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:الملخص
 وأوجبت على صاحب العمل،تتناول هذه الدراسة أثر الظروف الطارئة على أجرة العام ل؛ فاألجرة حق للعامل أقرته الشريعة اإلسالمية
، ومع هذا قد يتعرض حق العامل في األجرة لتأثيرات تؤدي إلى عدم الوفاء به بشكل كلي أو جزئي،الوفاء به؛ لكونه أحد التزاماته
 وقد ثبت أن األجرة تتأثر بالظروف الطارئة؛ لذلك قدمت الدراسة مجموعة من األحكام،وذلك بسبب الظروف الطارئة كالحرب والحصار
 أنه يجوز االتفاق على األجرة بما يحفظ قيمتها عند: ومن أهمها، والتي يمكن من خاللها حفظ حق العامل في األجرة،والحلول الشرعية
 كما أنه ال مانع شرعًا من تعديل األجور بصورة دورية تبعًا،تذبذب األسعار وتغيُّر قيمة النقود؛ كاالتفاق على سعر الصرف يوم األداء
 مع، ويكون األساس الذي يقوم عليه االتفاق عند التوقيع على عقد العمل، وبهذا نحفظ حق العامل في األجرة،للتغيُّر في مستوى األسعار
التأكيد على أنه ال يجوز التعميم في مسالة سقوط األجرة بسبب العذر الطارئ؛ بل يجب التفرقة بين ما إذا طرأ مفاجئًا وكانت ظروفه
، وبين ما إذا كان متوقعًا؛ مع اإلشارة إلى أن الفقهاء لم يتحدثوا عن مسألة الظروف الطارئة على األجرة بشكل متسلسل أو واضح،خطيرة
 ومن هنا جاءت أهمية الدراسة في تقرير ما استجد من مسائل معاصرة؛ كالعذر الذي،وإنما جاء كالمهم منثورًا ضمن أحكام عقد اإلجارة
.يطرأ على المتعاقدين وال تسبب لواحد منهما فيه كالحرب والحصار كونهما من الظروف الطارئة

:كلمات مفتاحية
.الظروف الطارئة – أجرة العامل – الفقه اإلسالمي

The Impact of the Emergency Circumstances on Worker Pay in
Islamic Jurisprudence
Abstract
This study examined the impact of emergency circumstances on the worker's pay. Pay is a right for the
worker approved and necessitate by the Islamic law to fulfill his obligation. In spite of this, pay may be
exposed to effects that lead to non-fulfillment wholly or partly due to emergency circumstances such as war
and siege. It is approved that pay affected by emergency circumstances. This study presents a range of
Islamic rules which protect the worker's right on wage. One of these rules is that: it is permissible to agree
on the pay in a manner that preserves its value when the value of money change, such as the agreement on
exchange rate. Moreover, it is not legally prohibited to change pays regularly due to the change in price
level. By this we preserve worker's right in pays and it is the basis of the agreement when signing the
employment's contract. Confirming that it is not permissible to generalize in the matter of pay loss due to
emergency excuse, but a distinguish should be made between whether what happened is sudden and
serious or expected. With a reference that jurists does not talk about the issue of emergency circumstances
on pay sequentially or clearly. The importance of the study came from the demonstration of contemporary
issues such as the excuse that emerges on the contractors which not caused by either of them as war and
siege because it is an emergency circumstances.

Keywords:
Emergency Circumstances - Worker Pay - Islamic Jurisprudence
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المقدمة:
َج َزَؿ ليـ العطاء في الدنيا كاآلخرة ،كصمى هللا كسمـ
الحمد هلل الذؼ أكرـ عباده العامميف المخمصيف ،كأ ْ
الصالح َّ
كحث عميو ،كأكجب إعطاء
عمى نبينا دمحم بف عبد هللا  خير مبعكث لمعالميف ،الذؼ دعا إلى العمل َّ
حقكؽ العامميف ،كعمى آلو َّ
الطاىريف ،كأصحابو المياميف ،كعمى مف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

التشريع اإلسالمي الحنيف َقَّدر أىمية العمل بكصفو أَشرؼ أداة في تحقيق اْل َك ِ
سب كتحصيل الرزؽ؛ ف َعف ْابف
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
كيستفاد مف
ككل ٍ
اؿَ :ع َم ُل َّ
الرُجل ِب َيده ُ
بيع َم ْبركر) ُ ،
كسبَ ،ق َ
عمرَ ،ق َ
اؿُ (:سئ َل َرُسكؿ هللا َ عف أطيب اْل ْ
ىذا الحديث :مدػ تقدير التشريع اإلسالمي لمعمل ،حيث جعمو مف أفضل الكسب ،كلعل مف أظير عالمات
تقدير اإلسالـ لمعمل ما أرشد إليو أف يككف األجر عمى قدر التَّعب ك َّ
المشقة ،كما أكجبو مف أداء أجر العامل قبل

ِ
ف َع َرُق ُو)()2؛ فحق األجرة ثابت لمعامل
َف َي ِج َّ
أف َي ِج َّ
َع ُ
َج َرهَُ ،ق ْب َل أ ْ
ف عرقو مف العمل ،قاؿ النبي (:أ ْ
طكا ْاألَج َير أ ْ
كيجب عمى صاحب العمل الكفاء بو ،إال أف ىذا الحق قد يتأثر بالظركؼ الطارئة؛ فحصار قطاع غزة(،)3
كحركب جيش االحتالؿ المتكررة ،تسببت في ظيكر العديد مف األزمات التي تُيدد استقرار العماؿِ ،مف تَردؼ
الكضع االقتصادؼ ،كارتفاع معدالت البطالة كالفقر ،كصعكبة القياـ بالعديد مف االلتزامات التي تككف بيف العماؿ
كأصحاب العمل ،مما استدعى د ارسة فقيية لمثل ىذه الظركؼ الطارئة كما ليا مف أثر عمى أجرة العامل؛ لككنو

الحق الذؼ ال يحتمل العامل تأجيمو أك عدـ الكفاء بو؛ فيك مف أىـ حقكقو كعميو مرتكز حياتو كأسرتو؛ إذ مدار

تصكر حقيقة كجكدىا ،كألىمية مكضكع أجرة العامل كاف
مقاصد الشريعة حفع اإلنساف ،كبدكف اإلنساف ال ُي َّ

البحث في" :أثر الظركؼ الطارئة عمى أجرة العامل في الفقو اإلسالمي".
مشكلة الدراسة:
ستجيب الدراسة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر الظركؼ الطارئة عمى أجرة العامل؟

([ )1الييثمي :مجمع الزكائد ،البيكع /أؼ الكسب أطيب :102/4رقـ الحديث  6212كقاؿ عنو" :رجالو ثقات"].

([ )2ابف ماجو :سنف ابف ماجو ،الرىكف /أجر األجراء :817/2 ،رقـ الحديث  ]2443قاؿ شعيب األرناؤكط" :إسناده حسف لغيره،

كلو شاىد قكؼ مف حديث أبي ىريرة عند الطحاكؼ" ،انظر :الطحاكؼ ،شرح مشكل اآلثار (ج ،)13/8األرناؤكط ،تحقيق سنف ابف

ماجو (ج.)511/3
كسمي بيذا نسبة ألكبر ُمدنو غزة ،كيمتد
( )3قطاع غزة المنطقة الجنكبية مف السيل الساحمي الفمسطيني عمى البحر المتكسطُ ،
القطاع عمى مساحة360كـ مربع ،كيمثل 1،33مف مساحة فمسطيف ،كعدد سكانو حسب آخر تقرير صدر عف ك ازرة الداخمية
اإلدارة العامة لؤلحكاؿ المدنية بتاريخ  11أكتكبر /تشريف األكؿ لعاـ 2016ـ ،أف تعداد سكاف قطاع غزة كصل إلى  2مميكف

ازدحاما.http://ar.wikipedia.org ،www.alijazeera.com،
نسمة ،كيعتبر أكثر مناطق العالـ
ً
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ويتفرع عنو األسئلة اآلتية:
 .1ما معنى الظركؼ الطارئة في الفقو كالقانكف؟
 .2ما أثر الطكارغ عمى االلتزاـ باألجرة ؟
 .3ما طبيعة تذبذب األسعار كأثره عمى األجرة ؟
أىداف الدراسة:
اليدؼ الرئيس مف الدراسة ىك الكشف عف أثر الظركؼ الطارئة عمى أجرة العامل ،كتقديـ الحمكؿ الشرعية.
كيتفرع عنو األىداؼ اآلتية:
 -1إظيار اىتماـ الشريعة بأجرة العامل.
 -2تكضيح أثر الظركؼ الطارئة عمى استحقاؽ األجرة.
 -3بياف حقيقة تذبذب األسعار كأثره عمى األجرة.
 -4تقرير أحكاـ األجرة في ظل الظركؼ الطارئة.
حدود الدراسة:
تتناكؿ الدراسة مكضكع الظركؼ الطارئة عمى فمسطيف كأثرىا عمى أجرة العامل.
أىمية الدراسة:
ت أتي أىمية المكضكع مف أىمية العماؿ ،ككنيـ مف أىـ الفئات في أؼ مجتمع ،كمف أكثر القطاعات
تأثر بالظركؼ الطارئة ،حيث تُؤثر ىذه المتغيرات باإليجابية كْفًقا لما ُيحقق مصمحة العامل ،أك
االقتصادية ًا
بالسمبية بما ُييدد حقكقو ،كلقد َّأد ْت ظركؼ الحرب كالحصار إلى زيادة معدالت البطالة كالفقر ،كعدـ حصكؿ
َّ
العماؿ عمى أجكرىـ ،كيمكف إبراز أىمية دراسة المكضكع ببياف أحكاـ الفقو اإلسالمي كاظيار قيمتيا فيما يتعمق

سعيا إلى التخفيف مف معاناة المجتمع الفمسطيني المحاصر ،حيث يمثل
بيذا الجانب الخطير مف حياة العماؿً ،
العماؿ الفئة األكثر معاناة فيو.
الدراسات السابقة:
تناكلت بعض الدراسات مكضكع أجرة العامل؛ لكنيا لـ تتحدث عف أثر الظركؼ الطارئة عمى األجرة،
كىي دراسات عامة يمكف ذكرىا كالتعقيب عمييا:
IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0
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 ) 1اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف ،رسالة دكتكراه لمباحث شرؼ بف عمى الشريف ،مطبكعة سنة 1980ـ،

تناكلت الدراسة الحديث عف إجارة األشخاص ،كعف حقكؽ العماؿ ،كمنيا األجرة؛ إال أنو لـ يتطرؽ إلى أثر

الظركؼ الطارئة عمى األجرة ،كىذا ما يتناكلو مكضكع الدراسة.

 )2كاجبات كحقكؽ العماؿ ،مجدؼ ش اررة ،طبعة دار الفجر القاىرة ،بدكف رقـ طبعة ،تحدث المؤلف عف

الكاجبات كالحقكؽ التي تخص العماؿ؛ لكنو لـ يتطرؽ لمحديث عف تأثير المتغيرات الطارئة عمى األجرة.

 )3حقكؽ العماؿ في اإلسالـ رسالة دكتكراه ،إعداد الباحث عدناف خالد شعباف ،مف جامعة األزىر كمية الشريعة

كالقانكف 1969ـ ،الرسالة تناكلت الحديث عف حقكؽ العماؿ ،كخمت مف الحديث عف أثر الظركؼ الطارئة عمى
األجرة ،زيادة عمى ذلؾ فالدراسة قديمة تغيرت أشياء كثيرة مف التي اعتمدىا الباحث في بياف المكقف الفقيي

منيا.

 )4أحكاـ العمل كحقكؽ العماؿ في اإلسالـ ،لؤلستاذ دمحم شقفو ،طبعة دار اإلرشاد كالنشر بيركت ،بدكف رقـ
طبعة ،ال يكجد في الكتاب ما يختص بأثر المتغيرات عمى األجرة.
منيج الدراسة:
اعتمدت المنيج االستقرائي المقارف كالمتمثل في نقاط إجراءات البحث.
إجراءات البحث:
.1عزك اآليات القرآنية إلى مكضعيا كضبطيا بالشكل.
 .2تخريج األحاديث النبكية كعزكىا إلى مصادرىا ،مع الحكـ عمى األحاديث الكاردة في غير الصحيحيف.
 .3عرض آراء الفقياء كمذاىبيـ في المسألة المعركضة ،كمناقشتيا مع ترجيح ما تدعمو األدلة الصحيحة
في ضكء مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 .4بياف معاني المصطمحات التي تحتاج لتفسير.
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خطة البحث:
المقدمة.
المبحث األول :األجرة في الشريعة اإلسالمية.
المطمب األكؿ :حق العامل في األجرة.
المطمب الثاني :كجكب الكفاء باألجرة.
المبحث الثاني :الظركؼ الطارئة في الفقو كالقانكف.
المطمب األكؿ :حقيقة الظركؼ الطارئة.
المطمب الثاني :حكـ انفساخ عقد العمل بالعذر الطارغ.
المبحث الثالث :تذبذب األسعار كأثره عمى األجرة.
المطمب األكؿ :أساس تحديد أجرة العامل.
المطمب الثاني :أثر تذبذب األسعار عمى أجرة العامل.
المبحث الرابع :أثر الحرب كالحصار عمى االلتزاـ باألجرة.
المطمب األكؿ :االلتزاـ باألجرة في ظل الحرب كالحصار.
المطمب الثاني :حكـ الحاالت الطارئة عمى االلتزاـ باألجرة.
الخاتمة :كتشتمل عمى اىـ النتائج كالتكصيات.
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المبحث األول :األجرة في الشريعة اإلسالمية.
المطلب األول :حق العامل في األجرة (.)4
عظيما ،كذلؾ مف حيث تقريره ،كحمايتو ،كتكفيره،
اىتماما
ثبت أف الشريعة اإلسالمية قد اىتمت بالعمل
ً
ً
كمعالجة مشكالتو ،كالدليل عمى ىذا أنيا جعمتو مسؤكلية الحاكـ ،كألف الشريعة مف مبادئيا العدؿ ،كمف

خصائصيا الشمكلية ،يأتي اىتماميا بالعمل كالعماؿ في كل شيء ،حتى فيما يضمف سالمة استمرار العالقة بيف
العامل كرب العمل؛ فتصكنيا كترعى ما يترتب عمييا مف حقكؽ كتكِّفر ليا الضمانات الالزمة في ظل المتغيرات

الطارئة.

