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ملخص البحث

األجرة مبدأ مقابلة األعمال واخلدمات .وهي من األعمال قدميا وحديثا
يف املعامالت .سوف يقوم هذا البحث بدراسة األجرة يف منظور مذهيب
الشافعي واحلنبلي مث املقارنة بينهما .وهناك عناصر متساوية من حيث مبدأ
األجرة والصلة بينهما .وانطالقا من هذا ،تستهدف الدراسة توضيح
مفهوم األجرة من منظور مذهيب الشافعي واحلنبلي ،وتوضيح مصطلحات
أخرى تشبه مفهوم األجرة ،وتقارن حكم األجرة بني املذهبني يف بعض
القضااي .استخدم الباحثون يف كتابة البحث ومجع املعلومات حوله املنهج
الوصفي لبيان األجر ،واملنهج االستقرائي .وسيقوم الباحثون يف هذا املنهج
جبمع مجيع املعلومات املتعلقة ابستخراج هذه املعلومات من كتب الرتاث،
واملقاالت العلمية ،واجملالت اليت تتعلق أبحكام األجرة .مث املنهج
االستنباطي لبيان أدلتهم يف املوضوع واملقارنة بني املذهبني .على هذا
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 قد توصل الباحثون يف هناية الدراسة إىل نتائج البحث منها معرفة،النحو
 وأن هناك،األدلة الشرعية على جواز األجرة اعتماداً على األدلة املعتربة
أوجه اخلالف واالتفاق بني املذهبني يف بعض القضااي مثل قضية أخذ
 وأن هناك،األجرة على تعليم القرآن وعلوم الشريعة ويف جتهيز امليت
.مصطلحات أخرى لعناصر األجرة مثل اجلعالة واإلجارة

. واملذهب، اجلعالة، اإلجارة، األجرة:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
The ujrah is the principle of corresponding business and service.
It is an old and modern business in transactions. This research will
study on ujrah in the Shafi'i and Hanbali mazhab and compare
between the two. In terms of Ujrah principles, there are similar
elements and relationship between these two mazhabs. Based on
this, the research aims at explaining the concept of ujrah from the
perspective of the mazhab of Shafi'i and Hanbali, and clarifying
other terms that resemble the concept of ujrah, as well as
comparing the rules of ujrah between the two mazhabs in some
issues. The research used descriptive approach in discussing the
issues on ujrah and the inductive methodology. Adopting this
methodology, the research will collect all information related to
explanation on the issues based on classical books, articles and
magazines related to the topic. Meanwhile the deductive approach
is used to show their evidence in the subject and judgments and to
establish comparison between the two mazhabs. Among the
results of the research are Ujrah is permissible and legitimate
according to authentic jurisprudential evidence (dalil mu’tabar).
There are differences and similarities between the two mazhab in
some cases such as taking a fee on teaching of Quran and Sharia
sciences, dealing with the dead, and there are other terminologies
under the ujrah such as ju’alah and ijarah.
Keywords: Ujrah, Ijarah, Ju’alah, mazhab
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مقدمة
َح َّل
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل خري احلاكمني ،احلمـد هلل الـقائلَ ﴿ :وأ َ
َّ ِ
ين َآمنُواْ
ه
اّللُ الْبَـْي َع﴾ (البقرة  ، )275 :2احلمد هلل القائلَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الذ َ
الَ ََتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِجتَ َارًة َعن تَـَر ٍ
اض ِهمن ُك ْم﴾
ْ َ ْ َْ ْ َ
(النساء ،)٢٩ :٤ .احلمد هلل الذي أابح التجارة لعباده ،والصالة والسالم
على نبينا حممد الذي بني ما أنزل إليه من ربه .فصالة هللا وسالمه على
أشرف األنبياء واملرسلني ،وخامت النبيني ،النيب املصطفى األمني ،نبينا حممد
ابن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .أما
بعد:
فقد وضعت الشريعة اإلسالمية اخلطوت التوجيهية من كل جوانب يف
حياتنا .لذلك ،إن هذا البحث سوف يتحدث عن أبواب املعامالت
بصفة عامة فيما يتعلق بواقع الناس يف تعاملهم وال سيما يف هذا الوقت
الذي كثرت فيه أنواع التعامل .ومن أبواب املعامالت اإلجيار وهو من
أبواب التعامل بني الناس ،له أنواع خمتلفة وصور متعددة ،وأساليب اجلديد.
وهذا البحث يف هذا الباب مما تشتد احلاجة إليه ،لتجلي أحكام بصوره
املتعددة .
يتكرر هذا العقد يف حياة الناس يف خمتلف مصاحلهم وتعاملهم اليومي
والشهري والسنوي .فهو جدير ابلتعريف على أحكامه ،إذ ما من تعامل
جيري بني الناس يف األمكنة واألزمان املختلفة إال هو حمكوم بشريعة
اإلسالم وفق ضوابط شرعية ترعي املصاحل وترفع املضار .ولكن يف هذا
295

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

اليوم ،نستطيع أن نقول يوجد لدي الناس أن يطلبون األجرة يف مجلة
العالية للربح على خدماهتم.
يف ضوء هذا ،فإن البحث عن األجرة ومنظور مذهيب الشافعية واحلنابلة:
دراسة مقارنة حباجة إىل دراسة وتوضيح ملعرفة مكانة األجرة يف الشريعة
اإلسالمية وما توصل الفقهاء من املذهبني إليها من أحكام بغية االستفادة
منها .سيقوم الباحثون بذكر مفهوم األجرة يف اإلسالم وحكمه
ومشروعيته ،وأنواع األجرة ،وتطبيقات األجرة قدميا وحديثا ،وحكم األجرة
يف بعض القضااي من األعمال الدينية وكذلك اخلالف بني املذهبني ومها
املذهب الشافعي واملذهب احلنبلي ،وذكر اصطالحات أخرى لألجرة.
املبحث األول :مفهوم األجرة
يتكون هذا املبحث على ثالث مطالب من جهة التعريف يف لغة
واصطالح عند مذهيب الشافعي واحلنبلي وذلك عند الشريعة.
املطلب األول :تعريف األجرة
لغة :األجرة واإلجارة ومها نفس الشيء .األجر معناه اجلزء على العمل،
َجر أيْ ِج ُر :هو ما
واجلمع أجور .واإلجارة لغة بكسر اهلمزة مصدره من أ َ
األج ُر معناه الثواب .وقد أجره هللا أيجره،
َج ٍر يف عمل .و ْ
أعطيت من أ ْ
أجرا ،وآجره هللا إجيارا .وائتجر الرجل :تصدق ،وطلب األجر.
وأيجرهً ،
وتقول العرب :آجرك هللا :أي أاثبك هللا .فاألجرة :ما يثاب به األجري
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على عمله ( . )Al-Dahlawi, 1431Hغالبا ،تستخدم أجر لإلشارة إىل
ثواب اآلخرة وأجرة يشري إىل مكافأة العامل.
وشرعا :ورد يف التعريف اللغوي لألجر ،أن األجر واألجرة مبعىن واحد.
فإن ما يرد من التعريف لألجرة عند الفقهاء هو تعريف األجر .وقد عرف
الفقهاء أجرة بتعريفات متقاربة يف املعىن ،واختلفت ألفاظها .عرف البعلي
احلنبلي األجرة بقوله :العوض املسمى يف العقد اإلجارة .األجرة هو عبارة
عن متليك املنافع بعوض (  ،)Ibn Abidin, 1423Hبشروط معينة .األجرة
هلا العالقة ابإلجارة ،ألن اإلجارة النوع من األجرة وهو أجرة على املنفعة
املقدمة.
وأما معىن اإلجارة عند املذهبني كما يلي:
عرف الشافعية اإلجارة هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل
واإلابحة بعوض معلوم .أما تعريف من احلنابلة ،اإلجارة هي عقد على
منفعة مباحة معلومة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة ،أو يف عمل
معلوم بعوض معلوم ( .)Muhammad Najat, 1427Hفاإلجيار كالبيع
ابعتبار أنه متليك أي نقل احلق من طرف إىل آخر مع الفارق أن متليك
يف البيع يقع على العني بشكل دائم ويقع التمليك يف اإلجيار بشكل
مؤقت.
املطلب الثاين :مشروعية عقد األجرة:
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األجرة جائزة من العقود املشروعة .شرع هللا تعاىل مراعاة وتسهيال على
البشر ودفع للحرج ليحصل كل شخص على ما حتتاجه .وقد دل على
مشروعية األجرة من الكتاب والسنة واالمجاع ،واملعقول.
أوال :الكتاب
وإذا نظران إىل القرآن الكرمي لوجدان أن مجيع اآلايت الواردة عن جواز
األجرة وهي:
ورُه َّن ﴾ (الطالق :٦٥
 )١قوله تعاىل ﴿ :فَِإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
 . )٦وجه االستدالل هبذه اآلية واضحة ،وهو أن هللا تعاىل أمر إعطاء
األجر للمرضعة على عمل الرضاعة إذا مل يكن اإلرضاع تربعا .وهذا يدل
على مشروعية ذلك ،ووجوب االلتزام بدفع األجر يف مقابل املنفعة
املبذولة.
 ) ٢وقال هللا تعاىل يف قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم﴿ :فَـ َو َج َدا
ِ ِ
ِ
ض فَأَقَامه قَ َ ِ
َجًرا ﴾
ف َيها ج َد ًارا يُِر ُ
ت َال ََّّتَ ْذ َ
ال لَ ْو شْئ َ
ت َعلَْيه أ ْ
يد أَ ْن يـَْنـ َق َّ َ ُ
(الكهف  .)۷۷ :۱٨وهذه اآلية تدل على مشروعية أخذ األجرة ابعتبار
أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد يف شرعنا ما يؤيده

