالة فوضى داخل المدرسةف ،الطالب بوقت الحصص في عدم التزام سبب أساسوهو 
  :عمال الشاقةفي األ استغالل الطالبـ  ـه

  فقد ـ ينالمعلّموذلك بتقصير من  ـ ونتيجة لعدم حصوله على هذا الحق ،الطفل التعليم من حق
للظروف وذلك نظراً  ،ائهم في أعمال ال يطيقونها مقابل الناتج المادينبتشغيل أ لجا األهل إلىي

  .االقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء الوطن نتيجة للحصار
            

                                                            

  ).٢١(من اآلية : سورة األحزابـ ١
  ).٤٩٤٦(ص ، حسنه األلباني في تخريج مشكاة المصابيح، ) ١٤٢/ ١(، باب المرء على دين أخيه، القضاعي: ند الشهابمسـ ٢
  ).٨( من اآلية :العنكبوت سورةـ ٢
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  :المعلّمعلى  اإلضراب في القطاع التعليميآثار  :ثانياً
  :سينف ارتباكا ـ 

 ،فيهدد بحرمانه من الراتب إذا أدى عمله ،يعيش في صراع داخلي بين عدة متناقضات المعلّمف
هذا  ،وكذلك نظرة المجتمع إليه وإلى رسالة التعليم القائم بها ،ويتقاضى راتبه حال إضرابه

إذا زال اإلخالص من العمل حل محله ف ،بعضإلى بعضهم ين المعلّمباإلضافة إلى نظرة 
غرور النفوس وبذلك يسود  ،لرأيه ويزداد كل منهم تعصباً ،ينالمعلّمبين  التحاسد والتباغض

  .)١( وتزداد الكراهية في القلوب
  :لمشاكل العائليةاب ـ 

لبقاء خارج البيت مع ا وإما إلى البقاء في البيت أ المعلّمقد يلجأ  ،لإلضراب التعليمي جةيفنت 
فذلك ينتج عنه مشاكل عائلية كبيرة وذلك  ،فإن كان بقاؤه في البيت ،أصدقائه للقضاء على الوقت

شاكل وذلك لكثرة طلبات ألمر من ما وألن رب البيت يكون طوال اليوم في وجه زوجته وال يخل
فيصبح ال  ،م األمورتزداد خاللها المشاكل وتتأز ،لفترات طويلة داخل البيت المعلّملبقاء  ،الزوجة

ر فقد يقص ،أما إن كان بقاؤه خارج البيت معظم وقته ،ضيق الخلق ،يتحمل صغيرة وال كبيرة
ابن عباس  كما روى ����هللا من قول رسول ا المعلّمفأين هذا  ،في حقوق زوجته وحقوق أطفاله

عن معاذ بن و  ،)٢("  نعمتَانِ مغْبون فيهِما كَثير من النَّاسِ الصحةُ والْفَراغُ " :رضي اهللا عنهما
ال تَزوُل قَدما عبد يوم الْقيامة حتَّى يسَأَل عن  " :����قال رسول اهللا  :قال رضي اهللا عنه جبل

عِ خبالٍَأرا : صيمفو هباكْتَس نَأي نم اِلهم نع؟ والها َأبيمف ابِهشَب نع؟ وا َأفْنَاهيمف هرمع نع
يهَل فماذَا عم مهلع نع؟ و٣( " َأنْفَقَه(.    

  :دان السيطرة على الطالبقْفج ـ 
ربما يلجأ إلى إعطاء  ،ليمستنكافه عن التعوانة وعدم التزامه بقوانين المه المعلّمنتيجة لسلوك  

بفقدان سلطته على  المعلّميشعر  فعند ذلك قد ،من المال مزيد لكسب ،دروس خصوصية
قابل عنده منةً يجب أن تُدروساً خصوصية  إذ إن الكثير من الطالب يعتبرون أخذهم ،الطالب

                                                            

  ).١٥٥(ص ، النحالوي: ـ أصول التربية اإلسالمية وأساليبها١
، صححه األلباني، )٢٣٠٤(ح ،) ٥٥٠/  ٤(، بون فيهماباب الصحة والفراغ نعمتان مغ، كتاب الزهد، الترمذي: سنن الترمذي ـ٢

  ). ٥١٥٥(ح ، ) ١٤٢٧/  ١(، المجلد الثالث، كتاب الرقاق، التبريزي: مشكاة المصابيح
،        الجزء الثالث، باب النفخ في الصور، المنذري: الترغيب والترهيب، )١١١(ح  ،) ٦٠/ ٢٠(، الطبراني: المعجم الكبير ـ٣

  ).١٢٦(ص ، األلباني في صحيح الترغيبصححه ، )٢٢٧( ص 



 

 ٦٧  

ألوان الفوضى في  الب، ويحدث لون منوالط المعلّم لفوارق المعتبرة بينابتذويب  المعلّممن 
  .السبب الرئيس في تنشئته المعلّميكون  ،فربما ينتج عنه جيل فوضوي ،العالقة بينهما

   :على المجتمع اإلضراب في القطاع التعليميآثار  :ثالثاً
  :انتشار األميةا ـ 

 ،عدم انتظامهاإلى  مما يؤدي ،يحدث إخالل بالمسيرة التعليمية ،ينالمعلّمب بعض تغيفنتيجةً ل 
 قام في المجتمعحكم بما أنزل اهللا  وال تُفال ي ،اًيصبح المجتمع أميف ،فيقل الرصيد الثقافي للمجتمع

فالمجتمع المترابط  ،يؤثر على العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمعمما  ،عيةالشراألحكام 
مثَُل الْمْؤمنين فى  " :يقول ���� سمعت رسول اهللا :قالالنعمان بن بشير  فعن، متحاب متعاطف

بِالس دسالْج اِئرى ساعتَد وضع نْهِإذَا اشْتَكَى م دسثَُل الْجم هِمماحتَرو هِماطُفتَعو مهادرِ تَوه
  .)١( " والْحمى
  :الفسادب ـ 

لعدم وجود  ،األفكار الهدامة اوربمواالنحالل األخالقي انتشر الفساد  ،إذا عم المجتمع الجهُل
لكم المعرفي والديني الذي يكتسبه الفرد من ا ووهذا الرادع ه ،رجع المرء إلى صوابهرادع ي

فيكون بمثابة الدرع الواقي للمجتمع من االنجراف في هاوية الفساد  ،المدرسة ومن معلميه

�����m�m�m�m :كتابهواهللا تعالى يقول في  ،والضالل �̈�§��¦���¥��¤��£���� �̈�§��¦���¥��¤��£���� �̈�§��¦���¥��¤��£���� �̈�§��¦���¥��¤��£llll )فيكون التسبب  ،)٢
  .عنه في كتاب اهللا في هذا الفساد محرم ومنهي

  :التخلفـ  ج
على الدول المتحضرة المتعلمة  عالة فتصبح البالد  ،تطور الدول المتعلمة فال يواكب المجتمع

      .لما تمتاز به من علم وثقافة
  :عدم االستقرارد ـ 

لى لجوء بعض أولياء األمور إلى إرسال أبنائهم ربما يؤثر عدم تلقى الطالب للعلم في المدارس إ
 ،هذا فيه تكلفة مالية عالية ترهق كاهل األسرة ،أخذ دروس خصوصيةو ةاصمدارس خ إلى

  .فتصبح غير مستقرة نتيجة األعباء المالية
  
  

                                                            

  ). ٢٥٨٦(ح ، ) ١٩٩٩/ ٤(، باب تراحم وتعاطفهم،  واآلداب، كتاب البر والصلة، مسلم: صحيح مسلم ـ١
  ). ٥٦(من اآلية : سورة األعراف ـ٢



 

 ٦٨  

  :المعلّمانعدام الثقة بـ  ـه
وحرم أبنائهم من  ،انتيجة تضيعه األمانة التي وكل به ،فنظرة المجتمع للمعلم تصبح سلبية 

عند تعامله في األسواق أو  المعلّمان هفي ،من جميع فئات المجتمع اًمنبوذ المعلّمفيصبح  ،التعليم
  .  في مناحي الحياة

 المعلّمفمن حق  ،وأخيراً فرسالة التعليم هي رسالة إنسانية بالدرجة األولى ال يجوز التهاون فيها
 وونظراً لسم ،تقبل الطلبة وقدرتهم على تحصيل العلمالعيش بكرامة ولكن دون المساس بمس

  أدائها على ما يرضي اهللا بواجبات وآداب تتالئم ومهنته ووقدره يتطلب منه القيام  المعلّم
 ،جل قريبأن األ البد من التذكروعليه ، )١( لم يتوج باألخالق فال ينفع العلم وحده ما ،تعالى

�W ،اهللا تعالى مفالكل محاسب أما ،ملقاة على عاتقهة العلى كل معلم الشعور بالمسؤوليفيجب  �ª�

X��������������m�m�m�mÚ��ÙØÚ��ÙØÚ��ÙØÚ��ÙØ����������Û��Û��Û��Ûllll )٢(.  
   

        

        

        

        

                                                            

  :قال الشاعر حافظ إبراهيمـ ١
  القخَه بِبوج رتّما لم ي    ال تحسبن العلم ينفع وحده 

   ). ٢٤(اآلية : فاتسورة الصاـ ٢
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 ٧١  

  مطلب األول ال
  الطبيب ،التطبب ،مفهوم الطب

جذرية بحياة الناس  تهعالقف ،لكونه يهدف إلى إصالح البدن العلوم مكانةأشرف  من الطب 
فالبد من توضيح بعض المفردات ذات الصلة  ،حسب علمه وحذقهق به ويكسى صاحبه هيبة تلي

  .بالموضوع
  :الطب
  : هامن ان عدةله مع الطب في اللغةـ  ١

وجاء في لسان العرب ،  )٢( الرفقو ،)١( والعادة ،حسن االحتيالو السحر،و ،والنفس عالج الجسم
  .)٣( الحذق باألشياء والمهارة بها الطب بمعنى

  .عالج الجسم والنفس ،لعالجا ولمعنى األول وها ومن هذه المعاني هوالمعنى المراد 
أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ف منه تعرعلم ي :الطب في االصطالح

  .)٤( ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة
يستوصف أي  :وجاء يستطب لوجعه ،المداواة ، يقال طب فالن فالناً أي داواه :بالتطبيـ  ٢

  .)٥( تشخيص الداء ومداواة المريض هوف ،األدوية أيها يصلح لدائه
 الحاذق ،العالم بالطب ،لذي يعالج المرضى، ونحوهما وطب، وهه الفتُرح نم :الطبيبـ  ٣

،  ولقد طببت ما كنت طبيباً: تقول ،أطباء ةر، والكث وجمع القلة أطبة ،)٦( الرفيق، اللبق ،الماهر
٧( يتعاطى علم الطب  الذي :بوالمتطب(.   

ب ، للتخفيف التي يتخذها الطبي عمالاألهو مجموعة من  :العالج في االصطالح الشرعيـ  ٤
  .)٨(عن المريض ، ولحمايته من المرض 

  
  
  

                                                            

  ). ١٣٩/ ١(، آبادي الفيروز :القاموس المحيطـ ١
  ). ٢٥٨/ ٣ج( ، فصل الطاء، الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموسـ ٢
  ). ٢٦٣٠/  ٢٩(، المجلد الرابع، باب الطاء، ابن منظور: ـ لسان العرب٣
  .)١٣/ ١(، الطبيعية ويشتمل على ستة تعاليم، ابن سينا: ـ القانون  في الطب٤
   ). ٢٦٣١/  ٢٩(، المجلد الرابع، باب الطاء، ابن منظور: ـ لسان العرب٥
  .) ٢٢٧/  ١( ،حرف الطاء، أبو جيب:القاموس الفقهيـ ٦
  ). ١٨٩/ ١(، الجوهري :الصحاح في اللغةـ ٧
  ). ٧٦ ( ، صمبارك: اإلسالميةالطبية في الشريعة  والمسؤوليةالتداوي ـ ٨



 

 ٧٢  

  المطلب الثاني
  مشروعية عمل الطبيب 

الشرع وضع لجلب مصالح السالمة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام، في إن الطب 
 ،فالطبابة مهنة نبيلة شرفها اهللا ،ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������فكان منها  ،د إبراهيم عليه السالم نعمة ربهوعد ،اهللا عيسى عليه السالممعجزة نبي فكانت 

�m�m�m�m����Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Âllll )مشروعية عمل الطبيب عديدة منها وأدلة ،)١.  
  :من القرآنـ  ١

  .)٢( W��ª�X����������������������������������������������m�m�m�m����`����`����`����`�c��ba�c��ba�c��ba�c��ballllا ـ 
معتمر، عن أبيه، فعن  ،لطبيبا وه في السنة" من راق "   لىأن قوله سبحانه وتعا :وجه الداللة
 من طَبِيب: قَاَل، " وقيَل من راق " ،، عن أبي قالبةعن شبيب

)٣(.                       

�Wب ـ  �ª�X�� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � ��m�m�m�m� � �l��k��j�� � �i� �h��� �g�� � � �f��e�� �l��k��j�� � �i� �h��� �g�� � � �f��e�� �l��k��j�� � �i� �h��� �g�� � � �f��e�� �l��k��j�� � �i� �h��� �g�� � � �f��e��po��n��m�� po��n��m�� po��n��m�� po��n��mllll )وقوله تعالى ،)٤: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�m�m�m�m���ÈÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��������¹�� �̧�¶���ÈÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��������¹�� �̧�¶���ÈÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��������¹�� �̧�¶���ÈÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��������¹�� �̧�¶llll)٥(.  
فقد  ،وأما في اآلية الثانية ،ترك الصيامبعلى الترخيص للمريض  دلت اآلية الكريمة :وجه الداللة

٦(طبال، وهو حفظ البدن ، والقصد من ذلك في اآليةبترك الحلق رخصت للمريض الحاج(.  
  :لمشرفةمن السنة اـ  ٢

َأن رجالً َأصابه جرح ، فَاحتَقَن الدم ، وِإن رسوَل ، عن زيد بن أسلم ؛ عن يحيى بن سعيد ا ـ 
يا رسوَل اِهللا ، َأوفي : أيكُما َأطَب ؟ فَقَاَل رجٌل : دعا لَه رجلَينِ من بني َأنْمارٍ فَقَاَل  ����اِهللا 

خَي ؟ فَقَاَل الطِّب ر :اءوَل الدَأنْز اءَل الدي َأنْزالَّذ ِإن 
)٧(.  

                                                            

  ). ٨٠(ية اآل: سورة الشعراءـ ١
  ). ٢٧( من اآلية : سورة القيامةـ ٢
،   التمهيد، درجة الحديث مرسل، )٢٣٨٨٧(ح ، ) ٣٥٩/ ٧(، من رخص في الدواء والطب، كتاب الطب، ابن أبي شيبة:المصنفـ ٣
  .ابن عبد البر، ) ٢٦٣/ ٥(
  ). ١٨٤(من اآلية : سورة البقرةـ ٤
  ). ١٩٦(من اآلية : سورة البقرةـ ٥
  ). ٢٧٢/ ٢(، ) ١٨٤(اآلية ، تفسير سورة البقرة، القرطبي: امع ألحكام القرآنالجانظر ـ ٦
صححه األلباني في صحيح ، )٢٣٨٨٦(ح ، ) ٣٥٩/ ٧(، من رخص في الدواء والطب، كتاب الطب، ابن أبي شيبة: المصنفـ ٧

  ).١٦٨٨(ح ، الجامع



 

 ٧٣  

من وذلك لما له  ،بين الحديث الشريف أن الطب خير والقائم عليه له فضل عظيم :وجه الداللة
    .فضل في مداواة الناس

اُدعوا لَه الطَّبِيب ، :  ، فَقَاَل ����جرِح رجٌل علَى عهد رسولِ اِهللا  :عن هالل بن يساف قال ب ـ
نَعم ، ِإن اللَّه تَبارك وتَعالَى لَم ينْزِْل داء : يا رسوَل اِهللا ، هْل يغْني عنْه الطَّبِيب ؟ قَاَل : فَقَالُوا 

فَاءش هعَل مِإالَّ َأنْز ، 
)١(.     

وهو دليل على  بإحضار الطبيب ����اهللا في الحديث داللة صريحة على أمر رسول  :وجه الداللة
  .مشروعية عمله

إذا مرض ال يداوي نفسه، بل يستدعي األطباء لعالجه، وفي هذا  ����وكان رسول اهللا  جـ ـ
، فكان يفد عليه  م في آخر عمرهقَكان يس ����إن رسول اهللا : تقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها

واألمر  ،ولقد كان من هديه فعل التداوي في نفسه ،هاأطباء العرب فينعتون له األنعات ليعالجوه ب
  .)٢(به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه 

  :مشروعية التداوي

 ،وأنه واجب حتماً على كل شخص ال يسقط عنه ،)٣( الطب فرض من فروض الكفاية م فنن تعلَّإ
ب، وألنه ضرورة م الطب فرضاً لحاجة الجماعة للتطبيإال إذا قام به غيره، وقد اعتبر تعلّ ،عنه

فيترتب على  ،م الطب واجباًلتطبيب وكان تعلّا وم الطب هكان الغرض من تعلّ ، وإذا اجتماعية
لتطبيب يعتبر واجباً ، على أن ا )٤( ن يكون التطبيب واجباً على الطبيب ال مفر له من أدائههذا أ
فالتطبيب فرض عين عليه؛  ،دأكثر من طبيب في بلدة واحدة، فإذا لم يوجد إال واحكان  إذاكفائياً 
  فمن الواجب ،فمشروعية التداوي تتردد بين الوجوب واإلباحة ،أنه واجب غير قابل للسقوطأي 

ل أدنى المفسدتين إلزالة تحم ،تقليلها بقدر اإلمكان لعلة أولإزالة  ،حفظ الصحة الموجودة
وكذلك  ،)٦(واجباً  اليقين أصبح ن إذا ظن ظناً يقاربنه لإلباحة ولكوعند الجمهور أ ،)٥(أعظمهما 

                                                            

  ). ١٨٠٩(ح ، صححه األلباني في صحيح الجامع ،)٧٩٢(ح ، ) ٣٥٩/ ٧(، ما انزل اهللا داء، القضاعي: مسند الشهابـ ١
  ).١٤(ص ، ابن قيم الجوزية: الطب النبويـ ٢
  ). ٨/  ١( ، العز بن عبد السالم:قواعد األحكامـ ٣
  ). ٧٤/  ٢( ، عبد القادر عودة:التشريع الجنائيـ ٤
  ). ٢٠/  ٢( ، المبحث الثاني في حكم التداوي ،بكر بن عبد اهللا: فقه النوازلـ ٥
  ).٧٣( ص ، ابن نجيم :األشباه والنظائر ـ٦



 

 ٧٤  

�W ،اآلية الكريمةوكذلك  �ª�X�� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � ��m�m�m�mx������w��v��u����� � �tx������w��v��u����� � �tx������w��v��u����� � �tx������w��v��u����� � �tyyyy� � �� � �� � �� � �llll )كلها تدل داللة واضحة على  ،)١
كثيرة توضح  وهناك أحاديث ،فيكون التداوي أولى ،حرص الشريعة على حفظ النفس اإلنسانية

رسول  عن اهللا رضي اهللا عنهما ن عبدب فعن جابر ،الهادي الحبيبإباحة التطبيب ومن ذلك قول 
  .)٢( " ِلكُلِّ داء دواء فَِإذَا ُأصيب دواء الداء برَأ بِِإذْنِ اللَّه عز وجلَّ " :قال أنه  ����اهللا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                            

  ). ١٩٥(من اآلية : سورة البقرةـ ١
  ).٢٢٠٤(ح ، ) ١٧٢٩/ ٤( ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، كتاب السالم، مسلم: صحيح مسلمـ ٢



 

 ٧٥  

  المطلب الثالث
  الصفات الواجب توافرها في الطبيب 

  :من هذه الصفات
                          ....................................................................          :العلمـ  ١

فال يكتفي بما لديه من  ،العلوم الطبية أحرص الناس على متابعة من يكون أن الطبيبيجب على 
حتى و ،ثقةيؤهله لممارسة مهنته بكل قدرة و مابل يبحث دائماً على ما هو جديد حتى يلم ب ،علم

وعليه أن يكون  ،بها حقأ وفه ،فالحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها ،هبدع في مجال تخصصي

�W ،مرضاهمع وزمالئه مع  ،في كل تصرفاته صادقاً �ª�X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m��f� �e��d��c��b��f� �e��d��c��b��f� �e��d��c��b��f� �e��d��c��b

i���h� �gi���h� �gi���h� �gi���h� �gllll )فصدقه مع مريضه يزيد من ثقة  ،فهي مالزمة له في كل أحواله ،)١
 ،بالفائدة يض بما يعود على الطبيبيكون عبداً للمال يطالب المر فال ،مريضه فيه ويرفع شأنه

    .في تشخيصه للمرض وفي صرفه للعالج فيكون صادقاً ،وذلك على حساب المريض
   :الرحمةـ  ٢

وهي العاطفة الحية النابضة بالحب ، الرحمة هي رقة القلب وانعطاف النفس للمغفرة واإلحسان
يكون  تهين براحته وال يسيء إليه واليس الحال المريض وأن  على الطبيب أن يقدرف ،والرأفة
 يارحموا من ف "  ����:قال الرسول الكريم ،اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما فعن عبد ،عليه قاسياً

اءمى السف نم كُممحرضِ ييقول اهللا تعالى ،)٢( " اَألر: �m�m�m�m� ����� �~��}�� � �|� � {z������ �~��}�� � �|� � {z������ �~��}�� � �|� � {z������ �~��}�� � �|� � {zllll )هذا و ،)٣
 .يلتداوا والطب  منها، في كل مجاالت الحياةاإلحسان 

   :الصبرـ  ٣
 ،مختلف الثقافات ومختلف البيئاتناس من يتعامل مع أ فالطبيب ، مھنة شاقة مضنية1ن الطب 

فال يزجرهم وال يهملهم ولكن يؤدي ، فيجب عليه الصبر ،ويرى تصرفات قد ال يرضى عنها

��W،رسالته بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى �ª�X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m� �ê��é��è��ç���æ�� �å��ê��é��è��ç���æ�� �å��ê��é��è��ç���æ�� �å��ê��é��è��ç���æ�� �ållll )فعن ،)٤ 

                                                            

  ).١١٩(اآلية : سورة التوبةـ ١
صححه األلباني في صحيح ، )١٩٢٤(ح ، ) ٣٢٣/ ٤(، باب رحمة المسلمين، كتاب البر والصلة، الترمذي: ـ سنن الترمذي٢

  ).٥٨٣٥( ح ، الجامع
  ). ١٩٥( من اآلية : سورة البقرةـ ٣
  ). ١٠( من اآلية : سورة الزمرـ ٤



 

 ٧٦  

وِإنَّه من يستَعفَّ يعفَّه اللَّه ومن  " :����قال رسول اهللا   :رضي اهللا عنه قال سعيد الخدري يأب
اللَّه هغْنتَغْنِ يسي نمو اللَّه هربصي ربتَص١( " ي(.  

   :العدلـ  ٤
عائلته أو  ببسب ،على أحد اًفال يفضل أحد ،في معاملة مرضاه عادالًالطبيب �بد أن يكون 

  .)٢( W��ª�X�������������mmmm����®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ª¯̄̄̄��������llll ،أو جنسهالسياسي ه فصيل
  :التواضعـ  ٥
 ،لعلميا ومع مرضاه مهما كان مستواهم االجتماعي أ على الطبيب أن يكون متواضعاًف 

 فعن أبي ،نهم  كل ذلك يرفع من شأنهمقابالً النصح والمشورة م ،مع زمالئه محباً لهم متواضعاً
   .)٣( " وما تَواضع َأحد ِللَّه ِإالَّ رفَعه اللَّه"  :أنه قال ����رسول  عن،ههريرة رضي اهللا عن

  :عدم اإلضـرارـ  ٦  
فقد تنتقل أمراض أشد  ،و تعقيم األجهزة المستخدمة في مهنته ،الطبيب مسئول عن نظافة عيادته 

طبيب األسنان يريد أن  :فعلى سبيل المثال ،من المرض الذي أتى لعالجه ،لمريضخطراً على ا
ـ مثالً ـ ولقوله  الكبد الوبائي نتيجة لعدم تعقيم األدوات  التهابفينتقل له مرض  ،يعالج ضرسه

���� :  "اررال ضو رريه حرص اإلسالم على عدم اإلضراريوضح بشكل ال لبس ف  )٤( " ال ض.  
  :انةاألمـ  ٧
هذه األمانة وهي األسرار فيصبح الطبيب حامالً ل ،فالمريض يسلم نفسه بالكلية بين يدي الطبيب 

���W،)٥( والسر الطبي هو كتمان ما اطلع عليه الطبيب من أحوال مريضهالطبية  �ª�X�� �� �� �� ��m�m�m�m��U��U��U��U

�� �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X� � �W��V�� �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X� � �W��V�� �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X� � �W��V�� �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X� � �W��Vllll )فال يصح أن يبوح بأسرار ،)٦ 
  :دة منها في حاالت نادرة محدإال ،المريض ويفشيها

  .لعامةلضرر العام وهو تهديد كبير بالنسبة للمصلحة اا ا ـ 
  .التبليغ عن أمراض معديةب ـ  

                                                            

  ).٦١٠٥(ح ، الجزء الرابع، باب الصبر على محارم اهللا، كتاب الرقاق، البخاري: ـ صحيح البخاري١
  ).٨(اآلية : ـ سورة المائدة٢
  ).٢٥٨٨( ح ، الجز الرابع، باب استحباب العفو والتواضع، كتاب البر والصلة واآلداب، البخاري: يـ صحيح البخار٣
  .وحسنه األرنؤوط، )٢٨٦٥(ح  )٥/٥٥( ،ابن عباسعبد اهللا  مسند، أحمد مسندـ ٤
  ). ٧١(ص ، الخطيب: ـ الطبيب المسلم٥
  ).٢٧( اآلية : سورة األنفالـ ٦



 

 ٧٧  

إعالن االعتداءات فقد يعالج الطبيب مريضاً تدل بعض عوارض مرضه على محاولة ج ـ 
  .واألمثلة على ذلك كثيرة، خص آخرش يأ وتسميمه من قبل ذويه أ

 و الكسلو الغشك هاالبعد عنالبد من التي يجب أن ينأى عنها الطبيب عديد من الصفات وهناك ال
  .الغيبة إلى غير ذلك من الصفاتو الظلم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٨  

  المطلب الرابع
  واجبات الطبيبآداب و  

                                                                       :آداب الطبيب: أوالً

التالي أمام نقيب األطباء أو من ينوب  مسالقَ يطبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤد يجب على كل 
حياة اإلنسان     وأن أصون    قسم باهللا العظيم أن أراقب اهللا في مهنتي،أ"   مالقس وهذا هو نص عنه

ك والمرض الهال    في استنقاذها من يوسع في كافة أدوارها في كل الظروف واألحوال باذالً
ن أكون على الدوام أو    كتم سرهم،أستر عورتهم وأللناس كرامتهم و أحفظوأن     واأللم والقلق،

    والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو،    رعايتي الطبية للقريب باذالً    من وسائل رحمة اهللا

 م منعلّأر من علمني ون أوقّأ، وذاهلنفع اإلنسان ال أل    ن أثابر على طلب العلم أسخرهأو
ن تكون أو    زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى،    لكل وأكون أخاً    يصغرني،
    واهللا    جاه اهللا ورسله والمؤمنين،نقية مما يشينها تُ وعالنيتيفي سرى  إيماني    مصداق حياتي

  .)١(  "        دشهي على ما أقول
  :)٢( منها بيب من مراعاتهاهناك آداب البد للطف ،بحفظ النفس من أشرف المهن الرتباطه الطب

  .مارس المهنة بكل إتقان وإخالصيأن ـ  ١
  .أن يراعي الطبيب بسلوكه وتصرفاته الخلق اإلسالمي القويـ  ٢
  .بث األمل في نفس المريضو   كتمان أسرار المريض و ةالشعور بالمسؤوليـ  ٣
اسقاً مع الوظيفة التي إذ يجب أن يكون لباسه جميالً ونظيفاً ومتن. أن يكون حسن المظهرـ  ٤