كمف جانب آخر ال يقل اىتماـ الشريعة بحق العامل في األجرة عف اىتماميا بحق العمل؛ إذ األجرة ُمراد
ِ
سد حاجاتو األساسية كمتطمباتو المعيشية ،كىي عند الفقياء أحد أركاف عقد العمل ،كتعد
العامل مف العمل لِ ّ
اما عمى رب العمل ،كفي مقابل ىذا الكاجب تعد حًقا لمعامل في حاؿ َّنفذ ما تـ االتفاؽ عميو؛ إذ ال
األجرة التز ً
كتأكيدا ليذا كاثباتًا لحق العامل في األجرة أذكر ما ُيدّلِل عمى ذلؾ مف
ُيتصكر كجكد اتفاؽ بينيما بدكف األجرة،
ً
القرآف كالسنة ،كاليؾ األدلة:
أول :القرنن الرريم:
ً
 -1قاؿ تعالى :كيا َقك ِـ أَكُفكا اْل ِم ْكياؿ كاْل ِميز ِ ِ ِ
َش َياء ُىـ كَال تَ ْعثَ ْكا ِفي ْاأل َْر ِ
ض
َ َ َ ََ
اف باْلق ْسط َكَال تَْب َخ ُسكا النَّ َ
ََ ْ ْ
اس أ ْ َ ْ َ
ِِ
يف.)5(
ُمْفسد َ
وجو الدللة:
الب ْخس :النقص في كل األشياء ،يقاؿ بخسو مالو كبخسو عممو ،أؼ :ال تظممكا الناس أشياءىـ كال تنقصكىـ
َ
ِ
حسَّية
مما استحقكه ً
شيئا ،كذلؾ يشمل ما لؤلفراد كما لمجماعات مف مكيل ،كمكزكف ،كمعدكد ،كمحدكد بحدكد ّ
ِ
ِ
الحا :عرفيا المالكية بقكليـ " :العكض
( )4أاأل أ
اصط ً
يأج ُرهُ كيأ ِج ُرهُ :جزاهُ ،أ
أج َرهُ ُ
الع َمل ،كىي مف ْاأل ْجر ،كمنوَ :
اء عمى َ
ُجرُة ُلغ ًةَ :
الجز ُ
الذؼ يدفعو المستأجر لممؤجر في مقابمة المنفعة التي يأخذىا منو" ،كفي مجمة األحكاـ ":األجر المسمى ىك :األجرة التي ُذكرت
كتعيَّنت حيف العقد" ،كعرؼ قانكف العمل الفمسطيني األجر بأنو " :المقابل النقدؼ أك العيني المتفق عميو الذؼ يدفعو صاحب العمل
لمعامل مقابل عممو" ،انظر :الفيركز آبادؼ ،القامكس المحيط ،فصل اليمزة(ج ،)342/1ابف عرفو ،حاشية الدسكقي عمى الشرح

الكبير(ج ،)2/4عمى حيدر ،درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ(ج،)448/1قانكف العمل الفمسطيني لسنة2000ـ ،مادة 1
(ص.)3
([ )5ىكد.]85:
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كحقكؽ مادية أك معنكية؛ بل أمر هللا باإليفاء ،كىك :اإلتماـ بالقسط ،أؼ :بالعدؿ كالحق ،كالمقصكد أف يصل كل

ذؼ نصيب إلى نصيبو( ،)6كال شؾ أف األجرة بعد كفاء العامل بما عميو تصبح حًقا لو يجب عمى رب العمل
الكفاء بو ،كيحرـ عميو أف يبخس العامل حقو.
كرُى َّف.)7(
 -2قاؿ تعالىَ :فِإ ْف أ َْر َ
ض ْع َف َل ُك ْـ َفآتُ ُ
ُج َ
كى َّف أ ُ
وجو الدللة:

تنص اآلية عمى إعطاء المرضعات أجكرىف ،كىذا األمر كاف كاف يختص بالمرضع؛ إال أنو يشمل كل

عامل؛ ألف العبرة بعمكـ المفع ال بخصكص السبب( ،)8كىذا مف اىتماـ اإلسالـ بحق األجرة لمعامل.

َّللاِ ب ِف عمرَ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ف
َف َي ِج َّ
َع ُ
َج َرهَُ ،ق ْب َل أ ْ
َّللا ( :أ ْ
طكا ْاألَج َير أ ْ
ً
ثانيا :السنة النبكيةَ :ع ْف َع ْبد َّ ْ ُ َ َ
َ َُ ُ
َ
()9
َع َرُق ُو) .
وجو الدللة:

في الحديث دليل عمى ندب تسمية أجرة األجير؛ لئال تككف مجيكلة فتؤدؼ إلى الخصكمة كالشجار(،)10

حرمت
كالشريعة اإلسالمية كاف أثبتت حق العامل في األجرة إال أنيا لـ تغفل رعاية المصمحة لمطرفيف؛ فكما أنيا َّ
عمى صاحب العمل أف يمنع العامل مف حقو في األجرة ،أك ي ُماطل في أدائيا ،أك أف ُينقص منيا ،أك أف ال
مستغال ما يمر بو المجتمع مف ظركؼ اقتصادية صعبو ،ففي مقابل
يقبل أف يعمل عنده العامل إال بسعر زىيد
ً

مستغال حاجة أصحاب العمل لمعماؿ ،كأجبرتو عمى القياـ بو
ذلؾ منعت العامل أف يحتكر العمل بسعر أعمى
ً

ص َّرح بو ابف القيـ -رحمو هللا -بقكلو" :إذا كاف الناس محتاجيف إلى فالحة قكـ أك بنائيـ،
بأجرة المثل ،كىذا ما َ
صارت ىذه األعماؿ مستحقة عمييـ ،يجبرىـ كلي األمر عمييا بعكض المثل ،كال ُي َم ِّكنيـ مف مطالبة الناس

( )6انظر :القرطبي ،تفسير القرطبي(،ج ،)86/9المراغي ،تفسير المراغي(،ج،)70/12
([ )7الطالؽ.] 6 :

( )8انظر :ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير(،ج ،)329/28اليررؼ ،حدائق الركح كالريحاف( ،ج.)425/29
( )9سبق تخريجو (،ص.) 2
( )10الصنعاني :سبل السالـ( ،ج.)118/2
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بزيادة عف عكض المثل ،كال ُي َم ِّكف الناس مف ظمميـ بأف يعطكىـ دكف حقيـ"( ،)11كىذا يدخل في تسعير
األعماؿ.
المطلب الثاني :وجوب الوفاء باألجرة
مف مظاىر محافظة الشريعة اإلسالمية عمى حق العامل في األجرة ،حثيا عمى الكفاء بيا فكر انتياء

العامل مف العمل ،كقد تَكعَّد اإلسالـ مف م َنع األجير حقو؛ فع ْف أَِبي ُىرْيرَة َ ،ع ِف َِّ
َّللاُ:
اؿ َّ
ََ
َ
اؿَ " :ق َ
النب ِّي َ ق َ
َ
القي ِ
ِ
َكل ثَم َن ُو ،كرجل استَأْجر أ ِ
استَ ْكَفى
َج ًا
َع َ
طى ِبي ثُ َّـ َغ َد َرَ ،كَرُج ٌل َب َ
امةَ :رُج ٌل أ ْ
اع ُح ِّار َفأ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ
ير َف ْ
ثَالَثَ ٌة أ ََنا َخ ْ
ص ُم ُي ْـ َي ْكَـ َ َ
ِ
ِ
َج َرهُ"( ،)12كسبب الكعيد كما ذكر الحافع ابف حجر -رحمو هللا":-أََّن ُو استَ ْكَفى م ْنَف َعتَ ُو ِب َغ ْي ِر ِعك ٍ
ض
م ْن ُو َكَل ْـ ُي ْعط أ ْ
ْ
َ
َ
كَكأََّن ُو أ َ ِ
استَ ْع َب َده"()13؛ فيدؼ العامل مف عممو ىك الحصكؿ عمى األجرة فيك
استَ ْخ َد َم ُو ِب َغ ْي ِر أ ْ
ُج َرة َكَكأََّن ُو ْ
َكَم َيا َكألََّن ُو ْ
َ
يعمل ُلينفق عمى نفسو كمف يعكؿ؛ لذلؾ أكد الشرع عمى كجكب الكفاء باألجرة؛ فإذا تأخر صاحب العمل في

األداء مف غير عذر؛ فيك مطل بحق العامل كاعتداء عميو()14؛ ألنو ال يحق لصاحب العمل أف يؤخر ما ثبت
أيضا
ككجب ثمنو في ذمتو بعد أف تحصل عمى منفعة العمل ،ك قد نص الفقياء ً

()15

عمى أف لمعامل كرب

العمل ،أف يتفقا عمى كل شيء يضمف سالمة اتفاؽ العمل بينيما ،مف غير إخالؿ بالقكاعد كالشركط المقررة

شرعاً ،كمف بيف بنكد ىذا االتفاؽ أف يتفقا عمى طريقة دفع األجرة ،كقد نص قانكف العمل الفمسطيني عمى كيفية

دفع األجر ،كمكانو ،كزمانو ،فجاء في المادة( ")82يدفع األجر لمعامل بالنقد المتداكؿ قانكًنا شريطة أف يتـ الدفع
كفًقا لما يأتي :في أياـ العمل كمكانو ،في نياية كل شير لمعامميف بأجر شيرؼ ،كفي نياية كل أسبكع لمعامميف
عمى أساس كحدة اإلنتاج أك الساعة أك المياكمة أك األسبكع" كما نص عمى أنو ":ال يجكز تأخير دفع أجر

( )11تحدث ابف القيـ بشكل صريح عف التسعير لؤلعماؿ ،كىك :ما يعرؼ في زماننا بتحديد األجكر لؤلعماؿ ،فقاؿ... ":كلكلي
األمر أف يجبرىـ عمييا بعكض المثل" بينما العمماء األكائل تحدثكا عف التسعير في األمكاؿ كلـ يتطرقكا لمحديث عف التسعير
لؤلعماؿ ،كلعل السبب أنو لـ يط أر في زمانيـ ما يستدعي تدخل كلي األمر في التسعير لغمبة الصالح كفعل الخير عمى الناس،

انظر :ابف القيـ ،الطرؽ الحكمية(،ص ،)228شريف الشريف ،اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف( ،ص .)205
([ )12البخارؼ :صحيح البخارؼ ،البيكع /إثـ مف باع ح اًر :656/2 ،رقـ الحديث .]2227
( )13ابف حجر ،فتح البارؼ(،ج.)418/4

( )14نص ابف تيمية ":عمى أف المرجع في األجكر إلى العرؼ" انظر :ابف تيمية ،نظرية العقد (ص ،)164األسطل ،حقكؽ
اإلنساف (،ص.)311
( )15انظر :ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار (ج ،)64/6المكصمي  ،االختيار لتعميل المختار(ج  ،)53/2الثعمبي،
المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة(ج ،)1112/1الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير(ج ،)225/7ابف قدامة ،المغني(ج .)394/5
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العامل أكثر مف خمسة أياـ مف تاريخ االستحقاؽ"( ،)16والعامل في الفقو اإلسالمي ىك األجير ،كمنو :األجير
المشترؾ ،كاألجير الخاص.
كالصباغ"( ،)17كيستحق أجرتو بشرط إنجاز العمل كتسميمو
فاألجير المشترك" :مف يعمل لغير كاحد
َّ

لصاحبو؛ ألف المعقكد عميو في عقد العمل بينيما عمى عمل معيف.

أما األجير الخاص" :ىك الذؼ ُيسّمِـ نفسو في المدة ،عمل أك لـ يعمل ،كراعي الغنـ"( ،)18كيستحق األجرة

اردا عمى العمل؛ فيستحق
عند تسميـ نفسو في المدة؛ ألف المعقكد عميو منافعو في المدة المحددة ،كليس العقد ك ً

اجعا إليو بامتناع
األجرة بانتياء المدة سكاء عمل أك لـ يعمل بشرط أف يككف السبب في حالة عدـ العمل ليس ر ً

منو كنحكه عف العمل ،فالعامل منافعو محبكسة لممستأجر ،كلك لـ يحبسو عنده الستفاد العامل مف ىذه المدة عند
مستأجر آخر( ،)19كعمى ىذا
ِ
عمال ألسباب تتعمق
ؤد ً
نص قانكف العمل ،بمادتو ":يستحق العامل أجرة إذا تكاجد في مكاف العمل ،كاف لـ ُي ّ

بالمنشأة"(.)20

المبحث الثاني :الظروف الطارئة في الفقو والقانون
يندرج تحت ىذا المبحث مجمكعة مف المسائل ذات العالقة بمكضكع الطكارغ ،فمنيا ما يط أر عمى العمل

كمنيا ما يط أر عمى عقد العمل ،كبتأثرىما تتأثر األجرة فمزـ البياف ،ك لكف قبل ذكر ىذه المسائل ال بد مف إلقاء

نظرة عمى الطكارغ في الفقو كالقانكف؛ لتككف الصكرة أكضح عند بياف الحكـ الشرعي في المسائل المنكؼ
عرضيا ،كاليؾ التفصيل:
( )16قانكف العمل الفمسطيني ،مادة((،)82ص.)31

()17الجرجاني ،التعريفات (ص ،)11كالصباغ" :مف عممو تمكيف الثياب كنحكىا" ،انظر :مجمع المغة العربية ،المعجـ
الكسيط(ج.)526/1
()18الجرجاني ،التعريفات (ص.)10
( ) 19تناكؿ الفقياء لمسألة األجراء متشعبة في صكرىا ،كمبثكثو عندىـ في أكثر مف كتاب ،أحببت أف أجمل باختصار ما تفقكا
عميو ،انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع(ج ،)203 /176/4العيني ،البناية شرح اليداية(ج ،)232/10ابف عابديف ،رد المحتار