( Al-Dahlawi,

.)1431H
اثنيا :السنة
هناك أحاديث كثرية تدل على جواز األجرة .ما رواه أيب هريرة رضي هللا
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :قال تعاىل :ثالثة أان خصمهم يوم
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القيامة ،رجل أعطي يب مث غدر ،ورجل ابع حرا فأكل مثنه ،ورجل استأجر
أجريا فاستوىف منه ومل يعطيه أجره) . (Al-Bukhari, n.dوهذا احلديث مع
بيانه ملشروعية األجرة .يبني مدى اهتمام اإلسالم أبجر األجري من حيث
ذكر أن هللا سبحانه وتعاىل يتوعد من منع أجر األجري مبخاصمته له يوم
القيامة ،ومن كان هللا خصمه فهو من اخلاسرين .هلا السبب ،لكل اخلدمة
اليت تقوم ابلنسبة إىل العقد ،فال بد للدفع األجرة أو احلق إىل صاحبعا.
فضال عن قوله أنه صلى هللا عليه وسلم [أعطوا األجري أجره قبل أن جيف
عرقه] ( )Ibn Majah, n.dوعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال صلى هللا
عليه وسلم[ :من استأجر أجريا فليعلمه أجره] (.)al-Asbahani, 1425H
قد يبني هذا احلديث دليل على وجوب إيتاء األجرة وفقا أبمر النيب صلى
هللا عليه وسلم ملستأجر(.)Muhammad Najat, 1427H
اثلثا :اإلمجاع
فقد أمجعت األمة يف سائر األعصار واألمصار على وجوب دفع األجرة
لألجري ،وعليه العمل منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا دون خمالفة من
أحد ()Al-Mandhur, 1425H
رابعا:املعقول
وأما دليل مشروعية األجرة واإلجارة من املعقول فإن هللا سبحانه وتعاىل ما
كلف عبدا بعمل إال جزاء على ذلك عاجال أو آجال .وبني له ذلك
اجلزاء سواء كان ذلك التكليف فعل أو اجتناب ليحثه االمتثال ،قال هللا
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تعاىل﴿ :فَأ ََّما الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
يد ُهم ِهمن
ورُه ْم َويَِز ُ
َ َُ َ َ
الصاحلَات فَـيُـ َوفهي ِه ْم أ ُ
ُج َ
ضلِ ِه﴾ (النساء  .) ۱۷٣ :٣وإذا كان هللا تعاىل وهو املنعم املتفضل يويف
فَ ْ
العاملني أجورهم .فإن اإلنسان إذا عمل له غريه عمال ،جيب عليه أن
يوفيه األجرة من حيث إن النفوس شحيحة قلما تبذل شيئا أو منفعة
د ون مقابل .ولو عرف الناس أهنم ال يؤجرون على أعماهلم ما بذلوها،
وبذلك تضطرب حياة الناس وتضيع مصاحلهم فيها ( Al-Dahlawi,
.)1431H
املطلب الثالث :أركان و شروط األجرة
( Al-Ansar,

أركان هي كل شيئ جوانبه اليت يستند إليها ،ويقوم هبا
 .) 1414Hوهذا املعىن ،إذا ال حيتوي احدى من األركان ،فعقد األجرة
ابطلة .وأركنها كأركان البيع اليت وفقا عند رأي الشافعية واحلنابلة.
واألجرة :ركن من أركان األجرة كعقد اإلجارة عند اجلمهور وهي:
أوال :الصيغة
اثنيا :العاقد
اثلثا :األجرة
رابعا :املنفعة
وقد وضع الفقهاء لألجرة شروطا تبني حقيقتها وتبعد هبا عن النزاع
واخلصام فيها .جعلوا األجرة يف اإلجارة عند اجلمهور أن كل ما يصلح
مثنا يف البيع صلح أن يكون أجرة يف اإلجارة .األن سوف أييت ما يشرتط
الشافعية واحلنابلة يف األجرة.
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الركن األول :الصيغة
فالصيغة هي اإلجياب والقبول بني املؤجر واملستأجر .اإلجياب وهو اللفظ
الذي يصدر من املؤجر إلنشاء العقد .على سبيل املثال قوله :أجرتُك.
والقبول هو اللفظ الذي يصدر من املستأجر إلنشاء العقد .مثل قوله:

قبلت.
ُ
استأجرت أو ُ
هم يشرتطون الصيغة له الشروط املتقدمة يف البيع ومنها أن تكون مشتملة
على اإلجياب والقبول لفظا وأن ال يفصل بينهما فاصل طويل عرفا وموافقة
اإلجياب والقبول.
الركن الثاين :العاقد
الركن الثاين وهو العاقد سواء كان مؤجر أو مستأجر .ويشرتط يف كل
منهما أن يكون أهال للتعاقد ،أبن يكون مكلفا وهو ابلغا وعاقال .وأما
املمييز مل يتم تصنيفها أهال للتعاقد وهو رأي عند الشافعية واحلنابلة .فال
يصح عقد اإلجارة من صيب مطلقا وال جمنون ألن كال منهما ال والية له
على نفسه وال على ماله (.)Mustafa Bugha, 1434Hمث وال حمجور عليه
لسفه كما ال يصح لكافر أن يشرتي مصفحا أو رقيقا مسلما .ولكن هنا
يصح للكافر أن يستأجر مسلما خلدمته وإن كان يكره .وكذلك ال يشرتط
إطالق التصرف يف األجارة يف مجيع الصور .فمن السفيه يصح أن يؤجر
نفسه يف األمور اليت ال يكسب هبا عادة ككونه أجريا يف احلج خبالف
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املهن اليت يكتسب هبا كاحلدادة واإلجارة ،فإنه ال يصح أن يؤجر نفسه
فيها (.)Al-Jaziri, 1434H
الركن الثالث :األجرة
فاإلجارة ( )Al-Nawawi, 1423Hقسمان وهو على العني ويف الذمة .إذا
وردت اإلجارة على العني ،مل جيب تسليم األجرة يف اجملليس ،كما ال
يشرتط تسليم الثمن يف البيع .مث إن كانت يف الذمة ،ويف أنه شرط فيها
التأجيل أو التنجيم ،كانت مؤجلة أو منجمة .وإن شرط التعجيل ،وأن
أطلق ،فمعجلة وملكها املكري بنفس العقد استحق استيفاءها إذا سلهم
العني إىل املستأجر .ويشرتط العلم بقدر األجرة ووصفها إذا كانت يف
الذمة كالثمن يف الذمة.
الركن الرابع :املنفعة.
وهلا مخسة شروط:
الشرط األول :أن يكون متقومة.
فال تصح اإلجارة على منفعة كأن يستأجر أشجارا ليجفف عليها أو آنية
ليزين هبا الدكان .أما استئجار الكلب املعلهم للصيد واحلراسة ،ابطل على
األصح .وقيل :جيوز كالفهد والبازي والشبكة لالطياد واهلرة لدفع الفأر.
الشرط الثاين :أن ال يتضمن استيفاء عني قصدا.
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وهذا املعىن أن اإلجارة عقد تراد به املنافع دون األعيان ،هذا هو األصل
ماسة ،فتلحق تلك
إال أنه قد تستحق هبا األعيان اتبعة لضرورة أو حاجة ه
األعيان حينئذ ابملنافع .مثال ،االستئجار إلرضاع الطفل جائز ،ويستحق
به املنفعة وعني .فاملنفعة هو أن تضع الصيب يف حجرها وتلقمه الثدي
وتعصره بقدر احلاجة .والعني :اللنب الذي ميصه الصيب .وإمنا جور ملسيس
احلاجة أو ضرورة .ويف األصل الذي تناوله العقد ،وجهان .أحدمها :اللنب.

