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 امللخص
حث اإلسالم على السعي وكسب املال وحتصيل املعاش، وضبط التصرف يف املال حبدود املصلحة العامة، ومنع إنفاق 

تعترب األجرة أهم و املال يف الوجوه غري املشروعة، وحث على إنفاقه يف سبيل اخلري، ونظم التعامل املايل على أساس الرضا، 
قانون  يفقة بني العامل وأصحاب العمل، واألجرة مشروعة يف الشريعة اإلسالمية، و أمر يف حياة العامل، وهي حمور العال

اتفاق بني صاحب العمل والعامل مقابل دفع مبلغ من املال  وهي  ،العمل التايلندي تكلم عن حق األجرة بشكل واضح
عينًا من األعيان، وإما نقدًا وإما  ن األجرة اليت يتعامل هبا عامة الناس إّماأعلى كتعويض عن العمل، وقد اتفق العلماء 

، العقداألجرة ركن من أركان أجرة احلجام، وأخذ األجرة على تعليم القرآن، و  يفاختلف العلماء و منفعًة من املنافع،  
اختلف الفقهاء يف اإلجارة مقابل قد لذلك من اإللزامات على املستأجر أن يدفع لألجري عاجاًل أوىل من التأجيل، و و 

وأما أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن حق األجرة أو الكسوة أو ما يسمى بإجارة النفقة على آراء خمتلفة،  الطعام
ضوابط شرعية لتحديد أجور العمال مبا وقد وضعت الشريعة قانون العمل التايلندي، ما بني الفقه اإلسالمي و قد يتطابق 

كفي العمال وعائالهتم تكاليف احلاجيات األساسية األصلية للحياة ومبا حيقق حبيث ييضمن احلد الكفائي أو األجر احلدي، 
، وأسأل اهلل أن ينفع به الباحثني واملسلمني واملسلمات، وصلى اهلل على سيدنا حممد املساواة بني أصحاب العمل والعمال

 ب العاملني.وعلى آله وأصحابه أمجعني، واحلمد هلل ر 

 قانون العمل. ،املعاصر ،الفقه ،جرةحق، األ: يةحاتالكلمات املف
 

                                                           
 كانو.الدكتور عبدالصمد تؤعامل، احملاضر يف قسم الشريعة، كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة، جامعة سلطان زين العابدين، جونج بادق، ترنج   1
 .دق، ترجنانوجبامعة السلطان زين العابدين، جونج باأصول الدين،  احملاضر يف قسم، الدكتور حممد منري الدين أولودوا الشافعى 2
 .جبامعة السلطان زين العابدين، جونج بادق، ترجنانو ،يةالطبالعلوم إميان حممد، طالبة ماجستري يف قسم التمريض كلية  3
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  المقدمة . 1
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل؛ 
فال مضل له، ومن يضلل؛ فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده 

م وبارك على نبّينا حممد وعلى آله األطهار واألنقياء وأصحابه وسلّ  مت األنبياء، اللهم صلّ امام املرسلني وخورسوله إ
 أمجعني، أما بعد:

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ األِمنُي * قَاَل ِإِّني أُرِيُد َأْن أُْنِكحَ سبحانه وتعاىل: قال اهلل  َك ﴿يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ
َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِّن ِإْن ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاتَ نْيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرِّن ََثَاِّنَ ِحَجٍج فَِإْن أَْْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد 

على  وتعاىل سبحانه اهلل أن على فهذه اآلية تدل، [، 27-26َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاحلِِنَي الصَّاحلِِنَي﴾]القصص: 
أو أو مجاعة املستخدم فردا  سواء كاناليت اتفق بينهما،  ام بعمل معلوم مقابل أجرياستئجار إنسان للقجواز 

 ، وعدم جواز على طعاما وكسوة.وسواء كانت األجرة نقدا أو منفعةذلك،  ، وما إىلشركة
قَاَل اللَُّه » :َوَسلََّم قَالَ  النَِّبي َصلَّى اللَُّه َعَليه نع هاللَّه َعن رة رضيري هَأيب نعقال رسول صلى اهلل عليه وسلم: 

ََ ِمْنُه َثاَلثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى يب  ََ ُحراا فََأَكَل ََثََنُه َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْو َُُّ َغَدَر َوَرُجٌل بَا  
 أخرب وسلم عليه اهلل صلىوهذا احلديث يدل على أن الرسول (، 2075)البخاري: حديث رقم «وملَْ يُ ْعِط َأْجرَهُ 

 يعطي جيب األجري استأجر ومن األجري، على األجرة يعطي ال ذيال من منهم القيامة، يوم خصمهم اليت الفرقة علينا
  بينهما. اتفق كما الذي املوعد على األجرة

 مفهوم األجرة ووقت دفع األجرة .2
مشتقة من األجر، واألجر يف اللغة له معنيان: املعىن األول: الكراء واألجرة على العمل،  األجرة يف اللغة:

 رت الرجل فهو يأجرِّن َثاِّن حجج، أي يصري أجريي، وائتجر عليه بكذا، من األجرةتقول استأجوالثاِّن: اجلرب؛ 
َناُه  :سبحانه وتعاىلويقال: يغلب األجر يف الثواب األخروي، واألجرة يف الثواب لقوله  (،1987 )اجلوهري: ﴿َوآتَ ي ْ

نْ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه يف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ  مكانة يف  أن له" [، ووجه االستدالل27﴾ ]العنكبوت: َأْجرَُه يف الدُّ
ْم َوال َخْوٌف  اجلنة، مع ما أعطي يف الدنيا من الدرجات العلى"، وقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ََلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِي

 ،(م2004)السمرقندي: ة"[، و﴿ََلُْم َأْجُرُهْم﴾، أي "ثوابه يف اآلخر 262َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن﴾ ]البقرة: 
واالستئجار استفعاٌل من اإلجارة، واستأجره أي اختذه أخرياً على العمل بأجٍر،  فاالستئجار أعّم، ألنّه قد يكون 

"اَلمزة واجليم والراء أصالن ميكن اجلمع بينهما باملعىن، فاألول: الكراء  قال ابن فارس بأجر، وقد يكون بغري أجر.
جرب العظم الكسري، فأما الكراء فاألجر واألجرة، وأما جرب العظم فيقال منه: أجرت اليد"، على العمل، والثاِّن: 

)ابن  فهذان أصالن، واملعىن اجلامع بينهما أن أجرة العامل كأهنا شيء جُيرب به حاله فيما حلقه من كد فيما عمله

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2698&idto=2698&bk_no=61&ID=2729#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2698&idto=2698&bk_no=61&ID=2729#docu
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مع أجور، واإلجارة من أجر يأجر، . وقال ابن منظور: "أجر، أو األجر هو اجلزاء على العمل، واجل(1979فارس 
 يأجره ويأجره أجرًا وآجره اهلل سبحانه وتعاىل وهو ما أعطيت من أجر يف عمل، واألجر: الثواب، وقد أجره اهلل 

 .(1993)ابن منظور إجيارًا" سبحانه وتعاىل
منافع  ن أو العقد علىاملالكية إىل أهنا "العقد الوارد على منافع اإلنسايف االصطالح: فقد ذهب وأما األجرة 

، وأما اجلمهور فقالوا: (ه 1398 )الدسوقياآلدمي، وأما العقد الوارد على احليوان والدور والسفن فيسمونه  الكراء"
 . (1990)حممد بعوض معلوم، وقيل: ْتليك منفعة رقبة بعوض 6هي ْتليك املنفعة،أن األجرة 

اتفاق بني صاحب العمل والعامل مقابل لى أن األجرة هي ( ع5وقد بنّي قانون العمل التايلندي يف املادة )
 .العالوات والبدالت دفع مبلغ من املال كتعويض عن العمل، واإلضافة مع 

 
 مشروعية األجرة .3

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ األِمنيُ : سبحانه وتعاىلاإلجارة جائزة ومشروعة، لقوله   * ﴿يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ
ْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد قَاَل ِإِّني أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاتَ نْيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرِّن ََثَاِّنَ ِحَجٍج فَِإْن أَْْتَْمَت عَ 

[، وقال اإلمام الشافعي رمحه 27-26لقصص: أَْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِّن ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاحلِِنَي الصَّاحلِِنَي﴾ ]ا
اهلل سبحانه وتعاىل: "قد ذكر اهلل عّز وجّل أن نبًيا من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسماة ملكه هبا بضع امرأة، فدل 
على جتويز اإلجارة وعلى أنه ال بأس هبا على احلجج إن كان على احلجج استأجره، وإن كان استأجره على غري 

، وإن خري من استعملت من قوي وأدى األمانة على (1990)الشافعي: ز اإلجارة بكل حال"حجج فهو جتوي
 العمل. 

َنُكْم مبَْعُروٍف َوِإْن تَ َعاَسْرمُتْ َفَستُ ْرِضُع َلُه  وقوله سبحانه وتعاىل: ﴿فَِإنْ  أَْرَضْعَن َلُكْم َفَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأْتَُِروا بَ ي ْ
ووجه االستدالل "أن الرضَا خيتلف، فيكون صِب أكثر رضاعًا من صِب، وتكون امرأة [، ٦أُْخَرى﴾ ]الطالق: 

حييط العلم  أقرب مما أكثر لبناً من امرأة وخيتلف لبنها، فيقل ويكثر، فتجوز اإلجارات على هذا؛ ألنه ال يوجد فيه
)أمحد الناس قياسًا على هذا"به، وجتوز اإلجارات على خدمة العبد، قياًسا على هذا وجتوز يف غريه، مما يعرف 

، ويأمر اهلل سبحانه وتعاىل الوالد بإعطاء األجر للمرضعة، بشرط أن يكون اللفظ بإجياب وقبول، وقال (1994
، والرضَا خيتلف لكثرة رضَا املولود وقّلته، وكثرة تعاىلاإلمام الشافعي رمحه اهلل  : "فأجاز اإلجارة على الرضَا

 يوجد فيه إال هذا جازت اإلجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو يف اللنب وقّلته، ولكن ملا مل
 . (1990)الشافعي مثل معناه وأحرى أن يكون أبني منه"

                                                           
  .مطلوبه هي كل ما ينفع به ويستفاد منه، ومجعها: منافع، والنفع: اخلري، وما يتوصل به اإلنسان إىلاملنفعة  6
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ْم بِاْلَمْعُروِف تُ وقوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوِإْن أََرْدمُتْ َأْن َتْستَ ْرِضُعوا أَْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتَ يْ 
رزقهن وكسوهتن [، قال ابن عاشور: "وعلى املولود له 233]البقرة: َه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ 

)ابن ، والزوجة يف العصمة ليس َلا نفقة وكسوة ألجل الرضاعة، بل ألجل العصمة"باملعروف وذلك أجر الرضاعة
 ، وهذه اآلية تدل على رفع احلرج واجلناح على من يستأجر امرأة إلرضَا ولده باألجر.(2005عاشور 

