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 الملخص

دراسذذذذذة هذذذذو  فذذذذرض قذذذذذوانني تذذذذنظم العمذذذذل " يف مذذذذذدى سذذذذلطة رب العمذذذذل هذذذذذا البحذذذذث واملعنذذذذون بذذذذذ"     
عنذذذذذذد علمذذذذذذا  اصذذذذذذطالحا  و  ؛لغذذذذذذة   العمذذذذذذلبذذذذذذدأت فيذذذذذذه بتعريذذذذذذف  ؛فقهيذذذذذذة مقارنذذذذذذة بقذذذذذذانون العمذذذذذذل املصذذذذذذري

املعذذذذذذ   نذذذذذذتُ بيمث ،  واصذذذذذذطالحا  السذذذذذذلطة لغذذذذذذة معذذذذذذ   بينذذذذذذتُ ، مث علمذذذذذذا  القذذذذذذانونو  ،الشذذذذذذريعة اإلسذذذذذذالمية
 لك تعريذذذذذذذذذف العامذذذذذذذذذل لغذذذذذذذذذةوكذذذذذذذذذ القذذذذذذذذذانون ،عنذذذذذذذذذد علمذذذذذذذذذا   "صذذذذذذذذذاح  العمذذذذذذذذل"املذذذذذذذذراد مذذذذذذذذذن مصذذذذذذذذذطل  

إىل  تطذذذذذذذذرقو  ، أقسذذذذذذذذام العمذذذذذذذذل يف  اإلسذذذذذذذذالمنذذذذذذذذاق  البحذذذذذذذذث مث ، عنذذذذذذذذد علمذذذذذذذذا  القذذذذذذذذانون اصذذذذذذذذطالحا و 
وكذذذذذذلك األلفذذذذذا  الفقهيذذذذذة  ،، مبّينذذذذذا  تكذذذذذرع اإلسذذذذذالم للعامذذذذذل  إىل العمذذذذذلديث عذذذذذن نظذذذذذرة اإلسذذذذذالم احلذذذذذ

 .اإلسالم يف  وقيمته العمل مبادئمث تناول البحث  ذات الصلة بالعمل ،

 العامذذل ، يف الذذتحكم  يف مذذدى سذذلطة صذذاح  العمذذل  ي هذذذا أمذذرين أو:مذذا :حبثذذكذذذلك يف  تُ تناولذذ   
عالقذذة همذذا: ثاني ،بذذني الفقذذة والقذذانونالعمذذل  ه جتذذاص صذذاح واجباتذذو  ،العامذذل مسذذلوليات : تضذذمن والذذذي
 .التأديبية بصاح  العمل والعامل  السلطة

 دحديذذذذذذذد األمذذذذذذذور سذذذذذذذلطة صذذذذذذذاح  العمذذذذذذذل يفمذذذذذذذدى  :هذذذذذذذذا البحذذذذذذذث إىلأشذذذذذذذرُت مذذذذذذذن خذذذذذذذالل  كمذذذذذذذا   
، مث تنذذذذذذذذذاول البحذذذذذذذذذث اإلقتصذذذذذذذذذاد اإلسذذذذذذذذذالمي يف وأنواعذذذذذذذذذه  ،املاليذذذذذذذذذة ،والذذذذذذذذذذي تضذذذذذذذذذمن :مفهذذذذذذذذذوم األجذذذذذذذذذر

والضذذذذذذوابع الشذذذذذذرعية الذذذذذذ  دحكذذذذذذم األجذذذذذذر  ، االقتصذذذذذذاديودورهذذذذذذا يف النشذذذذذذاط  ،دحديذذذذذذد األجذذذذذذور موضذذذذذذوع
 يف اإلسالم ،كما تناول البحث تدخل الدولة لتحديد أجور العمال .

 ،  العمذذذذذل يف ضذذذذذبع قذذذذذوانني  ذذذذذ  العمذذذذذلمذذذذذدى سذذذذذلطة صذذذذذاحلكذذذذذالم عذذذذذن ث لتطذذذذذرق البحذذذذذكمذذذذذا    
نقذذذذل العامذذذذل والقيذذذذود كمذذذذا نذذذذاق  البحذذذذث   تنظذذذذيم وقذذذذت العمذذذذل اليذذذذومي ، :مناقشذذذذة وذلذذذذك مذذذذن خذذذذالل 
للحذذذذذديث  تطذذذذذرق مث اإلنفذذذذذراد بتعذذذذذديل عقذذذذذد العمذذذذذل غذذذذذري  ذذذذذدد املذذذذذدة ،ونذذذذذاق  أيضذذذذذا   الذذذذذواردة عليهذذذذذا ،

دحديذذذذد وأخذذذذريا  فقذذذذد تنذذذذاول هذذذذذا البحذذذذث مسذذذذألة  حذذذذد فروعذذذذه ،ألنشذذذذأته أو ل ملصذذذذاح  العمذذذذ غلذذذذقعذذذذن 
 .سن التقاعد للعمال
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Summary 

 

   This research, entitled "the extent of the authority of the employer to impose laws regulating 

the work" doctrinal study compared the law of the Egyptian labor where it began the definition 

of working languages, as well as when scholars of Islamic law and when scholars of law, then 

the statement of the meaning of power language idiomatically, then the statement of meaning to 

be of The term employer when legal scholars, as well as the definition of the worker to Ghuand 

legal scholars, and research discussed the ruling on working in Islam, then touched search to talk 

about the look of Islam to work, noting the honoring of Islam to the worker, as well as the terms 

of jurisprudence work-related, then touched search to principles and work values in Islam. 

   He then discussed the first search over the authority of the employer's control group, which 

included: worker responsibilities and duties towards the employer in Islamic law and Egyptian 

Labor Law, then went to a second search relationship disciplinary authority employer and the 

worker. 

   He also noted that research to the extent of the authority of the employer Fei determine 

financial matters, which included: the concept of wage and types in Islamic economics, then 

touched on the subject of wage determination and its role in economic activity, and legal controls 

governing pay in Islam, also addressed the search of state intervention to determine wages 

workers. 

   Turning search to the extent of the authority of the employer to adjust the laws concerning 

labor, and through the discussion: the organization of working time daily, also discussed the 

research transfer agent and restrictions contained them, and also discussed the autocratic 

amending the employment contract of indefinite duration, also touched Galghemncoth or one of 

its branches, also touched Find determining the retirement age for workers. 

 
 
 
 
 
 
 



ط


 
 
 
 تقديرشكر و 

 
 هذا يف يل يطي و  ؛البحث هذا إلهنا  وفقين الذي ،وتعاىل سبحانه اهلل أمحد ،شي  أي وقبل البداية يف   
 االلتحاق فرصة يل أتاحت ال عمادهتا لو  ،العاملية املدينة امعةجل واالمتنان الشكر جبزيل أتقدم أن ؛املقام

عضا  هيئة أميع جل، و اإلسالمية العلوموكلية  ،وأصوله ،الفقه قسمل أيضا   والشكر العليا، بالدراسات
 والذي "، الرسالة هذص على املشرف "حساين  مد نور  /الدكتور سعادة :وأخ  منهم بالشكر التدريس،
 وسعة وكرما   ،التعامل يف أرحيية منه ملست حيث ؛الشكل هبذا الرسالة هذص إخراج يف الواض  األثر له كان
 حسناته. ميزان يف ذلك جيعل وأن واملثوبة، األجر له يكت  أن وجل عز اهلل أسألف صدر،
 ال  الصورة هذص يف البحث هذا إخراج يف العون يد يل مدّ  من لكل والعرفان الشكر خبال  أتقدم كما   

 خالصا   جيعله وأن العمل هذا أجر كذلك حيرمين وأال ،واملثوبة ،األجر :م يكت  أن أسأل فاهلل ،هو عليها
 .الكرع لوجهه
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 اإلهـــــــــــــــــداء

 
 ...دي يف هذا البحث املتواضع أهدي مثرة جه   

 .ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا  مد املرسلني ،إمام إىل سيد اخللق و  إىل منارة العلم ،
وأن يرمحهما   ،وأن يرزقين برمها يف طاعته، اوأسأل اهلل تعاىل أن ميد يف عمرمه –ا اهللمحفظه-يوأم يبأإىل و 

 كما ربياين صغريا .
ثر يف تشجيعي ومسانديت مىت ظهر مين الرتاخي فجزاص وكان له أكرب األ ،الذي وقف جبانيبىل رفيق حيايت إو 

 .اهلل خري اجلزا 
وأن يقر  ،وأن يستخدمهم يف طاعته ،  اهلل سبحانه وتعاىل أن ينبتهم نباتا  حسنا وإىل أوالدي الذين أسال

 عيين بربمها.
وجيمعين بكم يف الدنيا  ،أن حيفظكم اهللو أسأل  ،هذا اجلهد املتواضع قبولمجيعا ؛ أرجو منكم هلال   إىل

 ... اللهم آمني.يف جنته ، ودار مقامته  اآلخرةيف و على طاعته، 

 
 
 
 
 

 المحتوياتفهارس 
 الصفحة الموضوع
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 المقدمة
 
ونعذذذذذذذوذ بذذذذذذذاهلل مذذذذذذذن شذذذذذذذرور أنفسذذذذذذذنا وسذذذذذذذيئات  إن احلمذذذذذذذد هلل سمذذذذذذذدص ونسذذذذذذذتعينه ونسذذذذذذذتهديه ونسذذذذذذذتغفرص   
وأشذذذذهد أن ال إلذذذذه إال اهلل وحذذذذدص  ،هذذذذادي لذذذذه ومذذذذن يضذذذذلل فذذذذال ،مذذذذن يهذذذذد اهلل فذذذذال مضذذذذل لذذذذه ،نذذذاأعمال

فقذذذذذذد جذذذذذذا ت شذذذذذذريعة اإلسذذذذذذالم لتحقيذذذذذذق وبعذذذذذذد  ، ال شذذذذذذريك لذذذذذذه و أشذذذذذذهد أن  مذذذذذذدا عبذذذذذذدص و رسذذذذذذوله
 كذذذلو  كذذذل زمذذذان صذذذاحلة لكذذذل جذذذنس و ،وهذذذي شذذذريعة خالذذذدة ،البشذذذر يف دنيذذذاهم وأخذذذراهم مصذذذاح
 .مكان

 ،معذذذذذذ  نو:ذذذذذذا أنذذذذذذه ال جيذذذذذذد أمذذذذذذر و ،وممذذذذذذا جعلهذذذذذذا كذذذذذذذلك أهنذذذذذذا اتسذذذذذذمت بصذذذذذذف  الشذذذذذذمول و اليسذذذذذذر   
إمذذذذذذذذا بذذذذذذذذن   ،ال تنذذذذذذذذزل نازلذذذذذذذذة ألي إنسذذذذذذذذان إال وجذذذذذذذذد :ذذذذذذذذا يف شذذذذذذذذريعة اهلل حكمذذذذذذذذا دحذذذذذذذذدث قضذذذذذذذذية و وال

 البيئذذذذذةأو  هذذذذذذا اإلنسذذذذذانأيذذذذذا كذذذذذان جذذذذذنس  عذذذذذن طريذذذذذق قاعذذذذذدة كليذذذذذة و أصذذذذذل جذذذذذامع،أو  ،صذذذذذري  واضذذذذذ 
 .العصر الذي يعي  فيهأو 

إمذذذذذا  ،يف هذذذذذذص الشذذذذذريعة العظيمذذذذذة و ال نازلذذذذذة دحذذذذذل باألمذذذذذة إال و :ذذذذذا حكذذذذذم ،فمذذذذذا مذذذذذن قضذذذذذية دحذذذذذدث   
 .الشريعة و مقاصدها العامة استنباطا من خالل تلك النصوص على ضو  مبادئ وإمانصا 

عي الذذذذذذي هذذذذذو أفضذذذذذل العلذذذذذم الشذذذذذر  يل أن شذذذذذرح صذذذذذدري لدراسذذذذذة --مذذذذذن توفيذذذذذق اهلل كذذذذذان و قذذذذذد   
 .العلوم و أشرفها

فهذذذذذذي أحكذذذذذذام تذذذذذذالزم املسذذذذذذلم يف  ،شذذذذذذرفه جتذذذذذذل عذذذذذذن الوصذذذذذذف و اإلحاطذذذذذذة الفقذذذذذذه و علذذذذذذم و عظمذذذذذذة   
 .مبا بينه و بني اخللقأو  منها مبا بينه و بني ربه سوا  ما يتعلق ،حياته كلها

 فالفقذذذذذه هذذذذذو أنبتذذذذذت اخلذذذذذري فيهذذذذذا للنذذذذذاس علذذذذذى األرض الطيبذذذذذةفالفقذذذذذه يف ديذذذذذن اهلل كالغيذذذذذث إذا هطذذذذذل    
حلهذذذذذا  و رابطذذذذذة ،بذذذذذل هذذذذذو واسذذذذذطة عقذذذذذدها ،و عليذذذذذه مذذذذذدارها و رحاهذذذذذا ،مثذذذذذرة العلذذذذذوم الشذذذذذرعية و جناهذذذذذا

 ولعذذذذذذل مذذذذذذن أعظذذذذذذم أبذذذذذذواب ،و لذذذذذذه يذذذذذذدين اخلذذذذذذاص و العذذذذذذام ،إذ بذذذذذذه يعذذذذذذرف احلذذذذذذالل و احلذذذذذذرام ،و عقذذذذذذدها
 ولوهذذذذذذذا اهتمذذذذذذذامهم، مذذذذذذذا يذذذذذذذنظم عالقذذذذذذذات النذذذذذذذاس مذذذذذذذعبالعلمذذذذذذذا  وطلبذذذذذذذة العلذذذذذذذم أن ي جبذذذذذذذدرالفقذذذذذذذه الذذذذذذذ  

،  احليذذذذذاة السذذذذذيما فيمذذذذذا يتعلذذذذذق بفقذذذذذه املعذذذذذامالت والعالقذذذذذات املاليذذذذذة الذذذذذ  تعتذذذذذرب قذذذذذوام ؛بعضذذذذذهم الذذذذذبع 
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وبذذذذذث األمذذذذذان بذذذذذني عبذذذذذاد الذذذذذرمحن،  طمئنذذذذذانواالاألمذذذذذور أدعذذذذذى إىل الراحذذذذذة  والوقذذذذذوف علذذذذذى أحكذذذذذام هذذذذذذص
 .الشيطان وقطع سبل

الذذذذذذذذي امتذذذذذذذازت بذذذذذذذه احليذذذذذذذاة املعاصذذذذذذذرة مبفاهيمهذذذذذذذا وأسذذذذذذذاليبها وحاجتهذذذذذذذا،  ويف ظذذذذذذذل التطذذذذذذذور السذذذذذذذريع   
قضذذذذذذايا فقهيذذذذذذة عديذذذذذذدة مسذذذذذذتجدة تذذذذذذأثرت هبذذذذذذا حيذذذذذذاة النذذذذذذاس يف سذذذذذذرعة مذهلذذذذذذة،  بذذذذذذرزت علذذذذذذى السذذذذذذاحة
هذذذذذذذذص القواعذذذذذذذد دراسذذذذذذذة حبذذذذذذذث ودارسذذذذذذذة، ممذذذذذذذا جيعذذذذذذذل احلاجذذذذذذذة ماسذذذذذذذة إىل دراسذذذذذذذة  دحتذذذذذذذاج بذذذذذذذال شذذذذذذذك إىل
والسذذذذذيما  ؛يا املعاصذذذذذرة املعروضذذذذذة علذذذذذى فقهذذذذذا  العصذذذذذرواعيذذذذذة ملعاجلذذذذذة كثذذذذذري مذذذذذن القضذذذذذا تأصذذذذذيلية شذذذذذاملة

وثغذذذذرات ال  ، إىل جانذذذذ  سذذذذد فجذذذذوات النذذذذوازل الطارئذذذذة املرتبطذذذذة بذذذذالعقود واملبذذذذادالت املاليذذذذة املركبذذذذة يف
  .تزال باقية يف املوضوع نفسه

واقذذذذذذع االقتصذذذذذذاد اإلسذذذذذذالمي املعاصذذذذذذر،  القواعذذذذذذد واألصذذذذذذول وإدراكذذذذذذا ملذذذذذذا يفرضذذذذذذه ونظذذذذذذرا ألمهيذذذذذذة هذذذذذذذص   
ا وفذذذذذذذذق أعما:ذذذذذذذذالذذذذذذذذ  دحذذذذذذذذرص علذذذذذذذذى إدارة  ومذذذذذذذذا دحتاجذذذذذذذذه املصذذذذذذذذارف وامللسسذذذذذذذذات والشذذذذذذذذركات التجاريذذذذذذذذة
فذذذذذرض  يف العمذذذذذل  ربمذذذذذدى سذذذذذلطة  )ب األحكذذذذذام الشذذذذذرعية، جذذذذذا ت هذذذذذذص الدراسذذذذذة حذذذذذول مذذذذذا يتعلذذذذذق

واالقتصذذذذذاديني  للفقهذذذذذا حكذذذذذام األمبينذذذذذة ضذذذذذرورة هذذذذذذص  دراسذذذذذة فقهيذذذذذة مقارنذذذذذة(-قذذذذذوانني تذذذذذنظم العمذذذذذل
الشذذذذذذذذذركات  أعمذذذذذذذذذال واملستشذذذذذذذذذارين، وأعضذذذذذذذذذا  ا:يئذذذذذذذذذات الشذذذذذذذذذرعية املشذذذذذذذذذرفني علذذذذذذذذذى سذذذذذذذذذالمةواخلذذذذذذذذذربا ، 

القضذذذذذذايا املسذذذذذذتجدة وإبذذذذذذدا   واملصذذذذذذارف اإلسذذذذذذالمية مذذذذذذن احملذذذذذذاذير الشذذذذذذرعية، لكذذذذذذي يتسذذذذذذ  :ذذذذذذم معاجلذذذذذذة
ات املتشذذذذذذابكة الذذذذذذ  متخضذذذذذذت عذذذذذذن االلتزامذذذذذذاحلكذذذذذذم الشذذذذذذرعي حذذذذذذول االسذذذذذذتفتا ات املعروضذذذذذذة علذذذذذذيهم، و 

الفقهيذذذذذة  ا التجذذذذذاري اليذذذذذوم، فحنذذذذذه ال  ذذذذذي  حينئذذذذذذ مذذذذذن الرجذذذذذوع إىل القواعذذذذذدمدهشذذذذذة يف عاملنذذذذذ تطذذذذذورات
وتوجيهذذذذذذذات  العظيمذذذذذذذة الذذذذذذذ  متثذذذذذذذل روعذذذذذذذة التشذذذذذذذريع احلكذذذذذذذيم يف أسذذذذذذذاليبه القوميذذذذذذذة، املشذذذذذذذتملة علذذذذذذذى علذذذذذذذل

املعلذذذذذذذذوم أن األمذذذذذذذذر احلذذذذذذذذادث اجلديذذذذذذذذد ال ميكذذذذذذذذن معرفذذذذذذذذة حكمذذذذذذذذه يف الشذذذذذذذذرع إال بفقذذذذذذذذه  ومذذذذذذذذن لألحكذذذذذذذذام
 ة، مث بدرايذذذذة القواعذذذذد الذذذذ  كانذذذذت وليذذذذدة اسذذذذتنباطات الفقهذذذذا مذذذذن الكتذذذذاب والسذذذذن نصذذذذوص الذذذذوحي

 .واجتهاداهتم عرب العصور 
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 :موضوع البحث 

معرفة الطريق  واملقصود منه ،التشريع اإلسالمي عدالة استيفا  احلق، وتتجلى فيه، ألساسيا  ورص   
 .ضرر السليم السرتداد احلق بدون تعد وال

 عية، ألمهيته يف الفقهفر  ائلوالقواعد يف صورة مس الفقه،كت  املوضوع مثار البحث يف   لقد ظل هذا   
األحكام القضائية  اإلسالمي بوجه عام، و الحتوائه على بع  املعامالت ال  جرى فيها التمييز بني

 .معاناة وأحكام الديانة للسيطرة على احلق بدون مزيد

وأمته عليهم فضال منه ،أنزل عليهم دين اإلسالم، دينا قيما، وأكمله :م  ومن رمحة اهلل بعبادص أن   
 ،وجعل :م منهجا كامال شامال يفي مبتطلباهتم ،ودنياهم، وشرع :م ما فيه صالح دينهم  ،ونعمة

كل ذي  واألعراض إال حبقها، وشدد على ضرورة إعطا ، واألموال  ، ويعاجل مشكالهتم، فحرم الدما 
 ،بع  وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم تعدي الناس بعضهم على، ورغ  يف ذلك ،حق حقه

أو ، جيحدصأو  ،وشرع من احلدود والتعازير ما فيه زجر لكل من سولت له نفسه أن مينع حقا ألحد
وفصل  ،فشرع القضا  ؛أهلها مياطل يف أدائه، وشرع اهلل من التدابري ما يعني على إيصال احلقوق إىل

القضا  هو الطريق الثاين حلفظ حقوق  فكان ؛كامه للفصل بني الناس فيما ينشأ بينهم من منازعاتأح
فحن  ،وطي  نفسه، واختيارص  ،االستيفا  برغبة من عليه احلق واستيفائها بعد الطريق األول وهو ، العباد

احلق ممن هو عليه حال اإلجباري وهو طريق القضا ، وهو األصل يف استيفا   مل يكن ذلك كان الطريق
ماذا لو أن صاح  احلق مل يتمكن من احلصول على حقه برضا من عليه احلق، وال عن  التنازع، لكن

  اخلاصة؟ بطريقتهأو  فهل له أن يستقل باستيفا  حقه بنفسه ؟!القضا  طريق

  يتعذر عليه طريق القضا ؟ وهل له ذلك حىت ولو مل    

 واحلدود ،وحق القصاص، أم أن هناك فرقا بني احلق املايلقوق كل احل  هذا احلكميشمل  وهل   
 واجلنايات وغريها؟
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قاعدة فقهية ن  عليها الفقها  تضبع لنا بيان هذص األحكام حبيث نستفيد منها يف  وهل هناك من   
 أحكام ما يستجد من نوازل مما له تعلق هبذص القضية؟ معرفة

، وقد رغبت يف أن يالمس -تعاىل-اهلل  تناولنا :ذا البحث إن شا هذا ما سنحاول بيانه من خالل     
وتطبيقه على احلوادث املستجدة ال  مل يرد :ا حكم  مناقشتهاملوضوع واقع املسلمني اليوم من خالل 

العمل  ربسلطة مدى األقدمني، لذا جا  العنوان على النحو التايل: ) ضوابع  ددة يف كت أو  مفصل
التوفيق والسداد والصواب واإلخالص يف القول  -تعاىل-اهلل تبارك و ةسائل قوانني تنظم العمل(رض ف يف 
 مل.والع

 أسباب اختيار الموضوع
 
ما :ا من أمهية بالغة شدد فيها الشرع وأمر حبفظها في خي هذا املوضوع حبقوق العباد، وال تعلق -5

السيما وسن يف عصر كثر فيه أكل أموال الناس بالباطل،  ؛أكلها بالباطل وأدائها ألصحاهبا. وحرم
 .التقاضي على البع  وشق فيه طريق

 الباحث يف كت  الفقه والفروع جيد أن العلما  يشريون إىل هذا املوضوع دون وضع ضوابع أن -1
حبثي هذا أن أضع تصورا أمام   ددة له إال نادرا، وغالبا ما يذكرون فروعا فقهية،  فأردت يف

 .اإلهبام القارئ يزيل غموضه وينجلي به بع 
باستثنا   مل يأخذ حقه يف البحث بصورة مستقلة يف كت  املتقدمني وال املعاصرين وضوعهذا املأن  -2

قريبا يف هذص  سنشري إليها –بع  الدراسات املعاصرة ال  تناولت املوضوع من بع  جوانبه 
جوانبه فهو من املواضيع  موضوع، ومل تستوف كافةإال أهنا مل تعع التصور املطلوب لل –املقدمة 

 همأمهيتها ويربز ما ميكن أن تس ال  مل تزل حباجة شديدة إىل حبثها ومجعها يف سلك واحد يظهر
 .به يف مصاح العباد

الشرعية يلدي إىل النزاع واخلصام والتعدي على  ن عدم ضبع قضية استيفا  احلقوق بالضوابعأ -4
 .إبراز ما تنضبع به هذص القضية حسما ملادة النزاع بني العباد احلاجة ماسة إىلاحلقوق، مما جيعل 
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على  ما الحظته من إمكانية حل كثري من املنازعات املالية املعاصرة وإجياد حلول شرعية للقضا  -1
مما  مضاجعهم، من امللسسات املالية احلديثة وأرقت ا  مشكلة املماطلة بالديون ال  أزعجت كثري 

اإلملام هبا و فهمها و دراستها لكي خيرج بنتائج يستفيد منها و يفيد هبا  ي من الباحثيستدع
 .اإلسالمي اجملتمع

حيث إن تطور الفقه وجتديدص  ؛تعلق املوضوع بالقواعد الفقهية، فهي أهم ما ينبغي االشتغال به -6
السابقة لالستفادة وعلى استيعاب النوازل واالستنباطات ،أصوله وكلياته وقواعدص متوقف على ضبع

حفظ  يف الطوارئ والنوازل الالحقة، وهذا كله يتأتى بضبع القواعد الفقهية فنستغين هبا عن منها
وأمهيتها، وجاللة العلم  اجلزئيات الندراجها فيها كما تقدم، فحن أمر القواعد والضوابع الفقهية أكثر

 .هبا وشرفه، قد غدا من مأثورات أهل العلم وطالبه
 :والدراسات ذات الصلة بالموضوع األبحاث

 

والقرارات الوزارية املنفذة 1112لسنة  51رقم  قانون العمل املصري شتات ،أسامة أمحد،-
 احمللة الكربى -م،دار الكت  القانونية ،مصر1116ألحكامه،
احتوى الكتاب على موضوعات رئيسية منها الكتاب األول: الذي اشتمل على التعاريف واألحكام      

العامة،الكتاب الثاين : عالقات العمل الفردية والذي اشتمل على األبواب التالية :الباب األول :التشغيل 
زات ،الباب اخلامس ،الباب الثاين :عقد العمل الفردي ،الباب الثالث :األجور ،الباب الرابع :اإلجا

ومسا لتهم ،الباب السادس :تنظيم العمل ،الباب السابع :انقضا  عالقة العمل ،وقد :واجبات العمال 
مميزات هذا الكتاب أنه حرص على تقدع قانون العمل يف صورة مبسطة لكي اكتفيت عند هذا احلد .ومن 

يتس  لكل فئات العمال من أن يلموا ،ويفهموا  تواص ،وكذلك أرباب األعمال ،ولكن هناك بع  القوانني 
ص احلقوق ال  ذكرها الشارع احلكيم،وقمت مبقارنة هذال  ال تزال حباجة إىل تطوير،وإعادة صياغة لتشمل 

 القوانني بالشريعة اإلسالمية.
دراسة مقارنة،دار الكت  القانونية –مصطفى ،أمين عبد العزيز،قيود السلطة التأديبية لصاح  العمل -

 م.1112،مصر،
احتوى هذا الكتاب على فصل متهيدي وثالثة أبواب ، الفصل التمهيدي  :مفهوم السلطة التأديبية وطبيعة 

،الباب الثاين :قيود توقيع اجلزا  األول :القيود السابقة على توقيع اجلزا  التأدييب القيود الواردة عليها ،الباب
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من مميزات هذا الكتاب أنه حرص و  التأدييب وتنفيذص ،الباب الثالث :ضمانات فاعلية قيود السلطة التاديبية.
 1112لسنة  51د على بيان قيود السلطة التأديبية لصاح  العمل الواردة بقانون العمل املوحد اجلدي

باعتبارها احلد األدىن لقيود وضمانات تأدي  العمال ،ال  ال جيوز النزول عنها ،أو االتفاق على اإلنتقاص 
تفاق إلمبراعاة ااإلستدالل من الفقه اإلسالمي  أضفت إىل ذلكمنها ألي سب  من األسباب،ولكن 

  واخلالف من املذاه  األربعة.
دراسة مقارنة ،امللسسة الفنية للطباعة –ت يف قانون العمل املصري اجلديد الصباحي  مد رفعت ، اضرا-

 م.1155-1151والنشر ،
وأربعة أبواب ،الباب التمهيدي :اخلصائ  العامة لقانون العمل ،احتوى هذا الكتاب على باب متهيدي 

ل انطباقه ،الباب الثاين ،الباب األول :التعريف بعقد العمل والتميز بني وبني غريص من العقود األخرى وجما
:إبرام عقد العمل ،الباب الثالث :آثار عقد العمل ،الباب الرابع :انتها  عقد العمل .ومن مميزات هذا 

نه أوض  رؤية املشرع املصري يف قانون العمل املصري اجلديد ،مث أحكام الفقه اإلسالمي للعمل الكتاب أ
،ولكن أضفت إىل ذلك اإلستدالل من ه وأثارص ،وانتهائه وذلك من خالل عرضه لتعريف عقد العمل ،وإبرام

 اق واخلالف من املذاه  األربعة. الفقه اإلسالمي مبراعاة اإلتف
الشريف ،شرف بن علي ،اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان )دراسة مقارنة(،رسالة دكتوراص ،جامعة امللك -

 ه.5221مكة املكرمة،–عبد العزيز 
،وثالثة أبواب أساسية ،وخامتة،أما املقدمة فقد دحدثت عن احتوت هذص الرسالة على مقدمة،باب متهيدي 

أمهية عقد العمل ،الباب التمهيدي :تعريف اإلجارة ،وأدلة مشروعيتها ،وصفة مشروعيتها ،مث أقسام 
لنسبة للعامل ولصاح  اإلجارة،الباب األول:أركان عقد اإلجارة ،الباب الثاين :أحكام عقد اإلجارة با

ومن مميزات هذا الكتاب أنه أوض  بيان حكم الفقه اإلسالمي يف العمل ،الباب الثالث:انتها  عقد العمل .
تنظيم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال ،وما ورد يف نظام العمل والعمال السعودي.فقد استفدت  

ور املتعلقة يف اإلجارة وأحكامها ، وأضفت إليها كثريا  من هذص الرسالة ،وقمت باإلعتماد علي بع  األم
 ما ورد يف قانون العمل املصري اجلديد .

 
 



-7-


 : منهج البحث
 هو المنهج االستقرائى التحليلى

 عرض الموضوع : في هذا وسأتبع الخطوات التالية 

 

 .البعيد عن التعص  للرأي و عن التجري  للمخالف،حرصت على التزام املنهج العلمي -5
 .مسألة حبسبها على توثيق األقوال من املصادر األصلية يف كل االعتماد -1
 – حس  اإلمكان –التزام األمانة العلمية يف عزو األقوال لقائليها مع استقصا  أدلتها  احلرص على -2

 و ذكذذر مذذا يذذرد عليهذذا مذذن مناقشذذات ومذذا جيذذاب بذذه عنهذذا إن وجذذدت ،مذذع بيذذان وجذذه االسذذتدالل 
والعذزو واالقتبذاس  لعذد كتابذة البحذوث العلميذة يف النقذا هو متعذارف عليذه مذن قوامب االلتزامو  ،إجابات

 .لصاحبه فهو من فهمي القاصر اجلوابأو  املناقشةأو  إذا مل أنس  التعليل والتوثيق والرتجي . و
بذني  اآليذة، ذاكرا اسم السورة ورقذم -تعاىل- ية إىل مواضعها من كتاب اهللالقرآن اآلياتالتزمت بعزو  -4

 .عدم إثقال ا:وام  وتيسريا على القارئ يف املنت، رغبة يف اآليةمعقوفتني عق  ذكر 
أحذدمها اكتفيذت ببيذان أو  الصذحيحني ريج األحاديث مذن مصذادرها األصذلية فذحن كذان احلذديث يف  -1

األثذذذر يف أو  ،احلذذذديث الكتذذذاب، والبذذذاب، ورقذذذمالتخذذذريج بذذذذكر  التزمذذذت يفو  ،ذلذذذك واإلحالذذذة عليهمذذذا
بغيذذة تيسذذري الرجذذوع للحذذديث حذذىت وإن اختلفذذت الطبعذذات إضذذافة  الغالذذ  مذذع ذكذذر اجلذذز  والصذذفحة
 .للحديث –رمحهم اهلل  – لالستفادة من تبوي  األئمة

 اللغويذذة مذذن معجمذذات اللغذذة املعتمذذدة، وتكذذون اإلحالذذة باملذذادة واجلذذز  والصذذفحة يف وثقذذت املعذذاين -6
 .الغال 

املللذف،  أسذجل بياناتذه كاملذة )اسذم –باسذتثنا  املقدمذة  –ا:ذام   املرجذع للمذرة األوىل يف عنذد ذكذر -1
الكتذاب فقذع وإن   واحملقق، ودار النشر، وتارخيه إن وجد(، مث بعذد ذلذك أكتفذي باإلحالذة بذذكر اسذم

 بينهما بذكر اسم املللف خمتصرا.  ميكن أن يشتبه به، فحين أميزأو  كان اسم الكتاب موافقا لغريص

 ثــة البحــخط
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 .وهبا أبرز النتائجخامتة  و ،فصلني و ،ومتهيد ،مقدمةمن البحث يتكون 
 

  المقدمة:
 . تهختيارص والدراسات السابقة ، ومنهج البحث وخطافيها أمهية املوضوع وأسباب  و

  اإلسالم في مفهوم العمل :  التمهيد

 :خمسة مباحثوفيه  
 .(العامل، العمل صاح  ،العمل، السلطة )تعريف األول:املبحث 
 .يف اإلسالم العمل أقسام الثاين:املبحث 
 نظرة اإلسالم إىل العمل. الثالث:املبحث 

 األلفا  الفقهية ذات الصلة بالعمل. املبحث الرابع:
 .اإلسالميف وقيمته مبادئ العمل  اخلامس:املبحث 

 
  العامل في التحكم  في مدى سلطة صاحب العمل  : الفصل األول

 :وفية مبحثان 
 :املبحث األول

 )بني الفقه والقانون(مسلوليات العامل وواجباته جتاص صاح  العمل    
 :اآلتية املطال  ويشمل
 .املطلوب العمل أدا  :األول املطل  -
 العمل.    ال  تنفيذ األوامر :الثاين املطل  -
 .بنفسه العمل متابعة :الثالث املطل  -
 العمل. فرتة أثنا  العمل عن الغياب عدم :الرابع املطل  -
 .فيهاأو  ومعدات يعمل هبا أدوات من مسلوليته دحت ما على احلفا   :اخلامس املطل  -
 أسرار العمل. إفشا  املطل  السادس: عدم -
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 املبحث الثاين:
 عالقة السلطة التأديبية بصاح  العمل والعامل.   

 وفيه مطلبان:
  تنفيذ العقوبة التأديبية.املطل  األول:اإلجرا ات الفقهية و القانونية ال  تسبق 
   بية.واجلزا ات التأدي  العقوبةزمة  لصحة تنفيذ الال الفقهية والقانونية  : الشروطالثايناملطل 

  مدى سلطة صاحب العمل في فرض القوانين: الثانيالفصل 

 :مبحثانوفيه  
 .مدى سلطة صاح  العمل يف دحديد األمور املالية: املبحث األول
 :مطال وفيه أربعة 

 االقتصاد اإلسالم. يف مفهوم األجر وأنواعه املطل  األول : -
 النشاط االقتصادي. يف دحديد األجور ودورها : الثاين  املطل  -
 .اإلسالميف ثالث:الضوابع الشرعية ال  دحكم األجر ال املطل  -
 الرابع:تدخل الدولة لتحديد أجور العمال. املطل  -
 العمل يف ضبع قوانني    العملسلطة صاح  ى مدالثاين:املبحث  -

 وفيه مخسة مطال :
 تنظيم وقت العمل اليومي.األول: املطل  -
 : نقل العامل والقيود الواردة عليها.الثاين املطل  -
 نفراد بتعديل عقد العمل غري  دد املدة.اال:  الثالث املطل  -
 أحد فروعه.أو  غلق منشأته: الرابع املطل  -
 التقاعد للعمال.اخلامس:دحديد سن  املطل  -

 تشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.  : الخاتمة
 .الفهــــارس



-11-


 .اآلياتفهرس  -
 فهرس األحاديث . -
 قائمة املصادر. -
 فهرس احملتويات. -
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 .اإلسالم في التمهيد: مفهوم العمل 

 :وفيه خمسة مباحث
 العامل(.،صاحب العمل،السلطة،المبحث األول : تعريف )العمل 

 .أقسام العمل في  اإلسالمالمبحث الثاني : 
 المبحث الثالث : نظرة اإلسالم إلى العمل.