(ج ،)70/6الدسكقي  ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(ج ،)4/4الثعمبي ،المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة(ج،)1112/1
الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير(ج ،)242/8ابف قدامة ،المغني(ج ،)394/5البيكتي ،شرح منتيى اإلرادات(ج.)257/2

( )20قانكف العمل الفمسطيني ،مادة((،)81ص.)31
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()21

المطلب األول :حقيقة الظروف الطارئة

صادق قنديل

في القانون والفقو

أول :في القانون:
ً
المقصكد بالحكادث الطارئة في القانكف ،أنيا" تقع عمى عقد يتراخى كقت تنفيذه إلى أجل أك آجاؿ؛ كعقد

التكريد كيحل أجل التنفيذ؛ فإذا بالظركؼ االقتصادية التي كاف تكازف العقد يقكـ عمييا كقت تككينو قد تغيرت
خطيرا"(.)22
اختالال
فجائيا لحادث لـ يكف في الحسباف؛ فيختل التكازف االقتصادؼ لمعقد
تغير
ًا
ً
ً
ً

كفي ضكء ىذا التعريف فرؽ عمماء القانكف بيف القكة القاىرة كالحادث الطارغ ،فالقكة القاىرة تجعل تنفيذ

مستحيال ،بينما الحادث الطارغ يجعل تنفيذ االلتزاـ مرىًقا ،كيترتب عمى ىذا التفريق أف القكة القاىرة
االلتزاـ
ً
مثال تبعة عدـ تنفيذه ،أما في الحادث الطارغ فال ينقضي االلتزاـ؛ بل
تجعل االلتزاـ ينقضي؛ فال يتحمل المديف ً

شيئا مف تبعة الحادث؛ لذلؾ كضعكا
يرده إلى الحد المعقكؿ فتتكزع الخسارة بيف المديف كالدائف ،كيتحمل المديف ً
طا ،كىي :أف تط أر بعد صدكر العقد حكادث استثنائية عامة مثل زلزاؿ ،حرب،
لتحديد الحادث الطارغ شرك ً

إضراب مفاجئ ،كأف تككف ىذه الحكادث االستثنائية ليس في الكسع تكقعيا ،كأف تجعل ىذه الحكادث تنفيذ
اخيا؛ ألف األساس الذؼ يقكـ
االلتزاـ مرىًقا ال
ً
مستحيال ،مع ضركرة االنتباه إلى أف العقد ال بد كأف َيككف متر ً
عمى اعتبار الحادث طارًئا ىك أف يككف فترة مف الزمف تفصل بيف صدكر العقد كتنفيذه( ،)23كالقانكف َيعتبر أف
العقد ىك اتفاؽ عمى إحداث أمر قانكني؛ فإذا لـ يكف المراد إحداث ىذا األثر فميس ىناؾ عقد بالمعنى
(.)24

القانكني

ثانيا :في الفقو:
ً
نقف عمى تصكر الفقياء ليا مف خالؿ حديثيـ عف سببيف طارئيف عمى العقد ،كىما :العيب ،كاألعذار
الطارئة؛ فالعيب يط أر عمى المنفعة فيتسبب بنقصانيا ،كىك مف جية العامل كمف ُيستأْجر لمخدمة فيضعف
بصره ،أما العذر فيك ما يط أر عمى العاقد ،كاستمرار العقد مع كجكد العذر ُيمحق َّ
الضرر بالعاقد الذؼ ط أر عميو
العذر ،كمعنى العذر الطارغ" :عجز الع ِاقِد عف الم ِ
ض ِي ِفي م ِ َّ
ض َرٍر َزِائٍد َل ْـ َي ْستَ ِح َّق ِب ِو"(.)25
كجِبو إال ِبتَ َح ُّم ِل َ
ُ َ
َ ُْ َْ َ ْ ُْ ّ
( )21الطارئة :األمكر الخارجة عف العادة التي تحدث فجأة دكف تكقع ليا ،انظر :قمعجي ،معجـ لغة الفقياء (ص.)287
( )22السنيكرؼ ،الكسيط(،ج.)515/1
( )23المصدر السابق(ج.)524/1
( )24السنيكرؼ ،الكسيط(،ج.)118/1
( )25الزيمعي ،تبييف الحقائق(،ج.)140/5
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جال لِ ْيقَم َع ضرسو فسكف الكجع ،أك ليطبخ لو طعاـ الكليمة فاختمعت منو زكجتو ،أك
مثالو :كمف استأجر ر ً
حانكتًا ليتجر فأفمس( ،)26كاألحناؼ بالكالـ السابق يجيزكف فسخ عقد اإلجارة بالعذر الطارغ ،كعندىـ العذر إما
اما في قرية مدة معمكمة؛ فرحل الناس مف القرية؛ فال يجب األجر ،كاما
أف يرجع لمعيف المؤجرة كمف استأجر َّ
حم ً
أف يرجع العذر الطارغ لممؤجر كأف يمحق ديف فادح ال يجد قضاءه إال مف ثمف العيف المؤجرة؛ فالديف مف العذر

سفرا ،أك ينتقل مف
الطارغ في فسخ اإلجارة ،كاما أف يرجع لممستأجر نحك أف يفمس فيقكـ مف السكؽ ،أك يريد ً
حرفة إلى حرفة أخرػ( ،)27كىكذا جعل األحناؼ معيار العذر الطارغ الذؼ بو يفسخ العقد مرًنا( ،)28كىذا ما
صرح بو ابف عابديف -رحمو هللا -بقكلو ":كالحاصل أف كل عذر ال يمكف معو استيفاء المعقكد عميو إال بضرر

يمحقو في نفسو أك مالو يثبت لو حق الفسخ"( ،)29أما المالكية كالحنابمة؛ فتكممكا عف أنو يجكز إنقاص الثمف في

الثمار المبيعة قبل جنييا بمقدار ما أصابيا مف جائحة( ،)30كيالحع مما سبق :أف األحناؼ أجازكا فسخ عقد

اإلجارة بالعذر الطارغ ،بينما المالكية كالحنابمة يمكف تعديل العقد بالعذر الطارغ ،كأيدىـ بذلؾ الشافعية حيث إف
العقد عندىـ ال ينفسخ بالعذر الطارغ ( ،)31كاليؾ تفصيمو أكثر:
()32

المطلب الثاني :حكم انفساخ عقد العمل

بالعذر الطارئ.

اختمف الفقياء بفسخ العقد بالعذر الطارغ عمى قكليف ،ىما:
القول األول :ينفسخ عقد اإلجارة بالعذر الطارغ ألحد المتعاقديف ،كاليو ذىب األحناؼ(.)33

( )26الزيمعي ،تبييف الحقائق(،ج.)145/5
( )27انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع( ،ج.)197/4
( )28انظر :السنيكرؼ ،الكسيط.)517/1(،

( )29ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج.)76/5

( )30ابف رشد ،بداية المجتيد( ،ج ،)14/4الشربيني ،مغني المحتاج( ،ج ،)483/3البيكتي ،كشاؼ القناع( ،ج.)23/4
( )31الشربيني ،مغني المحتاج( ،ج.)483/3
( )32عقد العمل يقع عند الفقياء ضمف عقد اإلجارة ،كىك نكع مف أنكاع اإلجارة الكاردة عمى منافع اإلنساف ،كلـ يرد عندىـ ىذا

المصطمح لكف كرد عندىـ ما يقابمو "إجارة األشخاص" ،كعرفو قانكف العمل الفمسطيني ":اتفاؽ كتاب أك شفيي صريح أك ضمني،

ُيبرـ بيف صاحب عمل كعامل لمدة محدكدة أك غير محدكدة ،أك إلنجاز عمل معيف يمتزـ بمكجبو العامل بأداء عمل لمصمحة
صاحب العمل كتحت إدارتو كاشرافو ،كيمتزـ فيو صاحب العمل بدفع األجر المتفق عميو لمعامل" انظر :قانكف العمل الفمسطيني،
مادة((،)24ص ،)11كراجع (ص )7مف ىذا البحث.
( )33السرخسي ،المبسكط( ،ج ،)2/16الكاساني ،بدائع الصنائع(،ج.)197/4
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القول الثاني :ال ينفسخ عقد اإلجارة بالعذر الطارغ ،كبو قاؿ جميكر الفقياء مف المالكية ،كالشافعية،
كالحنابمة(.)34

منشأ الخالف:

أول :األحناؼ نشأ قكليـ مف لزكـ عقد العمل؛ لكف لزكمو مشركط بعدـ كقكع َّ
َّب
ً
الضرر؛ فإف ط أر العذر كتسب َ
دفعا َّ
لمضرر؛ بينما الجميكر كاف قالكا بمزكـ عقد العمل؛ لكنيـ لـ
بكقكع ضرر ،كجب فسخ العقد بالعذر الطارغ ً
يشترطكا لفسخو العذر الطارغ ،كىـ بيذا ِّ
يفرقكف بيف لزكـ العقد ،كما يط أر عمى العاقد ،كالنظرة عندىـ لكل طرؼ
مستقمة.
انيا :اختالفيـ في طبيعة العذر الطارغ ،أىك عيب يط أر عمى المعقكد عميو ،أـ ال يط أر عمى المعقكد عميو؟ فإف
ث ً
كاف بمنزلة العيب الذؼ حدث قبل القبض؛ فإنو يط أر عمى المعقكد عميو؛ إذ المنافع في اإلجارة ال تُممؾ جممة
فشيئا ،أما إف كاف ال يط أر عمى المعقكد عميو؛ فعندىا ال ُيؤثر في العقد ،كال داعي لمقكؿ بفسخو.
شيئا ً
كاحدة؛ بل ً
َ

األدلة:
أدلة القول األول:
استدؿ الحنفية عمى فسخ عقد العمل بالعذر الطارغ ،بأدلة منيا ما يأتي:
 -1الحاجة تدعك إلى الفسخ عند العذر؛ ألنو لك لزـ العقد عند تحقق العذر؛ لمزـ َّ
الضرر؛ فكاف الفسخ في
الحقيقة لمنع التزاـ َّ
الضرر(.)35

 -2إنكار الفسخ عند تحقق العذر خركج عف العقل كالشرع؛ ألنو يقتضي أف مف اشتكى ِ
جال
ض ْرسو؛ فاستأجر ر ً
رجال ليقطعيا؛ فبرئت يده يجبر عمى
يجبر عمى القمع ،كمف كقعت في يده آكمة فاستأجر ً
ليقمعو فسكف الكجع ُ
عقال كشرًعا(.)36
القطع ،كىذا قبيح ً

كيقاس عميو َّ
 -1إذا ط أر العيب عمى المنفعة فالفسخ يككف لدفع َّ
الضرر الذؼ تحقق في
الضرر ال لعيف العيبُ ،
سببا في الفسخ(.)37
إيفاء العقد؛ فعند ذلؾ يككف العذر الطارغ ً

( )34ابف رشد ،بداية المجتيد( ،ج ،)14/4الشربيني ،مغني المحتاج( ،ج ،)483/3البيكتي ،كشاؼ القناع( ،ج.)23/4
( )35الكاساني ،بدائع الصنائع( ،ج.)197/4
( )36الزيمعي ،تبييف الحقائق( ،ج )146/5السرخسي ،المبسكط( ،ج ،)2/16الكاساني ،بدائع الصنائع (،ج.)197/4
( )37انظر :المصادر السابقة ،نفس الجزء كالصفحة.
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أدلة القول الثاني:
استدؿ الجميكر عمى عدـ فسخ اإلجارة بالعذر الطارغ بأدلة ،كىي:
قياسا عمى البيع.
أ -عقد اإلجارة عقد معاكضة؛ فال ينفسخ بالعذر الطارغ ً
ب -انعقد عقد اإلجارة باتفاؽ المتعاقديف؛ فال ينفسخ إال برضاىما؛ فالعذر لـ يط أر عمى المعقكد عميو؛ َفتَ َع َّذر
الحماـ ،أك تعذر سفر المستأجر ال يخكلو الحق في فسخ العقد(.)38
كقكد َّ

المناقشة:
أولُ :يمكف مناقشة أدلة األحناؼ أصحاب القكؿ األكؿ؛ بما يأتي:
ً
 -1القكؿ بأف الحاجة تدعكا لفسخ العقد بالعذر الطارغ لدفع َّ
الضرر يجعمنا ُنخرج العقد عف صفة المزكـ.
ُّيا
 -2القكؿ بأف إنكار الفسخ قبيح شرًعا
ً
كعقال يتنافى مع الكفاء بالعقد الذؼ أمر هللا بو في قكلو تعالىَ  :يا أَي َ
َّ ِ
آمُنكا أ َْكُفكا ِباْل ُعُقكِد.)39(
الذ َ
يف َ
 -3اعتبار العذر الطارغ كالعيب يفسخ العقد ،ىذا قياس مع الفارؽ حيث العيب كما يط أر عمى المنفعة يط أر
عيبا.
عيبا ،كمنو ما ال ُيعتبر ً
عمى العاقد ،كعجز العاقد قد يككف لعيب ط أر فيو ،كمنو أؼ العجز :ما ُيعتبر ً

ال ارجح:
يرػ الباحث :أف الراجح ما ذىب إليو الجميكر؛ لعدة أسباب:
أول :األحناؼ في مناقشتيـ لممسألة كبعد قكليـ :إف العقد ينفسخ بالعذر الطارغ ،اختمفت عباراتيـ في تحديد
ً
الصكر التي أجازكا الفسخ فييا صكرة مف أفمس؛ فإبقاء العقد مع
طبيعة العذر الذؼ ُيمكف أف َيفسخ العقد؛ فمف ُّ
ص أجر المثل فال تُفسخ،
إفالسو إضرار بو ،كمف ُّ
الصكر التي لـ يجيزكا الفسخ فييا صكرة إجارة الكقف؛ فإذا َرُخ َ
كفي حاؿ الغالء تفسخ مراعاة لمصمحة الكقف ،ككذلؾ في صكرة إذا كاف الديف ثابتًا بعد اإلجارة فال يحق لو