  .أناطها اهللا به
،  الصحة الموجودة حفظ: على الطبيب أن يجعل عالجه وتدبيره دائراً على ستة أركانـ  ٥

إلزالة أعظمهما،  المصلحتين الصحة المفقودة، وإزالة العلة أو تقليلها، واحتمال أدنى ورد
  .وتقريب أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما

                                                            

 ،سر المهنة الطبية بين الكتمان والعالنية، الدكتور علي الجفال ،بجدة اإلسالميتابع لمنظمة المؤتمر ال اإلسالميمجلة مجمع الفقه  ـ١
)١٢١٠/ ٨ .(  
  .المصدر السابق ـ٢



 

 ٧٩  

ماً إال إذا فال يصف دواء محر ،أن يعلم الحرام والحالل فيما يختص بمهنته على الطبيبوـ  ٦

��m�m�m�m: لقوله سبحانه وتعالى ،انحصر الشفاء فيه �O��N��M� �L�� � �K��J��O��N��M� �L�� � �K��J��O��N��M� �L�� � �K��J��O��N��M� �L�� � �K��Jllll )لقول النبي و )١����:    
" امٍورا بِحواو٢( " الَ تَد(.  
، وأن  امتثاالً ألمر الشرع وعليه أن يعتقد أن طلبه ال يرد قضاء وال قدراً، وأنه إنما يفعلـ  ٧

      .)٣( اهللا تعالى أنزل الداء والدواء
  :منها ،واجبات الطبيب المسلم عديدة: ثانياً
على الطبيب أن يحافظ على شرف مهنته، ويلتزم بمعايير مزاولتها ويعمل على االرتقاء  ـ ١
بحاث والدراسات وكتابة ، وأن يساهم بصورة فعالة في تطويرها علمياً ومعرفياً من خالل األ بها

  .)٤(المقاالت والتعليم والتدريب المستمر
رات تكون وسيلة لتراخيه عن دون ذكر مبر ،ـ عدم االستهانة بالناس والمبادرة بالعالج ٢

  .بين إليهحد المقرو أأ أمه وأ أبوه وبنه أفيعامل المريض على أنه ا ،عمله
إن كان المريض وحياة المريض دون تقصير  بذل كل ما في وسعة من أجل المحافظة علىـ  ٣
  .)٥( ، يشترط اإلذن من وليهاصراًق
  .توفير الراحة والطمأنينة النفسية للمريض والنظر بتفاؤل إلى مستقبلهـ  ٤
  .والتخفيف مما يعانيه لعالجه  ،البحث واالستقصاء عن السبب الرئيس للمرضـ  ٥
مل على العالج المبكر للمرض قبل الدخول والع ،ـ إدخال كل ما هو جديد في مجال الطب ٦

  .)٦(في متاهات ال يمكن عالج المريض بعد ذلك 
بل  ،فال يتكبر ،وذلك حال عجزه عن تشخيص مرض معين ،ـ استشارة الزمالء في العمل ٧

  .عليه سؤال من هم ذو خبرة أكثر منه

                                                            

   ).  ١١٩(من اآلية : سورة األنعام ـ١
كتاب ، مشكاة المصابيحضعفه األلباني في ، )٣٨٧٦(ح ، ) ٦/  ٤(، باب في األدوية المكروهة، الطب، أبو داود: سنن أبي داود ـ٢

   ). ٤٥٣٨(ح ، ) ١٢٨٢/ ٢(، الطب والرقى
 ،سر المهنة الطبية بين الكتمان والعالنية، الدكتور علي الجفال ،بجدة اإلسالميالتابع لمنظمة المؤتمر  اإلسالميمجلة مجمع الفقه  ـ٣
)١٢١٠/ ٨ .(  
 .www. sehha.        واجبات الطبيب تجاه مهنته، العاشرالباب ، الطبية والصحية الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات ـ٤

com    
   ).  ٤٤٤/  ١٠( ، ابن حزم: المحلى ـ٥
  ).٥٥(ص ، بارال :الطبية وأخالقيات الطبيب ةانظر المسؤوليـ ٦



 

 ٨٠  

على الرفع من  والعمل ،ـ المشاركة في معالجة المصابين في الحروب دون خوف أو وجل ٨
  .وإعطائهم األمل في الشفاء ،عزيمتهم

انتشار  دـ اإلرشاد الطبي في كل الساحات وتقديم النصح لتفادي الوقوع في األمراض عن ٩
  .)١(مرض معين فال يبخل بذكر طرق الوقاية منه وسبل العالج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  ).١١٣( ص ، الخطيب: الطبيب المسلمـ ١



 

 ٨١  
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 ٨٢  

  المطلب األول
  اإلضراب في القطاع الصحيحقيقة 

  .)١(سبق بيانه :الصطالحوا اإلضراب في اللغة
لى إ استناداًنظام القطاع الصحي ) WHO(عرفت منظمة الصحة العالمية :قطاع الصحيال

لخدمة مجتمع محدد  الوطنيبأنه جزء متكامل من النظام الصحي  ،الرعاية الصحية األولية
ذلك  فيبحدود جغرافية وإدارية واضحة ويشمل كل األنشطة الصحية الحكومية والخاصة بما 

إضافة إلى كل القطاعات األخرى ذات العالقة  ،ستوى األول لإلحالةيشكل الم الذيالمستشفى 
 التنظيميحدود المنطقة المعنية وتحت جهة إشراف موحدة ضمن إطار الهيكل  فيبالصحة 

  .)٢( للقطاع
تدعم الصحة  التيفيشمل كل العناصر  )WHO(منظمة الصحة العالمية  هعرفت :النظام الصحي

   .)٣( ومستوى المجتمع، األماكن العامة ،أماكن العمل ،المدرسة ،على مستوى األسرة
متناع العاملين في القطاع ا وه "القطاع الصحي  وعليه يكون المعنى المناسب لإلضراب في 

   " الصحي عن أداء مهامهم مدة معينة لغرض الحصول على حقوق معينة
   :شرح التعريف

   .بمعنى التوقف :االمتناع
في كافة  ناإلدارييمن األطباء والممرضين وكافة القطاع الصحي ب كل من يعملهم  :نالعاملو
  .األقسام

وينتهي هذا اإلضراب بمجرد الحصول على الحقوق التي  المضربون هايحدد :مدة معينة
  .عن طريق حل المشكالت التي يواجهونها ،لمقترحاتهم يتطلعون لها أو تجاوب المسئولين

  

                                                            

  ).                               ٣(انظر ص  ـ١
   unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.. / :http                         :يةمنظمة الصحة العالم ـ٢
  .نفس المصدر السابقـ ٣



 

 ٨٣  

   ثانيال لمطلبا
  ي القطاع الصحيأسباب اإلضراب ف

  .أعرض بعض من هذه األسبابسوف  
   أسباب اإلضراب في القطاع الصحي :أوالً

  .مضربين التابعين للهيئات النقابيةللمبررات  تعتبر هذه األسباب
   :من تلك األسبابللقيام باإلضراب و األسباب في مجال الطب دتتعدو
   :تعيينات والتنقالت في قطاع الصحةالـ  ١

 ،)١(للدعوة لإلضراب لسبب المباشرا والقائمين على اإلضراب ولعل هذا السبب ه وهذا ادعاء
 في القطاع الصحي البد من وضع الرجل المناسب في المكان  أنه ،ولكن البد من التذكير هنا

لكي  ،يح هذا الخللحفالبد من تص ،فإذا كان هناك تراكمات وسلبيات من األداء المهني ،المناسب
 ،فال عيب في تصويب األخطاء المتراكمة ،ادر الطبية عملها على أحسن وجهتؤدي هذه الكو

يعد خيانة هللا ولرسوله فهذا ،ز لفصيل معين أو عائلة معينةولكن دون تحي، W� �ª�X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m��U��U��U��U

�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��Vllll )٢(.   
وامتهان مهنة ال  ،انةاآلية الكريمة تدل داللة واضحة على حرمة خيانة األم :وجه الداللة

  .م من عند اهللا تعالىوهو محر ،يستحقها اإلنسان خيانة هللا ولرسوله
رسول اهللا  قال :أبي هريرة رضي اهللا عنه قالفعن  ،عن خيانة األمانة بينته السنة النبوية نهيوال
ِإذَا ُأسند : للَّه ما ِإضاعتُها؟ قَاَل يا رسوَل ا: قَالُوا . ِإذَا ضيعت اَألمانَةُ فَانْتَظرِ الساعةَ " :����

  .)٣( "  اَألمر ِإلَى غَيرِ َأهله فَانْتَظرِ الساعةَ
     .الحديث صريح الداللة على حرمة من تولى منصباً ال يستحقه :وجه الداللة

فإذا عميت  ،ب أو واسطةدون تحز ،بيد من أجل الرقي بالقطاع الصحي اًوهنا البد من العمل يد
ة الظلم الواقع وتوصيل الصوت هالبد من مواجيينات والتنقالت والتعالعيون وتدخلت األهواء في 

ن في القطاع للحكومة والعاملي ـ إلى أعلى المستويات حتى يتم التغيير إلى ما فيه الخير للجميع

                                                            

  ).٩/١/٢٠٠٩(،بإقالتهتطالب  واألخيرةبغير الشرعي  إضرابهامغلي يواجه النقابات ويصف  أبود : شبكة الصمود للحوار ـ١
  ).٢٧(اآلية : سورة األنفالـ ٢
  ).٦١٣١(ح ،) ٢٣٨٢/  ٥( ،باب من سئل علماً، كتاب العلم، البخاري:لبخاريصحيح اـ ٣



 

 ٨٤  

بعد يجب التخلص من الحزبية التي تجاوزت كل الخطوط الحمر ف ـالصحي والمواطنين 
  .ةفلسطيني نتيجة المناكفات السياسيالقطاعات التي تخدم المواطن ال تهديدها ألهم

  :بعض األطباءالفصل التعسفي بحق  ـ ٢
وهذا  ،عن االنتماء السياسي اًفربما يكون ذلك الفصل ناتج ،وهذا السبب مرتبط بالسبب السابق

 ،صل لتقصير من الطبيب وإهمال منهوأما إن كان الف ،منهي عنه لما فيه من مخالفة هللا ولرسوله
ألن الجزاء من جنس العمل ،فصالً تعسفياً فهذا ال يعد.  

  :ين في القطاع الصحياملباء والعـ اعتقال األط ٣
م كر فقد ،ل من شأنهقلّهان المؤمن أو يفال يصح أن ي ،االعتقال ،ضرابلإل من األسباب المؤدية

�����������W��ª�X��������������m�m�m�m، اهللا اإلنسان �̀�_��� �̀�_��� �̀�_��� �̀�_���b��a���b��a���b��a���b��allll )فال يصح إهانته ويحرم هذا الفعل ،)١.  
؛ ا من َأهان ِلي وِليِإن اهللا يقُوُل  " :قال ����عن رسول اهللا  رضي اهللا عنها عائشةالسيدة  عنو

ةبارحي بِالْمنزارب قال رسول اهللا :وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ،)٢( " فَقَد ����" :  اللَّه ِإن
  . )٣( " َل من عادى ِلي وِليا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِقَا

  .وهو  دليل واضح على التحريم ،توعد اهللا تعالى محاربة من أهان عباده :وجه الداللة
فالبد من حماية هذا القطاع من عبث العابثين  ،فإذا كان هناك إهانة للعاملين في القطاع الصحي

   .وحفظ كرامة العاملين ،من عبث العابثين والعمل على صون هذا الحصن
من القطاع  بأنه ال يوجد أي معتقل ،ولكن يرد على من جعل االعتقال ذريعة لإلضرابات

بعض حاالت  حصل ولكن ،على اإلطالق اًأو طبيب اًإداري وسواء كان ممرضاً أ ،الصحي
كان القتل التي  الهم بعد حاالتأجل إقناع األطباء بالعودة إلى مزاولة مهامهم وأعممن  االستدعاء

   .عن العمل إضرابهم السبب الرئيس
وذلك  ،فقد يتعرض القطاع الصحي وخصوصاً األطباء للتهديد بالسالح :السالحبتهديد الـ  ٤

وهذا التهديد  ،غير ذلك من أسباب أو ،طبيب على ترك العمل إجبار وموعد عملية ما ألتغيير 
 اهللا الهادي رسول قال  :قال عن أبي هريرة رضي اهللاف ،اإلسالموالترويع منهي عنه في 

                                                            

  ).٧٠(اآلية : سورة اإلسراءـ ١
  ). ٢٥١/ ٢(، ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، )٩٣٥٢(ح ، ) ١٣٩/  ٩(، باب من اسمه هارون، الطبراني: المعجم األوسط ـ٢
  ).٦٥٧٢(ح ، ) ١٠٥/  ٨(، د نفسهباب من جاه، كتاب الرقاق، البخاري: صحيح البخاري ـ٣



 

 ٨٥  

من أشَار إلَى أخيه بِحديدة ، فَإن المالَِئكَةَ تَلْعنُه حتَّى ينْزع ، وإن "  :صلوات اهللا وسالمه عليه
هُأمو َألبِيه أخَاه ١( " كَان(.  

ديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد والنهي الش، فيه تأكيد حرمة المسلم :وجه الداللة
سواء  ،مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد " وإن كَان أخَاه َألبِيه وُأمه " :����وقوله ، يؤذيه

 ،ألن ترويع المسلم حرام بكل حال ،أم ال ولعباً وسواء كان هذا هزالً، من يتّهم فيه ومن ال يتّهم
  المالئكة له يدّل على أنه حرام ولعن ،ما صرح به في الرواية األخرىوألنه قد يسبقه السالح ك

  .)٢( " الَ يحلُّ ِلمسلمٍ َأن يروع مسلما ": ����وقال 
فَِإنَّه الَ يدرِى َأحدكُم  ،الَ يشير َأحدكُم ِإلَى َأخيه بِالسالَحِ"  :وكذلك قوله صلوات اهللا عليه وسلم

فكلها أحاديث تبين حرمة ترويع  ،)٣( " فَيقَع فى حفْرة من النَّارِ ،الشَّيطَان َأن ينْزِع فى يده لَعلَّ
   .وتهديد المسلم وهي تشمل كل األحوال

 لتعدي وترويعا وففي هذه الحالة يصح االعتراض والتعبير عن الرأي لتغيير هذا المنكر وه
والتدرج في سبل االحتجاج بحيث ال يؤثر سلباً على حياة  ،ال الصحياألطباء والعاملين في المج

  .المرضى
العاملين في القطاع العام  لألطباءاستحقاق الدرجات   وهي عديدة منها ،األسباب الماديةـ  ٥

 من قانون األطباءواستثناء  كامالً اإلضافيدفع ساعات العمل  ،يبأثر رجع ودفع االستحقاقات

 ،ومنها صرف عالوة مخاطر المهنة ،من الراتب األساسي )%٢٥(بدفع  الخاصالخدمة المدنية 
إلعفاء الضريبي واصرف عالوات اإلعالة  ،اإلدارية حسب الهيكلية المعتمدةتنفيذ العالوة 

عالوة  أي إضافةمع  )%١٠٠(للطبيب المدير  تثبيت عالوة طبيعة العمل ومنها ،للمستأجر
والتي تشمل عالوة المخاطرة والمواصالت  العقود عمل ألطباءاحتساب سنوات ال ومنها، إدارية
كل هذه األسباب يمكن العمل على حلها بمجرد فك ، الفعليةواحتسابها من سنوات الخدمة  الثابتة

   .)٤(الحتساب إلى أن يأتي اهللا بالفرج القريب واوالصبر  الحصار عن القطاع

                                                            

  ).٢٦١٦(ح ، ) ٢٠٢٠/ ٤( ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى المسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، مسلم: صحيح مسلم ـ١
صححه األلباني في صحيح ، )٥٠٠٦( ح، ) ٤٥٨/  ٤(، باب من يأخذ الشيء على المزاح، كتاب األدب، أبو داود.سنن أبو داود ـ٢

  ).٧٦٥٨(ح ، عالجام
   ). ٦٦٦١(ح ، )  ٢٥٩٢/ ٦( ، )من حمل علينا السالح فليس منا ( �باب قول النبي ، كتاب الفتن، مسلم: صحيح مسلم ـ٣
                       www.al-somod.com  .أبو مغالي يواجه النقابات، األقسام السياسية واإلخبارية، شبكة الصمود للحوارـ ٤



 

 ٨٦  

   إنجاز ات يساعد على سرعة هزة والمعداألجتوافر  :ألدوات الطبيةواـ قلة األجهزة  ٦
إلضراب بسبب عدم توافر ا وولكن ال يصح ترك العمل  أ ،و يؤدي إلى إنجاح هذا العمل ،العمل

ويرتفع عدد المرضى بسبب  ،حتى ال تقع الكارثة ،بل يجب العمل بما هو متوفر ،تلك األدوات
 لخدمة شعبه ووطنه خيانة للمهنة، اليمين إضراب الطبيب عن العمل بعد حلفهف ،هذا اإلهمال

 ،وقة المعدومةحوالبد من األخذ باالعتبار أن المستفيد األول من عمل األطباء هم من الطبقة المس
  .)١(أما اآلخرون فسهل عليهم التوجه للقطاع الخاص 

  
  
  
  
  

        

        

        

        

                                                            

    ). م ٢٠١٠/ ١/ ٢٠(، حقائق وأرقام من واقع الصحة في قطاع غزة، لميةمنظمة الصحة العاـ ١
  

  



 

 ٨٧  
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 ٨٨  

  المطلب األول
  اإلضراب في القطاع الصحي أنواع 

   :يلي ذلك كماو، كسائر القطاعات األخرى ،شتى  اًأنواعراب في القطاع الصحي يأخذ اإلض
  :صحيمن أنواع اإلضراب ال

العاملين في وهو يشمل سائر القطاع الصحي وكل  :ـ اإلضراب العام في القطاع الصحي ١
والموظفين اإلداريين وكل موظف له مساس في القطاع  لممرضينوااألطباء من  ،وزارة الصحة

ه من مساس لمة لما لكارثي بمعنى الك ضرابإ ووهذا النوع من اإلضرابات ه ،)١( الصحي
ونظراً مليون نسمة،  )١,٨( يبلغ تعداد سكان قطاع غزة ما يزيد على حيث  ،حياة الناسمباشر ب

ألوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والتي أدت لزيادة حادة في نسبة من هم ل
لطبقة من الناس هي وهذه ا ،من غالبية السكان%) ٨٠(دون خط الفقر لتصل إلى ما يزيد على 

  .)٢(التي تعتمد على القطاع الصحي وذلك لقلة حيلتها  
وزارة الصحة الفلسطينية تقدم خدماتها الصحية لمواطنيها في قطاع غزة البالغ تعدادهم ما يزيد ف

فإن  ،وهذا يعني أنه في حالة اإلضراب العام في القطاع الصحي مليون نسمة، )١,٨(على 
من خالل شبكة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية  سوف تتوقفخدمات القطاع الصحي 

التي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية إضافة إلى الفحوصات المخبرية والفحوصات 
خدمة تخصصية ) ٤٧(المختلفة باألشعة وغيرها من الخدمات الصحية األخرى والبالغ عددها 

، سريراً) ١٥٠٠(بسعة تزيد عن  حكومياً مستشفاً) ١٣(زارة وتشخيصية وعالجية، حيث يتبع للو
 )٢.٩(في أقسام المبيت وبمدة مكوث تبلغ ) حالة ١٥٥٤٧٨(لما يزيد عن  وتقدم خدماتها سنوياً

في أقسام  حالة )١٢٢٠٨٨٦(، ويستفيد  %)٧٢.٦(مع نسبة إشغال لألسرة تصل إلى  للحالة يوماً
عملية كبرى  )٤٩٠٠٠(المستشفيات ويجرى فيها ما يزيد عن االستقبال والعيادات التابعة لتلك 

، كما يتبع والدة )٣٥٢٧٦(ل حاالت الوالدة في مستشفيات الوزارة ، ويبلغ معد)وصغرى
. حالة سنوياً) ١٦٦١١٣٤(للرعاية األولية تقدم خدماتها لما يزيد عن  مركزاً) ٥٦(للوزارة 

مات الفحوصات المخبرية واإلشعاعية وخدمات باإلضافة لعشرات آالف الحاالت التي تتلقى خد
   .)٣( العالج الطبيعي

  

                                                            

   .) ٢٠٩/ ١(، إضراب، عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة: انظر ـ١
   .٢٠٠٨إحصائية معهد الدراسات الفلسطينية للعام  ـ٢
                              www.islamstory.com وانتصرت غزة                        ، الوضع الصحي في قطاع غزة  ـ٣



 

 ٨٩  

 ،وهذا النوع من اإلضرابات تقوم به فئة معينة من القطاع الصحي :ـ اإلضراب الفئوي ٢ 
أي أو  ،لوالدةا ون في قسم االستقبال أو قسم األشعة ألعامليا ولممرضين أا وأ ،اء مثالًكاألطب

 ،لحراسةا وفئة من القطاع الصحي سواء العاملون في اإلدارة أ يأ وأ ،قسم من أقسام المستشفى
كأطباء قسم  ،بمجموعة معينة من األطباء اًخاصذلك ويمكن أن يكون هذا اإلضراب  وغير

   .)١(لجراحة أو قسم النساء والوالدة  ا وألشعة أا ولباطنية أا ولقلب أا والعيون أ
من يد خارجية  اإلضراب يكون موجهاً هذاو :في القطاع الصحيضراب السياسي ـ اإل ٣

فهو ليس له  ،وذلك من خالل إثارة الرأي العام ضد الحكومة ،غرضه األساسي إسقاط الحكومة
فيكون الهدف  ،)٢( ضد المؤسسة وإنما ضد السياسة التي تتبعها الحكومة فهو ليس موجهاً ،أسباب

تغيير والقضاء لفهو وسيلة ضغط ل ،ومةلتأثير المباشر على الحكا واألساسي من هذا اإلضراب ه
هدف باألساس إلى شلِّ كافة مناحي ي اإلضراب المسيس من قبل حكومة رام اهللا ف ،على الحكومة

وقد حذَّر المركز الفلسطيني لحقوق  ،الحياة ، مهددةً بقطع راتب كل من ال يلتزم باإلضراب
ل في قطاع الصحة، مؤكدا في الوقت اإلنسان من خطورة االنعكاسات الكارثية لإلضراب الحاص

  .)٣( ذاته أن اإلضراب ليس مطلبيا وال مهنيا وال نقابيا
فلقد جرت   وعلى ضوء المعرفة الجيدة لتاريخ عالقات العمل على  الصعيد العالمي،

العادة أن يستخدم المشغل، سواء كان خاصاً أو حكومياً، كافة اإلجراءات التي تمنع تنفيذ 
ب وتوقف العمل، بل إن تاريخ الحركة النقابية يوضح دوماً أن أرباب العمل هم اإلضرا

، الفصل من الخدمة أو قطع كخصم أيام اإلضراب ،جراءات مختلفةمن يلجأون إلى إ
  فالمشغل ،فعلى النقيض في قطاع غزة ،صرف المستحقات المالية للمشتغلين منعالراتب و

المشاركة يطالب المشتغلين بااللتزام ب، واإلضرابيدعم  )ممثالً هنا بالحكومة في رام اهللا(
ان من الراتب يهدد من ال يلتزم به بالفصل من الوظيفة والحرمفي فعاليات اإلضراب، و

ضرابإ ووهذا يبين لنا جلياً أن اإلضراب في القطاع الصحي ه ،قات الماليةوالمستح   
ف ،عليهو ،سمسيخدمة أي نوع من األذى  فيمكاناتها لتكون ع إال يجوز للمهنة الطبية أن تطو

 مهما كانتوألدبي باإلنسان أيا كان ا ولنفسي أا والضرر الجسمي أ لحاقإ ولتدمير أا وأ
اتجاه واحد فقط هو تقديم العالج  فيوينبغي أن يكون عمل الطبيب  ،ةاالعتبارات السياسي

 العام لنطاقا والشفاء للصديق والعدو على النطاق الشخصي أأدوات و
)٤(.   

  

                                                            

   .) ٢٠٩/ ١(، إضراب، عبد الوهاب الكيالي:موسوعة السياسة ـ١
   ).١٩٥,١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي، جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية ـ٢

  ).٢٠٠٨ سبتمبر ٢: (التاريخ، )٧٩/٢٠٠٨: (مرجعال: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة ـ٣
  .المرجع السابق ـ٤



 

 ٩٠  

  المطلب الثاني 
  صور اإلضراب في القطاع الصحي

  .وله عدة صور منها
  :)١( ـ اإلضراب التقليدي في القطاع الصحي ١
إلضراب الذي يتم فيه ترك العمل بالكلية من قبل العاملين بالقطاع الصحي بأكمله ، ويعمل ا ووه

ين مباشرة وبمجرد تحقيق أهداف اطنهذا اإلضراب على هدم القطاع الصحي ويمس حياة المو
   .المضربين  يتم العدول عن اإلضراب والعودة للعمل

   :القصير والمتكرري الصحاب اإلضرـ  ٢
العاملون  ففي قطاع غزة  شرع ،وفي هذا اإلضراب تكون المدة محددة لعدة أيام أو عدة ساعات

 رافق وزارة الصحة تضامناًفي جميع م ،الصحي إضراباً عن العمل لمدة أربعة أيام لقطاعفي ا
إلى الساعة  اًثم بعد ذلك تطور اإلضراب ليكون العمل محدد ين المضربين عن العمل،المعلّممن 

الحكومة وسط اتهامات من قبل  ،ليشمل كل األقسام في القطاع الصحي ،الحادية عشرة صباحاً
 أتي بسبب تهديد حكومة ع سياسي وأن التزام الموظفين به يبأن اإلضراب ذو طاب ،الفلسطينية

  .رام اهللا بقطع الرواتب عنهم
  :)٢( في القطاع الصحي) الدوار( اإلضراب الدائريـ  ٣

فمثالً تضرب  ،وھو توقف متتابع عن العمل � يقوم  به في كل مرة سوى قسم من المستخدمين
ضرب قسم أ وكما ل ،أو يضرب قسم من أقسام المستشفى ،بعض المستشفيات دون بعض

وهذا النوع في القطاع  ،وهكذا ،أو قسم النساء والوالدة أو قسم القلب أو قسم الحروق ،باطنيال
إذا أضرب قسم  فمثالً ،الصحي له تأثير كبير جداً على المرضى كُل حسب القسم التابع له

اء فال تأثير على قسم النس ،ضرب قسم الحروقأ وأو ل ،فال يؤثر على مرضى القلب ،الباطني
يضرب قسم آخر إلى أن يتم ثم بعد ذلك  ،لقسم المضربة فالمتضرر األول هم مرضى اوالوالد

  .لتفاھم على حل المشك=ت المتعلقة بالقطاع الصحيا وأاالستجابة إلى المطالب 

  :اإلضراب البطيءـ  ٤
ففيه يتم تواجد العاملين في القطاع الصحي داخل  ،ترجم بتخفيض وتيرة العملوهو عمل مطلبي ي

فتأثيره في القطاع الصحي أكثر من تأثير  ،دون ممارسة أي نوع من العمل ،كن عملهمأما
فضالً ، مريضراجعة أي حالة وال فحص أي ففي هذا اإلضراب ال يتم م ،اإلضراب المحدود

                                                            

  .) ٢٠٩/ ٢١(،اإلضراب،مجموعة من المؤلفين:موسوعة العربية العالميةال: انظر ـ١
  ).١٩٥,١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي، جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية: انظر)  ٣,٤(الفقرة  ـ٢



 

 ٩١  

عن توقف التحويالت وكل ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الصحي أنفسهم فتتوقف عجلة العمل دون 
  .مراعاة حاجة الناس

ويتم ذلك في حاالت كثيرة  ،يعلن بغتة بدون سابق أي إنذار إضراب :)١( ائيجاإلضراب الفُـ  ٥
داخل مكان عمله فهنا يتخذ اإلضراب إلى ى أحد العاملين في القطاع الصحي االعتداء عل ،منها

ومن أسباب هذا اإلضراب فصل أحد العاملين في القطاع الصحي  ،أن ترجع األمور إلى نصابها
ويتم الرجوع عنه والعودة إلى العمل حال  ،ن عمله بدون سبب مقنع أو تقصير منه في عملهم