َها قالت:  عائشة كذلك السنة النبوية بينت عن األجرة، فعن  عليه اهلل صلىاْسَتْأَجَر النَِّبُّ »َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َُُّ ِمْن بَ وسلم يِل،  اِهُر بِاَِلَدايَِة  -ِِن َعْبِد ْبِن َعِديٍّ َهاِديًا ِخرييًتا ، َوأَبُو َبْكٍر َرُجاًل ِمْن َبِِن الدي

َ
َقْد  -اخِلرييُت: امل

اِر قُ َرْيٍش، فََأِمَناُه َفَدفَ َعا ِإلَْيِه َراحِ  َلتَ ْيِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر َغَمَس ميَِنَي ِحْلٍف يف آِل الَعاِص ْبِن َواِئٍل، َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّ
لِيُل ْعَد َثاَلِث لََياٍل، فَأَتَاُُهَا ِبرَاِحَلتَ ْيِهَما َصِبيَحَة لََياٍل َثاَلٍث، فَاْرحَتَاَل َواْنطََلَق َمَعُهَما َعاِمُر بْ ثَ ْوٍر ب َ  رََة، َوالدَّ ُن فُ َهي ْ

اِحلِ  َة َوُهَو َطرِيُق السَّ ، فََأَخَذ هِبِْم َأْسَفَل َمكَّ يِليُّ احلديث يدل على أن  وهذا ،(2263)البخاري: حديث رقم «الدي
 ، استأجرا الرجل املشرك. رضي اهلل عنهَوأَبا بكر  وسلم عليه اهلل صلىالرسول 

اِم، فَ َقاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه رضي اهلل عنهوَعْن أََنٍس  ، َحَجَمُه وسلم عليه اهلل صلى: أَنَُّه ُسِئَل َعْن َأْجِر احَلجَّ
ُفوا َعْنُه، َوقَاَل: أَبُو طَْيَبَة، َوأَْعطَاُه َصاعَ  ِإنَّ أَْمَثَل َما َتَداَويْ ُتْم بِِه احِلَجاَمُة، َوالُقْسُط »نْيِ ِمْن طََعاٍم، وََكلََّم َمَوالَِيُه َفَخفَّ

َياَنُكْم بِاْلَغْمِز ِمَن الُعْذرَِة، َوَعَلْيُكْم بِالُقْسطِ »َوقَاَل: « الَبْحرِيُّ  بُوا ِصب ْ  .(5698م )البخاري: حديث رق«اَل تُ َعذي
واألدلة السابقة تدل على أن األجرة مشروعة  يف الشريعة اإلسالمية، ولكن اختلف أهل العلم يف إجيار بعض 

 -األعمال وأُهها:
 

 :أجرة الحجام 3.1
 وقد اختلف العلماء يف أجرة احلجام على أقوال عدة:

رضي اهلل عنه  واستدلوا حبديث أنس القول األول: وهو قول اجلمهور أهنا حالل، وإن كانت كسباً فيه دناءة، 
 كما ذكر آنفاً.

والقول الثاِّن: وهو قول بعض أهل احلديث أهنا حرام، واستدلوا حبديث حرام بن حمّيَصة، عن أَبِيِه، أَنَُّه َسَأَل 
اِم، فَ نَ َهاُه َعْنُه، َفذََكَر َلُه احْلَاَجَة، ف َ وسلم عليه اهلل صلىالنَِّبَّ  )ابن  «اْعِلْفُه نَ َواِضَحكَ »َقاَل: ، َعْن َكْسِب احلَْجَّ

 .(2166ماجه: حديث رقم 
ورّد اجلمهور على قول أهل احلديث على أن النهي حممول على التنزيه، ألن احلجامة جتب للمسلم على 

ْقَوى َواَل تَ َعاوَ  ُِْ َواْلُعْدَواِن املسلم إذا كان احلاجة إليها، ولقوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربي َوالت َّ نُوا َعَلى اإل
 سأله ملن وسلم عليه اهلل صلى[، وبالتايل قال اجلمهور، أَِذَن الرسول 2َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ]املائدة: 

 ظاهره أن أيضاً  هوراجلم وردّ  هبا، االنتفَا جاز ملا حراماً  كانت فلو ورقيقة، ناضجة منها يطعم أن احلجامة أجرة عن
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ُموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن﴾ ]البقرة:  :سبحانه وتعاىل اهلل لقول التحرمي، على يدل ال [، ووجه 267﴿َواَل تَ َيمَّ
 االستدالل أنه مسى رذيل املال خبيثاً، ومل حيرمه، واخلبيث ضد الطيب.

 

 أخذ األجرة على تعليم القرآن: 3.2
  -خذ األجرة على تعليم القرآن على قولني:وقد اختلف العلماء يف أ

 

 :القول األول 3.2.1
)النووي  إىل أنه جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن الفقهاء من الشافعية واملالكية ما ذهب إليه مجهور 
قَّ َما َأَخْذمُتْ ِإنَّ َأحَ » وسلم: عليه اهلل صلى :سواء كان التالميذ صغارًا أم كباراً، واستدلوا حبديث الرسول  ،(1978

، واستدلوا أيًضا حبديث َسهِل بِن َسْعٍد (5737حديث رقم )البخاري:  «َعَلْيِه َأْجرًا ِكَتاُب اللَِّه سبحانه وتعاىل
اِعِديي   عليه اهلل صلىَجاَءْتُه اْمرَأٌَة، فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَِّه  وسلم، عليه اهلل صلى، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه رضي اهلل عنه السَّ

، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول، ِإِّني َقْد َوَهْبُت نَ ْفِسي َلَك، فَ َقاَمْت ِقَياًما َطِوياًل، فَ َقاَم َرُجٌل، فَ َقاَل: يَا وسلم
، «ْيٍء ُتْصِدقُ َها ِإيَّاهُ َهْل ِعْنَدَك ِمْن شَ : »وسلم عليه اهلل صلىَلَك هِبَا َحاَجٌة، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َزويْجِنيَها ِإْن ملَْ َيُكنْ 

ِإنََّك ِإْن أَْعطَْيتَ َها ِإزَاَرَك َجَلْسَت َواَل ِإزَاَر َلَك : »وسلم عليه اهلل صلىفَ َقاَل: َما ِعْنِدي ِإاّل ِإَزارِي َهَذا، فَ َقاَل 
ْد َشْيًئا، فَ َقاَل َلُه «َحِديدٍ  فَاْلَتِمْس َوَلْو َخاَْتًا ِمنْ »، قَاَل: اَل َأِجُد َشْيًئا، قَاَل: « فَاْلَتِمْس َشْيًئا ، فَاْلَتَمَس فَ َلْم جيَِ

، قَاَل: نَ َعْم ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا ِلُسَوٍر مَسَّاَها، «فَ َهْل َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن َشْيءٌ : »وسلم عليه اهلل صلى اهلل َرُسوُل 
 . (2111)البخاري: حديث رقم  «َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ  َقْد َزوَّْجُتَكَها مبَا: »وسلم عليه اهلل صلىفَ َقاَل َلُه 

 (.1994)القرايف قال القرّايف يف احلديث اآلنف قد أنكحتكها مبا معك من القرآن يدل من أربعة أوجه:

i. يعجز عن حجر أو حطب أو ما يساوي األول: قوله ما عندي إال إزاري: ومعلوم بالعادة أن اإلنسان ال 
 يكذبه حينئذ.  وسلم عليه اهلل صلىاملراد ما له بال وإال فالعادة تكذبه وكان  فلساً فدل ذلك على أن

ii.  التمس شيئاً ومعلوم أنه لو التمس لوجده.  وسلم عليه اهلل صلىالثاِّن: قوله ما أجد شيئاً: بعد قوله 
iii. أن الثالث: قوله التمس ولو خاْتًا من حديد يف معرض املبالغة يقتضي أن ذلك أقل ما جيزئ ومعلوم 

 اخلامت أعظم من أقل ما يتمول. 
iv.  الرابع: قوله فالتمس فلم جيد شيئًا ومعلوم أنه جيد فدل ذلك على أن املراد باآلية ما له قدر من املال

 فيتعني ألنه عضو فيستباح باملال فوجب أن يقدر.
v. وأصحاب ، والتابعنيعنهم اهلل رضي وأما اإلمجَا قد انعقد على جواز أخذ األجرة يف عهد الصحابة ،

املذاهب املعتربة إاّل ما روى عن بعض املتأخرين كأيب بكر األصم، وابن علّية حيث قاال بعدم جوازها ملا 
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، قال الكاساِّن: "وأما (1988 )ابن قدامةفيها من غرر، وهو خالف جاء بعد اإلمجَا فال يعتّد به
قد اإلجارة من زمن الصحابة اإلمجَا فإن األمة أمجعت على ذلك قبل وجود األصم، حيث يعقدون ع

" عنهم اهلل رضي  .(1986 )الكاساِّنإىل يومنا هذا من غري نكري، فال يعبأ خبالفه إذ هو خالف اإلمجَا

وأما املصاحل املرسلة: فال ريب أن جواز اإلجارة حتقق مصاحل كثرية للمؤجر واملستأجر، حيث احلاجة ماسة 
رج شديد يتناَ مع مقاصد الشريعة اإلسالمية يف رفع احلرج، لقول إىل مشروعيتها، وأن مع منعها يرتتب عليه ح

ولقول اهلل سبحانه وتعاىل: ، [185]البقرة: َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾ اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسرَ 
يِن ِمْن َحرٍَج﴾﴿َوَما َجَعَل َعَليْ  اس حمتاجون إىل املال والكسوة واألكل واملنافع [. وكل الن78احلج:  ]ُكْم يف الدي

وغريها، فالفقري حمتاج إىل مال الغِن والغِن حمتاج إىل عمل الفقري، والبائع حيتاج إىل املشرتي واملشرتي حيتاج إىل 
 البائع، فاجملتمع بصورة عامة حمتاج إىل تبادل األموال واألعمال واملنافع، وهذا ال يتحقق إاّل من خالل عقد

 اإلجارة.
 

 :والقول الثاني 3.2.2
اِمت   رضيما ذهب إليه احلنفية وأمحد وعطاء والضحاك وغريهم أنه حرام، واستدلوا حبديث ُعبادة ْبِن الصَّ

ُهْم قَ ْوًسا ف َ عنه اهلل ِة اْلِكَتاَب، َواْلُقْرآَن َفَأْهَدى ِإيَلَّ َرُجٌل ِمن ْ ُقْلُت: لَْيَسْت مبَاٍل ، قَاَل: َعلَّْمُت نَاًسا ِمْن َأْهِل الصُّفَّ
َها يف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، آلِتنَيَّ َرُسوَل اللَِّه  فَ ْلألْسأَلَنَُّه فَأَتَ ْيُتُه، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه  وسلم عليه اهلل صلىَوأَْرِمي َعن ْ