( )38ابف رشد ،بداية المجتيد( ،ج ،)14/4النككؼ ،منياج الطالبيف( ،ج ،)163/1ابف قدامة ،المغني( ،ج.)333/5
([ )39المائدة.]1:
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الفسخ( ،)40كاألخذ بيذه المعايير كغيرىا يجعل األحكاـ بيف المتعاقديف ُم َّ
كعرضة الدعاء العذر ،مما
ضطربة ُ
ضرر بالعاقد اآلخر أكثر مف ضرر مف يدعي العذر.
ًا
ُيمحق
اع مصمحة مف َّ
ثانياً :القكؿ بالفسخ ُيراعي مصمحة مف َّ
تضرر
يتضرر مف استمرار العذر؛ لكنو في المقابل لـ ُير ِ
الصكر قالكا :بعدـ
بالفسخ ،كالقاعدة الفقيية تقكؿ( :ال ضرر كال ضرار) ال سيما كأف األحناؼ في كثير مف ُّ
ثم َة عذر بأف انقضت المدة كفي
الفسخ حتى مع كجكد العذر مراعاة لمصمحة الجميع فجاء ما نصو ":إذا كاف َ
األرض زرع لـ يستحصد؛ فإنو يترؾ إلى أف يستحصد بأجر المثل؛ ألف في ترؾ الزرع إلى أف ُيدرؾ مراعاة

الحقيف ،كالنظر مف الجانبيف؛ ألف لقطعو غاية معمكمة"( ،)41كمف بديع ما ذكر ابف عابديف – رحمو هللا ":-أ َّ
َف
ِْ
َع َذ ِار"( ،)42كبيذا يتقكػ ترجيح القكؿ بعدـ الفسخ.
َع َذ ِار تَ ْبَقى ِب ْاأل ْ
ض ِب ْاأل ْ
اإل َج َارَة َك َما تُْنتََق ُ

ثالثاً :قد ُيعترض عمى ترجيح الباحث لقكؿ الجميكر بعدـ فسخ عقد العمل بالعذر الطارغ ،ككاف األكلى ترجيح
دفعا لمضررُ ،ي َرُّد عمى ىذا أف القكؿ بعدـ فسخو بالعذر الطارغ ال يمنع مف رفع َّ
الضرر؛ بل
مذىب األحناؼ ً
يمنع ضرر تفرد أحد العاقديف بالفسخ ،كرفع َّ
الضرر يمكف أف يككف بسبب آخر سيأتي بيانو.

ما أثر الترجيح عمى حق العامل في األجرة ،كما ىي اآلثار المترتبة عمى األجرة عند إنياء العمل؟.
تككف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بنقطتيف ،ىما:
النقطة األولى :ضماف العامل حقو
بترجيح قكؿ الجميكر القاضي بأف عقد العمل ال ينفسخ بالعذر الطارغ؛ تُحفع مصمحة المتعاقديف القائمة
بالعقد ،كيمنع ضياع حقكؽ أحد المتعاقديف كالمستحقة بالعقد؛ كخير مثاؿ عمى ذلؾ في عقد العمل :أف يط أر
العذر في عدـ مقدرة صاحب العمل عمى االستمرار في العمل بعدد مف العماؿ؛ فيقرر لدفع َّ
الضرر عف نفسو

رضة لتالعب أصحاب
أف َيستغني عف بعضيـ ؛فالقكؿ بفسخ العقد ُيسقط حقيـ بالعذر الطارغ ،كما كيجعميـ ُع َ
َّ
كلكف القكؿ ببقاء العقد يحمي حقكقيـ كيحفظيا ،مع ضركرة التفريق بيف انتياء العقد كفسخو؛ ففسخو
العمل،
يعني أنو ال تترتب عميو آثاره المستحقة ،كانتياء العقد يعني عدـ تجديده مع االحتفاظ بكل حقكؽ العامل المترتبة
عمى العقد السابق ،كيتأ كد ىذا بما ذكره الفقياء بانتياء عقد االجارة بالمدة غير المحددة كأف يقكؿ لو استأجرتؾ

( )40انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع(،ج.)198/4
( )41المصدر السابق(،ج.)223/4
( )42ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج.)84/6
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كل شير أك أسبكع مف غير تحديد لعدد األشير()43؛ كمعناه :أف العقد يتجدد عمى رأس كل أسبكع أك شير؛ فمك

ط أر العذر فميس معناه ُسقكط حقو في األشير التي مضت ،كىذا مف بديع اجتياد الفقياء -رحميـ هللا.-

كالقانكف الفمسطيني أشار إلى ىذا فقاؿ ":يجكز لصاحب العمل إنياء عقد العمل ألسباب فنية أك خسارة

اقتضت تقميص عدد العماؿ مع احتفاظ العامل بحقو"( ،)44كما أف عقد العمل يستمر كفق قانكف العمل
الفمسطيني بعد مكت صاحب العمل إال إذا تعمق بشخصو ،ككذلؾ في حاؿ تغير صاحب العمل أك صدر قرار

بإغالؽ المصنع أك المنشأة(.)45

كفي الحقيقة ما يجب أف يككف األمر عميو مراعاة مصمحة الجميع مف غير إجحاؼ أك ظمـ ،كىذا يقتضي

مراعاة مصمحة العامل بالمحافظة عمى حقكقو ،ككذلؾ صاحب العمل ،كالشريعة كاف تحفع حق العامل إال أنيا

في نفس الكقت ال تَ ْحمل صاحب العمل عمى ما فيو ظمـ لو.
النقطة الثانية :الحلول الشرعية:

()46

أول :في حاؿ تـ فسخ عقد العمل باألسباب العادية مثل التراضي
ً

بينيما عمى إنياء العقد قبل مدتو؛ فيترتب

عمى ذلؾ انتياء العقد مف تاريخ االتفاؽ عمى فسخو ،كيستحق العامل حقو في األجرة مقابل المدة التي عمل بيا

كسبقت تاريخ فسخ العقد؛ ألف عقد العمل مف العقكد َّ
الزمنيَّة ،كعمى ىذا نص الفقياء" :فإف جاء أمر يحجز عف
منفعة ما كقع عميو العقد ،لزمو مف األجر بمقدار مدة انتفاعو" بمعنى ":إف كاف قد مضى النصف ،فعميو نصف

مختمفا ،كدار أجرىا في شتاء أكثر مف أجرىا في
األجر ،كاف كاف قد مضى الثمث ،فعميو الثمث ،كاف كاف
ً
الصيف ،كأرض أجرىا في الصيف

كيَق َّسط األجر المسمى عمى حسب قيمة
أكثر مف الشتاء ،أك دار ليا مكسـ ،رجع في تقكيمو إلى أىل الخبرةُ ،
المنفعة"(.)47

( )43انظر :الفتاكػ اليندية ( ،)416/4ابف قدامة ،المغني(،ج.)331/5
( )44قانكف العمل الفمسطيني ،مادة(()41ص.)18

( )45انظر :قانكف العمل الفمسطيني ،مادة (( ،)36،37،38ص.)14،15
( )46الفسخ بالتراضي ُيسمى عند الفقياء باإلقالة ،كىي ":فسخ ألنيا عبارة عف الرفع كاإلزالة" انظر :البيكتي ،الركض المربع،
(ج.)226/2
( )47ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج ،)95/6ابف قدامة ،المغني(،ج.)336،337/5
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سخ العقد قبل انتياء مدتو؛ فإما أف يككف الفسخ مف صاحب العمل ،كاما أف يككف مف العامل؛
ثانياً :في حاؿ ُف َ
فإذا كاف مف صاحب العمل؛ فإنو يمزمو دفع األجرة كاممة لمعامل كلك لـ يعمل بقية المدة؛ ألف منافع العامل

مممككة لصاحب العمل حتى تنتيي المدة ،كاف كاف مف العامل ككاف العقد عمى نفسو؛ فميس لو أجرة ألنو لـ
يأت بما تـ االتفاؽ عميو ،ىذا في حاؿ لـ يعمل؛ لكف إف عمل فيستحق عمى قدر العمل الذؼ عممو(.)48

نصكا عميو عند ىركب األجير أك رغبتو في إنياء العقد؛
كبعد البحث عما ُيؤيد ىذا :كجدت أف الفقياء قد ُّ
فقالكا :ال تنفسخ اإلجارة ،لكف يثبت لصاحب العمل خيار الفسخ؛ فمو الفسخ ،كاف لـ يفسخ ،انفسخت اإلجارة
فيكما؛ فإف عاد في أثناء المدة ،استكفى ما بقي منيا؛ فإف انقضت المدة ،انفسخت اإلجارة؛
يكما ً
بمضي المدة ً
لفكات المعقكد عميو ،ككل مكضع امتنع العامل فيو مف العمل فال أجر لو؛ فإف عاد يككف لو أجر ما عمل(،)49
ما لـ يكف ىناؾ تفكيت الفائدة عمى رب العمل.
ثال ًثا :في حاؿ تـ التراضي بإنياء عقد العمل لؤلسباب الطارئة؛ فالعامل لو حق األجرة التي استحقيا قبل فسخ

العقد عمى ما تقدـ بيانو ،ككذلؾ بالتعكيض عف َّ
الضرر الذؼ لحق بالعامل جراء تعمد صاحب العمل فسخ

العقد ،كلعل ُمستندىـ النصكص الدالة عمى كجكب الكفاء بالعقكد كالشركط ،كىذا مف جممتيا(.)50

قانكنا في حاؿ تـ انياء عقد العمل باألسباب العادية أك الطارئة ما يعرؼ في القانكف بمكافأة نياية
ابعا :يترتب ً
رً
الخدمة.
مكافأة نياية الخدمة للعمال:
بالرجكع لقانكف العمل الفمسطيني نجد أنو منح العامل الحق باالحتفاظ بحقكقو كمنيا مكافأة نياية الخدمة؛

فجاء في بعض مكاده مف جية صاحب العمل ":يجكز لصاحب العمل إنياء عقد العمل ألسباب فنية أك خسارة
مع احتفاظ العامل بحقو ،كمكافأة نياية الخدمة" ،كمف جية العامل ":يجكز لمعامل ترؾ العمل بعد إشعار

صاحب العمل مع احتفاظو بحقكقو القانكنية بما فييا مكافأة نياية الخدمة"(.)51

( )48شرؼ الشريف ،اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف( ،ص.)340
( )49ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج)95/6

( )50المصدر السابق( ،ج ،)31/6البيكتي ،كشاؼ القناع( ،ج ،)554/3شرؼ الشريف ،اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف،
(ص.)341

( )51قانكف العمل الفمسطيني ،مكاد رقـ((،)41،42ص.)18
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أما مكقف الفقياء فمـ ينصكا عمييا صراحة لككف أف األجرة عندىـ ىي ما يستحقيا – كحدىا -العامل

دارجا في زمانيـ ليقرركا حكميا ،كما ىك الحاؿ عندنا فقد تعارؼ الناس عمييا كفًقا لمقانكف
بالعقد ،كلـ تكف عرًفا ً
ِ
المنظـ لمعقد بيف العامل كصاحب العمل ،كلكف يمكف جعميا عند الفقياء ضمف ما ذكركه مف الشركط المتفق
عمييا بالتراضي فإف تراضيا عمى أف تدفع مكافأة في نياية الخدمة؛ فال بأس بذلؾ كىي مشمكلة باالتفاؽ بينيما،

زيادة عمى ذلؾ فيي معركفة لممتعاقديف قبل العقد بالقانكف؛ فنص عمييا القانكف بأف" لمعامل الذؼ أمضى سنة
مف العمل الحق في مكافأة نياية خدمة مقدارىا أجر شير عف كل سنة قضاىا في العمل عمى أساس آخر أجر

تقاضاه ،دكف احتساب ساعات العمل اإلضافية )52( "...كال بأس باألخذ بيا مف باب اإلحساف لمعامل ،كلعمي
اب ر ِ
أجد في كالـ عمر بف الخطاب  ما يدلل عمى ىذا؛ فعف أبي بكرة َقاؿ :م َّر عمر بف اْلخ َّ
ط ِ
َّللاُ َع ْن ُو
ضي َّ
َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ
َ
َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َى ِل اْل ِكتَ ِ
ِ ِ
َؿَ :ش ْي ٌخ َكِب ٌير َ ِ
اب
َؼ أ ْ
ض َر َب َع ُ
ص ِرَ ،ف َ
ض َدهُ م ْف َخْمفوَ ،كَق َ
ب َباب َق ْك ٍـ َك َعَم ْيو َسائ ٌل َي ْسأ ُ
اؿ :م ْف أ ِّ
ضر ُير اْل َب َ
ِ
ِ
كد ّّؼَ .قاؿَ :فما أَْلجأ َ ِ
أ َْن َت؟ َفَقاؿَ :يي ِ
َخ َذ ُع َم ُر ِب َيِد ِه،
اؿَ :فأ َ
اؿ :ا ْسأَؿ اْلج ْزَي َة َكاْل َح َ
َ َ َ
الس َّفَ .ق َ
َؾ إَلى َما أ ََرػ؟ َق َ
اج َة َك ّ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ْر
اؿْ :ان ُ
َكَذ َى َب ِبو ِإَلى َم ْن ِزلِو َف َر َ
ضخ َل ُو ب َش ْيء م َف اْل َم ْن ِزؿ(أؼ :أعطاه شيئاً) ،ثُ َّـ أ َْرَس َل إَلى َخازِف َب ْيت اْل َماؿ َفَق َ
ى َذا كضرباءه؛ َفك َّ ِ
أكمنا شبيبتو ثُ َّـ َن ُخ ُذُل ُو ِع ْن َد اْل َي َرـِ"(.)53
صْف َناهُ أَف َ
َ َ ُ ََ َ ُ َ
َّللا َما أ َْن َ
المبحث الثالث :تذبذب األسعار وأثره على األجرة
عالقة ىذا المبحث بالظركؼ الطارئة أنو نتيجة مالزمة لمحرب كالحصار ،كما يط أر عمى المجتمع سكاء قبل

كقكع الطارغ أك أثناء كقكعو أك بعده ،كيستمر تذبذب األسعار باستمرار عدـ استقرار المجتمع أك سياساتو،