  .العامل المفصول إلى عمله  إرجاع وأ ،توضيح أسباب الفصل
   :)٢( التضامني اإلضراب ـ  ٦

 ،التضامن في الدفاع عن المصالح المهنية ألجراء آخرين ،بالنسبة للقائمين به ،إضراب هدفه
لتشكيل قوة ضاغطة ة والوقوف معهم لتحقيق مطالبهم وتم في قطاع الصحة وذلك لمساندوهذا ما 

  .قرارات تعسفية بحق فئة مضطهدة من العاملين في القطاع الحكومي في مواجهة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).١٩٥,١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي، جيرار كورنو: قانونيةمعجم المصطلحات ال: انظر ـ١
  .نفس المصدر السابق ـ٢



 

 ٩٢  

  المطلب الثالث
  حكم اإلضراب في القطاع الصحي 

ن له تأثير مباشر على المريض حي مممن التفريق هنا بين العاملين في القطاع الص البد
والمحاسبين  ،ناإلدارييلممرضين يختلف عن إضراب وافإضراب األطباء  ،غيرهمو
   .غيرهم من العاملين بالقطاع الصحيو

القائلون هناك ف ،على قوليناإلضراب في القطاع الصحي  حكماختلف العلماء المعاصرون في 
   .قائلون بعدم الجوازبالجواز ولكن بقيود البد منها وهناك ال

  :القائلون بجواز اإلضراب في القطاع الصحي بضوابط البد من توافرها: أوالً
  .)١( الدكتور عبد الصبور شاهينوالدكتور زكي محمد عثمان و الدكتور نصر فريد واصل

  :القائلون بعدم جواز اإلضراب في القطاع الصحي: ثانياً
 الشيخوشيخ عبد الحميد الجهني الو عثيمينلعالمة ابن هم الشيخ اعلماء منجمع غير قليل من ال

  عطا اهللا  الدكتورو )٣( مروان أبو رأسالدكتور و عبد الكريم زيدانالدكتور و )٢( علي فركوس
  .)٤( لسبحا وأب

  :القائل بجواز اإلضراب في القطاع الصحياألول ريق أدلة الف

  :من القرآن الكريم :أوالً

W��ª�X��������������m�m�m�md���c��b��ad���c��b��ad���c��b��ad���c��b��a��������eeeeffff��������k��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��g��������llll )٥(.  
بينت اآلية الكريمة أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات المالزمة  :وجه الداللة

إلضراب في القطاع الصحي الغرض األساسي منه هو تغيير منكر واحتجاج على وا ،)٦(للمؤمنين
  .يرهيواقعٍ غير سوي البد من تغ

  

                                                            

   http://www.islamonline.net.                     االعتراض السلمي على الحاكم جائز، فقهاء، شرعي: إسالم أون الين ـ١
  ).٣٢٠(فتوى رقم ، في حكم عموم اإلضرابات: فتاوي منهجية للشيخ علي فركوش ـ٢
  ).٢٠٠٧/ ٨/ ٢٦( ،فتوى شرعية بخصوص إضراب األطباء: رابطة علماء فلسطين ـ٣
   http://www.paldf.net.                      على القاتل بالتسبب دية مغلظة أيها األطباء، المحور الشرعي:فلسطين للحوار ـ٤
  ). ٧١(من اآلية : سورة التوبة ـ٥
  ). ١٧٤/ ٤(، ) ٧١(اآلية ، سورة التوبة: يرابن كث: تفسير القرآن العظيم ـ٦



 

 ٩٣  

  :فةًمن السنة المشر :ثانيا
من رَأى منْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيده فَِإن  " :����قال رسول اهللا  :قال ،عن أبي سعيد الخدري ـ ١

                  .)١( " لَم يستَطع فَبِلسانه فَِإن لَم يستَطع فَبِقَلْبِه وذَِلك َأضعفُ اِإليمانِ

      الهادي للمؤمنين بالعمل على تغيير المنكر كٌل على من الرسول أمر  :وجه الداللة
  .اإلضراب في القطاع الصحي صورة من صور التغييرو ،)٢( استطاعته

ما َأحلَّ اللَّه فى كتَابِه فَهو حالٌَل وما "  : ����ال رسول اهللاق ،عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه ـ ٢
  .)٣( " عنْه فَهو عافيةٌ فَاقْبلُوا من اللَّه عافيتَه فَِإن اللَّه لَم يكُن نَسياحرم فَهو حرام وما سكَتَ 

من أمور العادات وشؤون الحياة المدنية واألصل  اإلضرابات في القطاع الصحي :وجه الداللة
  . فال تحريم إال بدليلٍ من الشرع ،إلباحةو افي هذه األمور ه

 :����قال رسول اهللا  :عن أبي ثعلبة قالجاء  لمصطفي صلوات اهللا عليه وسلم حيثحديث ا ـ ٣
وها ِإن اللَّه فَرض فَراِئض فَالَ تُضيعوها وحد حدودا فَالَ تَعتَدوها ونَهى عن َأشْياء فَالَ تَنْتَهِكُ "

سبِن سلَي ةً لَكُمخْصر اءَأشْي نكَتَ عساونْهثُوا عحانٍ فَالَ تَب٤( " ي(.  
ن وأه منعحل كل ما لم يرد نص شرعي بداللة واضحة على  في الحديث الشريف :وجه الداللة

اإلضراب في القطاع الصحي مما ف ،ما لم يأت فيه تحريم وال تحليل فهو عفو ال يسأل عنه
  . )٥( ينطبق عليه هذا الحديث

  :سلةقاعدة المصلحة المر :ًاثالث
يأخذ به الفقهاء  المصلحة دليل شرعيف ،باعتبارها وال بإلغائها الشرع دليلوهي التي لم يرد من  

فاإلمام مالك  ،وفق المصالح المرسلة فهم يبنون أحكامهم االجتهادية ةفبتتبع فقه األئمة األربع
نع من صحي ال ماالعاملين في القطاع ال فمن أجل تحقيق مطلب ،)٦(والشافعي يعتبرانه من القياس

ن إ: ويمكن القول ،جل تحقيق مصلحة للقطاع الصحيمن اإلضراب في هذا القطاع من أ
     وهو تغيير األوضاع التي يعاني منها  قطاع الصحي وسيلة إلى مقصد مشروعاإلضراب في ال

                                                            

  ).١٧٥(ح ،باب كون النهي عن المنكر من اإليمان، كتاب اإليمان، مسلم: صحيح مسلم ـ١
  ). ٧٠٩٦(ح ،) ٥٣/ ١٣(، قوله باب الفتنة التي تموج كموج البحر،  كتاب الفتن، ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ٢
صححه األلباني في مشكاة ، )٣٨٠٢(ح ، ) ٤١٧/ ٣( ، باب ما لم يذكر تحريمه، كتاب األطعمة، دأبو داو: سنن أبي داود ـ٣

  ).٤١٤٦(ح ، ) ٤٤٢/ ٢(، باب ما يحل أكله وما يحرم، الفصل الثالث، المصابيح
  .حسنه النووي في األذكار، )٥٨٩(ح ،٢٢١/ ٢٢(، باب الالم ألف، الطبراني:المعجم الكبير ـ٤
  ). ٩٥/  ١(  ،العباد البدر :تين في شرح األربعينفتح القوي الم ـ٥
  ).٥٦٦(ص  ،الخن: أثر االختالف في القواعد األصولية ـ٦



 

 ٩٤  

                                        .)١(فالوسيلة تأخذ حكم المقصد  ،األطباء

  نعين لإلضراب في القطاع الصحيأدلة الما
  :أوالً من القرآن الكريم

    . )٢(  W��ª�X��������������m�m�m�m��}��|��{��z��}��|��{��z��}��|��{��z��}��|��{��z~~~~____����������������llllا ـ  

 وليكون ،اتلمعاهدل وفاء، رع نقض عقد أو عهد حتى مع األعداءغ الشّلم يسو :وجه الداللة
اب في القطاع اإلضرو ،)٣(العقود شرية في صيانة المعاهدات واحترامللب حسنةً المؤمنون قدوةً
  .بالعقد فال يصح هذا اإلضرابفال يجوز اإلخالل به وعليه الوفاء  ،بالعقد الصحي إخالل

��_�����W��ª�X��������������m�m�m�mب ـ  �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��Ullll )٤(.   
خيانة اللّه والرسول واألمانات العامة والخاصة من أخطر االنحرافات التي تهدد  :وجه الداللة

دتها وإشاعة الثقة فيما بين أبنائها، لذا حذر القرآن الكريم من أنواع الخيانة مصير األمة ووح
 ستنكافه وتركه عمله هو خيانة لتلك األمانة فالوا مانةأ وأداء الطبيب عمله هالتزام ف ،)٥(مطلقاً

  .يجوز شرعاً ال يصح هذا اإلضراب و
  :من السنة المشرفة :ثانياً
َأد اَألمانَةَ ِإلَى منِ اْئتَمنَك والَ  " :����رسول اهللا  قال :قالأبي هريرة رضي اهللا عنه  نعا ـ 

خَانَك نم ٦( " تَخُن(.  
 ،)٧( هي كل شيء لزم أداؤهو ،األمانةبأداء ���� أمر من الرسول الكريم محمد هذا  :وجه الداللة

  .نة لألمانةن تركه خياأل ،فال يصح شرعاً ترك العمل ،وأداء العمل يدخل في مفهوم األمانة
وهي ، ال يمكن المحافظة على مقاصد الشريعة بممارسة اإلضراب في القطاع الصحي :ثالثاً

  .)٨(المال حفظالعقل وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ حفظ الدين واألهداف الطبية من 

  
                                                            

  ). ٧٤/  ١(، فصل في انقسام المصالح والمفاسد، العز بن عبد السالم: قواعد األحكامـ ١
  ).١(من اآلية : ـ سورة المائدة٢
  ).  ٤٢٥/ ١( ، ةتفسير سورة المائد، الزحيلي: ـ التفسير الوسيط٣
  ).٢٧(اآلية : ـ سورة األنفال٤
  ). ٧٨٨/ ١( ، تفسير سورة األنفال، الزحيلي: ـ التفسير الوسيط٥
  ). ١٨٨/  ٣(، مشكاة المصابيح، حسنه ابن حجر العسقالني، )٢٩٣٦(ح ، ) ٤٤٣/ ٣(، كتاب البيوع، الدارمي: سنن الدارميـ ٦
  .) ٤٠٠/  ٤( ، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي، وعأبواب البي، المباركفوري :ـ تحفة األحوذي٧
  ).٢٠(ص ، القسم االول مقاصد الشريعة، المجلد الثاني، الشاطبي:الموافقات ـ٨



 

 ٩٥  

  :)١(وهذا شرح يسير لهذه الكليات الخمس
    :ـ حفظ الدينا 

 ة جسدية وعقلية جيدة قادر على ممارسة شعائر الدين على أحسن فاإلنسان الذي يتمتع بصح
على العكس من الضعيف المريض وعليه يعتبر العالج ،وهو قادر على فهم شرع اهللا ،وجه

  .في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين رئيسياًالطبي مساهماً 
   :ب ـ حفظ النفس

والتخفيف من آالمهم  أرواح المرضى والمصابين فالطبيب يعمل كل ما بوسعه من أجل إنقاذ
  .وعالج أمراضهم والتخلص من المؤثرات المرضية التي تفتك به

  :ج ـ حفظ النسل 
لعناية بالمرأة الحامل واعالج مشاكل اإلنجاب العناية بصحة األطفال وعلى  يعمل جاهداًالطبيب 

  .وبالمولود إلى أن تتم تنشئته بشكل صحي
     :ـ حفظ العقل د

و يعمل  النفسية واإلدراكية بشكلها السليم والمتوازنل عمله يحافظ على وظائف اإلنسان فمن خال
  .على منع االضطرابات السلوكية المختلفة من خالل معالجة أسبابها

                          :ـ حفظ المال ـه
 ،منتج نسانإ ولصحيح هفاإلنسان ا ،لثروة الحقيقية للمجتمعا وفالفرد في المجتمع اإلسالمي ه

   .فهو قليل اإلنتاج ،على العكس من العليل
   :من القواعد الفقهية :رابعاً
الفقه  وهذه القاعدة فيها من، )٣( " ال ضرر وال ضرار"  :����صلها قوله وأ ،)٢( ـ الضرر يزال ١

ع ، فيدخل فيها دفإما لجلب المنافع أو لدفع المضارفإن األحكام  ،ما ال حصر لهالفقه 
  فإن حكمة ، حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض :الخمس التي هيالضروريات  

                                                            

المؤتمر العلمي العالمي الذي ،) ٨( ص ، المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، المسألة األولى، الشاطبي: مقاصد الشريعةـ ١
تحت رعاية جمعية العلوم الطبية اإلسالمية ونقابة األطباء األردنيين واالتحاد العالمي للجمعيات ) أألردن ( عقد في مدينة عمان ان

  ).م ٢٠٠٤تموز من عام  ١٧( الطبية اإلسالمية والذي انعقد بتاريخ 
  ). ٣٨٤٦/  ٨(، باب ال ضرر وال ضرار، الضرر يزال، المرداوي: التحبير شرح التحرير ـ٢
  .وحسنه األرنؤوط ،)٢٨٦٥(ح  ،)٥/٥٥(، ابن عباسعبد اهللا  مسند، أحمد مسند ـ٣



 

 ٩٦  

وعليه البد من المبادرة بعالج المرضى وعدم التهاون في  ،ما أمكن رفع الضررالشارع اقتضت 
   .حياتهم

فإن كان هناك منافع متوقعة من ممارسة  ،)١( درء المفاسد مقدم على جلب المصالحـ  ٢
  .فهناك مفاسد عظمى وهي أرواح أبرياء البد من العمل على عالجها قدر اإلمكان ،راباإلض

   :بجواز اإلضراب في القطاع الصحي من قبل المانعينالقائلين  الفريق األول مناقشة أدلة
إن االحتجاج بكون اإلضراب في القطاع الصحي صورة من صور التعبير عن الرأي عارٍ  :أوالً

 ،وأرواح الناستعبير عن الرأي على حساب المرضى ال يكون ال ألنهوذلك  ،عن الصحة
والنفس اإلنسانية من أعظم  ،بحرمات الناس سالرأي له ضوابط من أهمها عدم المفالتعبير عن 

  .فالبد من صونها والحفاظ عليها ،حرمات اهللا تعالى
 ،اسد مقدم على جلب المصالحدرء المف :قاعدةعليه بد ير ،االحتجاج بقواعد الفقه الكلية :ثانياً

مفاسد فمن أجل تحقيق المصالح البد من االبتعاد عن ال ،ال تخفى على أحد ،فمفاسد اإلضراب
فالمفسدة كل  ،واالحتجاج بالمصلحة المرسلة ال وجود له هنا ،المتمثلة بممارسة اإلضراب

  .فال تهاون فيه ،مساس مباشر بحياة الناسمن له  لما ،المفسدة باإلضراب
  أقوال العلماء المعاصرين :خامساً

إن إضراب القطاع  : "حفظه اهللا عضو مجلس اإلفتاء األعلى الكحلوت الشيخ عبد الكريمـ  ١
كل طبيب أو ممرض أو  ،ثمآ والناحية الشرعية مرفوض وكل من يشارك فيه ه الصحي من

لذين هم بحاجة ومسئول عن وفاة المواطنين ا ثمآ وفي قطاع الصحة مضرب عن العمل ه عامل
  .)٢(العالج مثل الماء والهواء، ويجب عليه دفع الدية  إلى
  ىحدإوالحقوق هي  اإلضراب عن العمل للمطالبة بالمزايا ـ الشيخ عبد الحميد الجهني ٢

النظم األجنبية التي تسللت إلي المجتمع المسلم وهي تربي في أصحابها روح التمرد والفوضى 
   النصيحةو   الصبر  :هي  م إنها تصادم ثالثة أصول شرعيه معتبرةث  ،وقلة احترام المسئول

ضراب عن العمل لم يصبر حيث أمر اهللا بالصبر ولم ينصح لبلده بع لطريقة اإلفالمتّ ،الحكمةو

                                                            

  ). ١٦٥/  ١(، )١٩(المادة ، القاعدة الثامنة عشرة، الزرقا: شرح القواعد الفقهية ـ١
   www.paldf.net                                  .                     بيان المجلس األعلى لإلفتاء، شبكة فلسطين للحوارـ ٢



 

 ٩٧  

ولم يتبع  والعصيان ،  د عليهم واستعمل معهم أسلوب الشقاقبل تمر ،وحكومته ووالة أمره
  .)١(األهوجبع األسلوب اتّبل  ،موراأل في معالجة  الحكمة

من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع  فإن اإلضرابات ،علي فركوس ـ الشيخ محمد ٣
حكوماتهم، وليست من الدين اإلسالمي في شيء، وليس من أعمال أهل اإليمان المطالبة بالحقوق 

طعن في الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر 
أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً 

ا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة ومنهج
  .)٢(ووالة األمر المسئولين

 يأ ولممرض أا وب أإن الطبي " علماء فلسطين رئيس رابطة، مروان أبو رأسالدكتور ـ  ٤
المواطنين، وعلى من يتضرر من  موظف يضرب عن العمل يترتب عن هذا اإلضراب أذى على

قام أن تُم وعاقب ويغر، ويجب أن ياًوشرع اًن قانونوالمضرب الجناةُ الحقَأن ي وراء اإلضراب
ر حياة اإلضراب من هذا األذى البالغ من تدهو بحقهم أقصى العقوبات لما يترتب على هذا

   .)٣( المواطنين
   :الرأي المختار

منها عدم حفظ النفس اإلنسانية ، اإلضراب في القطاع الصحي يترتب عليه مفاسد عظيمة
وهنا البد من التفريق بين إضراب الطبيب والممرض ، وتعريضها للهالك وهذا منهي عنه شرعاً

اتصال خرين ممن هم على ومن له اتصال مباشر بالمرضى والمصابين وإضراب الموظفين اآل
مداوة المرضى فهؤالء يصح لهم المطالبة بحقوقهم ولكن وفق غير مباشر بتقديم العالج و

  :ضوابط  منها
  .ال أن يكون مسيساً ،ـ أن يكون الهدف من إضرابهم تحقيق مصلحة معتبرة ١
لممرضين       ـ أال يؤدي إضراب اإلداريين والمحاسبين إلى تأخير أو مساس بعمل األطباء وا ٢

  . وغيرهم ممن هم دائمي االتصال بالمرضى

                                                            

                                   www.akssa.info.حكم المظاهرات، الشيخ عبد العزيز الراجحي، مكتبة المغرب األقصى اإلسالمية ـ١
  .)ـه ١٤٢٦/ذي الحجة /  ١٦(،جزائرال،)٣٢٠(رقم ، في حكم اإلضرابات، الشيخ بن علي فركوس الجزائري :فتاوي منهجية ـ٢
                                www.rapeta.org.فتوى شرعية بخصوص إضراب األطباء، دائرة اإلفتاء في رابطة علماء فلسطين ـ٣

                                                                                                                        



 

 ٩٨  

  .ـ أن يكون محدود المدة ال يؤثر على سير العمل ٣
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات بمختلف 

ن ممارسة فال يجوز لهم اإلضراب مهما كان األسباب والنتائج م، األقسام المأمورين باإلضراب
وذلك الن التهديد الواقع عليهم ال يمكن أن يضاهي نتائج تقصيره في عمله أو تركه لهذا ، العمل

ن روعي إذا تعارض مصلحتاف ،البشرية من حرمة يجب المحافظة عليهاالعمل وذلك لما للنفس 
فويت فهو ت، فإن قيل إن باإلضراب تحقيقاً لمطالب القطاع الصحي ،أعالهما بتفويت أدناهما

  .)١(لمصلحة أعلى وهي حفظ النفس فالبد من تفويت المصلحة الدنيا 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  ). ٨٣/   ١(، فصل في اجتماع المصلحة والمفسدة ،سلطان العلماء: قواعد األحكام في مصالح األنام ـ١



 

 ٩٩  

  المبحث الرابع
  اآلثار المترتبة على اإلضراب في القطاع الصحي وأحكامها  

فقد  ،وخيانة وطنية بكل المقاييسإنسانية و جريمة دينيةالقطاع الصحي في  المسيسة اإلضرابات
ولإلضراب في القطاع  ،وكذلك تهدد حياة المواطنين جميعاً ،نظام الصحيتؤدي إلى انهيار ال

  :)١(يلي كما، الصحي آثار إيجابية وسلبية
  :اآلثار االيجابية :أوالً

بإزالة كل المعيقات التي تؤثر  تتمثل هذه اآلثار بتحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي أو
  .على سير العمل

  .اآلثار السلبية :ثانياً
العامل في القطاع الصحي ومنها ما  المريض ومنها ما يمس ما يمس ،آلثار السلبية عديدة منهاا

المجتمع يمس.  
  :اآلثار السلبية على المريض: أوالً
 بحثاً بل، الفراغأو ملء من أجل قتل الوقت المستشفيات  يض ال يؤمفالمر :صحيةآثار ا ـ 
مستعجلة، عمليات جراحيةمن تستدعي حاالتهم إلى فمنهم  ،آالمهم ومعاناتهم يخفف عنهمن عم 

فنتيجة لعدم وجود  ،بهذه الطريقة هافي وال يجوز العبث بيد األطباء لعبةليست  فحياة الناس
ف أمراضهم إلى درجة فقد يهلك العديد من المرضى وقد تتضاع ،عاملين في القطاع الصحي

ودفع المشقة والحرج  ،إلسالمية مبنية على الرحمة بالبشروالشريعة ا ،يصعب العالج بعدها
فمن تسبب في  ،حمايتهافالبد من العمل على  ،فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة ،عنهم

W��ª�X��������������m�m�m�m��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I،  قتل الناس جميعاً هالكها كمن

SSSS����� �� � �� � �[���Z��Y��X��W��V��U��T[���Z��Y��X��W��V��U��T[���Z��Y��X��W��V��U��T[���Z��Y��X��W��V��U��T\\\\� �� �� �� �llll )عن عبد اهللا بن عمر رضي و ،)٢
فال بد من المحافظة  ،)٣( " من الكعبة حرمةً أعظم المؤمن " :���� قال الرسول الكريم، اهللا عنهما

  .على النفس بكل الوسائل

                                                            

  ).٢٠٠٦/ ٩/ ٢٤(،الهدف من اإلضراب خلق أزمة، هيثم الشريف، شبكة إخباريات ـ١
  .) ٣٢( من اآلية : سورة المائدة ـ٢
  ) .١١١٧(ح ، ضعفه الزرقاني في مختصر المقاصد، )٥٧١٩(ح ،) ٣٦/ ٦( ،الطبراني: المعجم األوسط ـ٣

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 ١٠٠  

ي أنه ما يؤثر في الهالك وال يحصله، أ :السببو ،يعتبر قتالً بالتسببوترك المريض بال عالج  
ألن  ،أنه ال يوجب القصاص ،)١( عند الحنفية :سببوحكم القتل بالت المؤثر في الموت ال بذاته،

 يجب القصاص بالسبب :)٢(وقال الجمهور غير الحنفية  مباشرة،بالال يساوي القتل  بالتسبب القتل
   .حكمه في الشرع دية كاملة مغلظةف ،، إذا قصد المتسبب

 ،وذلك ألنه يجهل مصيره ،زةمة ومهتّفنفسيته محطّ ،ض يشعر بالنقصفالمري :نفسيةب ـ آثار 
ريض من أن وخوف الم ،و ربما خرج بإعاقة نتيجة لإلهمال ،فربما يكون في هذا المرض نهايته

ليست من اختصاصه  اًأمراضطبيب الفقد يعالج  ،كفء لهذا العمليتولى عالجه من هم غير 
الفراغ في القطاع الصحي وذلك لسد.   
عدم توجه الكثير من  إلىأدى  حيصفنتيجة لإلضراب في القطاع ال :اقتصاديةآثار ج ـ 

والتوجه للعيادات التابعة لوكالة غوث وتشغيل  المرضى للمستشفيات والعيادات الحكومية،
لعيادات ا و، أمؤسسات اإلنسانيةالتابعة للجمعيات الخيرية واللعيادات ا و، أ)ونروااأل(الالجئين 

 ،على األسرة ـ عالية ـ مما يؤدي إلى أعباء مالية ،وهذه العيادات ذات تكلفة عالية ،ةالخاص
للحصول  ،إلى بيع أثاث البيت أو غير ذلك أو تلجأ ،سرة لقرض أو طلب المساعدةفربما تلجأ األ

    .)٣(األسرة  على وفي ذلك عبء كبير ،لمرضى منهما ولعالج أبنائهم أ على المال الكافي
فالعديد من األطباء من القطاع الخاص قد يرفع سعر الكشف الطبي  :ليف العالج تزدادتكا ـ ١

وهؤالء الذين باعوا كل شيء مقابل  ،قد ترفع المختبرات من األسعارو ،لظرف الحاصل امستغالً
دها الحكومة منعاً من فال رادع يردعهم إال بالشدة في التعامل معهم وإجبارهم بأسعار تحد ،المادة

  . )٤(ع وطمع من ال يخاف اهللا شج

اً فيكون مستهلكَ ،وذلك نتيجة لعدم تلقيه العالج الالزم :فرداً غير منتجـ المريض يصبح  ٢
 فهذا المريض يعد موظفاً في مؤسسته أو عامالً في مصنعه ،عةمشكالً نوعاً من البطالة المقنّ

                                                            

  ).   ٥٧١/  ٨(، كتاب الفرائض،  ابن نجيم: ـ البحر الرائق١
باب من ، كتاب الديات، النووي: المجموع شرح المهذب، ) ٦١٣/  ٢(، فصل في أحكام الدماء، التسولي: ـ البهجة في شرح التحفة٢

فصالن في ، كتاب الجراح، أحمد بن حنبل: المغني)  ٤/  ٦(، كتاب الجراح ،الشربيني: المحتاج مغني، ) ٢٩/  ١٩(، تجب الدية بقتله
  ). ٥٨٧/ ٩(،القتل بالتسبب

 ١٤٢٨شعبـان  ١٦( الخميـس، كارثة صحية في قطاع غزة جراء إضراب العاملين في القطاع الصحي :ـ جريدة الشرق األوسط٣
  ).١٠٥٠٢(العدد )  ٢٠٠٧ أغسطس ٣٠هـ 

سلسلة تقارير ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: ـ أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات الحيوية في فلسطين٤
  ).معين البرغوتي( رئيس فريق العمل المحامي ، ) ٤٩(خاصة 



 

 ١٠١  

 ،اإلنتاجلقادر على ا وليم المعافى هفالس ولكن دون إنتاج يذكر نتيجة لما يعانيه من آالم مرضه

W��ª�X��������������m�m�m�m�������¤��£��¢��¡������~�������¤��£��¢��¡������~�������¤��£��¢��¡������~�������¤��£��¢��¡������~��������llll )١(.  
فعدم ، فالمريض يكون عاجزاً عن التواصل مع أفراد عائلته ومع أقاربه :اجتماعية د ـ آثار

واإلسالم الحنيف حث على  ،تواصله معهم  يؤدي إلى التأثير سلباً على العالقات االجتماعية
فيما يروي النعمان بن  ����فقد أوصى الهادي رسول اهللا  ،الترابط بين أفراد المجتمعالتراحم و
مثَُل الْمْؤمنين فى تَوادهم وتَعاطُفهِم وتَراحمهِم مثَُل الْجسد ِإذَا اشْتَكَى منْه عضو  " :قالالبشير 

مالْحرِ وهبِالس دسالْج اِئرى ساعفيه داللة على أن المجتمع المسلم البد أن يكون  ،)٢( " ىتَد
    .ع أواصر المحبة بين أفراد المجتمعق ويقطّإلضراب يفروا ،مترابطاً متماسكاً

 :آثار اإلضراب في القطاع الصحي على المجتمع :اًلثثا
وعليه  ،رهالبد أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع ويتعامل معه ويؤثر فيه ويهتم بأمو فالطبيب

ولكن إذا انعكس هذا الدور  ،أن يسخر معلوماته وخبراته ومهاراته المهنية في خدمة المجتمع
   :فهذا يعني بالنسبة للمجتمع الكثير من السلبيات منها ،وترك الطبيب عمله