وأما فعلها ،فالتابع ألن اللنب مقصود لعينه وفعلها طريق إليه .وأصحهما
وه َّن
أنه فعلها واللنب مستحق تبعا لقوله تعاىل ﴿ :فَِإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
ورُه َّن﴾ ( .الطالق  .)٦ :٦٥علق األجرة بفعل اإلرضاع ال ابللنب ألن
أُ
ُج َ
اإلجارة موضوعة للمنافع وإمنا األعيان تتبع للضرورة.

الشرط الثالث :أن تكون منفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا.
كما اتضح ،أن اإلجارة قسمان ،إجارة على العني وإجارة على الذمة.
لإلجارة على العني ،فال يصح إيرادها على املستقبل كإجارة الدار السنة
املستقبلة .أما الواردة على الذمة ،فيحتمل فيها التأجيل والتأخري .كما إذا
قال :ألزمت محلي إىل موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر
كذا ،كما لو أسلم مؤجال ،وإن أطلق ،كانت حالة.
الشرط الرابع :حصول منفعة للمستأجر.
فما ال تدخله النيابة منها ال جيوز االستئجار عليه ،وإذا تدخله النيابة،
جاز االستئجار عليه كاحلج وتفرقة الزكاة.
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الشرط اخلامس :كون املنفعة معلومة العني والقدر والصفة.

فال جيوز أن يقول :أجرتُك أحدمها .مث إن مل يكن للعني املعينة والصفة إال
منفعة ،فاإلجارة حممول عليها .وإن كان هلا منافع ،وجب البيان .وأما
القدر ،فيشرتط العلم به سواء فيه إجارة العني والذمة .مث املنافع تقدر
بطريقني .أحدمها :الزمان كاستأجرت الدار للسكىن سنة والثاين :العمل

كاستأجرتك لتخيط هذا الثوب (.)Al-Nawawi, 1423H
املبحث الثاين :اتريخ األجرة
أمجع املسلمون على أن األجرة جائزة ومشروعة ،كما عرفنا قبل ظهور
اإلسالم قد تتعامل الناس ابألجرة يف حلياهتم يومية .لذلك ،هذا مبحث
سنناقش تطبيقات األجرة قدميا وحديثا.
املطلب األول :تطبيقات األجرة قدميا
قد انقسمت األجرة قدميا إىل ثالث مراحل اترخيية وهو عقد األجرة قبل
عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث يف عهده ،وأخريا عقد األجرة وقع بعد
عهد النيب وهو عهد الصحابة.
أوال :عقد األجرة قبل عهد النيب صلى هللا عليه وسلم:
يت َهاتَـ ْ ِ
ني َعلَى أَ ْن
قوله تعاىل ﴿ :قَ َ
ال إِِهين أُِر ُ
يد أَ ْن أُنْ ِك َح َ
ك إِ ْح َدى ابْـنَـ ََّ
ََتْ ُجَرِين َمثَ ِاينَ ِح َج ٍج ﴾ (القصص  .)٢٨-٢٦ :٢٨فهذه اآلية واضحة
أيضا يف الداللة على جواز االستئجار على العمل ،وذلك ألن شرع من
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قبلنا شرع لنا ما مل يرد انسخ .هذه اآلية عن قصة نيب هللا موسى مع نيب
هللا شع يب عليهما السالم .نيب هللا شعيب عليهما السالم ويبني احلاجة
لتزويج نيب هللا موسى مع احدى من بنتيه .وهو يضيعه كمهر على أن
يرعى له الغنم مثاين سنني يكون فيها أجريا عنده وإن شاء يتممها موسى
عليه السالم عشرا ،ولكن موسى عليه السالم أمت املدة كلها وهي عشر
تفضال م نه .من هذه القصة ،نيب هللا موسى أخذ األجرة كراعي الغنائم

كمهر الزواجه مع صفورا (.)Al-Dimashqi, 1420H
اثنيا :عقد األجرة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم

 )۱قبل بعثة رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم نبيا ،يف شبابه عمل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم كراعي األغنام .وكان ذلك يف سن املبكرة منذ
بلغ الثامنة حىت اخلامسة عشر من عمره .روي البخاري (( عن أَِيب ُهَريْـَرَة
ِ
اّللُ نَبِيًّا إَِّال
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ث َّ
صلَّى َّ
َر ِض َي َّ
[ما بـَ َع َ
َّيب َ
الَ :
اّللُ َعْنهَُ :ع ْن الن ِه
ط ِأل َْه ِل
ت فَـ َق َ
َر َعى الْغَنَ َم فَـ َق َ
اها َعلَى قَـَرا ِري َ
ال نـَ َع ْم ُكْن ُ
َص َحابُهُ َوأَنْ َ
ال أ ْ
ت أ َْر َع َ
َم َّكةَ] .هذا احلديث دل على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كراعي
األغنام أهل مكة أبخذ األجرة بعض القراط على خدماته

( Ibn Hajar,

.)1407H
 )٢كانت أول رحلة خيرج فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف التجارة إىل
الشام عندما كان عمره تسع سنوات ،فطلب من عمه مرافقته ،فوافق
وأخذه معه .وعندما أصبح شااب قواي وبلغ عمره العشرين ،شاركه يف التجارة
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مع خدجية بنت خويلد على أجرة معينة .قال ابن إسحاق :وكانت خدجية
بنت خويلد امرأة اتجرة ذات شرف ومال .تريد أن تستأجر الرجال يف
ماهلا وتضارهبم إايهم ،بشيء جتعله هلم ،وكانت قريش قوما جتارا ،فلما
بلغها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بلغها ،من صدق حديثه،
وعظم أمانته ،وكرم أخالقه ،بعثت إليه فعرضت عليه أن خيرج يف مال هلا
إىل الشام اتجرا ،وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار ،مع غالم
هلا يقال له ميسرة ،فقبله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها ،وخرج يف
ماهلا ذلك ،وخرج معه غالمها ميسرة حىت قدم الشام (.)Umar, 1410H
اثلثا :عقد األجرة بعد عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
 )۱روي عن شعبة :أن عمار بن ايسر رضي اّلل عنه قد أعطى األجرة
قوما قرأوا القرأن يف رمضان.
 )٢روي عن الوضني بن عطاء قال :كان ابملدينة ثالثة معلمني يعلمون
الصبيان ،فكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يعطي كل واحد منهم
مخسة عشر درمها يف كل شهر.
وجه الداللة من هذه اآلاثر :بينت هذه اآلاثر أن عمار بن ايسر وسعد
بن أيب وقاص أعطيا األجرة على قراءة القرأن وأن عمر كان يعطي ثالثة
معلمني يتولون تعليم الصبيان القرآن ابملدينة يف كل شهر مخسة عشر درمها
(.)Abd al-Fatah, 2016
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املطلب الثاين :تطبيقات األجرة يف هذا العصر
لقد سبق لنا احلديث عن األجرة قدميا وسوف أييت احلديث عن األجرة
يف عصران هذا حيث إن األجرة غالبا تتخدم يف األنشطة البشرية.
العمال
أوال :أجرة ّ
العمال هم الذين أخرجوا األعمال القدرة البدنية أو العقلية أو كالمها
ه
تتطلب الطاقة البشرية ليناصر يف عملية املنتجات .عالوة على ذلك ،أهنا
أصبحت واحدة من العناصر اهلامة يف إنتاج املنتجات واخلدمات .إن
للعمال كأجرة على قدراهتم اجلسدية
األجور تشكل من األموال الىت يعطي ه
والعقلية فيها .على هذا النحو ،أن يكون األجرة املدفوعة هلم أن تتناسب
مع العمل القائم به وال بد أن تزيد األجرة ليكمل تكليف النفس والعائلته.
العمال من خارج البالد ليكمل
على سبيل املثال ،إن احلكومة املاليزية أخذ ه
األعمال يف الشركات يف بعض القطاعات اليت نقص العمال مثل يف قطاع
الزراعة واملزارع.
اثنيا :مؤسسة الصندوق التعليمية العالية الوطنية ()PTPTN

قد وافقت جلنة جملس الفتوى الوطين للشئون اإلسالمية يف  ٢٨يوليو
٢٠٠٨م على توفري القدر هلذا القرض لرسوم اخلدمات إىل األجرة .الفرق