كمعمكـ أف األجرة ىي مقصكد العامل مف العمل ،كتتأثر في غالب األحكاؿ بتذبذب األسعار سكاء بسعر
ِ
ِ
السعر المحمي
السمع في االقتصاد المحمي كأسعارىا في ُّ
َّ
السكؽ العالمي ك ّ
الصرؼ ،كىك " :أداة ربط بيف أسعار ّ
()54
لمسمعة مرتبط بسعر الصرؼ"  ،أك بسعر السمع كالخدمات؛ مما يجعل العامل عند ُرخص قيمة األجرة يتأثر
ِ
قدميا
بعدـ مقدرتو عمى اإليفاء بمتطمبات حياتو؛ الرتفاع سعر البضائع كالمنتجات ،أك سعر الخدمات التي تُ ّ
بعض الشركات كشركة االتصاالت ،كفي المقابل قد يمجأ صاحب العمل لخفض األجرة الرتفاع تكاليف المكاد
كتمييدا لمعرفة أثر التذبذب ال
الخاـ أك ُمستمزمات العمل ،كليذا يمزـ دراسة تذبذب األسعار كتأثيره عمى األجرة،
ً
بد مف بياف األساس الذؼ تُحدد األجرة بناء عميو ،ثـ الحديث عف أثر ذلؾ عمى األجرة ،في مطمبيف ،ىما:

( )52قانكف العمل الفمسطيني ،مادة(،)45(،ص.)19
( )53أبك يكسف ،الخراج( ،ص.)126
الصرؼ عند الفقياء" مبادلة األثماف بعضيا ببعض" انظر :العيني ،البناية شرح اليداية(،ج.)393/8
(َّ )54
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المطلب األول :أساس تحديد أجرة العامل
أول :عند الفقياء القدامى:
ً
جعل الفقياء القدامى المنفعة األساس الذؼ تُحدد بناء عميو األجرة ،كنقف عمى ىذا األساس مف خالؿ ما
ذكركه ،كاليؾ إجمالو في النقاط اآلتية:
أيضا؛
عمما ينفي الجيالة المفضية لمنزاع؛ كىذا الشرط يجب تحققو في األجرة ً
ُ -1يشترط عندىـ العمـ بالمنفعة ً
ألف الجيالة في كل منيما تُفضي إلى النزاع ،كلتحديد األجرة ال بد مف تحديد المنفعة؛ ألف األجرة عكض عف
المنفعة ،ك تقدير قيمتيا يجرؼ عميو ُعرؼ االتفاؽ بيف المتعاقديف بناء عمى تقدير أىل الخبرة

(.)55

ُ -2يالحع أف الفقياء ربطكا بيف األجرة كالمنفعة ،كعمى ىذا تككف المنفعة ىي األساس في تحديد األجرة
مثال؛ فال
لمعامل؛ فإف كانت المنفعة معمكمة القدر بنفسيا؛ كخياطة ثكب قدرت بالعمل ،كاف استأجره لبناء حائط ً
بد مف تعييف الطكؿ كالعرض ،كمنيا ما يتعيف بالمدة(.)56

الصكر جعمكا األساس في تحديد األجرة أجر المثل؛ فإذا حدثت جيالة في العقد سكاء في
-3في كثير مف ُّ
المأجكر أك األجرة أك مدة العمل؛ فيجب فيو أجر المثل باستيفاء المنفعة(.)57
ثانيا :عند المعاصرين:
ً
ذىب الشيخ دمحم أبك زىرة -رحمو هللا -إلى أف األساس في تحديد أجر العامل الكفاية المعيشية مع قيمة

العمل ،كما يكفي العامل كأىمو بالمعركؼ(.)58

بينما ذىب األستاذ دمحم شقفة إلى أف األساس في منح العامل األجر العادؿ بناء عمى عدالة التكزيع ،كعدالة
ِ
ِ
السعر يككف بناء عمى ما
السعر؛ ففي عدالة التكزيع تككف فكرة تكحيد األجرة لعماؿ المينة الكاحدة ،كفي عدالة ّ
ّ
بذلو مف جيد(.)59
المناقشة:
( )55المكسكعة الفقيية الككيتية(،ج.)263/1
( )56الشيرازؼ ،الميذب(،ج.)249/2

( )57الكاساني ،بدائع الصنائع( ،ج ،)218/4ابف قدامة ،المغني( ،ج.)331/5
( )58أبك زىرة ،التكافل االجتماعي ( ،ص.)56

( )59دمحم شقفة ،أحكاـ العمل كحقكؽ العماؿ في اإلسالـ(،ص.)82
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أ -بالنظر لما قرره الفقياء القدامى نجد أنيـ جعمكا األساس المنفعة ،كىذا يضبط األمر مف حيث االتفاؽ بيف

العامل كصاحب العمل؛ لكف ينقصو في االعتبار أف ُيضاؼ إليو أف المنافع ليست كاحدة فيي تختمف باختالؼ
جيدا ،كصحة،
حجميا ،كقدرىا ،ككقت إنجازىا ،كصحيح أف العامل استحق األجر بناء عمى المنفعة؛ لكنو بذؿ ً
ككقتًا ،كىذا ال يككف مشمكًال في تحديد األجر عمى أساس المنفعة.

ب -اعتبار األساس في تحديد األجرة العدالة في التكزيع كالعدالة في تسعير األجرة – كما ذىب لذلؾ األستاذ
دمحم شقفةُ -يخرج تحديد األجرة مف صالحيات العامل كصاحب العمل؛ ألنو بيذا أصبح مف صالحيات كلي
األمر ليضمف العدالة في التكزيع كفي سعر األجرة؛ كنككف بيذا الرأؼ قد حجرنا عمى المتعاقديف باالتفاؽ عمى
األجرة؛ ألننا لك تركناىا ال يككف األجر العادؿ الذؼ أراده صاحب ىذا القكؿ؛ فمزـ جعميا ضمف سمطة كلي ،

منعا لمنزاع كالخصكمات.
كلو أف يتدخل عند لزكـ الحاجة ً
الترجيح:

يرى الباحث :أف ما ذىب إليو الشيخ دمحم أبك زىرة ىك األسمـ في تحديد األجرة ،ال سيما مع كجكد قانكف
معا في الكفاية المعيشية كقيمة العمل؛ بل
ينظـ األمر؛ فالعامل يحتاج إلى ما يكفيو كأىموُ ،
كينظر في األمريف ً
كيجب تحديدىا عمى ىذا األساس؛ ألنو يعني التضامف الالزـ بيف رأس الماؿ كالعمل؛ بحيث ال يجحف أحدىما
اآلخر ،فإذا أريد تحديد األجر الذؼ يؤديو المستأجر لممؤجر ،كجب أف يراعى في ذلؾ تحقيق المساكاة بيف رأس

الماؿ كالعمل

()60

كعندما جعل الشيح أبك زىرة أساسيا الكفاية المعيشية مع قيمة العمل نظر إلى غاية العامل مف

العمل كىي بالحد األدنى الذؼ بو نككف قد حققنا العدالة.

والجواب على اعتراض قد يرد على ىذا الرأي ،ىك :أف تحديدىا عمى ىذا األساس يجعل قيمة العمل
ِ
نفسيا،
تفاعا ك
السمع في ُّ
ً
السكؽ؛ فيتضرر العامل بتأثر أُجرتو ار ً
انخفاضا مما يجعمو غير مستقر ً
مرتبطة بسعر ّ
كما اعترض عمى أف تحديدىا عمى أساس الكفاية المعيشية ُيفقد األجرة العدالة في مقابمة الجيد المبذكؿ مف
المعيل ألسرة أك غير المتزكج( ،)61ك لكف ُيمكف الرد عمى االعتراضيف بأف الكفاية المعيشية ُمرتبطة بقيمة العمل
كليست منفصمة عنو ،ثـ االعتبار في الجيد كاإلنتاج ،كليس في ككنو رب أسرة ليأخذ أكثر أـ أعزب ليأخذ أقل.

كقد أخذ قانكف العمل الفمسطيني بيذا األساس فجعل لجنة تُسمى بمجنة األجكر كمف مياميا :دراسة
السياسات العامة لؤلجكر كمدػ مالءمتيا لمستكػ المعيشة ،كحيث تجتمع في كل سنة مرة عمى األقل لتتابع
( )60انظر :السنيكرؼ ،الكسيط  (،ج/6فقرة ).18
( )61انظر :شرؼ الشريف ،اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف(،ص.)213
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عممية تحديد األجر كال شؾ أنيا تراعي في ذلؾ طبيعة األعماؿ كأصحابيا كما يفي بمتطمباتيـ المعيشية ،كبيذا

األساس يحقق العمل أىدافو في حياة العامل فيحفع نفسو ككرامتو ،كفي المجتمع مف تحقيق األمف كاالستقرار

فيو.

المطلب الثاني :أثر تذبذب األسعار على أجرة العامل
انخفاضا نجد أنيـ تحدثكا عف ىذا عند
تفاعا ك
ً
بالرجكع لما ذكره الفقياء فيما لو عالقة بتذبذب األسعار ار ً
حديثيـ عف تغيُّر قيمة العممة ،كبالقراءة لما ذكره أصحاب المذاىب األربعةُ ،يمكف أف نخمص إلى أف األسباب
التي أشاركا إلييا كبينكا الحكـ عمييا في تأثيرىا عمى قيمة النقكد مف عدمو ،ىي :الكساد ،كاالنقطاع ،كالرخص،

كالغالء ،كبياف ذلؾ كمو في مسألتيف ،ىما:
المسألة األولى :تغير قيمة النقود:
اتفق األحناف عمى أنو في حاؿ لـ تكسد الفمكس كلكنيا رخصت قيمتيا أك غمت ال ينفسخ عقد البيع؛ ألف
الرخص أك الغالء ال ُيكجب أحدىما بطالف العقد ،ثـ اختمفكا فيما بينيـ في كقت اعتبار قيمة الفمكس؛ فمنيـ مف
ُّ
قاؿ :تُعتبر قيمتيا كقت العقد؛ ألف الثمف يجب عند العقد فيضمف قيمتو حينئذ ،كمنيـ مف اعتبر قيمتيا كقت
الكساد ،كىك آخر يكـ ترؾ الناس التعامل بيا كقت العجز عف التسميـ( ،)62كزاد المالرية عمى ىذا ،فقالكا ":إف

كتغير التعامل بيا بزيادة أك نقص
بطمت معاممة مف دنانير أك دراىـ ترتب لشخص عمى غيره مف بيع أك قرضَّ ،

فالمثل ،أؼ :الكاجب قضاء المثل عمى مف ترتبت في ذمتو إف كانت مكجكدة في بمد المعاممة ،كاف ُعدمت في
بمد المعاممة ككجدت في غيرىا فالقيمة لتعذر المثل"( ،(63وعند الشافعية فيما ال مثل لو كجياف أحدىما :يجب
عميو القيمة إذا لـ يكف لو مثل ،كالثاني  :يجب عميو مثمو في الخمقة كالصكرة ( ،)64أما الحنابلة إف كانت الفمكس

عددا ،كيجب رد المثل في المكيل كالمكزكف ،كأما غير المكيل كالمكزكف ففيو كجياف:
عددا رد ً
يتعامل بيا ً
بكر فرد
أحدىما :يجب رد قيمتو يكـ القرض ألنو ال مثل لو ،الثاني  :يجب رد مثمو ألف النبي استمف مف رجل ًا

مثمو(.)65

( )62انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج.)404/4

( )63العبدرؼ ،التاج كاإلكميل شرح مختصر خميل(،ج.)55/2
( )64انظر :النككؼ ،المجمكع( ،ج.)165/5
( )65انظر :ابف قدامة ،المغني(،ج.)132/3
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ب -أثر تغير قيمة النقود على أجرة العامل:
الرخص
يالحع مما سبق أف الفقياء عند ثبكت النقكد في الذمة ،كبعدىا يط أر ما ُيغير قيمتيا في حالتي ُّ
كالغالء ،جعمكا ردىا بالمثل ،كىذا ما أكد عميو مجمع الفقو في ق ارره" العبرة في كفاء الديكف الثابتة بعممة ما ،ىي

بالمثل كليس بالقيمة؛ ألف الديكف تقضى بأمثاليا؛ فال يجكز ربط الديكف الثابتة في الذمة أيا كاف مصدرىا

بمستكػ األسعار"( ،)66كفي حالتي الكساد كاالنقطاع ،أك االختالؼ الفاحش في قيمتيا أك عند التحاكـ كتعذر

الصرؼ يكـ األداء ال يكـ الديف.
الرد بمثميا؛ فيككف ردىا بالقيمة عند معظميـ بما يقكـ مقامو بسعر َّ

نقدا في كقتنا الحاضر؛ كبناء عمى ما ذكره الفقياء مف تغيُّر قيمة النقكد ،أنو يجكز
كبما أف األجرة تدفع ً
عندىـ االتفاؽ بما يحفع حق العامل في ظل ما يط أر عمى األجرة مف أسباب تؤثر عمى قيمتيا كاالتفاؽ عمى

ديكنا فتجرؼ عمييا أحكاـ الديكف؛ فمف ق اررات مجمع الفقو
سعر َّ
الصرؼ يكـ األداء ،كلكف إذا تراكمت كصارت ً
تبعا لمتغير في مستكػ األسعار؛ لتككف حافظة
اإلسالمي ُيفيـ أنو ال مانع شرًعا مف تعديل األجكر بصكرة دكرية ً
ديكنا تجرؼ عمييا أحكاـ الديكف.
أساسا يقكـ عميو االتفاؽ ،لكف إف استقرت في الذمة كأصبحت ً
لحق العامل ك ً



قرار مجمع الفقو اإلسالمي(:)67

أول :يجكز أف تتضمف أنظمة العمل كالمكائح كالترتيبات الخاصة بعقكد العمل التي تتحدد فييا األجكر بالنقكد
ً
شرط الربط القياسي لؤلجكر ،عمى أف ال ينشأ ضرر لالقتصاد العاـ ،كالمقصكد ىنا بالربط القياسي لؤلجكر

تبعا لمتغير في مستكػ األسعار ،كفًقا لما تُقدره جية الخبرة كاالختصاص ،كالغرض
تعديل األجكر بصكرة دكرية ً
مف ىذا التعديل حماية األجر النقدؼ لمعامميف مف انخفاض القدرة الشرائية لمقدار األجر بفعل التضخـ النقدؼ،
كما ينتج عنو مف االرتفاع المتزايد في المستكػ العاـ ألسعار السمع كالخدمات ،كذلؾ ألف األصل في الشركط

حالال.
اما ،أك يحرـ
ً
الجكاز إال الشرط الذؼ يحل حر ً

دينا تُطبق عمييا أحكاـ الديكف ،كمنيا :يجكز أف يتفق الدائف كالمديف يكـ
ثانيا :إذا تراكمت األجرة كصارت ً
ً
الديف بعممة مغايرة لعممة َّ
السداد -ال قبمو -عمى أداء َّ
الديف إذا كاف ذلؾ بسعر صرفيا يكـ السداد ،ككذلؾ يجكز
َّ
في َّ
كامال بعممة مغايرة بسعر صرفيا في
الديف عمى أقساط بعممة معينة االتفاؽ يكـ سداد أؼ قسط عمى أدائو ً

ذلؾ اليكـ.