 المبحث الرابع : األلفاظ الفقهية ذات الصلة بالعمل.
 اإلسالم. في وقيمته المبحث الخامس : مبادئ العمل 

 
 
 
 
 

 العامل(. ، صاحب العمل ، السلطة ،تعريف )العمل  المبحث األول:
 : فى اللغة العمل  -
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  . يفعل،والالم أصل واحد صحي  عام يف كل فعل  وامليم، فالعني،عمل يعمل عمال ، فهو عامل 
: القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل ، لةُ م  والع   الفعل.واملعاملة: مصدر  عمل.الة: أجر ما م  والع  
 (5) سوص.أو  طيا ،أو  حفرا ،

ا الصمد ق اتُ ِإَّنم ا ] --قال اهلل     . هم السقاص الذين يأخدون  (1) [لِْلُفق ر ا  و اْلم س اِكنِي و اْلع اِمِلني  ع ل يذْه 
 ساع.أو  الصدقات من أرباهبم وأحدهم عامل

ْيبذ ر  َن ْل  نأ -^-ويف حديث خيرب : " عن نافع عن عبد اهلل بن عمر عن رسول اهلل     ُه د ف ع  ِإىل  يذ ُهوِد خ 
ْيبذ ر   ا ِمْن أْموا:ِِمْ خ   .(2)  . ش طُر مث  رِه ا -^-وأن لرسول اهلل  و أْرض ه ا ، ع ل ى أْن يذ ْعت ِمُلوه 
وحراسة ،وسو  ،وتلقي  ،وزراعة ،أهنم يقومون مبا دحتاج إليه من عمارة يأ ؛إفتعال من العمل :عمالواأل 

 .(4)ذلك
 عدة نذكر منها له تعريفات  :  في االصطالح عملال : 
  (1)من األسباب حيل مبا املال دحصيل اللسانأهل عرف  يف كتساباال  -5
 .(6)واخلدمات السلع إنتاج مستهدفا اإلنسان يبذله اإلرادي الذي اجلهد -1
  
غري ذلك سوا  كان لصاح  أو  ياذهنأو  ايدوي كانيقوم به اإلنسان سوا   جهد كل وأرى أن العمل هو  " 

يذ ْعم ُلون  ل ُه م ا ي ش اُ  ِمْن  ]:- -، قال اهلل -تعاىل-ويكون عبادة مع إخالص النية هلل  ،أم لغريص ،العمل
 ."  (1)[و ا للمه خ ل ق ُكْم و م ا تذ ْعم ُلون  ] :-- اهلل ، وقال (5) [   ارِي   و مت  اثِيل  و ِجف اٍن ك اجلْ و اِب و ُقُدوٍر ر اِسي اتٍ 

                                                           
م ،دار 5212-ه5222بن فارس ،أبو احلسني أمحد ، دحقيق عبد السالم  مد، طبعة ا،اللغةمعجم مقاييس  -  (5)

 541،ص4،ج6الفكر،عج
 61سورة التوبة: اآلية -  (1)
والزرع جبز  من الثمر  املعاملة و ،باب املساقاةكتاب املساقاة  ، النيسابوريم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ، مسلسلم صحي  م -   (2)

 .5516،ص2،ج( 5115)برقم
-ه451صادر، بريوت  ر، دااألوىل ة، الطبع414، ص55، جمكرمالفضل مجال الدين  مد بن  و، أببن منظورا العرب،لسان  - (4)

  ل(.-م-)ع ة، مادم5221
 م ،5211ه،5411، 5ط  ،21،،ص5زكار،ج سهيل دحقيق الفصل الثالث، ، بن احلسن أبو عبد اهلل  مد الكس ،الشيباين، -  (1)

   .سوريا دمشق،
 .)تعذر احلصول عليه(.القاهرة، مصر، دار الكتاب املصري، 26، ص5اجلمال،  مد، ، ط،موسوعة االقتصاد اإلسالمي  -  (6)
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 سم سلطه اهلل فتسلع علذيهم، واال )سلع( مبع  القهر، وقد يف األصل السلطة لغة :اللغةفي  السلطة
وسلذيع( أي  ع  لْ واألنثى سلذيطة سلطانة، ولسان )س   ،لطة )بالضم(. السلع السلذيع الطويل اللسانسُ 

 . (2)فصي ، والتسليع: التغلي ، وإطالق القهر والقدرة
 األعلى املسلم له بالنفوذ أو ا:يئة االجتماعية، قد تعرب السلطة عن املرجع " :االصطالح في السلطة

القادرة على فرض إرادهتا على اإلرادات األخرى، حبيث تعرتف ا:يئات األخرى بالقيادة والفصل، 
وبقدرهتا، وحبقها يف احملاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية، ويوج  االحرتام 

 .(4)اللتزام بقراراهتااالعتباراهتا و 
 العمل:صاحب  -
  " أو نفسه باملنفعة ،احلكومة أو  ،له أهداف تعود على اجملتمع يقتصاداهو من يقوم بتأسيس نشاط

 .وإدارته صدحت تدبري  ونمل معه آخر املادية ،ويقوم بالع
 (  يقانون العمل املصر )طبقا  ل صاح  العمل: 
ح  العمل كل شخ  " صا على أن1112لسنة  51فقرة ب( من قانون العمل رقم )5نصت املادة 

أو  مكت  ( يستخدم عامالأو  ،أو مدرسة،مجعية أو  ،عتبارىي )كشركةاأو  طبيعى )تاجر فرد مثال(
 .(1)لقا  أجر"  أكثر

 وقيل يف لسان العرب عامل،وفاعلها  عمال،عمل يعمل  وردت لفظة عامذل مبع  :فى اللغة العامل  "
 .للذي يستخرج الزكاة: عامل هو الذي يتوىل أمور الرجل يف ماله وملكه وعمله، ومنه قيل والعامل
 . (5)"  يقال له عمالة بالضم ةيأخذص العامل من األجر  والذي

                                                                                                                                                                                                
 .52سورة سبأ:اآلية- (5)
 .26سورة الصافات:اآلية- (1)
 مادة )س.ل.ط(. ،211، ص1ج منظور، نالعرب، ابلسان  -(2)

-
  www.presstetouan.com/files/1297956221.doc سلطة التشريعية والتنفيذية يف مكافحة اجلرمية،دور ال 4
م ،دار الكت  القانونية 2،1116والقرارات الوزارية املنفذة ألحكامه،شتات ،أسامة أمحد، ص 1112لسنة  51قانون العمل رقم  - (1)

 احمللة الكربى.–،مصر 
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ق اُت لِْلُفق ر اِ  و اْلم س اِكنِي ] -- قوله يف  الكرع القرآن يف ذكر لفظ  العامل و     و اْلع اِمِلني  ِإَّنم ا الصمد 
ِبيِل اللمِه و اْبِن السمِبيِل ف رِيض ة  مِ  ن  اللمِه  و اللمُه ع ِليم  ع ل يذْه ا و اْلُمل لمف ِة قُذُلوبُذُهْم و يف الرِّق اِب و اْلغ ارِِمني  و يف س 

  .، ويتولون قبضها من أهلها  السعاة الذين جيلبون الصدقة هم: ونالعاملف ،(1)[ح ِكيم  
ق ِة باحل ّق كالغ ازِي يف   "-^–رسول اهلل قول  يف السنة النبوية  يف وذكر لفظ العامل  الع اِمُل على الّصد 

ِبيِل اهلل حىت يذ ْرِجع  إىل بذ ْيِته  على مجع الصدقات. يد استعمل لفظ العامل مبع  الساعفق (2)  " س 
 ( :املصريقانون العمل )طبقا  ل العامل 

يعمل مقابل أجر لدى صاح  عمل  يأ( على أن :العامل هو كل شخ  طبيع)ة فقر -5 املادة نصت
 العمال الذين ال تسري أحكام هذا القانون عليهم أن على ( 4ونصت املادة) ،  (4)ودحت إرادته وإشرافه

 وهم :
 ارة احمللية وا:يئات العامة.داإلذلك وحدات  يف أجهزة الدولة مبا ب ونالعامل -5
 حكمهم. يف عمال اخلدمة املنزلية ومن  -1
 .(1)يعو:م فعال ، وذلك ما مل يرد ن  على خالف ذلك ينصاح  العمل الذ أفراد أسرة -2
 .أقسام العمل في  اإلسالمث الثانى : حالمب

م ْن ع ِمل  ص احلِ ا ] --يهتم اإلسالم بالعمل فعلى قدر عمل اإلنسذان يكون جذزاؤص ومن ذلك قذوله    
ي اة  ط يِّب ة  أو  ذ ك رٍ ِمْن  انُوا يذ ْعم ُلون   ۖ  أُنْذث ٰى و ُهو  ُمْلِمن  فذ ل ُنْحِييذ نمُه ح  فال بد  (5) [و ل ن ْجزِيذ نذمُهْم أ ْجر ُهْم بِأ ْحس ِن م ا ك 

                                                                                                                                                                                                
 .414،ص55ج لسان العرب ، - (5)
 .61:اآليةسورة التوبة -  (1)
 ، قةعلى الصد ةالسعايباب اخلراج واإلمارة والفى ، كتاب ، األشعث، بن سليمان داود أبو ،داود أيب سنن - (2)

سنن ابن ماجه ، ،21،ص1(، ج641باحلق ،)برقم  الصدقة يف العامل على جا  ما بابالزكاة، كتاب ،521،ص2(،ج2936)برقم
 الرتغي  والرتهي  ،املنذري  ،و صححه111،ص5( ،ج1809 برقم) الصدقة عمال يف جا  ما بابكتاب الزكاة،، دأبو عبد اهلل  م

البغوي  و (،641 ،برقم) سنن الرتمذي،الرتمذي و  ،521،ص5(، ج112لباىن ، صحي  الرتغي  والرتهي  ، رقم )األ و،11،ص1،ج
((،وسكت 1661 ،رقم) اجلامع الصغري،السيوطي و ، 511،ص1،ج عارضة األحوذي ،ابن العريب و  ،252،ص2 ،ج شرح السنة ،

 (.1226عنه أيب داوود ،سنن أيب داود،رقم )
  .2، ص قانون العمل -(4)
  .1، صالسابق عانظر، املرج-(1)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/279?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13509?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/516?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/516?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/516?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13503?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/543?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13538?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
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التوكل على اهلل ،فعمله القليل خري له أو  على العمل وال يرتكه باسم التفرغ للعبادة ا  أن يكون املسلم حريص
 من أن يسأل الناس. 

 :اإلسالم في العمل  أقسام 

 العمل الواجب: -5
:هو الفعل املقتضى من الشارع الذي والواج  ،(2)وج : وج  الشي  جي  وجوبا أي لزم وأوجبه 

  . (3)يالم تاركه شرعا
على املكلفني ،منها ما هو واج  عيين على املكلف ال يسقع عنه حبال  عمالأوج  اإلسالم بع  األ   

اإلنسان نفسه ، فهو واج  على كل قادر عليه؛ ألن دحصيل املعاش ضمان لبقا   ، وذلك كالعمل إلعاشة
، ومن السنة ما يلكد على  الوعيد والذم لقاتل نفسه : حديث (4)احلياة ، وإبقا  احلياة واج  على كل أحد

 ."(6) هِ يفذ ل ْم ُيص ل ع ل،(1) ِبر ُجل قذ ت ل  نذ ْفس ُه مب ش اِق    -^-، قال: "أيت النيب -رضي اهلل عنه -جابر بن مسرة 
مث عن الباقني ، وإن مل   إذا قام هبا بع  الناس سقع االال عمالومنها ما هو واج  كفائي وهي األ   

يقم هبا أحد أمث اجلميع ، وذلك كالعمل على جتهيز األموات وتعلم بع  العلوم النافعة كالط  والصناعة 
ات أمث كل قادر عامل االلتزامفحن مل يقم بالصناعة من يفي هبذص ،فهى ال تستغين األمة عنها يف أي حال 

نذْه ْون  ع ِن ُكْن ِمْنُكْم أُممة  ي ْدُعون  ِإىل  اخْل رْيِ و ي ْأُمُرون  بِاْلم ْعُروِف و يذ  و ْلت  ] --قوله  يف ملا ورد وذلك باحلال ، 
عمل  يف الناس مجيعا  يعملداللة على أنه ال ميكن أن  اآلية يف ، و  (1)[  و أُولٰ ِئك  ُهُم اْلُمْفِلُحون   اْلُمْنك رِ 

 .سقع الوجوب عن اآلخرين معني ،فحن قام هبا بعضهم

                                                                                                                                                                                                
 21:اآليةسورة النحل  -   (5)
 .122،ص5لسان العرب، ج - (1)
األحكام مع    يف أصول الفقه،اجلويين،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،دحقيق صالح بن  مد بن عويضه ، فصل  يف الربهان  - (2)

 لبنان-م،دار الكت  العلمية بريوت5221- ه511،1418ص،5الشرعية،ج

 .552، ص61، جواإلرشادالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتا  والدعوة  البحوث اإلسالمية، ةجمل انظر، - (4)
 .114،ص2،ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ،ج41،ص1،ابن منظور ،لسان العرب،جاملشق : سهم فيه نصل عري - (1)
 .611، ص1( ج211نفسه،رقم)الصالة على قاتل  ترك ببااجلنائز، كتاب،   صحي  مسلم - (6)
  .514 اآليةعمران:سورة آل - (1)
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 : العمل المندوب -4

 . (5)من غري لوم على تركه" الندب :" املندوب إليه هو الفعل املقتضى شرعا  
فكل عمل مشروع يف أي جان  من جوان  احلياة  ،وحث عليها عمالاأل لقد ندب اإلسالم إىل بع    

تطوير آالهتا ومعداهتا أو  فهو مندوب إليه . فالتوسع يف جماالت الزراعة ، ينتفع املسلمون به وليس بواج 
 عمالوغريها من األ عمل مندوب إليه ، وكذلك يف جماالت الصناعة  مما ينتفع الناس دون الضرورة واحلاجة

ال  جي  فيها حد الكفاية، وكل عمل فيه إعانة ألحد املسلمني  يف أي جان  دون ضرر على اآلخرين 
 أعمالفهو مندوب إليه  كحغاثة امللهوف، ومحاية األطفال،ورفع احلرج عن بع  املسلمني ، وغري ذلك من 

 اخلري ال  ينتفع هبا اجملتمع .
 : العمل المحرم-3

 :--ومنه قوله ،  (1)يقال: حرم حيرم حرمة ، ودحرميا ، وهو املنع والتشديد ،التحرع ضد التحليل    
ا أ نذمُهْم ال  يذ ْرِجُعون  ] هو ما زجر الشارع  والتحرع: ،وأحرمه الشي  إذا منعه إياص(2) [و ح ر ام  ع ل ٰى قذ ْري ٍة أ ْهل ْكن اه 

 .(4) عنه والم على اإلقدام عليه
  :لفساد وتوج  هالك اجملتمع ودمارص تعود بالضرر وا احملرمة ال  عمالاأل أمثلةومن    
 القرآنالقمار ، فال جيوز للمسلم أن يعملها ، كما ال جيوز له أن يقامر هبا ، وقد صرح  صنع آالت   

ْيِسُر و األ نص اُب و األ ْزال ُم رِْجس  مِّْن ع م ِل ] -- الكرع بذلك قال اهلل ا المِذين  آم ُنوْا ِإَّنم ا اخْل ْمُر و اْلم  ي ا أ يذُّه 
عن عدم تضييع العمر وإشغال  اآليةهذص  يف  -تعاىل-ينهى اهلل  ، (1) [الشمْيط اِن ف اْجت ِنُبوُص ل ع لمُكْم تُذْفِلُحون  
ا المِذين  آم ُنوا ال  تذ تمِبُعوا ُخطُو اِت الشمْيط اِن ]: --وقوله ه ، الوقت من دون فائدة جت  من و م ْن  ۖ  ي ا أ يذُّه 

                                                           
  .511،ص5ج ،أصول الفقه  يفالربهان  -(5)

   41،ص1،ج معجم مقاييس اللغة (1)-
  .21اآليةاألنبيا :سورة -(2)
 .511ص،5،جأصول الفقه يفالربهان  - (4)
  .21 اآليةسورة املائدة:-(1)
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عن اتباع  اآليةيف هذص  -تعاىل-ينهى اهلل ،و  (5) [يذ تمِبْع ُخطُو اِت الشمْيط اِن ف ِحنمُه ي ْأُمُر بِاْلف ْحش اِ  و اْلُمْنك ر
 خطوات الشيطان ، حيث إنه يأمر بالفحشا  واملنكر .

جتار هبا ، وسائر الصناعة املخدرات واك قواعدص ، فهو  رمأو  وكل عمل خيالف نصوص الشرع   
، وصناعة التماثيل ، ورسوم ذات األرواح ، والرسوم املتحركة املعدة للعرض يف األجهزة  احملرماتاملطعومات 
 املستخدمة يف تضليل املسلمني . أو  م كرتون( . وصناعة األجهزة الضارة ،املرئية )أفال

 :من الكتاب والسنة  المحرمة عمالأللاألدلة الشاملة  بعض  ومن
 : من الكتابأوالً : 
، فهذص  (1)[و أ نْذُتْم تذ ْعل ُمون   ي ا أ يذُّه ا المِذين  آم ُنوا ال    ُونُوا اللمه  و الرمُسول  و   ُونُوا أ م ان اِتُكمْ ]: --قوله - -5
 دحرم كل عمل فيه خيانة لدين اهلل ، كما دحرم اخليانة يف األمانات. اآلية
ِبيِل اللمِه بِغ رْيِ ِعْلٍم و يذ تمِخذ ه ا ُهُزو ا ]: --قوله  -1 ْو  احلْ ِديِث لُِيِضلم ع ْن س   ۖ  و ِمن  النماِس م ْن ي ْشرت ِي : 

ُْم ع ذ اب  ُمِهني  أُولٰ ِئك   الناس كل عمل يقوم على الغنا  واملزامري ، وكل عمل يضل   اآلية. دحرم هذص (2)[: 
 ويغويهم ، ويضيع أوقاهتم .

ن ُكْم بِاْلب اِطِل و ُتْدُلوا هِب ا ِإىل  احلُْكماِم لِت ْأُكُلوا ف رِيق ا ِمْن ]: --قوله  -2 أ ْمو اِل النماِس و ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم بذ يذْ
عن أكل أموال الناس بالباطل ، ومن ذلك كل  اآليةيف هذص  -تعاىل-، ينهى اهلل (4)[بِاإْلِمثِْ و أ نْذُتْم تذ ْعل ُمون  
 استغالل حلاجة الناس .أو  خيانة ،أو  عمل فيه غ 

ا المِذين  آم ُنوا اتذمُقوا اللمه  و ُكونُوا م ع  ]--وقوله  -4 بتقواص  اآلية، يأمر اهلل يف هذص (1)[الصماِدِقنيي ا أ يذُّه 
 . عمالوبالصدق ، فيحرم الكذب يف األقوال واأل

 : من السنةثانياً : 

                                                           
  .15اآليةسورة النور:-(5)
  .11اآليةسورة األنفال:-(1)
  .6اآليةسورة لقمان :-(2)
  .511اآليةسورة البقرة:-(4)
  .552اآليةالتوبة:سورة -(1)
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ويف رواية: (5)" م ْن غ شمن ا ، فذ ل ْيس  ِمنما "قال: -^-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-حديث أيب هريرة  - 5
احلديث دحرع الغ  على اختالف أنواعه ، فكل عمل دخله الغ  فهو ، ففي هذا " فذ ل ْيس  ِمينم  م ْن غ  م "

  رم.
املسلم أخو املسلم ، ال خيونُه وال  ": -^-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-حديث أيب هريرة -1

ُذلُه ، كلُّ املسلِم على املسلم حرام  : ِعْرُضه وماله ودُمه ، التقوى هاهنا ، حبس  ا مرٍئ من  يكِذبُه وال خي 
 .(1)" الشرِّ أْن حيِقر  أخاُص املسلم

 العمل المكروه:-4

ما زجر الشارع عنه ومل يلم على املكروص هو:  ،(2) الرضا واحملبة وضدص ،يقال: كرهت الشي  أكرهه كرها   
 (4).اإلقدام عليه

 عمالفمن هذص األ وطل  من املسلم أن يبتعد عنها ، وال يكتس  هبا ، ، عمالكرص اإلسالم بع  األ   
،  الرتفأو  كل عمل قد يلدي إىل التحلل ،و  ، كل ما يتعارض مع األخالق ، والقيم ، والعادات احلسنة

 يلدي إىل املكروص .أو  يتعارض مع املندوباتوكل عمل 
 العمل المباح:-5

األصل يف األشيا  اإلباحة ، و  (1) ما خري الشارع فيه بني الفعل والرتك من غري اقتضا  وال زجر:املباح هو   
يع ا مُثم اْستذ و ٰى ِإىل  ]: --إال ما دل الدليل على منعه ؛ لقوله  ُهو  المِذي خ ل ق  ل ُكْم م ا يف اأْل ْرِض مجِ 

اِ  ف   مضرة ليس فيه  كل عملاملباحة   عمالمن األو  ،(6).[ و ُهو  ِبُكلِّ ش ْيٍ  ع ِليم   س وماُهنم س ْبع  مس  او اتٍ السمم 
الىت تعود بالنفع وليس فيها  عمال،كالزراعة والصناعة والتجارة واحلرف وغري ذلك من األعلى املسلمني

 .اخاصأو  ا  ضرر سوا  كان عام
                                                           

  .22، ص5، جمن غشنا فليس منا-^-قول النيب  بباكتاب اإلميان،،  صحي  مسلم -(5)
 . 51، ص1، ج(6116، رقم)دحرع ظلم املسلم وخذله واحتقارص ببا،كتاب الرب والصلة واألداب،، صحي  مسلم -(1) 
 .511،ص1معجم مقاييس اللغة ،ج - (2)
 . 511، ص5،جأصول الفقه يفالربهان  -(4)
  املوضع السابق.،املرجع السابق -(1)
  .12اآليةسورة  البقرة:- (6)
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 اإلسالم  إلى العمل. ةالمبحث الثالث: نظر 
احرتام ومتجيد ، فمجد العمل ورفع قيمته وربع كرامة اإلنسان به، بل  ةلقد نظر اإلسالم إىل العمل نظر    

إنه جعله فريضة من فرائضه الىت يثاب عليها فهو مأمور به ، وال شك أن من أطاع أمر الشارع فهو مثاب ، 
عبادة اجملتمع أفضل عند اهلل من املقيد الذي يركن إىل ال يف سبيل رفعة أمته ودحقيق اخلري  يف فالذي يعمل 
تفاهته  يف اإلنسان وسببا  ةإنساني يف فع عن العمل أصب  نقصا العمل ، فاخلمول والرت  يف ويزهد 
 .(5)وحطته
 هقول : ية ال  تلكد ذلك القرآن اآلياتفمن  ، الرزق وطل  العمل اخلروج سعيا إىل على اإلسالم حث   
-- [  ف اْمُشوا يف م ن اِكِبه ا و ُكُلوا ِمْن رِْزِقِه  و إِل ْيِه النُُّشورُ ُهو  المِذي ج ع ل  ل ُكُم اأْل ْرض  ذ لُوال](1)  اآليةفدلت 

-قوله  يف و  ،بقا  احلياة ضمان لمنها وليعملوا  والعبادص ليستفيدعلى أن اهلل جعل األرض مذللة  ةالكرمي
- [   ُة ف انْذت ِشُروا يف اأْل ْرِض ِثري ا ل ع لمُكْم تُذْفِلُحون  ف ِحذ ا ُقِضي ِت الصمال   (2) [  و ابْذتذ ُغوا ِمْن ف ْضِل اللمِه و اذُْكُروا اللمه  ك 

-- هقول يف و ، أفضل عبادةهى  بالصالة ال قرن العمل  -- اهلل أن علىالكرمية  اآليةدلت هذص 
 األكل على على حث املسلم الكرمية اآلية فدلت هذص (4)[ي ْشُكُرون  لِي ْأُكُلوا ِمْن مث  رِِص و م ا ع ِمل ْتُه أ ْيِديِهْم أ ف ال  ]

 اجملاالت . شىت يف للكس  نفسه على عتمادالوا يدص، من عمل
رضي - دعن املقدا :على العمل وترك العجز والكسل منها"  ومن األحاديث النبوية الشريفة ال  دحث    
ِل ي ِدِص، و ِإنم ن ِبم اللمِه م ا أ ك ل   قال -^ -عن رسول اهلل- هعن اهلل يذْر ا ِمْن أ ْن ي ْأُكل  ِمْن ع م  أ ح د  ط ع ام ا ق عُّ خ 

ِل ي ِدصِ   .(1)"  د اُود ، ع ل ْيِه السمالم، ك ان  ي ْأُكُل ِمْن ع م 
وسيدنا ،كان حدادا -عليه السالم  -منهم أن سيدنا داود نذكر ،فاألنبيا  والرسل كلهم كانوا يعملون   
 وكذلك كان سيدنا  مد ،راعي غنم -عليه السالم-وكان سيدنا موسى ،جنارا كان  -عليه السالم-نوح 

                                                           
 ، 51العمل يف اإلسالم ،  عز الدين التميمي ، ، دار عمان ، األردن ، ص  -(5)

faculty.kfupm.edu.sa/ias/nemari/Ethics.doc 
 .51 اآليةامللك:سورة  - (1)
  .51 اآليةسورة اجلمعة  - (2)
  .21اآلية :سورة يس -  (4)
( ، 1111بيدص )برقم  هكس  الرجل وعمل باب، كتاب البيوع ،أبو عبد اهلل  إمساعيل، مد بن  البخاري ،صحي  البخاري -(1)
 .11،ص2،ج



-21-


يقعدوا عن أو  ومل يركنوا إىل الكسل - ملسو هيلع هللا ىلص -اقتدوا بالرسول -رضوان اهلل عليهم- ةفالصحاب .- ملسو هيلع هللا ىلص -
كان بزازا -رضي اهلل عنه -حيث "روي أن أبا بكر الصديق  ،ل  الرزق بل كانوا مجيعا يعملون ط
 تكس كان ي-رضي اهلل عنه -وعلي  ،كان تاجرا جيل  إليه الطعام فيبيعه-رضي اهلل عنه -وعثمان ،(1)

فقد حذرهم  ،(2)جر نفسه من يهودي يف حديث فيه طول"أعلى ما روي أنه أجر نفسه غري مرة حىت 
الدنيا بال عمل فقال يف العي  أو  من التسول -عليه السالم-الرسول  - ملسو هيلع هللا ىلص  أل ْن ي ْأُخذ  أ ح دُُكْم أْحبُذل ُه "  -

يذْر  ِمْن أ ْن ي ْسأ ل  النماس   (3)منعوص"أو  ، أعطوص فذ ي ْأِتى حِبُْزم ٍة ِمْن ح ِطٍ  فذ ي ِبيذ ع ه ا خ   
: - -أن اإلسالم قرن العمل باجلهاد يف قوله  ،(4) ومن مظاهر اهتمام اإلسالم بالعمل أيضا   
ِبيِل اللمهِ ] ،واعتربص نوعا من أنواع  (1)[و آخ ُرون  ي ْضرِبُون  يف األ ْرِض يذ ْبتذ ُغون  ِمْن ف ْضِل اللمِه و آخ ُرون  يُذق اتُِلون  يف س 

، فرد  : لو كان هذا يف سبيل اهلل يسرع إىل عمله، فقالوا قويا   فقد روي أن بع  الصحابة رأوا شابا   اجلهاد
ِبيِل اللمِه، و ِإْن  ؛  بقوله: "ال تقولوا هذا -^ -عليهم النيب  إن كان خ ر ج  ي ْسع ى على و ل ِدِص ِصغ ارا  فذ ُهو  يف س 

ِبيِل اللمِه، و ِإْن كان ي ْسع ى على نذ ْفِسِه يُِعفُّه   ِبري ْيِن فذ ُهو  يف س  ا فذ ُهو  يف كان خ ر ج  ي ْسع ى على أ بذ و ْيِن ش ْيخ نْيِ ك 
ِبيِل اللمِه، ِبيِل الشمْيط انِ  س  خفف على عبادص  -  -أن اهلل  ،و(6)"و ِإْن كان خ ر ج  رِي ا   و ُمف اخ ر ة  فذ ُهو  يف س 

ِإنم ر بمك  يذ ْعل ُم أ نمك  تذ ُقوُم أ ْدىن  ِمْن ثُذُلث ِي ] - -قيام الليل من أجل انشغا:م بالعمل بالنهار؛ حيث يقول 

                                                           
 .، دار الدعوة 14،ص5،ج، لتحقيق: جممع اللغة العربيةبزاز:أي يبيع الثياب،املعجم الوسيع - (5)

 45،ص5بن احلسن ، جين ، مد الشيبا الكس ، (1)-
كتاب  سنن ابن ماجه،، 512، ص 1( ، ج 5415صحي  البحاري،كتاب الزكاة، باب اإلستعفاف من املسألة ، رقم ) -(2)

  .111،ص5(،ج5126لة، رقم)أباب كراهية املسالزكاة،
 -هذ 5412، ذو احلجة 41/  44الدرعية: العددان  ، موقع األلوكة،  مفرح بن سليمان، لقوسيا اإلسالم، يف أخالق العمل  انظر،-(4)

 .1112مارس  –م 1111/ ديسمرب  5421ربيع األول 
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21#ixzz2leTCdTkC 

  .11اآليةسورة املزمل:-(1)
شع   ،16،ص1(،ج6121رقم)باب امليم: " من امسه  مد " ،  ،بن مطري الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوب،املعجم األوسع -(6)

 ،األلباين (،و 9662 ،رقم )اجلامع الصغري ،السيوطي ،و صححه 512، ص 55( ، ج 1226اإلميان ، حقوق األوالد واألهلني ، رقم )
( ، وحديث صحي  لغريص األلباين، صحي  الرتغي  والرتهي  ، باب الرتغي  ىف اإلكتساب بالبيع وغريص 5411 )رقم ، صحي  اجلامع

 .545،ص1(، ج5621، رقم )

http://www.alukah.net/Authors/View/Social/378/
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21#ixzz2leTCdTkC
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21#ixzz2leTCdTkC
http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3741?ajax=1
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ُر اللمْيل  و النذمه ار  ع ِلم  أ ْن ل ْن دُحُْصوُص فذ ت اب  ع ل ْيُكْم ف   اللمْيِل و ِنْصف ُه و ثُذلُث هُ  اقذْر ُ وا و ط ائِف ة  ِمن  المِذين  م ع ك  و اللمُه يُذق دِّ
 .(5) [ف ْضِل اللمهِ  م ا تذ ي سمر  ِمن  اْلُقْرآِن ع ِلم  أ ْن س ي ُكوُن ِمْنُكْم م ْرض ى و آخ ُرون  ي ْضرِبُون  يف األ ْرِض يذ ْبتذ ُغون  ِمنْ 

 بالعمل . ةالمبحث الرابع :األلفاظ الفقهية ذات الصل

 (1)اإلجارة  أوال:
 اإلجارة.تعريف 
 (2). اللغة : من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر يف عمل  يف اإلجارة  -
يذْر  م نِ   :قال  القرآنويف  امهُ ا ي ا أ ب ِت اْست ْأِجْرُص ِإنم خ   . (4)[اْست ْأج ْرت  اْلق ِويُّ اأْل ِمنيُ  ق ال ْت ِإْحد 
نْذي ا و إِنمُه يف اآْلِخر ِة ل ِمن  الصماحِلِني  ]- -جر : الثواب  قال واأل ن اُص أ ْجر ُص يف الدُّ  . (1)[و آتذ يذْ

 . (6)’املهر واألجر:
ا النميبُّ ِإنما أ ْحل ْلن ا ل ك  أ ْزو اج ك  ] :--قال  ِيُنك  ممما أ ف ا   اللمُه ي ا أ يذُّه  يت آتذ ْيت  ُأُجور ُهنم و م ا م ل ك ْت مي  الالم

 . (1)[   ع ل ْيك  و بذ ن اِت ع مِّك  
  :االصطالح يف اإلجارة -
 . (1)املنفعة بيع :بأهنا اإلجارة واملالكية احلنفية عرف
 . (5)بعوض  منفعة متليك الشافعية بأهنا هاتوعرف

                                                           

  11اآليةسورة املزمل : (5)-
 ال اإلجارة على املنافع عمالعلى األ اإلجارةهنا  باإلجارةاملقصود  (1)-
 62ص ،  5، جاللغةمقاييس ، 1، ص 5،املعجم الوسيع ، ج 51، ص 4جلسان العرب ،  (2)-
 .16 اآلية :سورة القص  - (4)
 .11 اآلية العنكبوت:سورة -  (1)
 . 51ص ،4ج ،لسان العرب - (6)
 .11 اآليةسورة األحزاب -  (1)
 بريوت،  – العريب الكتاب دار ،174 ص ،4 ، ج2 ط ، 587 الدين،ت عال  الكاساين،،الشرائع  ترتي  يف الصنائع بدائع -  (1)

 ،جالرمحن عبد  مد اللطيف عبد :دحقيق، ه 683 ت املوصلي،  مود بن اهلل مودود،عبد املختار، ابن لتعليل االختيار  م، 1982
 ، جه 179 ت أنس، بن الكربى، مالك املدونة م، 2005 -ه 1426لبنان،  / بريوت - العلمية الكت  دار ،3، ط12ص ،2
 بريوت. – صادر ،دار67 ص ،9
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 . (1) فشيئا   شيئا   تلخذ معلومة مباحة منفعة على عقد أهناب احلنابلة هاتوعرف
 .املنفعة عليه متليك ويرتت  عقد، هو فالبيع اللفظ، يف  تلف قدولكن التعريفات  هذصيف املع  واحد 

 فقد يكون العمل يريد الذي الشخ  هبا يقوم وحرفة مهنة العمل أن  :والعمل اإلجارة بني الصلة وجه   
 (2).بعوض املنفعة بيعأو  متليك فهي اإلجارة أما عوض، بغريأو  بعوض

 الجعالة :ثانيا

 :الجعالة تعريف
 واجلعاالت. ما أيضا واجلعالة يعمله، عمل على له أجرا إلنسان جعل ما اجلعل  :اللغة يف اجلعالة -

 . (4)السلطان  من حيزهبم أمرأو  بعث عند بينهم الناس يتجاعله
 احلنفية  واملالكية عند فهي اللغوي، املع  عن االصطالحي املع  خيتلف مل :االصطالح يف اجلعالة -
 .(1) "فعل على شي  من لإلنسان جعل ما" :
 .(6) "عمل فيه كلفة ، ولو غري معني ىعل معلوم عوض التزام:"بأهنا الشافعية وعرفها

 .(5) جمهوال  ولو كانت جعل مال معلوم ملن يعمل له عمال  مباحا   : وعرفها احلنابلة

                                                                                                                                                                                                
 بريوت، – الفكر ، دار512ص ،3 ج ه،211العزيزت عبد بن الدين زين املليباري، العني مبهمات الدين، قرة بشرح املعني فت  - (5)

 3472 ص ،2 والدراسات ، ج .البحوث  مكت  : دحقيق ، 977ت اخلطي ،  مد ،،الشربيين  شجاع أيب ألفا  حل يف اإلقناع
 . ه1415 بريوت – الفكر ،دار

 – دار عامل الكت  ،2 ص ،5 ، ،ج 884 إسحاق،ت أبو نب اهلل عبد بن  مد بن إبراهيم مفل ، بنااملقنع،  شرح يف املبدع -  (1)
 م.1112-ه5411الرياض،

 .(51-51)العمل عند غري املسلمني من وجهة نظر إسالميه ،اعبيس ،ازدهار طاهر أمحد ، رسالة ماجستري ،صانظر، -4
 .551ص ، 11 ج العرب، لسان - (4)
 ابن عابد  مد عال  الدين ،أفندي ،عابدين  ابن حباشية املعروفة األبصار، تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد حاشية -  (1)

 الدين  شهاب القرايف، الذخرية،  م، 2000 ه ، 1421 بريوت، - والنشر للطباعة الفكر ،دار  674ص ،3 ج ، ، 1252ت
 م . 1994 بريوت ،  – الغرب ،دار  5 ص ،6 ،ج حجي  مد :، دحقيق684 ت  إدريس، بن أمحد

، ه5162الدين أمحد بن أمحدبن سالمه،تلقليويب ،شهاب احاشيةقليويب على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني،  - (6)
 م.5221-ه5452لبنان/بريوت، - ،دار الفكر525،ص2،جةدحقيق:مكت  البحوث اإلسالمي
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 بيع اإلجارة ألهنما من أقرب وهي أجر، مقابله يف عمل على عقد أهنا :العمل وبني بينها الصلة وجه   
واإلجارة، أن اجلعالة ال يشرتط لصحتها العلم بالعمل اجملاعل عليه؛ خبالف  اجلعالة بني والفرق .املنفعة

عليه معلوما. ومنها: أن اجلعالة ال يشرتط فيها معرفة اإلجارة؛ فحهنا يشرتط فيها أن يكون العمل امللاجر 
 .(1)مدة العمل؛ خبالف اإلجارة؛ فحهنا يشرتط فيها أن تكون مدة العمل معلومة

 االستصناع :ثالثا

 :االستصناع تعريف
خامتا،  له يصنع أن رجال سأل إذا خامتا فالن نعصاست ويقال الصنع، طل  :اللغة يف االستصناع -

  (2)ا ذص   :واصطنعه الصانع، حرفة :الصاد بكسر والصناعة، صنعه، إىل دعا الشي ، واستصنع
 (4).الصانع على عمله وشرط الذمة يف مبيع على عقد هو  :االصطالح يف االستصناع -
 واإلجارة، العمل وهو الشي  املراد صنعه طل  فيه ستصناعاال أن :العملو  االستصناع بني الصلة وجهو    

االستصناع واإلجارة أن اإلجارة عقد على عمل األجري دون التزامه بتقدع مواد الصنع ، أما  والفرق بني
  االستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقدع مادة الصنع  والعمل .

 

 

 

 اإلسالم.في وقيمته مبادئ العمل : المبحث الخامس 

                                                                                                                                                                                                
،دار طيبة للنشر 5،ط511،ص5الكرمي،مرعي بن يوسف ،دحقيق أبو قتيبه نظر  مد الغاريايب ،جدليل الطال  لنيل املطال ، – (5)

 م.1114-ه5411والتوزيع ،
،دار العاصمة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية 5،ط511، ص1ج امللخ  الفقهي ،الفوزان ،صاح بن فوزان بن عبد اهلل،– (1)
 .ه 5412،
 .111 ص ،8 ج العرب، لسان - (2)
 م.5214-ه5411،دار الكت  العلمية،بريوت ، 216،ص 1ه، ج122،عال  الدين،ت يالسمرقند دحفة الفقها  ، - (4)
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 أبرزها: متثلها يف أدا  العمل ومنوتتمثل يف جمموعة املبادئ والقيم اخللقية ال  حث اإلسالم على    

  األمانة-0
واعتز هبا العرب  اإلسالم،أوجبه  فهي خلقجي  أن يتحلى هبا العامل  ال أهم األخالق  األمانة من   

على هذا اخللق  آياتهالكرع يف كثري من  القرآنوقد أكد  باألمانة،قبله، فحذا أرادوا أن ميتدحوا إنسانا وصفوص 
و المِذين  ُهْم أِل م ان ِتِهْم و ع ْهدهْم ر اُعون  - - فقال

(5). 
ْمُتم بذ نْي  النماِس أ ن دح ُْكُموْا بِاْلع  - -وقال     ْدِل ِإنم الّله  ي ْأُمرُُكْم أ ن ُتلدُّوْا األ م ان اِت ِإىل  أ ْهِله ا و ِإذ ا ح ك 

يعا  ب ِصريا  ِإنم الّله  نِِعمما ي ِعُظُكم ِبِه ِإنم الّله    ك ان  مسِ 
ا المِذين  آم ُنوا ال    ُونُوا اللمه - -وقوله  (1) ي ا أ يّذه 

،ولثقل األمانة أبت السماوات واألرض واجلبال  محلها ومحلها  (2) و الرمُسول و   ُونُوا أ م ان اتُكْم و أ نْذُتْم تذ ْعل ُمون  
اأْل م ان ة  ع ل ى السمم و ات و اأْل ْرض و اجْلِب ال ف أ بذ نْي  أ ْن حي ِْمْلنذ ه ا و أ ْشف ْقن  ِإنما ع ر ْضن ا - –اإلنسان ،كما قال 

ْنس ان ِإنمُه ك ان  ظ ُلوم ا ج ُهوال   ِمنذْه ا و مح  ل ه ا اإْلِ
(4) . 