ب في ضرِفالعامل الم ،ترك المرضى بال عالجوذلك ب ،للخطر الناس تعريض حياة ـ  ١
يردعه ويرجعه  وال ضمير ،فال رحمة في قلبه ،تجرد من كل معاني اإلنسانيةقد  القطاع الصحي

  .إلى صوابه
يهلك المجتمع فالمجتمع عبارة عن مجموعة من األفراد وبهالك األفراد ،دالكل مهد، 

 ،فاالستقبال متوقف ،كل السبل المؤدية إلى عالج المرضى فاإلضراب في القطاع الصحي يشّل
 ،ن ال يداومونوالممرضو واألطباء ،يوجد به أطباء قسم الطوارئ الو ،اإلسعافات ال تعملو

لمصير الذي أصبح ينتظر المئات من المرضى ا وهالموت البطيء ف ،ويتركون الناس يموتون
  .اء عدم تلقيهم العالججر ،أصحاب األمراض الخطيرة والمزمنة في قطاع غزة  من

في  المصابونو رتقون إلى العالالذين ي داءشهنه حتى الأ وه ،)٣( هذه اآلثار أخطرو   
 األطباءالتي تتعرض لها مناطق عديدة في قطاع غزة ال يشارك  اإلسرائيليةعمليات التوغل 

فإن جثثهم ال  هامدةً اًجثث شهداءحتى عندما يصل ال ،فال أحد في انتظارهم ،بإسعافهم وعالجهم
                                                            

  .) ٢٦(من اآلية : سورة القصص ـ١
  ). ١٩٩٩/  ٤(، باب معرفة الركعتين، كتاب البر والصلة، مسلم: صحيح مسلم ـ٢
 ١٤٢٨شعبـان  ١٦(الخميـس ، كارثة صحية في قطاع غزة جراء إضراب العاملين في القطاع الصحي :جريدة الشرق األوسط ـ٣

  ). ١٠٥٠٢(العدد ، ) ٢٠٠٧ أغسطس ٣٠هـ 



 

 ١٠٢  

ن الذين يشرفون على هذه الثالجات ألن الفنيي ،توضع في الثالجات الخاصة بجثث الموتى
ومن المعلوم أن  ،مسارعة بدفنهم حتى ال تتلف جثثهمال إلىئالتهم ن، األمر الذي يدفع عامضربو

���������W��ª�X�������������mmmm����������b��aو ،)١(" اآلدمي محترم حياً وميتاً  �̀�_��b��a�������� �̀�_��b��a�������� �̀�_��b��a�������� �̀�_llll )٢(.   
ن في مجال يملالعابل يشمل  ،اإلضراب في القطاع الصحي ال يقتصر على األطباء فقط و

ففي بعض  ،تعقيداً جعل األمور أكثر، األمر الذي واإلداريين والفنيين ةالصيدلالتحليل المخبري و
درتهم على العمل فوجئوا بأن ق ،، لكنهمباإلضرابااللتزام  األطباءالمستشفيات، رفض بعض 

الذي جعل  مراأل، باإلضرابوالمختبرات يلتزمون  األشعةن العاملين في مجال إ، حيث معدومة
ن إحيث  ،تلف الكثير من المواد إلى أدى  وغياب الصيادلة جدوىدون دهم في العمل وجو

 إلى أدىيقومون بتشغيلها، األمر الذي عن تشغيل المولدات الكهربائية ال  المسئولالطاقم الفني 
  .)٣( األدويةتلف هذه 

فالكل ال يلتفتُ إلى النتائج الوخيمة  بهذا التطعيم فال يوجد من يقوم: ال يتم تقديم التطعيم ـ  ٢
قبل القريب إلى ظهور أمراض يصعب في كثير من األحيان عالجها النتائج وهذا يؤدى في المست

 اإلضرابف ،وطفت على السطح كارثة إنسانية جديدة ،فالوقاية خير من العالج ،والوقاية منها
       .اية خاصة مصحوبة بخبرةفهم يحتاجون لرع ،بالموت المؤكد  جديهدد األطفال الخُ

إلى أنه في هذا الوقت بالذات  إلى إضراب العاملين في القطاع الصحي :نظرة المجتمع ـ  ٣
المواطن وصحته  بأمنتضر  ألنها ،وطنية ودينية من الدرجة األولى وخيانة أخالقيةجريمة 

   .ومستقبل الشعب الفلسطيني
 خ حالةيترسيعمل هذا اإلضراب على ف :جتمعيؤدي إلى عدم التواصل بين أفراد الم ـ  ٤

فكل  ،فكل حزب بما لديهم فرحون ،بين أفراد المجتمع  بين مؤيد ومعارض لإلضراباالنقسام 
وهذا مخالف لكل  ،ومن يداوم على خطأ ،من كان يوجه من الخارج  يعتبر نفسه على صواب

  .األعراف والشرائع السماوية

                                                            

   ). ٥٩/  ٢(، السرخسي: المبسوط ـ١
  ). ٧٠(من اآلية : سراءسورة اإل ـ٢
  ).١٠٥٠٢(العدد ، ) ٢٠٠٧/ ٨/ ٣٠(جريدة الشرق االوسط  ـ٣



 

 ١٠٣  

فيسود المجتمع  نوع من عدم األمن واالستقرار وذلك ألن  :االنحالل األخالقي للمجتمع ـ ٥
 والتي من أهمها ،والعاملين في القطاع الصحي قد أخلوا بأخالقيات المهنة ،الطبيب القدوة

  بأمرِ هتمي لم نم ":���� قال الرسول الكريمعن حذيفة بن اليمان و ،المحافظة على النفس اإلنسانية
 المسلنْ مينم سفَلَيمرب العالمين فالبد من إحساس بالمسؤولية تجاه عملهم والخوف من )١( " ه.  

 :العاملين فيهعلى في القطاع الصحي اإلضراب آثار  :ثالثاً
  .)٢(بالنسبة للطبيب المستنكف هناك العديد من اآلثار 

صال هم اتكان ل ممن فهو منبوذ من أغلبية المجتمع ،يشعر الطبيب بالحيرة ،آثار نفسيةـ  ١
فالكل ينظر إليه نظرة غضب وسخط لما أبداه من  ،فهو يتأثر بنظرة المجتمع له ،مباشر معه

   .تقصير في عالج المرضى
يشاركهم في أفراحهم  فال ،المجتمع فرادوأفهو وحيد مقاطع من قبل عائلته  ،آثار اجتماعيةـ  ٢

  .ي المعصيةويقضي وقته في أشياء غير مجدية فربما يشغلها ف ،وال في أتراحهم
فيأبى الذهاب إليها  ،وال يمكن عالجه إال في المستشفى ،يصاب بمرضفربما  ،ـ آثار صحية ٣

  .أو من تأنيب اآلخرين له ،خوفاً على راتبه من أن يقطع ،وذلك
ومعظم المهن تلزمها  ،ت فرص التدريب واكتساب الخبراتب يفوضرِفالم ،ـ آثار معرفية ٤

  .)٣(الخبرة والتدريب 
   :لطبيب البديلعن إحالل ا لآلثار الناتجة ا بالنسبةأم

العجز الحاصل في القطاع  ف وذلك لسدلذي حل محل الطبيب المستنكا والطبيب البديل ه
تاح له من وسائل عالجية الم المريض بكل ما يستطيع وما يفيعمل على تخفيف آ، الصحي
 كن قد تظهر بعض اآلثار السلبية ول ،ورعايته ة وإشعار المريض بحرصه على عنايتهونفسي
  .)٤(منها 

وهي غير ناتجة عن تقصير منه  ،قد تحدث أخطاء طبيةة فنظراً لنقص الخبر ،األخطاء الطبية
 من لب على هذه األخطاء بإعطاء مزيدويمكن التغ ،ولكن بسبب عدم إلمامه بجميع الخبرات

                                                            

   ).٣١٠(ح ، ) ٤٨٠/ ١(، ضعفه األلباني في السلسة الضعيفة ،٧٤٧٣ح، ) ٢٧٠/  ٧(، الطبراني: المعجم األوسط ـ١
آب ـ (، على توفير الخدمات الصحيةأثر اإلضراب ،إضراب العاملين في القطاع الصحي في غزة،أنظر منظمة الصحة العالمية ـ٢

  ).٢٠٠٨، تشرين الثاني
  .نفس المصدر السابق ـ٣
                                                 www.saaid.net                .وسيم فتح اهللا، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره،صيد الفوائد ـ٤



 

 ١٠٤  

المتطورة ويمكن عقد هذه الدورات  الدورات والتدريب على استخدام اآلالت الحديثة واألجهزة
    .لضرورة الموقفبالتناوب وفق برنامج معين تبعاً 

فالعدو  ،وجهان لعملة واحدة وهي القتل أصبحا وب في القطاع الصحي والعدضرِفالم وأخيراً
يقتل مباشرة والمفال يسمح الضمير وال اإلنسانية  ،فيتساويان في الجريمة ،رب يقتل بالتسببض      

التزموا بعملهم مؤكدين بذلك  أما الذين ،وال العرف بالتخلي عن المرضى وتركهم للموت المؤكد
لهم هذه الوقفة المميزة  المجتمع  نسىفلن ي هم ووطنهم وقضية شعبهم العادلة،مدى انتمائهم لدين

فاالحترام كل االحترام والتي جاءت في وقت صعب كاد يعصف بالوضع الصحي في قطاع غزة 
  .مله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٥  

  خامسالمبحث ال
  الطبيب نتيجة االمتناع عن العالج ما يضمنه

تقديم العون والمساعدة إلى  ،األعمال التي يتقرب بها المسلم إلى اهللا سبحانه وتعالى من أجّل
  .الناس وتفريج الكربات عنهم واستنقاذ حياتهم من المهالك

سأل عن الضرر فال ي ،ما يجوز له ذا فعلإ ،أن الطبيب في حال ممارسة مهنتهالمعلوم من و
فالجواز الشرعي ينافي الضمان وال يتقيد عمل الطبيب بشرط السالمة  ،الحادث ولو كان سبباً له

وال يوالرضا بالشيء  ،سأل إال عن تقصيره فيهاطلب منه إال القيام بالمعتاد من العناية وال ي
اً عن الضرر الذي يصيب المريض الذي اختار سأل الطبيب مدنيفال ي ،د عنهبما يتولّ رضاً

  .)١(كان الطبيب قد راعى أصول مهنة الطب في عمله عالجاً معيناً أو رضي به متى 
  فما الحكم هنا ؟، عن عالج المريض امتناع الطبيبأما في حال 

واألمر  ؟واجب في هذه الحال  العالج على الطبيب أولهما هل :هنا دائرة على أمرينالمسالة 
  ؟لتركه يجةهل  يضمن ما أصاب المريض نت ،الثاني في حال امتناعه عن العالج

  ؟خطروجود مريض في حالة  على الطبيب عند العالج واجباألمر األول هل 
الذي يتضرر بمرضه وال يجد ين على الطبيب معالجة المريضيتع ومن عدم  ،)٢( هطبيباً غير

   .)٣(ض يحتاج إليها بدون مبرر سائغ ء عملية لمريامتناع الطبيب عن إجرا ،استشعار األمانة
اتالمبرر:  

بدليل أنه يجب دفع كل مفسدة  ،اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالحـ  ١
فمفسدة تلف نفس المريض أعظم خطراً من جلب أي مصلحة  ،)٤( وال يجب جلب كل مصلحة

  .فسدة والعمل على عالجهفالبد من درء تلك الم ،تعود على الطبيب
كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك سواء  اًاألفعال معتبر مقصود شرع مآالتالنظر في ـ  ٢

أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد 

                                                            

  ).٨٤(ص ، د أحمد شرف الدين: لألعمال الطبية  الشرعيةاألحكام ـ ١
  ). ١٦/  ٦( ، باب في بيان الموات وإحيائه، العبدري :ـ التاج واإلكليل٢
  ). ٥٠ /١٠( ،المرداوي :ـ اإلنصاف٣
  ). ٢٨/  ٣( ، باب الشك في جري التعارض بين قولين، ابن أمير الحاج: ـ التقرير والتحبير٤



 

 ١٠٦  

ن مقاصد الشريعة فال بد من وحفظ النفس مقصد معتبر م ،)١( نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل
   .ون لهمبادرة بعالج المرضى وتقديم يد العالم
 كفلم يفعل حتى هل ،إنسان من مهلكة كل من أمكنه إنجاء"  :في كتابه المبدع ابن مفلحقال  ـ ٣

المحافظة عليها والعمل على  ضح ما للنفس البشرية من قيمة يجبوهذا يو ،)٢( " يلزمه ديته
  .رعايتها

فقد قال ، فكيف من أتلف إنساناً ،المعلوم بالدين بالضرورة أن من أتلف حيواناً يضمنمن  ـ ٤
يمكنه تخليصه  فوجد فيها صيداًصاد به ـ ـ وهي الشَّرك يمن مر على حبالة "  :القرافي

داللة واضحة على تضمين من كان  فهذا فيه ،)٣( " فتركه حتى مات يضمنه ،وحوزه لصاحبه
  .سواء كانت إنسان أو حيوان فالضمان في كلٍ ،نفس ولم ينقذها باستطاعته إنقاذ
  :ضمان الطبيب
   :إلى قولين في ضمان الطبيب ذهب العلماء
 وإليه ذهب إال أنه يأثم م يباشر فعل القتلألنه ل ،الضمان وال قصاص على الممتنع :القول األول

  .)٤(والشافعية ورواية عن الحنابلة الحنفية 
   .)٥( وهو للمالكية ،لطبيب مطالب بالديةا :الثاني القول

  :وهم القائلون بعدم الضمان في حالة اإلمتناع أدلة القول األول
  :االستدالل بالسنة

المحتاج في  إطعامويفترض على الناس " جاء في المبسوط  ما الفقه الحنفيمن نصوص ف ـ ١
عن  رضي اهللا عنهما باسما روى عبد اهللا بن عل ،الوقت الذي يعجز فيه عن الخروج والطلب

 اهللا بن عمر و عن عبد ،)٦( " من باتَ شَبعان وجاره طاوٍ ِإلَى جنْبِه ما يْؤمن " :����رسول اهللا 
برَِئتْ َأيما َأهلِ عرصة ظَلَّ فيهِم امرٌؤ جاِئع ، فَقَد  " :أنه  قال  ���� عن رسولرضي اهللا عنهما 

                                                            

   ). ١٧٧/  ٥(، الطرف األول في االجتهاد، المسألة العاشرة، يالشاطب: الموافقات ـ١
  ) ٢٩٤/ ٨(، باب ما يوجب القصاص دون النفس، كتاب الديات، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع ـ٢
  ).٣٦٤(ص ، الفرق الحادي عشر بعد المائة، القرافي: الفروق ـ٣
ابن ، الكافي في فقه ابن حنبل، )٤١٦/  ٤(، كتاب األطعمة، يالشربين: مغني المحتاج، ) ٤٨٢/  ٣٠( ،السرخسي: المبسوط ـ٤

  ). ٥٨١/  ٩(، فصل ضمان هالك الرجل بأخذ آخر طعامه، ابن قدامة: المغني، ) ٣/ ٤(، كتاب الديات، قدامه
  ). ٢١٥/  ٤(، الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ٥
صححه ، )٣٠٩٩٦(ح ، ) ١١/٢٤(، ما ذكر في اإليمان واإلسالم، واإلسالم كتاب اإليمان، ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة ـ٦

  ) .١٤٩(ح ،األلباني: تخريج أحاديث مشكلة الفقر، األلباني



 

 ١٠٧  

من يعلم بحاله ما يعطيه ولكنه قادر على الخروج إلى  فإذا لم يكن عند ،)١("  اِهللا منْهم ذمةُ
ألن عليه أن يدفع ما يزيل ضعفه بحسب  ،عليه ذلك فترضفيخبر بحاله ليواسوه وي ،الناس

وإذا قام به  ،فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم ،اإلمكان والطاعة بحسب الطاقة
لنا أن من كان باستطاعته تقديم يد العون إلى كل ومن هنا يتضح  ،)٢( "عن الباقين البعض سقط 

     .المريضفي معالجة  الطبيب دور ومن باب أولى ،محتاج ولم يفعل ذلك يأثم

ومن هذا العون مداواة الجرحى وعالج  ،ثم كبيرإامتناع تقديم العون إلى المضطر فيه ـ  ٢
 الطعام فإن عجز عن أخذ " :جاء في مغني المحتاج ماافعي الفقه الش ومن نصوص ،المرضى

فيأثم  ،)٣( " لكنه يأثم ،فال ضمان على الممتنع إذا لم يحدث منه فعل مهلك ،منه ومات جوعاً
  .الطبيب بامتناعه من عالج المرضى

اء ج ما الفقه الحنبليفمن نصوص  ،العون إلى من احتاج إليه د يداإلثم يلحق كل من لم يمـ  ٣
ه منها مع قدرته على ذلك لم جِنْفلم ي ،لكةهفي م كل من رأى إنساناً " :بن قدامةال في المغني

فقد جاء في الكافي   ،وال يختلف الحكم باإلساءة وال ضمان عليه ،)٤( " وقد أساء ،يلزمه ضمانه
  .)٥("  لى قتلهألنه لم يتسبب إ ،ه لم يضمنهفلم ينج ،لكةهوإن رآه في م"البن قدامه المقدسي 

  :وهم القائلون بضمان الطبيب في حال االمتناع:الثاني القولأدلة 
ذكره ابن يونس عن بعض القرويين أن من منع فضل  من صور العمد ما" :قال ابن عرفه ـ ١

فيه  ،)٦(" تل به وإن لم يقتله بيده يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قُ مائه مسافراً عالماً أنه ال
وامتناع الطبيب عن  ،عاقبة كل من كان بمقدوره أن يمد يد العون إلى غيره ويمتنع عن ذلك بيان

إذا كان الطبيب  ،لكويمكن بيان ذ، ألنه يؤدي إلى الموت المؤكد ،عالج المرضى أشد خطراً
 ،فمات ،غيره على عالجه اً إقداموأما إذا امتنع عن العالج ظانّ ،أي قصاص ،ودقَعالماً بموته فَ

   .فهو مطالب بالدية ،فضالً عن تأثيمه، يد العون إلى غيره ولم يساعده فكل من استطاع مد، فدية

                                                            

ضعفه األلباني في مشكلة ، )٢٠٧٦٩(ح ، ) ١٠٤/ ٦(، في احتكار الطعام، كتاب البيوع، ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة ـ١
  ).١٠٧(ح، الفقر
  ). ٤٨٢/  ٣٠( ،السرخسي: طالمبسو ـ٢
  ). ٤١٦/  ٤(، كتاب األطعمة،  الشربيني: مغني المحتاج ـ٣
  ). ٥٨١/  ٩(، فصل ضمان هالك الرجل بأخذ آخر طعامه، كتاب الديات، ابن قدامة: المغني ـ٤
   ). ٣/ ٤(، كتاب الديات، ابن قدامه، الكافي في فقه ابن حنبل ـ٥
  ). ٣٥٢/  ٤(، عليش:  شرح منح الجليل ـ٦



 

 ١٠٨  

   :سبب الخالف
  . ؟ لوجوب أم الندب أم اإلباحةا وهل ه ،أصل حكم التداويا ـ 

إن الترك فعل رتب على الترك  :فمن قال، " ؟هل الترك فعل أم ال " خالفهم في مسألة ب ـ 
  .إن الترك ليس بفعل اكتفى باإلثم دون الدية :ومن قال، دية

    :الترجيح
إذا  قد يجري عليها أقوال الفقهاء السـابقة  ،الطبيب أو تقصيره في معالجة مريضامتناع   ـ ١

  .كان الطبيب حراً في عمله غير ملزمٍ بوظيفة حكومية تحتم عليه أداء عمله على أتم وجه
 ،ن األماكن عن العمـل القطاع الحكومي أو غيره مامتناع الطبيب الموظف في  ففي حال  ـ ٢

لعقد الذي أبرمه مع الوزارة فهو مصادم لمقتضى عقد اإلجارة وهو بالتالي مصادم بافهذا إخالل 
W��ª�X��������������m�m�m�m��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z لمبدأ الوفاء بالعقود الذي أمر اهللا عز وجل به في كتابه حيث

~��}~��}~��}~��}____��������llll )النقطاع إذا كانت حياة المريض أو ا وع أفي جميع األحوال ال يجوز االمتناف ،)١
   .سالمته معرضتين للخطر

فقد وضـح   ،وعلى ولي األمر أن يجبرهم على العمل وذلك لجلب المصالح ودرء المفاسد ـ ٣ 
وإذا كان الناس في حاجة لصناعة معينة أجبرهم ولي األمر بـأجرة   " :قال ،ابن القيم ذلك حيث

هم أجرة المثل وهذا ينطبق على األطباء لما لهـم مـن مسـاس    فلهم في حال إجبار ،)٢( " المثل
    .مباشر بالنفس اإلنسانية

  بسـبب امتنـاع الطبيـب عـن معالجـة       ،في حالة حدوث هالك ومضاعفات للمرضـى  ـ  ٤
  ،قد ينتج عن هذا االمتناع موت وهذا الموت كان سببه امتناع الطبيب عـن العـالج   ،المرضى

لقتل نتيجـة فعـل ال يـؤدي    ا وه"  الموصلي الحنفيفه وقد عر ،ببلقتل بالتسا وفهذا الموت ه
       فيعطب به إنسـان و ، وأمثالهما ، قتل، كحفر البئر، أو وضع الحجر في غير ملكه مباشرة إلى 

  .ه االمتناع عن عالج المرضى وترك رعايتهم مما يضاعف من أمراضهمومن أمثال ،)٣("  يقتل
وجـب  يأن القتل بالتسبب ال  دون غيره من األئمة )٤( ى أبو حنيفةير ،القتل بالتسببحكم   ـ ٥

فيجب أن يكون الفعل المقتص عنه قتـل   ،ألن القصاص قتل بطريق المباشرة ،الحكم بالقصاص

                                                            

  .)١(من اآلية : ـ سورة المائدة١
  ). ٢٠٨/  ١(، ابن قيم الجوزية: ـ الطرق الحكمية٢
  ) ٥١/ ١( ، كتاب الجنايات،الموصلي :االختيار لتعليل المختارـ ٣
    ). ٢٣٧/  ٧(، كتاب الجنايات، الكاساني: ـ بدائع الصنائع٤



 

 ١٠٩  

، ويوجب الدية بـدالً مـن   الفعل فيلمباشرة ما دام أن أساس عقوبة القصاص المماثلة بطريق ا
   .القصاص بالسبب، إذا قصد المتسبب وجبواأ )١( ولكن األئمة الثالثة ،القصاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

، )٩٦,٩٧/ ٤(،كتاب الجراح: حاشيتا قيلوبي وعميرة، ) ٦١٢/  ٢(، فصل في أحكام الدماء، التسولي: البهجة في شرح التحفة ـ١
، باب القتل بالتسبب، كتاب الجنايات وعقوباتها، وهبه الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ) ٧٥٥/  ٧( ، كتاب الديات، ابن قدامة:المغني

)٥٥٤/  ٧ .(    



 

 ١١٠  

  سادسالمبحث ال
  الطبيب لعمله المهني مشروعية ضمان

��W،لوجود اإلنساني ال  العدما وعلى اعتبار أن محل الحقوق ه ،الحقوق صلأ وحق الحياة ه �ª�

X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m��W��V� �U��T�� �S� �R��Q��P� �O��N� �M� � �L� �K� � �J� �I��W��V� �U��T�� �S� �R��Q��P� �O��N� �M� � �L� �K� � �J� �I��W��V� �U��T�� �S� �R��Q��P� �O��N� �M� � �L� �K� � �J� �I��W��V� �U��T�� �S� �R��Q��P� �O��N� �M� � �L� �K� � �J� �I

[���Z��Y��X[���Z��Y��X[���Z��Y��X[���Z��Y��X\\\\��� �� �� �llll)فالشريعة اإلسالمية صانت النفس البشرية وحمتها بسياج  ال  ،)١
 وفربما يتم االعتداء على النفس اإلنسانية بما يؤدي إلى تلفها أ ،يجوز تعديه والمساس بها

فجاء مبدأ التضمين إلعطاء كل ذي حق حقه دون ظلمٍ  أو  ،إلضرار بها وذلك من قبل طبيبٍا
له نفسه التهاون في أرواح الناس ويكون رادعاً لكل من تسول ،تعد.  

  .ثم بيان مشروعية ضمان الطبيب لعمله المهني ،من هنا البد من توضيح مفهوم الضمان
  :أوالً حقيقة الضمان

ر في أي أن يؤدي ما قد يقص )٢(االلتزام  :مانوالض ،اناًمن ضمضمن الفعل  ،لغةال في الضمان
   .أدائه

عرفه و ،)٣( " غل ذمة أخرى بالحقشُ " :بأنه ،المالكي فه الدرديررع فقد ،اصطالحاً أما الضمان
  غرامة بأنه  " :وعرفه الشوكاني )٤( " عين إحضار التزام دين أو: " بأنه ،الشافعي القليوبي
  .فالضمان إلزام بالتعويض نتيجة لضرر ،عليهو ،)٥( " التالف

  :في اإلسالم ةثانياً المسؤولي
 فالكل ،ن الدين الوحيد الذي شدد على مسؤولية الفرد ومسؤولية الجماعةيكاد اإلسالم أن يكو 

  .وسيجازى بأفعاله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،مسؤول عما قدمت يداه
  :ففي القرآن الكريم

   .)٦(�W��ª�X��������������m�m�m�m����Û������������Ú��Ù��Ø���������×����Û������������Ú��Ù��Ø���������×����Û������������Ú��Ù��Ø���������×����Û������������Ú��Ù��Ø���������×llllا ـ 

                                                            

  ).٣٢(من اآلية : سورة المائدة ـ١
  ).٢٦١١/  ٢٨(، اب ضمنب، ابن منظور: لسان العرب ـ٢
   ). ٣٢٩/  ٣(، باب الضمان، فصل في المقاصة، للدردير: الشرح الكبير ـ٣
  ). ٣٢٣/  ٢(، باب الضمان، كتاب التفليس، القليوبي: حاشية قليوبي ـ٤
  ). ٢٩/ ٦(، كتاب الوديعة والعارية، الشوكاني: نيل األوطار ـ٥
  ).٣٨(اآلية : سورة المدثر ـ٦



 

 ١١١  

  .)١(�W��ª�X��������������m�m�m�m�́�³����²��±��°�́�³����²��±��°�́�³����²��±��°�́�³����²��±��°µµµµ��������������������llll ب ـ

    .)٢(W��ª�X�������������mmmm����������u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��nllllج ـ 
  .مؤكدة على المسؤولية الفردية ياتجاءت هذه اآل :وجه الداللة

  :وفي السنة النبوية
رضي اهللا  اهللا بن عمر ن عبدجاءت األحاديث النبوية مبينة للمسؤولية الفردية منها ما جاء ع

اإلمام راعٍ ومسؤوٌل عن : لُّكُم مسُؤوٌل عن رعيته كُلُّكُم راعٍ ، وكُ " :����عن رسول اهللا  ،عنهما
ةٌ رعيته ، والرجُل راعٍ في أهله ومسُؤوٌل عن رعيته ، والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسُؤولَ

ُؤوٌل عن رعيته ، فَكُلُّكُم راعٍ ومسُؤوٌل عن عن رعيتها ، والخَادم راعٍ في مالِ سيده ومس
هتيع٣( "ر(.  

فكل فرد في المجتمع مسؤول عما  ،بدأ الحديث بالعموم ثم بعد ذلك ضرب األمثلة :وجه الداللة
  .يقوم به وهو محاسب أمام اهللا رب العالمين

  :ثالثاً ضمان الطبيب لعمله المهني
فقد جاءت الداللة واضحة في القرآن الكريم ، ة ضمان الطبيب لعمله المهنيأما بالنسبة لمشروعي

  .وأقوال العلماء في هذا الشأنواإلجماع  والسنة المطهرة
   :القرآن الكريم ـ  ١

     .)٤( W��ª�X��������������m�m�m�m���~��}��|���~��}��|���~��}��|���~��}��|¡¡¡¡��������§��¦��¥��¤���£��¢§��¦��¥��¤���£��¢§��¦��¥��¤���£��¢§��¦��¥��¤���£��¢¨̈̈̈���������¬��«����ª���©�¬��«����ª���©�¬��«����ª���©�¬��«����ª���©llllا ـ �

�Wب ـ  �ª�X�� � �� � �� � �� � ��m�m�m�m�¦��¥��¤��£��¢��¡������~�¦��¥��¤��£��¢��¡������~�¦��¥��¤��£��¢��¡������~�¦��¥��¤��£��¢��¡������~������©�� �̈� �§��©�� �̈� �§��©�� �̈� �§��©�� �̈� �§

�̄��®��¬��«��ª�̄��®��¬��«��ª�̄��®��¬��«��ª�̄��®��¬��«��ª°°°°����������������llll )٥(.   