َها يف َسِبيِل أَُعلي  ، َرُجٌل َأْهَدى ِإيَلَّ قَ ْوًسا ممَّْن ُكْنتُ وسلم عليه اهلل صلى ُمُه اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن، َولَْيَسْت مبَاٍل َوأَْرِمي َعن ْ
بُّ َأْن ُتَطوََّق َطْوقًا ِمْن نَاٍر فَاقْ بَ ْلَها»اللَِّه سبحانه وتعاىل، قَاَل:   .(2157)ابن ماجه: حديث رقم «ِإْن ُكْنَت حتُِ

الفقهاء من الشافعية  وهو ما ذهب إليه مجهور -أعلمسبحانه وتعاىل  واهلل -ولعّل القول األول هو الراجح 
إىل أنه جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن، ألنه يعطى األجرة مع احلاجة، كما يعطى األئمة واملؤذنون  واملالكية

 م بغري أجرة أفضل من أخذ األجرة.والقضاة، وذلك جائز مع احلاجة، ولكن تعليم القرآن والعل

 أركان اإلجارة .4
 أركان اإلجارة أربعة: 

 العاقدان: األول 4.1
، ويشرتط يف (ه 1398)الدسوقي واملؤجر بائع املنفعة واملستأجر مشرتيها" واملستأجر."العاقدان أي املؤجر 

العاقدين أن يكونا أهاًل للعقد وبالغني وعاقلني وال يصح من الصِب غري املميز، واجملنون، والسكران على قول أكثر 
 العلماء. 
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وعدم جواز إجارة الصِب ولو كان الصِب مميزًا عند الشافعية والظاهرية، "واختلفوا هل هو املسمى أو أجر 
حمجورًا عليه كان العقد موقوفًا على اإلجازة عند احلنفية، ويف الراجح عند ، "وإن كان (1991)النووي املثل"

املالكية ورواية عن أمحد، ألن الوالية شرط للنفاذ ال للصحة، وكان العقد غري صحيح عند الشافعية، ويف قول عند 
 . ه (1398 سوقي)الداملالكية ورواية عن أمحد، ألن الوالية عندهم شرط لصحة العقد وانعقاده ال لنفاذه"

 والثاني: الصيغة 4.2
، إذا كان العرف املعلوم ألن املعاطاة (ه 1423)الصاوي "كالبيع فتنعقد مبا يدل على الرضا وإن معاطاة"

إما صريح أو كناية فمن الصريح آجرُتَك َهَذا أَْو َأْكريتك هذا أو َمَلْكُتَك منافعه سنة.  فالصيغة داللة على الرضا.
وما بعده؛ ألنه إنشاء وهو ينقضي بانقضاء لفظه بل ملقدر حنو انتفع بواضح. ونظريه يف التقدير ليس ظرف آلجر 

[، أي وألبثه مائة عام. "فإن 259: ﴿َفَأَماتَُه اهلل ِمائََة َعام﴾ ]البقرة: سبحانه وتعاىلعلى القول به يف اآلية قوله 
وليس كاآلية كما هو واضح. قلت: املنافع أمر موهوم قلت: يصح جعله ظرفًا ملنافعه املذكورة فال حيتاج لتقدير 

 .(1983)اَليتمي اآلن والظرفية تقتضي خالف ذلك فكان تقدير ما ذكر أوىل أو متعيناً"

  والثالث: المعقود عليه 4.3
، (1994)األنصاري ، "ومقدورًا على تسليمها"(1997)األنصاري أن تكون متقومة"" وَلا مخسة شروط:

)النووي استيفاء عني قصًدا، كون املنفعة معلومة العني والقدر والصفة، وحصول املنفعة للمستأجر""وأن ال يتضمن 
، "وإذا كانت صنعة جيوز أن تقيد بزمن كخياطة يوم، أو مبحلها كخياطة ثوب مثاًل، فإن مجعا بينهما (ه 1405

 اختالف يف أن ذلك ال جيوز، وإن كان أي التقييد باحملل والزمن، ففي البيان فإن كان األمر يف ذلك مشكاًل فال
)عليش ال إشكال يف أن العمل ميكن ْتامه قبل انقضاء األجل فقد قيل إن ذلك جائز واملشهور أنه ال جيوز"

1989) . 

 أجرة :والرابع 4.4
"ويشرتط لصحة اإلجارة كون األجرة معلومة جنًسا وقدًرا وصفًة إن كانت يف الذمة وإال يكفي مشاهدهتا يف 

، "بنفس (1986)الكاساِّن ، "واشرتط اجلمهور يف األجرة ما اشرتط يف الثمن"(1984)الرملي جارة العني والذمة"إ
فيشرتط أن تكون طاهرة فال يصح إجارة جنس كاخلنزير أو  ،(1978 )النووي:العقد وجيب تسليمه بتسليم العني"

« َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر َواْلَمْيَتَة، َواخْلِْنزِيَر، َواألْصَنامَ  ه وتعاىلسبحانِإنَّ اللََّه » :وسلم عليه اهلل صلىالكلب لقول الرسول 
ُفُن، َويُْدَهُن هِبَا اجْلُُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح  وسلم عليه اهلل صلى َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَّهِ  أَرَأَْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة فَِإنَُّه يُْطَلى هِبَا السُّ
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َُُّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه «اَل ُهَو َحَرامٌ »اَل: هِبَا النَّاُس، فَ قَ  قَاَتَل اللَُّه اْليَ ُهوَد، ِإنَّ اللََّه »ِعْنَد َذِلَك:  وسلم عليه اهلل صلى، 
َُُّ بَاُعوُه فََأَكُلوا ََثََنهُ  سبحانه وتعاىل ا َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأمْجَُلوُه   .(3486)ابن ماجه: حديث رقم «َلمَّ