( )66مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،الق اررات( ،ص.)93
( )67المرجع السابق( ،ج.)1650/3
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ثال ًثا  :يجكز االتفاؽ عمى تعييف األجرة المؤجمة بعممة تدفع مرة كاحدة ،أك عمى أقساط محددة مف عمالت
متعددة ،أك بكميات مف الذىب ،كأف يتـ السداد حسب االتفاؽ.



اقتراح الفقياء بتشكيل لجنة تحديد األجور عند تذبذب األسعار:
األصل في األجرة ما اتفق عميو صاحب العمل كالعامل ،أك ما ينظمو القانكف كىك بمثابة العرؼ السابق

عينيا اإلماـ
عمى العقد ،كلضماف حماية حق العامل في األجرة عند تذبذب األسعار يجب أف تككف ىناؾ لجنة ُي ِّ
يق
قديما :يقكؿ ابف عابديف" :إ َّف َ
ط ِر َ
مف أىل الخبرة كاالختصاص؛ لتقكـ بتحديد األجكر ،كىذا ما اقترحو الفقياء ً
اضي ِب ِّ ِ
ِعْم ِـ اْلَق ِ
َف يجتَ ِمع رج َال ِف ِم ْف أ ْ ِ
ص ِر َك ْاأل ََم َان ِة َفُي ْؤ َخ ُذ ِبَق ْكلِ ِي َما ،)68("..كىذا يشمل تحديد األسعار
الزَي َادة أ ْ َ ْ َ َ ُ
َىل اْل َب َ
كاألجكر؛ فقد ذكر في مكضع آخر ما يشمل تحديد األجرة؛ فقاؿَ " :ي ْعِني أَنَّ ُو ُي ْعتََبر ِفي ُك ِّل ِتج ٍ
َىُم َيا َكِفي ُك ِّل
ارة أ ْ
ََ
ُ
ٍ
َىُم َيا"(.)69
ص ْن َعة أ ْ
َ
كبيذا أخذ قانكف العمل الفمسطيني بأنو جعل لجنة مختصة بمراقبة األجكر كتحديدىا في كل مرة بما
يحفع حق العامل عند تذبذب األسعار كانخفاض القدرة الشرائية لؤلجرة ،كعندما ال يستطيع العامل أف يفي

السمع كالخدمات ،كقد نص فقياء العصر عمى أف أجر العامل مرتبط بتكفير تماـ الكفاية ،كالمعنى
بمتطمباتو مف َّ

تبعا لتغير قيمة العممة( ،)70كاف لـ يكف ىذا فمف يحقق العمل أىدافو في التنمية
أف األجر يجب أف يتغير ً
االقتصادية لممجتمع؛ فالعامل إف لـ يسد األجر احتياجاتو فسيترؾ العمل أك عمى األقل ُيعطي جكدة في اإلنتاج
اء ُى ْـ َكَال
اس أ ْ
عمى قدر األجرة؛ فنرجع باآلثار الميمكة عمى العامل كالمجتمع ،قاؿ تعالىَ :كَال تَ ْب َخ ُسكا النَّ َ
َش َي َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يف.)71(
ص َالح َيا َذل ُك ْـ َخ ْيٌر َل ُك ْـ ِإ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
تُْفسُدكا في ْاأل َْرض َب ْع َد إ ْ
المسألة الثانية :حكم إنقاص أجرة العامل.
قد يط أر عمى األجرة أف صاحب العمل مف باب التخفيف عف نفسو ،كتقميل خسارتو في كمفة العمل

يضطر إلنقاص أجرة العامل؛ فمكقف الفقو مف ىذه المسألة كاف لـ أقف عمى نص -فيما أعمـُ -يفيـ مف السياؽ
العاـ كفي ضكء ما سبق ذكره ،أنو يجكز ذلؾ باالتفاؽ بينيما بشرط الرضى مف العامل ،كال يحق لصاحب العمل

أف ُيجبره؛ ألف األجرة بعد استحقاقيا أصبحت ديناً في ذمة رب العمل ،يجب عميو الكفاء بو؛ إال إذا أسقط عنو

العامل جزًءا منيا برضى نفس.

( )68ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج.)404/4
( )69انظر :المصدر السابق( ،ج.)5/5

( )70انظر :السالكس ،أثر تغير قيمة النقكد في الحقكؽ كااللتزامات( ،ص.)17
([ )71االعراؼ.]85 ،
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المبحث الرابع :أثر الظروف الطارئة على اللتزام باألجرة
المطلب األول :أثر الحرب والحصار على اللتزام باألجرة
االلتزامات بيف العامل كصاحب العمل ممزمة لمطرفيف بمكجب عقد العمل؛ فال ُيفسخ العقد ،كال تُ َّ
عدؿ بنكده
فادحا بصاحب العمل إذا استمر العقد،
ًا
حذًفا أك إضافة إال برضاىما ،كلكف قد يط أر عمى العقد ما ُيمحق
ضرر ً
أك بالعامل في حاؿ عدـ مقدرة صاحب العمل مف القياـ بالتزاماتو ،كلعل مف األسباب الطارئة التي تستمزـ

البحث في كاقعنا الحرب كالحصار ،كحيث سبق أف عرضنا مسألة فسح عقد العمل بالعذر الطارغ عند الفقياء؛

السبب الطارغ عمى فرد كاحد أك حالة خاصة ،أما في الحرب كالحصار فيككف
إال أف ما سبق بيانو يحمل عمى َّ
عاما ،كيمحق جميع أفراد المجتمع بمف فييـ العماؿ كأرباب العمل ،مع إمكاف أف تككف األعذار أك
األمر ً
الظركؼ الطارئة عامة ،كبالرجكع لما ذكره الفقياء فيما يخص الحرب كالحصار نجده عند ذكرىـ لؤلعذار

الطارئة ،أك ما ُيعرؼ عند المالكية كالحنابمة بأحكاـ الجائحة أك بأحكاـ الطكارغ كما َس َّماىا ابف رشد( ،)72كىذا ما
نسمط الضكء عميو في المسائل اآلتية:
المسألة األولى :الجيش ونثاره المدمرة من الجوائح عند الفقياء:
الجكائح أسباب كآفات سماكية ال دخل لآلدمييف بيا؛ لكف اإلماـ مالؾ ،كفي قكؿ لمشافعية ،ككجو عند

الحنابمة( ،)73اعتبركا الجيش كما ينتج عنو مف حرب كحصار مف أسباب الجكائح ،ككف أف آثار الحرب مف
إتالؼ لمممتمكات تقع مف اآلدمي ،كسبب اعتبارىـ أف الجيش مف الجكائح عدـ القدرة عمى دفع ىذه المصيبة؛

فكما أف الناس ال يقدركف عمى دفع اآلفة السماكية مف برد أك مطر عف زركعيـ كأمكاليـ؛ فكذلؾ الجيش ال
ِ
كش اْل ُكَّف ِار أ َْك
ف ُجُي َ
يقدركف عمى دفعو ،كقد نص عمى ذلؾ شيخ اإلسالـ ابف تيمية بقكلوَ ":كلِ َي َذا َل ْك َك َ
اف اْل ُم ْتم ُ
السم ِاكي ِ
ِ
أَىل اْلحر ِب َك ِ
َّة"( ،)74حتى أف اإلماـ الشافعي اعتبر الجائحة مف المصائب كميا كانت مف
َ
ْ َ َْ
اف َذل َؾ َك ْاآلَفة َّ َ
)
75
(
ِ
ؾ ِفي اْل َج ْي ِ
شَ :ي ُم ُّرك َف
اؿ َمال ٌ
السماء أك مف اآلدمييف ؛ بل كاإلماـ مالؾ اعتبر مركر الجيش مف الجكائحَ ،ق َ
ِب َّ
ْخ ُذك َف ثَ َم َرتَ ُوُ ،ى َك َ :ج ِائ َح ٌة ِم ْف اْل َج َك ِائ ِح(.)76
الن ْخ ِل َف َيأ ُ

( )72انظر :ايف رشد ،بداية المجتيد(،ج.)13/4

( )73اإلماـ مالؾ ،المدكنة( ،ج ،)591/3الشافعي ،األـ( ،ج ،)60/3ابف مفمح ،المبدع في شرح المقنع( ،ج.)165/4
( )74ابف تيمية ،مجمكع الفتاكؼ( ،ج.)278/30
( )75الشافعي ،األـ (ج.)60/3
( )76اإلماـ مالؾ ،المدكنة( ،ج .)591/3
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المسألة الثانية :التأصيل الشرعي آلثار الحرب والحصار على اللتزامات باألجرة:
بالعكدة لمظركؼ الطارئة؛ فإنو كفي ضكء العذر الطارغ عند األحناؼ ،كىك" عج ُز اْلع ِاقِد عف الم ِ
ض ِي
َْ
َ
َ ْ ُْ ّ
ِفي م ِ َّ
ض َرٍر َزِائٍد َل ْـ َي ْستَ ِح َّق ِب ِو"( ،)77كالمعنى أف العاقد َي ْعجز عف المضي في تنفيذ العقد؛ لكف
كجِبو إال ِبتَ َح ُّم ِل َ
ُ َ
رد السؤاؿ اآلتي:
العذر ال يجعمو مست ً
حيال؛ كفي الحالة ىذه َي ُ

ما الموقف الشرعي من عجز العامل عن العمل بسبب الحرب ،وىل يستحق األجرة؟.
ناقش الفقياء ذلؾ عند شرط استحقاؽ األجرة ،كأشاركا إلى أف العامل مف نكع األجير المشترؾ ،ال يستحق

خاصا؛ فشرط استحقاقو األجرة تسميـ
األجرة إال بعد إنجازه العمل كتسميمو لصاحبو ،أما إذا كاف العامل ًا
أجير ً
ِ
قصر كحضر في
نفسو كاستعداده لمعمل ،كاف انتيت المدة فيك يستحق األجرة عمل أـ لـ يعمل ،طالما أنو لـ ُي ّ
المكعد المحدد كسمـ نفسو لمعمل ،كلكف ما يمنعو مف العمل قد يككف بسبب خارجي كحدكث حرب استحاؿ

العمل في كقتيا ،كىذا عمى رأييف عند الفقياء ،ىما:

الرأي األول :العامل يستحق األجرة؛ ألنيا استقرت بمضي المدة ،كىذا ما ذىب إليو بعض المالكية ،كفي قكؿ

لمشافعية(.)78

الرأي الثاني :ال أجرة لمعامل ألنو لـ يأت بالعمل ،كال قدرة لصاحب العمل عمى دفع المانع ،كىذا ما ذىب إليو
الجميكر(.)79

المناقشة والترجيح:
كلكنيـ لـ ينظركا إلى ُّ
يرى الباحث :أف أصحاب الرأؼ األكؿ نظركا إلى مضي المدةَّ ،
تعذر العمل بسبب
ُ
الحرب ،كالحالة ىذه أنو لـ ِ
يأت بالعمل؛ فكيف ُنمزـ صاحب العمل بدفع أجرة لمنفعة لـ تحصل ،أما أصحاب

الرأؼ الثاني فنظركا إلى أف صاحب العمل لـ َّ
يتمكف مف تمكيف العامل مف العمل ،كمعمكـ أف األجرة مقابل
المنفعة ،كليذا ال ي ِ
ص ُّح إلزامو بما ال يقدر عمى دفعو ،كلكف العامل يستحق أجرة عف المدة التي تمكف مف العمل
َ
فييا أثناء الحرب.

( )77الزيمعي ،تبييف الحقائق( ،ج.)140/5
( )78المكاؽ ،التاج كاإلكميل( ،ج  ،)413/5الرممي ،نياية المحتاج( ،ج.)322/5
( )79ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف(،ج ،)69/6المكاؽ ،التاج كاإلكميل( ،ج ،)413/5ابف قدامة ،المغني( ،ج.)388/5
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كبيذا يككف الراجح ما ذىب إليو أصحاب الرأؼ الثاني؛ ألف صاحب العمل لـ يتحصل عمى منفعة كالزامو بدفع

أصال؛ كفي حاؿ عمل يأخذ
األجرة مف باب التضييق عميو ال سيما كأف العامل لـ يتضرر لككنو لـ يأت بالعمل ً

مقابل عممو ،كبيذا نراعي العدالة بينيما.