��W��ª�X��������������m�m�m�mج ـ  �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²����º¹����º¹����º¹����º¹llll )٦(.  

                                                            

  ).١٨(آلية ا: سورة  فاطر ـ١
  ).٢٥(من اآلية : آل عمران سورة ـ٢
  ).٢٥٥٤(ح ، ) ١٥٠/  ٣(، باب العبد راع في مال سيده، كتاب المكاتب، البخاري: صحيح البخاري ـ٣
  ).٤٠(اآلية : سورة الشورى ـ٤
  ).٤٥(اآلية : سورة المائدة ـ٥
  ).١٢٦(اآلية : سورة النحل ـ٦



 

 ١١٢  

 بشرط عدم اإلسراف وتجاوز الحد ،فاآليات تقرر الحق في رد العدوان على النفس :ه الداللةوج
تدى وتؤكد مبدأ التضمين لمن اع ،)١(فهذه اآليات تبين حرمة النفس اإلنسانية ،عند دفع االعتداء

              .داللة واضحة على تضمين الطبيب اففيه ،أو على أجزاء منها عليها
   :السنة المطهرة ـ ٢

  :المتلفات ضمان األحاديث الواردة والدالة علىفهناك الكثير من 
  .)٢( " ال ضرر وال ضرار " :قضى أن  ����عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا ـ ١

 ،ماله أي ال يجوز لإلنسان أن يضر شخصاً في نفسه أو  ،اإلضرار ابتداءال يجوز  :وجه الداللة
  .)٣(والظلم محرم في جميع الشرائع ،ألن الضرر ظلم

فى اَألنْف ِإذَا ُأوعب جدعه الديةُ كَاملَةً  " :لعمرو بن حزم فإذا فيه ���� كتبه رسول اهللاما  ـ ٢
الْمْأمومة ثُلُثُ الدية وفى الْجاِئفَة ثُلُثُ الدية وفى الْموضحة خَمس  وفى الْعينِ نصفُ الدية وفى

شْرع شْرع نَاِلكعٍ هبى كُلِّ ِإصفاِإلبِلِ و نم سخَم نى السفاِإلبِلِ و ن٤( " م(.   
  للنفس وحفاظاً على أوجب اإلسالم القصاص في األعضاء والجروح حماية  :وجه الداللة

 وحتى يتحقق األمن للجميع بالزجر ،الجناية على العضو قد تؤدي إلى الهالك ألن ،الحياة
  .وفيه بيان دية كل عضو من أعضاء اإلنسان ،والقصاص

ولَم يعلَم منْه  من تَطَبب"  :قال ����أن رسول اهللا  ،عن أبيه عن جده ،بـ عن عمرو بن شعي ٣
 بطفَهنامض ٥( " و(.  

الناس فإن ذلك يصيب  ،فيه الحث على تعلم الطب والتحذير من التطبيب بغير علم :وجه الداللة
وهو  ،بب ألنه تولد من فعله هالك أو ضررطّضمان الموفيه  ،بالضرر في أبدانهم وصحتهم

    .)٦(فهو ضامن ،متعد بفعله
لمعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً ال أعلم خالفاً في ا :في هذا الحديث قال الخطابي

  د و، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القَي علماً أو عمالً ال يعرفه متعديوالمتعاط

                                                            

  ). ٢٩١/ ٢٠( ، ورة النحلس، الفخر الرازي: تفسير الفخر الرازي ـ١
  ).٨٩٦(ح ، ) ٤٠٨/ ٣(،  إرواء الغليلصححه األلباني في ، )٢٨٦٥(ح ، ) ٥٥/  ٥(، أحمد: ـ مسند أحمد٢
  .) ٨٤/  ٣(، باب إحياء الموات، كتاب البيوع ، الصنعاني: ـ سبل السالم٣
  ).٢٣٣٣(ح ،ضعفه األلباني في ضعيف الجامع، )١٦٦٣٩(ح ،) ٨٥/  ٨(، باب الجائفة، كتاب الديات، البيهقي: السنن الكبرىـ ٤
،        حسنه األلباني في صحيح الجامع، )٤٥٨٨(ح ، ) ٣٢٠/ ٤(،باب فيمن تطبب وال يعلم منه طب، أبو داود: ـ سنن أبو داود٥
  ). ٦١٥٣(ح 
  ). ١٣٧(ص  ،آل الشيخ مبارك: الطبية في الشريعة اإلسالمية التداوي والمسؤولية ـ ٦



 

 ١١٣  

 وقد ،)١(، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته نه ال يستبد بذلك دون إذن المريضأل
طبب وهو غير عالم بالطب فأخطأ يضمن، وبمفهومه  حديث بمنطوقه على أن الطبيب إذادل ال

كان في النفس أو ما  يب إذا كان عالماً بالطب ولم يخطيء فإنه ال يضمن، سواءعلى أن الطب
  .دونها

الجه أو مداواته الحاصل من ع التلف الطبيب على تضمين ما تقدم نجد أن جمهور العلماء من كل
ففي هذه األحاديث جميعاً  ،أدلة تؤكد ذلك تاب والسنة من، وذلك لما ورد في الكعلى تفصيل بينهم

، والطبيب هو ممن يشمله هذا الحكم ، فدل ف الحاصلداللة واضحة على وجوب ضمان التل
  .الطبيب على وجوب الضمان في حق

  :اإلجماع ـ  ٣
ن تخاوأجمعوا على أن قطع ال ،وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن " :قال ابن المنذر

  .)٢( فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة ،فقطع الذكر والحشفة أو بعضها ،إذا أخطأ
  :عند المذاهب األربعة الطبيب ضمان

   :الحنفيةـ  ١
المعتاد   فإن جاوز ،يجاوز الموضع المعتادوفصاد لم  وال ضمان على حجام وبزاغ أي بيطار" 

لتلفها بمأذون فيه وإن هلك ضمن نصف دية النفس  ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك المجني عليه
   .)٣("  وغير مأذون فيه فيتنصف

فيكون عليه  ،ال دية ولكن الزيادة غير مأذون فيهاو، أن عمل الطبيب في األصل مأذون فيه أي
  .نصف دية النفس

في فيموت  ،ط الجرحالطبيب يب :لعطاء :قلت :قال ،بن جريجاعن  ،عبد الرزاقمصنف جاء في 
   .)٤( يده قال ليس عليه عقل

   :المالكيةـ  ٢
 فال شيء عليه في النفس ،وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة

  فعليه   وإن لم يكن من أهل المعرفة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث والدية على العاقلة 

                                                            

حسنه األلباني في صحيح  ). ١٢٢٤(ح ،) ٤١٢/ ٢(، باب فيمن تطبب وال يعلم منه طب ،كتاب الديات، الخطابي: سننـ معالم ال١
  ). ٦١٥٣(ح ، الجامع

  ).  ٢٩(، ص، كتاب الحدود، البن المنذر: اإلجماعـ ٢
  ). ٦٨/  ٦(، باب ضمان األجير، ابن عابدين:  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصارـ ٣
  ).١٨٠٥٢(ح ، ) ٤٧٢/  ٩( ، باب الطبيب، كتاب العقول، عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاقـ ٤



 

 ١١٤  

  .)١( على العاقلة الضرب والسجن والدية قيل في ماله وقيل
  :الشافعيةـ  ٣

 فوافتلّ ،دابته طريب أو غالمه يختن أو يحجمه أن الرجل أمر وإذا :اإلمام الشافعي رحمه اهللا قال 
 ،الصناعة بتلك العلم أهل عند به للمفعول الصالح فيه مما لهثْم فعلي ما عَلفَ كان فإن ،فعله من
  .)٢(ضامن  فهو به عالماً وكان الصالح أراد من همثلُ فعَلي ال ما فعَل كان وإن عليه ضمان فال
  :الحنبليةـ  ٤

 ،ولم تجن أيديهم بب إذا عرف منهم حذق الصنعةان وال متطّتّوال ضمان على حجام وال خَ
  :مروا به لم يضمنوا بشرطينوجملته أن هؤالء إذا فعلوا ما ُأ

ألنه إذا لم يكن كذلك لم  ،رة ومعرفةاصق في صناعتهم ولهم بها بذْأن يكونوا ذوي ح :أحدهما
   .فيضمن سرايته كالقطع ابتداء محرماً يحل له مباشرة القطع وإذا قطع مع هذا كان فعالً

 ،فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا ،أن ال تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع :الثانيو
 مباحاً الًعل فعقطع اإلمام يد السارق أو فَك ،فلم يضمنوا سرايته ،فيه مأذوناً ألنهم قطعوا قطعاً

   .)٣( مأذونا في فعله
  :الرأي الراجح

  :ن الطبيب يضمن في الحاالت التاليةيمكن القول أ ،راء الفقهاء في ضمان الطبيببعد بيان آ
عوقب المعتدي بما يستحقه من  ،قع من الطبيب والهيئة الطبيةغير متو أمر ووه :االعتداءـ  ١

وإن استحقت الدية كان فيها ما تستحقه  ،د كان فيها القصاصوفإن استحقت العقوبة القَ ،عقاب
  . من العقوبة والتعزير

ن أ ووالنوع الثاني وه ،ال يعرفه عى الطب و هون أخطرهما شخص ادوهو نوعا :الجهلـ  ٢
قْيم الطبيب على عمل ال يتقنه وال يعرفه ولم يتخصص فيهد، على تخصص رأ وكل طبيب يتج

  .ال يعرفه يدخل في ذلك

                                                            

   ). ٢٣٣/  ٢(، كتاب االجارات، ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ١
  ). ١٧٢/ ٦(، الرجل يكتري الدابة، الشافعي: األم ـ٢
  ). ١٣٣/  ٦(، مسألة وفصول استئجار الطبيب، ابن قدامة: المغني ـ٣



 

 ١١٥  

�W :الخطأـ  ٣ �ª�X������m�m�m�mH���� � � � �G��F��E��D��C���� � � � �B��AH���� � � � �G��F��E��D��C���� � � � �B��AH���� � � � �G��F��E��D��C���� � � � �B��AH���� � � � �G��F��E��D��C���� � � � �B��AIIII� �� �� �� �� �L���K��J��L���K��J��L���K��J��L���K��J�N�M�N�M�N�M�N�M

W��V������U��T���������S��R��Q��P��OW��V������U��T���������S��R��Q��P��OW��V������U��T���������S��R��Q��P��OW��V������U��T���������S��R��Q��P��OXXXX��������llll )١(.  
   .)٢(بل فيها الدية ،وإن كان الجاني غير عامد ،اًردتالف النفس ال يذهب هوفي هذا بيان أن إ

 ،وهي األصول والقواعد المتعارف عليها نظرياً وعملياً بين األطباء :المهنةمخالفة أصول ـ  ٤
  .)٣(فالخروج على األصول الطبية فيه ضمان إذا حدث تلف أو ضرر

  :مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن ضمان الطبيب رأي
  في أداء الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة اهللا تعالى 

  .عمله، وأن يؤدي واجبه بإخالص حسب األصول الفنية والعلمية
  :تاليةتب ضرر بالمريض في الحاالت اليكون الطبيب ضامناً إذا ترو)   ١(
  .د إحداث الضررإذا تعم -أ 

  .إذا كان جاهالً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه - ب 
  .بل الجهة الرسمية المختصةإذا كان غير مأذون له من ق -ج 
  .إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه - د 
  .رر بالمريضإذا غَّ - ـه
  .إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير -و 
  .إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر -ز 
   .حاالت الضرورةوذلك في اجب الطبي في الحاالت اإلسعافية لوإذا امتنع عن أداء ا -ح 
شروط  جزائياً في الحاالت السابق ذكرها إذا توافرت مسئوالًيكون الطبيب ومن في حكمه و) ٢(

  .فال يسأل جزائياً إال إذا كان الخطأ جسيماً ،عدا حالة الخطأالمسؤولية الجزائية فيما 
حد فريق طبي متكامل، فيسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً إذا قام بالعمل الطبي الوا) ٣(

 لمباشر، ما لم يكن المتسببا وه فالمسئولإذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه  "للقاعدة 
  معاونيه إذا  عن فعل تضامنية  مسوؤلية مسئوالًويكون رئيس الفريق  ،)٤( " أولى بالمسؤولية منه

  
                                                            

  ). ٩٢(اآلية : سورة النساءـ ١
  ). ١٥٢٩/  ١( ، سورة النساء، الرازي: تفسير الفخر الرازيـ ٢
  ).١٣٧(ص ، الفصل الخامس، البار: ـ المسؤولية الطبية وأخالقيات الطبيب ضمان الطبيب وإذن المريض٣
  .) ٥٧(ص ، رةاجتماع الشرط والسبب والمباش، عبد العزيز:الفقه الجنائي في اإلسالمـ ٤



 

 ١١٦  

  . )١( الرقابة عليهم في أو قصر أخطأ في توجيههم
   .ويمكن الداللة على ذلك 

   .)٢( ��m�m�m�m����������u�����t��������s��r����q����������u�����t��������s��r����q����������u�����t��������s��r����q����������u�����t��������s��r����qllll:قوله تعالىبا ـ  

أن األصل في الضمان عدم وجوبه إال على المعتدي، والطبيب إذا كان  :فدلت اآلية الكريمة
  .)٣(حاذقاً، ولم تجن يده ، فليس بمعتدي

لعطاء الطبيب يبط الجرح فيموت  :قلت :بن جريج قالااق عن عبد الرزمصنف جاء في ب ـ 
٤( لقْفي يده قال ليس عليه ع(.   

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

المحرم  ١٩إلى  ١٤من  سلطنة عمان، مسقط، )٨/١٥(١٤٢: قرار رقم ،الدورة الخامسة عشر،منظمة المؤتمر اإلسالميـ ١
  .م٢٠٠٤) مارس(آذار  ١١- ٦هـ، الموافق ١٤٢٥

  ). ١٩٣(اآلية : سورة البقرةـ ٢
  ). ٤٥/ ٤٣(، ابن ادريس : جواهر الكالمـ ٣
  ).١٨٠٥٢(ح ، ) ٤٧٢/  ٩( ، باب الطبيب، كتاب العقول، اقعبد الرز: مصنف عبد الرزاقـ ٤



 

 ١١٧  
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 ١١٩  

  المطلب األول
  اإلضراب في القطاع المهنيحقيقة  
   وعليه يتوقف مسيرها  وتقدمها و ،من محاور الحياة اًمهم اًيعتبر العمل المهني محور

 نظرة كلهاالمهني إلى العمل  اإلسالم فنظرة  ،ضرورة اجتماعية وحضاريةفهو  ،استمرارها

 ، كما رتب عليها األجر وجعلها رورة من ضرورات الحياةجعلها ض تكريم وإجالل تكمن في

يسعى  ، وجعل تعلم أدائها وإتقانها واإلخالص فيها غاية يجب أن أفضل الكسب وجوهر العبادة
     ولو كانت تربتها أخصب ، نبت له شيئاًفالفالح إذا لم يعمل في أرضه لم تُ ،إليها المسلم

 .تثمراألرض ولجعل األرض الجدبة تنبت وا موات ألحي عمل هذا الفالح وكدولو  ،تربة
  .وسأوضح هنا مفاهيم ذات صلة مباشرة بالمبحث

وأعمله  ،دصالً عن قَعفَ َلعوفَ الًمع َلمع ،لجمع أعمالوا ،لمهنة والفعلا وه :العمل في اللغة
هواستعمله غير، واعتمل ع١(ل بنفسه م( .  

 ولفرد أبما يعود على ا ،أو مؤلف منهما معاً ،أو معنوي هو كل جهد مادي :العمل في االصطالح
   .)٢(لمجموع بنتيجة نافعة ا

فكل جهد وعمل مشروع مادي  ،فكل من يقدم منفعة للناس يعتبر عامالً ،وبناء على هذا التعريف
فالمجتمع مؤلف من مجموعة من  ،يعتبر عمالً في اإلسالم أو معنوي أو مؤلف منهما معاً

  .هم يسمون عماالًالعاملين وكل
متصفاً بالصفات  ،هو كل إنسان يتولى أمور صاحب العمل في ماله وملكه وعمله :العامل

كل شخص طبيعي يؤدي عمالً لدى صاحب العمل  فهو ،نفسهوالمؤهالت والقدرة على العمل 
    . )٣( تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل

والمزارع  ،الطبيب عامل ،من يبذل جهداً مادياً أو معنوياً فهو عاملففي الدولة اإلسالمية كل 
  .عامل والصانع عامل إلى غير ذلك

 

                                                            

  ). ١٤٥/  ٤( ، ابن فارس:معجم مقاييس اللغة ـ١
  ).٤٤/  ٤٣(ص ، د سعدي المرصفي: العمل والعمال ـ٢
  م٢٠٠٠لسنة ) ٧(رقم  الفلسطيني قانون العمل ـ٣



 

 ١٢٠  

عمل في  :ومهنة مهناً ن الرجُلهم ،الخدمة واالبتذال تعنيلغة الالمهنة في  :مفهوم المهنة 
  .)١( مارستهوحذق بم العمل يحتاج إلى خبرة ومهارة :نةهاتخذ مهنة، والم :، وامتهن صنعته
مشيئة اهللا في عمارة هذه األرض اقتضت أن تكون "سيد قطب في ظالل القرآن   الشهيد يقول

وفالحة هذه األرض، وصناعة خاماتها، ونقل للناس حاجات ال ينالونها إال بالعمل والكد ،
تلف لعة أو نقد أو قيم تخوتداول هذه الخيرات وما يقابلها من سخيراتها من مكان إلى مكان، 

لعمل فا ،وفي هذا بيان قيمة العمل المهني في عمارة األرض ،)٢( " الزمان والمكان باختالف
فالرسول  ،حدادة أو زراعة أو رعي ارة أوجبدون ن فال تستقيم الحياةعصب الحياة  هو المهني
 .)٣(اًكان يعمل خياط عليه السالم وإدريس، ود عليه السالم كان حداداًدا ، وعمل راعياً �د محم

مجموعة  توقف فهو"  اإلضراب في القطاع المهنيوبعد توضيح هذه المفاهيم يتضح لنا حقيقة 
عن االستمرار في عملهم لفترة زمنية  هممتناعوا ،عن العمل اًجماعي أصحاب المهن توقفاً من

منهم على بعض األوضاع التي تمس  حتجاجاًا ولبلوغها أ مؤقتة بقصد تحقيق مطالب يسعون
  ." ص من مصالحهموتنق

  :شرح التعريف
  .بمعنى االمتناع عن العمل :التوقف

، يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر من أو كل ،لفظ عام يشمل كل من له صنعة :أصحاب المهن
فهو يشمل النجبما   ،والعمال في البلدياتالمخابز أصحاب و ،لسائقينواائين ادين والبنّارين والحد

  .غيرهمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي ومنشآت متشمل من عمال في 
  .ها القائمون على اإلضراببل لمدة يحدد ،فال يكون اإلضراب طويل األمد :فترة زمنية مؤقتة

المقصود بها هنا كل ما يؤثر على طبيعة العمل من أجرة وفترات للراحة واحترام  :الحقوق
  .الكرامة اإلنسانية إلى غير ذلك من الحقوق

  

  

  
                                                            

  ). ٨٩٠/  ٢(، باب الميم، إبراهيم مصطفى: معجم الوسيطال ـ١
  ).٢٩٧٠(ص ، سيد قطب: لقرآنفي ظالل ا ـ٢
  .) ١٨(ص  ،سبق تخريجه ـ٣



 

 ١٢١  

  ب الثانيالمطل
  اإلضراب في القطاع المهنيأسباب  

فمن تلك  إلى مهنة ولكن قد تشترك في بعض تلك األسباب قد تختلف أسباب اإلضراب من مهنة
   .األسباب

   :الضرائب المالية العالية :أوالً
فربما ال يستطيع المرء العيش  ،فقد تفرض الدولة على أصحاب المهن دفع مبالغ مالية عالية

فعندها يلجأ أصحاب المهن إلى المطالبة بإعادة وضبط كيفية  ،ذا قام بدفع تلك المبالغبكرامة إ
كما حدث مع السائقين  ،وهذا يحدث في كثير من المهن ،فرض هذه الضرائب وحسابها

  .وأصحاب المخابز وغير ذلك
لك المال ولكن البد من القول هنا أن المال الذي تأخذه الدولة من الجمهور في صور شتى يعود ذ

ولتحقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتماعية  ،مرة أخرى إلى الناس في صورة خدمات عامة
  .والسياسية

  :فرض الضرائب على أصحاب المهن وذلك لعدة أسباب منهاغات شرعية لوكذلك توجد مس
فالبد من مساهمة أصحاب المهن في العمل على  تحسين  ،ـ التضامن االجتماعي فريضة ١
ل الدولة تساعد على حل هذه بوضع االقتصادي المتردي وذلك بدفع مبالغ مالية محددة من قال

  .المشكلة
يتحمل الضرر الخاص لدفع "  و "رعاية المصالح "كقاعدة  ،ـ قواعد الشريعة اإلسالمية ٢

ولكن في حال الحاجة الماسة للمال يحتم  ،وغيرها ال تمانع في فرض الضرائب ،"الضرر العام 
فرضها على كل من عنده سطبية من أصحاب المهن فقد قال الشاع:  "نا إماماً مطاعاً إنا إذا قرر

، وخال بيت المال وارتفعت ك المتسع األقطارلّغور وحماية الممفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الث
ما يراه كافياً لهم  ياءند إلى ما ال يكفيهم ، فلإلمام إذا كان عدالً أن يوظف على األغنحاجات الج
مار ذلك على الغالت والث ، ثم إليه النظر في توظيفالمال ، إلى أن يظهر مال بيتفي الحال
  .)١( وغير ذلك

                                                            

  ).٤١٠/  ١(، الشاطبي: االعتصام ـ١
  



 

 ١٢٢  

المصالح و اتحرممس في فرض هذه الضرائب إذا كانت تنفق في مصالح األمة ال في الأبفال 
  .وبموافقة أهل الشورى والرأي بشرط عدم الظلم والجور ،الخاصة
  :تدني األجور :ثانياً

فعندها  ،موفي ذلك إجحاف في حقه ،مشكلة قلة األجور من نوالمهنييي الكثير من العمال قد يعان
ل في كثير من األحيان إلى المطالبة برفع األجور بالطرق السلمية وبالحوار ماالع يلجأ هؤالء

ق األسس فْم ولمنظَّمناص من اإلضراب ا فال ،ولكن عندما ال تثمر هذه الجهود عن أي شيء
  .وكيفيته ،المتعارف عليها من تحديد ميعاد اإلضراب

     أعطُوا اَألجِير َأجره قَبَل َأن يجِفَّ "  :���� هنا البد من اإلشارة إلى قول الرسول الكريمو
قُهرتحتمل العدل أي أنه يجب أن يكون  شرعاً األجركلمة فيه داللة واضحة على أن  ،)١( " ع

  .من جهد فيه للعمل وما بذل ألجر معادالًا
  :عدم توفر المواد الخام :ثالثاً

تنتج المخابز  وال ،يتم بناء بدون مواد بناء فال ،المواد الخام في األساسالعمل المهني هو فعماد 
حتكرت فئة لبعض ا ووذلك كما ل ـ  وهذا كمثال فقطـ  بدون الطحين إلى غير ذلك شيئاً

 احتكر الطحينكما لو  ،فال ينتظر من أصحاب المهن إنتاج أي شيء ،الحاجات الضرورية
ا ومعين أ شخصحتكر الحشركات البناء إلى  وأصحابفعندها يلجأ أصحاب المخابز  ،مةص

  .الوضع بما فيه مصلحة الجميعإلى أن يتم تسوية  ،اإلضراب
فيه داللة  ،)٢( " ر ِإالَّ خَاطىءالَ يحتَك"  :����قال الرسول الكريم محمد ، عن معمر بن عبد اهللا

   .واضحة على عدم جواز االحتكار في كل ما يمس مصلحة و حاجات المجتمع
  :ساعات العمل :رابعاً

يقول اهللا  ،بل له الحق في الراحة والترويح عن النفس ،العامل ليس عبداً عند صاحب العمل

���©�������m�m�m�m��®¬��«��ª:تعالي في كتابه الكريم �̈�§��®¬��«��ª��©��� �̈�§��®¬��«��ª��©��� �̈�§��®¬��«��ª��©��� �̈�§llll)٣(،�mmmm���������ª��©�� �̈�§�ª��©�� �̈�§�ª��©�� �̈�§�ª��©�� �̈�§llll )٤(.  