يف النسبة املئوية اليت فرضت على الطلبة  3%من بقية القرض فاملعىن
هنا ،رسوم اخلدمات تستند إىل نسبة مئوية معينة إىل مجلة القرض ورصيد
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كل شهر .فهو دل على الراب كما أنه متوافق مع طريقة العد من البنوك
التقليدية.
وَّتفيف  3%إىل  1%بناء على أساس األجرة .وأهنا مل حتسب على
أساس الرصيد الشهري على القرض .عموما ،أهنا أرخص مبقارنة مع
اإلحصاء السابق .وصيغة احلساب كما يلي:
األجرة = مجلة التمويلية املوافقة  xقدر األجرة  xمدة الدفعة
على سبيل املثال :إذا كان الطالب يستعري أو يقرتض ما يصل إىل

RM

 ،21 000فقدر األجرة هي واحدة من املائة سنواي ،فجملة األجرة
ملدة عشرة سنوات وهو:
األجرة =

RM 21 000

 10 x 1% xسنة =

RM 2 100

للعمال وهو يسمى ابلراتب وأجرة على
وبعد الدراسة ،أن يعطي األجرة ه
االقرتاض مؤسسة الصندوق التعليمية العالية الوطنية ( )PTPTNبدل
اخلدمات ،فقدر األجرة على ( )PTPTNهي واحدة من املائة سنواي
ضرب جبملة القرض.
البحث الثالث :أنواع األجرة
املقابل الذي يتقاضاه األجري من رب العمل لقاء ما يبذله من منفعة نفسه
هو األجري الذي يتفقان عليه وقت العقد .أن الفقهاء استنبطوا جواز أن
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تكون األجرة من األنواع ثالثة من الكتاب أو السنة أو مما كان عليه العمل
يف صدر اإلسالم.
وهذا األجر( )Al-Dahlawi, 1431Hينقسم إىل ثالثة أنواع:
النوع األول :األجر النقدي
النوع الثاين :األجر العيين
النوع الثالث :األجر منفعة
املطلب األول :األجر النقدي
النوع األول وهو أجرة النقد ،هو الوسيط الذي جيري به غالب تعامل
الناس وهو الوسيلة اليت إذا وقع التعامل هبا .قد اتفق الفقهاء أن تكون
جيوز األجرة نقدا .قد اشرتط الفقهاء يف النقد إن كان أجرة ،أن يكون
معلوما ،ويكون العلم هبا بيان جنسها ونوعها وصفاهتا وقدره إن كان يف
ذلك البلد أكثر من نقد متداول ،ومل يكن مثت نقد غلب استعماله .فإن
مل يبني ذلك يف العقد ،فتصبح فسد العقد ألنه ميكن يؤدي إىل اخلالف
بني املتعاقدين والنزاع املنهي عنه شرعا.
أما إذا تعددت النقود يف البلد وكان مثهت نقد غالب ،انصرف العقد إىل
النقد الغالب يف حالة عدم ذكره يف العقد .وأما إذا مل يكن يف البلد إال
نقد واحد مل حيتج إىل بيانه ألنه حينئذ يكون معلوما علما اتما لدي
املتعاقدين.

309

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

وبعد ذلك ،يشرتط الفقهاء يف التعامل ابلنقود أن يكون متداوال .فلو
استأجره بنقد انقطع تداوله مل يصح العقد ألن النقد غري متداول قد َّتلف
عنه شرط من شروط األجرة وهو أن تكون األجرة ماال متقومة .والنقد
غري املتداول ليس ماال متقوما فال يصلح أن يكون أجرة .فلذلك ،هناك
ليس خالف عند الفقاء تتضمن رأي الشافية واحلنابلة يف التعامل ابألجرة
النقد (.)Al-Dahlawi, 1431H
املطلب الثاين :األجر العيين

مث النوع الثاين هو األجر العيين .قد يتعاقد األجري ورب املال على أن

يعمل األول لدى الثاين مقابل أن يتقاضي أبجر عني كقطعة قماش أو
صاع من متر وغري ذلك .فإن كانت األجرة موجودة يف وقت العقد ،هناك
ليس خالف بني الفقهاء .وأما إن كانت العني اليت جعلت أجرة غري
موجودة يف وقت العقد ،فيشرتط الفقهاء أن يكون مما يثبت يف الذمة وهي
األموال مثلية .مث يشرتط بيان جنس ونوع وصفة وقدر األجرة اليت ثبتت
يف ذمة رب املال مما يرفع اجلهالة ويقطع التنازع.
أما إن كانت العني من األموال القيمية ،فإهنا ال تصلح أجرة إال أن تكون
موجودة متعينة يف وقت العقد ألن األموال القيمية ال تقبل الثبوت يف
الذمة ،فال تكون بذاهتا دينا أبدا.
املطلب الثالث :األجرة املنفعة

قال ابن عرفة :املنفعة هي ما ال متكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة ميكن
استيفاؤه غري جزء مما أضيف إليه .أما كون األجرة منفعة ،فقد الفقهاء
على جواز أن تكون األجرة املنفعة .وذلك ،كأن يؤجر شخص نفسه مدة
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معينة لشخص آخر على أن يسكنه األخري يف داره مدة معينة إال أن بعض
الفقهاء يشرتطون شروط يف املنفعة اليت جعلت أجرة يف العقد ،كما يشرتط
بعضهم صفة معينة يف عقد اإلجارة حىت يصلح أن يقابل فيه منفعة مبنفعة.
أما احلنابلة فريون جواز أن تكون املنفعة أجرة سواء كانت من جنس املنفعة
املعقود عليها أم مل تكن من جنسها .فتجوز خدمة خبدمة وخدمة بسكىن
دار (.)Al-Dahlawi, 1431H
ك
وقد استدل اجلمهور بعموم قول هللا تعاىل ﴿ :قَ َ
ال إِِهين أُِر ُ
يد أَ ْن أُنْ ِك َح َ
يت َهاتَـ ْ ِ
ني َعلَ ٰى أَ ْن ََتْ ُجَرِين َمثَ ِاينَ ِح َج ٍج ﴾ (القصص:٢٠
إِ ْح َدى ابْـنَـ ََّ
 .) ۲۷فإنه النكاح وهو منفعة عوضا يف اإلجارة .ومل يرد تفريق بني ما
إذا كانت املنفعة فيها من جنس املعقود عليه أو خبالفه.
وأما الشافعية ،فإهنم يفرقون بني إجارة الذمة وإجارة العني .فإن كانت
اإلجارة يف الذمة ،مثل أن يستأجر أجرا ليلتزم أبداء عمل يف ذمته فإهنم
ال جييزون أن تكون األجرة منفعة ألهنم يشرتطون يف اإلجارة الواردة
على الذمة تسليم يف اجملليس كرأس مال اجمللس ،وحيث كانت األجرة
منفعة فال يتصور وجودها يف اجمللس ألن املنفعة يتعذر استيفاؤها دفعة
واحدة وإمنا حتدث شيئا فشيئا.
وأما إذا كانت اإلجارة واردة على عني كأن يستأجر أجريا إجارة عني
أو يستأجر دار بعينها ،فإنه ال يشرتط األجرة تسليم األجرة فيها يف
اجمل لس ألن األجرة فيها كالثمن يف البيع فيصح تعجيلها وَتجيلها،
فحينئذ يصح أن تكون األجرة منفعة (.)Shams al-Din, 1096H
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وخالصة القول ،قد اتق الفقاء من املذهبني على جواز األجرة نقدا.
أما األجرة العيين ليس هناك خالف بني الفقهاء فإن كانت األجرة
موجودة يف العقد .وأما إن كانت العني اليت جعلت أجرة غري موجودة يف
وقت العقد ،فيشرتط الفقهاء أن يكون مما يثبت يف الذمة وهي األموال
املثلية .مث يشرتط بيان جنس ونوع وصفة وقدر األجرة اليت ثبتب يف الذمة
رب املال .مث جتوز األجرة املنفعة سواء احتد جنس املنفعتني أم اختلف،
وسواء كانت إجارة الذمة أم إجارة العني وهو رأي مذهب احلنابلة.
وأما رأي الشافعية أن األجرة تصح أن تكون منفعة إذا كانت اإلجارة
واردة على العني ،وإذا كانت واردة على منفعة يف الذمة ،فإن األجرة
ال تصح أن تكون منفعة.
املبحث الرابع :حكم األجرة على األعمال الدينية
هذا املبحث انقش اثنني من أحكام األجرة على األعمال الدينية فحسب،
ومها األجرة على تعليم القرآن وعلوم الشريعة وجتهيز امليت .كما هو معلوم،
أن األجرة جائزة ابتفاق الفقهاء ولكن هناك املشكلة يف طلب األجرة
على األعمال الدينية ألهنما عبادة واجبة على كل فرد مسلم يف األصل.
لذلك ،سوف نرى أقوال الفقهاء من املذهب الشافعي واحلنبلي يف أخذ
األجرة منهم.
املطلب األول:األجرة على تعليم القرأن وعلوم الشريعة.