ملن ال ال إميان   ملكدا على أمهية األمانة : " - ملسو هيلع هللا ىلص -كذلك حثت  السنة املشرفة على ذلك فقد روى عنه 
  (1)" أمان ة  ل هُ 
،فيج  على العامل أن حيرص على  (6)األمانة إىل من ائتمنك، وال  ن من خانك" أدِّ  ":  أيضا  ويقول 

 .(5)" م ْن غ شمن ا ، فذ ل ْيس  ِمنما "-ملسو هيلع هللا ىلص -الرسول يقول  عمله ،ويتجن  الغ  ، و يف وقت  العمل وجيتهد 
                                                           

 . 1اآليةامللمنون:سورة -(5)
 . 11 اآليةالنسا :سورة  -(1)
      .11 اآلية :سورة األنفال -(2)
  .11اآليةسورة األحزاب :-(4)
أمحد بن احلسني ، البيهقي السنن الكربى للبيهقي، ،511،ص6(،ج1212رقم) ،باب امليم ،باب من امسه  مد،املعجم األوسع -(1)

كتاب الوديعة،باب ما جا  يف الرتغي  يف أدا  األمانات،رقم  ، عبد القادر عطادحقيق  مد  ،بن علي بن موسى أبو بكر
واأللباىن ، صحي  الرتغي  والرتهي  ، باب  ،165 ،ص5،ج الرتغي  والرتهي  ،املنذري  وصححه ،415،ص6(،ج51621)

 ،البوصريي  و(،2111 )رقم ، اجلامع الصغري،السيوطي وضعفه  .11،ص2(، ج2114الرتغي  ىف احليا  وما جا  ىف فضله، رقم )
 152،ص ضعيف الرتغي  ،األلباين  (،6511،رقم) ضعيف اجلامع،أللباين ا ،و 521،ص5،ج إدحاف اخلرية املهرة

 
أبواب ،سنن الرتمذي،  ،121، ص2( ، ج2124اب يف الرجل يأخذ حقه من دحت يدص،رقم)ب ،، أبواب التجارةسنن أيب داوود -(6)

 ،ابن حزم وضعفه ،511،ص5(، ج141صححه األلباىن ، صحي  اجلامع وزيادته ، رقم ).و 111،ص1ج(،5164البيوع،باب،بارقم )

http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/840?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14539?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14539?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3670?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/528?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/456?ajax=1
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 اإلخالص -4
؛ ألنه ال ميكن القيام بالعمل على أكمل (1)اإلخالص يف العمل وعدم التهاون بهمتطلبات األمانة من    

، عمله حيفز العامل على إتقان العمل   يف فاإلخالص وجه إال إذا دحقق فيه اإلخالص من العامل نفسه؛ 
ويدفعه إىل إجادته، ويعينه على دحمل املتاع  فيه، وبذل كثري من اجلهد يف إجنازص، فعلى العامل أن يصل  

يقول   --جر العظيم عند اهلل أدا  عمله حىت يكون عمال  صاحلا متقبال له األ يف نيته وخيلصها هلل 
ِيم ة  ، ِإال   م ا ِمْن ُمْسِلٍم يذ ْغِرُس غ ْرس ا ، أ ْو  "- ^ -النيب  يذ ْزر ُع ز ْرع ا ، فذ ي ْأُكُل ِمْنُه ط يذْر  ، أ ْو ِإْنس ان  ، أ ْو هب 

ق ة    .(2)" ك ان  ل ُه بِِه ص د 
 العلم-3

مل يأمر نبيه بطل   -تعاىل-وكفانا أن نعلم أن اهلل تبارك و ،هذص الدنيا هو العلم يف إن أفضل ما يطل     
ا- :- سبحانهمن شئ إال من العلم فقال له  االزدياد  . (4)  و ُقْل ر ّب زْدين عْلم 

 هذص الشهادة اجلليلة الكرمية مبالئكته مث بأهل العلم  يف مث يث   ،بل ويشهد اهلل جل وعال لنفسه بالوحدانية
 ال ِئك ُة و أُوُلو الِعْلِم ق اِئما  بِالِقْسِع ال  إِل ه  ِإال  ُهو  ش ِهد  اهللُ أ نمُه ال  إِل ه  ِإالم ُهو    -:-فيقول سبحانه 

و امل
 . (1) الع زِيُز احل ِكيمُ 

و ِمن  النماس و الدمو اّب  -:-ألهل العلم هبذص الشهادة الكرمية فيقول  -تعاىل-ويشهد سبحانه و   
اُ  ِإنم اللمه  ع زِيز غ ُفورِإَّنم ا  و اأْل نْذع ام خُمْت ِلف أ ْلو انه ك ذ ِلك   خي ْش ى اللمه  ِمْن ِعب ادص اْلُعل م 

(6) . 

                                                                                                                                                                                                

،وليس  111،ص5،ج ذخرية احلفا  ،ابن القيسراين ،و  115،ص51،ج السنن الكربى للبيهقي ،البيهقي  و،515،ص1،ج احمللى
 (.2124 ،رقم) سنن أيب داود ،أبو داود ،وسكت عنه  115،ص51،صالسنن الكربى للبيهقي ،اإلمام الشافعي بثابت 

  .11ه،ص سبق  رجي -(5)
، موقع   مفرح بن سليمان، لقوسيااإلسالم، يف انظر، أخالق العمل  -(1)

  http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref37#ixzz2MKTG4a7Hاأللوكة،
،كتاب  مسلم  ، صحي512، ص2، ج(1211منه، رقم)فضل الزرع والغرس إذا أكل  ببا كتاب الزراعة، ،صحي  البخاري - (2)

 .5512، ص2(، ج5112، رقم)فضل الغرس والزرع ب، بااملساقاة
  .554 اآليةسورة طه:-(4)
  .51 اآليةسورة آل عمران:-(1)
  .11 اآليةسورة فاطر:-(6)

http://www.dorar.net/book/13478?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13478?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/458?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13470?ajax=1
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اِلِس  اه  يذُّ ي آ-  -مث يرفع اهلل قدرهم ومنزلتهم فيقول:    المِذين  آم ُنوا ِإذ ا ِقيل  ل ُكْم تذ ف سمُحوا يف اْلم ج 
أُوُتوا اْلِعْلم  د ر ج اٍت  ف اْفس ُحوا يذ ْفس ْ  اللمُه ل ُكْم و ِإذ ا ِقيل  انُشُزوا ف انُشُزوا يذ ْرف ْع اللمُه المِذين  آم ُنوا ِمْنُكْم و المِذين  

و اللمُه مب ا تذ ْعم ُلون  خ ِبري  
(5) . 

م ْن س ل ك  ط رِيق ا يذ ْلت ِمُس ِفيِه ِعْلم ا س همل  اللمُه ل ُه  "- ^ -قوله: كثرية منهافضل العلم أحاديث   يف وورد    
اآلخرة  يف فال طريق إىل معرفة اهلل ، وإىل الوصول إىل رضوانه، والفوز بقربة، وجماورته  ،(1)"  ط رِيق ا ِإىل  اجلْ نمةِ 
 بعث اهلل به رسله وأنزل به كتبه. الذيإال بالعلم النافع 

وغري ذلك من العلوم يتوقف  ،واحلجامة،والفالحة  ،والصناعة ،ويعد  تعلم العلوم غري الشرعية كالط    
ي حال ، بأال تستغين عنها   األمةفحن الضر، أو  حكمه على معرفة ما يعود من ورائها على الناس بالنفع

عامل  ات أمث كل قادرااللتزاميفي هبذص تسد احلاجات ، وتدفع األضرار ، فحن مل يقم بالصناعة من  اهفب
 لباقني ، وإن مل يقم هبا أحد أمثمث عن ا،فحذا قام هبا بع  الناس سقع اإل كفاية  ها فرضُ لم  ع  باحلال ، وإن تذ  

 جلميع.ا
 اإلتقان  -4

اإلنتاج،فاإلتقان من القيم اخللقية املهمة يف جمال العمل واإلنتاج حي  اإلسالم على إتقان العمل وزيادة    
 إرضا مهارة وإحكام ،وذلك يناسبه ويستطيع أدا ص بكفا ة و  خيتار العمل الذيأن  لعامل يتطل  من ا،و 
ويقول   (2)" يُذْتِقن هُ  ِإّن اللمه  تذ ع اىل حيُِّ  ِإذ ا ع ِمل  أ ح دُُكْم ع م ال  أ نْ  ": - ^ –، يقول النيب  -عز وجل-هلل 

                                                           
  .55 اآليةسورة اجملادلة:-(5)
افتتاح الكتاب ىف اإلميان سنن ابن ماجه ،  211، ص  4( ، ج1646سنن الرتمذي،أبواب العلم،باب فضل طل  العلم ،رقم ) - (1)

 صحي  ابن ماجه ،األلباين ، ،وصححه 15،ص5(،ج112باب فضل العلما  واحلث على  طل  العلم ،رقم)وفضائل الصحابة والعلم،
 .51،ص5، وحديث حسن لغريص األلباين، صحي  الرتغي  والرتهي  ، ج512 ،رقم
 
،  1( ،ج4225،شع  اإلميان ، باب األمانات وما جي  من أدائها إىل أهلها ،رقم )111،ص5(،ج121،رقم ) وسعاملعجم األ -  (2)

السيوطي   ، 211،ص2،ج إدحاف اخلرية املهرة ،البوصريي  ،وضعفه212،ص5،وحسنه األلباين ، صحي  اجلامع وزيادته ،ج122ص
 . 14،ص1ج الكامل يف الضعفا  ،ابن عدي   ،5165 ،رقم اجلامع الصغري ،
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ِإنم اللمه ك ت    اإْلِْحس ان ع ل ى ُكّل ش ْي  ف ِحذ ا قذ تذ ْلُتْم ف أ ْحِسُنوا  عليه: " يف هذا اخللق الفاضل وحاثا   مرغبا   أيضا  
ته ل ة ، و ِإذ ا ذ حب ُْتْم ف أ ْحِسُنوا الذمْب  ، و ْلُيِحدم أ ح دُكْم ش ْفر ته و ْلرُيِْح ذ بِيح   .(5)" اْلِقتذْ

يعود  ويزيد من اإلنتاج  إَّنا ومبهارةٍ  بكفا ةٍ ص ؤ العامل للعمل وأدا فحتقان وأيضا إرضا  لصاح  العمل،   
 .العمل صاح بالنفع والفائدة على العامل نفسه، وعلى 

  ةالصبر والمثابر -1

من أهم القيم األخالقية ال  ينبغي أن يتحلى هبا امللمن،  فهما خري معني له على دحقيق أهدافه العليا    
 عمالومها احلافزان األساسيان اللذان يوفران عنصر االستمرار يف األال  يرتبع هبا مصريص يف الدنيا واآلخرة، 

أ ح  م األْعم اِل ِإىل   " - ^ -، وبدوهنما يكون الكسل والفشل وسو  املصري.قال النيبةودحقيق النتائج املرجو 
 ألمته،- ^-هذص هي القاعدة ال  ارتضاها الرسول .  (1) " أ ْدو ُمه ا، و ِإْن ق لم  -عز وجل-إىل اهلل اللمِه 
نسان املثابرة والصرب يعلم اإل (2)الصاحلة بشكل دائم، وإن كان هذا الدائم قليال عمالتدعو إىل القيام باألو 

، فالشخ  الصابر واملثابرة مرتبطان بقوة اإلرادة والصرب ،احلياة يف على العمل وبذل اجملهود لتحقيق أهدافه 
رادة ال تضعف عزميته وال تثبع مهته مهما القي من مصاع  وعقبات ،وبقوة اإلرادة يتمكن قوي اإل
  (4)العظيمة ودحقيق األهداف العالية عمالنسان من إجناز األاإل
 حسن الخلق والتعاون مع الزمالء والرؤساء -6

و تذ ع او نُوا ع ل ى اْلربِّ و التذمْقو ى   - -دعا اإلسالم إىل حسن اخللق والتعاون بني املسلمني  حيث يقول    
مثِْ و اْلُعْدو انِ   ،(1) "اللمُه يف ع ْوِن اْلع ْبِد م ا د ام  اْلع ْبُد يف ع ْوِن أ ِخيهِ "- ^ -ويقول النيب  و ال  تذ ع او نُوا ع ل ى اإْلِ

ِلس ا : " - ^ -وقوله اِسُنُكْم أ ْخالق اي وم  الِقيام ةِ ِإنم ِمن أ ح بُِّكم ِإيل م و أ قر ِبُكم ِمينِّ جم    (5)"....... أ ح 

                                                           
  5141،ص2(،ج5211باب األمر بححسان الذب  والقتل ،رقم ) كتاب الصيد والذبائ  وما يلكل من احليوان، صحي  مسلم،-(5)
 . 21، ص1، ج(6461) م، رقالقصد واملداومة على العمل بباكتاب الرقاق،البخاري،  صحي   - (1)
  http://www.albayan.ae/sports ،1116بكر على، أكتوبر و، أبالصديق ،املثابرة على العمل الصاح - (2)
 .1115إبريل -66الشخصية القوية، أبو العزائم،  مود مجال ، جملة النفس املطمئنة،العدد الصرب مفتاح انظر،- (4)

http://www.elazayem.com/mental%20peace(66).htm  
  .1114ص، 4( ج1622، رقم)باب فضل االجتماع على تالوة القرآنكتاب الذكر والدعا والتوبة واإلستغفار،،  صحي  مسلم -(1)
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اح  العمل وامللسسة وعليهم أدا  العمل لتحقيق النفع لص يف أن يتعاونوا فيما بينهم  العمالجي  على    
 .أيضا

   ةيمسؤولال-7

 هذص حبق القيام على حيرص أن الناس و أمامو  اهلل أمام املسلولية حجم يستشعر اإلنسان أن البد   
م اُم ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن  " --اهلل رسول املسلولية العظيمة،يقول يذ ُقوُل ُكلُُّكْم ر اٍع و م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتِه ف اإْلِ

ْرأ ُة يف بذ ْيِت ز ْوِجه ا ر اِعي   ة  و ِهي  م ْسُئول ة  ع ْن ر ِعيمِته ا ر ِعيمِتِه و الرمُجُل يف أ ْهِلِه ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتِه و اْلم 
 .(1)" و اخْل اِدُم يف م اِل س يِِّدِص ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتهِ 

 
 

 
 
 
 
 

 العامل  في التحكم  في مدى سلطة صاحب العمل  الفصل األول :
 : وفيه مبحثان

 )بين الفقه والقانون(جباته تجاه صاحب العمل وليات العامل وواؤ مس المبحث األول : -
                                                                                                                                                                                                

،السنن الكربى للبيهقي،مجاع  421،ص2(،ج1151معايل األخالق،رقم) يف باب ما جا   أبواب الرب والصلة،مذي ،سنن الرت  -  (5)
أبواب من جتوز شهادته،ومن ال جتوز من األحرار البالغني العاقلني، باب بيان مكارم األخالق ومعاليها ، رقم 

 الرتغي  والرتهي ،املنذري  ،211،ص5(، ج5124رقم )وصححه، األلباين ،صحي  اجلامع وزيادته ،  ،216،ص51(،ج11122)
 .26،ص4،ج

وال يعمل إال  مال سيدص يف باب العبد راع كتاب ىف األستقراض وأدا  الديون واحلجر والتفليس صحي  البخاري ، - (1)
 .511،ص2(،ج1111،رقم)بحذنه

http://www.dorar.net/hadith/mhd/656?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13430?ajax=1
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 :اآلتية المطالب ويشمل  -
 .المطلوب العمل أداء :األول المطلب
 .األوامر التى تخص العمل  تنفيذ :الثاني المطلب
 .بنفسه العمل متابعة :الثالث المطلب
 العمل. فترة أثناء العمل عن الغياب عدم :الرابع المطلب
ومعدات يعمل  أدوات من مسؤليته تحت ما على الحفاظ  :الخامس المطلب

 .فيهاأو  بها
 أسرار العمل. إفشاء المطلب السادس: عدم

 المطالب ويشمل،  عالقة السلطة التأديبية بصاحب العمل والعامل المبحث الثاني: -
 :اآلتية

 التى تسبق تنفيذ العقوبة القانونية المطلب األول : اإلجراءات الفقهية و
 التأديبية.

لصحة العقوبه والجزاءات  الالزمةالقانونية الفقهية و  المطلب الثانى: الشروط 
 .التأديبية

 
 
 
 
 

 .بين الفقه والقانونوليات العامل وواجباته تجاه صاحب العمل ؤ مس لمبحث األول :ا
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 مث ومن ،يعترب العمل أمانه على كل عامل فهو مستأمن علية من خالل أدا  واجبه على أكمل وجه    
 الشريعة أوجبتها ال  واجباته بأدا  مأمورا اإلنسان فجعل احلقوق والواجبات،بني  ربع اإلسالم فحن 

 حىت يتمكن وذلك ،اإلسالمية الشريعة قواعد من امستمد ، منه اجتهادا األمر أوجبها ويلأو  اإلسالمية،
 (5).انتهكتأو  ضاعت إن حبقوقه املطالبة من
 .المطلوب العمل أداء األول: المطلب -

وجه  بأكمل يلديه العقد ، حىت يف أن يقوم العامل بأدا  العمل على الوجه املطلوب املتفق عليه     
خري  الكرع  القرآن يف ولنا  ، العمل صاح بني  و هبين املتبادلة دحقق الثقةمما يرتت  علي ذلك ، وبحتقان

 على- -اهلل فقال مصر، عزيز عند نفسه-السالم  عليه -يوسف  سيدنا زكى شاهد على ذلك ، حينما
ِإينِّ ح ِفيظ ع ِليم ق ال  اْجع ْليِن ع ل ى خ ز اِئن اأْل ْرض :لسانه

سيدنا  أنعلى  الكرمية اآليةودلت هذص  ، (1)
 ،وجه وبحتقان بأكمل يلديه حىت به ملنوطا العمل معرفة له ينبغي العامل أن علمنا - السالم عليه  -يوسف

 متفقا   عمله ،وأن يكون هذا األدا  متقنا   يف أدائه للعمل حسن النية واإلخالص  يف  يوعلى العامل أن يراع
ِإّن اللمه   " -ملسو هيلع هللا ىلص- رسول اهلل  هذا روي عن يف و  ،مثل هذا العمل يف مع األصول الشرعية والعادات اجلارية 

 .تقان العمل ينتج عنه  بة اهلل للعبدإهذا دليل بأن  يف و  (2)" تذ ع اىل حيُِّ  ِإذ ا ع ِمل  أ ح دُُكْم ع م ال  أ ْن يُذْتِقن هُ 
 الواج  هذا إىل1112لسنة  51قانون العمل املصري رقم  من فقرص أ() 16 رقم املادة أشارت ولقد   

 (4)....."ةوأمان ةبه بدق ةأن يلدى بنفسه الواجبات املنوط "جي  على العامل  :فيها جا حيث 
اليوم  يف ساعات  ،مثاين ةمثان وأربعني ساع ةحدد ساعات العمل األسبوعي املصريومعلوم أن القانون    
 لتناول الطعام. ةحد وال تدخل فيها الفرتات املخصصالوا
 دعا ال جماال   له يدع وال العمل، إتقان ضرورة علي على العامل احلجة أقام قد أن القانون يعين وهذا   
 ةلتناول الطعام والراح أو أكثر ة"جي  أن تتخلل ساعات العمل فرت  (15املادة رقم ) ففي واإلرهاق، التع 

                                                           
،رسالة  22،ص5،ج،العواودة ،مسري مجعه الفلسطيين العملالشريعة اإلسالمية مقارنة بقانون  يف واجبات العمال وحقوقهم  انظر ،– (5)

 م.1151-ه5425ماجستري ،جامعة القدس،
     11 اآليةسورة يوسف:-(1)
 .26سبق  رجيه ص  -(2)
 .11ص ،قانون العمل  -(4)
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 من مخس ساعاتٍ  أكثرأال يعمل العامل  ةدحديد هذص الفرت  يف ن يراعى أو  ةجمموعها عن ساع يف ال تقل 
حبيث ال تتجاوز الفرتة بني بداية  ة" جي  تنظيم ساعات العمل وفرتات الراح (11املادة)  يفو  "، متصلةٍ 
يف اليوم الواحد ودحس  فرتة الراحة من ساعات التواجد إذا   من عشر ساعاتٍ  أكثرالعمل وهنايتها ساعات 

 .(5)"ثنا ها يف مكان العملأكان العامل 
ْيل ِإذ ا ِكْلُتْم و زِنُوا بِاْلِقْسط اِس - -قال  ، على إتقان العمل دحثالىت  يةالقرآن اآليات ومن    و أ ْوُفوا اْلك 

 -رضى اهلل عنه-بن عمراومن األحاديث النبوية الشريفة، عن  ،  (1) اْلُمْست ِقيم ذ ِلك  خ رْي و أ ْحس ن ت ْأِويال  
م اُم ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن "  يقول : -^ -يقول : مسعت رسول اهلل يذ ُقوُل ُكلُُّكْم ر اٍع و م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتِه ف اإْلِ

ْرأ ُة يف بذ ْيِت ز ْوِجه ا ر اِعي ة  و ِهي  م ْسُئول  ر ِعيمِتِه  ة  ع ْن ر ِعيمِته ا و الرمُجُل يف أ ْهِلِه ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتِه و اْلم 
هذا احلديث دليل على أن العامل مسلول عن  يف و  ،(2)" و اخْل اِدُم يف م اِل س يِِّدِص ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ع ْن ر ِعيمِتهِ 

 عليه  اذير يرتت تقانه للعمل إوأن تقصريص وعدم  تقانه للعمل حىت ال حياس  عليه،إوالبد من  عمله ،
حذر الرسول  و لصاح  العمل واجملتمع ، ا  غش و بل لألمانة، إتقان العمل خيانة عدم اعتبار :منها شرعية
 . (4)"  فذ ل ْيس  ِمينم  م ْن غ  م  ":قوله يف من الغ   -^ -
،  نفذُ "اخلازن املسلم األمني الذي يُ :  للعمل فقال إتقانه العامل على بأجر - ^ -الرسول صرح وقد   

 ،(1)" أحد املتصدقني؛ له به  ر  مِ به نفسه فيدفعه إىل الذي أُ  طي    را  موفم  به كامال   ر  مِ ما أُ  -عطي ورمبا قال يُ 
 على زيادة اإلنتاج ،وبالتايل يعود النفع واخلري عليه وعلى صاح  العمل. لعمله يساعدفحتقان العامل 

 العمل تخص التي األوامر تنفيذ :الثاني المطلب -

 واللوائ  وحيرتم النظم ويطيع، يسمع ،ملتزما   أوامر صاح  العمل ،وأن يكون تنفيذب العامل   لزم اإلسالمُ يُ      
،فذحذا كانذت أوامذرص غذري -عذز وجذل -اهلل شرع مع تتعارض ال دامت العقد ما يف صاح  العمل  يضعها ال 

                                                           
 .(22، 21ص) ، املرجع السابق -(5)
 . 21 اآليةسورة اإلسرا :-(1)
 . 21،صسبق  رجيه – (2)
 .11سبق  رجيه ،ص-(4)
  ، صحي554، ص1، ج(5421) م، رقدغري مفسأجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه  ببا كتاب الزكاة، البخاري،صحي  -(1)

  .151، ص1ج، 5112مفسدة، رقم)من بيت زوجها غري  تإذا تصدق ةاألمني، واملرأأجر اخلازن  بباكتاب الزكاة،،  مسلم
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ال  ط اع ذذذة   "-^-عملذذذه ،أو ارتكذذاب جرميذذذة فذذال جتذذذوز طاعتذذه لقذذذول الرسذذول  يف كذذأن يذذذأمرص بذذالغ   مشذذروعة
ذذْرِ   "-^-، وقولذذه (5)" ِلم ْخلُذذوٍق يف م ْعِصذذي ِة اخْل ذذاِلقِ  ذذْمُع و الطماع ذذُة ع ل ذذى اْلم  ذذرِص  ، م ذذا ملْ  السم ذذ م و ك  ذذا أ ح  اْلُمْسذذِلِم ِفيم 

ْذذع  و ال ط اع ذذة   خمذذاطرة ال جيذذوز أو  ،وإذا أمذذرص بذذأمر فيذذه هذذالك لنفسذذه(1)" يذُذذْلم ْر مب ْعِصذذي ٍة ، ف ذذِحذ ا أُِمذذر  مب ْعِصذذي ٍة ف ذذال مس 
 . (2)و ال  تُذْلُقوا بِأ ْيِديُكْم إىل  التذمْهُلك ة --قوله  يف ذلك للنهى عنه 

لفقرة ب( : )ا 16 املادةب 1112لسنة  51يف قانون العمل املصري رقم ذلك املشرع املصري أوض   و    
 تدخل يف نطاق جي  على العامل أن ينفذ أوامر وتعليمات صاح  العمل اخلاصة بتنفيذ الواجبات ال " 

اآلداب أو  ،اللوائ  أو  ،أو القانون ،ذا مل يكن يف األوامر والتعليمات ما خيالف العقد إالعمل املنوط به 
 ، (4)"  للخطر ومل يكن يف تنفيذها ما يعرض، عامة ال
 يعطي الذي القانونية التبعية مبدأ من نطالقا  العمل ا صاح  طاعةلزم بأن العامل يُ  إىل أشارت املادة فقد 

وال متتد سلطته إىل غري  بالعمل ،عطا  األوامر والتعليمات املتعلقة وإ حق اإلشراف واإلدارة، صاح  العمل
 . نطاق العمل خارج اخلاصة ومعيشته الشخصية حبياة العامل تتعلق أوامر ذلك ،كأن يصدر

لتعليمذذذذذذذات صذذذذذذذاح   ويتضذذذذذذذ  لنذذذذذذذا ممذذذذذذذا سذذذذذذذبق أن مذذذذذذذن الشذذذذذذذروط الذذذذذذذ  جيذذذذذذذ  أن ينفذذذذذذذذها العامذذذذذذذل وفقذذذذذذذا     
 :ما يلي العمل 
تكون  فال ،أما إذا اختلف اختالفا جوهريا أن يكون العمل املطلوب فعله مما اتفق عليه يف العقد -5

 حاالت  سوى ، العمل عن متناعاال للعامل فيجوز دائه ،أ يف طاعة صاح  العمل واجبة 
 العمل لصاح  جيوز ،كما فيه العاملني األشخاصأو  العمل مكان هتدد ال  واألمطار الكوارث
 يف  وذلك عليه املتفق غري  جوهريا اختالفا خيتلف بعمل العامل وتكليف العقد شروط على اخلروج
 قانون من(16) املادة  ذلك على أشارت فقد ملقتة، بصفة ذلك يكون أن الضرورة،وعلى حالة

                                                           
إدارة الطباعة  ،14،ص1اجلهاد،ج يف باب استئذان األبوين  كتاب اجلهاد والسري،نيل األوطار،الشوكاين،  مد بن علي بن  مد، -(5)

 أعالم املوقعني ،ابن القيم ،وصححه 222،ص1(،ج5124،مسنداإلمام أمحد بن حنبل،مسند العشرة املبشرين باجلنةرقم )املنريية
،واأللباين ،صحي  11،ص1،ج اجلرارالسيل  ،الشوكاين  و،52411 ،ص5،ج اجلامع الصغري ،السيوطي  و ،11،ص5،ج

 .5111،ص1اجلامع،ج
  .51،ص6(،ج4162صحي  مسلم ،كتاب اإلمارة،باب وجوب طاعة األمرا  يف غري معصية ،رقم ) – (1)
  521 اآليةسورة البقرة:-(2)
  .11صقانون العمل ،  -(4)
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http://www.dorar.net/book/13438?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1255?ajax=1
http://www.dorar.net/book/8659?ajax=1


-33-


 الفردي العمل عقد يف عليها املتفق الشروط علي خيرج أن العمل لصاح  جيوز ال "املصري العمل
 ذلك إيل الضرورة دعت إذا إال عليه متفق غري بعمل العامل يكلف أن اجلماعية،أو العمل اتفاقيةأو 
 بصفة ذلك يكون أن ،علي القاهرة القوة حالة يفأو  عنه نشأ ما إلصالحأو  حادث لوقوع منعا
 بشرط جوهريا اختالفا عنه خيتلف ال كان إذا عليه املتفق غري بعمل العامل يكلف أن ،وله ةملقت
 (5)".العامل حبقوق املساس عدم

مر فحذا أمر العامل بأوا داب العامة،عله مشروعا ، أي موافقا للنظام واآلاملطلوب فأن يكون العمل  -1
 .التزويرأو  الغ أو  فال تكون طاعته واجبة كأن يأمرص بارتكاب جرميةخمالفة للنظام العام واآلداب 

كأن يأمر صاح   غريص،أو  أن ال يرتت  على العمل املطلوب فعله وجود خطر على حياة العامل -2
، فحذا كان العمل فالبد أن يكون العمل سليما   كان جيهل ذلك، ذاإعمل عامله بقيادة سيارة ال

  .فال تكون الطاعة واجبة خطرا  أو  ملذيا  
 .بنفسه العمل بعةمتا  :الثالث المطلب -

على رغبة صاح   ا  العمل املتفق عليه بنفسه بنا   عقد العمل أن يقوم العامل بأد يف األصل 
ي ا أ يّذه ا المِذين  آم ُنوا أ ْوُفوا - -قول اهلل   يف وتنفيذ أوامرص وتعليماته كما ورد  العمل ،
بِاْلُعُقودِ 

ما عقدص املر  على نفسه، والعقود هى واملواثيق ،  بالعهود بالوفا  --اهلل . لقد أمر(1)
ما وافق كتاب اهلل أي دين اهلل، فحن ظهر فيها ما على  الوفا  بهوجي   ة،وإجار  ،وشرا  ،من بيع

 التزم ،فمن (2)" م ْن ع ِمل  ع م اٍل ل ْيس  ع ل ْيِه أ ْمرُن ا فذ ُهو  ر د   "-^-رسول اهلل خيالف رد، كما قال 
 .هالوفا  بالعمل بنفس لزمه صحي  عقد يف بعمل 

 عقد العمل أحد أمرين:يتضمن هذا و   

 .حب العمل على العامل العمل بنفسهصاأن يشترط  : األمر األول -

                                                           
  .25قانون العمل ، ص -(5)
  5اآليةسورة املائدة:-(1)
 .5242، ص2، ج5151ات، رقمنق  األحكام الباطلة ورد  دث ببااألقضية، كتاب صحي  مسلم،- (2)
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 ذا اشرتط عليه صاح  العمل إص ،على وجوب عمل العامل بنفسه ،وليس له استنابة غري  (5)اتفق الفقها  
الصُّْلُ  ج ائِز  بذ نْي  اْلُمْسِلِمني  ، إال ُصْلح ا ح رمم   " -^ -رسول اهلل احلديث الوارد لقولواستدلوا ب ذلك ،

 هستدالل من هذا احلديث أنووجه اال ،(1)" ِإال ش ْرط ا ح رمم  ح الال  أ ْو أ ح لم ح ر ام ا،  ح الال  أ ْو أ ح لم ح ر ام ا
 جي  الوفا  بالشروط املتفق عليها بني العامل وصاح  العمل.

 .ما يقوم مقامهأو  عن الشرط مطلقا  :إذا كان العقد الثانياألمر  -

 فندق ( يلزمه العمل بنفسه، يف عامل أو  ةشرك يف )كموظف  على أن العامل اخلاص (2)اتفق الفقها    
ألن العقد قد ورد على عمله بنفسه فال ، عمله املستأجر عليه إال إذا أذن له املستأجر يف وال يني  غريص 
 وحسن تصرفه. ته، وكفا ومهاراته، لقدراته، وألن صاح  العمل قد استأجر العامل وفقا   يقوم غريص مقامه،

ألن الغرض  ة،خرب  أكثرا أناب من هو أحسن منه و اإلستنابة إذ (4)وقد أجاز بع  فقها  احلنفية       
ون  على ذلك قانون العمل  ،وهذا النائ  فيه ما يريد وزيادة ،صول ما يريدص املستأجر من العاملح

الواجبات ن يلدي بنفسه أجي  على العامل" "  : فقرةأ()16املادص  يف  1112لسنة  51املصري رقم 
، وذلك وفقا ملا هو  دد بالقانون ولوائ  العمل وعقود العمل الفردية واجلماعية ،وأن ةاملنوطة به بدقة وأمان

  . (1)اية الشخ  املعتاد."ينجزها يف الوقت احملدد ، وأن يبذل فيها عن
                                                           

الزيلعي ،فخر الدين ، تبيني احلقائق شرح كنز  ،،البارعي ،عثمان بن علي بن  جن،احلنفي16،ص1لتعليل املختار،ج االختيار- (5)
شرح خمتصر خليل  يف مواه  اجلليل  ه ،5252،بوالق ،القاهرة –،املطبعة الكربى األمريية 5، ط551،ص1الدقائق وحاشية الشليب،ج

م، أس  املطال  5221-ه5451،دار الفكر،2،ط221،ص1،الطرابلسي،نس الدين أبو عبد اهلل  مد بن  مد بن عبد الرمحن ، ج
بريوت  - دار الكت  العلمية ،5،ط414،ص1شرح روض الطال ،األنصاري ،زكريا بن  مد بن زكريا، دحقيق د. مد  مد تامر،ج يف 
عال  الدين أبو احلسن علي بن سليمان ، ،املرداوي  معرفة الراج  من اخلالف، احلنبلي ، يف اإلنصاف  ،م1111 –ه  5411، 
 ،دار إحيا  الرتاث العريب.1،ط 66،ص6ج
كتاب ماجه،بن ا سنن،11،ص2(،ج5211رقم)أبواب األحكام،باب ما ذكر عن رسول اهلل ىف الصل  بني الناس،سنن الرتمذي،-(1)

و األلباىن ، صحي  وضعيف سنن  ،111برقم  بلوغ املرام ،ابن حبان  ، وصححه ،111،ص1(،ج1212رقم)األحكام،باب الصل ،
 ريج مشكاة  ،ابن حجر العسقالين  ،و 1/14الصفحة أو الرقم:  - إرشاد الفقيه ،ابن كثري  ،وحسنه212،ص1ابن ماجه  ، ج

  .5514،ص2ج فت  الغفار ،الرباعي  ،وضعفه512،ص2،ج املصابي 
،أس  املطال  221،ص1شرح خمتصر خليل ،ج يف ، مواه  اجلليل 551،ص1ح كنز الدقائق وحاشية الشليب،جتبيني احلقائق شر  (2)-
 66،ص6معرفة الراج  من اخلالف،ج يف ،اإلنصاف 414،ص1شرح روض الطال ،دحقيق د. مد  مد تامر،ج يف 
  .51،ص6رد احملتار على الدر املختار،ج- (4)
  .11قانون العمل ، ص -(1)
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 العقد يف شخصية العامل  ل اعتبار أن فاألصل  العمل بنفسه، أدا املادة أن يلتزم العامل ب وأوضحت    
ملا يتوافر لديه من صفات جتعله  أو  ،أمانته يف أو  ،مهارته يف ألن صاح  العمل اليتعاقد معه إال لثقته  
 العمل، صاح  ةجناز هذا العمل إال مبوافقجيوز للعامل أن يكلف غريص بحفال  ،بللقيام بالعمل املطلو  ئا  كف

غريص بالقيام بالعمل تكليف  يف ضمنا على حق العامل أو  برام العقد صراحةإولكن جيوز اإلتفاق عند 
 ه.املطلوب من

 .العمل فترة أثناء العمل عن الغياب عدم  :الرابع المطلب -

أدائه لعمله هي استغالله للوقت  يف من املظاهر األساسية الىت تقاس هبا درجة حرص العامل للوقت    
-قال  ،مث صاح  العمل ،- -رضا  ربه إو  وأدا  ما وج  عليه كامال دون تقصري، على أكمل وجه ،

-:   ُلوا ف س يذ ر ى اللمه ع م لُكْم و ر ُسوله و اْلُمْلِمُنون و س تُذر دُّون  ِإىل  ع امِل اْلغ ْي  و الشمه اد ة فذ يُذن بِّئُكْم مب ا  و ُقْل ِاْعم 
ُكْنُتْم تذ ْعم ُلون  

فهناك من  تقصري،أو  العمل دون هتاون يف  يف ، فيج  على العامل أن يبذل الوقت الكا(5)
ضوابع  دحديد اإلسالمية الشريعة تغفل هذا الواج ، ومل يف جرا  هتاوهنم  اإلمث من يف يقع  نالعمال م
 ذكر منها:ن، واالنصراف احلضور
 من العمل. االنصراف الحضور و أوال: -

بداية  يف سوا  أكان  ،ةاإللكرتوني ةبالبطاقأو  املخص  لذلك لزم العامل بحثبات حضورص بالكشفي   
سوا   ،؟كيف يثبت حضورص هو :  العمل  يف  همهدف من العمال ا  بعضولكن هناك  ، آخرص يف العمل أم 
فهذا العمل ال جيوز  تسجيل امسه ،أو  فيوصى غريص بحثبات حضورص ، آخرص يف بداية العمل أم  يف أكان 
 خائنا ، من فعل ذلك كان أنّ على احلديث  يدلو  (1)" فذ ل ْيس  ِمينم  م ْن غ  م  ":  -ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهلل ،شرعا  
 العامل أن يلتزم بوقت حضورص للعمل .وعلى  من صفات أهل النفاق،اخليانة و 
الواج  على كل مسلم أدا   " على ذلك فقال – اهلل رمحه - باز بن العزيز عبد الشيخ مساحة نبهو    

والواج  عليه أن يسجل  كل شيئ ،  يف احلضور والغياب و  يف و  العمل ، يف  ةواحلذر من اخليان ةاألمان

                                                           
  .511اآليةسورة التوبة:-(5)
 . 11سبق  رجيه ص -(1)
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عنهم أن  سلولوالواج  على امل ذمته، ئحىت يرب  فيه،والوقت الذي خرج  الوقت الذي دخل فيه،
 (5)".ةينصحهم ويوجههم  إىل اخلري وحيذرهم من اخليان

 هبذا فتوى السعودية العربية باملممكة جنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا لأصدر علما  ال وقد
الدوام، ولو مل يكن عندص اخلصوص،حيث بينت أن املوظف جي  عليه احلضور يف مكان العمل كل وقت 

عمل، وال جيوز له االنصراف إال ألمر ضروري يسم  به النظام، وال جيوز التزوير بحثبات احلضور 
 (1)واالنصراف الرمسي وهو غري صحي .