                                                            

  ). ٤(ص ،سبق تخريجه  ـ١
صححه األلباني في صحيح ، )٢١٥٤(ح ، ) ٧٢٨/  ٢(، باب الحكرة والجلب، كتاب التجارات،  ابن ماجه: سنن ابن ماجه ـ٢

  ).٧٦٣١(ح ، الجامع
   ). ٢٨٦(من اآلية : سورة البقرة ـ٣
   ). ١٨٥(من اآلية : سورة البقرة ـ٤



 

 ١٢٣  

وهذا أمر من الخالق للمخلوق فكيف  ،فيها داللة واضحة على اليسر في العبادات :وجه الداللة
 :فقهاؤنا فمن حقه التمتع بإجازته األسبوعية فقد قال فالراحة واجبة ،يكون من المخلوق لجنسه

ستأجر ا ومن العمل وكذلك ل شهراً كامالً كانت أيام السبت مستثناة ستأجر رجل يهودياًا وإنه ل"
  .)١( " فإن أيام األحد مستثناة أيضاً وهكذا بالنسبة الستئجار المسلم م نصرانياًالمسل

فَِإن كَلَّفْتُموهم " :����لقوله  ،كذلك بالنسبة لساعات العمل اإلضافي البد من إعطاء مقابل على ذلك
  .أعانة بال ريب وإعطاء األجر على العمل اإلضافي ،)٢("  فََأعينُوهم

وبعدها قد يلجا لإلضراب في حال عدم  ،ففي حال فقد العامل هذا الحق عندها يلجأ للمطالبة بحقه
  .االستجابة له

  :هانةإلواالذل  :رابعاً
كإساءة معاملة عمال  ،به بالذل والهوانفيشعر صاح ،فقد يستحقر الكثير من الناس العمل المهني

  .هم واعتبارهم فئة ال وجود لها الغرض منها الخدمة فقطالنظافة وعدم الدفاع عن حقوق
فاإلنسان مكرم من رب  ،ن حقوق الناس جميعاً بصرف النظر عن عملهفالبد من الدفاع ع

�Wالعالمين  �ª�X�����mmmm� �� �� �� �� �b��a������ �� �̀ �_��b��a������ �� �̀ �_��b��a������ �� �̀ �_��b��a������ �� �̀ �_llll )٣(، أصحاب المهن بعدم وجود من  وقد يشعر بعض
   .هنا البد من إنصافهم والوقوف بجانبهم ،ينهم وذلك في حال قيامهم بعمل مهني معيضمن حقَّ
  :عدم توفير الحماية من الحكومة :خامساً

فقد يكون اإلضراب نتيجة لترك أصحاب المهن دون دعم  لهم أو توفير حاجاتهم أو وضع 
مع  ،ر الدولة في عدم دعم الحاجات األساسية لبعض السلعتسعيرات ال تناسب حالهم وقد تقص

وقد ال تلبي رغبات أصحاب المهن مثل توفير الغاز والطحين والسوالر وغير  ،قدرتها على ذلك
للبضائع  مما ، فال تقوم الدولة بدعم المواد و تسهيل وسائل النقل للعمال ،ذلك من المواد الخام

  .فعندها يضطر أصحاب المهن إلعالن اإلضراب ،يؤدي إلى تأخير إنجاز العمل

                                                            

   ).١٠٥( ص، إبراهيم النعمة: العمل والعمال ـ١
   ).١٦٦١(ح ، ) ٤٦/ ٣( ،باب االستثناء، كتاب األيمان، مسلم: صحيح مسلم ـ٢
   ). ٧٠(اآلية : سورة اإلسراء ـ٣
  
  



 

 ١٢٤  

  :جتماعيحرمانهم من الضمان اال :سادساً
  فالدولة اإلسالمية على مر العصور لم تقصر في حق عمالها بصرف النظر عن ديانتهم فقد تكفل

يعطي أهل  رضي اهللا عنه فها هو عمر بن الخطاب ،اإلسالم برعاية كل من يعيش في كنفها
في الرأفة بأهل الذمة  أيضاً ما روي عن عمر رضي اهللا عنهو ،)١(الذمة من بيت مال المسلمين

: شيخ كبير، ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال أنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل،
أسأل الجزية والحاجة : قال فما ألجأك إلى ما أرى؟: قال ،يهودي: الكتاب أنت؟ فقال من أي أهل

ثم  ،، فرضخ له بشيء من المنزل وذهب به إلى منزله فأخذ عمر رضي اهللا عنه بيده، ،والسن
ن أكلنا شبيبته ثم إاهللا ما أنصفناه  ، فو انظر هذا وضرباءه: بيت المال، فقال ى خازنأرسل إل

ففي حال حرمانهم من الضمان  ،أولى فمع المسلمين، إذا كان هذا مع اليهود ،نخذله عند الهرم
  .االجتماعي قد يضطر العمال اآلخرون لممارسة إضراب تضامني حتى يتم إنصافهم

 

     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

   ). ١٣٦(ص، أبو يوسف: الخراج ـ١



 

 ١٢٥  
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 ١٢٦  

  المطلب األول
  ع المهنيأنواع اإلضراب في القطا 

  .اإلضراب في القطاع المهني له أنواع مختلفة وصور عدة ومن هذه األنواع
 وهو يشمل سائر القطاع المهني بما فيهم أصحاب :طاع المهنياإلضراب العام في القـ  ١

 ،)١( مهني يين وكل من يمارس عملارجلنَادين واوالحدالحرف والسائقين وعمال النظافة 
قطاع المهني يعمل على شل الحياة بشكل كامل وذلك لما له من عواقب واإلضراب العام في ال

  .وخيمة وآثار كارثية على حياة الناس كافة
       قوم به فئة معينة من القطاع وهذا النوع من اإلضرابات ت :الفئوي اإلضرابـ  ٢ 

  فئة من القطاع  أي وأ ،اريين أو عمال المخابزجلنَا وداديين ألحا وأ ،كعمال النظافة مثال ،المهني
  .)٢(المهني 

هو شل  ،الغرض األساسي من هذه اإلضرابات :اإلضرابات السياسية في القطاع المهنيـ  ٣
وهو ورقة ضغط تمارسها النقابات المهنية للتأثير  ،ألن البلد تقوم على العمل المهني ،حركة البلد

 ما تقفل المخابز و يترك عمال النظافةفعند ،على الحكومة لتغيير واقع معين أو إلسقاط الحكومة
وتتوقف حركة السير وأصحاب الحرف عن عملهم هنا تضطر الحكومة لالستجابة  عملهم

دمار البالد وهالك العباد ويكون نتيجة لذلك  ،ألن في عدم االستجابة لهم ،لمطالب المضربين
   .)٣(سقوط الحكومة 

من العمل  تحسين ظروف ،ها لغاية األساسية منفا :اإلضرابات المطلبية في القطاع المهنيـ  ٤
لحصول على ضمان اجتماعي أو ضمان صحي وما ا وحيث  ساعات العمل أو زيادة األجور أ

      .ليهاإ وإلى ذلك، وذلك للفئة القائمة على اإلضراب مما يحقق مصالحها التي تصب
رة ال تستطيع الحصول وهي إضرابات لمؤازرة فئة مظلومة مقهو :اإلضرابات التضامنية ـ ٥

  .على حق من حقوقها فيكون الطرف المضرب داعماً لمواقف الفئة المظلومة ومسانداً لها

  

                                                            

  .) ٢٠٩/ ١( ،إضراب ،يعبد الوهاب الكيال:موسوعة السياسة ـ١
   ).١٩٥,١٩٦(ص ، ترجمة منصور القاضي ،جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية ـ٢

  .) ٢٠٩/ ٢١(، اإلضراب ،مجموعة من المؤلفين :موسوعة العربية العالمية ـ٣



 

 ١٢٧  

  المطلب الثاني
  )١(صور اإلضرابات في القطاع المهني 

  :اإلضراب التقليدي في القطاع المهنيـ  ١
من قبل أصحاب   ترك العمل بالكليةوتكون الصورة في هذا النوع من اإلضرابات قائمة على  

ويترك الحدادون  ،ترك عمال النظافة العمل بالكلية دون ممارسة أي نوع من األعماليالمهن ف
  .وأيضاً أصحاب المخابز تغلق المخابر بالكلية وهكذا.،عملهم وذلك بمغادرة أماكن العمل

   :المتقطعة اتاإلضرابـ  ٢
رب السائقون أيام ضفمثالً ي ،الحقةويتم في هذا اإلضراب ترك العمل على مراحل متتابعة ومت

 ،لمطالبهممعينة إلى أن يتم االستجابة ادون أوقات دلحا وارون أجضرب النَأو ي ،نهاية األسبوع
  .وفي حال عدم االستجابة لمطالبهم يدخل في إضراب عام يشمل كافة المهن

  :اإلضرابات الدوارةـ  ٣
ارين جكالنَ ،فيونرضرب السائقون وبعد ذلك الح يفمثالً ،يتم التوقف عن العمل فيها بالتناوب 

والحأي أن التوقف يتم بالتدريج إلى أن يتم  ،ثم عمال النظافة ادين وبعد ذلك أصحاب المخابزد
التعهد بصرف الرواتب لألجور وخفض للضرائب المفروضة و من رفع االستجابة لكافة المطالب
  .بمواعيدها دون مماطلة

  :اإلنسدادية اإلضراباتـ  ٤
م التوجيهات وتنظم سير دوفي هذا اإلضراب تتوقف الفئة المسئولة عن سير العمل والتي تق 

فمنها تصدر القرارات  ،العمل وتوقف هذه المجموعة عن العمل كفيل بشل القطاع المهني كله
  .وتعطى التوجيهات

  :اإلضراب المقنعـ  ٥
وهم في الحقيقة ال يقومون باألداء  ،م بمهامهملصورة وكأن العمال في حالة القياا وحيث تبد 

  .وفيه إخالل واضح بالعقد المبرم بين صاحب العمل واألجير ،المطلوب منهم على أتم وجه
  

                                                            

  .) ٢٠٩/ ٢١(، اإلضراب، مجموعة من المؤلفين: موسوعة العربية العالمية، ) ٥: ١(الفقرات من  ـ١



 

 ١٢٨  

  المطلب الثالث
  حكم اإلضراب في القطاع المهني 

أو حرمته من النتائج المترتبة على هذا  عامة يمكن الحكم على حل اإلضراببصورة 
كإضراب عمال  ،اك من المهن ما يؤثر تركها تأثير مباشراً على حفظ النفسفهن ،اإلضراب

   .ففي هذه األوقات تعتمد معظم العائالت على المخابز ،وأيضاً إضراب المخابز ،النظافة
فمنهم من قال  ،هنا اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمهم على اإلضراب في القطاع المهنيمن 

ه من مه وعدومنهم من حر ،م بجوازه ضمن قيودكَن الرأي وحع نه صورة من صور التعبيرإ
   .وهو شرع غير شرع اهللا تعالى ،البدع المستوردة من الغرب

  :ون بجواز اإلضراب في القطاع المهنيالقائل:أوالً
، )١(صالح ادالدكتورة سعو البوطيمنهم الدكتور محمد سعيد ، اإلضراب بضوابطالقائلون بجواز 

  .)٤( الدكتور عبد الكريم زيدانو، )٣( محمد عثمان لدكتور زكيوا ،)٢( ى الشكعةفمصطوالدكتور 

  :المهنيالقائلون بعدم جواز اإلضراب في القطاع :ثانياً
الشيخ ،)٥( الدكتور عادل المطيرات ،ي فمنهمأما القائلون بعدم جواز اإلضراب في القطاع المهن

  .)٦(يالشيخ الداعية يوسف البدر ،محمد سيد طنطاوي
  :القائل بجواز اإلضراب في القطاع المهني األول ريقأدلة الف

  .واالستصحاب والمعقول اإلسالميةاستدلوا من القرآن الكريم والسنة المطهرة وقواعد الشريعة 

    :القرآن الكريممن  :أوالً

�W ،المنكرالعديد من آيات اهللا تعالى تحث على األمر بالمعروف والنهي عن   �ª�X������m�m�m�m�N�N�N�N����

���W��V��U������T��S��R��Q��P��O���W��V��U������T��S��R��Q��P��O���W��V��U������T��S��R��Q��P��O���W��V��U������T��S��R��Q��P��Ollll )٧(.    

                                                            

   www.irqparliament.com                                    .اإلضراب حرام، أديان ومذاهب، شبكة البرلمان العراقي ـ١
  .في ميزان الحالل والحرام إضراب العمال وتعطيل اإلنتاج  ٢٠١٠/ يوليو/ ٢٦، الثالثاء، صحيفة لهن ـ٢
    www.islamonline.net    .االعتراض السلمي على الحاكم جائز، ماإلمامة والنظ، فتاوي الناس، شرعي، إسالم أون الين ـ٣
  ).٥٦(ص ، عبد الكريم زيدان: حقوق األفراد في دار اإلسالم ـ٤
                                   www.saidaforum.com .ما حكم اإلضراب عن العمل، الفتاوي الشرعية، منتدى صيدا للحوار ـ٥
  www.irqparliament.com                                    .اإلضراب حرام، أديان ومذاهب، شبكة البرلمان العراقي ـ٦
  ). ١١٠(من اآلية : سورة آل عمران ـ٧



 

 ١٢٩  

 وضحت هذه اآلية الكريمة أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله اهللا سبباً :وجه الداللة
هو ما عرف قبحه  هو ما عرف حسنه شرعا وعقال والمنكر لمعروفوا ،لخيرية هذه األمة

االعتراض على قانون يسيء للعامل فيجوز  ،فالساكت عن الحق شيطان أخرس ،شرعا وعقالً
  .)١( ويكدر العيش على أصحاب المهن

  :السنة المشرفة من: ثانياً
 :قال ،في الحديث الذي رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  ����قال رسول اهللا

  .)٢( " ظَاِلم فَقَد تُودع منْهمِإذَا رَأيتُم ُأمتى الَ تَقُوُل ِللظَّاِلمِ َأنْتَ "  :يقول  ����سمعت رسول اهللا 
فال بأس  ،وأصحاب العمل ،فيه داللة واضحة على حل االعتراض ومواجهة الحاكم :وجه الداللة

وتوضيح وجهات النظر ومدى الظلم الواقع  ـ مثالًـ ن كالضريبة في إبداء مساوئ قانون معي
على أرباب العمل من جؤثر عليهم تأثيراً مباشراًاء فرض بعض القوانين التي تر.  

   :االستصحاب :اًثالث
  .)٣(واألصل في العادات اإلباحة  ،أن اإلضراب عن العمل من أمور العادات

  :المعقول :رابعاً
هي عقود معاوضات مالية واإلنسان مسلط على ما  ،المهن مع الناس العقود التي يعقدها أصحاب

  .فله أن يعمل وله أال يعمل ،يملك
  :قواعد الشريعة اإلسالمية :خامساً

فهذه  ،)٥("  ال ضرر وال ضرار"  :وأصلها قول الرسول الكريم  ،)٤("  الضرر يزال " منها قاعدة 
البد من  روالظلم الواقع على أصحاب المهن ضر ،فهذه القاعدة توضح أنه البد من إزالة الضرر

  .إزالته

                                                            

  ). ١١٢٨/ ١(،  ) ١١٠(ية اآل، سورة آل عمران، الشعراوي: تفسير الشعراوي ـ١
  ).٥٧٧(ص ، ضعفه األلباني في السلسة الضعيفة، ) ٥٨٢/  ٢(، ابن تيميه: اقتضاء الصراط المستقيم ـ٢
  .) ٥٣/  ١( ، القاعدة الثانية، السبكي: األشباه والنظائر ـ٣
  .) ٨٦/  ١(، الضرر يزال، السيوطي: األشباه والنظائر ـ٤
  ).٨٩٦(ح ، ) ٤٠٨/ ٣(،  إرواء الغليلصححه األلباني في ، ٢٨٦٥ح ،) ٥٥/  ٥(، أحمد: مسند أحمد ـ٥



 

 ١٣٠  

  :المهنيأدلة المانعين لإلضراب في القطاع 
   :لوا بعدة أدلة منهااستد 

  :السنة المشرفة :أوالً
إذا لحق بالناس ومصالحهم ضرر فهذا اإلضراب غير جائز وذلك لقوله عليه الصالة  والسالم  
 "اررال ضو رر١( " ال ض(.  

ن له اإلضراب يعود بالفائدة على فئة معينة من أصحاب المهن لككان ن واوهي  :وجه الداللة
وذلك لما يهدد هذا اإلضراب مصالح الناس وحاجاتهم متمثلة  ،رهى المجتمع بأسآثار كارثية عل

ها ي البلديات وشركات الكهرباء وغيرضرب العاملون فأ وفي المأكل والمشرب كما يحدث  ل
    .من المؤسسات ذات التأثير المباشر على حياة الناس

  :القواعد الشرعية :ثانياً
فهذه القاعدة مبينة  ، ارتكاب ضرر، وإن زال ضرر آخر ألن فيه ،الضرر ال يزال  بالضرر

يزال  فإذا كان هناك ضرر واقع على أصحاب المهن فال ،للقاعدة السابقة وهي الضرر يزال
   .)٢(بارتكاب ضرر أكبر وهو ترك العمل بالكلية 

   :المعقول :ثالثاً
فإن لم يقم بها  ،اتيقوم به أصحاب المهن من أعمال هي من فروض الكفاي من المعلوم أن ما

أن هذه األعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم " حيث قال ابن تيميه  أحد تعينت على القادر
عنها فإذا كان الناس  سيما إن كان غيره عاجزاًير اإلنسان صارت فرض عين عليه اليقم بها غ

برهم ولي األمر عليه إذا يج محتاجين إلى فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً
   .)٣( "امتنعوا عنه بعوض المثل 

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفالحة والنساجة والبناء وغير  " :وقال ابن القيم
   .)٤( " ذلك فلولي األمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك

 ،العمل عمل إذا امتنعوا عنه وكان الناس في حاجة ماسة لهذاوعليه يجبر أصحاب المهن على ال
   .وحاجاتهم مصالح الناسلد يتهد لما له من، النوع من اإلضراب هذا ،فال يصح بوجه من الوجوه

                                                            

  ).٨٩٦(ح ، ) ٤٠٨/ ٣(،  األلباني: إرواء الغليل، )٢٨٦٥(ح ،) ٥٥/  ٥(، أحمد: مسند أحمد ـ١
  ). ٣٨٤٦/ ٨( ، ال ضرر وال ضرار، المرداوي :التحبير شرح التحرير ـ٢
  ). ٨٢/  ٢٨(، المخابرةالمزارعة جائزة و، ابن تيميه: ـ مجموع الفتاوي٣
  ). ٣٥٩/ ١(، ابن القيم: ـ الطرق الحكمية٤



 

 ١٣١  

   :القياس :رابعاً
على منع االحتكار لعلة مشتركة بينهما وهي تهديد مصالح  اإلضراب في القطاع المهنييقاس 

وذلك ألن اإلنسان حر في ممتلكاته فله أن  يبيع وله أن يمتنع فنظراً للضرر  ،الناس وحاجاتهم
ما اشتراه وقت الغالء  مساكإ واالحتكار للتضييق على الناس وههذا يحرم ف ،الناتج عن االحتكار

   .في القطاع المهني فكذلك يمنع هذا اإلضراب ،)١(ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة 
  لمختار الرأي ا

، فهو تعبير سليم عن المطالبة بالحق وال  يمبرر شرعله  إن كان ،اإلضراب في القطاع المهني
   :فالجواز هنا ليس على إطالقه بل البد من توافر ضوابط معينة منها ،)٢( إشكال فيه

  .ن الغرض منه تحقيق مصلحة معتبرةأن يكو ـ ١
    .ت الناس ومصالحهمفال يؤثر على حاجا ،ال أن يكون مسيساًأن  ـ ٢
 ىيترتب عل لحيوية التيا ولدعوة إليه في المنشآت اإلستراتيجية أا ويحظر اإلضراب أ ـ ٣

       تقدمها للمواطنين  توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومي أو بالخدمات األساسية التي
النقل  ( جماعي للركاب منشآت األمن القومي واإلنتاج الحربي والمخابز ووسائل النقل ال  :  وهي

وسائل نقل البضائع ومنشآت الدفاع المدني ومنشآت مياه الشرب   ،) والجوي البري والبحري
  .والمطارات الموانئوالغاز والصرف الصحي ومنشآت االتصاالت ومنشآت  والكهرباء

ن لفوضى والبلبلة في المجتمع مما ينذر بالفتإلحداث ا ال يكون هذا اإلضراب وسيلةأ ـ ٤
محاولة إقناعهم فالبد من مناصحة المسئولين و ،المؤدية إلى إتالف النفوس واألموال واألعراض

  .د مقدمة على تقديم مصلحة بعض الناسوتقديم المصلحة العامة للبال، بالمطالب العادلة

  

  

  

  

                                                            

  .) ٣٨/  ٢( ،فصل فيما نهي عنه من البيوع، كتاب البيوع، الشربيني: مغني المحتاجـ ١
  .حكم اإلضرابات شرعاً>> اإلضراب >> العقيدة : محمد سعيد البوطيموقع فضيلة الدكتور ـ ٢



 

 ١٣٢  

  المبحث الثالث
  لمهنياآلثار المترتبة على اإلضراب في القطاع ا 

  .عديدةإيجابية وأخرى سلبية أثار  في القطاع المهني لإلضراب
البيئة ير وفم تتكون بتحقيق مطالب أصحاب المهن بحيث يتبالنسبة للمضربين يجابية اآلثار اإل

غير ذلك و ،األجورمن حيث مكان العمل وساعات العمل و وذلك ،وتلبية مطالبهم المناسبة للعمل
  .من الحقوق الواجب توافرها لسير العمل على أتم وجه

   .فمن هذه اآلثار ،تهدد مصالح الناس وحاجاتهم بالنسبة لآلثار السلبية فهناك آثار أما

حرم المواطنون من يو ،المريض ال يستطيع الوصول إلى المستشفي ،إضراب السائقينفي حالة 
يواجه العمال والموظفون والطلبة و ،)١( تلقي الخدمات اليومية التي تقدمها الدوائر المختلفة

التأخر في إنجاز  :مما يؤدي إلى ،لدراسةا ومة في الذهاب من وإلى أماكن العمل أصعوبات ج
نقص شديد في البضائع المتوفرة في إلى  يؤديحيث واالستيراد ر التصدي مانعداو ،األعمال

  .ذلك لصعوبة نقلها لعدم توفر وسائل النقل المناسبةاألسواق و

باهظة تراخيص  فرض بسبب المدارسب الباصات التي تنقل طال أصحاب إضراب وفي حالة
الطالب مما يقلل من فرصة  ،التأخر عنها وللتغيب عن الدروس أ فهذا يؤدي ،على الباصات

  .اكتساب المهارات التعليمية
يتراوح في القطاع الصناعي في قطاع غزة أعداد العاملين ف ،القطاع الصناعيأما اإلضراب في 

 عة األثاث والمالبس والنسيج والصناعات الغذائية،قطاع صنا في عامل ٣٥,٠٠٠ ما يقارب
فأي  ،)٢( صناعية منشأة ٤٠٠٠ ويبلغ مجموع المنشأت الصناعية ،فضالً عن الصناعات األخرى

 .خلل في العمل يؤثر على الصناعات بشكل مباشر

األجهزة الطبية  وبخاصة  فمن اآلثار الصحية توقف ،عمال الكهرباءإضراب أما في حالة 
، كذلك تلف بعض األدوية والعقاقير الطبي لعناية المركزة وأجهزة المختبرات والفحصغرف ا

فمصير المئات من   فكلها تعتمد على الكهرباءالتي تتطلب درجات حرارة معينة لتخزينها، 
                                    .المرضى  مرهون بالتيار الكهربائي

                                                            

سلسلة ، معين البرغوتي، أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات الحيوية في فلسطين: انالهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنس ـ١
  ).٤٩(تقارير خاصة 

  . 2009 )  آذار  ( ،)١٦(العدد  ،معهد ماس ،المراقب االقتصادي االجتماعي ـ٢



 

 ١٣٣  

هدد يحركة المصانع  و هدد بشليفهو كارثة إنسانية  ،الحياة تأثير مباشر على كل مرافقفهناك 
والتاجر قد يضطر إلى إغالق  بتلف المنتجات الغذائية في أماكن التوزيع والثالجات الكبرى

فهذا اإلضراب  ،على الحركة االقتصادية يؤثر سلباً مما العتماده األساسي على الكهرباء،متجره
وهناك مما يهدد حياة اآلالف بالموت  ،بيار المياهأذلك بتوقف يؤدي إلى كارثة زراعية وبيئية و

الحرج في زيارة األقارب وإلغاء المناسبات  ،آثار اجتماعية إلضراب عمال الكهرباء منها
لحاجة  المثل رأن يلزم أصحاب الحرف بأج ففي هذه الحالة يجب على ولي األمر ،االجتماعية

حيث جاء في الشرح الصغير للدردير   ت الحياةم في كل مجاال، وتضررهالناس إلى عملهم
، أجبرهم ولي األمر متنع أرباب الحرف الضرورية للناس، ولم يوجد غيرهمإذا ا"  :قوله

   .)١( " استحسانا
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية التي ف ،أما بالنسبة إلضراب المزارعين

ث م هذا القطاع بنسبة كبيرة في االقتصاد المحلي من حييعتمد عليها سكان قطاع غزة إذ يساه
ألف عامل في غزة بنسبة ) ٣٠(يوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لحوالي فالتشغيل، 

% ٢٥ ـ، كما ويوفر الغذاء والحياة المعيشية ل )٢( من العاملين بالفعل في قطاع غزة % ١٣,٤
بركها، أو، ضل المكاسب، وأعظم أسباب الرزقمن أف فالزراعة ،سكان في قطاع غزةالمن 

، ألن خيرها متعد للزارع وإلخوانه إذا كانت على وجهها الشرعي أجراً ، وأكثرهاوأزكاها
ما من مسلمٍ يغْرِس غَرسا ،  " :األثر الصحيح ، جاء في، والطير، والبهائم، والحشراتالمسلمين

ْأكُُل ما ، فَيعرز عرزي قَةًَأودص لَه ِإال كَان ، ءشَي َأو ، انِإنْس َأو ، رطَي لبيان مدى و .)٣( " نْه
قد صرح بهذا المفتي الفقيه المعروف أبو يوسف صاحب ف ،ى زراعة األرضحرص اإلسالم عل

إن صاحب األرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره دفع إليه كفايته "  أبي حنيفة فقال
فهذا بيان واضح ليبين حرص الدولة اإلسالمية "  المال قرضا ليعمل ويستغل أرضه من بيت

                                    .على زراعة األرض وإحياء الموات منها

ي شلل هذا القطاع يعنألي سبب من األسباب فهذا  القطاع الزراعيفي حالة اإلضراب في أما 
إن هذه األعمال التي هي فرض على  " :قال ابن تيمية ،ع كلهكارثية على المجتمله نتائج  مما

                                                            

    ). ٣٩/  ٤(ـ ١
  .2009   آذار   ،)١٦(العدد  ،معهد ماس ،المراقب االقتصادي االجتماعيـ ٢
  ).٢٣٢٠(ح ،)١٠٣/ ٣(باب فضل الزرع والغرس إذا اكل منه ، كتاب المزارعة، البخاري: صحيح البخاريـ ٣



 

 ١٣٤  

      الكفاية متى لم يقم بها إال إنسان بعينه صارت فرض عين عليه ، إن كان غيره عاجزا 
 عنها ، فإذا كان الناس محتاجين إلى فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً

ا عنه بعوض المثل ، وال يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن يجبرهم ولي األمر عليه إذا امتنعو
ففي هذه الحالة يطالبهم ولي األمر بالعمل وذلك لتعرض مصالح الناس  ،)١(" عوض المثل 

تُعطى األرض لمن يستطيع أن يصونها  ،وفي حالة رفضه العمل، اتهم األساسية للخطروحاج
عن عمارتها وأداء خراجها دفعت إلى من  إن عجز صاحب األرض الخراجية " عند الشافعيف

  . )٢( "يستطيع عمارتها وأداء خراجها 
أمام  لساعات محددة فقد تتكدس طوابير من المواطنين  أصحاب المخابزوفي حالة إضراب 

ناهيك عن المشاحنات والمشاجرات  أمالً في الحصول على ربطة خبز ،طويلةساعات لالمخابز 
فضالً عن تركهم  ،نتيجة لوقوفهم الطويل أحقية الحصول على الخبزبين الناس المتجمعين على 

الحصول جل لك يترك طالب العلم المذاكرة من أوكذ ،أعمالهم مما يؤثر سلباً على حركة اإلنتاج
إذا كان ترك العمل المفاجئ  ٠ مما يؤدي إلى تأخر مستوي التحصيل العلمي ،على ربطة خبز

ضرر في أبدان المعصومين، كالغرق والحرق والهدم ونحوها، يؤدي إلى إصابة في األنفس، أو 
، بل بالعامل وحده وهو ليس خاصاً. ، بدون أمر من اآلجراستقاللياً فهذا يجب على العامل وجوباً

  .)٣( من المسلمين ريجب على كل من علم ذلك الخط
أو غير مباشر  اًشرمبا اًنة من المهن يؤثر تأثيرهن اإلضراب في أي مأأخيراً البد من القول  

ض مصالح الناس وحاجاتهم للخطر الشديد الذي البد على المهن األخرى وفي كل األحوال يعر
على أثر اإلضراب في أحداها  إذا حدثفكل المهن عبارة عن شبكة مترابطة  ،فاديهمن ت

  .األخرى
  
  
  

                                                            

  ). ٨٢/ ٢٨(، ابن تيمية: فتاوي ابن تيمية ـ١
  ).٤/١٧( ، كتاب اإلجارة وكراء األرض ،لشافعيا :األمانظر  ـ٢
  ). ٢٦١/ ٢٣(، عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقيق  : الدرر السنية ـ٣



 

 ١٣٥  

  الخاتمة

وأرجوه تبارك وتعالى  الخير أن من علي بإتمام هذا البحث ووفقني لهذا وفقنيالحمد هللا الذي 
   .العفو والمغفرة

  :وهذه أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها من خالل دراستي لهذا البحث

   :أهم النتائج: أوال

 المتناع عن العمل مدة معينة لغرض الحصول علىا وه :حقيقة اإلضراب  - ١
 .حقوق معينة

ن خالل تكريمه وصيانة وذلك م ،أن اإلسالم أولى حقوق اإلنسان عناية كبيرة  - ٢
، باعتبارها منحاً إلهية ليس من حق أحد من الناس مصادرتها ،حقوقه وحرياته

 .وال الحرمان منها
  رسائل  ،التدرج قبل الشروع باإلضراب مثل النصح واإلرشادالبد من  - ٣

ولم توجد بادرة حسن نية وإذا لم يفلح ذلك  ،عقد مقابالت مع المسؤلين ،احتجاج
 .باإلضرابحينها يشرع 

البد من مراعاة ما يؤل عنه اإلضراب من مصلحة أو مفسدة وتوقع نتائجه  - ٤
  .وأثاره قبل الشروع فيه واالستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال

حتى تثمر اإلضرابات عن الهدف الذي  ،لإلضرابات ضوابط يجب االلتزام بها - ٥
 .ليه المضربونإ ويصب