المطلب الثاني :حكم الحالت الطارئة على اللتزام باألجرة.
يمكف في ضكء ما سبق ذكر المكقف الشرعي آلثار الحرب كالحصار عمى عقد العمل كالتزامات كل
طرؼ ،كالمتمثل في النقاط اآلتية:
أول :اعتبار الحرب مف أسباب الظركؼ الطارئة يجعمنا نجزـ بضركرة أف تقكـ الدكلة بكاجبيا اتجاه العامل
ً
يتضرر بتدمير مصنعو ،كالعامل يفقد مكاف عممو.
كصاحب العمل؛ فاألخير
َّ

ثانيا :بالنظر لمخالؼ الذؼ كقع بيف األحناؼ بفسخيـ العقد بالعذر الطارغ ،كالجميكر الذيف لـ يقبمكا فسخ العقد
ً
أحدا منيـ أسقط حق العامل فيما استحق مف أجر قبل أف يط أر العذر .
بو ،لـ أجد أف ً
ثالثاً :طبيعة عقد العمل اليكـ تُرتب مستحقات مالية تـ االتفاؽ عمييا بيف العامل كصاحب العمل بمكجب
االلتزامات المنصكص عمييا في العقد ،كالحالة ىذه أف العقد يحفع حق العامل قبل تعسر المضي في االلتزاـ
معا ،كيتبمكر ىذا في عدة حاالت :
مف جانب صاحب العمل أك منيما ً

الحالة األولى :ما حكم أخذ العامل األجرة عند تعطل العمل؟.
اختمف الفقياء في استحقاؽ العامل لؤلجرة في حاؿ تَ َر َؾ العمل لطارغ خارجي ال يرجع سببو لمعامل كال
لرب العمل كيستحيل مع كجكدىا العمل؛ كحدكث حرب كنحكىا عمى قكليف ،ىما:
القول األول :يستحق العامل األجرة بمضي المدة كاف لـ يعمل ،كبو قاؿ بعض المالكية ،كالشافعية ،كبعض

الحنابمة ،كعممكا استحقاؽ العامل لؤلجرة بمضي المدة ،كألف المنافع تمفت تحت يد المستأجر فاستحق بدليا(.)80

القول الثاني :ال يستحق العامل األجرة؛ ألنو لـ يأت بالمعقكد عميو ،كاليو ذىب الحنفية ،كجميكر المالكية،
كالحنابمة ،كعممكا عدـ استحقاؽ العامل لؤلجر أف المنع ال قدرة لصاحب العمل عمى دفعو ،كلـ يتسبب بترؾ

العمل؛ فال يمزمو دفع األجرة(.)81

( )80المكاؽ ،التاج كاالكميل(،ج ،)413/5األنصارؼ ،أسنى المطالب(،ج ،)432/2ابف قدامة ،المغني(،ج.)336/5
( )81ابف عابديف ،رد المحتار(،ج ،)69/6المكاؽ ،التاج كاالكميل( ،ج ،)413/5ابف قدامة ،المغني(،ج.)389/5
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المناقشة:
يمكف أف يناَقش أصحاب القكؿ األكؿ بالتعميل الذؼ ذكره أصحاب القكؿ الثاني بأف ىذا في حاؿ لـ ي ِّ
مكف
ُ
ُ
ُ
مثال.
صاحب العمل العامل مف عممو ،كليس في حاؿ أف صاحب العمل يعجز عف دفع السبب كحدكث زلزاؿ ً
كيناقش ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني أنو ال بد مف التفرقة بيف السبب الذؼ ليس بمقدكر صاحب
ُ
طمب منو.
العمل أف يدفعو ،كالسبب الذؼ تعمق بالشركة أك المصنع فحاؿ دكف إتماـ العامل ما ُ
الترجيح:
يرػ الباحث أف الراجح ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مع التفصيل اآلتي:
مفاجئا كلـ يكف بحسباف صاحب العمل ،كقد ذكر السنيكرؼ عند
أول :ال يستحق العامل األجرة إذا السبب ط أر
ً
ً
شرحو لمشركط الكاجب تكافرىا في اعتبار العذر الطارغ ،كمنيا :أف تككف ىذه الظركؼ خطيرة كغير َّ
متكقعة؛

()82
َّ
كي ِ
فكت عميو
فإذا كانت متكقعة؛ فال ُيعتد بيا كعذر طارغ ؛ ألف ترؾ العامل دكف عمل يتسبب بضياع كقتو ُ ّ
الضرر الذؼ نيى عنو النبي بقكلوَ ):ال ضرر كَال ِ
مصمحة العمل عند آخر ،كىذا مف َّ
ض َرَار)(.)83
َ ََ َ

ثانيا :أما إذا تعمق السبب بمؤسستو أك مصنعو؛ فإنو يستحق األجرة لسببيف ،ىما:
ً
يكا.
 عدـ تحمل العامل مخاطر خسارة الشركة شرًعا ككنو ًاأجير ال شر ً
 -حماية لمعامل مف تالعب أصحاب األعماؿ بادعائيـ خسارة المؤسسة ،أك تكقف عمميا؛ فيتعمل صاحب

فضال عف أف العامل كانت منافعو محبكسة عند صاحب
العمل بظركؼ الحصار كالحرب ليتنصل مف التزاماتو؛
ً
العمل ،كيمكف اعتبار جريمة حصار غزة كآثارىا مف األسباب التي دعت لؤلخذ بما تـ ترجيحو مراعاة لممصمحة.

الحالة الثانية  :حكم الوفاء بما استحقو العامل ،وعودتو للعمل بعد انتياء الحرب:
يتضرر صاحب العمل مف الحرب جز ًئيا ،كبإمكانو أف ُيعطي العامل ما استحق مف حقكؽ؛ إال أنو َّ
تأخر
 )1أف
َّ
في التنفيذ؛ ففي ىذه الحالة يجب عميو الكفاء ،كاف انتيت الحرب ككاف باإلمكاف أف يرجع العامل إلى مكاف
عممو؛ فيمزمو ىنا الكفاء بالعقد ألف عذر عدـ الكفاء بو قد انتيى ،كلعل ما ذكره ابف قدامة المقدسي يشير إلى

( )82انظر :السنيكرؼ ،الكسيط( ،ج.)855/6
([ )83ابف ماجو ،سنف ابف ماجو ،األحكاـ /مف بنى في حقو ما يضر بجاره :784/2،رقـ الحديث .]2340صححو الحاكـ ككافقو
كقكاه ابف رجب ،انظر :الحاكـ ،المستدرؾ(،ج ،)66/2ابف رجب ،جامع العمكـ كالحكـ(،ص.)207
الذىبيَّ ،
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ىذا بقكلو ":كلك استأجر دابة ليركبيا ،أك يحمل عمييا إلى مكاف معيف ،فانقطعت الطريق إليو لخكؼ حادث ،أك

اكترػ إلى مكة ،فمـ يحج الناس ذلؾ العاـ مف تمؾ الطريق ،فمكل كاحد منيما فسخ اإلجارة .كاف أحب إبقاءىا
إلى حيف إمكاف استيفاء المنفعة جاز؛ ألف الحق ليما ،ال يعدكىما"(.)84

كميا ال يستطيع العامل أف يعكد معو لعممو؛ فأماـ ىذه الحالة ال نستطيع أف ُنجبر
ًا
 )2أف يتضرر
تضرر ً
بناء عمى التزامو؛ إذ ال يستطيع اإليفاء بااللتزاـ ،كما أنو ال يصح أف
صاحب العمل عمى إعطاء العامل أجرة ً
نترؾ العامل بدكف دخل؛ ألف حقو في الضماف االجتماعي كفمو اإلسالـ في تأميف معيشتو كالحفاظ عمى كرامتو،
كفي ظل ىذا الكضع يجب أف تقكـ الدكلة برعاية ىذا الحق؛ ألنيا المسؤكلة عف حماية أفراد المجتمع في

الظركؼ العادية كالطارئة ،كدليل ىذا ما فعمو عمر بف الخطاب  أنو أعطى أىل الذمة الذيف ال يقدركف عمى

العمل مف بيت ماؿ المسمميف ككفى بحقكقيـ( ،)85كالمسمـ عند عجزه مف باب أكلى أف ُيعطى؛ بل الشريعة
اإلسالمية ذىبت إلى أبعد مف ىذا فقررت حماية أسرة المسمـ بعد كفاتو أك استشياده ،كيشيد ليذا ما قالو
()86
عياال
اال َفمِ َكَرثَِت ِوَ ،ك َم ْف تَ َر َؾ َك ِّال َفِإَل ْي َنا)  ،كالمقصكد مف الحديث :أف مف ترؾ ( َك ًال) أؼ ً
الرسكؿَ ( م ْف تَ َر َؾ َم ً
دينا ال كفاء لو ،فإلينا يرجع أمره كالقياـ بو( ،)87حتى أف النبي  قد راعى في العطاء الفركؽ
ال نفقة ليـ ،أك ً
احدا"(.)88
بيف مف عنده أسرة كمف ىك أعزب ال أسرة لو" فكاف يعطي اآلىل حظيف ،كاألعزب ح ً
ظا ك ً
تمثل أكبر ضماف بعد
ففي ضكء ىذه السياسة النبكية ،كالتي سار عمييا الخمفاء  مف بعده كالتي ُ
االستعانة باهلل لجميع أفراد المجتمع كمف بينيـ شريحة العماؿ؛ فحماية الدكلة لمكاردىا الداخمية كالخارجية

كاستثمارىا كادارتيا عمى أساس مف العدؿ ،تستطيع بيذا أف تفي بجميع متطمبات كاحتياجات أفراد المجتمع كلك
بالحد األدنى ،إلى حيف أف يزكؿ الحصار أك أؼ سبب طارغ ،كلقد خط عمر بف الخطاب  خطة سياسية في

ظل األزمة االقتصادية التي عصفت بدكلة اإلسالـ عاـ الرمادة ،كذلؾ مف خالؿ االستعانة بكل عامل مف عمالو

الذيف عينيـ كمسؤكليف لفركع بيت الماؿ

()89

في كل األقاليـ كاألمصار أف يأتكه بالطعاـ كالماؿ َلي ُسد حاجات

( )84ابف قدامو ،المغني( ،ج.)339/5
( )85انظر :الصالبي ،عمر بف الخطاب شخصيتو كعصره (ص.)373
دينا :715/2رقـ الحديث.]2398
([ )86البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،االستقراض /الصالة عمى مف ترؾ ً
( )87انظر :المصدر السابق ،شرح كتعميق مصطفى البغا(ج.)845/2

( )88البصارة ،أنيس السارؼ في تخريج كتحقيق األحاديث التي ذكرىا الحافع ابف حجر العسقالني في فتح البارؼ(،ج.)4127/6
( ) 89بيت الماؿ " :ىك المكاف الذؼ ترد إليو جميع مكارد الدكلة ،كىك كذلؾ الذؼ تصرؼ منو جميع مصركفاتيا ،مف أعطيات
الخمفاء كالجيش كالقضاة كالعماؿ كالمرافق العامة كالخاصة لمدكلة" انظر :السعدؼ ،سياسة الماؿ في اإلسالـ في عيد عمر ابف
الخطاب ،ص.)155
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المجتمعات التي أصابيا العجز كالضعف كالفقر ،كفي نفس الكقت أخر أخذ زكاة الماؿ مف القادريف عنده،

رصيدا بعد انتياء المجاعة.
دينا عمييـ؛ ليبقى في بيت الماؿ
كاعتبرىا ً
ً

الحالة الثالثة :إفالس صاحب العمل بسبب الحرب ل ُيسقط ما استحقو العامل:
معسر ال يقدر عمى الكفاء بحقكؽ العامل المستحقة
ًا
كميا ،كيصبح
أف
َّ
يتضرر صاحب العمل بسبب الحرب ً
لو؛ فمـ يقل الفقياء بسقكط حق العامل بسبب إفالس صاحب العمل؛ بل اختمفكا في تقديمو عمى الغرماء عمى
أيضا لـ يقل الفقياء إف العامل يتحمل مخاطر خسارة أك تمف المصنع أك المزرعة
اختالؼ نكع األجراء؛ كألنو ً
طا لحق العامل؛ بل نحتفع بحقو
التي يعمل بيا ،كما أنو في حاؿ أفمس صاحب العمل؛ فإفالسو ال يككف ُمسق ً
مكف صاحب العمل أك مف ُيكفمو بالسداد ،كقانكف العمل الفمسطيني ذىب إلى حاالت أبعد مف ىذا
إلى حيف تَ ُ
كأبقى معيا حق العامل في األجرة ،كىي:

 ) 1أف ينتيي عقد العمل بسبب كفاة صاحب العمل ،كفي ىذا إشارة إلى أف المؤسسة أك المزرعة التي يعمل بيا
باقية؛ إال إذا تعمق العقد بشخص صاحب العمل.

 )2أف ينتيي عقد العمل في حالة صدكر قرار إدارؼ أك قضائي بإغالؽ المنشأة ،كعمى صاحب العمل

االستمرار في دفع أجكر عمالو طيمة مدة اإلغالؽ؛ ألنو يتحمل مسئكلية اإلغالؽ( ،)90كفي كل األحكاؿ عمى

صاحب العمل أف يتخذ ضمانات أخرػ تحفع حقو كحق العماؿ عند تدمير مصنعو أك ىالؾ تجارتو بسبب
الحرب أك الحصار؛ كمثل االستعانة بشركات التأميف ،أك التعكيضات التي تصرفيا الدكلة  -كما في قطاع

غزة -مف خالؿ الدكؿ المانحة.