 البع  جتد ،للدولة الرمسي الدوام هو الذي النظام : – اهلل رمحه -عثيمني بن  مد العالمة وسئل الشيخ   
أو  ساعة يتأخر وأحيانا ساعة، بنصف الدوام انتها  ينصرف من العمل قبلأو  ساعة نصف متأخرا يأيت
 يف يكون أن جي  العوض ألن جواب؛ إىل حيتاج ال هذا أن هر الظا" : فأجاب يف ذلك ؟ احلل فما ،أكثر
 من ينق  أال جي  كذلك شيئا، راتبه الدولة من تنق  أن يرضى املوظف ال أن فكما املعوض، مقابل

 .(2)قبل انتهائه يتقدم أن وال ، الدوام الرمسي عن يتأخر لإلنسان أن جيوز فلن شيئا، حق الدولة
إثبات  يف  ةلكرتونياال ةالبصمأجهزة ستخدام اب تبع  امللسسا قامت فقد ةوللتغل  على هذص املشكل   

عند صبعه عليه إإلكرتوىن يضع العامل  عن جهاز ةهى عبار و  ،للعاملني هبا  اإلنصراف ضور وأوقات احل
وبالتاىل  نصراف،الافيتم تسجيل وقت  عند انصرافه، ذلك يكرر مث ،ضوراحل تسجيل وقتفيتم حضورص 

 نصراف. اال احلضور و إثباتيف  يعترب اجلهاز أكثر دقة
  إذن دون العمل مكان ثانيا: مغادرة -
 ، وصاحبه بالعمل بالغا ضررا العمل مما يلحق صاح  من إذن دون مكان العمل يغادر بع  العمال   
 عليه ميكن اؤمتن عمله الذي العامل حضاعةف،  (4)" ال  ض ر ر  و ال  ِضر ار   " -^ -الرسول  جا  قول هنا من

                                                           
 .216ص-52ج–باب الواج  على املوظف تسجيل وقت ذخوله وخروجه -جمموع فتاوى ابن باز -(5)
إدارة البحوث العلمية  ة، رئاس511، ص51، جاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا  ،اجملموعة األوىل –فتاوى اللجنة الدائمة  -(1)
  الرياض. -اإلدارة العامة للطبع  اإلفتاو 
  www.3llamteen.com/2013مشروع سلسلة العالمتني الوقفي (2)-
كتاب  ،سنن البيهقي الكربى ،421،ص2(،ج1241رقم)كتاب األحكام،باب من ب  ىف حقه ما يضر جبارص،بن ماجه ،ا سنن-(4)

(، 1241،صححه األلباين ، صحي  وضعيف سنن ابن ماجه  ، رقم )554،ص6(،ج55214،رقم )الصل  باب ال ضرر وال ضرار
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 األوقات ال  ما عدا بعمله املرتبطني حقوق املسلمني إضاعة و العمل بصاح  يلحق ضررا   اعتبارص
 أوقات يف القيام هبا إال ميكن ال ال  الضرورية عمالاأل من ذلك غريأو  الصالة،أو  للراحة العامل يستحقها
 .العمل
 بينت حيث ؛اخلصوص هبذا فتوى السعودية العربية الدائمة لإلفتا  باملممكة اللجنة علما  أصدر وقد   

 يف ملا ال؛ عمله أم عن املسلولقبل  من له أذن سوا  جيوز، ال والشرا  عمله للبيع أثنا  املوظف أن" خروج
 إضاعة عليه يرتت  عليه مما اؤمتن عمله الذي إضاعة من فيه وملا ذلك، مبنع األمر والة خمالفة أمر ذلك من

 .(5)وجه" به على أكمل واإلخالل بالقيام ، بعمله املرتبطني حقوق املسلمني
جهة العمل أثنا  الدوام للعمل جبهة فتاوى الشبكة اإلسالمية عن ترك موقع من  وقد صدرت فتوى   
حيث إنه أوهم جهة  ؛وذلك ألنه مشتمل على الكذب ؛ن هذا الفعل  رم شرعا  أ"  جا  فيها  (1)أخرى

 ْن غ  م م:"    -^-العمل بأنه موجود، بينما هو حقيقة غري موجود. واشتمل أيضا على الغ ، وقد قال
فذ ل ْيس  ِمينم 
 :--مقابل هذص الساعات ال  غاب فيها ال حيل له، وقد قال ". واملال الذي يأخذص (2) 

 ِو ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو الُكْم بذ ْينُكْم بِاْلب اِطل
 51من قانون العمل املصري رقم ج( فقرص)16ونصت املادص ،(4)

" أن حيافظ علي مواعيد العمل ، وأن يتبع اإلجرا ات املقررة يف حالة  جي  على العامل :1112لسنة
 ال  الشخصية املساحة املصري عن ومل يغفل قانون العمل،  (1)خمالفة مواعيدص"أو  التغي  عن العمل

نصت  حيث إجازة، طل أو  إذن مسبق بدون حىت العمل،  عن إمكانية التغي  للعامل عن  أعطاها
 السنة وحبدٍ  ملدة ال تتجاوز ستة أيام خالل عارضٍ  ن ينقطع عن العمل لسب ٍ أ( : "للعامل 15املادة) 

 .(6)أقصي يومان يف املرة الواحدة ، ودحس  اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوية املقررة للعامل"
                                                                                                                                                                                                

السنن الكربى  ،البيهقي  ، 145،ص1،جاحمللى ،ابن حزم  وحديث مرسل،21،ص5،ج األربعون النووية ،النووي ،وحسنه 241،ص1ج
 . 212،ص1،جالسنن الصغري للبيهقي ،البيهقي  ، 522،ص51،جقيللبيه
 
  .451،ص12جاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا ،  اجملموعة األوىل، –فتاوى اللجنة الدائمة  -(5)
  .2241،ص51(،ج22412فتاوى الشبكة اإلسالمية،رقم )-(1)
  .11صاحلديث سبق  رجيه -(2)
  .511اآليةسورة البقرة: -(4)
  .11، ص العمل قانون -(1)
  .11، صاملرجع السابق -(6)
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 فيها:أو  ومعدات يعمل بها أدوات من تهمسؤولي تحت ما على الحفاظ  :لخامسا المطلب -

 يف ومعدات يستخدمها ألديه أدوات كان فرمبا  ؛ مكان عمله يف من التزامات العمل تواجد العامل    
صاح  العمل ،  منعندص  ةأمان ألهنا تعد ؛وعنايتهاا عليه ةباحملافظ االلتزامعليه ؛ فيكون من الواج  عمله
ي ا أ يّذه ا المِذين  آم ُنوا ال    ُونُوا اللمه و الرمُسول  -- وله،ق ةيه ال  تنهى عن خيانة األمانالقرآن اآلياتمن و 

ِإنم خ رْي م ْن ِاْست ْأج ْرت  --قوله  يف العامل األمني مدح اهلل و  ،(5) أ م ان اتُكْم و أ نْذُتْم تذ ْعل ُمون  و   ُونُوا 
ال  دحث  ةومن األحاديث النبوي. عمله يف عامل جي  أن يكون أمينا إشارة على أن ال (1) اْلق ِوّي اأْل ِمني
اْلُمْسِلُم م ْن  "  -^ -قال رسول اهلل  على العمل وأدوات صاح  العمل وعدم اإلضرار به، ةعلى احملافظ

س ِلم  اْلُمْسِلُمون  ِمْن ِلس انِِه و ي ِدِص ، و اْلُمه اِجُر م ْن ه ج ر  م ا نذ ه ى اللمُه ع ْنهُ 
 (2). " 

نطاق العمل  يف فيج  على العامل أن حيافظ على أدوات ومعدات صاح  العمل ،وال يستعملها إال    
-عند غياب صاح  العمل ،وعليه أن خياف من اهلل ،قال  ةمصلحته اخلاص يف به ،وال يستغلها وما أمر 
-  ِف ال    ْش ْوُهْم و اْخش ْون 

(4). 

 املادة يف بنصه الواج  هبذا 1112لسنة  51قانون العمل رقم  يف املصري  اعت  املشرع وقد   
 ،أجهزةأو  ،يسلمه إليه صاح  العمل من أدوات جي  على العامل" أن حيافظ علي ما الفقرص د()16رقم
الالزمة لسالمتها ، ويلتزم بأن يبذل يف ذلك  عمال، وأن يقوم جبميع األ ىأية أشيا  أخر أو  ،مستنداتأو 

 .(1)عناية الشخ  املعتاد"

   
حفظها  يف تقصري أو  نظر ما إذا كان هالكها بتعدٍ من هذص األدوات واملعدات يُ  ا  بعض تلف العاملأ إذاو  

 يف على أن العامل اخلاص ما  (6)فقد اتفق الفقها   بال تعد وال تقصري فال يضمنها، أم ،ضمنهافعندئٍذ ي
                                                           

  .11اآليةسورة األنفال:-(5)
  .16اآليةسورة القص :-(1)
  55، ص5، ج(51) مويدص، رقاملسلم من سلم املسلمون من لسانه  بباكتاب اإلميان،،  صحي  البخاري-(2)
  .2اآليةسورة املائدة:-(4)
  .11قانون العمل ، ص -(1)
 ،دار الفكر16،ص4جالدسوقي ، مد بن أمحد بن عرفه ،  ،،حاشية الدسوقي155،ص4،ج يف ترتي  الشرائع بدائع الصنائع - (6)
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فرط أو  ،فحذا تعدى وتفريطه، ،مهالهإوتعمدص ،أو  ،يدص يكون أمانة ، فال يضمن إال ما تلف بسب  تعديه
أو  ذلك تعمد العامل برتك ألة العمل بدون زيت ،أو أن يكلفها فوق طاقتها فتتلف ومثال ،فحنه يضمن
 .تنكسر

تقصري فحنه ال أو  كان بغري عمدأو   الرباكني ،أو  كالزالزل إرادته،إذا كان التلف بسب  خارج عن و    
وما روى عن رسول اهلل  ، (5)ال  ُيك لِّف اللمه نذ ْفس ا إالم ُوْسعه ا- -يضمن ألنه ملمتن بدليل عموم قوله 

(: "إذا 12املادة ) يف قانون العمل املصري  صراحة على ذلك   ون  ،(1)" ال  ض م ان  ع ل ى ُمْلمت  نٍ  "-^-
منتجات ميلكها أو  خاماتأو  آالتأو  إتالف مهماتأو  تسب  العامل خبطئه ومبناسبة عمله يف فقد

  (2)......."أتلفأو  م بأدا  قيمة ما فقدكانت يف عهدته التز أو   اح  العملص
 .العمل أسرار إفشاء المطلب السادس: عدم -

سوا  تعلقت هذص األسرار  ؛ وعدم إفشائها أسرار العمللتزامات العمل  افظة العامل على امن    
،فال  ةذلك مما يرتت  عليه اإلضرار باملنشأ ،أو ما يتعلق بطريقة اإلنتاج ، وغري ةللمنشأ ةباملعامالت الرمسي

 --قوله  يف  ةدأ الكتمان والسريية ال  تدعو إىل مبالقرآن ومن اآليات، (4)عامل أن يبوح هباللجيوز 
  ا ِإنم الشمْيط ان ِلإْلِْنس اِن ع ُدّو ُمِبنيق ال ْيد  ي ا بُذين م ال  تذ ْقُصْ  ُرْؤي اك ع ل ى ِإْخو تك فذ ي ِكيُدوا ل ك ك 

فقد  (1)
ِة ر ّبك ف ح دِّثْ - -وقال اهلل  على ترك إظهار النعمه خشية احلسد، اآليةدلت  و أ مما بِِنْعم 

فقد دلت  (6)
من أعدائه،  ا  على أن اإلنسان يذكر نعمة اهلل عليه ،ولكن جيوز له أن يكتم من أمورص إذا خشى ضرر  اآلية

اْست ِعيُنوا  "- ^ -على األسرار ما روي عن رسول اهلل ةعلى ضرورة احملافظ ةاألحاديث النبوي يف وقد ورد 
                                                                                                                                                                                                

 .46،ص1املبدع شرح املقنع،ج، 411،ص1شرح روض الطال ، ج يف ، أس  املطال   
  .116سورة البقرة:-(5)
،سنن الدار القطين ،الدار القطين،أبو 412،ص6(،ج51111باب ال ضمان على ملمتن،رقم)كتاب الوديعة،،سنن البيهقي الكربى -(1)

األلباين ، صحي  اجلامع الصغري وزيادته ، حسنه  ،411،ص2(،ج1265احلسن علي بن عمربن مهدي بن ، كتاب البيوع ،رقم )
 ،ابن حجر العسقالين  ،211،ص1،ج البدر املنري ،ابن امللقن  ، 112،ص6،جالسنن الكربى للبيهقي،البيهقي  ،وضعفه5111،ص1ج

 .116،ص2،ج السيل اجلرار ،الشوكاين  ،521،ص1،ج الدراية ،ابن حجر العسقالين  ،5121،ص2،جالتلخي  احلبري
  .21ص،قانون العمل  -(2)
  .65،ص5ج ،  الفلسطيينمل يعة اإلسالمية مقارنة بقانون العالشر  يف واجبات العمال وحقوقهم  انظر،-(4)
  .1اآليةسورة يوسف:-(1)
  .55اآليةسورة الضحى:-(6)
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، ويستدل من احلديث على أن يلتزم العامل  (5) " ع ل ى جن  اِح احلْ و اِئِج بِاْلِكْتم اِن ، ف ِحنم ُكلم ِذي نِْعم ٍة   ُْسود  
ِذب ا أ ْن حُي دِّث  ِبُكلِّ م ا مس ِ   " - ^ -وقوله بضرورة احملافظه على أسرار العمل وعدم إفشائها، ْرِ  ك   ع  ك ف ى بِاْلم 

 عن الناس. في و يستدل من احلديث على وجود أسرار   ،(1)"
 ، و أ ن ا الع ُ  م ع  الغلم انِ  - ^ -رسول اهلل يم أتى عل". قال : -اهلل عنه  رضي-وعن ثابت عن أنس    

ن ا ، فذ بذ ع ث ِ  ِإىل  ح اج ة ، ف اع ْبط أُت ع ل ى أُ  م ا ح ب س ك  ؟ قُلُت بذ ع ث ِ   :ق ال ْت  فذ ل مما جْئتُ  ، ىمف س ل م  ع ل يذْ
ُتُه ؟ قُلُت : ِإنذمه ا ِسّر .،  حلاجة-^ - ِ  ر ُسوُل الّله  ق ال ْت : م ا ح اج 

ا . ^ق ال ْت : ال دُح د ثنم بِسرِّ ر ُسوِل الّلِه   أ ح د 
ثْذُتك  ي ا ث اِبتُ   .(2)" . ق ال  أ ن س! : و الّلِه ، ل ْو ح دمْثُت ِبِه أ ح د ا حل  دم

فقرة -16املادة ) يف 1112لسنة  51قانون العمل املصري رقم  يف املشرع املصري  االلتزامأوض  هذا    
ط( جي  على العامل" أن حيافظ علي أسرار العمل ، فال يفشي املعلومات املتعلقة بالعمل م  كانت سرية 

 .(4)وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاح  العمل "أو  بطبيعتها

جي  على صاح  العمل أن يطلع العمال على القدر الكايف من املعلومات الىت ولكن من ناحية أخرى    
واملشرع املصري قرر إذا أفشى العامل أسرار املنشأة ال  يعمل هبا وأدى ذلك  أدا  عملهم . يف تساعدهم 
 ("1ةفقر )62وفقا للمادةن يفصله من العمل أر جسيمة باملنشأة فحنه جيوز لصاح  العمل اضر أإىل إحداث 

 ،، ويعترب من قبيل اخلطأ اجلسيم  ال جيوز فصل العامل إال إذا ارتك  خطأ جسيما  
 .(1)ضرار جسيمة باملنشأة"أحداث إدت إيل أو سرار املنشأة ال  يعمل هبا أفشي أن العامل أإذا ثبت    

                                                           
،املعجم األوسع،باب األلف،باب من امسه 24،ص1(،ج6111ك الغل واحلسد،رقم)،باب احلث على تر  شع  اإلميان -(5)

حيىي بن  وقال حديث موضوع،112،ص5و صححه األلباين ، صحي  اجلامع الصغري وزيادته ، ج ،11،ص2(،ج1411إبراهيم،بارقم )
 . 116،ص1،جموضوعات ابن اجلوزي،اإلمام أمحد ،116،ص1،ج موضوعات ابن اجلوزي ،معني 

 .51،ص5(،ج2باب النهى عن احلديث بكل ما يسمع،رقم )مقدمة اإلمام مسلم،صحي  مسلم،-(1)
، 4، ج(1411) م، رق-رضي اهلل عنه-من فضائل انس بن مالك  ببا-رضى اهلل عمهم -مسلم، كتاب فضائل الصحابةصحي  -(2)
 . 5212ص
  .12ص ،قانون العمل  - (4)
  .11، صاملرجع السابق – (1)
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يف  الكرع القرآن ذم ما هو و ومن الواض  أن كتمان هذص األسرار ال يدخل دحت حرمة كتمان العمل ،
ول ِئك  إنم المِذين  ي ْكُتُمون  م ا أ نْذز ْلن ا ِمْن اْلبذ يذِّن ات و اْ:ُد ى ِمْن بذ ْعد م ا بذ يذمنماُص لِلنماِس يف اْلِكت اب أُ  --قوله 

ِعُنون   يذ ْلع نُهْم اللمه و يذ ْلع نُهْم الالم
(5).. 

 .التأديبية بصاحب العمل والعاملة المبحث الثاني:عالقة السلط

ولويل األمر أن  وليس لصاح  العمل ، (1)هو لويل األمر احلاكماإلسالم  تأدي  العمال يف  إن          
يقومون مقامه يف  من ويتوسم فيهم اخلري والصالح كالقضاة الشرعيني و  يعطي هذص السلطة من يثق فيهم ،

 (2)التأدي  واإلصالح

تأدي  العامل إذا  يف صاح  العمل احلق  1112لسنة  51أعطى مشرع قانون العمل املصري رقم    
ويرتت   ، أخل بتنفيذ التزام من التزاماته على النحو املتفق عليه ،أو الذى حيددص القانون فحنه يكون خمطئا

هذص املسللية هو  يف زا  واجل ،ةعقدي ةيمسلولمواجهة صاح  العمل  يف  مسلوال  على هذا اخلطأ أن يكون 
واملهيمن على تصرفات ، املنشأص  يف ألن صاح  العمل هو املشرف على سري العمل  نظرا  ؛ التعوي 

توقيع اجلزا ات املناسبه على املخالف من العمال ،فالغرض من هذص اجلزا ات هو  يف أمورها ،وله احلق 
 .(4)حسن سري العمل وانتظام منشأته و لضمان أدا  العمل، يف  اربة اإلمهال واإلستهتار 

على  توقيع اجلزا  التأدييب املناس  واملقرر قانونا   يف هي حق صاح  العمل   تعريف "السلطه التأديبيه": 
قيود التأدي  زجرا للمخالف  العامل املرتك  خطأ ورد بالئحة تنظيم العمل واجلزا ات بقرار مسب  مراعيا  

 .(1)سري العمل وانتظامه باملنشأةوردعا لغريص لضمان حسن  ،

                                                           
(5)

 .512 اآليةسورة البقرة: - 
، مد،بكر بن عبد اهلل عند ابن القيم والتعزيزاتاحلدود كل معصية ليس فيها حد وال كفارة،   يف :هو التأدي   التعزيزعرف الفقها  -(1)

  ه.5451،دار العاصمة للنشر والتوزيع،1،ط461،ص5ذلك،ج يف نبيه على غلع ألهل اللغة تأبو زيد، باب 
 ه.5221،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراص،211ص اإلنسان ،الشريف، شرف بن على، لى عمل اإلجارة الواردة ع – (2)

للطباعة ،امللسسة الفنية 125،دراسة مقارنة،ص الصباحي ، مد رفعت،، ديدقانون العمل املصري اجل يف  اضرات ، انظر -(1)
 م.1155-1151والنشر،
احمللة -مصر-قانونية،دار الكت  ال11،أمين عبد العزيز، ،دراسة مقارنة،صفي مصط،قيود السلطة التأديبية لصاح  العمل  انظر،- (1) 

 م1112الكربى،
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 : ونناقش هذا المبحث في مطلبين 

 التأديبية العقوبة تنفيذ تسبق التي القانونية و الفقهيةاإلجراءات  المطلب األول: -

 :في النقاط التالية  ونوضحه
 وإبالغ العامل بها. ةالمنسوب ةتحديد المخالف أوال :

 وضمان حق الدفاع. ةالتحقيق السابق على توقيع العقوب : ثانيا
 عليه ومنحه فرصة للتظلم  قبل توقيعها   ةالمقرر  ةإبالغ العامل بالعقوب : ثالثا

 وإبالغ العامل بها. ةالمنسوب ةأوال:تحديد المخالف
لذلك فقد اشرتط املشرع ة؛ ديبيخطا  تأأألن صاح  العمل هو الذى يقوم بتحديد األفعال الىت تعترب     

 الفعل، كأن يكون الفعل متصال بالعمل ، البد وأن يقع داخل مكان العمل يف جي  توافرها  ةضوابع  دد
 يف أما الفعل الذى يقع خارج مكان العمل  العمل ويكون له تأثري على العمل، أثنا  أدا  العامل :ذاأو 

الذى يرسله صاح  العمل  فالعامل بالعمل ، ةإال إذا كان له صل يا  بحياة العامل اخلاصه ال يعترب خطأ تأدي
 مكان العمل ، يف يعترب الفعل قد مت  ةهذص احلال في ف أثنا  أدا  مهمته ، إىل أحد عمالئه يظل تابعا له

ملا ن   وفقا   (5)على تعليمات صاح  العمل بنا   أو  طاملا أن العامل قد تواجد فيه بسب  مصلحة العمل ،
لة  (" يشرتط يف الفعل الذي جتوز مسا12املادص) يف  1112لسنة  51عليه قانون العمل املصري رقم 

، فالفعل ال بد وأن يكون صادرا من العامل نفسه دون غريص (1)أن يكون ذا صلة بالعمل" العامل عنه تأديبيا  
املادص  يف   عليها قانون العمل نقد و  حدوثها العامل ، يف ويكون من املخالفات الىت قد يتسب   ،
أو  األداب العامةأو  ةاألمانأو  تكاب جنحة خملة بالشرفبار أو  (" إذا اهتم العامل بارتكاب جناية61)

، وعليه أن يعرض األمر علي  اهتم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاح  العمل وقفه ملقتا  
، و حيظر توقيع (2)هذا القانون خالل ثالثة أيام من تاريخ الوقف"( من 15اللجنة املشار إليها يف املادة )

 (64) ةاملاد يف العمل جزا  على العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا نس  إليه وفقا ملا ن  عليه قانون 

                                                           
  .(151-111العمل ،ص) قيود السلطة السلطة التأديبية لصاح  انظر،-(5)
  .14قانون العمل ، ص -(1)
  .16، صاملرجع السابق-(2)



-43-


وإثبات  ،ودحقيق دفاعه ،ومساع أقواله ،"حيظر توقيع جزا  علي العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا نس  إليه 
من تاريخ  كثراأل ىيبدأ التحقيق خالل سبعة أيام عل أن ى، عللك يف  ضر يودع يف ملفه اخلاصذ

 ثانيا:.(5)ن تندب ممثال عنه حلضور التحقيق"أوللمنظمة النقابية ال  يتبعها العامل  ،اكتشاف املخالفة
 :في ويتمثل ،  (1) وضمان حق الدفاع ةالتحقيق السابق على توقيع العقوب

جي  على صاح  العمل أن يقوم بحجرائه بعد  ا  ضروري ا  شكلي : ميثل التحقيق إجرا    شكل التحقيق -
الىت تثبت ارتكاب العامل :ذا  ةوحىت يتمكن من التوصل إىل األدل وقوع اخلطأ التأدييب من العامل،
 .( السابق ذكرها64املادة) يف ذلك  اخلطأ ، فقد ن  قانون العمل على

 يقوم صاح  العمل بفت   ضر يثبت فيه مضمون ذلك التحقيق ، : حقيق وكاتبهتدوين الت -
ويتم ترقيم  ضر  ،ومن يباشر التحقيق ،ومكانه ،وتارخيه ،وساعته ،موضحا به تاريخ فت  احملضر

 .وكات  التحقيق إن وجد ،واحملقق ،من العامل ةوتوقع كل صفح ة،التحقيق بأرقام مسلسل
 . حضور العامل حىت يتم مساع أقواله ودفاعه يف يقوم صاح  العمل بحجرا  التحقيق  : لحضورا -
 يعرف وحىت ،طالع على التحقيقأن ميكن صاح  العمل العامل من االالبد :  ةطالع والشهاداال -

وغري  ،وأقوال الشهود ،الىت يستند إليها صاح  العمل من مستندات ةواألدل ،ما هو اخلطأ املنسوب إليه
الدفاع على الوجه  يف وميارس حقه  ،يقوحىت يتمكن العامل من دحضري دفاعه قبل مثوله للتحق ،ذلك
ويعترب حق الدفاع أحد الضمانات األساسيه للعامل ملناقشة  ته، نشود الذى يساعدص على إثبات براامل
(" "حيظر توقيع جزا  64) ةاملاد يف رتكابه للخطأ والرد عليها ،وقد ن  قانون العمل االىت تثبت  ةاألدل

لك يف  ضر وإثبات ذ ،ودحقيق دفاعه ،ومساع أقواله ،علي العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا نس  إليه
 .يودع يف ملفه اخلاص"

ارتكابه   ي،وإذا طل  العامل مساع شهود لنف ممارسة الدفاع عن نفسه يف فالعامل هو صاح  احلق 
 (2).شهادهتم "للخطأ ،جي  على صاح  العمل مساع 

 توقيعها  . ومنحه فرصة للتظلم  قبل ،عليه ةالمقرر  ةإبالغ العامل بالعقوب ثالثا:
                                                           

  .16ص،قانون العمل، انظر -(5)
  .155،151،ص د السلطة التأديبية لصاح  العمل قيو  انظر ،-(1)
 .16صالعمل ، قانون -(2)
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عليه ، وذلك حىت ال يفاجأ العامل ة املقرر ة جي  على صاح  العمل أن يقوم بحبالغ العامل بالعقوب   
 ومينحه فرصة للتظلم . مبا سوف ينفذ عليه ، ةدون سابق إنذار ، ويكون على بينة بتنفيذ العقوب

عليه  ةاملوقعة قانون العمل أن ن  على إلزام صاح  العمل صراحة بحبالغ العامل بالعقوب يف مل جند  و   
رتكاب خمالفة ا تشديد اجلزا  إذا عاد العامل إىل ( الىت تن  على "جيوز62ذلك من املادة ) ولكن يستفاد

م  وقعت املخالفة اجلديدة خالل ستة أشهر من  مل عنهالفة ال  سبق جمازاة العاجديدة من نوع املخا
هنا قد حددت بداية سريان ميعاد الستة إحيث ؛  (5)تاريخ إبالغ صاح  العمل بتوقيع اجلزا  السابق" 

فعليه أن  اجلزا  ،يف (،فحذا أراد صاح  العمل استعمال حقه ةأشهر من تاريخ إعالن العامل اجلزا  )العقوب
 العامل باجلزا  املوقع عليه.يقوم  بحبالغ 

ن املشرع مل حيدد تاريخ اإلبالغ إحيث ؛ دون التقيد بوقت ةصاح  العمل إبالغ العامل بالعقوبجيوز ل   
من  ةاملرجو   ة،حىت التنعدم الفائد ةن يقوم صاح  العمل بتنفيذ العقوب،ولكن البد أن يتم اإلبالغ قبل أ

 ةهبذا اإلبالغ مقيد بتنفيذ العقوبمل فصاح  الع للعامل ، ةهام ةويعترب هذا اإلبالغ ضمان هذا اإلجرا ،
األخطا   الىت   من ةأن تسلم العامل صور  أخرى عليه بعد ةفال يستطيع توقيع عقوب على العامل ، ةاحملدد

 يف وقعت على العامل  مل أن يقوم بحثبات اجلزا ات  ال عليه ، وعلى صاح  الع ةاملقرر  ةارتكبها والعقوب
(" علي صاح  العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي 11لف خدمته ، فقد نصت املادص )م
وتاريخ بداية  ة،جتماعيوحالته اال ،و ل إقامته ،التحاقه بالعمل ودرجة مهارته عند ،ومهنته ،خ  ،امسهاأل

 (1)واجلزا ات ال  وقعت عليه".  ،وأجرص ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات ،خدمته

 والجزاءات التأديبية: ،ةزمة لصحة العقوبالالقانونية الو  ،الفقهية المطلب الثانى: الشروط 
 :في النقاط التالية  ونوضحه

 زمة لصحة العقوبة.الوالقانونية ال ،أوال:الشروط الفقهية

                                                           
 املرجع السابق، املوضع السابق. – (5)
  .25، صقانو العمل -(1)
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فوق جي   تكون العقوبة التأديبية صحيحة، إَّنا كي م صاح  العمل باإلجرا ات السابقةقيا كفي يال   
 : (5)منهاا ، و تحقق صحة العقوبة إال هبذلك توافر شروط ال ت

 :تعلق املخالفة بالعمل -5
 ال تعترب أخطا  تأديبية على تلك األفعال   ال دحديد املخالفات   يف تقتصر سلطة صاح  العمل    

أما  :ما تأثري عليه ،أو  خارجهما إال إذا كانت تتعلق بالعملأو  زمان ومكان العمل ، يف يرتكبها العامل 
حياته اخلاصة وال ترتبع حبياته املهنية فال حيق لصاح  العمل معاقبة العامل  يف يرتكبها  ال األفعال 
(" يشرتط يف الفعل الذي 12وهذا ما أكدت عليه املادة رقم)، ( 1)وال أن يعتربها أخطا  تأديبية. بشأهنا،

 .(2)ا صلة بالعمل"جتوز مسائلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذ
 توقيع اجلزا  على العامل نفسه: -1
 يف وذلك ملا ورد  اخلطأ التأدييب وحدص دون غريص، التأدييب على العامل الذي ارتك  جي  أن يوقع اجلزا    
ُكلُّ نذ ْفٍس مبا ك س ب ْت ر ِهين ة   --قوله 

 يف الكرمية أن كل نفس مأخوذة بعملها.و  اآليةويستفاد من (4)
و ال  ت زُِر و ازِر ة  ِوْزر  ُأْخر ى --قوله 

الكرمية أن ال يعاق  من ارتك  اإلمث إال  اآليةويستفاد من (1)
قال :  ،صاحبه دون غريص ،ومن األحاديث النبوية الشريفة عن سليمان بن عمرو بن األحوص ، عن أبيه 

أ ال  ال  جي ْيِن ج اٍن ِإالم ع ل ى نذ ْفِسِه ، ال  جي ْيِن و اِلد  ع ل ى و ل ِدِص  يقول يف حجة الوداع : "--مسعت رسول اهلل 
 .(6)"و ال  م ْوُلود  ع ل ى و اِلِدِص 

                                                           
ذى القعدة 14م املوافق 1155أكتوبر  11األحد  - 2251الورقا ، علي  سن ، العدد ،صحيفة الوسع البحرينية  انظر، - (5)

  ه.5421
  .552قيود السلطة السلطة التأديبية لصاح  العمل ، ص انظر ، - (1)
  .14قانون العمل ، ص -(2)
  .21 اآليةسورة املدثر:-(4)
  .51 اآليةسورة اإلسرا :-(1)
كتاب سنن ابن ماجه، ،25،ص4(،ج1512حرام،رقم )سنن الرتمذي،أبواب الفنت،باب ما جا  دماؤكم وأموالكم عليكم -(6)

،  ،األلباىن512،ص6،ج عارضة األحوذي ،ابن العريب  ،وصححه121،ص1(،ج1662باب ال جي  أحد على أحد،رقم )الديات،
 ريج ،األلباين  ، 12،ص5،ج ريج مشكاة املصابي  ،ابن حجر العسقالين وحسنه  ،562،ص6صحي  وضعيف سنن ابن ماجه ، ج

 .1612برقم  مشكاة املصابي 

http://www.dorar.net/hadith/mhd/543?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13538?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1
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 (61املادص)  يف واألشخاص الذين حيق :م التحقيق مع العامل فقد ن  على ذلك قانون العمل    
أي أو  ةالقانوني هد بالتحقيق إيل إدارة الشئونأن يعأو  "لصاح  العمل أن حيقق مع العامل بنفسه ،

أحد العاملني باملنشأة بشرط أال يقل املستوي الوظيفي أو  خر من ذوي اخلربة يف موضوع املخالفةآشخ  
 (5)للمحقق عن مستوي العامل الذي حيقق معه".

 : تناس  اجلزا  التأدييب مع حجم املخالفة -2
الشريعة اإلسالمية البد أن يكون هناك تناس  بني اجلرمية والعقوبة ،حبيث تكون العقوبة على قدر  يف     

 . (1).اجلرمية ،فال يص  أن يكون عقاب قطع الطريق كعقاب السرقة العادية
فذذذذذذال يكفذذذذذذي لبلذذذذذذوغ اجلذذذذذذزا  التذذذذذذأدييب شذذذذذذرعيته أن تكذذذذذذون املخالفذذذذذذة متعلقذذذذذذة بالعمذذذذذذل، إَّنذذذذذذا جيذذذذذذ  أن يكذذذذذذون  

اخلطذذذذأ التذذذذأدييب، وهذذذذو مبذذذذدأ يسذذذذتمد قوتذذذذه مذذذذن فكذذذذرة احلذذذذق والعدالذذذذة أو  ناسذذذذبا مذذذذع حجذذذذم املخالفذذذذةاجلذذذذزا  مت
وقذذذذذد صذذذذذاغ قذذذذذانون العمذذذذذل هذذذذذذص  ،(2)، فذذذذذأي إخذذذذذالل هبذذذذذذا املبذذذذذدأ يعتذذذذذرب تعسذذذذذفا مذذذذذن قبذذذذذل صذذذذذاح  العمذذذذذل

" ودحذذذذذدد الئحذذذذذذة اجلذذذذذذزا ات  1فقذذذذذذرص  (12) املذذذذذادص يف للعامذذذذذل املرتكذذذذذذ  للخطذذذذذأ التذذذذذذأديِب  ةاملقذذذذذذرر  ةالضذذذذذمان
( مذذذذذن هذذذذذذا القذذذذذانون ، ومبذذذذذا حيقذذذذذق 61املخالفذذذذذات واجلذذذذذزا ات املقذذذذذررة :ذذذذذا هذذذذذو املنصذذذذذوص عليذذذذذه يف املذذذذذادة )

(4)تناس  اجلزا  مع املخالفة" 
   . 

 
 

 ثانيا:الجزاءات التأديبية:
 بالعمل.اجلزا  الذي يوقعه صاح  العمل على العامل الذى أحلق أضرارا  : تعريف اجلزا  التأدييب

فاجلزا  التأدييب عبارة عن رد فعل للخطأ التأدييب ،فال يستطيع صاح  العمل توقيع جزا  تأدييب إال إذا    
املستقبل  يف العودة إليه أو  وا:دف منه هو منع العامل من تكرار خطئه ،(1)اارتك  العامل خطأ تأديبيي

 واحلفا  على املنشأة وضمان حسن سري العمل.
                                                           

  .16قانون العمل ، ص -(5)
  الكتاب العريب بريوت. ر، دا211ص، 5ج القادر، د، عبالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة -(1)
 .انظر، صحيفة الوسع البحرينية -(2)
  .14قانون العمل ، ص -(4)
  .125،ص د السلطة التأديبية لصاح  العملانظر ، قيو  -(1)
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على العديد من  اجلزا ات التأديبية 1112لسنة  51قانون العمل املصري رقم  يف ن  املشرع املصري    
 يف الىت تتي  الفرصة أمام صاح  العمل من اختيار اجلزا  املناس  الذي يوقعه على العامل والىت متثلت 

ائ  تنظيم العمل واجلزا ات التأديبية (: "اجلزا ات التأديبية ال  جيوز توقيعها علي العامل وفقا للو 61املادة )
 يف كل منشأة هي :

 اإلنذار. -5
 اخلصم من األجر . -1
 ستحقاق العالوة السنوية مبدة ال جتاوز ثالثة أشهر .اتأجيل موعد  -2
 نصفها.احلرمان من جز  من العالوة السنوية مبا ال جياوز  -4
 ستحقاقها ملدة ال تزيد علي سنة .اتأجيل الرتقية عند  -1
 . كثرمبقدار عالوة علي األخف  األجر  -6
 يتقاضاص.الذي كان  األجرمباشرة دون إخالل بقيمة  األدىنوظيفة الدرجة  اخلف  إىل -1
 . (5)الفصل من اخلدمة وفقا ألحكام هذا القانون" -1

 : اجلزا ات التأديبية إىل  تقسيمميكن  وعلى ذلك فحنه 
 .التأدي  بالغرامة املالية  أوال: -

 .عن العمل التأدي  بالوقف ثانيا : -

 
 التأديب بالغرامة المالية  أوال:
وقال  ، (1)فقال البع  أنه جيوز للسلطان التعزير بأخذ املال ؛التأدي  بالغرامة املالية يف اختلف الفقها      

 يف وعن أصحابه بذلك – ^-واستدل اجمليزون مبا جا ت به السنة عن رسول اهلل ،  (2)أخرون ال جيوز
 مواضع:

                                                           
  .11قانون العمل ، ص - (5)
األئمة،الطرق  باقياجلواز روى عن أيب يوسف واملنع عند ،65،ص4تار على الدر املختار شرح تنوير األبصار،جحاشية رد احمل - (1)

 . ،مكتبة دار البيان114،ص5،جأيوب بن كرباحلكمية،ابن القيم، مد بن أيب 
 .65،ص4تار على الدر املختار شرح تنوير األبصار،جحاشية رد احمل - (2)
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 . (5)سل  الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجدص -ملسو هيلع هللا ىلص-إباحته   -5
يوم خيرب بكسر القدور ال  طبخ فيها حلم احلمر األنسية مث استأذنوص يف غسلها -ملسو هيلع هللا ىلص -ومثل أمرص  -1

 .(1)مل تكن واجبة بالكسرلعقوبةفأذن :م فدل ذلك على جواز األمرين ألن ا
 .(2)املكان الذي يباع فيه اخلمر -رضي اهلل عنهما-ومثل دحريق عمر وعلي   -2
جواز التعزير باملال"....وكذلك آالت املالهي   يف -رمحه اهلل–رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية   -4

 (4)وهو مذه  مالك وأشهر الروايتني عن أمحد " ،الفقها  أكثرجيوز إتالفها عند  ،كالطنبور
" من املسلم به أن الشريعة عاقبت على بع  اجلرائم -رمحه اهلل -رأي الشيخ عبد القادر عودة  -1

التعزيرية بعقوبة الغرامة، من ذلك أهنا تعاق  على سرقة الثمر املعلق بغرامة تساوي مثن ما سرق 
: "ومن خرج بشئ فعليه غرامة - -مرتني فوق العقوبة ال  تالئم السرقة، وذلك قول الرسول 

 الضالة فحن عليه غرامتها ومثلها معها، ومن ذلك تعزير مانع مثليه والعقوبة"، ومن ذلك عقوبة كامت
 .(1)الزكاة بأخذ شطر ماله"

حيتجون كعقوبة تأديبية فحهنم الغرامة املالية  استخدام على ، واملعرتضون  أما من قال بعدم اجلواز   
اإلجرام،  بأهنا كانت مقررة على عهد الرسول ونسخت، وأهنا غري صاحلة كوسيلة من وسائل  اربة

وأنه خيشى أن يكون يف إباحة الغرامة املالية ما يغري احلكام الظلمة مبصادرة أموال الناس 
 .(6)بالباطل

                                                           

وبيان دحرميها ودحرع صيدها وشجرها وبيان حدود فيها بالربكة - -باب فضل املدينة ودعا  النيب صحي  مسلم ،احلج،  -(5)
 .222،ص1(،ج5264،رقم)حرمها

  .5122،ص2(،ج5111صحي  مسلم ،اجلهاد والسري،باب دحرع أكل حلم احلمر األنسية،رقم )-(1)
  116ص،5جالطرق احلكمية، -(2)
  .112السابق، صاملرجع  -(4)
 أبو  مد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ،الدرامي،سنن الدارمي،1،515السائمات،ج،باب يف زكاة (5111سنن أيب داود،رقم )-(1)

ابن ،وحسنه 411،ص1،ج دحفة احملتاج ،ابن امللقن ،وصححه  5142،ص1(،باب ليس يف عوامل اإلبل صدقة،ج5152،رقم )،الزكاة
صحي  ،األلباين  ،1،ص5(، ج4221داود ، رقم )، األلباىن ، صحي  وضعيف أيب  614،ص1،ج البدر املنريامللقن 
  .21،ص55،جالنسائي

  (.111،116ص)، 5ج، انظر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي-(6)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/book/10322?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/book/10478?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13561?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13561?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13561?ajax=1
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كأخذذذذذذذص شذذذذذذطر مذذذذذذال - ملسو هيلع هللا ىلص-ألنذذذذذذه ثابذذذذذذت عذذذذذذن رسذذذذذذول اهلل  ؛الذذذذذذراج  هذذذذذذو جذذذذذذواز التعزيذذذذذذر بأخذذذذذذذ املذذذذذذالو    
وعقذذذذ  ابذذذذن القذذذذيم علذذذذى ذكذذذذر الروايذذذذات الذذذذ  تذذذذدل  ،(5)ومضذذذذاعفة العقوبذذذذة علذذذذى كذذذذامت الضذذذذالة مذذذذانع الزكذذذذاة،
نصذذذذذذه" وهذذذذذذذص قضذذذذذذايا صذذذذذذحيحة معروفذذذذذذة ، ولذذذذذذيس يسذذذذذذهل  يف وأصذذذذذذحابه عذذذذذذزروا باملذذذذذذال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن الرسذذذذذذول

دعذذذذذذذذوى نسذذذذذذذذخها . ومذذذذذذذذن قذذذذذذذذال : إن العقوبذذذذذذذذات املاليذذذذذذذذة منسذذذذذذذذوخة ، وأطلذذذذذذذذق ذلذذذذذذذذك ، فقذذذذذذذذد غلذذذذذذذذع علذذذذذذذذى 
 -وأكذذذذذابر الصذذذذذحابة :ذذذذذا بعذذذذذد موتذذذذذهمذذذذذذاه  األئمذذذذذة نقذذذذذال واسذذذذذتدالال ،....... وفعذذذذذل اخللفذذذذذا  الراشذذذذذدين 

مبطذذذذذذذل أيضذذذذذذذا لذذذذذذذدعوى نسذذذذذذذخها ، واملذذذذذذذدعون للنسذذذذذذذخ لذذذذذذذيس معهذذذذذذذم كتذذذذذذذاب وال سذذذذذذذنة ، وال إمجذذذذذذذاع  -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)يصح  دعواهم"

 ثانيا :التأديب بالوقف عن العمل.
الشذذذذذريعة اإلسذذذذذالمية للحكذذذذذام ،فقذذذذذد ورد أن التعزيذذذذذر يكذذذذذون بكذذذذذل مذذذذذا فيذذذذذه  يف ثبذذذذذت الوقذذذذذف عذذذذذن العمذذذذذل    

