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 اإلهدا 
 

 . سيدنا محمد والمرسميف، د الخمؽإلى سيّ  ،ـ المتعمميفلعمـ الذي عمّ إلى منارة ا
 والدتي،اقمبهإلى مف حاكت سعادتي بخيوط منسوجة مف  ،العطاء إلى الينبوع الذي ال يمؿّ 

 .العزيزة
مف أجػؿ دععػي عػي طريػؽ  بشيءٍ الذي لـ يبخؿ  ،بالراحة والهناء ألنعـ وتعبإلى مف سعى 

 .والدي العزيز ،النجاح
سػػهر  وتحّممػػت معػػي ،الصػػعوباتوعانػػت الكثيػػر مػػف  ،أكثػػر مػػف  ػػـّ  قاسػػت معػػي إلػػى مػػف 

 .غواليأبنائي ال ـومعهوأ مها الكراـ، األياـ، زوجتي الغالية، الميالي وتعب 

وشػػئيئاتي  أشػػئائي وعػػائبلتهـ ،بػػذكرا ـ عػػؤادي ويمهػػ  ،بهـ يجػػري عػػي عروقػػيإلػػى مػػف ُحػػ
ومدرسػػة الصػػديؽ الخيريػػة  سػػبلمية لرعايػػة األيتػػاـعػػي جمعيػػة دورا اإل وعػػائبلتهف، وزمبلئػػي

 .األساسية

الشػػريعة عػػي جامعػػة الخميػػؿ،  أ ػػؿ ،رروكممػػات مػػف دُ ، مػػف ذ ػػب حروعػػاً  يإلػػى مػػف عممػػون
 .عي جامعة الئدس كمية الدعوة وأصوؿ الديفو 

كميػػة الػػدعوة  تػػيإلػى مػػف سػػاعدوني وتحّممػػوا معػػي عنػػاء البحػث والتوثيػػؽ، العػػامميف عػػي مكتب
 .ـهالخميؿ، كاف اهلل معوبمدية 

 .إلى العّماؿ المخمصيف وأرباب العمؿ أجمعيف
 .أ دي عممي المتواضع  ذا

 الطالب
 سمير محمد العواودة
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أقػػر أنػػا معػػّد الرسػػالة بمنهػػا قُػػدمت لجامعػػة الئػػدس، لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير، وأنهػػا نتيجػػة 
رد، وأف  ػػذا الدراسػػة، أو أي جػػزء أبحػػاثي الخاصػػة، باسػػتثناء مػػا تػػـ اإلشػػارة لػػ  حيػػث و 

 .منها، لـ يئدـ لنيؿ درجة عميا ألي جامعة أو معهد آخر
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 الشكر والعرفان
 

وامتثااًل  1{ ِلَنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريمٌ َوَمن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر } :انطبلقًا مف قوؿ اهلل 
، وعرعانًا بالفضؿ أل م  عإنني أجد نفسي ممزمة 2"ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس:" لئوؿ الرسوؿ 

 :بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أسهـ وساعد ونصح وشّجع عي  ذا البحث، وأخّص منهـ
عضيمة الدكتور عروة عكرمة : ف تفضبل بئبوؿ اإلشراؼ عمى  ذا العمؿالدكتوراف الفاضبلف المذا

صبري حفظ  اهلل تعالى، والدكتور ياسر زبيدات بارؾ اهلل عي ، عمئد جادا عمّي بالنصائح والتوجيهات 
 .والتصويبات، وأعطياني أغمى األوقات وأنفسها

 :ث مف خبلؿ مناقشة  ذا العمؿ و ـاألساتذة الكراـ المذيف تفضموا بالمواعئة عمى إثراء  ذا البح
 .الدكتور جماؿ الكيبلني عميد كمية الشريعة عي جامعة النجاح الوطنية. 0
الدكتور حساـ الديف عفانة أستاذ الفئ  وأصول  عي جامعة الئدس ، والذي كاف قد تفّضؿ وأشار . 7

 .عمي بموضوع  ذا البحث
الكراـ ابتداًء باألساتذة عي كمية الشريعة عي جامعة ولف أنسى التئدـ بواعر الشكر إلى بئية أساتذتي 

وبرنام  وكمية الئرآف والدراسات اإلسبلمية، الدعوة وأصوؿ الديف  وانتهاًء بإخوانهـ عي كميةالخميؿ، 
الفئ  والتشريع عي جامعة الئدس، وجميع العامميف عي الحئؿ العممي مف موظفيف، راجيًا مف اهلل أف 

وأ م ، وال يفوتني أف أتئدـ بالشكر أُلسر المكتبات العامة عي مكتبة بمدية  لشرعيا يبئيهـ منارة لمعمـ
الخميؿ ومكتبة جامعة الخميؿ وأتّوجهـ بالعامميف عي مكتبتي كمية الحئوؽ و  الدعوة وأصوؿ الديف عي 

 .جامعة الئدس، وبجوار ـ كؿ مف ساعد عي طبع وتدقيؽ ومراجعة  ذا العمؿ المتواضع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .02سورة النمؿ، آية رقـ  1

، وحكػػػـ 0800، بػػػرقـ 877رواا أبػػػو داود عػػػي سػػػنن ، كتػػػاب األدب، بػػػاب  عػػػي شػػػكر المعػػػروؼ، ص  2
 .وذلؾ خبلؿ حكم  عمى سنف أبي داود عمي  الشيخ األلباني بمن  حديث صحيح
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 الممخص 
 