 ،وحكمها الشرعي يتبع مقصدها ،اذاته نظر إلىاإلضرابات مباحة شرعاً بال  - ٦
إذا لم يترتب على اإلضراب  اًفيكون جائز ،وما تؤل إليه من مصلحة ومفسدة

 .لحاجيةا وعن العمل مفسدة راجحة تلحق الضرر بمصالح الناس الضرورية أ
 وسائل االحتجاج السلمي يلجأ إليهوسيلة من  اإلضراب في القطاع التعليمي - ٧

  :وق تم تجاهلها أو رفض أعطائها لمستحقيها وله ضوابط  منهاللمطالبة بحق
  .أن يكون المقصد من اإلضراب مقصدا مشروعاً

   .مفسدة راجحة اإلضراب في القطاع التعليميأال يترتب على 
  .أال يتم االعتداء علي مرافق الدولة



 

 ١٣٦  

تي طويلة والبد من تعويض المدة ال اإلضراب في القطاع التعليميأال تكون مدة 
  .تم اإلضراب فيها

منها عدم حفظ النفس  ،اإلضراب في القطاع الصحي يترتب عليه مفاسد عظيمة  - ٨
 .اإلنسانية وتعريضها للهالك وهذا منهي عنه شرعاً

 ولدعوة إليه في المنشآت اإلستراتيجية أا وأ يحظر اإلضراب في القطاع المهني - ٩
األمن القومي أو بالخدمات توقف العمل فيها اإلخالل ب ىيترتب عل لحيوية التيا

         .تقدمها للمواطنين األساسية التي

  :التوصيات: ثانيا

 ،ومالحظة مدى توافر الحقوق للعاملين لديهم ،العمل على متابعة أرباب العمل - ١
 .والتحقيق في شكاوي العاملين في المجاالت المختلفة

من يتالعب أدعو كافة الجهات المعنية إلى فرض إجراءات صارمة على كل  - ٢
بأرواح الناس ويؤثر على عقولهم منها منعهم من العمل في العيادات الخاصة أو 

 .كسائقين أو فتح محالت تجارية
أوصي بوجوب تعويض كل من يتضرر من اإلضرابات أو تتعرض حياته   - ٣

 .للخطر
أو وسائل اإلعالم  ،بيان األحكام الشرعية لإلضرابات عن طريق خطب الجمعة  - ٤

 .المختلفة
ودراستها دراسة  ،فعيل دائرة لمتابعة شكاوي العاملين في المجاالت المختلفةت - ٥

  .جدية
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  الفهارس العامة

  فهرس اآليات القرآنية �
    فهرس األحاديث النبوية واآلثار �

  فهرس المصادر والمراجع �
 فهرس الموضوعات �

 

  

  

  

  



 

 ١٣٨  

  فهرس اآليات القرآنية الكريمة

  الصفحة  رقم اآلية اآلية الكريمة  م

  البقرة رةسو �

١.  �m�h���g��f��e��d��c...l  ٢٩  ١١٤  

٢.  �mk��j����i��h����g�����f��e....����������l  ٧٢,١٧  ١٨٤  

٣.  m���ª��©��¨��§l����� ١٢٢  �١٨٥  

٤.  �m�����������u�����t��������s��r����ql  ١١٦  ١٩٣  

٥.  �mz{�������~��}����|...l� ٧٥,٧٤  �١٩٥  

٦.  �mË���ÊÌ��Î��ÍÏ��...l�  ٤٤,٢٩  ٢٨٢  

٧.  �m¬��«��ª��©���¨��§®��l  ١٢٢,٢٩  ٢٨٦  

�آل عمران سورة �   �    

٨.  m��r��q��p��o��n...�l  ١١١  ٢٥  

٩.  �mj��i���h��g��f...�l  ٥٧,٢١  ١٠٤  

١٠.  �mR��Q��P��O��N...�l  ١٢٨  ١١٠  

١١.  �mR��Q��P��������O��N...�l�   ٤٤  ١٣٤  

١٢.  �mF��E��D��C��B��A...��l  ٣٩  ١٨٧  



 

 ١٣٩  

�النساء سورة �   �    

١٣.  ��m�]��\��[�����Z��Y... l  ١٦  ٢٩  

١٤.  m�¯��®��¬��«��ª����©...�l  ٢٩  ٥٨  

١٥.  �mB��A��������E��D��C...l�  ١١٥  ٩٢  

�المائدة سورة �   �    

١٦.  �m~��}��|��{��z_��l  ١٠٨,٩٤,٥٨  ١  

١٧.  ��m���}��|��������{��z��y��x¡�...�l�  ٤٤  ٨  

١٨.  m�®��¬��«��ª¯�...l����  ٧٦  ٨  

١٩.  �m�M���L��K���J��IN...l  ١١٠,٩٩  ٣٢  

٢٠.  �m£��¢��¡������~...l  ١١٠  ٤٥  

٢١.  �m�s��r��q��p...l   ١٦  ٩٤  

�األنعام سورة �   �    

٢٢.  m���O��N��M��L����K��Jl � ٧٩  �١١٩  

�األعراف سورة �   �    

٢٣.  �mº��¹��¸���¶»��l  ٢٩  ٢٩  

٢٤.  �m�§��¦���¥��¤��£...l  ٦٧,٢٨  ٥٦  

�نفالاأل سورة �   �    



 

 ١٤٠  

٢٥.  �mZ��Y��X���W��V��U...�l   ٩٤,٨٣,٧٦  ٢٧  

�التوبة سورة �   �    

٢٦.  �m�d���c��b��a...l  ٩٢  ٧١  

٢٧.  �mf��e��d��c��b...�l � ٧٥  �١١٩  

٢٨.  m������º��¹�½���¼��»¾��...��l   ٣٩,١٧  ١٢٢  

�هود سورة �   �    

٢٩.  �mº��¹��¸��¶���������µ���´...�l  ٢١  ١١٦  

٣٠.  �m��D��C��B��A�E...l  ١٧  ٣٨  

�الحجر سورة �   �    

٣١.  �m�H���G��F...l   ٤٣  ٩٢,٩٣  

  النحل سورة �

٣٢.  �m�E��D��C��B��A...l   ١٧  ٨٠  

٣٣.  �ma��`��_��^��]��\...�l  ١٧  ٨١  

٣٤.  �m¹��¸��¶��µ��´��³��²º����l� ١١١  �١٢٦  

�اإلسراء سورة �   �    

٣٥.  �m��`��_���b��a���l  ١٢٣,١٠٢,٨٤  ٧٠  

     طه سورة �  
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٣٦.  �md��c���be���h��g��f...l ١٦  ٥٤  

٣٧.  �m��S��R��Q��Pl  ٣٨  ١١٤  

�المؤمنون سورة �   �    

٣٨.  �m���r��q��p���o��n...l  ٤٣  ٨  

�الفرقان سورة �   �    

٣٩.  �m�§���¦��¥��¤���£��¢�...l  ٤٣  ٦٣  

�الشعراء سورة �   �    

٤٠.  �m��Å��Ä��Ã��Âl � ٧٢  �٨٠  

�القصص سورة �   �    

٤١.  �m¡������~���������¤��£��¢��l�  ١٠١  ٢٦  

�العنكبوت سورة �   �    

٤٢.  �mQ���P�����O��NR�...l   ٦٥  ٨  

�لقمان سورة �   �    

٤٣.  �m�}��|��{��z��y��xN...l  ٢٤  ١٥  

�األحزاب سورة �   �    

٤٤.  �m���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á...l  ٦٥  ٢١  

�فاطر سورة �   �    
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٤٥.  �m´��³����²��±��°µ���...l  ١١١  ١٨  

  يس سورة �

٤٦.  �m|��{��z�����y��x��w��v��u...l  ٢٦  ٧  

�الصافات سورة �   �    

٤٧.  �mØÙ��Û��ÚN...�l  ٦٨,٤٥  ٢٤  

�الزمر سورة �   �    

٤٨.  �mÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÍ�...�l  ٣٨،ج  ٩  

٤٩.  �mê��é��è��ç���æ���å...l  ٧٥  ١٠  

�الشورى سورة �   �    

٥٠.  �m¡���������~��}�����ª....l  ٥٩  ٢١  

٥١.  �m���~��}��|¡...�l  ١١١  ٤٠  

�الزخرف سورة �   �    

٥٢.  �m�f��e��d...l ٣  ٥  

�الحجرات سورة �   �    

٥٣.  �mj��i��h�����g��f��e....��l ١٤  ١٣  

�الواقعة سورة �   �    

٥٤.  �m��i��h��gN....l  ١٦  ٦٤,٦٣  



 

 ١٤٣  

�المجادلة سورة �   �    

٥٥.  �mÞ���Ý��Ü��Û��Ú....l  ٣٨  ١١  

�قونالمناف سورة �   �    

٥٦.  �mg��f����e��d...�l  ٢٩  ٨  

�الطالق سورة �   �    

٥٧.  �mo����n��m��l����k��j...����NNl  ٤٤  ٣,٢  

�المدثر سورة �   �    

٥٨.  �m�Ù��Ø���������×���Û������������Ú��l  ١١٠  ٣٨  

�القيامة سورة �   �    

٥٩.  �ma����`b���cl  ٧٢  ٢٧  

�االنفطار سورة �   �    

٦٠.  �m\���[��Z��Y��X��W�������l  ١٤  ٦  
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار

  الصفحة  حكمه  الراوي  الحديث النبوي  م

  ١٤  حسن  الطبراني  أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس    .١

  ٩٤  حسن غريب  الدارمي  ائتمنكإلى من  األمانةأد    .٢

  ٧٣  ضعيف  القضاعي  ادعوا له الطبيب   .٣

  ٨٣  حيحص  البخاري  فانتظر الساعة إذا ضيعت األمانة   .٤

  ٤٠  صحيح  أبو داود  إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث    .٥

  ٧٥,٥٢  صحيح  الطبراني  ارحموا من في األرض   .٦

  ١٢٢,٥١,٢٨,٤  صحيح  ابن ماجه ،البيهقي  أجره قبل أن يجف عرقه أعطوا األجير   .٧

  ١١١  صحيح  البخاري  ولمسؤأال كلكم راع وكلكم     .٨

  ٢٧  حسن  داود بوأ   حلْس: بلى: قال" أما في بيتك شيء؟   .٩

   ١٨  صحيح  البخاري  ن داود النبي عليه السالم كان ال يأكل أ .١٠

  ٤٦  صحيح  ابن حبان  راع عما  إن اهللا سائل كل .١١

  ٩٣  حسن  الطبراني  إن اهللا فرض فرائض .١٢

  ٤٠  صحيح  الترمذي  إن اهللا ومالئكته وأهل السموات   .١٣

  ٨٤  ضعيف  يالطبران  بارزنيد ن اهللا يقول من أهان لي وليا فقإ .١٤

  ٥٩  صحيح  البخاري  ترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونهاإنكم س .١٥

  ٢١  صحيح  داود أبو  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا  .١٦



 

 ١٤٥  

  ١٨  صحيح  البخاري  بعث اهللا نبيا إال رعى الغنم  .١٧

  ٤١  صحيح  البخاري  بني اإلسالم على خمس شهادة أن .١٨

  ٤٥  ضعيف  هيثميال  تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في  .١٩

  ٢٨  صحيح  البخاري  ومن  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة .٢٠

  ١٥  ضعيف  الطبراني  الخلق كلهم عيال اهللا ، وأحب الخلق إليه  .٢١

  ٦٨  مرسل  ابن أبي شيبة  دعا له رجلين من بني أنمار .٢٢

  ٥٩  صحيح  العسقالني  فكان فيما  ،فبايعناه  �دعانا رسول اهللا  .٢٣

  ٥٢  صحيح  الترمذي  ن ارحموا من الراحمون يرحمهم الرحم .٢٤

ابن   طلب العلم فريضة على كل مسلم  .٢٥
  البوصيري،ماجه

  ٦٤,٤١,٤٠   صحيح

  ٥١  صحيح  البخاري  الظلم ظلمات يوم القيامة .٢٦

  ١٠٦  مرسل  البيهقي  األنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة في .٢٧

  ٢٣  حسن صحيح  داود أبو  يشكو جاره  ���� النبيقال جاء رجل إلى  .٢٨

  ١٣  صحيح  البخاري  ناس مهنَةَ أنفسهمكان ال  .٢٩

  ١٨  حسن  مسلم  كان زكرياء نجارا .٣٠

  ٢٧,٤٥  صحيح  البخاري  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .٣١

   ٦٦  صحيح  الطبراني  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل  .٣٢

  ١٢٣,١٠٥,٩٠  صحيح  المرداوي  ضرر وال ضرار ال .٣٣

  ١١٦  صحيح  ابن ماجه  ال يحتكر إال خاطىء .٣٤



 

 ١٤٦  

  ٨٠  صحيح  أبو داود  ال يحل لمسلم أن يروع مسلماً .٣٥

  ٨٥  صحيح  مسلم  ال يشر أحدكم إلى أخيه بالسالح .٣٦

  ٧٤  صحيح  مسلم  فإذا أصيب دواء الداء ،لكل داء دواء .٣٧

  ٩٣  صحيح  أبو داود  ما أحل اهللا في كتابه فهو حالل .٣٨

  ٨٧  صحيح  التبريزي  ما أكل احد طعام قط خير  .٣٩

  ١٤  صحيح  البخاري  رسا ما من مسلم يغرس غ .٤٠

   ١٠١,٦٧  صحيح   أحمد  مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم  .٤١

  ٣٩  صحيح  البخاري  مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم  .٤٢

  ٧٩  صحيح  مسلم  ر إلى أخيه بحديدة فإن المالئكةمن أشا .٤٣

  ١٠٢  صحيح  السرخسي  من بات شبعان وجاره .٤٤

  ١١٢  حسن  الخطابي  من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن .٤٥

  ٩٣,٢١  صحيح  مسلم  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن   .٤٦

   ٤٠  صحيح  البخاري  من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا  .٤٧

  ٤٤  صحيح  ابن ماجه  من كظم غيظاً وهو يقدر أن يمضيه  .٤٨

  ١٨  صحيح  مسلم  من كانت له أرض فليزرعها فإن  .٤٩

  ١٠٢  ضعيف  الطبراني  منهم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس .٥٠

  ٦٥  حسن  القضاعي  المرء على دين خليله  .٥١

  ٩٩  ضعيف  الطبراني  المؤمن أعظم حرمة من الكعبة .٥٢



 

 ١٤٧  

  ٢٩  صحيح  الترمذي  المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص  .٥٣

  ٧٦  صحيح  البخاري  وإنه من يستعفَّ يعفَّه اهللا  .٥٤

  ٧٢  صحيح  البيهقي    ن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خيروأل .٥٥

  ٤٣  صحيح  البخاري  وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا .٥٦

  ٥١  صحيح  مسلم  يا رسول اهللا أال تستعملني قال فضرب  .٥٧

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤٨  

  فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم والتفسير: أوالً

 .القرآن الكريم .١

)    ه٦٧١ت(ألبي عبد اهللا محمد بن احمد األنصـاري القرطبـي  : الجامع أحكام القرآن .٢
ط دار الحـديث  ،الـدكتور محمـود حامـد عثمـان    ، عه الدكتور محمد إبراهيم الحفناويراج

- ه١٤٠٨(دار الكتب العلمية، ١ط، تحقيق عبد الرازق المهدي، )م ٢٠٠٢- ه١٤٢٣(،القاهرة
 .لبنان -بيروت، )م١٩٨٨

  جعفـر محمـد بـن جريـر      أبـو  :تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣
 . م٢٠٠١، ١ط،هجر للطباعة والنشر،عبد اهللا التركيتحقيق ، الطبري

،  ه٧٧٤عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر الدمشـق   :مختصر تفسير ابن كثير .٤
 .بيروت، م٢٠٠١- ه١٤٢٢، ١ط، المكتبة  العصرية: اختصار وتحقيق محمد على الصابوني

  تخريجهوكتب الحديث وشروحه : ثانياً
بكـر بـن    أبـي لعباس احمد بن أبوا، ) محقق(ابن سعد عادل : إتحاف الخيرة المهرة .٥

، السـيد بـن   ) مؤلـف (بن سليم بن قايماز بن عثمان الكناني الشافعي البوصيري  إسماعيل
 .١٩٩٨مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  :السعودية ،الرياض ،إسماعيلابن  أبواسحاقمحمود 

الناشر المكتب ، دين األلبانيإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر ال .٦
 .م١٩٩٩-١٤٢٠-م١٩٨٥-١٤٠٥، ٢دمشق ط -بيروت -اإلسالمي

المكتبـة   :األردن ،حمد بن محمـد حسـين  أ ،مسند عمر بن الخطاب: جامع األحاديث .٧
 .٢٠٠٢ اإلسالمية

 بـن  شـداد  بـن  بشـير  بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو: داود أبي سنن .٨
 .العربي الكتاب دار ،)هـ٢٧٥ت(السَجِستاني عمرواألزدي

ـ ٢٧٥ت(أبو داود سليمان بن االشعت السجستاني : سنن أبي داود .٩ حكـم علـى    ،)هـ
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان مكتبـة   : أحاديثه محمد ناصر الدين األلباني اعتنى به

 .األردن -عمان  ه١٤١٧-رجب ١٧الرياض الطبعة األولى  –المعارف 

 عواد بشار :تحقيق، )هـ٢٧٣ت(القزويني يزيد بن محمد اهللا بدع أبو: ماجه ابن سنن .١٠
 .م١٩٩٨ـ  هـ١٤١٨، الطبعة األولى، بيروتـ  الجيل دار، معروف



 

 ١٤٩  

أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق : سنن ابن ماجه .١١
الرياض الطبعة األولـى،   -محمد ناصر الدين األلباني دار النشر مكتبة المعارف:/عليه العالمة
. الريـاض  -أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: اعتنى به

 . ه١٤١٧الطبعة األولى 

حكـم  ، )هـ ٢٧٩ت( اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذي .١٢
دار النشـر مكتبـة   .ي طمحمد ناصر الدين األلبـان : على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة

 .الرياض الطبعة األولى –المعارف للنشر والتوزيع 

أبي عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـى الشـهير بالنسـائي        : سنن النسائي .١٣
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة المحـدث محمـد ناصـر الـدين     ، )هـ٣٠٣ت(

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ  ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: اعتنى به، األلباني
 .الرياض

طبعـة  ، م٢٠٠٧-١٤٢٨الطبعة الثانية،السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين األلباني .١٤
 . مكتبة المعارف

 النسـائي  الخراسـاني  علـي  بـن  شـعيب  بن أحمد الرحمن عبد أبو: الكبرى السنن .١٥
، الطبعـة األولـى   ،ـ بيروت  الرسالة مؤسسة ،شلبي المنعم عبد حسن :تحقيق، )هـ٣٠٣ت(

٢٠٠١ – ١٤٢١. 

 بـن  معـاذ  بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد :بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .١٦
بدعستي الدارمي حاتم أبو التميمي ممؤسسـة ، األرنـؤوط  شـعيب  :تحقيق، )هـ٣٥٤ ت(الب 

 .م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، بيروتـ  الرسالة

ـ ٢٥٦ت ( البخـاري  إبـراهيم  بن يلإسماع بن محمد :صحيح البخاري .١٧ تـرقيم   ،)هـ
شركة مكتبـة ألفـا   ، العالمة أحمد محمد شاكر: تقديم، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: وترتيب

 .م٢٠٠٨ـ ـ ه١٤٢٩ ،الطبعة األولى، للتحقيق والتأليف والصف واإلخراج

ت ( البخـاري  إبراهيم بن إسماعيل بن محمد :صحيح البخاري المسمى الجامع المسند .١٨
 .دار األرقم للطباعة   ،١ط ،م٢٠٠١تحقيق هيثم تميم، محمد تميم ،  ،)هـ٢٥٦

 النيسـابوري  القشـيري  مسـلم  بـن  الحجـاج  بـن  مسلم أبوالحسين: صحيح مسلم .١٩
، دار الفكر للطباعة والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان  ، صدقي جميل العطار: المحقق، )هـ٢٦١ت(

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، الطبعة األولى



 

 ١٥٠  

ـ  ٨٥٢ت ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني:ي بشرح صحيح البخاريفتح البار .٢٠ ، هـ
 .دار المعرفة بيروت لبنان،رقمه محمد فؤاد عبد الباقي

بكر بن سليمان بـن   أبيلحسن نور الدين علي بن ا أبو :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢١
ـ     ) مؤلف(هـ الهيثمي ٨٠٧ـ   ٧٣٥بكر بن عمر ،  أبي ا ، محمـد عبـد القـادر احمـد عط
 .٢٠٠١دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ):لبنان ( بيروت  ،)محقق(

 أسـد  بـن  هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: حنبل بن أحمد اإلمام مسند .٢٢
مؤسسـة   -دار الطباعـة  ، عـادل مرشـد  ، األرنؤوط شعيب: تحقيق، )هـ٢٤١ت( الشيباني
 ).١٩٩٥-١٤١٦(، الطبعة األولى، الرسالة

 ٢١١ت ، الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصـنعاني :د الرزاقمصنف عب .٢٣
 .تحقيق حبيب اهللا األعظمي، هـ

حققه وأخـرج  ،تأليف القاضي أبي عبد اهللا محمد بن سالمة  القضاعي: مسند الشهاب .٢٤
 .١,١٩٨٥ط، مؤسسة الرسالة،أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي

حققه ،٢٣٥ت، بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفياإلمام أبو بكر عبد اهللا: المصنَّف .٢٥
 .م ١,٢٠٠٦ط،مؤسسة علوم القرآن،شركة دار القبلة، محمد عوامة

حققـه    ه٣٦٠-٢٦٠الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي  : المعجم األوسط .٢٦
  .دار الحديث القاهرة –سيد احمد إسماعيل  –وخرج فهارسه أيمن صالح شعبان 

بـن مطيـر اللخمـي الشـامي      أيوبلقاسم سليمان بن احمد بن ا أبو: بيرالمعجم الك .٢٧
دار الصـميعي  ):السعودية ( الرياض  ،)محقق(المجيد السلفي  ، حمدي عبد) مؤلف(الطبراني 

 .١٩٩٤للنشر والتوزيع 

 كتب أصول الفقه: ثالثاً

ـ ، مصطفى سعيد الخن:أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء .٢٨ ، روتبي
 .م٣,١٩٨٢ط ، مؤسسة الرسالة

 بـن  وهـب  بن علي بن محمد أبوالفتح الدين تقي: األحكام عمدة شرح األحكام إحكام .٢٩
 مصـطفى  شـيخ  مصـطفى : قيحقت ،)هـ٧٠٢ت(العيد دقيق بابن المعروف، القشيري مطيع
 .م٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦، الطبعة األولى، الرسالة مؤسسة، سندس ومدثر

تحقيق أبي ،الشوكاني محمد بن علي: لحق من علم األصولإرشاد الفحول إلي تحقيق ا .٣٠
 .م٢٠٠٠، ١ط،دار الفضيلة،حفص سامي بن العربي االثري



 

 ١٥١  

 جـيم ن بـن  هيماإبر بن العابدين زين النعمان حنيفة أبي مذهب على :والنظائر األشباه .٣١
 م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠ لبنانـ  بيروت العلمية، الكتب دار ،)هـ٩٧٠ت(

 ،)هـ٧٧١ت( السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد لدينا تاج :والنظائر األشباه .٣٢
 م١٩٩١ ـ هـ١٤١١ ،األولى الطبعة، العلمية الكتب دار

دار ، عبد اهللا محمود محمـد عمـر  تحقيق ، ابن أمير الحاج الحلبي: التقرير والتحبير .٣٣
 .لبنان، م١٩٩٩، الكتب العلمية للنشر

لحسن عـالء  أبوا، ) محقق( الجبرين اهللا عبد الرحمن بن عبد :التحبير شرح التحرير .٣٤
، عوض بـن محمـد   ) مؤلف(هـ المرداوي ٨٨٥ - ٨١٧الدين علي بن سليمان بن احمد ، 

مكتبـة الرشـد   :الريـاض  ،)محقق مشارك(، احمد بن محمد السراح ) محقق مشارك(القرني 
 .٢٠٠٠للنشر والتوزيع 

من الصـنهاجي  الـرح  بـن عبـد   إدريسالعباس احمد بن  أبيشهاب الدين : الفروق .٣٥
، علي جمعـة محمـد   ) محقق(، محمد احمد سراج ) مؤلف(هـ القرافي ٦٨٤المصري ، ت 

 .٢٠٠٧دار السالم للطباعة والنشر ):مصر ( القاهرة  ٢ط ،)محقق مشارك(

، هـ٧٩٠ت ، ق إبراهيم بن موسى بن محمد بن اللخمي الشاطبيااسح أبو: الموافقات .٣٦
 .بن عفان دار، تقديم بكر بن عبد اهللا أبو زيد

اهللا بن احمد بن محمد بن مقدام بن نصـر   محمد عبد أبوموفق الدين : روضة الناظر .٣٧
،   ٥ ط  ،)محقـق (اهللا المقدسي ابن قدامة ، عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة    بن عبد
 .١٩٩٧شركة الرياض للنشر والتوزيع ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع :الرياض

 ،)مراجع(، عبدالستار ابو غدة ) مؤلف(حمد بن الشيخ الزرقا ا: شرح القواعد الفقهية .٣٨
 .١٩٨٩دار القلم للنشر والتوزيع ):سوريا ( مصححة و معلق عليها دمشق ، ٢ط

سليمان بن عبد القوي بـن الكـريم الطـوفي الصرصـري،     : شرح مختصر الروضة .٣٩
مؤسسة  ،التركي عبد اهللا بن عبد المحسنتحقيق ، )هـ٧١٦: المتوفى(أبوالربيع، نجم الدين 

 .م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧األولى ،  ،الرسالة

القاسم بن الحسن  أبيعبد العزيز بن عبد السالم بن : قواعد األحكام في مصالح األنام .٤٠
جديدة و ،٢ط ،)مراجع(الرءوف سعد  ، طه عبد) مؤلف(هـ ابن عبد السالم  ٦٦٠ - ٥٧٧، 

 .١٩٨٠دار الجيل ):لبنان ( مضبوطة و منقحة بيروت 

  



 

 ١٥٢  

  كتب الفقه: ابعاًر
 كتب المذهب الحنفي: أوالً

ـ ٦٨٣ ت( عبد اهللا بن محمود بن مـودود الموصـلي   :االختيار لتعليل المختار .٤١ ، )هـ
، الطبعة الثالثة، لبنان ـبيروت   ـدار الكتب العلمية   ،عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: تحقيق
   م ٢٠٠٥ ـهـ  ١٤٢٦

ـ ٩٧٠ت(الحنفي نجيم ابن الدين زين: الدقائق كنز شرح الرائق البحر .٤٢  دار ،٢ط، )هـ
 .بيروتـ  المعرفة

محمد بن علي بن محمد الحصـني المعـروف   : األبصارالدر المختار في شرح تنوير  .٤٣
 هـ  ١٣٨٦، بيروت ـ الفكر دار، )هـ١٠٨٨ت ( بعالء الدين الحصكفي

 من نظام وجماعة الشيخ :النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى .٤٤
 .م١٩٩١ هـ ـ١٤١١، الفكر دار، الهند علماء

 أمـين  محمود :المحقق ،الميداني الدمشقي الغنيمي الغني عبد: الكتاب شرح في اللباب .٤٥
 .العربي الكتاب دار ،النواوي

 الرشـداني  الجليـل  عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبي: المبتدي بداية شرح لهدايةا .٤٦
 .ميةاإلسال المكتبة، )هـ٥٩٣ت( المرغياني

، خليل محيي ) مؤلف(ابو بكر محمد بن احمد بن سهل ابن سهل السرخسي : المبسوط .٤٧
 .٢٠٠٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ):لبنان ( بيروت  ،)مقدم(الدين الميس 

، مازهابن  الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أحمد بن محمود :ىالبرهان المحيط .٤٨
  .العربي التراث إحياء دار

 ـ  الريـاض ، العاصـمة  دار، الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح: الفقهي الملخص .٤٩
 هـ١٤٢٣ األولى، الطبعة، السعودية العربية المملكة