إيذذذذذذالم اإلنسذذذذذذان ، مذذذذذذن قذذذذذذول وفعذذذذذذل ، وتذذذذذذرك قذذذذذذول ، وتذذذذذذرك فعذذذذذذل ، فقذذذذذذد يعذذذذذذزر الرجذذذذذذل بوعظذذذذذذه وتوبيخذذذذذذه 
واإلغذذذذذال  لذذذذذه ، وقذذذذذد يعذذذذذزر هبجذذذذذرص وتذذذذذرك السذذذذذالم عليذذذذذه حذذذذذىت يتذذذذذوب إذا كذذذذذان ذلذذذذذك هذذذذذو املصذذذذذلحة ، كمذذذذذا 

يف غذذذذذزوة تبذذذذذوك مخسذذذذني يومذذذذذا حذذذذذىت ضذذذذذاقت علذذذذذيهم ثذذذذذة الذذذذذين خلفذذذذذوا وأصذذذذذحابه " الثال - ^-هجذذذذر النذذذذذيب 
األرض مبذذذذذذا رحبذذذذذذت وضذذذذذذاقت علذذذذذذيهم أنفسذذذذذذهم، ومل يكذذذذذذن أحذذذذذذد جيالسذذذذذذهم أو يكلمهذذذذذذم أو حييذذذذذذيهم حذذذذذذىت 

وأصذذذذذذذحابه  -^-، وقذذذذذذذد يعذذذذذذزر بعزلذذذذذذذه عذذذذذذن واليتذذذذذذذه ، كمذذذذذذذا كذذذذذذان النذذذذذذذيب أنذذذذذذزل اهلل يف كتابذذذذذذذه توبتذذذذذذه علذذذذذذذيهم. 
 .(2)يعزرون بذلك

الوقذذذذذف كجذذذذذزا  تذذذذذأدييب ،حيذذذذذث أنذذذذذه مل يذذذذذرد  1112لسذذذذذنة  51العمذذذذذل اجلديذذذذذد رقذذذذذم ولكذذذذذن ألغذذذذذى قذذذذذانون    
( علذذذذذذى سذذذذذذبيل احلصذذذذذذر ،ولكذذذذذذن ورد الوقذذذذذذف عذذذذذذن العمذذذذذذل كذذذذذذحجرا  61ضذذذذذذمن اجلذذذذذذزا ات ا لذذذذذذواردة باملذذذذذذادة )

،والذذذذذذذىت أشذذذذذذذارت إىل أن  لصذذذذذذذاح  العمذذذذذذذل أن يوقذذذذذذذف العامذذذذذذذل عذذذذذذذن عملذذذذذذذه (4)(61-66دحفظذذذذذذذى باملذذذذذذذادة )
أو  بارتكذذذذاب جنحذذذذة خملذذذذة بالشذذذذرفأو  ذا اهتذذذذم العامذذذذل بارتكذذذذاب جنايذذذذةإ ملقتذذذذا ملذذذذدة ال تزيذذذذد عذذذذن سذذذذتني،

                                                           
 .11سبق  رجيه ص-(5)
  .114الطرق احلكمية،ص -(1)
أو   ليست :ا حدود ال إصالح الراعي والرعية،احلراين،تقي الدين ، باب املعاصي  يف السياسة الشرعية انظر، – (2)

  اململكة العربية السعودية.–ه،وزارة الشلن اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 5،5451،ط25،ص5كفارة،ج
  .252قيود السلطة التأديبية لصاح  العمل  ،صانظر، -(4)
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اهتذذذذذذذم بارتكذذذذذذذاب أي جنحذذذذذذذة داخذذذذذذذل دائذذذذذذذرة العمذذذذذذذل جذذذذذذذاز لصذذذذذذذاح  العمذذذذذذذل أو  االداب العامذذذذذذذةأو  االمانذذذذذذذه
 وقفه ملقتا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فرض القوانين في الثاني :مدى سلطة صاحب العمل الفصل 
 

 :مبحثانوفيه 
 سلطة صاحب العمل في تحديد األمور المالية .المبحث األول:مدى 
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 وفيه أربعة مطالب:
 اإلقتصاد اإلسالمي. في مفهوم األجر وأنواعة األول: المطلب
 النشاط اإلقتصادى اإلسالمي. في تحديد األجور ودورها : ثانى ال المطلب
 اإلسالم. في ثالث:الضوابط الشرعية التى تحكم األجر ال المطلب
 الرابع:تدخل الدولة لتحديد أجور العمال. المطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اإلقتصاد اإلسالمي في مفهوم األجر وأنواعه  : األول المطلب
العوض  : بأنهالفقها   هيعرفأما يف االصطالح فو ،  (5)اجلزا  على العمل على أنهاألجر يف اللغة يعرف    

 51رقم  قانون العمل املصري  يف و ،  (1)املنفعة ال  يأخذها منه. مقابل يف فعه املستأجر للملجر الذي يد

                                                           
 .51، ص 4لسان العرب ، ج-(5)
،الطبعة 162،ص1ج نس الدين  مد بن أيب العباس ،، الرملي هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، ، ، 1،ص4،ج الدسوقيحاشية  -(1)

 م،دار الفكر بريوت.5214-ه5414،األخرية 
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 متغريا ،أو  " كل ما حيصل عليه العامل لقا  عمله ، ثابتا كان ( ج ةفقر  )5  املادة جا  يف 1112 لسنة
 :(5)يعترب أجرا علي األخ  ما يليعينيا أو  نقدا
 .العمولة ال  تدخل يف إطار عالقة العمل -5
دحصيله طوال قيامه أو  بيعهأو  املئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بحنتاجهالنسبة -1

 بالعمل املقرر له هذص النسبة .
 نوعها.أو  العالوات أيا كان سب  استحقاقها-2

 .أن تستلزمها مقتضيات العمل ناملزايا العينية ال  يلتزم هبا صاح  العمل دو - 4
كانت هذص   مىتكفا ته أو   امل عالوة علي أجرص وما يصرف له جزا  أمانتهللع املن  :وهي ما يعطى-1

يف األنظمة األساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة أو  اجلماعيةأو  املن  مقررة يف عقود العمل الفردية
 .توافرت :ا صفات العمومية والدوام والثبات  مىتمبنحه 
 خماطر معينة يتعرض :ا يف أدا  عمله.أو  هو ما يعطي للعامل لقا  ظروف -البدل:-6
 .نصي  العامل يف األرباح-1
تسم  بتحديدها ،وتعترب ذا جرت العادة بدفعها وكانت :ا قواعد ا:بة ال  حيصل عليها العامل إ-1

 .بة النسبة املئوية ال  يدفعها العمال  مقابل اخلدمة يف املنشآت السياحيةيف حكم ا:
 يا كان نوعها ،أالعالوات مجيع ليه إأرى أن األجر هو كل ما يتقاضاص العامل نظري عمله مضافا           
وتلدي األجور بالعملة املتداولة  ،(1)غري ذلك من الطرق ال  حيتس  مبقتضاها أو  عموالت ،أو  من  ،أو 
 .(2)"قانونا 
أ ْرض ْعن  ل ُكْم ف آُتوُهنم ُأُجور ُهنم ف ِحْن - -قول اهلل  يف ستدل على مشروعية األجر يو      

 يف و  ،(4)
امهُ ا مت ِْشي ع ل ى  --قال الرجل الصاح  مع ابن  -عليه السالم-قصه سيدنا موسى ف ج ا  ْتُه ِإْحد 

 .(1) اْسِتْحي اٍ  ق ال ْت ِإنم أ يب ي ْدُعوك  لِي ْجزِي ك  أ ْجر  م ا س ق ْيت  ل ن ا
                                                           

 .2،صلقانون العم -(5)
 )تعذر احلصول عليه(.621،ص515،رقم 1،ع51جمموعة أحكام النق  س5211-4-51نق  املصرية يف ال  كمة حكم-(1)
 .51ص(،21املادة )، قانون العمل -(2)
 .6 اآليةسورة الطالق :-(4)
 .11اآلية سورة القص  :-(1)
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 :االقتصاد اإلسالمي في  أنواع األجور
من األعيان ال  تصل  على أن تكون عينا  مانع من االتفاقوال  ،يف األجرة أن تكون من النقوديتعني    

 منفعة من املنافع ال  جيوز أن تكون  ال لعقد اإلجارة.أو  ،ابيعسوا  كان عقد للأن تكون  ال 
 من أنواع األجور:و 

 األجر المسمىالنوع األول : )أ( 
ألجر عندما وجي  هذا ا ،على نوعهأو  مقدار األجرعلى  قق من خالل االتفاق بني املتعاقدينتحي    

 :اة فيما يلير املسمو أنواع األج تمثلوت .يكون العقد صحيحا

ما يستفيد منه العامل  أكثرهي ألن النقود  ،األصل يف األجرة أن تكون من النقود: أجرة النقود -1
فهي وسيع التبادل وأداة قضا  حوائجه ،كشرا  ما حيتاجه ،أو التصرف فيه كيف يشا  ، يف 

 .هبا تقدر السلع واملنافع على اختالف أنواعها،و احلساب 
بشرط أن تكون معلومة علما مينع املنازعة  (5)جواز أن تكون األجرة نقدا  يف وال خالف بني الفقها  

النقد  يف ،ويشرتط الفقها  (1)فحن كانت دراهم شرط فيها بيان املقدار ويقع على نقد البلد  واخلصومة ،
، فلو باع بنقد انقطع من أيدي  لعمل أن يكون متداوال بني الناسعقد ا يف الذي يص  أن يكون أجرة 

سس تراعى عند وقد قرر علما  الشريعة أن تقدير األجر له قواعد وأ"(2)الناس بطل كما يقول الشافعية 
(من قانون العمل 21،وقد نصت املادة )ألحد طريف العقد،وحىت ال يقع ظلم تغري القوة الشرائية للنقود

" تلدي األجور وغريها من املبالغ املستحقة للعامل بالعملة املتداولة قانونا 1112لسنة  51املصري رقم 
 (4)يف أحد أيام العمل ويف مكانه........"

                                                           
اجلليل شرح خمتصر ،مواه  211،ص1،الذخرية ،للقرايف،ج1،ص6حاشية رد احملتار على الدر املختار ،ج-(5)

 .55،ص6،اإلنصاف يف  معرفة الراج  من اخلالف للمرداوي ،ج221،ص2موع شرح املهذب ،ججم،224،ص1اخلليل،ج
،املطبعة 5،ط112،ص5، الباب :كتاب اإلجارة ،ج احلدادي العبادي اليمين،أبو بكر بن علي بن  مد الزمبِيِديّ اجلوهرة النرية، -(1)

 ه.5211اخلريية ،
 ر.،دار الفك225،ص2ع الغرر وغريص،ج،باب ما هنى عنه من بي و زكريا  يي الدين حيىي بن شرفالنووي ،أب،جملموع شرح املهذبا-(2)
 514قانون العمل ، ص -(4)
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مقابل احلصول على بع  السلع مصنع  يف أو  يف معمل العامل يعمل أن ك:  بالعينأجرة  -2
 . اال  جيوز بيعه(5) نياملنتجة، وقد اتفق الفقها  على جواز جعل األجرة شيئا من الع

  أجرة بالنفقة : النوع الثاني ()ب
 : را آ واختلف الفقها  على ثالثةكأن يستأجر صاح  العمل رجال خلدمته مقابل إطعامه وكسوته 

جوازص ألن األجرة جمهولة جهالة فاحشة تفضي إىل  إىل (1)الرأي األول باجلواز: ذه  بع  الفقها  -
 .املنازعة 

منهم إىل عدم جواز ذلك إال يف الظئر لورود الن   (2)ذه  البع  األخر: الرأي الثاين عدم اجلواز -
اُت يُذْرِضْعن  - - يف ذلك، يف قوله القرآين اِمل نْيِ ِلم ْن أ ر اد  أ ْن يُِتمم و اْلو اِلد  ْول نْيِ ك  أ ْوالد ُهنم ح 

ا ْوُلوِد ل ُه رِْزقُذُهنم و ِكْسو تُذُهنم بِاْلم ْعُروِف ال ُتك لمُف نذ ْفس  ِإالم ُوْسع ه  الرمض اع ة  و ع ل ى اْلم 
.فهذا الن  (4)

 مقابل عملها وهو اإلرضاع. يف جيعل اإلطعام والكسوة للظئر
 هأن - ملسو هيلع هللا ىلص–الرسول  نع روي ،حيثوهو عند بع  فقها  احلنابلة: (1)الرأي الثالث اجلواز املطلق -

 . (6)ه" بطن موطعا هرجف عفة ىلع عشر سننيأو  سنني ينمثا هنفس آجر موسىن إقال "

                                                           
الربسلي ،حاشيتا قليويب وعمرية،أمحد سالمة القليويب،وأمحد 2،ص4،حاشية الدسوقي ،ج4،ص6حاشية رد احملتار على الدر املختار،ج- (5)

عبد اهلل بن املقدسي، ،قدامهابن  ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين م،5221-ه5451بريوت ،–،دار الفكر 61،ص2،جةوعمري 
 .ه5411، 5ط .بريوت –،: دار الفكر 1ص،6أمحد، ، ج

ابن  ،بداية اجملتهد و هناية املقتصد ،15ص 6ج على الدر املختار، تارحاشية رد احمل، 522ص 4جيف ترتي  الشرائع ،بدائع الصنائع -(1)
،مطبعة مصطفي  البايب احلليب وأوالدص، 4، ط111،ص1أبو الوليد  مد بن أمحد بن  مد بن أمحد بن رشد ،ج،رشد احلفيد، القرطيب 

 ،. ،11،ص6املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، جم 5211-هذ5221مصر،
 (2)

، بداية اجملتهد و هناية املقتصد 15ص 6جعلى الدر املختار،تار حاشية رد احمل،522ص  4جترتي  الشرائع ،يف بدائع الصنائع -
 111،ص1،ج
 122اآليةسورة البقرة:-(4)
معرفة الراج  من اخلالف ،  يف ، ،اإلنصاف 11ص، 6، ،املغ  ،ج1ص، 1شرح املقنع، ج يف ، ،املبدع 111،ص1بداية اجملتهد،ج-(1)
 .51ص 6ج
 ماجه نأمحدوا ب،وقال رواص 12ص 6نيل األوطار ج-(6)
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شرطا وألن العرف كالشرط ،فاملعروف عرفا كاملشروط  ، هوا جلواز–واهلل أعلم –من هذص اآلرا  ج ار لوا    
الكفارات  يف ماإلطعا وهو ،ا  فعر  مطعاإلول الزوجات، ي كسوةهو  فا  عر  الكسوة نوكأ ":املغين يف جا  حيث
يقوم صاح  العمل بحعطا  األجري  أن :منها ا  ال  تعارف عليها الناس اليومومن األشي (5)" هقالإط فجاز
وشرابا كوجبة غذائية ،أما الكسوة فقد ذكرها صاح  املغ  أهنا للمرأة املرضعة ،ويقاس عليها  ،طعاما

املصانع ال  يقوم فيها العامل أو  البيوت ، وكسوة الرجال فهناك بع  الشركات يف العاملة كخادمه 
يقررص صاح  كسوتني على حس  ما أو   تقطيع مالبسه  بحعطا  العامل كسوة يف قد تتسب   أعمالب

 العمل.
 أجرة بالمنفعةالنوع الثالث :  )ج(
، قد يتفق املتعاقدان على أن تكون األجرة منفعة يقدمها صاح  العمل للعامل مقابل النفع هو اخلري   
حرفه معينه مدص من كأن يتفق رجالن على أن يصل  أحدمها سيارة األخر مقابل أن يتعلم منه    ،عمله 

من الزمن بدون أجر  لى أن يقوم بالعمل فرتةيتفق صاح  العمل مع  العامل ع خر كأنالزمن ،ومثال آ
-على ذلك بقوله أيضا ستدل ، ون(1)االعمل وإعطائه أجر  يف مث بعد ذلك يقوم بتثبيته ، حىت يتعلم املهنة 

- اتذ نْيِ ع ل ٰى ]يف قصة موسى ، ففي (2)[ۉأ ْن ت ْأُجر ين مث  اين  ِحج جٍ ق ال  ِإينِّ أُرِيُد أ ْن أُْنِكح ك  ِإْحد ى ابْذن   م ه 
 .الكرمية دليل على جواز أن تكون األجرة منفعة اآليةهذص 
 أجرة بالحصةالنوع الرابع : )د( 
 عند العقددحدد  ،األجرة حبصة  ددة من اإلنتاجن على أن تكون يعاقدتبني امل االتفاقتتم من خالل     

د األخرى مثل املساقاة ببع  العقو  بل :ا صلة ،وهي ال    عقد اإلجارة وحدص ،ال تزيد وال تنق 
 (4)كأن تكون مقدرة بنسبة مئوية وميكن أن تكون األجرة حبصة شائعة من اإلنتاج،واملضاربة واملزارعة

  أجر المثل الخامس:النوع  )ه(

                                                           

 .11،ص6،جاملغين-(5)
 )بتصرف(.511،صاإلجارة الواردة على عمل اإلنسان، انظر-(1)
 11اآليةسورة القص : -(2)
 انظر،األجوريف اإلقتصاد اإلسالمي،عبد العزيز رج  . -(4)
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ال حبيث أيرتكاهنا للعرف  تسميتها وأو  ألجرةدحديد مقدار اعاقدان العقد دون تيرتك امل د تتم حينماق   
–،وعلى أن األساس هو الرتاضي كما استند على قصة موسى (5)يتفقا على شي  مل يقرص الشارع احلكيم 

ع ل ٰى أ ْن ت ْأُجر ين  --حيث مل دحدد اخلدمة حيث قال -عليه السالم
(1). 

 النشاط االقتصادي اإلسالمي. في ودورها  ،تحديد األجور: الثاني  المطلب
 

يف األسواق  (2)نشأت الدعوة إىل دحديد أجور العمال ووضع حد أدىن :ا، عندما قامت بع  التكتالت   
الدولية تعمل لصاح أصحاب اإلنتاج ضد العمال ، فهي مل ترتك للعمال حرية التعاقد بل فرضت عليهم 

 ،مستوى املعيشة يف البلدأو  الشروط ال  تكون يف صاحلها دون مراعاة ملواه  العامل وقدراته اخلاصة ،
وقام العمال وبع   ، ا الحتياجاتهنظر العمل من أجر  صاح وكان العامل مكرها على قبول ما حيددص 

الباحثني يف االقتصاد احلديث بالدعوة إىل دحديد أجور العمل ، وقام بع  املفكرين باملناداة بوضع حد :ذا 
 .(4)الظلم
 مخربهت إىل اف، مضاواالختصاص اخلربةيتم بطريق أهل دحديد األجور أن  فقها  الشريعة اإلسالمية يرى     

فيتوسع  ،تتشكل جلنة تضم من ميثل ويل األمر وأصحاب العمل والعمال فقد ، مأمانتهو  مواختصاصه
 الدر احملتار على رد ذكر صاح  حيث،  العادل ألجرإىل ا بني أصحاب العمل والعمال للوصول املقوم
 معا بقو:مافيلخذ  ، واألمانة البصرالن من أهل رج جيتمعبالزيادة أن  اضيقال ملعن طريق أ  " املختار
 .هاهلأ صنعةكل   يف و  هاهلأ جتارة كل  يف  ويعترب(6) "قول الواحد يكفي(1)امه مد وعند عند

 :( 1)ب  عليه دحديد األجورياألساس الذي  -
 اختلف الباحثون يف نظام العمل يف الشريعة اإلسالمية على أربعة أقوال:

                                                           
 انظر ،املرجع السابق ،املوضع السابق. -(5)

 11اآليةسورة القص :-(1)
،املعجم الوسيع ) يف علم االقتصاد ( جتميع الصناعات ال  تنتمي إىل فرع واحد من فروع اإلنتاج يف جهة واحدة:التكتيل (  ) -( 2)

 .116،ص1،باب الكاف،ج
 .112،ص4ج،،الصاح، مد بن أمحد ،جملة البحوث اإلسالميةنظر الشريعة اإلسالمية   يف التسعري  انظر، -(4)
 وأبو يوسف حنيفةذأبو  -(1)
 .414،ص4رد احملتار على الدر املختار جحاشية   -(6)

 )بتصرف(.511،صاإلجارة الواردة على عمل اإلنسان، انظر -1 )
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 املنفعة ال  يتحصل عليها صاح  العمل من : يرى أصحابه  أن يتحدد األجر بقيمة  القول األول
العامل، وحيددها أهل اخلربة حس  قانون العرض والطل  فتقدر مبا يعرف بأجر املثل،ويوض  ذلك 

ف ِحْن أ ْرض ْعن  ل ُكْم ف آُتوُهنم ُأُجور ُهنم  ٿ- -قول اهلل 
عن و  األجر ، إلعطا  ،فكان اإلرضاع سببا  (5)

ه ،وعن النيب بطن موطعا هرجف عفة ىلع عشر سننيأو  سنني ينمثا هنفس آجر موسىن إ"- ملسو هيلع هللا ىلص–النيب 
ث ال ث ة  أ ن ا خ ْصُمُهْم يذ ْوم  اْلِقي ام ِة : ر ُجل  أ ْعط ى ِِب ، مُثم غ د ر  ، و ر ُجل  ب اع  ُحرًّا ،  :قال :" قال اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص–

.فدل احلديث على أن استيفا  (1)" ف اْستذ ْوىف  ِمْنُه و ملْ  يُذْعِع أ ْجر صُ مُثم أ ك ل  مث  ن ُه ، و ر ُجل  اْست ْأج ر  أ ِجري ا ، 
 املنفعة ملزم الستيفا  األجرة، وبالتايل فاملنفعة هي األساس الوحيد لألجرة.

 يف  1112لسنة  51قانون العمل املصري برقم  يف ولكن أرى أن هذا القول قد مت تفصيله    
 الئحة املنشأة ، فحذا مل حيدد األجرأو  اتفاقية العمل اجلماعيأو  لعقد العمل ("حيدد األجر وفقا26املادة)

جد ، وإال قدر األجر طبقا لعرف املهنة يف اجلهة ال  و جر املثل إن بأي من هذص الطرق استحق العامل أ
نون تقدير ( من هذا القا15يلدي فيها العمل ، فحن مل يوجد عرف تولت اللجنة املنصوص عليها يف املادة )

 .(2)األجر وفقا ملقتضيات العدالة....."
 يقول أصحابه أن دحديد األجر يكون بنا  على أساسني مها: قيمة العمل، وكفاية العامل القول الثاني :

واألشخاص واألحوال واألعراف، ويلخذ على هذا القول بأن قيمة  عمالوأهله، مع مراعاة اختالف األ
لتحديد األجر، ألنه بذلك نكون قد جعلنا األجر تابع لسعر السلعة  ا  معيار العمل ال تصل  ألن تكون 

يف السوق، أما بالنسبة لكفاية العامل وأهله ، فحن أصحاب العمل ليسوا ملزمني شرعا بكفاية العامل، 
وليس من العدالة أن حيصل العامل املتزوج على أجر أعلى من العامل األعزب ومها يقومان بنفس 

أ نم ر ُسول  اللمِه ص لمى اهلُل ع ل ْيِه و س لمم  ك ان  "بالتايل يلحق بالعامل األعزب ظلم واض ،يف حني العمل ،و 
ِإذ ا أ ت اُص اْلف ْيُ  ق س م ُه يف يذ ْوِمِه، ف أ ْعط ى اآْلِهل  ح ظمنْيِ، و أ ْعط ى اْلع ز ب  ح ظًّا
 (4). 

                                                           

 .6 اآليةسورة الطالق : -(5)
أجر (باب 4،)،كتاب الرهون،سنن ابن ماجة11،ص2(،ج1111باب إمث من باع حرا ،رقم)كتاب البيوع، صحي  البخاري ، -(1)

 .156،ص1(،ج1441األجرا ،رقم )
 .56، ص،قانون العمل انظر -(2)
،السنن الكربى للبيهقي،كتاب قسم 526،ص2،ج (1212تقسيم الفيئ،برقم ) يف اخلراج ،باب  سنن أبو داوود ،كتاب -(4)

سنن وصححه األلباىن ، صحي  وضعيف  ،161،ص6(،ج51262الفى والعنيمة،باب ما جا  ىف قسم ذالك على قدر الكفاية،،رقم )
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 يرى أصحابه  أن األجر يتحدد بنا  على نظرية األجر العادل لقول اهلل:  القول الثالث- -  ِإنم
اللمه  ي ْأُمُر بِاْلع ْدِل و اإْلِْحس انِ 

 ن فكرة األجر العادل تعتمد على  نوعني من العدالة:إ، حيث (5)
حيصلون على النوع األول هو عدالة التوزيع: عمال املهنة الواحدة أصحاب الكفا ات الواحدة  -

 نفس الرات  وذلك بغ  النظر عن حاجاهتم الشخصية.
النوع الثاين عدالة السعر: أن يأخذ العامل أجرا متعادال مع ما بذله من جهد، دون التأثر  -

 باالحتكارات ال  تسود سوق العمل، وال  تلثر يف منفعة العمل.
  :اخلدمة مدة أساس ىلع األجريرى أصحابه أن القول الرابع. 
 أثنا  خالفة يف  ، منيلاملسمال  لبيت الكثريةاألموال  دتفوتوا ،الدولة اإلسالمية رقعة اتسعت نأ بعد     
 ال  نلدواويا إنشا وعمل على  ، األجور دحديد يف وبلاألسذلك  اتبع -رضي اهلل عنه- اخلطاب نب عمر
اإلسالمية  الفتوحات يف مسامهة اجلندي أحدمها عطا لل نمعياري وضعف ،العصر احلديث يف ه الوزاراتتشب
م اإلسال اجلنود يف تدرج ،واألخر(1)كمن قاتل معه" ̂ - اهللرسول -قاتل  نم ليس ":فقال  ص ،عهد حىت
ِم ، و الرمُجُل و غ ن اُؤُص  "_فقال ^_اهللمن رسول  رابتهموق ُمُه يف اإْلِْسال  ِم ، و الرمُجُل و ق د  ُؤُص يف اإْلِْسال  ف الرمُجُل و ب ال 

ُتهُ  ِم ، و الرمُجُل و ح اج   .(2) " يف اإْلِْسال 
 الرتاضي بينهم على بنا    مميكن دحديد أجوره ،يف القطاع اخلاص الذين يعملون العمال  أن  أرى         

وبني صاح  العمل وعدم التفرقة بني العمال من حيث اجلنس والدين ولقد ن  على ذلك قانون العمل 
أو  الدينأو  اللغةأو  األصلأو  (" حيظر التمييز يف األجور بسب  اختالف اجلنس21املصري يف املادة )

                                                                                                                                                                                                

 ريج مشكاة  ،ابن حجر العسقالين ،وحسنه  6114 ،برقم  اجلامع الصغري ،السيوطي  و ،1،ص5، جداوود  أيب
 .521،ص1،ج اخلرية املهرةإدحاف ،البوصريي ،وضعفه 511،ص4جاملصابيح

 21 اآليةسورة النحل : -(5)
،مكتبة ابن خلدون ،  21ابن اجلوزى ،عبد الرمحن بن علي بن  مد ، ص أمري امللمنني عمر بن اخلطاب ،  مناق  ،انظر -(1)

 .)تعذر احلصول عليه(اإلسكندرية ،مصر
مسند اإلمام أمحد ،526،ص2(،ج1211يلزم اإلمام من أمر الرعية ،رقم )سنن أيب داود ،كتاب اخلراج واإلمارةىف الفى ،،باب فيما -(2)

 ريج  ،ابن حجر العسقالين  وحسنه ،212،ص5(،ج121رقم )، ،مسند اخللفا  الراشدين،حنبل،أبو عبد اهلل أمحد بن  مد،ابن 
 .1،ص5(، ج1211، رقم )داوود  سنن أيبو حديث حسن موقوف األلباين  ، صحي  وضعيف  ،516،ص4،ج مشكاة املصابي 
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الضوابع الشرعية ال  دحكم  وإذا تبني أن صاح  العمل مل يلتزم بالقيم اإلسالمية واسرف عن ،(5)العقيدة "
 .(1)املعامالت ، فحنه  جيوز للدولة أن تتدخل لتحكم ذلك األمر

جذذذذذر؛ فذذذذذال جيذذذذذوز ألحذذذذذدمها بعذذذذذد ذلذذذذذك إذا مت االتفذذذذذاق بذذذذذني صذذذذذاح  العمذذذذذل والعامذذذذذل علذذذذذى مقذذذذذدار األ    
القذذذذذذذذات العمذذذذذذذذل يف ضذذذذذذذذو  املتغذذذذذذذذريات حذذذذذذذذرص املشذذذذذذذذرع املصذذذذذذذذري علذذذذذذذذى تنظذذذذذذذذيم ع فقذذذذذذذذد نفذذذذذذذذراد بتعديلذذذذذذذذه،اال

وضذذذذذع احلذذذذذد األدىن لألجذذذذذور يف وذلذذذذذك مذذذذذن خذذذذذالل طريقذذذذذة  ،والسياسذذذذذية الذذذذذ  متذذذذذر هبذذذذذا الذذذذذبالد االقتصذذذذذادية،
( ينشذذذذذذذأ جملذذذذذذذس قذذذذذذذومي لألجذذذذذذذور برئاسذذذذذذذة 24يف املذذذذذذذادة)  1112لسذذذذذذذنة  51قذذذذذذذانون العمذذذذذذذل املصذذذذذذذري رقذذذذذذذم 

مبراعذذذذذذاة نفقذذذذذذات املعيشذذذذذذة ،  ىن لألجذذذذذذور علذذذذذذي املسذذذذذذتوي القذذذذذذوميدوزيذذذذذذر التخطذذذذذذيع خيذذذذذذت  بوضذذذذذذع احلذذذذذذد األ
. فقذذذذذد أوضذذذذذحت هذذذذذذص (2)"جيذذذذذاد الوسذذذذذائل والتذذذذذدابري الذذذذذ  تكفذذذذذل دحقيذذذذذق التذذذذذوازن بذذذذذني األجذذذذذور واألسذذذذذعار وبح

املذذذذذذذادة علذذذذذذذى أن يقذذذذذذذوم اجمللذذذذذذذس القذذذذذذذومي بتحديذذذذذذذد احلذذذذذذذد األدىن لألجذذذذذذذور علذذذذذذذى املسذذذذذذذتوى القذذذذذذذومي ،ويقذذذذذذذوم 
ر يصذذذذذذد حالذذذذذذة تعذذذذذذرض املنشذذذذذذأة لظذذذذذذروف اقتصذذذذذذاديةبوضذذذذذذع احلذذذذذذد األدىن للعذذذذذذالوات السذذذذذذنوية الدوريذذذذذذة ، ويف 

 :لس ويضم يف عضويته الفئات اآلتيةرئيس جملس الوزرا  قرارا بتشكيل اجمل
 أعضا  حبكم وظائفهم وخرباهتم .-5
 املنظمات تارهم هذص  عمالأعضا  ميثلون منظمات أصحاب األ-1
 أعضا  ميثلون االدحاد العام لنقابات عمال مصر خيتارهم االدحاد.-2
ن يتساوى أاألوىل مساويا لعدد أعضا  الفئتني الثانية والثالثة معا و ن يكون عدد أعضا  الفئة ويراعي أ  

وحيدد يف قرار تشكيل اجمللس اختصاصاته األخرى ونظام العمل كل من الفئتني الثانية والثالثة ،   عدد أعضا 
 به.
(على أنه يف  حالة اخلالف على األجر أن تتوىل اللجنة 26يف  املادة ) (4)إضافة إىل ذلك فقد قرر املشرع   

( من هذا القانون تقدير األجر وفقا ملقتضيات العدالة ، و ت  اللجنة أيضا 15املنصوص عليها يف املادة )
                                                           

 .56قانون العمل ، ص ،انظر -(5)
م ، الطبعة الثانية  1111 -هذ 5412،:الطبعة األوىل   511اإلقتصاد اإلسالمي بني الفكر والتطبيق ،شحاتة ،حسني حسني ، ص -(1)

 .م،دار النشر للجامعات1152ه ذ 5424
 (.56-51)قانون العمل ، ص -(2)
 (521-524ص)،  جلديد ال  املصري قانون العم يف  اضرات  ،انظر -(4)
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لجنة بالفصل يف املنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون )ومنها منازعات األجر(وتفصل ال
عليها خالل ستني يوما من تاريخ عرضه عليها .وقد أكد على هذا املع  أيضا ن  املادة  يف النزاع املعروض

إذا نشأ نزاع فردي يف شأن تطبيق حيث نصت على"  1112لسنة  51(من قانون العمل املصري رقم 11)
إلدارية املختصة خالل ن يطل  من اجلهة اجاز لكل من العامل وصاح  العمل أ حكام هذا القانونأ

سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فحذا مل تتم التسوية يف موعد أقصاص عشرة أيام من تاريخ تقدع 
( من هذا القانون يف موعد 15الطل  جاز لكل منهما اللجو  إيل اللجنة القضائية املشار إليها يف املادة )

 .(5)اللجنة" ع وإال سقع حقه يف عرض األمر علىا أقصاص مخسة وأربعون يوما من تاريخ النز 
 
 
 
 
 
 

 الضوابط الشرعية التي تحكم األجر في اإلسالم. ثالث:ال المطلب
 :الضوابط الشرعية مفهوم
هي جمموعة من املعايري الشرعية املستنبطة بصفة أساسية من قواعد وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية    

 .(1)إليها عند مباشرة املعامالت االقتصادية واحلكم عليها بني احلل والتحرعيف أمر من األمور وال  يرجع 
 :(2)األجرفي تحكم للالفقهاء من أهم الضوابط التي وضعها 

وسيلة جتنبا للغرر واجلهالة، ولقد أو  ،ويوثق ذلك بأي أسلوب ،ويدون ؛أن يعرف العامل أجرص -1
اِر  -^-رسول اهلل  نذ ه ى ) األ ِجرِي ح ىتم يُذبذ نيم  ل ُه أ ْجرُصُ ع ْن اْسِتْئج 

5). 