 وقت دفع األجرة .5
من املعلوم أن األجرة ركن من أركان عقد األجرة، لذلك من اإللزامات على املستأجر أن يدفع لألجري عاجاًل 

: ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفواْ سبحانه وتعاىلأوىل من التأجيل، وألنه حق على أصحاب العمل لعامله، لقول اهلل 
أمرنا بالوفاء بالعقود واألمر هنا للوجوب، أي  أن اهلل سبحانه وتعاىل[، ووجه االستدالل 1: بِاْلُعُقوِد﴾ ]املائدة

عقٍد من العقود كبيع وشراء ال بد من واجب الوفاء، فعلى سبيل املثال صاحب العمل ملزم بالوفاء مع عامله 
فَّ َعَرقُهُ  أَْعطُوا اأَلِجرَي َأْجرَُه،: »وسلم عليه اهلل صلىباألجرة. ولقول الرسول  حديث رقم ابن ماجه: («قَ ْبَل َأْن جيَِ

، ويستحق األجري أجره، وال بّد على صاحب العمل الدفع للعامل إذا مّت العقد بني الطرفني طبيعيًا دون (2434
 ضغط أو إكراه على أحد.

عمل تأجياًل أو وقد أمجع الفقهاء على أن يتفق العاقدان يف دفع األجرة، سواء كان الدفع بعد فراغه من ال
تعجياًل، أو بالتقسيط، ولكن إذا مل يتفق العاقدان على التعجيل أو التأجيل أو التقسيط، فقد اختلف الفقهاء يف 

 -احلاالت اآلتية:

 : الحالة األولى 5.1
وهي ما يكون حمل العقد منفعة موصوفة يف الذمة، وصفًا تنتفي به اجلهالة، وعلى سبيل املثال كأن يقول 

"اتفقت معك على أن تقوم بتخصيص شخص مواصفاته كذا وكذا ليقوم خبدميت ملدة  سبحانه وتعاىلاهلل لعبد 
أربع سنوات مببلغ كذا"، وتكون هذه األجرة ألربع سنوات، وحينئذ جيوز أن يقوم عبد اهلل هبذا الواجب، أو أي 

تأجر دابة موصوفة للركوب أو احلمل، شخص آخر تتوافر فيه املواصفات املطلوبة، وقال النووي واَليتمي"كمن يس
 . (1990)النووي أو يقول: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء احلائط"

ويف هذه احلالة األجرة يلزم أن ُتسّلم يف جملس العقد، "فال جيوز تأخريها وال تأجيلها وال االستبدال عنها وال 
"أجازوا تأخري  سبحانه وتعاىل، وقال الدسوقي رمحه اهلل ه (1415)الشربيِن احلوالة هبا وال عليها وال اإلبراء منها"

دفع األجرة إذا شَر املستأجر يف استيفاء املنفعة خالل ثالثة أيام من تاريخ االتفاق على العقد، وإن تأخر كان 
 .(ه 1398)الدسوقي العقد باطاًل؛ ألن املستأجر إذا استَو جزءاً من املنفعة ُعّد مستوفياً للمنفعة"

 : الحالة الثانية 5.2
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إذا كانت األجرة عيناً، "مثل أن تكون األجرة دراجة نارية، وهذه احلالة ال بد من التعجيل يف 
، فال جيوز التأجيل يف األعيان؛ ألهنا تؤدي إىل تغيري األوصاف والتلف، وذلك احتياطاً (2000 العمراِّن)األجرة"

(: "يُدفع األجر)النقد( للعامل 3نون العمل التايلندّي يف املادة رقم )من النزَا واخلصومة بني الطرفني.وقد نّص قا
 -بالنقد املتداول قانوناً شريطة أن يتّم الدفع وفقاً لآليت":

i. .يف أيام العمل العادية 
ii. .يف هناية كل شهر للعاملني بأجر شهرّي 

iii. فقانون ج. يف هناية كل أسبَو للعاملني على أساس وحدة اإلنتاج أو الساعة أو اليوم . ية أو األسبَو
العمل التايلندي ألزم أصحاب العمل الدفع للعامل األجرة حسب الزمان واملكان الذي مت على أساسه 

 بوقت معني كيوم أو أسبَو أو شهر.العقد قبل العمل، ومل حيّدد 

 أنواع األجرة والمدة في عقد العمل .6
ء فيها إّما نقدًا وإما عينًا من األعيان، وإما منفعًة من إن األجرة اليت يتعامل هبا عامة الناس واتفق العلما

 املنافع.
   -وقد اختلف الفقهاء يف اإلجارة مقابل الطعام أو الكسوة أو ما يسمى بإجارة النفقة على آراء عدة:

، (1988)ابن قدامة ، واحلنابلة(ه 1313 )الزيلعي، وذهب إليه بعض احلنفيةعدم جوازه: القول األول 6.1
 ، ألن األجرة جمهولة.ه (1398)الدسوقي ، واملالكية(1990)الشريازي شافعيةوال

، وذهب إليه بعض املالكية وبعض احلنابلة، واستدلوا حبديث ُعَليي ْبِن َربَاٍح، الجواز مطلقا  : القول الثاني 6.2
ِر، يَ ُقوُل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل  ْعُت ُعْتَبَة ْبَن النُّدَّ َة ُموَسى، وسلم عليه اهلل صلىقَاَل: مسَِ ، فَ َقرََأ طسم، َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ ِقصَّ