312

األجرة في منظور مذهبي الشافعي والحنبلي :دراسة مقارنة

إن أخذ األجرة على تعليم القرآن الكرمي وعلوم الشريعة اإلسالمية كعلم
الفقه والتفسري واحلديث والعقيدة وغريها فيه خالف بني علماء السلف
واخللف .وكان هلم فيه آراء ابستناد على أدلة الشرع املعتربة .وملا كان على
كل مسلم تعلم هذه العلوم حبسبان طلب تعلمها فريضة على كل
مسلم.كما عرفنا ،اندرا يف زماننا من يعلمها بغري عوض ،ملا يتطلبه تعليمها
لتكسب حياته وحياة العائلته .ولذلك ،هذا البحث بيان موقف علماء
الشريعة من حكم أخذ األجر على تعليم هذه العلوم خصوصا من منظور
مذهيب الشافعية واحلنابلة.
الرأي األول :جواز األجرة على تعليم القرآن ،وأما االستئجار على تدريس
العلم فال جيوز يف مذهبهم إال إذا عني املعلم أشخاصا ومسائل مضبوطة
من العلم يعلمها هلم وهو عند مذهب الشافعية.
الرأي الثاين :يرى من ذهب إليه جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن

والعلوم الشريعة إذا مل يطلب املعلم ذلك ومل يشارط عليه .وروي عن أمحد
أنه قال :ال يطلب املعلم وال يشارط فإن أعطي شيئا أخذه وقال يف رواية
أخرى :أكره أجر املعلم إذا شرط فإذا كان ال يشارط وال يطلب من أحد
شيئا ،فأعطي شيئا

فليقبله.

الرأي الثالث :يرى أصحابه أنه ال جتوز أخذ األجرة على تعليم القرآن
وغريه من العلوم الشريعة .وهو الرواية عن أمحد .وهي مشهور مذهب
أصحابه يف أخذ األجرة على تعليم القرآن ،ولكنهم اتفقوا على جواز أخذ
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األجرة على تعليم الفقه واحلديث ألنه ال خيتص فاعله أن يكون من أهل
القرية (.)Abd al-Fatah, 2016
أدلة

املذاهب:

استدل الرأي األول على جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن وغريه من
علوم الشريعة مبا يلي:
أ) أدلتهم من السنة النبوية:

 )١روي عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه أنه قال :إن نفرا من أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مروا مباء فيهم لديغ ،فعرض هلم رجل من
أهل املاء ،فقال :هل فيكم من راق؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب
شاء ،فربئ ،فجاء ابلشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك ،وقالوا :أخذت على
كتاب هللا أجرا ،حىت قدموا املدينة ،فقالوا :اي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أخذ على كتاب هللا أجرا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا .أخرجه البخاري ،الصحيح
البخاري .كتاب الطب ،ابب الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم .رقم
احلديث .٥۷٣۷
وجه االستدالل :بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه أن كتاب
هللا سبحانه وتعاىل أحق أن يؤخذ عليه أجر ،وقوله صلى هللا عليه وسلم
عندما أخذ فيها األجر على الرقية ابلقرآن ،إال أن العربة بعموم اللفظ،
واللفظ يف احلديث عام يفيد جواز أخذ األجرة ،على تعليم كتاب هللا
تعاىل وقراءته ونسخه والرقية به وغري ذلك ،ألن اللفظ صاحل لذلك كله.
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 )۲روي عن سهل بن سعد الساعدي أن النيب صلى اّلل عليه وسلم قد
تتزوج إحدى من أصحابه مبهر حفظ القرآن .أتت النيب صلى هللا عليه
وسلم امرأة فقالت  :إهنا قد وهبت نفسها هلل ولرسوله صلى هللا عليه
وسلم ،فقال :ما يل يف النساء من حاجة .فقال رجل :زوجنيها .قال:
أعطيها ثواب .قال :ال أجد ،قال :أعطها ولو خامتا من حديد .فاعتل له،
فقال :ما معك من القرآن .قال :كذا وكذا  ،قال  :فقد زوجتكها مبا معك
من القرأن رواه البخاري.
وعلهمه لديها
وجه االستدالل :هذا احلديث يدل على من حفظ القرآن ه
القيمة اليت ميكن أن يكون مهر الزواج ،فيعلمه أو ما هو وارد فيه لديها
القيمة .لذلك ،يستحقق للمعلم أن َتخذ األجرة على تعليمه.
ب) أدلتهم من آاثر

الصحابة:

 )۱ما روي عن سفيان أن سعد بن أيب وقاص رضي اّلل عنه قال :من قرأ
القرآن أحلقته على ألفني.
 )۲ما روي عن الوضني بن عطاء أنه قال :كان ابملدينة ثالثة معلمني
يعلمون الصبيان ،فكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يعطي كل واحد
منهم مخسة عشر درمها يف كل شهر.
وجه الداللة من هذه اآلاثر :بينت هذه اآلاثر أن عمار بن ايسر وسعد
بن أيب وقاص أعطيا األجر على قراءة القرآن وإن عمر كان يعطي ثالثة

315

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

معلمني يتولون تعليم الصبيان القرآن ابملدينة يف كل شهر مخسة عشر
درمها .وإهنم أعطوا األجرة على قراءة القرأن وتعليمه.
ج) أدلتهم من القياس:
قياس على أخذ األجرة على تعليم القرآن والفقه واحلديث وغريها من
العلوم الشرعية على أخذ األجرة عليه كبناء املساجد والقناطر .كالمها فيه
املنفعة للمسلمني فالتعليم يف املعىن البناء ومبا أن أخذ الرزق على بناء
املساجد والقناطري من بيت املال فينبغي كذلك جواز أخذ األجرة على
تعليم القرآن الكرمي وعلوم اآلخر.
د) أدلتهم من املعقول:
 )١إن حاجة الناس ماسة إىل من يعلمهم القرآن والفقه ،وقل من يبذل
ذلك حسبة هللا تعاىل ،وقد كان للمعلمني أعطيات من بيت املال وزايدة،
لرتغيبهم يف إقامة احلسبة يف أمور الدين وجمازاة لإلحسان مبثله من غري
شرط إعانة هلم على معاشهم ،وقد كان يفيت بوجوب التعليم خوف من
ذهاب القرآن ،وحرص على تكثري حفاظ القرآن ،أما اليوم فقد اشتغل
احلفاظ مبعاشهم ،وقل من يعمل منهم ذلك حسبة ،لعدم تفرغهم له
وانشغاهلم حباجتهم .فلو مل يفتح هلم ابب التعليم ابألجر لذهب القرآن،
فأفيت جبوازه .لذلك ،فإن األحكام قد َّتتلف ابختالف
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 )٢إن التعليم أبجرة أفضل من أن يستدين املعلم ليتجر ألنه قد ال يقدر
على وفاء فيلقي هللا تعاىل أبماانت الناس.
وابلتايل ،وجه ما ذهب إليه الشافعية من عدم جواز األجرة على علوم ما
عدا علوم القرآن إال إذا عني املعلم أشخاصا ومسائل مضبوطة يعلمها
هلم ما

يلي:

أ) أدلتهم من الكتاب الكرمي:
قال تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنْـزلْنَا ِمن الْبيِنَ ِ
ات َوا ْهلَُدى ِم ْن بـَ ْع ِد َما
َ َ ُ ُ َ َ َ َه
َّاس ِيف الْ ِكتَ ِ
اّللُ َويـَْل َعنُـ ُه ُم َّ
بـَيَّـنَّاهُ لِلن ِ
الال ِعنُو َن﴾ (البقرة :۲
ك يـَْل َعنُـ ُه ُم َّ
اب أُولَئِ َ
.)١٥٩
ب) أدلتهم من السنة النبوية:

روي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال :من كتم علما أجلمه هللا يوم القيام بلجام من انر .احلديث .صحيح
ابن حبان برتتيب ابن بلبان :عبد هللا بن عمرو :رقم احلديث .٩٦
وجه الداللة من اآلية واحلديث :إن يف اآلية الكرمية واحلديث الشريف
حتذيرا ووعيدا شديدين ملن كتم العلم ،وال يكون شيء من الكتمان أبلغ
من أخذ األجرة على تعليم العلم ،واملقصود ابلعلم الذي ال ينبغي كتمانه
هو العلم الذي مل يعني من يتلقاه وما يلقي إليهم منه ،وذلك هو التدريس
العام ،والنهي عن أخذ األجرة عليه ألنه فرض كفاية ،واثبت على الشرع،
وألنه ال ينضبط فوجب على املعلم أن يقوم به من دون األجر ،أما إذا
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عني من يتلقون العلم ،واحنصرت املسائل اليت يتعلموهنا وضبطت ،جاز
أخذ األجرة على التعليم حينئذ ،النتفاء اجلهالة يف العمل.
أدلة أصحاب املذهب الثاين على جواز األجرة على تعليم القرآن والعلوم
الشرعية إذا مل يشارط املعلم عليه .هذا املذهب استدل أبدلة من السنة
النبوية والقياس كما

يلي:

أ) أدلتهم من السنة النبوية:
روي عن علي بن رابح أن أيب بن كعب رضي هللا عنه قال :كنت اختلف
إىل رجل مسن قد أصابته علة واحتبس يف بيته اقرئة القرآن فكان عند
فراغي مما اقرئه يقول جلارية له :هلمي بطعام أخي ،فيؤتى بطعام ال أكل
مثله يف املدينة فحاك يف نفسي منه شيء فذكرته للنيب صلى هللا عليه وسلم
فقال :إن كان ذلك الطعام طعامك وطعام أهله فكل منه وإن كان
يتحفك به فال َتكله.
وجه الداللة منه :أذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب رضي هللا عنه
أن أيكل من هذا الطعام الذي يقدم له إذا كان من عادة املتعلم وأهله
األكل من مثله ومل خيتص به أيب وهو ظاهر يف عدم إشرتاطه االطعام عليه
عوضا على تعليمه له.
ب) أدلتهم من القياس:
إن األجرة على تعليم القرأن والعلوم الشرعية إذا كانت بغري اشرتاط كانت
هبة جمردة فيجوز أخذها كما لو مل يعلمه شيئا.
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مث أدلة أصحاب الرأي الثالث على عدم جواز األجرة على تعليم القرآن
والعلوم الشرعية .وقد استدل هذا الفريق من القرأن ،والسنة ،واملعقول كما
يلي:
أ) أدلتهم من القرأن:

َجًرا فَـ ُهم ِهمن َّم ْغَرٍم ُّمثْـ َقلُو َن﴾ (القلم :٦٨
 )١قوله تعاىل﴿ :أ َْم تَ ْسأَ ُهلُْم أ ْ
 .)٤٦وجه الداللة :هذه اآلية تدل على أن دفع األجرة للمعلمني من قبل
املتعلمني بسبب لتنفري الناس من التعليم ألن ثقل األجرة مينعهم من الرغبة
فيه بل قد يؤدي إىل الرغبة عنه بسبب دفع بعوض.
 )۲قوله تعاىلَّ ﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلًا فَلِنَـ ْف ِس ِه ﴾ (فصلت .)٤٦ :٤١
ْ َ َ َ
وجه الداللة :هذه اآلية تدل على أن العمل الصاحل عبادة هللا ،وال شك
أن تعليم القرأن وعلوم الشريعة من األعمال الصاحلة اليت ال جيوز إيقاعها
على غري وجه هللا كاالستئجار عليها بل إن ما يفعله املعلم األجري يعترب
قربة هللا ،وابلتايل حيرم أخذ األجرة عليها.
ب) أدلتهم من السنة النبوية:

 )١روي عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أنه قال :علمت انسا من
أهل الصفة القرأن والكتابة ،فأهدى إىل رجل منهم قوسا قلت :قوس
وليس مبال ،أتقلدها يف سبيل هللا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم،
فقال صلى هللا عليه وسلم :إن كنت حتب أن تطوق طوقا من النار فاقبلها.
رواه أبوداود.
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وجه االستدالل به :من هذا احلديث ،حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عبادة بن الصامت رضي هللا عنه من أخذ هذا القوس عوضا عما قام به
من تعليم هؤالء القوم القرأن والكتابة ،وتوعده أبن يقلد بدهلا قوسا من
انر يوم القيامة ،وهذا الوعيد الشديد ال يكون إال على أمر حظره الشارع
ومنع منه ،فدل هذا على عدم أخذ األجرة على تعليم القرآن وغريه من
العلوم الشرعية.
 )۲روي عن أيب بن كعب رضي هللا عنه أنه علم رجال سورة من القرآن
فأهدى إليه مخيصه أو ثواب فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال:
لو أنك لبستها أو أخذهتا البسك هللا مكاهنا ثواب من انر .رواه ابن ماجه.
وجه االستدالل به :حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب بن كعب من
أخذ اخلميصة أو الثوب ،وتوعده على أخذها أو لبسها أن يلبسه هللا
تعاىل مكاهنا ثوابً من انر ،وهذا التحذير والوعيد ال يكون إال على أمر
منع منه الشارع ،فدل هذا على عدم جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن.

ج) أدلتهم من املعقول:
 )١إن تعليم القرآن والعلوم الشرعية قربة إىل هللا تعاىل وال يقع إال لفاعله،
فال جيوز أخذ األجرة عليه ابلشرط أو بغريه ألن أخذ األجرة عليه خيرجه
عن أن يكون قربة ،قياسا على الصالة والصيام.
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 )٢إن اجلعل الذي يؤخذ على تعليم القرآن حمرم كاجلعل الذي يؤخذ على
تعليم الصالة ،وذلك ألن كال منهما تعليم واجب على الناس ،وال يؤخذ
على أداء الواجب

األجر.

 )٣إن االستئجار على تعليم القرآن والعلم سبب لتنفري الناس عن
َجًرا
تعلمهما ،ألن ثقل األجر أشار إحلق سبحانه يف قوله ﴿ :أ َْم تَ ْسأَ ُهلُْم أ ْ
فَـ ُه ْم ِم ْن َم ْغَرم ُمثْـ َقلُو َن﴾ ( .الطور  )٤٢ :٥۲فيؤدي أخذ األجر على ذلك
إىل الرغبة عن الطاعات وهذا ال جيوز.
خالصة القول :إن جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن عند مذهب
الشافعية وأمحد .ولكن ،يف مذهب الشافعية ال جيوز أخذ األجرة على
تدريس العلم ما عدا تعليم القرآن إال إذا عني املعلم أشخاصا ومسائل
مضبوطة من العلم يعلمها هلم .ويرى من ذهب إليه رواية من أمحد جواز

أخذ األجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية إذا مل يطلب املعلم ذلك ومل
يشارط عليه ألنه كهبة جمرد .وبعد ذلك ،رواية أخرى يرى أنه ال جتوز أخذ
األجرة على تعليم القرآن وغريه من العلوم الشرعية .ولكن رأي مشهورمن
مذهب أصحابه يف أخذ األجرة على تعليم القرآن واتفقوا على جواز أخذ
األجرة على تعليم الفقه واحلديث ألنه ال خيتص فاعله أن يكون من أهل
القرية.
لذلك ،الصحيح هنا أنه ال أبس أن أيخذ األجرة إعانة له على االستمرار
يف التعليم والصرب عليه ألن كثريا من الناس قد ال يستطيع أن يعلم بدون
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شيء أو العوض ألنه ليس له دخل يقوم حباله ،حىت يتفرغ للتعليم .فإذا
أعطى أجرة على ذلك تفرغ للتعليم ونفع الناس .وقد روى البخاري يف
صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال :إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا ،وهذا يشمل التعليم ،التعليم
هو أهم ما يتدخل فيما يتعلق ابلقرآن ،وتعليمه الناس وتوجيههم
وإرشادهم ،هذا حيفظ ،وهذا يعلم ،هذا من أهم املهمات ومن أفضل
القرابت .فإذا أخذ عليه أجرة تعينه على هذا األمر العظيم فال أبس .إذن،
أرى أن طلب األجرة يف تعليم القرآن الكرمي وعلوم الشريعة جائز ملصلحة
اجملتمع كذلك الدين ألن األجرة ستكون املشجع ملن عندهم علم القرآن
والدين لتعليمهما إىل الناس .إذا عدم األجرة ،ليس عندهم مصدر الرزق
للمواصلة احلياة.
املطلب الثاين :أخذ األجرة على جتهيز امليت
من املعلوم ،كل إنسان يف هذه الدنيا سيموت ،كما قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل
س َذائَِقةُ الْمو ِ
نـَ ْف ٍ
ت ﴾ (آل عمران  .)١٨٥ :٣فاحلكم على جتهيز امليت
َْ