ـ ٥٨٧ت(الكاسـاني  الدين عالء: الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .٥٠  الكتـاب  دار، )هـ
 . م١٩٨٢، بيروت ،العربي

 عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي     فخر الـدين  : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق .٥١
 . هـ١٣١٣ ،القاهرة ،دار الكتب اإلسالمي ،)هـ٧٤٣ت(



 

 ١٥٣  

طبعـة  ، )هـ١٣٠٦ت (ابن عابدين أفنديمحمد عالء الدين : تكملة حاشية رد المحتار .٥٢
 دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع    ،إشراف مكتب البحوث والدراسات، منقحة مصححة

  .م١٩٩٥ ـ ـه ١٤١٥، لبنان ـبيروت 

 أمـين محمد : حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية .٥٣
شركة مكتبـة   ):مصر ( القاهرة  ،٣ط ،)مؤلف(بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي ابن عابدين 

 .١٩٨٤ والدهأومطبعة مصطفى البابي الحلبي و

 الفكر دار، )هـ٨٦١ت(السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال: القدير فتح شرح .٥٤
 . بيروتـ 

 البـابي ، )ت هـ(الحنفي محمد اليمن أبي بن إبراهيم: األحكام معرفة في الحكام لسان .٥٥
  .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣، القاهرة، الحلبي

 الكليبـولي  سـليمان  بن محمد بن الرحمن عبد: األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع .٥٦
 ،العلميـة  الكتـب  دار، رالمنصو نعمرا خليل :تحقيق، )هـ١٠٧٨ ت( زاده بشيخي المدعو
.                                                                                                     م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

  كتب المذهب المالكي: ثانياً
        لوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبـي أبوا: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٥٧

دار المعرفـة  ):لبنان ( بيروت  ٦ط ،)مؤلف) (الحفيد ( هـ ابن رشد ٥٩٥ - ٥٢٠، األندلسي
 .١٩٨٢للطباعة والنشر 

ـ ٤٦٣ت(النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: الستذكارا .٥٨ : تحقيـق  ،)هـ
 . ٢٠٠٠ األولى، الطبعة، بيروت ،العلمية الكتب دار، معوض علي محمد عطا، محمد سالم

دار ، )هـ١٢٠١ت( بالدردير الشهير العدوي محمد بن أحمد أبوالبركات: رالكبي الشرح .٥٩
 .عيسى البابى الحلبي وشركاء ،الكتب العربية إحياء

 عبـداهللا  أبـو  العبدري القاسم أبي بن يوسف بن محمد: خليل لمختصر واإلكليل التاج .٦٠
 .هـ١٣٩٨ ،بيروتـ  الفكر دار، )هـ٨٩٧ت(

ألبـي  ، لكبير شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح ا .٦١
البركات سيدي احمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعالمة المحقـق سـيدي   

 .دار إحياء الكتب العربية.الشيخ محمد عايش ط



 

 ١٥٤  

 بـن  محمـد  بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: الخليل مختصر لشرح الجليل مواهب .٦٢
ـ ٩٥٤ت(الرعيني بالحطاب المعروف المغربي لسيالطراب الرحمن عبد  زكريـا : تحقيـق  ،)هـ

 . م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٣، الكتب عالم دار، عميرات

 ثالثاً كتب الفقه الشافعي 

 ٢٠٤ - ١٥٠بن العباس بن عثمان بن شـافع ،   إدريساهللا محمد بن  عبدأبو : األم .٦٣
دار قتيبـة   ):لبنـان   (بيروت  ٢ط ،)محقق(، احمد بدر الدين حسون ) مؤلف(هـ الشافعي 

 .٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزيع 

 أبواسـحاق  الشـيرازي  يوسـف  بن علي بن إبراهيم: الشافعي اإلمام فقه في المهذب .٦٤
 . بيروت ،)هـ ٤٧٦ت(

، محمـود  ) مؤلف(زكريا محي الدين بن شرف النووي  أبي: المجموع شرح المهذب .٦٥
 .٢٠٠٠والنشر والتوزيع  دار الفكر للطباعة):لبنان ( بيروت  ،)محقق(مطرجي 

 ،)هـ٩٧٧ت( الشربيني الخطيب محمد: المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .٦٦
 . بيروت ـ الفكر دار

 أبواسـحاق  الشـيرازي  يوسـف  بن علي بن إبراهيم: الشافعي اإلمام فقه في المهذب .٦٧
 . بيروت ،)هـ ٤٧٦ت(

 تحقيق ،)هـ١٠٦٩ت( لقليوبيا سالمة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب :قليوبي ةحاشي .٦٨
 .م١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩، بيروتـ  لبنان ـ الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب

 حمـزة  بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس: المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية .٦٩
 .م١٩٨٤ ،بيروتـ للطباعة  الفكر دار، )هـ١٠٠٤ت( الصغير بالشافعي الشهير الرملي

س الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة ابن شـهاب الـدين   شم: نهاية المحتاج .٧٠
حاشـية  : ومعه،  ه١٠٠٤ت ، الشهير بالشافعي الصغير، الرملي المتوفى المصري األنصاري

حاشية احمد بن عبـد  :و  ه١٠٨٧أبي الضياء نور الدين على بن على الشبراملسي القاهري ت
الطبعة ،م١٩٦٧- ه١٣٨٦، ه١٠٩٦ت، يديالرازق بن محمد بن احمد المعروف بالمغربي الرش

 . األخيرة شركة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي واوالده بمصر

 كتب المذهب الحنبلي :رابعاً

هـ ٦٢٠محمد عبد اهللا بن احمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي ،  أبو: المغني .٧١
 .١٩٨٦هجر للطباعة والنشر والتوزيع ):مصر ( القاهرة  ،)مؤلف(ابن قدامة 



 

 ١٥٥  

 أبوالنجا موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف: لحنب بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع .٧٢
 .لبنان ،المعرفة دار، السبكي محمد اللطيف عبد: تحقيق، )هـ٩٦٠ت( الحجاوي

( القاهرة  ،)مؤلف(، علي بن سليمان المرداوي ) محقق(محمد حامد الفقي : اإلنصاف .٧٣
 . ١٩٥٨التراث العربي  إحياءدار ):مصر 

 .م٦,١٩٩٦ط، عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقيق  : الدرر السنية .٧٤

 ) هـ٦٢٠ت( عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة :قدامة الكبير ابن الشرح .٧٥

، موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامه: الكافي في فقه ابن حنبل .٧٦
 .هجر للطباعة  والتوزيع، تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، هـ٦٢٠ت

اهللا بن محمـد   بن محمد بن عبد إبراهيمبرهان الدين  اسحاق أبو: المبدع شرح المقنع .٧٧
 .١٩٧٩ اإلسالميالمكتب  ):لبنان ( بيروت  ،)مؤلف(ابن مفلح 

هـ ٦٢٠محمد عبد اهللا بن احمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي ،   أبو: المغني .٧٨
 .١٩٨٦هجر للطباعة والنشر والتوزيع ):مصر ( هرة القا ،)مؤلف(ابن قدامة 

الشـهير بـابن القـيم      اهللا عبـد  أبـو  الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: الفوائد بدائع .٧٩
 مكتبة ،أحمد أشرف، العدوي الحميد عبد عادل ،عطا العزيز عبد هشام: تحقيق ،)هـ ٧٥١ت(

 .١٩٩٦ ـ١٤١٦ األولى، الطبعة ،المكرمة مكة ،الباز مصطفى نزار

 كتب السياسة الشرعية: خامساً

 اهللا عبـد  أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: الشرعية السياسة في الحكمية الطرق .٨٠
 .القاهرة، المدني مطبعة، غازي جميل محمد: تحقيق، )هـ٧٥١ت" (ابن القيم"

ــ  ٦٩١، أيـوب بكـر بـن    أبياهللا شمس الدين محمد بن  عبد أبو: الطرق الحكمية .٨١
دار الفكـر  ):لبنـان  ( بيروت  ،)مراجع(رمضان  إبراهيم، ) مؤلف(الجوزية هـ ابن قيم ٧٥١

 .١٩٩١اللبناني 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن :السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية .٨٢
 .مطبوعات المجمع، دار عالم الفوائد للنشر، العمران تحقيق  علي ،هـ ٧٢٨ت، تيمية

 .١٩٨١مؤسسة الرسالة ):لبنان ( بيروت  ،لقادر عودةعبد ا: التشريع الجنائي .٨٣

دار الكتـب  ، سـاجر ناصـر حمـد الجبـوري    : سالمحقوق اإلنسان السياسية في اإل .٨٤
 .لبنان، بيروت، ١٩٧١،العلمية



 

 ١٥٦  

 كتب فقه عامة: سادساً

 أبـو ، ) مراجع(اهللا بن زيد أأل محمود  ، عبد) محقق(المنعم احمد  فؤاد عبد: اإلجماع .٨٥
 .١٩٨٢دار الدعوة  : اإلسكندرية ٣ط ،)مؤلف(بن المنذر النيسابوري  براهيمإبكر محمد بن 

مـاهر حامـد   ، إشراف أحمد ذيـاب شـويدح  : الضريبة والزكاة وأثرهما في المجتمع .٨٦
 .م ٢٠٠٦، الجامعة اإلسالمية، الحولي

 إبـراهيم ، العبد عبد القـادر العكايلـة، عمـاد    بالخطي إبراهيمهشام : الطبيب المسلم .٨٧
 .١٩٩١دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ): األردن( عمان  ،الخطيب

، االتحاد اإلسالمي العالمي،٤ط،عبد الكريم زيدان: الفرد والدولة في الشريعة اإلسالمية .٨٨
 .م١٩٨٥،مطبعة الفيصل اإلسالمية

 .م ١٩٨٥ ٢ط، دار الفكر، وهبه الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته .٨٩

 .م ١٩٩٧ ١ط ،دار السالم، أمير عبد العزيز :سالمالفقه الجنائي في اإل .٩٠

محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بـن   أبو :المحلى .٩١
دار الفكـر  ، رةالقاه ،)محقق(، احمد محمد شاكر ) مؤلف( األندلسيسفيان بن يزيد ابن حزم 
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .٢٠٠٤، ٢ط، دار القلم للطباعة والنشر ،ءمصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام .٩٢

 اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة، مجموعة من العلماء: الكويتية الفقهية الموسوعة .٩٣
  هـ١٤٢٧، الثانية الكويت الطبعة – السالسل دار، الكويت –

 .م١٩٩٥ ،،إسماعيل احمد األسطل.حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون د .٩٤

مؤسسة الرسالة ، م١,١٩٩٦ط، مؤسسة الرسالة،عبد اهللا أبو زيدبكر بن : فقه النوازل .٩٥
 .بيروت

هــ  ٣٦٠ـ   ٢٦٠بن مطيـر،   أيوبلقاسم سليمان بن احمد بن ا أبو: مكارم األخالق .٩٦
دار الثقافة للنشر :المغرب العربي -الدار البيضاء  ،)محقق(، فاروق حمادة ) مؤلف(الطبراني 
 .١٩٨٧والتوزيع 

 ، عبد) مؤلف(لي بن محمد بن عبد اهللا الصنعاني الشوكاني محمد بن ع :نيل األوطار .٩٧
  .٢٠٠٠المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ):لبنان ( بيروت  ،)مراجع(الكريم الفضيلي 

  



 

 ١٥٧  

  تربيةكتب : اًبعسا
دار  ):سـوريا  ( دمشق  ٣عبدالرحمن النحالوي ط: أصول التربية اإلسالمية وأساليبها .٩٨

 .٢٠٠٤الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

دار النهضـة  ):لبنـان  ( بيـروت   ،علي شريفالدكتور  :اإلدارة العامة مدخل األنظمة .٩٩
 . ١٩٨٠العربية 

دار المسـيرة  ): األردن( عمـان   ٢ط ،رجاء محمود أبو عالم: التعلم أسسه وتطبيقاته .١٠٠
 .٢٠١٠للنشر والتوزيع والطباعة 

دار الفكـر  ):االردن ( عمان  ،محمود غانم: التفكير عند األطفال تطوره وطرق تطويره .١٠١
 .٢٠٠١للطباعة والنشر والتوزيع 

دار الفرقـان للنشـر    ): األردن( اربـد   ،علي أحمد مـدكور : نظريات المناهج العامة .١٠٢
 .١٩٩١والتوزيع 

 كتب اللغة: سابعاً

 إبـراهيم : تحقيـق  ،)هــ  ٨١٦ت(  الجرجـاني  علي بن محمد بن علي :التعريفات .١٠٣
 .هـ١٤٠٥ ، األولى الطبعة ،روتبي ـ العربي الكتاب دار ،األبياري

: تحقيق، )هـ ١٠٣١ت( محمد عبد الرؤوف المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف .١٠٤
  .هـ١٤١٠،  الطبعة األولى، بيروت ـدار الفكر المعاصر  ،محمد رضوان الداية

تحقيق احمد عبـد  ، إسماعيل بن حماد الجوهري:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١٠٥
، م١٩٥٦- ه١٣٧٦القاهرة  ١ط، مكتبة الفارابي بيروت –دار العلم للماليين .ط، الغفور عطار

 .دار الحضارة العربية، بيروت

دار الفكر للطباعة والنشر ):سوريا ( دمشق  ٢ط ،حبيبأبو سعدي  :القاموس الفقهي .١٠٦
 .١٩٨٨والتوزيع 

 مكتـب : تحقيـق ، )هــ  ٨١٧ت(  آبادي الفيروز يعقوب بن محمد: المحيط القاموس .١٠٧
 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٦، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، التراث في مؤسسة الرسالة

 المقـري  علـي  بن محمد بن أحمد :الكبير للرافعي الشرح غريب في المنير المصباح .١٠٨
 .بيروت ـ العلمية المكتبة، )هـ٧٧٠ نحو ت( الفيومي



 

 ١٥٨  

 أبوالفيض نيالحسي الرزاق عبد بن محمد بن محمد :القاموس جواهر من العروس تاج .١٠٩
 . الهداية دار، المحققين من مجموعة :تحقيق، )هـ ١٢٠٥ ت(  الزبيدي بمرتضى الملقّب

 :المحقـق ، )هـ ٣٧٠ت(  الهروي األزهريأبو منصور محمد بن أحمد  :تهذيب اللغة .١١٠
  .م١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤، الجديدة مصرـ  الدار المصرية، عبد السالم هارون وآخرون

) مؤلف(حامد بن هبة اهللا بن محمد ابن ابي الحديد أبو دين ال عز  :شرح نهج البالغة .١١١
 .١٩٨٧دار الجيل ):لبنان ( بيروت  ،)مصنف( إبراهيملفضل أبوا، محمد 

جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم بن على بن احمد بن ابي القاسـم  : العرب لسان .١١٢
من االساتذه عبـد   حققه نخبة، )  ه٧١١ت( بن منظور بن ثابت األنصاري اإلفريقي المصري 

 .دار المعارف، ط، هاشم محمد الشاذلي –محمد احمد حسب اهللا  –اهللا على الكبير 

: تحقيـق ، )هــ  ٦٦٦ ت(  الرازي رعبد القاد بن بكر أبي بن محمد :الصحاح مختار .١١٣
 .م١٩٩٥ هـ ـ١٤١٥ جديدة، طبعة ،بيروت ـ ناشرون لبنان مكتبة، خاطر محمود

 ،)متـرجم (، منصـور القاضـي   ) مؤلف(جيرار كورنو  :معجم المصطلحات القانونية  .١١٤
 .١٩٩٨المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ):لبنان ( بيروت 

حققه شـهاب  ، )٣٩٥ت( ،الحسين احمد بن فارس بن زكريا أبو: اللغة مقاييس معجم .١١٥
 ،م ط١٩٩٨،  ه١٤١٨الطبعة الثانيـة  ، م١٤٩٤ -  ه١٤١٥الطبعة األولى ، الدين أبو عمرو

 .دار الفكر

، حامـد صـادق قنيبـي    ) مؤلف(قلعة جي  إبراهيممحمد رواس  :معجم لغة الفقهاء .١١٦
دار النفـائس للطباعـة   ):لبنـان  ( بيروت  ،)مترجم مشارك(، قطب مصطفى سانو ) مترجم(

 .١٩٩٦والنشر والتوزيع 

  في الطبكتب  :ثامناً
 .م٢,١٩٨٧ط، د أحمد شرف الدين: لألعمال الطبية  األحكام الشرعية .١١٧

 ،الفـارابي  مكتبـة  ،قيس مبـارك : اإلسالميةالطبية في الشريعة  والمسؤوليةالتداوي  .١١٨
 .م١٩٩١،دمشق

تحقيـق  ، هـ ٧٥١ت، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: الطب النبوي .١١٩
 .القاهرة، دار الحديث، سيد إبراهيم



 

 ١٥٩  

احمـد شـوكت   ، ) شـارح (، جبران جبور ) مقدم(خليل  بوأخليل : القانون في الطب .١٢٠
مكتبـة   :بيـروت ) مؤلـف (اهللا بن علي ابن سينا  بو علي الحسين بن عبدأ، ) معلق(الشطي 

 .١٩٩٨المعارف الحديثة 

، محمد علي البار: ضمان الطبيب وإذن المريضو المسؤولية الطبية وأخالقيات الطبيب .١٢١
 .مؤسسة المنارة، ١ ط، م١٩٩٨

 متنوعةكتب  :تاسعاً

 .دار الفكر العربي، هـ ٥٠٥ت، مد محمد بن محمد الغزاليأبو حا: إحياء علوم الدين .١٢٢

الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المـاوردي   أبو لماورديا :أدب الدنيا والدين .١٢٣
 .م ١٩٥٨، ٤ط،دار إقرأ بيروت‘شرح وتعليق محمد كريم راجح 

تحقيق ، هـ ٧٢٨ت، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: اقتضاء الصراط المستقيم .١٢٤
 . م ١٩٩٩، ٧ط ، بيروت، الناشر دار عالم الكتب، ناصر عبد الكريم العقل

هــ   ٧٩٠بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، ت  إبراهيم اسحاق أبو: االعتصام .١٢٥
الكتب العربيـة ؛   إحياءدار ):مصر ( القاهرة  ،)محقق(، محمد رشيد رضا ) مؤلف(الشاطبي 
 . دار الفكر ):لبنان ( بيروت 

 .١٩٨٦دار الشروق  :بيروت ،سيد قطب: القرآنفي ظالل  .١٢٦

، م١٩٧٧- ه١٣٩٧، ٢ط، فتحـي الـدريني  : الحق ومدى سلطان الدولة فـي تقيـده   .١٢٧
 .مؤسسة الرسالة

، تقديم عدنان عباس سلطان، الشيرازيمحمد الحسيني  :السبيل إلى إنهاض المسلمين .١٢٨
 .دار صادق للطباعة والنشر العراق

ـ   ١٦٨عبـد اهللا ،   أبوالزهري الهاشمي البصري محمد بن سعد بن منيع  :طبقاتال .١٢٩
 .٢٠٠١مكتبة الخانجي  :القاهرة ،)محقق(، علي محمد عمر ) مؤلف(هـ ابن سعد ٢٣٠

 .١٩٦٠،  ، القاهرةمحمود زكي : الوجيز في قانون العمل .١٣٠

محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بـأبي  تحقيق عاصم إبراهيم : قوت القلوب .١٣١
 .لبنان/ دار الكتب العلمية  : دار النشر ٢ط،م ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦ ،طالب المكي

 - ٣١٩بن الخطـاب البسـتي ،    إبراهيمأبي سليمان حمد بن محمد بن  :معالم السنن .١٣٢
 .١٩٨١المكتبة العلمية ):لبنان ( بيروت  ٢ط ،)مؤلف(هـ حمد الخطابي ٣٨٨



 

 ١٦٠  

ــ  ٦٩١، بأيـو بكر بن  أبياهللا شمس الدين محمد بن  عبد أبو :مفتاح دار السعادة .١٣٣
 ،)محقـق  (، علي محمـد علـي   ) محقق(، سيد عمران ) مؤلف(هـ ابن قيم الجوزية ٧٥١

 .٢٠٠٤دار الحديث طبع نشر توزيع :القاهرة 

 المجالت والدوريات: عاشراً

الرحمن بن علي بن محمد  لفرج عبدا أبو، ) محقق(حسن عيسى علي الحكيم  :المنتظم .١٣٤
عالم :لبنان  ،بيروت ،)مؤلف(بن محمد ابن الجوزي اهللا بن حمادي بن احمد  بن علي بن عبد

 . ١٩٨٥الكتب نشر توزيع طباعة 

الطبعة الثانيـة  ،سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الموسوعة الجنائية اإلسالمية .١٣٥
 . هـ ١٤٢٧

 دار، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر  ، عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة .١٣٦
 ن لبنا، بيروت، الهدى

هي عمل موسوعي تعليمي وثقافي عام في تاريخ الثقافة : الموسوعة العربية العالمية .١٣٧
العربية اإلسالمية، شارك في إنجازها أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومحرر، ومراجـع علمـي   

وهي مترجمة بتصـرف عـن دائـرة    . ولغوي وهي منشورة بنسختين مطبوعة و الكترونية
أعمال والمواءمة للثقافة اإلسالمية العربية، صدرت عن مؤسسة  المعارف العالمية مع التنقيح
 .م١٩٩٦،  هـ١٤١٦عام  بالرياضالموسوعة للنشر والتوزيع 

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٧(رقم  الفلسطيني قانون العمل .١٣٨

 العامـة  الرئاسـة تصدر عـن  سليمان بن إبراهيم بن ثنيان  :اإلسالمية البحوث مجلة .١٣٩
  www.alifta.com .                  واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات

، لمؤتمر اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي بجـدة منظمة ا: اإلسالمي الفقه مجمع مجلة .١٤٠
 .                          هـ١٤٢٠، ١٣العدد

 .مواقع االنترنت:  الحادي عشر

                               www.ichr.ps الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان .١٤١

 www.waqfeya.com                                   المكتبة الوقفية         .١٤٢

 www.muslimworldleague.org رابطة العالم اإلسالمي                       .١٤٣

 www.sahab.net      شبكة سحاب السلفية                                      .١٤٤



 

 ١٦١  

 www.islamlight.net                                  شبكة نور اإلسالم       .١٤٥

  www.mezan.org   مركز الميزان لحقوق اإلنسان                              .١٤٦

 www.pal-econ.or     )  ماس ( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية  .١٤٧

 www. ansarel7abib.com موقع أنصار الحبيب المصطفى                      .١٤٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/1416_%D9%87%D9%80
http://www.ichr.ps/
http://www.waqfeya.com/


 

 ١٦٢  

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  م

  أ  اإلهداء  ١

  ب  شكر وتقدير  ٢

  ج  المقدمة  ٣

  و  خطة البحث  ٤

  ط  ملخص البحث  ٥

  شروعيتهوأسبابه ومدى م ،حقيقة اإلضراب: تمهيديالفصل ال �

  ٢  حقيقة اإلضراب : المبحث األول  ٦

  ٣ في اللغة   اإلضراب: المطلب األول        ٧

  ٤  االصطالحفي  اإلضراب: المطلب الثاني        ٨

  ٦  األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث        ٩

  ١٠  حقيقة المهن اإلنسانية: المبحث الثاني  ١٠

  ١١  مفهوم المهنة: المطلب األول        ١١

  ١٤  اإلنسانية مفهوم المهن: المطلب الثاني        ١٢

  ١٦  مشروعية العمل المهني في اإلسالم: المطلب الثالث        ١٣

  ٢١  مشروعية اإلضراب :الثالث المبحث  ١٤

  ٢٦  أسباب اإلضراب :الرابع المبحث  ١٥

  ٣٢  وصوره اإلضراب نواعأ الخامس المبحث  ١٦

      

http://www.mezan.org/
http://www.pal-econ.or/


 

 ١٦٣  

  ات التي تهدد عقل اإلنسان وثقافتهاإلضراب: الفصل األول �

  ٣٥  مشروعية التعليم والتعلم : المبحث األول  ١٨

  ٣٦  المعلّم ،التعلم ،التعليم،مفهوم العلم: المطلب األول        ١٩

  ٣٨  .مشروعية التعليم والتعلم: المطلب الثاني        ٢٠

  ٤٣  .المعلّمالصفات الواجب توافرها في  :المطلب الثالث        ٢١

  ٤٥  .كما يراها علماء التربية في اإلسالم المعلّمواجبات  :المطلب الرابع        ٢٢

  ٤٧  .وأسبابه اإلضراب في القطاع التعليميحقيقة   :المبحث الثاني  ٢٣

  ٤٨  اإلضراب في القطاع التعليميحقيقة  :المطلب األول        ٢٤

  ٤٩  .لتعليمياإلضراب في القطاع اأسباب  :ثانيال لمطلبا        ٢٥

  ٥٤  .صور اإلضراب في القطاع التعليمي وأنواعه  :المبحث الثالث  ٢٦

  ٥٥  صور اإلضراب في القطاع التعليمي وأنواعه :المطلب األول        ٢٧

  ٥٧  القطاع التعليمي اإلضراب حكم في  :المطلب الثاني        ٢٨

  ٦٣  آثار اإلضرابات التعليمية وأحكامها :المبحث الرابع  ٢٩

 اإلضرابات التي تهدد حياة اإلنسان ونفسه  :الثاني الفصل �

  ٧٠     مشروعية عمل الطبيب حقيقة الطب و :األول المبحث  ٣٠

  ٧١  الطبيب  ،التطبب ،مفهوم الطب :المطلب األول        ٣١

  ٧٢  .مشروعية عمل الطبيب :المطلب الثاني        ٣٢

  ٧٥  .توافرها في الطبيبالصفات الواجب  :المطلب الثالث        ٣٣

  ٧٨  .واجبات الطبيب  في اإلسالم :المطلب الرابع        ٣٤

  ٨١  وأسبابه اإلضراب في القطاع الصحي حقيقة   :المبحث الثاني  ٣٥



 

 ١٦٤  

  ٨٢  اإلضراب في القطاع الصحيحقيقة  :المطلب األول        ٣٦

  ٨٣  أسباب اإلضراب في القطاع الصحي  :ثانيال لمطلبا        ٣٧

  ٨٧  صور اإلضراب في القطاع الصحي وأنواعه :المبحث الثالث  ٣٨

  ٨٨   أنواع اإلضراب في القطاع الصحي  :المطلب األول        ٣٩

  ٩٠  صور اإلضراب في القطاع الصحي  :المطلب الثاني        ٤٠

  ٩٢  حكم اإلضراب في القطاع الصحي :المطلب الثالث        ٤١

تبة على اإلضراب في القطاع الصحي لمتراآلثار ا :المبحث الرابع  ٤٢
  .وأحكامها

٩٩  

  ١٠٥  الطبيب نتيجة االمتناع عن العالج ما يضمنه :خامسالمبحث ال  ٤٣

  ١١٠  الطبيب لعمله المهني مشروعية ضمان :سادسالمبحث ال  ٤٤

 اإلضرابات التي تهدد مصالح الناس وحاجاتهم العامة :الثالث الفصل �

  ١١٨  وأسبابه اإلضراب في القطاع المهنيقة حقي  :المبحث األول  ٤٥

  ١١٩   اإلضراب في القطاع المهنيحقيقة  :المطلب األول        ٤٦

  ١٢١   اإلضراب في القطاع المهنيأسباب  :المطلب الثاني        ٤٧

  ١٢٥  .أنواع اإلضراب في القطاع  المهني وصوره  :المبحث الثاني  ٤٨

  ١٢٦   ضراب في القطاع المهني وصورهأنواع اإل :المطلب األول        ٤٩

  ١٢٩  حكم اإلضراب في القطاع المهني :المطلب الثاني        ٥٠

  ١٣٣  .اآلثار المترتبة على اإلضراب في القطاع المهني :المبحث الثالث  ٥١

  

  

    



 

 ١٦٥  

  الفهارس العامة �

  ١٣٩  فهرس اآليات القرآنية  ٥٢

  ١٤٥  فهرس األحاديث النبوية واآلثار  ٥٣

  ١٤٩  هرس المصادر والمراجعف  ٥٤

  ١٥٦  فهرس الموضوعات  ٥٥
 

    