ِة فَ ْرِجِه، َوَطَعاِم َبْطِنهِ  الّسالم عليهِإنَّ ُموَسى »قَاَل:  )ابن ماجه: حديث «َأَجَر نَ ْفَسُه ََثَاِّنَ ِسِننَي، أَْو َعْشرًا، َعَلى ِعفَّ
 .(2444رقم 

، جوزوا اإلجارة على الطعام والكسوة يف (ه 1313 )الزيلعي نفية، وذهب إليه احلالقول الثالث: التفصيل 6.3
: ﴿َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة سبحانه وتعاىلالظئر دون غريها،  لقوله 

ووجه االستدالل هبذه  [،233بِاْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها﴾ ]البقرة:  َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ 
، ومل يفرق بني املطلقة وغريها، بل القرينة تدل على طالقها، ألن  اآلية أهنا توجب َلّن النفقة والكسوة على الرضَا

قال: ﴿َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك﴾  سبحانه وتعاىلالزوجة جتب نفقتها وكسوهتا بالزوجية وإن مل ترضع، ألن اهلل 
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[، ووجه االستدالل "أن الوارث ليس بزوج، وألن املنفعة يف احلضانة والرضَا غري معلومة، فجاز أن 233]البقرة: 
 .(1988)ابن قدامة  يكون عوضها"

اإلجارة مقابل الطعام أو الكسوة هو القول األول، بعدم جواز  - أعلم سبحانه وتعاىلواهلل  - والرأي الراجح
مطلقاً، وبإمكاننا القول إنه يتوقف على عرف الناس اليوم، فاألجري حيتاج اىل النقود أكثر من الكسوة أوالطعام أو 

 األجري يستطيع أن يصرف كما يشاء.ما يسمى بإجارة النفقة، فاملستأجر يعطي لألجري النقود وبنفس الوقت 

 الخاتمة
حق األجرة يف ضوء الفقه املعاصر وقانون العمل لعاملني، الذي وفقنا إلْتام هذه املقالة عن احلمد هلل رب ا

ولكن اختلف أهل العلم يف إجيار بعض ، اإلجارة جائزة ومشروعةإن  ، وأهم النتائج اليت توصلت إليها،التايلندي
أخذ األجرة على تعليم و ا حالل، قول اجلمهور أهنوالعلماء اختلف فيها والراجح هو ، أجرة احلجامك ،األعمال

إىل أنه  الفقهاء من الشافعية واملالكية مجهور أقوالالراجح هو ، وقول على قولني فيهاوقد اختلف العلماء ، القرآن
جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن، ألنه يعطى األجرة مع احلاجة، كما يعطى األئمة واملؤذنون والقضاة، وذلك 

وقد أمجع الفقهاء على أن يتفق ، لم بغري أجرة أفضل من أخذ األجرةولكن تعليم القرآن والعجائز مع احلاجة، 
العاقدان يف دفع األجرة، سواء كان الدفع بعد فراغه من العمل تأجياًل أو تعجياًل، أو بالتقسيط، ولكن إذا مل 

بعدم جواز اإلجارة  قد اتفق الفقهاء، و يتفق العاقدان على التعجيل أو التأجيل أو التقسيط، فقد اختلف الفقهاء
مقابل الطعام أو الكسوة مطلقاً، وبإمكاننا القول إنه يتوقف على عرف الناس اليوم، فاألجري حيتاج اىل النقود 

األجري أكثر من الكسوة أوالطعام أو ما يسمى بإجارة النفقة، فاملستأجر يعطي لألجري النقود وبنفس الوقت 
 اء.يستطيع أن يصرف كما يش

 ة عماّ العزّ  وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك ربّ 
 العاملني. يصفون، وسالم على املرسلني واحلمد اهلل ربّ 
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 القرآن الكرمي

ن، عبد السالم حممد هارو  ، احملقق:مقاييس اللغة معجم ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويِن الرازي ،بن فارسا
 .م1979ه /1399 ،بريوت: دار الفكر
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 .4ج م، 1993، 1صادر، ط ، بريوت: دارالعرب ، لسانمنظور بن مكرم بن ابن منظور، حممد
 للنشر، التونسية ، تونس: الداروالتنوير التحرير، عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد عاشور، ابن

 م.2005
، حتقيق: د.عبداهلل بن عبد احملسن الرتكي، القاهرة: هجر املغِند بن قدامة، و حممد عبداهلل بن أمحابن قدامة، أب

 م.1988، 1للطباعة، ط

 م.2007، بريوت: دار املعرفة، ماجه ابن سنن (ه 273: ت)ماجة القزويِن ابن يزيد بن حممد ماجة، ابن
القاهرة: ، الغِن عبد اخلالقعبد  :، كتب هوامشهأحكام القرآن للشافعي ،ه (458)ت: أمحد بن احلسني بن علي

 .1م، ج 1994ه /1414 ،2مكتبة اخلاجني، ط 
 .7، ج م1993 ، بريوت: دار الفكر،احمللى باآلثاره (، 456علي بن أمحد بن سعيد بن حزم)ت: ابن حزم، 

بد علي ع :احملقق، كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار ه (،829أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز)ت: 
 .1م، ج 1994، 1احلميد بلطجي وحممد وهِب سليمان، دمشق: دار اخلري، ط

، 1بريوت: دار الفكر، ط ،سنن أيب داود (ه 275: ت)ِجْستاِّنالسي  إسحاق بن األشعث بن سليمان أبو داود،
 م.1990

، الشافعي منهج الطالب يف فقه اإلمام، ه (926زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري)ت: ،األنصاري
 .1م، ج 1997ه /1417، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط، احملقق: صالح بن حممد بن عويضة