فرض الكفاية وهو واجب على مجيع املسلمني ،ولكن إذا قام به البعض
سقط عن الباقني .األمور يف جتهيز امليت تتضمن تغسيل امليت ،وتكفينه،
وصالة للميت ،وكذلك محل ودفن امليت .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن
نقول أن قراءة القرآن للميت جزء من جتهيز امليت .كما عرفنا يف ماليزاي،
كمل الشخص بتجهيز للميت فله أجرته .هذه األجرة ال بد منها
بعد أن ه
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ابستخدام مال امليت أو مال ورثة امليت أو من بيت املال .لذلك ،سنناقش
األحكام املتعلقة بتجهيز امليت عند آراء املذهبني الشافعي واحلنبلي.
قال الشافعية  :وتصح اإلجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه ،وقراءة
القرآن أو بعضه ،وحنو ذلك مما هو فرض كفاية ،وليس بشائع يف األصل،
وإن تعني على األجري يف األصح .
أما احلنابلة فإهنم كرهوا االستئجار على غسل امليت ،ومل حيرموه ،قال يف
كشاف القناع :ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ،يعين :الغسل،
والتكفني ،واحلمل ،والدفن ()Aisyatul Amirah, 2015
قال الشربيين يف كتابه مغين احملتاج يف االستئجار للقرب ،والقرب على
قسمني :ما حيتاج إىل نية ،وما ال حيتاج إىل النية .والقسم الثاين إن كان
فرض كفاية ،فإما أن يكون شائعا يف األصل أوال ،وقد شرع فيها هو شائع
يف األصل ،فقال ال تصح من إمام وغريه .إجارة مسلم ولو عبدا اجلهاد
ألنه يقع عنه ،وألنه إذا حضر الصف تعني عليه ،واحرتز ابملسلم عن
الذمي ،وهو صحيح ابلنسبة إىل اإلمام اآلحاد فيمتنع على األصح كما
ذكره يف كتاب السري .مث شرع فيها حيتاج إىل نية ،فقال وال عبادة أي ال
تصح إجارة لعبادة جتب هلا نية كالصالة والصوم .إذا القصد منها امتحان
املكلف بكسر نفسه بفعلها ،وال يقوم األجري مقامه يف ذلك ،وهل
يستحق األجري ما عمل؟ مل يصرحوا به ،لكن قضية قوهلم يف النفقات :إن
كل ماال يصح االستئجار عليه ال يستحق فاعله أجرة للعمل وإن ما عمل
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طاما يف األجرة عدم االستحقاق إال استئجار لقربة من حج أو عمرة
وركعيت طواف تبعا هلما عن ميت أو عاجر كما مر يف كتابه وتفرقة زكاة
وصوم عن ميت وذبح هدى وأضحية وحنوها فيجوز .وضابط هذا :أن
كل ما تدخله النيابة من العبادة جيوز االستئجار عليه وما ال فال .مث شرع
فيما هو فرض كفاية غري شائع يف األصل ،وإن تعيني على األجري األصح.
فاملذهب الشافعية قالوا جواز أخذ األجرة على تغسيل امليت ألن هو فرض
كفاية ،وليس شائع يف األصل وإن تعيني على األجري األصح (al-
.)Sharbini, 1997
هذا القول للشربيين يدل على أن العمل الديين يف تعيني حكم جواز األجرة
فيها .أما هذا العمل من فرض عني أو فرض كفاية .أما هل جيتاج إليه
النية أم ال .رأى اإلمام الشربيين أن عدم جواز يف أخذ األجرة يف فرض
عني وفيما حيتاج إىل النية إال يف احلج وتفرقة الزكاة .أما إذا كان فرض
كفاية وفيما ال حيتاج إىل النية فعليه ال أبس أبخذ األجرة منها.
احتج بعضهم على جواز أخذ األجرة على فرض الكفاية بعامل الصدقة
فإهنا أجرة على األصح وذكر الدفن بعد التجهيز من ذكر اخلاص بعد
العام لدخوله فيه كما يعلم مما قدرته.
أما الصالة وقراءة القرآن على امليت ،فال جيوز أخذ األجرة على واحدة
منهما ،وذلك لتمحضهما للعبادة ،وهذا ابتفاق أكثر العلماء ،وحىت
أولئك الذين يرون جواز قراءة القرآن على امليت ،ووصول ثواهبا له ،فإهنم
يشرتطون جلوازها أن ال تكون يف مقابل أجرة .وإذا تقرر هذا ،فليعلم
السائل أن املقابل املايل إذا كان مأخوذا عن اجلميع ،حبيث لو ترك الصالة
324

األجرة في منظور مذهبي الشافعي والحنبلي :دراسة مقارنة

مثال أو القراءة يكون األجري خمال مبا اتفق عليه مسبقاً ،فجميع املقابل
حرام للقاعدة املعروفة ،وهي أن الصفة إذا مجعت حراما وحالالً غلب

احلرام .وهي قاعدة معمول هبا عند بعض الشافعية (.)n. a., 2001
ابلنسبة لقراءة القرآن على امليت ،بعض الشافعية أجازوا األجرة ألهنا
يستفيد للميت .أما عند احلنابلة ،مينعوا يف أخذ األجرة ألهنا ال يستفيد
منه األموات شيئا .هم يقولوا أبن العمل ألجل مادية فحسب ليس عليه
من ثواب .لذا ،فكيف يثبت على امليت.
عن القاضي حسني يف ((الفتاوى)) :إن االستئجار لقراءة القرآن على
رأس القرب مدة جائزة كاالستئجار لألذان وتعليم القرآن .واعلم أن عود
املنفعة إىل املستأجر شرط ،فيجب عودها يف هذه اإلجارة إىل املستأجر
أو ميته .فاملستأجر ال ينتفع بقراءة غريه .ومعلوم أن امليت ال يلحقه ثواب
القراءة اجملردة ،فالوجه :تنزيل االستئجر على صورة انتفاع امليت ابلقراءة.
وذكروا له طريقني:
أحدمها :أن يعقب القراءة ابلدعاء للميت ألن الدعاء يلحقه ،والدعاء
بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة.
والثاين :ذكر الشيخ عبد الكرمي السالوسي ،أنه إن نوى القارئ بقراءته أن
يكون ثواهبا للميت ،مل يلحقه .وإن قرأ مث جعل ما حصل من األجري له.
فهذا الدعاء حبصول ذلك األجرة للميت ،فينفع للميت.
ظاهر الكالم القاضي حسني صحة اإلجارة مطلقا وهو املختار .فإن
موضع القراءة موضع بركة ،وبه تنزل الرمحة .وهذا املقصود ينفع امليت (Al-
.)Nawawi, 1423H
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الفتوى من صاحب السماحة الدكتور نوح علي سلمان رمحه هللا عن حكم
أخذ األجرة على تغسيل امليت :إن غسل امليت من فروض الكفاية ،وأوىل
الناس بذلك هم أوىل الناس ابمليت ،أي ورثته وأقاربه ،وجيوز هلم أن
يستأجروا من يقوم هبذا الواجب عنهم ،وجيوز للمسلم أن أيخذ األجر
على ذلك ألن العبادة اليت ال جيوز أخذ األجر عليها هي فرض العني،
تفرغ هلا.
وأما فروض الكفاية فيجوز أخذ األجرة على القيام هبا خاصة إذا َّ
وأما األجر عند هللا فال يعلمه إال هللا تعاىل ،فإن كان كل قصده من تغسيل
األموات الدنيا اليت يصيبها فليس له أجر غسل امليت بل له أجر طلب
الرزق ألن اجملاهد إذا مل يرد إال الدنيا ليس له أجر اجلهاد ،وإن كان يريد
الديين عنهم ،فهو مأجور
بغسل امليت نفع املسلمني وأداء هذا الواجب ه
تفرغه هلذا األمر وتركه
إن شاء هللا تعاىل ،وما أيخذه من مال هو بدل ه