( )90قانكف العمل الفمسطيني ،المادة.)38/36(:
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النتائج والتوصيات:
أولً :النتائج:
أول :يجكز االتفاؽ عمى األجرة بما يحفع قيمتيا عند تذبذب األسعار كتَغيُّر قيمة النقكد؛ كاالتفاؽ عمى سعر
ً
تبعا لمتغيُّر في مستكػ األسعار؛ لنحفع بيذا
َّ
الصرؼ يكـ األداء ،كال مانع شرًعا مف تعديل األجكر بصكرة دكرية ً
ديكنا تجرؼ عمييا أحكاـ الديكف.
أساسا يقكـ عميو االتفاؽ ،كفي حاؿ أصبحت ً
حق العامل ،كتككف ً

ثانيا :تثبت أف األجرة تتأثر بالظركؼ الطارئة ،كتخمُص ىذه الدراسة لتقديـ مجمكعة مف األحكاـ كالحمكؿ
ً
الشرعية ،كالتي تحفع حق األجرة لمعامل في ظل الحرب كالحصار ككنيما مف الظركؼ الطارئة .ويمكن
بلورتيا في النقاط اآلتية:
 )1ال يصح التعميـ في مسألة ُسقكط استحقاؽ األجرة بسبب العذر الطارغ؛ بل يجب التفرقة بيف ما إذا ط أر
متكقعا كأف يتعمق الطارغ
مفاجئا ككانت ظركفو خطيرة كغير متكقعة كالحرب ،كبيف ما إذا كاف العذر
العذر
ً
ً
بصاحب العمل؛ فالعامل يستحق األجرة في ىذه الحالة كذلؾ لسببيف:
يكا.
أ -عدـ تحميل العامل مخاطر خسارة الشركة شرًعا ككنو ًا
أجير ال شر ً
ب -حماية العامل مف التالعب بحقو؛ فيتعمل صاحب العمل بظركؼ الحصار ليتنصل مف التزاماتو.
 )3في حالة ما لك أفمس صاحب العمل بسبب الحرب ككاف لمعامل ما استحقو قبل الحرب مف حقكؽ مالية
دينا في ذمة صاحب العمل يجب الكفاء بو كيدخل قسمة
بمكجب عقد العمل؛ فال تسقط بسبب الحرب؛ بل تبقى ً
الغرماء.
 )4عند النظر في قضايا المتنازع عمييا بسبب األجرة ال يصح التعميـ في مسألة الطكارغ عند تقرير األحكاـ ؛
بل يجب التفرقة بيف الطكارغ عمى النحك اآلتي:

أ -ما يط أر عمى العمل فيتسبب بنقصانو كقصف االحتالؿ لمخازف المكاد الخاـ لمصنع أك شركة ،أك تتسبب
ُّ
مثال.
نيائيا كقصف المصنع كتدميره بالكمية ً
الطكارغ بتعطل العمل ً
ب -ما يط أر عمى عقد العمل فيتعذر المضي بمكجبو ،كيككف التعامل مع طكارغ العقد في ضكء التفريق بيف
فسخ العقد بالطكارغ أك إنيائو؛ ففسخو يعني أنو ال تترتب عميو آثاره المستحقة؛ ليذا ال ينفسخ عقد العمل بالعذر

ظا عمى مصمحة المتعاقديف القائمة بالعقد ،أما انتياء العقد فيعني عدـ تجديده مع استم ارره باالحتفاظ
الطارغ حفا ً
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بحقكؽ العامل المترتبة عمى العقد ،كفي ضكء ىذه التفرقة ال نظمـ العامل مف إسقاط حقو في األجرة مطمًقا

بدعكػ أف العمل قد تعذر ،كال نظمـ صاحب العمل في إثبات األجرة لمعامل مطمًقا بمقتضى العقد دكف النظر لما
ط أر عميو ،كيجب عند النظر في استحقاؽ األجرة مف عدمو النظر في ككف العامل مف األجير الخاص أك العاـ.
ج -في حاؿ تـ فسخ أك إنياء عقد العمل؛ فالعامل يحتفع بحق في األجرة التي يستحقيا بالعقد ،كلو أف يطالب
بالتعكيض عف َّ
الضرر الذؼ لحق بو جراء تصرؼ صاحب العمل أك تعسفو في فسخ عقد العمل.

ثانياً :التوصيات:
 )1أكصي المجنة القانكنية في المجمس التشريعي أف تستفيد مف ىذه الدراسة لتحسيف بعض اإلجراءات المتعمقة
باألجرة؛ ألنيا اشتممت عمى مجمكعة مف األحكاـ كالحمكؿ الشرعية ،كالتي مف شأنيا أف تزيد مف فاعمية العدالة

التي ييدؼ إلييا قانكف العمل الفمسطيني.

 )2عمى نقابات العماؿ االستفادة مف ىذه الدراسة عند المطالبة بحقكؽ العماؿ ،ككذلؾ عند بمكرة مكقفيـ ضمف
الرؤية الشرعية كالقانكنية؛ ألنيا اشتممت عمى تقديـ العديد مف الحمكؿ كالمقترحات لكثير مف القضايا العمالية
المتنازع عمييا فيما يخص األجرة .
 )3يمكف لمجاف اإلصالح كلجاف التحكيـ الشرعي االستعانة بيذه الدراسة؛ لتككف أحكاميـ ُمنصفة لمعماؿ
كمكافقة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
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قائمة المصادر والمراجع:
األلباني ،دمحم ناصر الديف1985(،ـ) ،إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ط ،2بيركت ،المكتب اإلسالمي.

األرمي ،دمحم بف عبد هللا2001( ،ـ) ،تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف ،ط ،1بيركت ،دار طكؽ النجاة.
األسطل ،إسماعيل( ،)1998حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف ،ط ،1فمسطيف ،مطبعة الجامعة اإلسالمية غزة.

البخارؼ ،أبك عبدهللا دمحم بف إسماعيل1422(،ق) ،الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو "صحيح
البخارؼ ،تحقيق مصطفى البغا ،ط  ،1د .ـ  ،دار طكؽ النجاة.

البغدادؼ ،القاضي عبد الكىاب ،د.ت ،المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ،د .ط  ،تحقيق حميش عبد الحق ،مكة المكرمة ،المكتبة
التجارية.

البيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس1993 (،ـ) ،شرح منتيى اإلرادات ،د .ط ،د .ـ ،دار عالـ الكتب.

البيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس ،د.ت ،كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع ،د .ط ،دار الكتب العممية.

الترمذؼ ،أبك عيسي دمحم بف عيسى بف سكرة ،د.ت ،الجامع الصحيح ،د .ط ،تحقيق أحمد شاكر ،مصر ،شركة مطبعة مصطفى
البابي الحمبي.

ابف تيمية ،أبك العباس تقي الديف بف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ1995(.ـ) ،مجمكع الفتاكػ ،د .ط ،تحقيق :عبد الرحمف
بف دمحم بف قاسـ ،السعكدية ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف.

الجصاص ،أبك بكر أحمد بف عمي الرازؼ الجصاص1405(،ـ) ،أحكاـ القرآف ،د .ط ،بيركت ،إحياء التراث العربي.
الجرجاني ،عمي بف دمحم بف عمي1983( ،ـ) ،التعريفات ،د .ط ،بيركت ،دار الكتب العممية.

الحجاكؼ ،شرؼ الديف مكسى ،د.ت ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ،د .ط ،تحقيق عبد المطيف السبكي ،بيركت ،دار المعرفة.

ابف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني1379(،ـ) ،فتح البارؼ في شرح صحيح البخارؼ ،د .ط ،ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي
ك تعميق عبد العزيز بف باز ،بيركت ،دار المعرفة.

الحطاب ،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف11398( .ىػ1978-ـ) .مكاىب الجميل في شرح مختصر خميل .ط .2بيركت:
دار الفكر.

حيدر ،عمي1991( ،ـ) ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،ط ،1تعريب فيمي الحسيني ،بيركت ،دار الجيل.

الدردير ،أبك البركات أحمد بف دمحم ،د.ت ،الشرح الكبير بيامش حاشية الدسكقي ،د .ط ،مصر ،مطبعة عيسى الحمبي كشركاه.

الدسكقي ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد بف عرفة ،د.ت ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،د .ـ دار الفكر.

الرازؼ ،أبك بكر دمحم بف عبد القادر (1954ـ) ،مختار الصحاح ،ط ،8القاىرة  ،المطبعة األميرية.

ابف رشد ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد2004(،ـ) ،بداية المجتيد نياية المقتصد ،د .ط ،مصر ،دار الحديث القاىرة.

الرممي ،أبك العباس شمس الديف بف دمحم بف شياب الديف1404(،ق1984-ـ) نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،د .ط ،د .ـ ،دار
الفكر.

أبك زىرة ،دمحم ،د.ت ،التكافل االجتماعي في اإلسالـ ،د .ط ،د .ـ ،د .ف.

الزيمعي ،فخر الديف عثماف بف عمي1313(،ق) ،تبييف الحقائق شرح كنز الرقائق ،ط ،1القاىرة ،المطبعة الكبرػ األميرية ،كمعو
حاشية الشمبي.
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السالكس ،عمي أحمد ،د.ت ،أثر تغير قيمة النقكد في الحقكؽ كااللتزامات ،مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية ،جمع عمى بف نايف
الشحكد ،مكقع المكتبة الشاممة.

السرخسي ،دمحم بف أحمد بف أبي سيل1398( .ق1978-ـ) .المبسكط .د .ط .بيركت ،دار المعرفة.

السنيكرؼ ،عبد الرزاؽ أحمد1947(،ـ) الكسيط في شرح القانكف المدني ،د .ط ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي.
الشافعي ،دمحم بف إدريس الشافعي1410 (،ق1990ـ) ،األـ ،د .ط ،بيركت ،دار المعرفة.

الشربيني ،دمحم بف أحمد الشربيني1415(،ق  ،)1994مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،د .ط ،د .ـ ،دار الكتب
العممية.

الشريف ،شرؼ بف عمي1400( ،ق1980-ـ)،اإلجارة الكاردة عمى عمل اإلنساف ،د .ط ،المممكة العربية السعكدية ،دار الشركؽ.

شقفو ،دمحم ،د.ت ،أحكاـ العمل كحقكؽ العماؿ في اإلسالـ ،د .ط ،بيركت دار اإلرشاد.

الطبرؼ ،أبك الحسف عماد الديف بف عمي بف دمحم بف عمي1405(،ق) ،أحكاـ القرآف ،ط ،2بيركت ،دار الكتب العممية.

ابف عابديف ،دمحم أميف السيد عمر1412 ( ،ق 1992ـ) ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار  ،د .ط ،بيركت ،دار الفكر.

العبدرؼ ،أبك عبدهللا دمحم بف يكسف بف القاسـ1416(،ق1994-ـ) ،التاج كاإلكميل شرح مختصر خميل ،ط ،1د .ـ ،دار الكتب
العممية.

عميش ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد1404( ،ىػ 1984 -ـ) ،منح الجميل شرح مختصر خميل ،ط ،1بيركت ،دار الفكر.

العيني ،أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى 1420(،ىػ 2000ـ) البناية شرح اليداية ،ط ،1بيركت ،دار الكتب العممية.

الفيركز آبادؼ ،مجد الديف دمحم بف يعقكب1426(،ق2005ـ) ،القامكس المحيط،ط ،8بيركت ،مكتب تحقيق التراث مؤسسة
الرسالة.

قانكف ،العمل الفمسطيني ،ط مارس( ،)2010قانكف رقـ( )7لسنة 2000ـ.

قدامة ،أبك الفرج شمس الديف عبد الرحمف بف أبي عمر المقدسي ،د.ت  ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،د .ـ ،دار الكتاب
العربي.

قدامة ،أبك الفرج شمس الديف عبد الرحمف بف أبي عمر المقدسي1414(،ق1994ـ) ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،د .ط،
د .ـ ،دار الكتب العممية.

قدامة ،أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم1388 (،ىػ 1968 -ـ ،المغني ،د .ط  ،مصر ،مكتبة القاىرة.

القرطبي ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد األنصارؼ1384 (،ىػ 1964 -ـ) الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ ،د .ط ،مصر ،دار الكتب
المصرية -القاىرة.

القرطبي ،أبك عمر يكسف بف عبدهللا بف دمحم بف عبد البر1400(،ق1980 ،ـ) ،الكافي في فقو أىل المدينة ،د .ط ،السعكدية،
مكتبة الرياض الحديثة.

القميكبي ،أبك العباس أحمد بف أحمد بف سالمة القميكبي1415 (،ق1995ـ) ،حاشيتا قميكبي كعميرة عمى شرح منياج الطالبيف ،د.
ط ،بيركت دار الفكر.

ابف القيـ ،أبك عبدهللا شمس الديف دمحم بف أبي بكر1415( ،ق1994،ـ) ،زاد المعاد في ىدػ خير العباد ،ط ،27بيركت ،مؤسسة
الرسالة.

ابف القيـ ،أبك عبدهللا شمس الديف دمحم بف أبي بكر ،د.ت ،الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ،بيركت ،دار الكتب العممية.
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الكاساني ،عالء الديف أبك بكر بف مسعكد1406( ،ىػ 1986 -ـ) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ط ،2بيركت ،دار الكتب
العممية.

ابف ماجو ،أبك عبدهللا دمحم بف يزيد القزكيني2009( ،ـ) ،سنف ابف ماجو ،تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ،د .ط ،د .ـ ،دار إحياء
الكتب العربية.

الماكردؼ ،أبك الحسف عمي بف دمحم بف حبيب1419(،ق1999ـ) ،الحاكؼ الكبير ،د .ط ،بيركت ،دار الكتب العممية.
مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي جدة ،العدد الخامس ،كالعدد الثالث.

المراغي ،أحمد بف مصطفى 1365( ،ىػ 1946ـ) ،ط ،1تفسير المراغي ،د .ط ،مصر ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى
الحمبي كأكالده.

المكصمي ،عبد هللا بف محمكد بف مكدكد 1356 (،ىػ 1937 -ـ) ،االختيار لتعميل المختار ،د .ط ،القاىرة ،مطبعة الحمبي.

المكسكعة الفقيية ط ،4ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية1414( ،ق1993ـ) الككيت ،دار الصحكة.

ابف نجيـ ،زيف الديف إبراىيـ بف دمحم ،د.ت ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،د .ط ،د .ـ دار الكتاب اإلسالمي.

المرغيناني ،أبك بكر عمي بف عبد الجميل ،د.ت ،اليداية في شرح بداية المبتدؼ ،د .ط تحقيق طالؿ يكسف ،بيركت ،دار إحياء
التراث العربي.

ابف منظكر ،أبك الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ1414(،ق) ،لساف العرب ،ط ،3بيركت ،دار صادر.

النككؼ ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ ،د.ت ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،ط ،2إشراؼ زىير الشاكيش ،د .ـ ،المكتب اإلسالمي.
النككؼ ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ ،د.ت ،المجمكع شرح الميذب ،د .ـ ،المكتبة السمفية.

الييتمي ،أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر1357(،ق1983ـ) ،تحفة المحتاج في شرح المنياج ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرػ
لصاحبيا مصطفى دمحم.
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