                                                           
 11قانون العمل ، ص -(5)
 .21اإلسالمي بني الفكر والتطبيق ،ص االقتصاد-(1)
 .21-26،صاملرجع السابق انظر ، -(2)
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تام بني صاح  العمل والعامل يف دحديد األجر، ال إذعان فيه وال  أن يكون هناك تراضٍ  -2
ي ا أ يذُّه ا المِذين  آ م ُنوا أ ْوُفوا  -:-استغالل، فهو عقد بيع منفعة، يطبق عليه قول اهلل 

 .(1)بِاْلُعُقودِ 
يأخذ العامل شيئا من صاح  العمل  غري املتفق عليه بدون طي  نفس منه وإال يعترب  أال -3

ْلن اُص ع ل ى ع م ٍل فذ ر ز قذْن اُص ف م ا أ خ ذ  بذ ْعد   : " -ملسو هيلع هللا ىلص-غلوال )حراما(، يقول رسول اهلل  م ْن اْستذ ْعم 
 .(2)" ذ ِلك  فذ ُهو  ُغُلول  

و ال  تذ ْبخ ُسوا النماس  أ ْشي ا  ُهْم و ال   - :- حرمة أكل أجر العامل ظلما، ودليل ذلك قول اهلل -4
تذ ْعثذ ْوا يف اأْل ْرِض ُمْفِسِدين  

، ولقد ورد يف احلديث القدسي عن رب العزة سبحانه أنه قال  (4)
ُحرًّا ، مُثم أ ك ل  مث  ن ُه ، ث ال ث ة  أ ن ا خ ْصُمُهْم يذ ْوم  اْلِقي ام ِة : ر ُجل  أ ْعط ى ِِب ، مُثم غ د ر  ، و ر ُجل  ب اع  : "

، ولقد حرم اإلسالم االعتدا  على أموال (1)" و ر ُجل  اْست ْأج ر  أ ِجري ا ، ف اْستذ ْوىف  ِمْنُه و ملْ  يُذْعِع أ ْجر صُ 
ُْسِلم ح ر ام! ، حل ُمُه و  م الُُه : " -ملسو هيلع هللا ىلص -الغري، ويدخل فيهم العمال، فيقول

ُْسِلم ع ل ى امل
ُكلُّ امل

 .(6)"  ُضهُ و ِعرْ 
مع تكلفة الكفاية، أي يكفي العامل وأسرته تكاليف  اأن يكون احلد األدىن لألجر متناسب -5

احلاجات األصلية للمعيشة: من طعام وشراب وملبس ومأوى وعالج وتعليم، وهذص من 
"، ال  ض ر ر  و ال  ِضر اريف إطار القاعدة الفقهية " عمالية الدولة بالتعاون مع أصحاب األمسلول

                                                                                                                                                                                                

(
5
السنن الكربى للبيهقي ،كتاب  ،561،ص5(،ج515املراسيل ،أبو داود ،السجستاين ،سليمان بن األشعث،كتاب الطهارة،باب ىف املفلس،رقم )– (

ضعيف  ،األلباين ،وضعفه 2411 برقم  اجلامع الصغري ،السيوطي ،وحسنه 521،ص6(،ج55611اإلجارة،باب ال جتوز اإلجارة حىت تكون معلومة ،رقم )
 .511،ص6،ج السنن الكربى للبيهقي ،البيهقي  ،و22،ص1ن امللقن ،البدر املنري ،ج،وحديث مرسل ،اب162،ص5،ج اجلامع

  5 اآليةسورة املائدة: -(1)
،املستدرك على الصحيحني 524،ص2(،ج1242أرزاق العمال ،برقم) يف باب واإلمارة،أول كتاب اخلراج والفى  سنن أيب داود، -(2)

سنن ، وصححه األلباين، صحي  وضعيف 162،ص5(،ج5411للحاكم،ابن البيع ،أبو عبد اهلل احلاكم بن عبد اهلل،كتاب الزكاة،رقم )
 ريج مشكاة  ،ابن حجر العسقالين وحسنه  ،24،ص5،ج االقرتاح ،ابن دقيق العيد  ،و1،ص5، جداوود  أيب

 1451 برقم ، اجلامع الصغري ،السيوطي ،وضعفه 412،ص2،جاملصابي 
 11 اآليةسورة هود: -(4)
 .62، صسبق  رجيه-(1)
 .16، صسبق  رجيه-(6)
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م ْن و يل  ل ن ا ع م ال  و ل ْيس  ل ُه م ْنزِل فذ ْلي تمِخْذ م ْنزال  ،  : "-ملسو هيلع هللا ىلص -ودليل ذلك هو حديث رسول اهلل
اِدم ا أ ْو ل ْيس ْت ل ُه د ابمة فذ ْلي تم  اِدم فذ ْلي تمِخْذ خ  ِخْذ د ابمة أ ْو ل ْيس ْت ل ُه ز ْوج ة فذ ْلي تذ ز ومْج أ ْو ل ْيس  ل ُه خ 

ْيئ ا ِسو ى ذ ِلك  فذ ُهو  غ الّ  و م نْ  ، وكان يف صدر الدولة اإلسالمية دحدد أجور (5)"  أ ص اب  ش 
اجلند )على سبيل املثال( على أساس الكفاية للجندي وألسرته وملن يعو:م، وهذا ينطبق على 
يأخذ سائر األنشطة والقطاع اخلاص بالتعاون مع الدولة، فحذا كان األجر الفعلي دون الكفاية 

متام األجر من بيت مال املسلمني، مع األخذ يف االعتبار معيار الكفاية، والذي ميثل احلد 
األدىن لألجر، جي  أن يتأثر األجر باجلهد املبذول، وكذلك باخلربات والقدرات والطاقات، 
وطبيعة العمل وخماطرص، وكذلك بالوقت املبذول، )فال جهد بال كس (، والغاية من ذلك 

يذْر ا   --العامل على العمل واإلبداع واالبتكار، يقول اهلل دحفيز  ف م ْن يذ ْعم ْل ِمثذْق ال  ذ رمٍة خ 
 . (1) يذ ر ُص * و م ْن يذ ْعم ْل ِمثْذق ال  ذ رمٍة ش رًّا يذ ر صُ 

احملن، وهذا كله أو  الكوارثأو  األزماتأو  الشيخوخةأو  العامل يف حاالت العجزتأمني  -6
ية ويل األمر، ودليل ذلك قول رسول اهلل مسلوليدخل يف نطاق التكافل االجتماعي والتعاون 

ُكلُُّكْم ر اٍع و ُكلُُّكْم م ْسُئول  عن رعيته ، و اإلم اُم ر اٍع و ُهو  م ْسُئول  ، و الرمُجُل ر اٍع ع ل ى  : "-^-
ْرأ ةُ  ر اِعي ة  ع ل ى بذ ْيِت ز ْوِجه ا و ِهى  م ْسُئول ة  ، و اْلع ْبُد ر اٍع ع ل ى م اِل س يِِّدِص  أ ْهِلِه و ُهو  م ْسُئول  ، و اْلم 

أو  ويكون ذلك من بيت مال املسلمني (2)"و ُهو  م ْسُئول  عنه ، أ ال ف ُكلُُّكْم ر اٍع و ُكلُُّكْم م ْسُئول  
 .اخلاصةأو  من صناديق التأمينات العامة

 الرابع:تدخل الدولة لتحديد أجور العمال. المطلب

                                                           
طرباين،سليمان بن املعجم الكبري،ال ، 142،ص12(،ج51151أمحد بن حنبل ، ، باب حديث املستور بن شداد،رقم)مسند اإلمام  -(5)

 .422،ص5،ج عمدة التفسري ،د شاكر ،أمحأشار يف املقدمة إىل صحته و  ،211،ص11(،ج116،رقم)أمحد بن أيوب 
 .(1-1)اآليةسورة الزلزلة: -(1)
 21سبق  رجيه،ص -(2)
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:  - ملسو هيلع هللا ىلص -إن الشريعة ال  سبقت مذاه  العامل وأنظمته بوجوب إنصاف العامل وإيفائه حقه مبثل قوله    
فم ع ر قُُه "   يف الثالثة الذين خياصمهم اهلل يوم القيامة : " - ملسو هيلع هللا ىلص  -،و قوله(5)"أ ْعطُوا اأْل ِجري  أ ْجر ُص قذ ْبل  أ ْن جيِ 

 . (1)"و ر ُجل  اْست ْأج ر  أ ِجري ا ، ف اْستذ ْوىف  ِمْنُه و ملْ  يُذْعِع أ ْجر صُ 
هذص الشريعة ال يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجورا عادلة ، وتقيم التعامل بينهم وبني    

يبغي قوي على ضعيف ، وال تستغل فئة لصاح فئة أخرى ،  أصحاب العمل على أساس مكني ، حىت ال
وال تبقى هناك ثغرة مفتوحة يتسلل منها أصحاب املذاه  ا:دامة للتأثري على العمال ، و اولة كسبهم إيل 

 . (2)صفهم ، وإيهامهم أهنم وحدهم املدافعون عن حقوقهم ، احلريصون على مصاحلهم
فكان (4)" ِإَّنم ا اْلبذ ْيع ع ْن تذ ر اضٍ  "- ملسو هيلع هللا ىلص -اضي العاقدين، ملا ورد من قولهاألصل يف العقود أن تتم برت       

.ومل خيتلف الفقها  سعر املنفعة للعاقدينأو  الشرط وحدص هو الرضا وترك حرية االتفاق يف دحديد سعر البيع
 .(1)إذا غال السعر فمنهم من منع تدخله، ومنهم من أجازص ألمريف ذلك وإَّنا اختلفوا يف جواز تدخل ويل ا

 : وحكمه عند العلماء اآلن تعريف التسعير ، وسوف نعرض
 التسعير لغة :

  .ما يقوم عليه الثمن ويقال له سعر إذا زادت قيمته وليس له سعر إذا أفرط رخصه : السعر "   
  .ما شاهبها يف وقت ماأو  احلالة ال  ميكن أن تشرتى هبا الوحدة : سعر السوق
 . (6)"ماالسسعر السوق بالنسبة لنقود  : سعر الصرف

                                                           
،السنن الكربى للبيهقي،كتاب اإلجارة،باب ، 151،ص1باب أجر األجرا ،ج-4(،1442رقم)كتاب الرهون،سنن ابن ماجه، ، -(5)

،وضعفه 442،ص1،صحي  وضعيف سنن ابن ماجه ،جاأللباين ،وصححه 111،ص6(،ج55612إمث من منع األجري أجرص ،رقم )
 .542،ص5األلباين،صحي  اجلامع ،ج

  .11،ص2(،ج1111م )،باب إمث من باع حرا ،،رق،كتاب البيوع،صحي  البخاري -(1)
-http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38، القرضاوي،يوسف تدخل الدولة لتحديد أجورالعمال، -(2)

15/30/1549.htm 
السنن الكربى للبيهقي،كتاب أبواب بيوع الكالب وغريها مما  ،121،ص1(،ج1511باب بيع اخليار،رقم)كتاب التجارة،سنن ابن ماجه ، -(4)

،صحي  األلباين و  ،112،ص1،ج دحفة احملتاج ،ابن امللقن وصححه ،12،ص6(،ج55111الحيل،باب ما جا  يف بيع املضطر وبيع املكرص،رقم )
  .1115برقم  اجلامع الصغري ،السيوطي ،وحسنه 461،ص5جاأللباين ،صحي  اجلامع و ،511،ص1وضعيف سنن ابن ماجه ،ج

 .512، ص على عمل اإلنسان الواردة ،اإلجارةانظر   -(1)
 .421، ص5السني، ج باملعجم الوسيع، با- (6)

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/30/1549.htm-# -القرضاوي،يوسف
http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/book/10322?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/911?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
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  : اصطالحا التسعير
 إالال يبيعوا أمتعتهم أمور املسلمني أمرا أهل السوق أكل من وىل من أو   نوابهأو  هو أن يأمر السلطان      

عدة يف يف حكم التسعري وقد اختلف الفقها  ،  (5)النقصان ملصلحةأو  بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه
 آرا  منها:
  (1)اجلمهور، وإىل هذا ذه   بعدم جواز التسعري مطلقاالقول  الرأي األول: -
، فقالوا: يا  -ملسو هيلع هللا ىلص -عهد رسول اهلل السعر علىقال: "غال  -رضي اهلل عنه  - أدلتهم حديث أنسومن    

ِإنم اهلل  ُهو  اْلُمس عُِّر اْلق اِبُ  اْلب اِسُع الرمازُِق، وإين أل ْرُجو أ ْن أ ْلق ي اهلل  و ل ْيس   رسول اهلل، سعر لنا، فقال: "
امتنع عن التسعري - ملسو هيلع هللا ىلص -أن الرسول . وداللة احلديث على(2)" أ ح د  ِمْنُكْم يُط الُِبيِن مب ْظل م ٍة يف د ٍم و ال  م الٍ 
 – ملسو هيلع هللا ىلص –الرسول  علل و ،سعري جائزا ألجاهبم إىل طلبهمكان الت  مع أن الصحابة طلبوا منه ذلك فلو

 .والظلم حرامبأنه مظلمة امتناعه عن التسعري 
     .(4)األسعار ، وإليه ذه  احلنفية يف التجار  مغالةجواز التسعري عند  : الثاين الرأي -

بقصد ضرر املستهلكني ، فهنا  القول جبواز التسعري عند إغال  التجار األسعار وتواطئهم على رفع السعر  
جي  تدخل ويل األمر لرفع الضرر بالعدل الذي هو من متطلبات وحقوق الرعية على الراعي ؛ فحن التسعري 

                                                           
 1الشوكاين، مد بن علي بن  مد، ،باب النهي عن التسعري ،ج،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  -(5)

 .116،ص
فقه اإلمام  يف املهذب و  ،114،ص6خليل ، ابن أيب القاسم ، مد بن يوسف ، ،جالتاج واإلكليل ملختصر  - (1)

كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويت  ،دار الكت  العلمية،64،ص1ج الشريازي،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،،الشافعي
 ،دار الكت  العلمية.511،ص2،منصور بن يونس بن صالح الدين ، ،ج

  سنن الرتمذي،باب التسعريو  ،111،ص2(،ج2415التسعري ،رقم ) يف باب أبواب اإلجارة،د،أيب داو سنن  -(2)،
 األلباينو  ، 552،ص5،ج االقرتاح ،ابن دقيق العيد و ، 111،ص6،جالبدر املنري ،ابن امللقن ،وصححه 611،ص2(،ج5254رقم)

أبو ،وسكت عنه  516،ص2،ج ريج مشكاة املصابي  ،ابن حجر العسقالين وحسنه ،1،ص5،ج ،صحي  وضعيف سنن ابن داود
 . 2415 برقم  سنن أيب داود،داود 

 .511،ص4االختيار لتعليل املختار،باب كتاب الكراهية،ج- (4)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/750?ajax=1
http://www.dorar.net/book/10478?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/702?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13400?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/852?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1
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ُقُه ": - ملسو هيلع هللا ىلص -قول الرسول ،ومن  أدلتهم يف هذص احلالة مصلحة عامة ُْلوٍك فذ ع ل ْيِه ِعتذْ ا ل ُه ِمْن مم  م ْن أ ْعت ق  ِشرْك 
ُلُغ مث  ن ُه ف ِحْن مل ْ ي ُكْن ل ُه م ال  ع ت ق  ِمْنُه م ا ع ت ق  ُكلُُّه ِإْن    .(1)" ك ان  ل ُه م ال  يذ بذْ

وأما التسعري فمنه ما هو ظلم  رم ومنه قال" –رمحه اهلل –وقد ناصر هذا الرأي شيخ اإلسالم ابن القيم    
منعهم مما أباح أو  فحذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن ال يرضونه ،ما هو عدل جائز

اهلل :م فهو حرام وإذا تضمن العدل بني الناس مثل إكراههم على من جي  عليهم من املعاوضة بثمن املثل 
  .(1)"ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض املثل فهو جائز بل واج 

  الراجحل والقو 
الضرر احلاصل من منع التسعري أعظم بكثري من الضرر  ،حيث إنجواز التسعري عند احلاجة العامة هو    

 ، وعلى ويلالضرر األكرب يدفع بالضرر األصغر الناتج من إجبار التجار على البيع بسعر ، وال شك أن
 .بالعدل عن املسلمني ،ويسعى لتحقيق املصلحة العامة لرفع الضرر أن يتدخل األمر
إال ابن  عمالمما سبق أن الفقها  تكلموا عن التسعري يف األموال ومل يتكلموا عن التسعري يف األ يتض    

واكتفا  كل صاح   ، عمالقلة األيف عدم التسعري يف األعمال هو والسب   ،تيمية وتلميذص ابن القيم 
و تذ ع او نُوا ع ل ى اْلربِّ    - -اهللقول  من عمالستدل على جواز التسعري يف األوي، (2) عمل بعمله بنفسه

و التذمْقو ى و ال تذ ع او نُوا ع ل ى اإِلمثِْ و اْلُعْدو اِن و اتذمُقوا اللمه  ِإنم اللمه  ش ِديُد اْلِعق ابِ 
 اآليةدالل من االست وموضع (4)

ال   العادلة األجرة إعطا  األجري ىلعالعمل  صاح  إجبار هعن يتفرع بر وه ما كل  ىلع نالتعاو  نأ
و ال  تذ ْبخ ُسوا  ]-  -قوله منيستدل  كما،هبذل الذي باجلهد ارناقم قام به الذيالعمل  دارقم مع تتناس 

 . عدم النق  من أموا:معلى  (1)[النماس  أ ْشي ا  ُهْم و ال  تذ ْعثذ ْوا يف اأْل ْرِض ُمْفِسِدين  
ذكرها  جيوز لويل األمر عند احلاجة أن يتدخل بني العمال ومن يستخدمهم يف عدة صورهذا و  -

 : -رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                           
-5صحي  مسلم،و ،544،ص2(،ج1111باب إذا اعتق عبدا بني اثنني ،أو أمة بني الشركا ،رقم)كتاب العتق،صحي  البخاري، -(5)

 .5116،ص2(،ج5115عبد،رقم ) يف باب من اعتق شركا له 
 .211،ص5الطرق احلكمية،ج- (1)
 .524اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان،ص-(2)
 1اآليةسورة املائدة : -(4)
 11 اآليةسورة األعراف : -(1)
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من ذلك : أن حيتاج الناس إىل صناعة طائفة . كالفالحة والنساجة " -رمحه اهلل  –ابن تيمية  يقول   
وبني  "،ذلك بأجرة مثلهم ، فحنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلكوالبنا  وغري ذلك ، فلويل األمر أن يلزمهم 

من فريق لغريص ، وإلزام اجلميع بالعدل الذي أو  ا:دف من هذا التدخل ، وهو منع الظلم من فرد آلخر ،
 (5).أمر اهلل به 

مىت مل يقم هبا إال شخ  واحد، صارت فرض عني  عمالأن هذص األ : "واملقصودويف موضع آخر     
مستحقة  عمالبنائهم، صارت هذص األأو  نساجتهمأو  فحذا كان الناس  تاجني إىل فالحة قوم ،عليه

عليهم، وجيربهم ويل األمر عليها بعوض املثل، وال ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثل، وال 
ويعق  على ذلك فيقول : " وهذا من ،  (1)".… هم دون حقهميعطو  ميكن الناس من ظلمهم، بأن
  .(2)" عمالاأل يف التسعري الواج  ، فهذا تسعري

ال يرى األخذ بالتسعري مطلقا ويف كل األحوال ، وإَّنا يفرق -رضي اهلل عنه  -فشيخ اإلسالم ابن تيمية    
 :(4)بني حالتني 

: حالذذذذة مذذذذذا إذا كذذذذان الغذذذذذال  ناجتذذذذا عذذذذذن قلذذذذة العذذذذرض وكثذذذذذرة الطلذذذذ  دون أن يكذذذذذون للتجذذذذار دخذذذذذل  األولــــى
 يف ذلك ، فهنا ال يرى األخذ بالتسعري بل يراص ضربا من ضروب الظلم والعدوان . 

: حالذذذذة مذذذذا إذا كذذذذان الغذذذذال  ناجتذذذذا عذذذذن جشذذذذع التجذذذذار واسذذذذتغال:م للنذذذذاس ، فهنذذذذا يذذذذرى أن التسذذذذعري  الثانيــــة
محايذذذذذذة للنذذذذذذاس مذذذذذذن  -يف هذذذذذذذص احلالذذذذذة  -اجذذذذذذ  ، ويتعذذذذذني علذذذذذذى ويل األمذذذذذذر دحديذذذذذد األسذذذذذذعار حذذذذذالل بذذذذذذل و 

هذذذذذا مذذذذذا يتفذذذذق مذذذذذع مساحذذذذة الشذذذذذريعة اإلسذذذذالمية وعذذذذذدالتها ملذذذذا فيذذذذذه مذذذذن جلذذذذذ  و  جشذذذذع التجذذذذار واسذذذذذتغال:م
 . املصاح ودفع املفاسد ورفع الظلم عن الناس

 
 

                                                           
حاجة الناس إىل  يف ، الطرق احلكمية  ،فصل 1،طم1114-5411ه،141،ص5ابن تيمية،تقي الدين أبو العباس ،ج ،احلسبة -(5)

 .111،ص5صناعة طائفة ،ج
 112،ص5حاجة الناس إىل صناعة طائفة ،ج يف الطرق احلكمية،فصل  -(1)
 152،ص 5التسعري ،ج يف تنازع العلما   يف انظر ،املرجع السابق ،فصل  -(2)
 111ص ،4شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج املبحث الثالث رأينظر الشريعة اإلسالمية ، يف التسعري   -(4)
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 العمل قوانين ضبط في مدى سلطة  صاحب العمل المبحث الثاني :
 خمسة مطالب:وفيه 

 
 تنظيم وقت العمل اليومى. :  األولالمطلب 
 .قل العامل والقيود الواردة عليه: ن  الثاني المطلب
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 نفراد بتعديل عقد العمل غير محدد المدة.الثالث : اال المطلب
 .احد فروعهأأو  ه: غلق منشأت الرابع المطلب
 .التقاعد للعماللخامس : تحديد سن ا المطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم وقت العمل اليومى األول: المطلب
 . (5)وكل شي  قدرت له حينا فهو ملقت، مقدار من الزمان بأنه :  الوقتويعرف 

يذذذذذذة إىل القرآن اآليذذذذذذاتكثذذذذذذري مذذذذذذن   يف  –عزوجذذذذذذل –فقذذذذذذد أشذذذذذار اهلل  ،ةبالغذذذذذذة األمهيذذذذذذ ةحيتذذذذذل الوقذذذذذذت مكانذذذذذذ   
 ،اهلل يقسذذذذذذذم )بالعصذذذذذذذر والشذذذذذذذمس والقمذذذذذذذر و الليذذذذذذذل والفجذذذذذذذر وليذذذذذذذال عشذذذذذذذر( فنجذذذذذذذد أن  ،  هذذذذذذذذص األمهيذذذذذذذة
ْسذذذذذذذذأ ُلون ك  ع ذذذذذذذذِن ي  - -قذذذذذذذذال ، ةالكرميذذذذذذذذ اآليذذذذذذذذة يف علذذذذذذذذى حسذذذذذذذذن إدارة الوقذذذذذذذذت  ةواضذذذذذذذذح ةشذذذذذذذذار وجنذذذذذذذذد إ

                                                           
 . 511،ص1لسان العرب،ج -(5)
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.ومذذذذن األحاديذذذذث النبويذذذذه الذذذذىت تلكذذذذد علذذذذى أمهيذذذذة الوقذذذذت ،قذذذذال (5)ۇ قُذذذذْل ِهذذذذي  م و اِقيذذذذُت لِلنمذذذذاِس و احلْ ذذذذجِّ اأْل ِهلمذذذذِة 
 .(1)" اللمُهمم ب ارِْك أِلُممِ  يف ُبُكورِه ا" -^-رسول اهلل 

ن حسذذذذذن اسذذذذذتخدامه وتوظيفذذذذذه يعتذذذذذرب أحذذذذذد وإ يعذذذذذد الوقذذذذذت عنصذذذذذرا هامذذذذذا مذذذذذن عناصذذذذذر اإلنتذذذذذاج واألدا ،   
 قذذذذذل بذذذذذأى التعامذذذذذل مذذذذع وقذذذذذت العمذذذذذل جيذذذذ  أالملشذذذذرات جنذذذذذاح املنشذذذذأص لذذذذذدى صذذذذذاح  العمذذذذل ،وأن أمهيذذذذذة 

حذذذذال مذذذذن األحذذذذوال مذذذذن التعامذذذذل مذذذذع أى مذذذذورد آخذذذذر كذذذذاملوارد البشذذذذريه واملاليذذذذه وغذذذذري ذلذذذذك مذذذذن  املذذذذوارد الذذذذىت 
 .(2)إجناز عملياهتا ونشاطاهتا يف تستخدمها املنشأص 

 ، العمذذذذذذلدحسذذذذذذني نوعيذذذذذذة  ،دحقيذذذذذذق نتذذذذذذائج أفضذذذذذذل يف العمذذذذذذل :تنظذذذذذذيم الوقذذذذذذت السذذذذذذليمومذذذذذذن أهذذذذذذم فوائذذذذذذد    
 تنظذذذذذيم وقذذذذذت العمذذذذذل اليذذذذذومي يف أن لصذذذذذاح  العمذذذذذل احلذذذذذق  يف ال جذذذذذدال  ،وزيذذذذذادة سذذذذذرعة إجنذذذذذاز العمذذذذذل

اإلشذذذذذراف واإلدارة،وجيذذذذذذ  علذذذذذذى العامذذذذذل أن يلتذذذذذذزم بذذذذذذأدا   يف لذذذذذدى العمذذذذذذال ،فذذذذذذالتنظيم يعتذذذذذرب مذذذذذذن سذذذذذذلطته 
 .العمل وفقا للتنظيم واملواعيد الىت حيددها صاح  العمل مع مراعاة عدم خمالفة التنظيم للقانون

العامذذذذذذذل يف مكذذذذذذذان العمذذذذذذذل ضذذذذذذذمن وميكذذذذذذذن تقسذذذذذذذيم وقذذذذذذذت العمذذذذذذذل إمذذذذذذذا إىل وقذذذذذذذت ثابذذذذذذذت :وفيذذذذذذذه يتواجذذذذذذذد  
يعذذذذد ، و  يذذذذه يذذذذتم دحديذذذذد بدايذذذذة وهنايذذذذة العمذذذذل لذذذذدى العامذذذذل،أو وقذذذذت متغذذذذري :وفأوقذذذذات  ذذذذددة خذذذذالل اليذذذذوم

 . ها فاعليةأكثر جدول تنظيم الوقت من أهم الطرق املستخدمة يف تنظيم الوقت و 
 تنظيم وقت العمل : يف ومن أهم األمور الىت جي  مراعاهتا  

 :وفترات الراحة العملوقت تنظيم   -
أوقات العمل والراحة ،وإذا مل يتفقا على دحديد ذلك رجع األصل أن للمتعاقدين احلرية يف  دحديد    

إىل العرف ،وقد يكون العمل هنارا أي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،وهو الغال  على حال 

                                                           
 512اآلية:البقرةسورة -(5)
سنن الرتمذي ،أبواب البيوع ،21،ص1(،ج1616السفر،رقم احلديث) يف  االبتكار يف باب -كتاب اجلهاد،11سنن أِب داوود،-(1)

األلباين  و، 512،ص5،ج املقاصد احلسنة ،ابن حبان وصححه ، 111،ص1(،ج5151،باب مما جا  يف التبكري بالتجارة ،رقم )
 .126،ص1،ج ضعيف ابن ماجه ،األلباين و  ،64،ص4،ج جممع الزوائد ،ا:يثمي ،وضعفه 1،ص5،جن أيب داود ،صحي  وضعيف سن

اخلفاجى، علي كرع، حيدر ناظم ،وفقا للتغريات التكنولوجية  اإلنتاجانظر، استغالل الوقت الضائع لتحسني  -(2) 
 .1151( :  1/ العدد )  51جملة جامعة بابل / العلوم اإلنسانية/ اجمللد   .عزيز،

http://www.dorar.net/hadith/mhd/354?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13484?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/807?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13380?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3645?ajax=1
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و ج ع ْلن ا النذمه ار  م ع اش ا --الناس لقوله 
عن عبد  ، وقد يكون العمل ليال، ويوض  ذلك ما ورد(5)

م ثذ ُلُكْم و م ث ُل أ ْهِل اْلِكت ابذ نْيِ   "قال - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل  –رضي اهلل عنهما -ب اهلل بن عمر بن اخلطا
اِر ع ل ى ِقري اٍط فذ ع ِمل   ث ِل ر ُجٍل اْست ْأج ر  ُأج ر ا   فذ ق ال  م ْن يذ ْعم ُل يل ِمْن ُغْدو ة  ِإىل  ِنْصِف النذمه  ِت اْليذ ُهوُد، ك م 

اِر ِإىل  ص ال ِة اْلع صْ  ِر ع ل ى ِقري اٍط فذ ع ِمل ِت النمص ار ى مُثم، ق ال  م ْن مُثم ق ال  م ْن يذ ْعم ُل يل ِمْن ِنْصِف النذمه 
ر ى، فذ ق اُلوا يذ ْعم ُل يل ِمن  اْلع ْصِر ِإىل  أ ْن ت ِغي   الشمْمُس ع ل ى ِقري اط نْيِ ف أ نْذُتْم ُهْم، فذ غ ِضب ِت اْليذ ُهوُد و النمص ا

ق ال  ف ذ ِلك  ف ْضِلي أُوتِيِه م ْن أ ش اُ    . نذ ق ْصُتُكْم ِمْن ح قُِّكْم ق اُلوا ال   م ا ل ن ا أ ْكثذ ر  ع م ال ، و أ ق لم ع ط ا   ق ال  ه لْ 
 )"(1). 
يشري احلديث إىل أن املسلمني يف  العصر األول مل يكن عندهم ساعات حيددون هبا أعما:م ،وإَّنا     

 قات أو األعراف التجارية .كانوا حيددون أعما:م بأوقات الصالة ، ويتم دحديد األعمال وفقا لإلتفا
قانون العمل ،ألهنم يقولون :ال يكلف العامل فوق  ن  عليهما  جند أن أقوال  الفقها  ال  الف     
، ودحديد الساعات وجد بعد جتربه ودحر ملا يتحمله العامل،وقد قال الفقها  إن املرجع يف (2)طاقته

،وقد ن  بع  الفقها  على أن أوقات الصلوات ،وطهارهتا ،وراتبتها (4)وقت الراحة ،العرف والعادص
 .(1)،وزمن األكل ،وقضا  احلاجة مستثناص من زمن اإلجارة ،واملراد أقل زمن حيتاج إليه فيما ذكرص

بذذذذه ،فقذذذذد نذذذذ  قذذذذانون  االلتذذذذزاميقذذذذوم صذذذذاح  العمذذذذل بتحديذذذذد بدايذذذذة العمذذذذل وهنايتذذذذه  وعلذذذذى العامذذذذل       
ج(" جيذذذذذذذ  علذذذذذذذي العامذذذذذذذل: أن حيذذذذذذذافظ )الفقذذذذذذذرة 16املذذذذذذذادص   يف  1112لسذذذذذذذنة  51 العمذذذذذذذل املصذذذذذذذري رقذذذذذذذم

خمالفذذذذذذذذذذة أو  علذذذذذذذذذذي مواعيذذذذذذذذذذد العمذذذذذذذذذذل ، وأن يتبذذذذذذذذذذع اإلجذذذذذذذذذذرا ات املقذذذذذذذذذذررة يف حالذذذذذذذذذذة التغيذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذن العمذذذذذذذذذذل
بذذذذذذل هذذذذذذو مقيذذذذذذد بتشذذذذذذغيل العامذذذذذذل تشذذذذذذغيال  فتحديذذذذذذد صذذذذذذاح  العمذذذذذذل للوقذذذذذذت لذذذذذذيس مطلقذذذذذذا ،(6)مواعيذذذذذذدص"

 سبوع.اليوم أو مثاٍن وأربعني ساعة يف اال يف يا مثاين ساعات فعل

                                                           
  55اآليةسورة النبأ:-(5)
  .21،ص 2(،ج1162العصر،،رقم ) ،باب اإلجارة إىل صالة ،كتاب اإلجارةصحي  البخاري -(1)
 .  151،ص4،جاألنصاري،شرح روض الطال   يف أس  املطال   -(2)
-ه5455،دار اجليل ،5،ط44ص 5حيدر ،على، ،دحقيق تعري  احملامي  فهمي احلسيين،ج،درر األحكام شرح جملة األحكام  -(4)

  م.5225
  ،دار الفكر.146،ص 2العجيلي  ، ،باب كتاب اإلجارة ،جاجلمل،سليمان بن عمر بن منصور ،حاشية اجلمل  -(1)
 11قانون العمل ،ص -(6)
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حكذذذذذذام القذذذذذذانون رقذذذذذذم (مذذذذذذن قذذذذذذانون العمذذذذذذل " : مذذذذذذع عذذذذذذدم اإلخذذذذذذالل بأ11ونصذذذذذذت علذذذذذذى ذلذذذذذذك املذذذذذذادة )   
يف شذذذذذذذأن تنظذذذذذذذيم العمذذذذذذذل يف املنشذذذذذذذأت الصذذذذذذذناعيه، ال جيذذذذذذذوز تشذذذذذذذغيل العامذذذذذذذل تشذذذذذذذغيال 5265لسذذذذذذذنة 522

سذذذذذبوع ،وال تذذذذذدخل فيهذذذذذا الفذذذذذرتات ة يف االفعليذذذذذا أكثذذذذذر مذذذذذن مثذذذذذاين سذذذذذاعات يف اليذذذذذوم أو مثذذذذذاٍن وأربعذذذذذني سذذذذذاع
 املخصصة لتناول الطعام والراحة.

فئذذذذذات العمذذذذذال أو لسذذذذذاعات العمذذذذذل لذذذذذبع   يوجيذذذذذوز بقذذذذذرار مذذذذذن الذذذذذوزير املخذذذذذت   فذذذذذي  احلذذذذذد االقصذذذذذ   
"ويقذذذذذذذوم صذذذذذذذاح  العمذذذذذذذل بتنظذذذذذذذيم سذذذذذذذاعات العمذذذذذذذل (5)الذذذذذذذ  حيذذذذذذذددها. عمذذذذذذذالاأليف بعذذذذذذذ  الصذذذذذذذناعات أو 

اليذذذذذذذوم  يف مذذذذذذذن عشذذذذذذذر سذذذذذذذاعات  أكثذذذذذذذرحبيذذذذذذذث ال تتجذذذذذذذاوز الفذذذذذذذرتة بذذذذذذذني بدايذذذذذذذة سذذذذذذذاعات العمذذذذذذذل وهنايتهذذذذذذذا 
لسذذذذذذذذنة  51( مذذذذذذذن قذذذذذذذذانون العمذذذذذذذل املصذذذذذذذري رقذذذذذذذم 11املذذذذذذذادة) يف الواحد،وقذذذذذذذد نذذذذذذذ  املشذذذذذذذرع علذذذذذذذذى ذلذذذذذذذك 

رتة بذذذذذذني بدايذذذذذذة سذذذذذذاعات " جيذذذذذذ  تنظذذذذذذيم سذذذذذذاعات العمذذذذذذل وفذذذذذذرتات الراحذذذذذذه حبيذذذذذذث ال تتجذذذذذذاوز الفذذذذذذ1112
مذذذذذن عشذذذذذر سذذذذذاعات يف اليذذذذذوم الواحذذذذذد ودحسذذذذذ  فذذذذذرتة الراحذذذذذة مذذذذذن سذذذذذاعات التواجذذذذذد  أكثذذذذذرالعمذذذذذل وهنايتهذذذذذا 

 إذا كان العامل اثنا ها يف مكان العمل.
متقطعذذذذذذه بطبيعتهذذذذذذا والذذذذذذ  حيذذذذذذددها الذذذذذذوزير  أعمذذذذذذالويسذذذذذذتثين مذذذذذذن هذذذذذذذا احلكذذذذذذم العمذذذذذذال املشذذذذذذتغلون يف     

 .(1)يد مدة تواجدهم علي اثن  عشرة ساعة يف اليوم الواحد"املخت  بقرار منه حبيث ال تز 
لكذذذذذل عامذذذذذل  دد فيذذذذذه سذذذذذاعات العمذذذذذل وفذذذذذرتات الراحذذذذذة املقذذذذذررةيقذذذذذوم صذذذذذاح  العمذذذذذل بعمذذذذذل جذذذذذدول  حيذذذذذ   

الذذذذذذذدخول ، فقذذذذذذذد نذذذذذذذ  قذذذذذذذانون العمذذذذذذذل  يف الذذذذذذذىت يسذذذذذذذتعملها العمذذذذذذذال  األبذذذذذذذواب الرئيسذذذذذذذية ،ويضذذذذذذذعه علذذذذذذذى
(" علذذذذذذي صذذذذذذاح  العمذذذذذذل أن يضذذذذذذع علذذذذذذي 16املذذذذذذادص)  يف علذذذذذذى ذلذذذذذذك   1112لسذذذذذذنة 51املصذذذذذذري  رقذذذذذذم 
رئيسذذذذذذذية الذذذذذذذ  يسذذذذذذذتعملها العمذذذذذذذال يف الذذذذذذذدخول ، وكذذذذذذذذلك يف مكذذذذذذذان ظذذذذذذذاهر باملنشذذذذذذذأة جذذذذذذذدوال لاألبذذذذذذذواب ا

ببيذذذذان يذذذذوم الراحذذذذة األسذذذذبوعية وسذذذذاعات العمذذذذل وفذذذذرتات الراحذذذذة املقذذذذررة لكذذذذل عامذذذذل ، ومذذذذا يطذذذذرأ علذذذذي هذذذذذا 
 .(2)اجلدول من تعديل

 عامل والقيود الواردة عليها . الثاني : نقل ال المطلب

                                                           
  21املرجع السابق،ص-(5)
  22املرجع السابق،ص-(1)
  24قانون العمل ،ص -(2)
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 (5) عدة أشكال منها: في مفهوم النقل هو لفظ عام يتمثل 
 من ناحية مكان العمل )النقل املكاين(: -أ

نقل العامل من مكان عمله األصلي إىل مكان أخر مع مراعاة عدم إحلاق العامل بضرر جسيم جرا  هذا 
 العمل . النقل ،وأن يكون هناك سب  مشروع تقتضيه طبيعة

 من ناحية طبيعة العمل )النقل الوظيفي(: -ب
 نفس اجلهةالىت يعمل هبا. يف نقل العامل من وظيفة إىل وظيفة أخرى  تلف عن األخرى 

 من ناحية طبيعة األجر: -ج
غريص من أو  ة،بالقطعأو  األسبوعية،أو  ىت تتقاضى األجر بالشهر إىل الفئة اليومية،ال نقل العامل من الفئة

 الفئات.
قال اهلل  على ما اتفقا عليه ، االلتزامالعقد شريعة املتعاقدين وعلى صاح  العمل والعامل  يف األصل      
--    مسلوالو أ ْوُفوا بِاْلع ْهِد ِإنم اْلع ْهد  ك ان

تدفع صاح  العمل إىل تغيري  ،ولكن قد يتطل  ضرورة(1)
كفا ة العامل، ولكن مع مراعاة عدم إحلاق العامل أو   اإلقتصاديةتفق عليه نظرا للظروف نوع العمل امل

 .(2)"ال  ض ر ر  و ال  ِضر ار"-ملسو هيلع هللا ىلص-بضرر، قال الرسول 
فقال بعضهم إن كانت مشقة العمل الذى ينقل  ؛نقل العامل من عمل إىل آخر يف وقد تكلم الفقها     

"أما كل عمل كان  . وقد قال املالكية(4)إليه العامل مثل مشقة العمل املتفق عليه فلصاح  العمل نقله إليه 
،والراج  عندي إذا كان العمل اجلديد الذي (1)بعضه قري  من بع  فال بأس به "أو  يشبه بعضه بعضا

 ،وليس على العامل ضرر من نقله فال بأس به ، ه السابق ،واملشقة متماثلةينقل إليه العامل يشبه عمل
املصري على " ال  ( من قانون العمل 16ضى العامل من أجل دحقيق مصلحة العمل وقد نصت املادص )وير 

اتفاقية العمل أو  ن خيرج علي الشروط املتفق عليها يف عقد العمل الفرديأجيوز لصاح  العمل 

                                                           
 املرأة العاملةحقوق العمال و «  حقوق العمال«  فقه احلقوقموقع السكينه،انظر،-(5)
 :http://www.assakina.com/rights/workers-rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ  
 . 24سورة اإلسرا : آية  -(1)

 46سبق  رجيه ص (2)-
 . 121،صعلى عمل اإلنسان  الواردة اإلجارة ،انظر- (4)
 (.441-444، ص)2ج ،املدونة - (1)

http://www.assakina.com/category/rights
http://www.assakina.com/category/rights/workers-rights
http://www.assakina.com/rights/workers-rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ
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أو  ن يكلف العامل بعمل غري متفق عليه إال إذا دعت الضرورة إيل ذلك منعا لوقوع حادثأو أاجلماعية،
يف حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة ملقته ،وله ان يكلف العامل أو  إلصالح ما نشأ عنه

،والىت (5)العامل"بعمل غري املتفق عليه إذا كان ال خيتلف عنه اختالفا جوهريا بشرط عدم املساس حبقوق 
حالتني  يف أن يكلف العامل القيام بعمل أخر غري املتفق عليه وذلك  يف ح  العمل احلق أعطت صا
 استثنائيتني:

 القوة القاهرة.أو  حالة الضرورة لة األولى:الحا -
العقد إذا دعت الضرورة لذلك منعا  يف جيوز لصاح  العمل  أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه    

عامل أن يصرب إصالح أمر باملنشأص كحدوث فيضان ،أو حريق ضخم ،وعلى الأو  لوقوع حادث جسيم
و اْصربْ و م ا ص بذُْرك  ِإالم بِاللمهِ - -قال اهلل  حىت تزول هذص احلالة

وبعد زوا:ا يعود العامل إىل عمله  (1) 
وقد يقع على صاح  العمل عبئ إثبات  العامل للقضا  العمايل، جلأاألصلي وإذا رف  صاح  العمل 

القوة القاهرة الىت أجلأته إىل تكليف العامل لعمل غري املتفق عليه .فحذا عجز عن إثبات هذص أو  الضرورة
 (2)إذا امتنع عن القيام بالعمل الذى كلف به. التزام بأي احلالة فال يكون العامل خمال

 (4).ال يختلف اختالفا جوهريا عن العمل المتفق عليهإذا كان العمل الجديد : الحالةالثانية-
 : بشرطينجيوز لصاح  العمل تكليف العامل بعمل أخر غري املتفق عليه بدون أخذ موافقته وذلك 

اختالفا جوهريا عن عمله األصلي كنقل العامل من أال يكون العمل املكلف به العامل  خيتلف  - أ
 عمله عن أدبيا أو فنيا يقل بعمل تكليفه ،أواليومية ةفئ إىل بالشهر األجر تتقاضى الىت هالفئ

 ينقل أن العمل صاح  علي حيظر"  املصري العمل قانون من(41) ةاملاد نصت وقد ، األصلي
 أو بالساعة أو األسبوعي باألجر املعينني العمال أو اليومية عمال فئة إيل الشهري باألجر عامال

                                                           
  25، صقانون العمل  - (5)

  511 اآليةالنحل:سورة -(1)
 منتدي احملامني،1112لسنة 51من القانون ، 16نقل العامل..والقيود الواردة عليها.وفقا للمادة يف سلطة صاح  العمل انظر،  -(2)

 . املنتدى العام، العرب
  انظر ،املرجع السابق.-(4)

http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?ParentID=541&Type=2
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 يف اكتسبها ال  احلقوق مجيع احلالة هذص يف ويكون ، كتابة نقله عند العامل مبوافقة إال نتاجباإل
 .(1)"الشهري باألجر قضاها ال  املدة

 . العمل طبيعة وبدل والعموالت البدالت من املالية العامل حقوق متس أال - ب

 العامل خمري بني أمرين :وجند أن 
  وال األصلي عمله عن جوهريا اختالفا خيتلف ال اجلديد العمل مادام النقلإما أن يستجي  لقرار 

 علي جي "  املصري العمل قانون من (ب قرة)الف16املادة يف  ورد ملا وذلك املالية حقوقه على يلثر
 العمل نطاق يف تدخل ال  الواجبات بتنفيذ اخلاصة العمل صاح  وتعليمات أوامر ينفذ أن العامل
 العامة اآلداب أو اللوائ  أو القانون أو العقد خيالف ما والتعليمات األوامر يف يكن مل إذا به املنوط
 .(1)"للخطر يعرضه ما تنفيذها يف يكن ومل

  مثبتا أن قرار النقل أو يرف  قرار النقل وينهى عالقة العمل بحرادته ،أو أن يلجأ للقضا  رافضا النقل
 قصد به اإلسا ة إليه ،واختالف العمل خيتلف اختالفا جوهريا.