أسباب الرزق ألداء هذه املهمة (.)Nuh, 2016
خالصة اخلالف يف املسألة

إن مجهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة مينعون يف أخذ األجرة من صالة
اجلنازة .أما يف تكفني امليت ،ودفن امليت وغسله قد جيوز عند مذهب
الشافعية إذا تعني على األجرة هو األصح ولكن يكره عند احلنابلة وال
حيرموا كما قالوا يف كشاف القناع :ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك،
يعين :الغسل ،والتكفني ،واحلمل ،والدفن.
ابلنسبة حلكم أخذ األجرة يف قراءة القرآن على امليت ،هناك قوالن .القول
األول :بعض الشافعية الذين أجازوا األجرة ألهنا تفيد للميت .أما القول
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الثاين رأي احلنابلة الذين منعوا أخذ األجرة ألهنا ال يستفيد منها األموات
شيئا.
كما عرفنا ،أن حكم األصل يف جتهيز امليت هو فرض كفاية ولكن ذلك
احلكم سيصبح فرض عني إذا ال يوجد يف ذلك املكان من يقوم هبذا
العمل ،وجيب على العامل بتجهيز امليت القيام بذلك ،وعليه فال جيوز له
أن أيخذ األجر منه.
املبحث اخلامس :اصطلحات أخرى لألجرة.
مصطلحات أخرى لألجرة وهي اإلجارة واجلعالة  ،وكل منهما حيمل نفس
اهلدف ابألجرة وبينهما عالقة.
أوال :اإلجارة
َجَر وهو :ما يستحق
اإلجارة يف اللغة :اسم لألجرة على وزن فعالة ،من أ َ

َجر وهو
على عمل اخلري ولذا يدعى به .قيل :اإلجارة مشتقة من األ ْ
العوض (.)Al-Fauzan, 1423H
ويف االصطالح :عرفها صاحب مغين حمتاج وهو مشس الدين حممد بن
أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي بقوله :عقد على منفعة مقصودة معلومة،
قابلة للبذل واإلابحة بعوض معلوم (.)Mustafa Bugha, 1434H
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عرفها احلنابلة أبهنا :عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة معلومة ،من عني
معينة أو موصوفة يف الذمة أو عمل وممعلوم بعوض معلوم ( al-Futuhi,
.)n.d
اثنيا :اجلعالة
اجلعالة يف اللغة :اجلُعل :األجر ،يقال :جعلت له جعالً .واجلعالة :بتثليب
اجليم :اسم ملا جيعل لإلنسان على فعل شيء.

يف اصطالح :عرف الفقهاء الشافعية :أبهنا التزام عوض معلوم على عمل
معني معلوم أو جمهول يعسر ضبطه .وعرفها فقهاء احلنابلة :أن جيعل سيئا
معلوما ملن له عمال معلوما أو جمهوال مدة معلومة أو جمهولة.
مثاهلا عند اجلهل به أن يقول :من رد علي فرسي الضال فله كذا من املال.
فإن العمل الذي يباشره العامل يف هذه الصورة غري معلوم ألن كيفية
البحث وطرقه ومقداره كل ذلك غري معلوم .مثل آخر :أن يقول :من
حيضر يل دواء معينا فله كذا أو من جيلب يل الزابئن فله كذا أومن جنح يف
صفه فله كذا أو من أذن هذا املسجد شهرا فله كذا أو من أجاب على
السؤال معني فله كذا .وجيوز أخذ اجلعالة على األذن واإلمامة .وكذلك
اجلعالة على الدعاء وتصح اجلعالة على الشفاء وإن مل يكون مقدورا إال
أن أسبابه مقدور عليهن.
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واجلعالة أوسع من اإلجارة ،ومتتاز عنها يف كوهنا مع جهالة العمل واملدة
خبالف اإلجارة ( .)Za’tari, 1427Hواجلهالة ال َّتالف اإلجارة إال يف
أربعة أحكام:
 )۱يف جوازها مع جهالة العمل خالفا لإلجارة.
 )٢وصحته عند عدم تعيني الطرف اآلخر.
 )٣يف اجلعالة ال يشرتط قبول العامل.
 ) ٤يف أن اجلعل إذا عجل فيها مل ميلك ابلتعجيل خبالف اإلجارة ،فإن
األجرة إذا دفعت معجال للمؤجر متلكها (.)al-Khafif Ali, 1426H
لذلك ،عرفنا اجلعالة هي عقد جائز بينما اإلجارة عقد الزم ،ليس ألحدمها
أن يفسخه العقد إال برضا آخر .واجلعالة ميكن للفسخ من صاحب العمل
ما شاء .كما أن للعامل أن يسقط عمله ما شاء برضا الطرف اآلخر أم
ال.
خالصة املسألة
أن األجرة واإلجارة خمتلفتان يف األمور املعقود عليها .األمور اليت تنعقد
هبا األجرة هي العمل أو اخلدمة .وأن األجرة تعطى بعد انتهاء اخلدمة أو
العمل يف العقد .وإضافة إىل ذلك ،يشرتط يف العقد تعيني العمل أو اخلدمة
ومدة الوقت للعمل .أما يف عقد اإلجارة ،فإن األمور اليت تنعقد فيها
تتكون املمتلكات املستأجرة من
تتناول عقد املنفعة أو االستخدام .قد ه
املنزل أو السيارة .إن العقد موجود ولكن استخدامه مل يبدأ أو مل يوجد
بعد .ويشرتط يف عقد اإلجارة أيضا يف حتديد املدة الزمنية الستخدامها.
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كمل عمال معينا على معلوم أو جمهول
أما اجلعالة فاألجرة عطيت ملن ه
يعسر ضبطه عند الشافعية ،وزايدة على مدة معلومة أو جمهولة وهو عند
مذهب احلنابلة .وابلتايل ،فإنه ميكن أن نلخص أن األجرة ،ولإلجارة،
واجلعالة هلا نفس اهلدف وهو إعطاء األجرة على العمل بعد متام القيام
به .واألجرة أيضا حتتاج إىل العمل أو اخلدمة لينعقد ولو مل يوجد عند
العقد ،بينما اإلجارة هي املنفعة أو اخلدمة اليت حتتاج إىل تعاقد.
اخلامتة وأهم انئج البحث
يف هناية هذا البحث ،توصلنا إىل أن األجرة هلا أحكام ،وأركان ،وشروط
معينة ،والبد أن تستند إىل الشريعة اإلسالمية وأن يعمل هبا املؤجر
واملستأجر .وهناك اختالف يسري بني مذهيب الشافعي واحلنبلي يف بعض
القضااي مثل مسألة أخذ األجرة على تعليم القرآن وتعليم علوم الشريعة.
إن األجرة هلا عالقة ابإلجارة ،ألن اإلجارة نوع من األجرة وهي أجرة على
املنفعة املق هدمة .على سبيل املثال ،استئجار البيت وهو يعين أجرة على
منفعة ذلك البيت .ويف نفس الوقت ،األجرة ميكن وضعها على الوظيفة
والعمل ويسمى براتب للعاملني يف املؤسسات العامة واخلاصة.
اختالف الفقهاء يكون من حيث التعريف ،وذلك أن الشافعية عرفوا
اإلجارة أبهنا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلابحة بعوض
معلوم .أما احلنابلة فعرفوا اإلجارة أبهنا عقد على منفعة مباحة معلومة من
عني معلومة أو موصوفة يف الذمة ،أو يف عمل معلوم بعوض معلوم.
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األجرة هي من العقود املشروعة .شرع هللا تعاىل مراعاة وتسهيال على البشر
ودفع للحرج ابستناد إىل الكتاب والسنة واالمجاع ،واملعقول .حقيقة ،هذا
العقد قد تعامل قبل عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وما زال اثبت إىل
يومنا هذا .إن األجرة على تعليم القرآن وعلوم الشريعة عنده خالف بني
الفقهاء من حيث جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن عند مذهب
الشافعية وأمحد .ولكن ،يف مذهب الشافعية ال جيوز أخذ األجرة على
عني املعلهم أشخاصا ومسائل
تدريس العلم ما عدا تعليم القرآن إال إذا ه
مضبوطة من العلم يعلمها هلم .ويرى من ذهب إليه رواية من أمحد جواز
أخذ األجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية إذا مل يطلب املعلم ذلك ومل
يشرتط عليه ألنه كمجرد هبة .وبعد ذلك ،رواية أخرى أهنا ال جتوز أخذ
األجرة على تعليم القرآن وغريه من العلوم الشرعية.
اختلف الشافعية واحلنابلة يف أخذ األجرة على جتهيز امليت ،حيث منعوا
يف أخذ األجرة من صالة اجلنازة .أما يف تكفني امليت ،ودفن امليت وغسله
جوز الشافعية إذا تعني على األجرة وهو األصح ،أما احلنابلة فريونه
فقد َّ

مكروها ومل حيرموا.

ابلنسبة حلكم أخذ األجرة يف قراءة القرآن على امليت ،هناك رأاين .األول،
بعض الشافعية أجازوا األجرة ألهنا تفيد امليت .أما الثاين منع احلنابلة أخذ
األجرة ألهنا ال تفيد األموات شيئا.
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 واجلعالة،وإن هناك عالقة بني األجرة مصطلحات أخرى مثل اإلجارة
وكلها تؤدي هدفا واحدا وهو إعطاء األجرة على العمل الذي مت القيام
.به
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