، دمشق: فتح الوهاب بشرح منهج الطالبه (، 926بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري)ت: زكريا ،األنصاري
 .1م، ج 1994ه /1414دار الفكر، 

، بريوت: دار الفكر، البخاري صحيحه (، 256 : ت)البخاري غريةامل بن إبراهيم بن إمساعيل بن البخاري، حممد
 م. 2009

 ه .1402، بريوت: دار الفكر، اإلقنَا منت عن القنَا كشافالبهويت،   إدريس بن يونس بن البهويت، منصور
: دار الكتب بريوت ،الفقه على املذاهب األربعةه (، 1360عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري)ت: ،اجلزيري

 .3م، ج 2003ه / 1424، 2العلمية، ط 
عطار، بريوت:  الغفور عبد أمحد: ، حتقيقالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، اجلوهري محاد بن اجلوهري، إمساعيل

 م.1987 / ه1407، 4للماليني، ط العلم دار
ر الفكر، بريوت: دا، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(ه 1230 ت:)الدسوقي أمحد بن حممد ،الدسوقي

 .4ه ، ج 1398
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، بريوت: دار هناية احملتاج إىل شرح املنهاجه (، 1004)ت: أيب العباس أمحد بن محزة الرملي حممد بنالرملي، 
 .5ج  م،1984ه /1404الفكر، 

ه ، ج 1313 الكتب، ، القاهرة: دارالدقائق كنز شرح احلقائق تبنيالزيلعي،  علي بن عثمان الدين فخر ،الزيلعي
5. 

، ج م2000 ه /1421 ،1الفكر، ط بريوت: دار، املبسوط السرخسي، سهل أيب بن حممد بكر أبورخسي، الس
15. 

 .1ج  م،2004بريوت: دار الفكر،  ،حبر العلومه (، 373نصر بن حممد بن أمحد السمرقندي)ت:  ،السمرقندي
ج  ،م1990ه /1410 عرفة،، بريوت: دار املاألمه (، 204)ت: الشافعيحممد بن إدريس بن العباس  ،الشافعي

4. 
ج  ، ه 1415، بريوت: دار الفكر، اإلقنَا يف حل ألفاظ أيب شجَا ،الشربيِن حممد بن أمحد اخلطيبالشربيِن، 

2.  
، بريوت: دار املعرفة، الشافعي اإلمام فقه يف املهذبالشريازي،  يوسف بن علي بن إبراهيمالشريازي، 

 .2 ج ،م1990ه /1410
، م2010، القاهرة: دار احلديث، سبل السالم، ه (1182بن إمساعيل بن صالح الصنعاِّن)ت: حممد ، الصنعاِّن
  .2ج 

القاهرة: دار املعارف،  ،الصاوي على الشرح الصغريه (، 1241أمحد بن حممد اخللويت الصاوي)ت:الصاوي، 
 .4، ج ه  1423، 1ط

، بريوت: دار الفكر، خمتصر خليلمنح اجلليل شرح ه (، 1299حممد بن أمحد بن حممد عليش)ت:عليش، 
 .7م، ج 1989ه /1409

، احملقق: قاسم حممد البيان يف مذهب اإلمام الشافعيه (، 558حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراِّن)ت: العمراِّن، 
 .7، ج م2000ه / 1421، 1: دار املنهاج، طالنوري، جدة

دار  بريوت:، التاج واإلكليل ملختصر خليله (، 897)ت: القاسم الغرناطيحممد بن يوسف بن أيب  ،الغرناطي
 .7 م، ج1994ه /1416، 1الكتب العلمية، ط

، احملقق: حممد بو خبزة، بريوت: دار الغرب الذخرية، ه (684أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف)ت: القرايف، 
  .4م، ج 1994،  1اإلسالمي، ط

 مسري هشام: ، احملققالقرآن ألحكام اجلامع،  (ه 671:  ت)القرطِب بكر أيب بن أمحد بن حممد ، القرطِب
 .3م، ج 2003/ه 1423الرياض،  الكتب، عامل البخاري، الرياض: دار



 
6-7 September 2015 – Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 
Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21

st
 Century 

eISBN: 978-967-13705-0-6 
 

 

 

929 

القاهرة: ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ه (595حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطِب )ت: القرطِب، 
 .3 جم، 2004ه /1425دار احلديث، 

بريوت: دار  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (ه 587: ت)الكاساِّن أمحد بن مسعود بن بكر أبو ،الكاساِّن
 .4ج  ،م1986/ه 1406الكتب العلمية، 

، احملقق: طالل اَلداية يف شرح بداية املبتدي، ه (593علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناِّن)ت: ، املرغيناِّن
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 .م1990، 1، دمشق: دار الفكر، طالتوقيف على مهمات التعاريفعبد الرءوف، بن حممد 

 بريوت: ،ار املتدفق على حدائق األزهارالسيل اجلر ، ه (1250)ت: لي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاِّنحممد بن ع
  .1ج  م،1978ه /1398 ،1، طصادردار 

، بريوت: دار الفكر، اجملمَو شرح املهذب ،(ه 676:  ت)النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو، النووي
 . 15ج  ، م1978ه /1398

، حتقيق: زهري لطالبني وعمدة املفتنيروضة ا، (ه 676: ت)النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو، النووي
 .5م، ج 1991ه /1412، 3الشاويش، بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

املكتب اإلسالمي، ، بريوت: املفتني وعمدة الطالبني روضةالنووي،  مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو ،النووي
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