الفقرة الثانيه(" )16املادة  يف ظل التطور اإلقتصادي والتقين جند أن املشرع املصري جا  حبكم جديد  يف و 
التقين يف  ومع ذلك جيوز لصاح  العمل تدري  العامل وتأهيله للقيام بعمل خمتلف يتماشي مع التطور

 (2)املنشأة  ."
 الثالث: اإلنفراد بتعديل عقد العمل غير محدد المدة: المطلب
 (.عقد العمل غري  دد املدة– عقد العمل  دد املدة –عقد العمل  -تعريف) العقد أوال :   
 تعديل عقد العمل غري  دد املدة. يف سلطة صاح  العمل  : ثانيا
 عقد العمل غري  دد املدة. ال  تعود إىل تعديلالضوابع األسباب و  : ثالثا
مبا اتفق عليه  االلتزامالكرع على آيات تثبت مشروعية العقد، وتأمر بالوفا  به و  القرآنلقد اشتمل        

ي ا أ يّذه ا المِذين  آم ُنوا أ ْوُفوا بِاْلُعُقودِ - :-قال اهلل  ،(4)العاقدان. 
و أ ْوُفوا بِاْلع ْهِد :- -وقال اهلل ،(5) 

                                                           
  51، صقانون العمل  -(5)
  11، ص املرجع السابق -(1)
  25السابق، صاملرجع  -(2)
 1،ص5العقود ومع  تكييفها الشرعي،الزعرتي ، عال  الدين ، ج -(4)
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و أ ْوُفوْا ِبع ْهِد اهلِل ِإذ ا ع اه دمتُّْ و ال  ت نُقُضوْا األ مْي ان  بذ ْعد  تذ وِْكيِده ا و ق ْد  :قال  ،(1)   مسلوالِإنم اْلع ْهد  ك ان  
ِفيال  ِإنم اهلل  يذ ْعل ُم م ا تذ ْفع ُلون   ج ع ْلُتُم اهلل  ع ل ْيُكْم ك 

والعقود  ،داللة على أمهية الوفا  به اآليةهذص  يف ، و (2) 
ِإنم الّله  ي ْأُمرُُكْم أ ن ُتلدُّوْا األ م ان اِت - :-أمانة، واألمانة واجبة األدا ، حيرم جحودها وإنكارها، قال اهلل 

ا ِإىل  أ ْهِله 
بالعمل والتنفيذ، وإال وقع يف  االلتزاموالعقد ارتباط، وإذا التزام اإلنسان بالقول فال بد من  ،(4)

  .(1) ﴿ ٰيأ يذُّه ا ٱلمِذين  آم ُنواْ مِل  تذ ُقوُلون  م ا ال  تذ ْفع ُلون ﴾- -غض  اهلل ومقته. قال 
توجيه لاللتزام بالعقود، واحلرص على تنفيذها، إذ إن خلف الوعد من - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف أحاديث رسول اهلل 
اْلُمن اِفِق ث الث  : ِإذ ا ح دمث  ك ذ ب  ، و ِإذ ا و ع د  أ ْخل ف  ، و ِإذ ا اْؤمتُِن  آي ُة : " - ملسو هيلع هللا ىلص -النفاق. قال رسول اهلل 

 .(6)" خ ان  
 (.عقد العمل غير محدد المدة – عقد العمل محدد المدة–عقد العمل  -) العقد  تعريف أوال:
نقي  احلل، ويأيت مبع : العهد، ويأيت مبع  الربع بني أطراف الشي ، وهو: اتفاق بني  :لغةالعقد    

 (1)طرفني يلتزم مبقتضاص كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه،
 (1)ويدخل املع  اللغوي يف املع  االصطالحي عند الفقها  لكلمة العقد.العقد اصطالحا:    

 .عام وخاصوللعقد عند الفقها  معنيان: 
: كل ما عزم املر  على فعله، سوا  صدر بحرادة منفردة، أم احتاج إىل إرادتني، فهو أما المعنى العام فهو   

 مطلقا. االلتزامهبذا املع  يتناول 
هو: تعلق  أو  : ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثرص يف  له ،أما المعنى الخاص، فهو   

 .شرعا على وجه يظهر أثرص يف احمللكالم أحد العاقدين باآلخر 
                                                                                                                                                                                                

 (5) اآليةسورة املائدص: -(5)
  (24)اآليةسورة اإلسرا :-(1)
 (25)اآليةسورة النحل :-(2)
 (11)اآليةسورة النسا  :-(4)
  (1سورة الصف: اآليتان رقم )-(1)
باب بيان  كتاب االميان،، صحي  مسلم ،56،ص5(، ج22رقم ) باب عالمة املنافق،املنافق،كتاب عالمة صحي  البخاري ،-(6)

 .11،ص5،ج خصال املنافق
 . 126،ص2لسان العرب،ج -(1)
 . 2،ص5،ج العقود ومع  تكييفها الشرعي -(1)
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 عقد العمل:
 .1112لسنة  51القانون املصري رقم  يف تعريف عقد العمل    

(والىت يعرف فيها بالعامل 5مل اعثر على ن  صري  يعرف عقد العمل ولكن ميكن استخالصه من املادص )
ب علي العقد الذي يتعهد (الىت تن  على" تسري أحكام هذا البا25وصاح  العمل واألجر  واملادص )

.على أن ما مييز عقد (5)شرافه لقا  أجر" إأو  دارتهل بأن يعمل لدي صاح  العمل ودحت إمبقتضاص عام
 ن مها تبعية العامل إلرادة صاح  العمل وإشرافه ،واألجر املقابل ألدا  العملالعمل عنصري

 : ةعقد العمل محدد المد
أو  ملدة  ددة كالسنة بحتفاق بني صاح  العمل والعامل  ما إلجناز عملمن العقود يتم إبرامه نوع  هو   

تعديله  يف وهو ال يثري أى إشكال  ،العقد يف ني تاريخ بداية وتاريخ إنتها  معين السنتني. ويكون للعقد
 (1)بسب  قصر مدته.

 
 

 :عقد العمل غير محدد المدة
تنفيذص  يف ن ملدة  ددة وانتهت واستمر الطرفا كانيتم هذا العقد إذا مل يتم اتفاق على مدته ،أو     

إذا إنقضت مدة عقد  " 1112لسنة  51رقم  املصري ( من قانون العمل511ادة )ونصت على ذلك امل
 ه، اعترب ذلكئجديدص ملدة أخرى قبل تاريخ إنتهاتنفيذص دون أن يقوما بت يف العمل  دد املدة واستمر طرفاص 

يف حالة انتها   ، أو(2)."ملدة غري  ددة. وال يسرى ذلك على عقود عمل األجان منهما جتديدا للعقد 
(من قانون 511) ادةفقد نصت على ذلك امل ، صتنفيذيف جناز عمل معني واستمر طرفاص عقد العمل املربم إل

العمل املصري"إذا انتهي عقد العمل املربم إلجناز عمل معني واستمر طرفاص يف تنفيذ العقد بعد إجناز العمل 
طبيعته  فهو يثري إشكاال عند تعديله ألن ،وبالتايل(4)اعترب ذلك جتديدا منهما للعقد ملدة غري  ددة  ،

 . تقتضى سريانه مدة طويله
                                                           

 . 51قانون العمل ، ص -(5)
 . 141،صل املصري قانون العم يف  اضرات  -(1)

(
2
 21صقانون العمل -(
 . 21صاملرجع السابق ، -(4)
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 تعديل عقد العمل غير محدد المدة. في مل ثانيا:سلطة صاحب الع
ألطرافه ال ميكن تعديله دون    فحنه يغدو حبكم القانون بالنسبةإذا أبرم عقد العمل بشكل صحي   

خمتلف  مته معتقتضى موا  ، ذا العقد ،كونه من العقود املمتدة: غري أن الطبيعة اخلاصة موافقتهما ،
ال  تعين القدرة على  مرونة العقد"، وبالتايل خضوعه ملايسمى مببدأ"فرتة سريانه الظروف الىت تطرأ خالل
، (5)ألطراف العقد.  ، وال  تقتضي توافر اإلرادة التوافقية اجلديدةاملستجدات تعديل العقد للتكيف مع

مىت  النقصانأو  بند من بنودص بالزيادةأو ، بتعديل العقد إجرا  تغيري جزئي على عنصر من عناصرصويقصد 
وا اذ ، وتنظيم ملسسته ،إدارة  يف ويتمتع صاح  العمل بسلطة تقديرية  ذلك ،اقتضت مصلحة العمل 

فتصب  مقيدة إذا تعلق األمر  ، التعديل دحدها بع  القيود العامة إجرا  يف ما يراص مناسبا إال أن سلطته 
التعديل إما أن تكون  يف ل لعمفسلطة صاح  ا استعمال احلق ، يف التعسف أو  مبخالفة النظام العام

  (1). قيدةتكون مأو  تقديرية

 

 تعديل عقد العمل غير محدد المدة تنقسم إلى: في لصاحب العمل  السلطة التقديرية
 اختيار موضوع العمل . يف  سلطة تقديرية-)أ(
كأن يقوم بتخفي  أجر  مناسباما يراص  بسلطة تقديرية يف إدراة مشروعه، فله ا اذ صاح  العمليتمتع    

م إىل العمال الذين أبقى أعما:العمال ،أو إنقاص ساعات العمل،أو إهنا  بع  عقود العمال وإسناد 
 عليهم،وذلك لتحقيق مصلحة العمل ومحاية ملسسته من األزمات اإلقتصادية الىت متر هبا.

هذص التعليمات صور قرارات ت إصدار أوامرأ وتعليمات لتنفيذ العمل سوا  أخذ يف سلطة تقديرية -)ب( 
 (2).قرارات فرديةأو  تنظيميه

                                                           
 1155العدد السابع واألربعون،يوليو لقانونجملة الشريعة وا اخلطي ،  مد عرفان ، احلرية التعاقدية يف تشريع العمل، -(5)

 (،1116-1112،)54 الدفعةمقارنه(،أمحد ،صاحلي،  دراسةتعديل بنود عقد العمل ) يف سلطة املستخدم  -(1)
http://elabbassihicham.blogspot.com/2013/04/blog-post_29.htm  

تعذر ( 14م، ص5221دار النهضة العربية ،القاهرة ، –،سيوىن مد عبد الغفار  ،سلطة رب العمل يف اإلنفراد بتعديل عقد العمل  -(2)
 احلصول عليه(

https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&source=web&cd=7&ved=0CEYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fsljournal.uaeu.ac.ae%2Fissues%2F47%2Fimages%2F1-%2520Alkhataib.pdf&ei=F1dBUueyFImohAeYtYH4DA&usg=AFQjCNH1IiHjO7D3fpKqC7A2jXMsWLrQdQ
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 :قرارات فرديهأو  تعديل عقد العمل إىل إصدار قرارات تنظيميه يف سلطة صاح  العمل التقديرية  متتدو 

تغيري طرق العمل قصد زيادة اإلنتاج وهى أو  تعمل على إعادة ترتي  الوظائف : ةالقرارات التنظيمي
بالعموميه لكوهنا  اط  جمموعة من العمال وليس عامال دد بذاته،وعلى صاح  العمل قرارات تتصف 

،والعمل على تتطوير مهاراته وخرباته ،وذلك ملا تقدير كفاية العامل ووضعه يف املكذان الذذي يصلذ  لذه مراعاة
علي العامل:. أن فقرص ك(من قانون العمل املصري " جي  -16،وقد نصت املادص )(5)حيقق زيادة اإلنتاج

لتأهيله للقيام بعمل أو  يتبع النظم ال  يضعها صاح  العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخرباته مهنيا وثقافيا
 .(1)يتفق مع التطور التقين يف املنشأة باالشرتاك مع املنظمات النقابية املختصة"

،ويكون لصاح  وظروفه تنفيذ العمل شروط يف : يتطل  إصدار هذص القرارات تعديل  القرارات الفرديه
التعليمات أو  اختيار القرارات واألوامر ،ويتم هذا التعديل عن طريق املنشورات يف العمل احلريه املطلقه 

القرارات املتعلقه بساعات العمل (،وهى قرارات ال تتعلق مبجموعة من -الداخليه )تنظيم وقت العمل اليومي
حالة تبعيه لصاح  العمل ملزم  يف . فالعامل الذى أبرم عقد العمل ودخل العمال إَّنا تتعلق بعامل معني

فقرص ب( من قانون -16شروط العمل ونصت  املادة)  يف باخلضوع لسلطته التنظيميه وما جيريه من تعديل 
العمل املصري:جي  علي العامل" أن ينفذ أوامر وتعليمات صاح  العمل اخلاصة بتنفيذ الواجبات ال  

أو  اللوائ أو  القانونأو  يف نطاق العمل املنوط به اذا مل يكن يف األوامر والتعليمات ما خيالف العقدتدخل 
ال  "- ملسو هيلع هللا ىلص -.ولنا يف شريعتنا دليل كقول رسول اهلل (2)اآلداب العامة ومل يكن يف تنفيذها ما يعرضه للخطر"

 .(4)" إَّنم ا الطماع ُة يف اْلم ْعُروفِ  ، ط اع ة  يف م ْعِصي ِة اهللِ 
 ثالثا:األسباب والضوابط  التي تعود إلى تعديل العقد عقد العمل غير محدد المدة. 

 تتعرض القاهرة ال  والقوة الضرورة حالة إىل يرجع منها ما من األسباب الىت تعود إىل تعديل عقد العمل   
 .(1)للعامل راجعة  أسباب إىل يرجع ما ، ومنها امللسسة :ا

 القاهرة القوةأو  الضرورة حالة في لأوال:التعدي
                                                           

  .12،ص سيوىن مد عبد الغفار انظر ،املرجع السابق ،- (5)
  12ص ،قانون العمل  -(1)
  11، صقانون العمل -(2)
 . 51، ص6، ج1، عج(4115) م، رقوجوب طاعة األمرا  يف غري معصية ببا-كتاب اإلمارة،مسلم،  صحي  -(4)
 .مقارنة دراسة - -1151-جملة كلية احلقوق/جامعة النهرين ،العمل  عقد تعديل يف العمل رب سلطة مدى انظر،-(1)
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 مل إذا سلبا وجودها على توثر أن شأهنا من ويكون ، قاهرة ظروفأو  صعبة بظروف امللسسة متر قد   
 مع تعاوني أن العامل من الظروف هذص وتقتضي ، ملواجهتها الناجعة اتاآللي با اذ العمل سارع صاح ي

 من أو أكثر وقد يتطل  األمر إىل تعديل عنصر ، العقود ذتنفي يف ةالني حسن ملبدأ عماالإ صاح  العمل 
(من  قانون العمل املصري " ال جيوز 16وقد نصت املادص ) العامل، رضا إىل حاجة دون العقد عناصر

أو أن  اتفاقية العمل اجلماعية،أو  لصاح  العمل أن خيرج علي الشروط املتفق عليها يف عقد العمل الفردي
إلصالح ما نشأ أو  يكلف العامل بعمل غري متفق عليه إال إذا دعت الضرورة إيل ذلك منعا لوقوع حادث

،وله أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه  ةيف حالة القوة القاهرة ،علي أن يكون ذلك بصفة ملقتأو  عنه
 .(5)بشرط عدم املساس حبقوق العامل"إذا كان ال خيتلف عنه إختالفا جوهريا 

 ومنها : للعامل التعديل ألسباب راجعة  ثانيا:
 العامل كفاءة عدم بسبب العقد لتعدي -0
 مستوى اَنفاض بسب  األكمل الوجه على به املنوط العمل بأعبا  امالقي على العامل ةقابلي عدم وهو   
 هإلي للعمل املسند العامل كفا ة عدم ثبتت فحذا ، املهين لبالتعدي لالتعدي هذا سمىوي ، العمل :ذا أدائه

، حيث  1مبا ال يطيقه هعدم تكليف و كفا ته، مع تال مي آخر عمال هإلي سندي أن العمل لصاح  جاز 
لِْلم ْمُلوِك ط ع امه و ِكْسو ته و ال  ُيك لمف ِمْن  ": - ملسو هيلع هللا ىلص -ورد بذلك آيات وأحاديث صحيحة منها قول النيب 

 .(4)"املسلم أخو املسلم ال يظلمه ، وال خيذله ، وال حيقرص... ": - ملسو هيلع هللا ىلص -وقوله (2)" اْلع م ل ِإالم م ا يُِطيق
    .                                                           العامل خطأ بسبب العمل عقد لتعدي -4
داخل جمتمعه  سلوك العامل ، يف للعامل بأنه "ليس سوى اسراف  يبديالتأ عرف الفقه املصري اخلطأ 

  إخالل يف وميكن أن يتمثل  ، (1)ويعبث بنظامه" خيل بالقواعد املرعية فيه، الصغري الذى يكونه املشروع ،

                                                           
  25، صقانون العمل  -(5)
الثانية/ باريس مجادى  -،حبث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس 61،ص  5،جالقرص داغى ،اإلجارص على منافع األشخاص  -(5) 

 1111هذ / يوليو  5412رج  
 ..22،ص1(،ج4416صحي  مسلم ،كتاب األميان،باب إطعام اململوك مما يأكل وإلباسه ،رقم ) -(2)
 . 51، ص1، ج(6116، رقم)دحرع ظلم املسلم وخذله واحتقارص ب، بااملرجع السابق-(4)
 للكتاب  املصرية ا:يئة،مطابع زيز مصطفي ، مود مجال الدين زكى أمين عبد الع،القانون املصري  يف عقد العمل  انظر،-(1)
  511،ص46،بند1م،ط5211،
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 ما كل عن واإلمتناع ، باملنشأة العمل انتظام واستمرار حسن هايقتضي ال  بالواجبات امالقي العامل بحلتزام 
 لرب اجملال فت ي اتأديبي خطأ رتك ي عندما العامل أن ، به املسلم بنظامها، ومن الضرر إحلاق شأنه من
 ه.علي متنوعة جزا ات عالتأديبية وتوقي سلطته ملمارسة العمل

 للعامل ةيالصح الحالة بسبب العمل عقد لتعدي -3
 العمل أدا  على قادر غري جتعله ةنيجسما عاهةأو  بعلة العامل صابي فقد ، الصحي لبالتعدي سمىوي 

 و تلف له،تعديأو  العمل عقد إهنا  لصاح  العمل  ربري الذي األمر ، ملقتةأو  دائمة بصفة هإلي املسند
 دائم بعجز كلي العامل  أصي فحذا ، أصابه الذي العجز ةنوعي حبس  لالتعدي يف العمل رب سلطة
 .عمله عقد إهنا  العمل لرب جاز عمله أدا  على قادر غري وأصب 
 العمل عقد لتعدي في العمل صاحب سلطة ومن ضوابط: 
مصذلحة العمذل ،ووجذدت  العمذل إذا اقتضذت عقذد لبتعذدي اإلنفذراد  العمذل صذاح   بحمكذان كان إذا      

 تلذك قدحقيذ تضذمن نذةمعي وضذوابع حذدود يف السلطة متارس هذص أن الضروري من بذلك فحنه مربرات كافية
 الضوابع: (5)عنها ومن تلك  تنحرف وال املصلحة
)نقله إىل منص  أقل من منصبه  أو أدبيا )نق  األجرص( عدم اإلضرار بالعامل سوا  كان ماديا -5

 (.أكثر)بذل العامل جهدا  جسمانيا أو السابق(
 القوة القاهرة.أو  أن يكون التعديل مستند حلالة الضرورة -1
 دحقيق مصلحه حقيقيه للعمل. أن يكون هدف  التعديل  -2
فال ؛واألداب العامه ،وهذص تعرف من األدلة الشرعية ، أى موافقا للنظام  أن يكون التعديل مشروعا، -4

واألداب العامه كأن يأمرص بارتكاب ، تكون الطاعة واجبة إذا كانت أوامر صاح  العمل خمالفة للنظام 
والتصنت على  ، جيوز تكليف عامل بالتجسس على العمال كما ال.باإلخالل باآلداب العامة أو ، جرمية

نقلها دون إذن صاحبها ملا يشكله هذا الفعل من اعتدا  أو ،  تسجيلهاأو ،  األحاديث ال  تدور بينهم
 .على احلياة اخلاصة

 حد فروعه.أ غلق منشأتة أو: الرابع المطلب
 

                                                           
 .يف  تعديل بنود العقدسلطة املستخدم  أنظر ،-(5)
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 قررتذ ئندع -نيلاملسم غري بني وحىت -منيلاملس بني تفاقياتواإل الشروط اماحرت  مبدأ نم قانطالا   
 دقع رافأط نم طرف بأي الضرر إحلاق  جيوز الف مث نوم " رارض وال ضرر ال "قاعدة ميةاإلسال الشريعة
 ئت بصاح جل ما حذاف .أخرى ةلوسي بأيأو  ، هيلعاملتفق  العمل أدا  نع صريتقبال نأكا سوا  ،العمل

 .(5)خسارة من العمل بصاح  يلحق ما نبضما يقوم ، همنشأت إغالق و  اخلسارة إىل أدتالعمل عوامل 
يديرص أو  ،مرفق ميلكهأو ،(:كل مشروع1فقرص -111املادص ) املصريتعريف املنشأة من قانون العمل   

 (1)اخلاص.أو  شخ  من أشخاص القانون العام
 ،وذلك بسب  األزمات اإلقتصاديه؛ أحد فروعها أو ،  إغالق منشأته يف و يتمتع صاح  العمل بسلطتة 

 الضائقات املاليه ال  مترهبا منشأته ،ومن األسباب ال  ترجع إىل غلق صاح  العمل منشأته :أو 
 . ما يرجع إلى سبب أجنبي خارج عن إرادة صاحب العمل أوال:

تنفيذ  تواص  ويراد بالسب  األجنيب : كل أمر غري منسوب إىل أحد أطراف العقد يلدي إىل عدم إمكان   
 . (2)، ويلحق الضرر بأحد أطرافه

أو  دمرت املنشأص نتيجة عمليات حربية فحذا حادث مفاجئ ،أو  والسب  األجنيب قد يكون قوة قاهرة   
على جتديد الرتخي   أو مل توافق اجلهات اإلدارية أو صدر قرار إداري باإلستيال  ، فيضان ،أو  ،حريق

ومباشرة ،  يستطيع صاح  العمل احلصول على املواد األولية الالزمة لإلنتاج أومل وسح  الرتخي  هنائيا،
السب  األجنيب الذى أدى إىل غلق صاح  العمل منشأته كافة الشروط الىت  يف وجي  أن يتوافر  .النشاط

 .(4)تن  هبا القواعد العامه ،فحذا توافرت كافة الشروط أدى ذلك إىل غلق املنشأص هنائيا
 . يرجع إلى صاحب العمل ثانيا:ما
أو  سو  حالته املاليهأو  من األسباب الىت ترجع إىل غلق صاح  العمل منشأته سو  حالتة الصحيه   

لزمته ديون فأراد أن يبيع املصنع الذى يعمل فيه العمال ،ألنه ال جيد أو  اإلفالس،إذا أفلس صاح  العمل

                                                           
 .42،ص5،ج اإلسالمية الشريعة يف  واجبات العمال وحقوقهمانظر ،-(5)
 . 66،صالعملقانون  -(1)
الطيار،محد بن راشد بن محد، ، اململكة العربية السعودية،جامعة اإلمام  مد بن ،استحالة التنفيذ يف عقد العمل يف الفقه والنظام  -(2)

 .ه5411-ه5411سعود،
  .111قانون العمل املصري ، ص يف  اضرات  انظر ،-(4)

https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshamela.ws%2Findex.php%2Fbook%2F36436&ei=ObRHUtaxBOrg4QT2hIHoDA&usg=AFQjCNFOBzUkvkEjVCCTKUfeI2Ji7p9fxQ
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أن صاح  العمل إذا حلقه دين فادح وقد ثبت عليه  (5)في الفقه احلن يف قضا  إال من مثنه ،فقد جا  
بالبينةأو اإلقرار قبل عقد اإلجارص ،أو بالبينة بعد عقد اإلجارة،فحنه يثبت به فسخ عقد اإلجارة ،ألن بقا  

فالدين الثابت باإلقرار  -أبو يوسف و مد أى عند-وأما عندمهااإلجارة مع حلوق  الدين الفادح اضرار به 
جارة ال تفسخ به اإلجارة ؛ ألنه متهم يف هذا اإلقرار وأليب حنيفة أن الظاهر أن اإلنسان ال بعد عقد اإل

ن مشاخينا من فصل فيه تفصيال فقال : إن كان العذر ظاهرا ال حاجة إىل وم ،يقر بالدين على نفسه كاذبا
 .(1)القضا  ، وإن كان خفيا كالدين يشرتط القضا  ليظهر العذر فيه ويزول االشتباص 

" ال مينع من الوفا  جبميع 1112لسنة  51(من قانون العمل املصري رقم 2وقد نصت املادص )    
 .(2)افالسها "أو  اغالقهاأو  تصفيتهاأو  ات الناشئة طبقا للقانون ، حل املنشأةااللتزام
فقد نصت املادص  لة اإلغالق الكلى واجلزئي للمنشأة؛نظم حا ؛قانون العمل يف جند أن املشرع املصري و    
 اجلزئي للمنشأةأو  ،يكون لصاح  العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق اإلغالق الكليعلى أن "  ( 526)
وبالشروط  ،نشاطها مبا قد ميس حجم العمالة هبا ، وذلك يف األوضاعأو  ،تقلي  حجمهاأو ،
هذا القانون جند أن  يف ا ومن اإلجرات املنصوص عليه، واإلجرا ات املنصوص عليها يف هذا القانون" ،

يف تطبيق أحكام املادة السابقة ، علي صاح  العمل  (حيث ن  على "521املادص ) يف املشرع أوضحها 
نشاطها إيل جلنة تشكل :ذا الغرض ويتضمن أو  ،تقلي  حجمها أو ،أن يتقدم بطل  إغالق املنشأة

وعلي  ،وفئات العمال الذي سيتم االستغنا  عنهم ،وأعداد، الطل  األسباب ال  يستند إليها يف ذلك 
فحذا كان القرار  ؛من تاريخ تقدع الطل  اليها كثراللجنة أن تصدر قرارها مسببا خالل ثالثني يوما علي األ

 .(4)صادرا بقبول الطل  وج  أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذص "
أو  ،غلق منشأته كليا  أو ، العمل وقف العملحظر على صاح   هذص املادة؛ يف يتض  لنا أن املشرع و    
على من خيالف  ن رئيس الوزرا ، وقد شددت العقوبةإال بعد احلصول على موافقة جلنة خاصة بقرار م جزئيا  
من ميثله عن املنشأة الذى خيالف حكم املادة أو  ،" يعاق  صاح  العمل (114)  ةاملاد يف ذلك 
 بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز ألفي جنيه". ل من خيالفمن هذا القانون ك (526)

                                                           
 . 221،ص 2ترتي  الشرائع،ج يف بدائع الصنائع  -(5)
  .411، ص2السابق، جاملرجع  -(1)
 . 6ص ،قانون العمل  -(2)
  .64السابق، صاملرجع  -(4)
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 .(5)عدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت يف شأهنم اجلرمية وتضاعف الغرامة يف حالة العودتوت
ومن األسباب أيضا الىت ترجع إىل غلق صاح  العمل منشأته قيام صاح  العمل باإلنتقام من بع        

التهرب من الضرائ  ،وبالتايل فالعامل هنا هو الطرف أو  غري مشروعهالعمال ،أو لتحقيق مصلحة 
 عالقة العمل ويلحقه عدة أضرار من ورا  غلق املنشأة منها : يف الضعيف 
 يف دخل له،فهناك صعوبة  مصدر وجود لعدم عليه الديون تراكمو العمل،  من فصله نتيجه خدمته إهنا 

مكان أخر،وعلى صاح  العمل أن يعوض العامل عن األضرار الىت  يف حصول العامل على وظيفة أخرى 
على نفسه، وجعله بني العباد  رما، كما حرم الظلم  -تعاىل-أصابته من هذا اإلجرا  ،وال يظلمه ،فحن اهلل 

، إىنِّ  يي ا عب اد "أنه قال - -تعاىل-تبارك و-فيما روى عن اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -جا  يف حديث أِب ذر عن النِب 
ن ُكْم ُ  ّرم ا ، ف ال  ت ظ ال ُمواح رم   .(1)" ْمُت الظُّلم  ع ل ى نذ ْفِسى و ج ع لُتُه بذ يذْ
ِإنم رِج اال يذ ت خ ومُضون  ىِف م اِل  يقول: "- ملسو هيلع هللا ىلص -، قالت مسعت النيب-رضي اهلل عنها  -عن خولة األنصارية و 

 .(2)" اللمِه ِبغ رْيِ ح قٍّ ، فذ ل ُهُم النماُر يذ ْوم  اْلِقي ام ةِ 
الفقرص األخريص(" ويلتزم صاح  )115املادة  يف واملشرع املصري جا  حبكم جديد حلماية العامل      

( من هذا القانون  111-526العمل عند إهنا  العقد ألسباب اقتصادية وفقا لإلجرا ات املبينة باملواد من )
هر عن كل سنة من اخلمس السنوات بأن يلدي للعامل الذي أهني عقدص مكافأة تعادل األجر الشامل لش
 .(4)األويل من سنوات اخلدمة وشهر ونصف عن كل سنة جتاوز ذلك

 .تحديد سن التقاعد للعمال:  الخامس المطلب
و لقد جا  اإلسالم ليضمن ويشرع  ،بواقعه و مرتبع   ،إن الدين اإلسالمي دين شامل حلياة اإلنسان كلها   

أن  -رضي اهلل عنه -؛ فعن أيب هريرة(1)ما يكفل الطمأنينة :ذا اإلنسان، وجعل ذلك حقا له على جمتمعه
، (6)" د يْذن ا ف ك لُُّه إيل م  أ وْ  و م ْن خ ل ف  ك الًّ  ، ح قًّا ف ِلو ر ث ِتهِ  أ وْ  خ ل ف  م اال   م نْ قال يف خطبته "  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

                                                           
  14ص ،قانون العمل  -(5)
 .56،ص1(،ج6121الظلم ،رقم)باب دحرع كتاب املساقاة،صحي  مسلم ،- (1)
  .11،ص 4(،ج2551.(،رقم)مخسه.)فأن هلل -تعاىل-قول اهلل  ببا كتاب فرض اخلمس،البخاري،صحي  -(2)
 . 66، صقانون العمل -(4)
-ه5415، ، شويا،سعيد بن أمحد ألغامدي، اجتاص املعلمني سو التقاعد املبكر يف مدينة مكة املكرمة، وعالقته ببع  املتغريات- (1)

 ه5411
 .124،ص 1، باب ضمان دين امليت املفلس ،ج الشوكايننيل األوطار من أحاديث سيد األخيار ، - (6)
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ابْذُغوين ُضع ف ا  ُكْم ف ِحَّنم ا تُذْرز ُقون  و تُذْنص ُرون  يقول: "  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل  و يف حديث أيب الدردا  قال: مسعت رسول
رأى رجال عجوزا  -رضي اهلل عنه  -أن اخلليفة عمر بن اخلطاب  (1)دحدثنا كت  التاريخ، و (5)" ِبُضع ف اِئُكمْ 

ما الذي أجلأك إىل هذا احلال؟ فيجيبه الرجل: إهنا احلاجة والسن،  :ضرير البصر يستعطي الناس فسأله
وأمثاله فواهلل ما أنصفناص إن أكلنا شيبته مث  ،ويقول للخازن: أنظر هذا ،فيأخذ عمر بيدص إىل بيت املال

َنذله عند ا:رم، مث خص  للرجل مبلغا ماليا حيصل عليه كل شهر، ويف عقد الذمة الذي كتبه خالد بن 
أصابته أو  : "وجعلت :م، أميا شيخ ضعف عن العمل،-وكانوا من النصارى -ليد ألهل احلرية بالعراق الو 

وعيل من بيت مال  ،كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيتهأو   آفة من اآلفات،
فهنا نالحظ ربطا بني الضمان املايل، و عدم القدرة على العمل بتكفل الدولة  ، (2)"وعياله ،املسلمني هو

 .بحعالته من بيت مال املسلمني
 ،دحديد سن معني بعدها يقف اإلنسان عن العملأو  ،وفيما يتعلق برؤية اإلسالم سو التقاعد اإلجباري   

-يعمل حىت آخر حلظة، فمثال يقول  بل يبقى املسلم ،(4)اإلسالم ليس فيه سن تقاعد عن العملجند أن 
- : ُو اْعُبْد ر بمك  ح ىتمٰ ي ْأتِي ك  اْلي ِقني

العبادة مستمرة حىت ولو كنت على ف ، واليقني هو املوت، إذا   (1)
 فراش املوت.

ويعمل كقائد  ،وقتال املشركني، -–بقي يعمل وميارس مجيع نشاطاته يف الدعوة إىل اهلل - -والنيب   
ومرشد اجتماعي لألمة حىت حلق بالرفيق األعلى، ومل يتوقف حلظة عن العمل، ألن اهلل  ،وعسكري ،سياسي

                                                           
األلباين ،وصححه 411،ص2(،ج6211السنن الكربى للبيهقي،رقم ) ،21،ص2(،ج1124سنن أِب داوود ،كتاب اجلهاد ،رقم)- (5)

رقم  سنن أيب داود ،داود  أيبسكت عنه  ،و111،ص4،و األلباين ،صحي  الرتمذي ،ج1،ص5صحي  وضعيف سنن أيب داود ،ج
1124 . 

 .512،ص5ج، مقارنة بقانون العمل الفلسطيين اإلسالمية الشريعة يف  واجبات العمال وحقوقهمانظر،- (1)
األزهرية  املكتبة،511،ص5سعد ،سعد حسن  مد، ج فالرتؤ ن إبراهيم بن حبي ،دحقيق طه عبد اخلراج،أبو يوسف،يعقوب ب - (2)

 للرتاث.
 القرآن والسنه . يف الكحيل ،عبد الدائم ،موقع أسراراإلعجاز - (4)

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1380 
 .22اآليةسورة احلجر:- (1)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/275?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fshamela.ws%2Findex.php%2Fbook%2F36436&ei=ObRHUtaxBOrg4QT2hIHoDA&usg=AFQjCNFOBzUkvkEjVCCTKUfeI2Ji7p9fxQ
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و ُقِل اْعم ُلوا ف س يذ ر ى اللمُه ع م ل ُكْم و ر ُسولُُه و اْلُمْلِمُنون  و س تُذر دُّون  ِإىل ٰ ع املِِ - :-أمرنا بالعمل فقال -تعاىل-
شمه اد ِة فذ يُذن بُِّئُكْم مب ا ُكْنُتْم تذ ْعم ُلون  اْلغ ْيِ  و ال

 فالعمل مستمر حىت لقا  اهلل عامل الغي  والشهادة. ذا  إ،  (5)
فال يع  هذا  ضعت سنا للتقاعدو قد وإن كانت الدول اإلسالمية يف هذا العصر و لبع  الظروف    

فمفهوم العمل يف اإلسالم ال يقتصر على العمل عتماد على اآلخرين، احلكم على اإلنسان بالبطالة واإل
،وجي  أن نقوم برعايته على اعتبارص طاقة منتجة ال عالة الرمسي، بل آفاق العمل مفتوحة أمام املسن املسلم

اإلسالم يفرض يف بيت املال لكل شيخ راتبا يكفيه يتقاضاص ما دام على قيد احلياة، ولورثته ف. على اجملتمع
وامللسسات تقرر للمواطنني الذين يعملون فيها دخال شهريا عرف باسم رات   ،الدولبينما  ،من بعدص
 .(1)التقاعد
ويقصد بالتقاعد:" االستغنا  عن اخلدمات املقدمة من املوظف بعد وصوله السن القانوين للتقاعد،       

 .(2)سنة( "  61 - 61حيث يرتاوح السن القانوين يف أغل  الدول ما بني سن )
(" ال جيوز دحديد سن للتقاعد تقل 511املادة ) يف  1112لسنة  51قانون العمل رقم يف واملشرع املصري 
 عن ستني سنة .

وجيوز لصاح  العمل إهنا  عقد العامل إذا بلغ سن الستني ، ما مل يكن العقد  دد املدة وكانت مدته    
 نتهي العقد إال بانقضا  مدته.متتد إيل ما بعد بلوغه هذص السن ، ففي هذص احلالة ال ي

ويف مجيع األحوال جي  عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق 
املعاش وحيق العامل يف اإلستمرار يف العمل بعد بلوغه هذص السن استكماال للمدة املوجبة إلستحقاق 

 (4)املعاش "
سنه وجيوز أن ميتد عقد العمل إىل ما بعد بلوغ  61ال يقل عن ومفاد هذا الن   أن  سن التقاعد    

 العامل إىل سن الستني مع مراعاة أحكام التأمني اإلجتماعي.
 (5)أهم األسس التي يجب االعتماد عليها في حساب سن التقاعدمن 

                                                           
 .511اآلية:التوبةسورة - (5)
-ه5415شويا، بن أمحد  د، سعييلغامدااملتغريات، انظر، اجتاص املعلمني سو التقاعد املبكر يف مدينة مكة املكرمة وعالقته ببع  - (1)

 .ه5411
 505 ص ، وآخروف، ، مسري  مد مجعه، الطائي ةالعواود،البشرية  املوارد إدارة انظر، - (2)
 .42،ص قانون العمل انظر ،- (4)
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 الصغرى. ةتيهناالعمر اإلنتاجي يف كل مهنة، مىت يبلغ اإلنتاج ذروته، و مىت ينحدر إىل  - 5
 مها معا.أو  نوعي،أو  نوع اإلنتاج يف كل مهنة، وهل هو كمي، - 1
 متوسع احلياة يف كل مهنة. -2
 األمراض الشائعة يف كل مهنة. -4
 مستويات التخص  الضرورية للمهنة. -1
 نسبة عدد املتخصصني إىل عدد األماكن الشاغرة يف كل مهنة. - 6
 ة يف اخلطع املقبلة للدولة.نسبة التوظيف ومدى اتساع املهن - 1
 الشباب. يرتقبها ال  املهين الرتقي لعملية املسنني إعاقة مدى -1
فقد قرر أن حيصل العامل على   ؛مل يغفل املشرع املصري عن مستحقات العامل بعد سن التقاعد         

كل سنة من وأجر شهر عن   مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األويل ،
مع مراعاة أحكام قانون التأمني ؛ ودحس  املكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاص  ،السنوات التالية :ا

والوفاص ، وهذا ما قررص  ،والعجز ،و الشيخوخة ،االجتماعي الذي ين  على تأمني العمال ضد البطالة
حق العامل عن مدة عمله بعد سن "يست 1112لسنة  51من قانون العمل رقم (516املادة ) يف املشرع 

وأجر شهر عن كل سنة  الستني مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األويل ،
 ،وذلك إذا مل تكن له حقوق عن هذص املدة وفقا ألحكام تأمني الشيخوخة من السنوات التالية :ا ،

جتماعي. وتستحق املكافأة املنصوص عليها يف الفقرة املنصوص عليها يف قانون التأمني اال ، والوفاةوالعجز
 السابقة عن سنوات اخلدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذص السن،

 (1)ودحس  هذص املكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاص"

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 .اجتاص املعلمني سو التقاعد املبكر يف مدينة مكة املكرمة وعالقته ببع  املتغريات انظر،- (5)
 
 .42، صقانون العمل  - (1)
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 ةـــــــاتمـــالخ
 

 :ه ما يلينتائجأهم القول أن من فإننا نستطيع  من هذا البحث؛ -بفضل اهلل  -وبعد انتهاءنا 

 وفرة التوجيهات اإلسالمية ال  تركز على غرس معرفة العامل بواجباته وحقوقه. -5
 على واملوظفني العّمال اختيار ينبغي ال  األسس وضعه يف الوضعية القوانني اإلسالم قسب -1

 .أساسها
 ن ّ  ال  للواجبات منطلقات اإلسالمي والتاريخ املطهرة النبوية والسنة الكرع القرآن يف وجد -2

 .املصري العمل قانون عليها
سالم وجد يف القرآن الكرع والسنة النبوية منطلقات للمبادي  والقيم األخالقية ال  حث اإل -4

 على متثلها يف أدا  العمل.

 العمل.مل تغفل الشريعة اإلسالمية دحديد ضوابع احلضور واإلنصراف من  -1

أقام اإلسالم نظام الضمان على أساس من العدل فقرر أن أساس الضمان هو التعدي أو  -6
 التفريع،فلم يضمن العامل إذا مل يتعد أو يفرط يف مال صاح  العمل.
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جي  على صاح  العمل ان يُطلع العمال على القدر الكايف من املعلومات ال  تساعدهم يف  -1
 أدا  عملهم.

دحقق حسن ة بذاهتا ،بل لكوهنا األداة ال  ية لصاح  العمل ليست مقصودأن السلطة التأديب -1
ة بغايتها ،لذا يلزم إلستعما:ا أن يرتك  سري العمل وانتظامه يف املنشأة،فهي سلطة وظيفية مقيد

 .العامل خطأ تأدييب
لعامل إن صاح  العمل يقوم جبميع األدوار أثنا  تأدي  العامل ،فهو اخلصم الذي يقوم بحهتام ا -2

 بحرتكاب خطأ تأدييب.

ثبت الوقف عن العمل يف الشريعة اإلسالمية للحكام،أما يف قانون العمل فقد وصفه كجزا   -51
تأدييب بعد أن استبعدص املشرع من اجلزا ات ال  جيوز توقيعها على العامل .وإن إحتفظ بوصفه  

 كحجرا  دحفظي.

لعمل والعامل يف اإلتفاق على العمل و أن الشريعة اإلسالمية أعطت احلرية الكاملة لصاح  ا -55
 األجرة.

 جواز تدخل ويل األمر لتحديد أجور العمال إذا اقتضت املصلحة ذلك. -51

 إن املرجع يف وقت الراحة للعامل يرجع إىل العرف والعادة. -52

إذا كان العمل اجلديد الذي ينقل إليه العامل يشبه عمله السابق ،واملشقة متماثلة ،وليس على  -54
 رر من نقله فال بأس به ،ويرضى العامل من أجل دحقيق مصلحة العمل.العامل ض

من سلطة صاح  العمل تعديل عقد العمل دون أن يشكل ذلك التعديل خمالفة للقواعد العامة  -51
 إذا ما مت وفقا  ألسس وضوابع معينة.

ال  حقيقية للعمل ،وأن قبول العامل بالتعديلإن ا:دف من تعديل عقد العمل دحقيق مصلحة  -56
يلدي إىل خلق عمل جديد بل يظل عقد العمل األصلي قائما مع استبدال عناصرص بعناصر 
أخرى جديدة وفقا  ملا جا  به التعديل ،وأن رف  العامل للتعديل غري اجلوهري يرت  مسللية 

 العامل جتاص صاح  العامل .

األزمات  يتمتع صاح  العمل بسلطته يف إغالق منشأته ،أو أحد فروعها ؛وذلك بسب  -51
 اإلقتصادية ،أو الضائقات املالية ال  متر هبا منشأته ،أو سو  حالته الصحية،أو اإلفالس.
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 .للعامل حق   اخلدمة هناية ومكافأة التقاعدي الرات  -51
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 الفهـــــــــارس

 
 فهرس اآليات القرآنية .  ■

 . واآلثار األحاديث فهرس  ■
 . والصادر املراجع فهرس  ■
 فهرس  املوضوعات .  ■
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة اآلية السورة  اآلية

ل ق  ل ُكْم م ا يف اأْل ْرضِ ] -- اهلل قال  26 11 البقرة [  ......ُهو  المِذي خ 

 51 111 البقرة [..إنم المِذين  ي ْكُتُمون  م ا أ نْذز ْلن ا ِمْن اْلبذ يذِّن ات] -- اهلل قال

ن ُكْم بِاْلب اِطلِ ] -- اهلل قال  25 133 البقرة [....و ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم بذ يذْ

 81 131 البقرة [  ....ي ْسأ ُلون ك  ع ِن اأْل ِهلمةِ ] -- اهلل قال

 41 111 البقرة و ال  تُذْلُقوا بِأ ْيِديُكْم إىل  التذمْهُلك ة] -- اهلل قال

اِمل نْيِ ] -- اهلل قال ْول نْيِ ك  اُت يُذْرِضْعن  أ ْوالد ُهنم ح   65 100 البقرة [  ....و اْلو اِلد 

 49 135 البقرة [ال  يُك لِّف اللمه نذ ْفس ا إالم ُوْسعه ا] -- اهلل قال

 34 13 آل عمران [  ........شهد الّله أنه ال إله إال هو واملالئكة ]: -- اهلل قال

 23 132 آل عمران [.. و ْلت ُكْن ِمْنُكْم أُممة  ي ْدُعون  ِإىل  اخلْ رْيِ ] -- اهلل قال

ا- - اهلل قال  88-33 13 النسا  [  .....ِإنم الّله  ي ْأُمرُُكْم أ ن تُلدُّواْ األ م ان اِت ِإىل  أ ْهِله 

ا المِذين  آم ُنوا أ ْوُفوا بِاْلُعُقودِ ] -- اهلل قال  88-73-43 1 املائدة [  ........ي ا أ يّذه 

 78-37 1 املائدة [  ........و تذ ع او نُوا ع ل ى اْلربِّ و التذمْقو ى    -- اهلل قال

 48 0 املائدة [چ ف ال    ْش ْوُهْم و اْخش ْونِ ] -- اهلل قال
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ْيِسُر و األ نص اُب ] -- اهلل قال ا المِذين  آم ُنواْ ِإَّنم ا اخلْ ْمُر و اْلم   24 13 املائدة [..ي ا أ يذُّه 

ا المِذين  آم ُنوا ال    ُونُوا اللمه  و الرمُسول  ]: -- اهلل قال  24 12 األنفال [....ي ا أ يذُّه 

ق اُت لِْلُفق ر اِ  و اْلم س اِكنِي و اْلع اِمِلني  ع ل يذْه ا ] --قال اهلل   20 53 التوبة [...ِإَّنم ا الصمد 

يذ ر ى اللمه ع م لُكمْ ] -- اهلل قال ُلوا ف س   21 131 التوبة [  .......و ُقْل ِاْعم 

ا المِذين  آم ُنوا اتذمُقوا اللمه  و ُكونُوا ] -- اهلل قال  25 111 التوبة [  ..........ي ا أ يذُّه 

 20 31 هود [  .....و ال  تذ ْبخ ُسوا النماس  أ ْشي ا  ُهْم و ال  تذ ْعثذ ْوا  ڑ -- اهلل قال

 13 1 يوسف [  .....ق ال  ي ا بُذين م ال  تذ ْقُصْ  ُرْؤي اك ع ل ى ِإْخو تك] -- اهلل قال

ِفيظ ع ِليمق ال  اْجع ْليِن ع ل ى خ ز اِئن - - اهلل قال  39 11 يوسف [  اأْل ْرض ِإينِّ ح 

 23 13 النحل [ِإنم اللمه  ي ْأُمُر بِاْلع ْدِل و اإْلِْحس انِ - - اهلل قال

ٍر أ ْو أُنْذث ٰى و ُهو  ُمْلِمن  ] -- اهلل قال  22 12 النحل  [.....م ْن ع ِمل  ص احلِ ا ِمْن ذ ك 

 11 11 احلجر [ح ىتمٰ ي ْأتِي ك  اْلي ِقنيُ و اْعُبْد ر بمك  - - اهلل قال

 35 112 النحل [......ۈئ و اْصربْ و م ا ص بذُْرك  ِإالم بِاللمهِ - - اهلل قال

 15 11 األسرا  [.....و ال  ت زُِر و ازِر ة  ِوْزر  أُْخر ى ۅ] -- اهلل قال

 33-31 02 األسرا  [.....م ْسُئوال   و أ ْوُفوا بِاْلع ْهِد ِإنم اْلع ْهد  ك ان  ] -- اهلل قال

ْيل ِإذ ا ِكْلُتْم و زِنُوا بِاْلِقْسط اسِ - - اهلل قال  23 01 األسرا  [  .....و أ ْوُفوا اْلك 

ا- - اهلل قال  02 112 طه [  و ُقْل ر ّب زْدين عْلم 

ا أ نذمُهْم ال  ] -- اهلل قال  األنبيا  [يذ ْرِجُعون  و ح ر ام  ع ل ٰى قذ ْري ٍة أ ْهل ْكن اه 
11 12 

 32 1 امللمنون [و المِذين  ُهْم أِل م ان ِتِهْم و ع ْهدهْم ر اُعون  - - اهلل قال
ا المِذين  آم ُنوا ال  تذ تمِبُعوا ُخطُو اِت الشمْيط اِن ]- -قال هللا   12 11 النور [..ي ا أ يذُّه 

امهُ ا ] -- اهلل قال  52 11 القص  [  .....مت ِْشي ع ل ى اْسِتْحي ا ف ج ا  ْتُه ِإْحد 

امهُ ا ي ا أ ب ِت اْست ْأِجْرصُ ] -- اهلل قال  03 15 القص  [  .........ق ال ْت ِإْحد 

 52 12 القص  [.....ق ال  ِإينِّ أُرِيُد أ ْن أُْنِكح ك  ِإْحد ى ابْذن   م ] -- اهلل قال

نْذي ا و ِإنمُه يف اآْلِخر ِة ل ِمن  ] -- اهلل قال ن اُص أ ْجر ُص يف الدُّ  21 12 العنكبوت [.......و آتذ يذْ
ْو  احلْ ِديِث ] -- اهلل قال  12 5 لقمان [....و ِمن  النماِس م ْن ي ْشرت ِي : 
ا النميبُّ ِإنما أ ْحل ْلن ا ل ك  أ ْزو اج ك  ] -- اهلل قال  03 13 األحزاب [  .........ي ا أ يذُّه 

 00 21 األحزاب [....…ِإنما ع ر ْضن ا اأْل م ان ة  ع ل ى السمم و ات و اأْل ْرض و ]-- اهلل قال
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 11 10 سبأ [...يذ ْعم ُلون  ل ُه م ا ي ش اُ  ِمْن    ارِي   و مت  اثِيل   ]: --اهلل قال 

 01 13 فاطر [  ....و ِمن  النماس و الدمو اّب و اأْل نْذع ام  -:- اهلل قال

 12 01 يس [  .........لِي ْأُكُلوا ِمْن مث  رِِص و م ا ع ِمل ْتُه أ ْيِديِهْم ] -- اهلل قال

ل ق ُكْم و م ا تذ ْعم ُلون  ]: -- اهلل قال  11 15 الصافات [و ا للمه خ 

 01 11 اجملادلة [  ........ي اأ يذُّه ا المِذين  آم ُنوا ِإذ ا ِقيل  ل ُكْم تذ ف سمُحوا ]: -- اهلل قال

 33 1 الصف [  ...ٰيأ يذُّه ا ٱلمِذين  آم ُنواْ مِل  تذ ُقوُلون  م ا ال  تذ ْفع ُلون  ] -- اهلل قال

ُة ف انْذت ِشُروا يف   ] -- اهلل قال  12 13 اجلمعة [  .......اأْل ْرضِ ف ِحذ ا ُقِضي ِت الصمال 

 52 5 الطالق [.....ف ِحْن أ ْرض ْعن  ل ُكْم ف آتُوُهنم ُأُجور ُهنم -- اهلل قال

 12 11 امللك [  .......ُهو  المِذي ج ع ل  ل ُكُم اأْل ْرض  ذ ُلوال  ] -- اهلل قال

 11-13 13 املزمل [  .........يذ ْبتذ ُغون  ِمنْ و آخ ُرون  ي ْضرِبُون  يف األ ْرِض ] -- اهلل قال

 15 03 املدثر  [ُكلُّ نذ ْفٍس مبا ك س ب ْت ر ِهين ة  ] -- اهلل قال

 31 11 النبأ [و ج ع ْلن ا النذمه ار  م ع اش ا] -- اهلل قال

ِة ر ّبك ف ح دِّثْ ] -- اهلل قال  13 11 الضحى [و أ مما بِِنْعم 

ر ا يذ  ] -- اهلل قال يذْ ْل ِمثْذق ال  ذ رمٍة خ   22 3-2 الزلزلة [...ر ُص   ف م ْن يذ ْعم 
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة طرف الحديث

 11 ."ِه يفذ ل ْم ُيص ل ع ل، بِر ُجل قذ ت ل  نذ ْفس ُه مب ش اِق    -^أيت "

 21 " ...........و أ ن ا الع ُ  م ع  الغلم انِ  -"  ^ أتى على

ا ِمْن أ ْمو ا:ِِمْ " ^عن  ا ع ل ى أ ْن يذ ْعت ِمُلوه  ْيبذ ر  و أ ْرض ه  ْيبذ ر  َن ْل  خ   13 .."أ نمُه د ف ع  ِإىل  يذ ُهوِد خ 

 05 " أ ْدو ُمه ا، و ِإْن ق لم  -عز وجل-أ ح  م األْعم اِل ِإىل  اللمِه إىل اهلل  " ^قال 

 02 " أدِّ األمانة إىل م ن ائت من ك، وال  ن م ن خان ك " ^ قال

 13 "، اْست ِعيُنوا ع ل ى جن  اِح احلْ و اِئِج بِاْلِكْتم انِ " ^-قال 

فم ع ر قُهُ   " ^قال   25 " أ ْعطُوا اأْل ِجري  أ ْجر ُص قذ ْبل  أ ْن جيِ 

 21 ......."اخلْ ازُِن اْلُمْسِلُم األ ِمنُي المِذي يُذْنِفُذ ، و ُرمبم ا ق ال  يُذْعِطي  " ^قال 

مِ "  ^قال  ْسال  ُمُه يف اإْلِ ِم ، و الرمُجُل و ق د  ْسال  ُؤُص يف اإْلِ  23 ....."ف الرمُجُل و ب ال 

ائِز  بذ نْي  اْلُمْسِلِمني  ، إال ُصْلح ا ح رمم  ح الال  أ ْو أ ح لم ح ر ام ا  " ^-قال   20 ".. .الصُّْلُ  ج 

ِبيِل اهلل حىت يذ ْرِجع  إىل بذ ْيِته  " ^قال  ق ِة باحل ّق كالغ ازِي يف س   13 " الع اِمُل على الّصد 

 31 " اللمُهمم ب ارِْك أِلُممِ  يف بُُكورِه ا " ^قال 

ُذلُه"  ^قال   15 " املسلم أخو املسلم ، ال خيونُه وال يكِذبُه وال خي 
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 10 ...... "املسلم أخو املسلم ال يظلمه ، وال خيذله ، وال حيقرص. " ^قال 

ِلم  اْلُمْسِلُمون  ِمْن ِلس انِِه و ي ِدصِ " ^-قال   23 "................اْلُمْسِلُم م ْن س 

بمُكْم ِإيل م و أ قْذر ب ُكْم ِمينِّ جم ِْلس ا يذ ْوم  اْلِقي ام ةِ  " ^قال   02 ........." ِإنم أ ح 

ل ة " ^قال   05 " ........ِإنم اللمه ك ت    اإْلِْحس ان ع ل ى ُكّل ش ْي  ف ِحذ ا قذ تذ ْلُتْم ف أ ْحِسُنوا اْلِقتذْ

 01-05 ....."أ ح دُُكْم ع م ال  أ ْن يُذْتِقن هُ  ِإّن اللمه  تذ ع اىل حيُِّ  ِإذ ا ع ِمل   " ^قال 

 22 " .....ِإنم اهلل  ُهو  اْلُمس عُِّر اْلق اِبُ  اْلب اِسُع الرمازِقُ  " ^قال 

 25 " ِإَّنم ا اْلبذ ْيع ع ْن تذ ر اضٍ  " ^قال 

ث ِل ر ُجٍل اْست ْأج ر   "^قال   31 ....... "أُج ر ا   م ثذ ُلُكْم و م ث ُل أ ْهِل اْلِكت ابذ نْيِ ك م 

ث  ِإذ ا ح دمث  ك ذ ب  و ِإذ ا و ع د  أ ْخل ف  و ِإذ ا اْؤمتُِن  خ ان   " ^قال   33 " آي ُة اْلُمن اِفِق ث ال 

 22-51 " .......ق ال  اللمُه ث ال ث ة  أ ن ا خ ْصُمُهْم يذ ْوم  اْلِقي ام ِة ر ُجل  أ ْعط ى يب مُثم غ د ر   " ^قال 

ع   " ^قال  ِذب ا أ ْن حُي دِّث  ِبُكلِّ م ا مسِ  ْرِ  ك   13 " ك ف ى بِاْلم 

ُْسِلم ح ر ام " ^قال 
ُْسِلم ع ل ى امل

 22-11 "ُكلُّ امل

 23-02 " ُكلُُّكْم ر اٍع و م ْسُلول  ع ْن ر ِعيمِتِه ف اإِلم اُم ر اٍع و ْهو  م ْسُلول  ع ْن ر ِعيمِتهِ   " ^قال 

 00 ".…………… ملن ال أمان ة  ل هُ ال إميان   " ^قال 

 25 " ال  ض ر ر  و ال  ِضر ار   "-^-قال 

 21 " ال  ض م ان  ع ل ى ُمْلمت  نٍ "  ^قال 

 11 ".. إَّنم ا الطماع ُة يف اْلم ْعُروفِ  ، ال ط اع ة  يف م ْعِصي ِة اهللِ "  ^قال 

ْمُلوِك ط ع امه و ِكْسو ته و ال  يُك لمف"  ^قال   10 ".. ِمْن اْلع م ل ِإالم م ا يُِطيق لِْلم 

ِل ي ِدِص "  ^قال  يذْر ا ِمْن أ ْن ي ْأُكل  ِمْن ع م   12 "م ا أ ك ل  أ ح د  ط ع ام ا ق عُّ خ 

ا أ خ ذ  بذ ْعد  ذ ِلك  فذ ُهو  ُغُلول   " ^قال  ْلن اُص ع ل ى ع م ٍل فذ ر ز قْذن اُص رِْزق ا ف م   20 " م ِن اْستذ ْعم 

ُقُه ُكلُُّه ِإْن ك ان  ل ُه م ال   " ^قال  ُْلوٍك فذ ع ل ْيِه ِعتذْ  23 ........ " م ْن أ ْعت ق  ِشرْك ا ل ُه ِمْن مم 

 01 "م ْن س ل ك  ط رِيق ا يذ ْلت ِمُس ِفيِه ِعْلم ا س همل  اللمُه ل ُه ط رِيق ا ِإىل  اجلْ نمِة  " ^قال 

اٍل ل ْيس   " ^-قال   20 " ع ل ْيِه أ ْمرُن ا فذ ُهو  ر د  م ْن ع ِمل  ع م 

 02-11 " م ْن غ شمن ا ، فذ ل ْيس  ِمنما"  ^قال 

 22 ".....،  م ْن و يل  ل ن ا ع م ال  و ل ْيس  ل ُه م ْنزِل فذ ْلي تمِخْذ م ْنزال   " ^قال 

 25-51 ".. أ ْجر صُ و ر ُجل  اْست ْأج ر  أ ِجري ا ، ف اْستذ ْوىف  ِمْنُه و ملْ  يُذْعِع  " ^قال 

 02 "........م ا ِمْن ُمْسِلٍم يذ ْغِرُس غ ْرس ا ، أ ْو يذ ْزر ُع ز ْرع ا ، فذ ي ْأُكُل ِمْنُه ط يذْر   " ^قال 
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 02 " اللمُه يف ع ْوِن اْلع ْبِد م ا د ام  اْلع ْبُد يف ع ْوِن أ ِخيهِ  " ^قال 

 12 "..نم رِج اال يذ ت خ ومُضون  ىِف م اِل اللمِه بِغ رْيِ ح قٍّ إ " ^قال 

ِبيِل اللمهِ  ال تقولوا هذا " ^قال   13 "....،؛ إن كان خ ر ج  ي ْسع ى على و ل ِدِص ِصغ ارا  فذ ُهو  يف س 

رمْمُت الظُّلم  ع ل ى نذ ْفِسى  يي ا عب اد" عن ربه  ^قال   12 "....، إىنِّ ح 

رِص  " -^-قال  ا أ ح  م و ك  ْرِ  اْلُمْسِلِم ِفيم   21 ........."السمْمُع و الطماع ُة ع ل ى اْلم 

 13 "أل  ْن ي ْأُخذ  أ ح دُُكْم أحبلُه، مث يأيت اجلبل، فذ ي ْأيت  حِبُْزم ِة من ح ط ِ  ع ل ى ظ ْهرِصِ ^ قال

ُه يف يذ ْوِمِه، " ^كان  ف أ ْعط ى اآْلِهل  ح ظمنْيِ، و أ ْعط ى اْلع ز ب  ح ظًّاِإذ ا أ ت اُص اْلف ْيُ  ق س م 
 
" 51 

 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

  الكريم القرآنكتب علوم: 
 ر، دام1111عام  ة، طبععبد الرزاق املهدي قالعظيم، دحقي القرآن ، إمساعيل، تفسريابن كثري -5

 .ن، بريوت، لبناالكتاب العريب
،خرج أحاديثه عماد البارودي وخريي  القرآنالقرطيب ، مد بن امحد األنصاري ،اجلامع ألحكام  -1

 سعيد،بدون رقم طبعه ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر.
 ومهلوع وشروحه الشريف كتب الحديث: 

عادل –ابن حنبل،أبو عبد اهلل أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،دحقيق شعي  األرنلوط  -5
 م،ملسسة الرسالة. 1115-ه5،5415، ،طوآخرونمرشد 

، دار إحيا  الباقيسنن ابن ماجه،دحقيق  مد فلاد عبد  ماجه أبو عبد اهلل  مد، بنا -1
 .احلليبفيصل عيسى البايب  -العربيةالكت  

 املكتبةالدين عبد احلميد، ،  يدحقيق  مد  داود، أيب سنن األشعث، بن مانداود،سلي أبو -2
 بريوت.-،صيداالعصرية

 .2-5األلباين، مد ناصر الدين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكاملة  -4



-96-


أبو عبد اهلل ،صحي  البخاري ،دحقيق  مد زهري ناصر الناصر  إمساعيل، مد بن  البخاري -1
 النجاص.ه،دار طوق 5،5411، ط

-،دار الكت  العلمية ،بريوت2دحقيق  مد عبد القادر عطا ،ط سننه الكربى ، يفالبيهقي  -6
 م.1112-ه5414لبنان،

دحقيق عبد العلى عبد احلميد حامد، ، مكتبة  البيهقي،أمحد بن احلسني،شع  اإلميان ، -1
 -هذ  5،5412الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با:ند،ط

 م. 1112
سنن الرتمذي،دحقيق – موسى ،كتاب اجلامع الكبري نسورة ب، مد بن عيسى بن  الرتمذي -1

 م5221بريوت، -اإلسالمي،دار الغرب  ، فعواد معرو بشار 
الدار القطين، البغدادي،أبو احلسن علي بن عمر بن مهدي بن مسعود، سنن الدار القطين  -2

 لبنان–الرسالة ،بريوت  ،دحقيق شعي  األرنلوط  ، ملسسة
حسني سليم  ،سنن الدرامي ،دحقيقأبو  مد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل الدرامي، -51

دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية ،م  1111 -هذ  5،5451ط ، أسد الداراين
 .السعودية

 .يةاملنرب نيل األوطار ، إدارة الطباعة  ،  مد بن علي بن  مد،الشوكاين -55
الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجم الكبري،دحقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي،  -51

 القاهرة.–،مكتبة ابن تيمية 1،ط
الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوبنب مطري،املعجم األوسع،دحقيق طارق بن عوض اهلل بن  -52

  القاهرة.– مد،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني 
املستدرك على الصحيحني للحاكم،ابن البيع ،أبو عبد اهلل احلاكم بن عبد اهلل،دحقيق  -54

 م5221 -ه5455بريوت ،–مصطفى عبد القادر عطا ،رقم ،دار الكت  العلمية 
مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، الكتاب : صحي  مسلم، دحقيق :  -51

 بريوت. –العريب   مد فلاد عبد الباقي، دار إحيا  الرتاث
 الفقه أصول كتب: 
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أصول  يف اجلويين،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،دحقيق صالح بن  مد بن عويضه ،الربهان  -5
–م،دار الكت  العلمية بريوت 5221-ه5،5451مع  األحكام الشرعية ،ط  يف الفقه،فصل 
 لبنان.

 
 
 
 
 
 الفقه كتب: 

 الحنفية كتب: أوال
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  ،علي بن  جن، الزيلعي،فخر الدينبارعي ،عثمان بن ال -5

 ه.5252بوالق القاهرة ،–،املطبعة الكربى األمريية 5وحاشية الشليب،ط
،املطبعة 5ط اجلوهرة النرية، زمبِيِدّي ،أبو بكر بن علي بن  مد احلدادي العبادي اليمين ،ال -1

 ه.5211اخلريية ،
دحفة الفقها   ،دار الكت  العلمية،بريوت  ،ذه122ت  عال  الدين، سمرقندى،ال -2

 م.5214-ه5411،
، 5ط  زكار ، سهيل دحقيق الكس ، ، بن احلسن أبو عبد اهلل  مد شيباين،ال -4

 سوريا. دمشق، م ،5211ه،5411
 املعروفة األبصار، تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد ،حاشية 1252عابدين، تابن  -1

 م. 2000 ه ، 1421 بريوت، - والنشر للطباعة الفكر ،دار8 ،عجعابدين  ابن حباشية
الكت   الشرائع، دار ترتي  يف الصنائع بدائع ، 587 الدين،ت عال  كاساين،ال -6

 م . 5216 -ه5416،  1العلمية،ط
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 :املختار، دحقيق لتعليل االختيار ،ذ ه 683 ت املوصلي،  مود بن اهلل عبد مودود،ابن  -1
ذ ه 1426لبنان،  / بريوت - العلمية الكت  دار ،3، ط الرمحن، عبد  مد اللطيف عبد
 م. 2005 -

 المالكية: كتب:ثانيا
الكت  العلمية،  ر، دا5واإلكليل ملختصر خليل، ط جبن يوسف ، التا  د م،أيب القاسم   -5

 .م5224-ه5456
الرمحن نس الدين أبو عبد اهلل  مد بن  مد بن عبد ،الطرابلسي  ،طاب الرُّعييناحل -1

 م5221-ه5451،دار الفكر،2،مواه  اجلليل يف  شرح خمتصر خليل ،ط
 ، ،دار الفكر.الدسوقي على الشرح الكبريدسوقي ، مد بن أمحد بن عرفه ،حاشية ال -2
أبو الوليد  مد بن أمحد بن  مد بن أمحد بن رشد ، بداية ،رشد احلفيد، القرطيب ابن  -4

-هذ5221مصطفي  البايب احلليب وأوالدص، مصر، مطبعة ،4ط اجملتهد و هناية املقتصد ،
 م.5211

 ،دار حجي  مد :دحقيق الذخرية، ،684 ت  إدريس، بن أمحد الدين  شهاب قرايف،ال -1
 م . 1994 بريوت ،  – الغرب

 م.5224-ه5451،دار الكت  العلمية،5،ط املدونة ه، 179 ت أنس، مالك،ابن -6
 الشافعية: :كتب ثالثا

شرح روض الطال ،دحقيق د. مد  يف نصاري ،زكريا بن  مد بن زكريا،أس  املطال  األ -5
 .1111 –ه  5411 -بريوت  -،. دار الكت  العلمية 5 مد تامر، ط

مل،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي  ،حاشية اجلمل،باب كتاب اإلجارة  ،دار اجل -1
 الفكر.

-األخرية  ةاملنهاج، الطبعاحملتاج إىل شرح  ةهنايالعباس، نس الدين  مد بن أيب ،رملي ال -2
 .الفكر بريوت ر، دام5214-ه5414

 مكت  : دحقيق ، شجاع أيب ألفا  حل يف ،اإلقناع 977ت اخلطي ،  مد شربيينال -4
 ه.1415 بريوت، – الفكر والدراسات ، دار .البحوث 
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فقه اإلمام الشافعي ،دار  يف شريازي،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،املهذب ال -1
 .الكت  العلمية

قليذذذويب علذذذى شذذذرح  ه،حاشذذذية5162قليذذذويب ،شذذذهاب الذذذدين أمحذذذد بذذذن أمحذذذدبن سذذذالمه،تال -6
 -دار الفكذر  ، اإلسذالميةمكت  البحوث  جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني، دحقيق:

 م.5221-ه5452لبنان/بريوت،

 – الفكر العني ، دار قرة بشرح املعني ه،فت 211العزيز عبد بن الدين زين ليباري،امل -1
 بريوت.

 ،دار الفكر. حيىي بن شرف،اجملموع شرح املهذب نووي ،أبو زكريا  يي الدينال -1
 
 

 الحنابلة: رابعا :كتب
الكت   رالقناع عن منت اإلقناع، دا فبن يونس بن صالح الدين، كشا ر، منصو بهويت ال -5

 العلمية 
 –اهلل بن أمحد، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، دار الفكر قدامة ، عبد ابن  -1

 .5411بريوت، الطبعة األوىل ، 
دليل الطال  لنيل املطال ، مرعي بن يوسف ،دحقيق أبو قتيبه نظر  مد الغاريايب الكرمي، -3

 .م1114-ه5411،دار طيبة للنشر والتوزيع ،

 معرفة الراج  من اخلالف يف ،اإلنصاف بن سليمان  الدين أبو احلسن علي رداوي ،عالامل -4
 الرتاث العريب.،دار إحيا  1،ط

 شرح يف ،املبدع 884 إسحاق،ت .أبو  ب اهلل عبد بن  مد بن إبراهيم مفل ،ابن  -1
 م.1112-ه5411الرياض، – دار عامل الكت  املقنع،

العاصمة ،الرياض ،دار 5،ط لخ  الفقهي ،الفوزان ،صاح بن فوزان بن عبد اهلل،امل -6
 .ه5412،اململكة العربية السعودية ،

 عام فقه كتب: 
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اهلل،دحقيق على بن  احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه تيمية،تقي الدين أبو العباس ،ابن  -5
 م.1114-ه1،5411،طنايف الشحود

هذ 5412اإلسالمي بني الفكر والتطبيق،الطبعة األوىل    االقتصادشحاتة ،حسني حسني ، -1
 م،دار النشر للجامعات.1152ه ذ 5424م ، الطبعة الثانية  1111 -

شوكاين، مد بن علي بن  مد،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى ال -2
 .املنربيةاألخبار ، إدارة الطباعة 

الشريعة اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية  نظر يف صاح ، مد بن أمحد ،التسعري ال -4
 ه.5221اإلصدار من احملرم إىل مجادى الثانية لسنة –،العدد الرابع 

، اجتاص املعلمني سو التقاعد املبكر يف مدينة مكة املكرمة، غامدي،سعيد بن أمحد شويلال -1
 ه5411-ه5415وعالقته ببع  املتغريات،

،أخالق العمل يف  اإلسالم،موقع األلوكة، الدرعية: العددان  مفرح بن سليمان قوسي،ال -6
مارس  –م 1111/ ديسمرب  5421ربيع األول  -هذ 5412، ذو احلجة 41/  44

1112. 

 مكتبة دار البيان. الطرق احلكمية ، أيوب، يكربن  مد بن أيب القيم،ابن  -1
 اللغة كتب: 
-ه5222،دحقيق عبد السالم  مد، طبعة اللغة،أبو احلسني أمحد ،معجم مقاييس بن فارس ا -5

 م ،دار الفكر.5212
،دار صادر، الطبعة األوىلمجال الدين  مد بن مكرم ،لسان العرب ، ، بن منظور،أبو الفضلا -1

 بريوت.
 .املعجم الوسيع ، لتحقيق: جممع اللغة العربية ، دار الدعوة  -2

 الجوامع والمجالت ونحوها: 
،العدد السابع يف تشريع العمل، جملة الشريعة والقانون احلرية التعاقديةاخلطي ،  مد عرفان ، -5

 1155واألربعون،يوليو 

http://www.alukah.net/Authors/View/Social/378/
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&source=web&cd=7&ved=0CEYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fsljournal.uaeu.ac.ae%2Fissues%2F47%2Fimages%2F1-%2520Alkhataib.pdf&ei=F1dBUueyFImohAeYtYH4DA&usg=AFQjCNH1IiHjO7D3fpKqC7A2jXMsWLrQdQ
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من ذو القعدة إىل صفر  اإلصدار : -العدد الثاين والستون  ،ث، البحو جملة البحوث اإلسالمية -1
 هذ5411هذ 5415لسنة 

 دراسة -العمل عقد تعديل يف العمل رب سلطة مدى -1151-جملة كلية احلقوق/جامعة النهرين  -2
 مقارنة.

م 1155أكتوبر  11األحد  - 2251العدد  -الورقا ، علي  سن ، صحيفة الوسع البحرينية  -4
 ذ.ه5421ذى القعدة 14املوافق 

 
 

 وشروحه: القانون كتب 
-1112،)54 الدفعةمقارنه(، دراسةتعديل بنود عقد العمل ) يف أمحد ،صاحلي،سلطة املستخدم  -5

1116،) http://elabbassihicham.blogspot.com/2013/04/blog-post_29.htm 
 ا:يئةالقانون املصري ،مطابع  يف ، مود مجال الدين زكى ،عقد العمل في أمين عبد العزيز مصط -1

 1م،ط5211للكتاب ، املصرية
 والقرارات الوزارية املنفذة ألحكامه. 1112لسنة  51العمل رقم  أمحد، قانونشتات، أسامه  -2
للطباعة  الفنية امللسسةقانون العمل املصري ، يف الصباحي، مد رفعت، اضرات  -4

 م.1155-1151،والنشر
بن راشد بن محد، استحالة التنفيذ يف عقد العمل يف الفقه والنظام، اململكة العربية  ، محدالطيار -1

 .ه5411-ه5411، اإلمام  مد بن سعود ، جامعةالسعودية
دار النهضة العربية  –، سلطة رب العمل يف اإلنفراد بتعديل عقد العمل سيوىن مد عبد الغفار  -6

 (تعذر احلصول عليهم، )5221،،القاهرة 
،أمين عبد العزيز،قيود السلطة التأديبية لصاح  العمل ،دراسة مقارنة، دار الكت  في مصط -1

 م.1112احمللة الكربى،-مصر-القانونية
 اإلنترنت مواقع 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=9081&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=9081&PageNo=1&BookID=2
http://elabbassihicham.blogspot.com/2013/04/blog-post_29.htm
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 -http://www.assakina.com/rights/workers
rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ 
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21#ixzz2leTCd
TkC 
http://www.nyiostergotland.se/arabiska.4.1f08e9ff13cfd25f613ca8.h
tml-10 

.1115إبريل -66أبو العزائم،  مود مجال ، الصرب مفتاح الشخصية القوية،جملة النفس املطمئنة،العدد   -
http://www.elazayem.com/mental%20peace(66).htm  

موقع املريب -املشرتك بني البشر أمحد،مسيه ،الوقت .. القاسم  - 
http://www.almurabbi.com/DisplayAuthorWritings.asp?AuthorID=
217 

اخلفاجى ، على كرع ، حيدر ناظم عزيز ، استغالل الوقت الضائع لتحسني االنتاج وفقا للتغريات 
 التكنولوجية جملة جامعة بابل / العلوم اإلنسانية/ اجمللد 51 / العدد ) 1 ( : 1151

اإلقتصاد اإلسالمي ،موقع البحرية )بتصرف( يف رج  ،عبد العزيز،األجور   - 
  .1116، أكتوبرعلى العمل الصاح ة، املثابر بكر على والصديق، أب -

http://www.Albayan.ae/sports 
 -عز الدين التميمي ، العمل يف اإلسالم ،  ، دار عمان ، األردن ،

 faculty.kfupm.edu.sa/ias/nemari/Ethics.doc 
  -دور السلطة التشريعية والتنفيذية يف مكافحة اجلرمية ،

 
www.presstetouan.com/files/1297956221.doc  

 الفتاوى 
 فتاوى الشبكة اإلسالمية. -5
 .العمال ، تدخل الدولة لتحديد أجورقرضاوي،يوسفال -1

http://www.assakina.com/rights/workers-rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ
http://www.assakina.com/rights/workers-rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ
http://www.assakina.com/rights/workers-rights/24571.html#ixzz2gdX4ScFQ
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21
http://www.alukah.net/Social/1295/32647/#_ftnref21
http://www.nyiostergotland.se/arabiska.4.1f08e9ff13cfd25f613ca8.html-10
http://www.nyiostergotland.se/arabiska.4.1f08e9ff13cfd25f613ca8.html-10
http://www.elazayem.com/mental%20peace(66).htm
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/30/1549.htm-# -القرضاوي،يوسف
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http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/30/1549.htm 
 القرآن والسنه . يف  زأسرارا إلعجاالكحيل ،عبد الدائم ،موقع  -2

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=arti

cle&sid=1380 
،رئاسذذة  األوىل اجملموعذذة –فتذذاوى اللجنذذة الدائمذذة  لجنذذة الدائمذذة للبحذذوث العلميذذة واإلفتذذا ،ال -4

 الرياض . -اإلدارة العامة للطبع  اإلفتاو إدارة البحوث العلمية 
 .جمموع فتاوى ابن باز -1
                        مشروع سلسلة العالمتني الوقفي -6

www.3llamteen.com/2013 
نقل العامل..والقيود الواردة  يف سلطة صاح  العمل ،املنتدى العام، العرب احملامني منتدى -1

 .1112.لسنة 51القانون  .من16عليها.وفقا للمادة 
/  5421ربيع األول  -هذ 5412، ذو احلجة 41/  44موقع األلوكة، الدرعية: العددان  -1

 1112مارس  –م 1111ديسمرب 
 حقوق العمال واملرأة العاملة«  حقوق العمال«  فقه احلقوقموقع السكينه، -2

 
 

 مسائل فقهية: 
 الزعرتي ، عال  الدين ،العقود ومع  تكييفها الشرعي. -5
 

  :بحوث ومسائل 
، دكتوراص ، رسالةالواردة على عمل اإلنسان )دراسة مقارنة( اإلجارة، بن علي الشريف، شرف -5

 ه.5221
 عبيس ،ازدهار طاهر أمحد ،العمل عند غري املسلمني من وجهة نظر إسالميه ،رسالة ماجستري  -1
 الفلسطيينمقارنة مع قانون العمل  اإلسالميةعواودص، مسري مجعه ،واجبات العمال وحقوقهم يف  الشريعة ال

 م.1151-ه5425،رسالة ماجستري ،جامعه القدس،

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/30/1549.htm
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/30/1549.htm
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1380
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1380
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?ParentID=541&Type=2
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=90589&Type=3
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=90589&Type=3
http://www.assakina.com/category/rights
http://www.assakina.com/category/rights/workers-rights
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،حبث مقدم للدورة الثامنة عشرة 61،ص  5على منافع األشخاص ،ج اإلجارةداغى ، القرة -2
 .1111هذ / يوليو  5412باريس مجادى الثانية/ رج   -للمجلس 

دحقيق طه عبد الرؤف سعد ،سعد حسن  مد،اخلراج،  يوسف،يعقوب بن إبراهيم بن حبي ،أبو  -4
 املكتبه األزهرية للرتاث.،

 القضاء: السياسة الشرعيةو 
ه،وزارة الشلن 5،5451إصالح الراعي والرعية ، ط يف احلراين،تقي الدين ،السياسة الشرعية  -5

  اململكة العربية السعودية.–اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
،دار اجليل فهمي احلسيين قيق تعري  احملامي حيدر ،على،درر األحكام شرح جملة األحكام،دح -1

 م.5225-ه5455،
 عودة،عبد القادر ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العريب بريوت. -2