واجبات العماؿ وحئوقهـ عي الشريعة اإلسبلمية مئارنة مع قانوف " تناوؿ  ذا البحث والمعنوف بػ 

حيث إلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني، الواجبات والحئوؽ لمعامؿ عي الشريعة ا" العمؿ الفمسطيني 
بياف معنى الحؽ لغة  بدأت عي  بتعريؼ الواجب عند عمماء المغة وعمماء الشريعة اإلسبلمية، ثـ

عند عمماء المراد مف مصطمح العمؿ  ىواصطبلحًا وكذلؾ عند عمماء الئانوف، بعد ذلؾ بياف المعن
ناقش البحث مشروعية عئد اإلجارة عي الشريعة اإلسبلمية والتكييؼ الفئهي الشريعة اإلسبلمية، و 

وأ ـ ( واألجير المشترؾ األجير الخاص) لوظيفة العامؿ، مع بياف نوعي اإلجارة عمى األشخاص
الفروؽ بينهما ، بعد ذلؾ تطرؽ البحث لمحديث عف نظرة اإلسبلـ لمعمؿ ولمعماؿ عي حئؿ التجارة 

 .والزراعة وبئية المجاالت، مبّينًا تكريـ اإلسبلـ لمعامؿ بغّض النظر عف وظيفت 
يني، و ذا ثـ تناوؿ البحث واجبات العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسط 

إنجاز العمؿ الُمتفؽ عمي  عمى أكمؿ وج ، ومتابعة العامؿ عمى متابعت  لمعمؿ بنفس ، :  ي الواجبات
كاف العمؿ المحدد، وأ مية المحاعظة عمى أدوات العمؿ التي تكوف تحت موكذلؾ ضرورة التواجد عي 

وضعتها الشريعة اإلسبلمية مسؤولية العامؿ، ثـ تنفيذ العامؿ ألوامر صاحب العمؿ ضمف الحدود التي 
 .وأثبتتها نصوص الئانوف

ثـ تطرؽ البحث لمواجبات األخبلقية التي ترتبط بمبدأ ُحسف النية، و ي عدـ إعشاء أسرار  
العمؿ مؤكدًا ضرورة تفريؽ الئانوف بيف السّر المهني والخبرة المكَتَسبة مف العمؿ، ثـ ضرورة معاممة 

اية ثـ بّيف البحث أ مية استعماؿ العامؿ لوسائؿ النظاعة والوق، العمؿ معاممة حسنة عمبلء صاحب
ثـ تناوؿ البحث الحئوؽ األخبلقية لمعامؿ التي يجب أف يتمتع بها ، وتشمؿ المتوعرة عي موقع العمؿ، 

ة بالعطؼ ، ثـ النظرة اإلنسانية الموسومريف عمى العمؿضرورة توعير الدولة عرص العمؿ المناسبة لمئاد
وضرورة العمؿ عمى رعع الروح المعنوية لمعامؿ وتحفيزا الدائـ مف ِقبؿ صاحب العمؿ  عامؿ،والرحمة لم

أو مف ينوب عن ، ثـ تطرؽ البحث لمسملة  تشغيؿ األطفاؿ وبياف األثر السمبي مف الناحية الشرعية 
 .والئانونية

وع حؽ ، ثـ تناوؿ البحث موض إلى حؽ العامؿ عي تمدية العباداتكما أشار  ذا البحث 
العامؿ عي األجرة وبياف كيفية تحديد ا واألمور التي ينبغي مراعاتها عند تحديد ا، وذلؾ بالمئارنة بيف 
ما أوردت  الشريعة اإلسبلمية وما ذكرت  قوانيف العمؿ مبّينا الحاجة الماسة لتحديد الحد األدنى مف 

د ذلؾ ذكرت الوقت الشرعي األجور عي عمسطيف ، وناقشت ربط األجرة بمؤشر غبلء المعيشة، بع
والئانوني لدعع األجرة والضمانات التي ال بّد مف تواعر ا لدعع األجرة، ثـ قواعد الوعاء بدعع األجرة عي 

 .الوقت المحدد



 

 
 د

كما ناقش المئصود مف اإلجازة وأنواعها، تطرؽ البحث لمناقشة اإلجازات وبياف المعنى  
وحؽ العامؿ عي التعويض عف كؿ ما يمحؽ ب  مف أضرار  البحث حكـ التمميف عي الشريعة اإلسبلمية،

نتيجة قيام  بالعمؿ الُمتفؽ عمي ، وناقش أيضًا التكييؼ الفئهي لمكاعمة نهاية الخدمة وموقؼ الئانوف 
وتناوؿ البحث الموقؼ الشرعي مف التئاعدي، والموقؼ الشرعي والئانوني من ،  منها، كما تطرؽ لمراتب

، ر واإلضراب عف العمؿ ، وكذلؾ حئ  عي التظا لشكاوى ضد صاحب العمؿعي تئديـ احؽ العامؿ 
د التي ر ة االستفادة من ، ثـ ذّيمت األطروحة بالمساكما تطرؽ البحث ألحكاـ ابتكارات العامؿ وكيفي

 .تخدـ البحث
تكمف مشكمة البحث عي قمة معرعة العماؿ بواجباتهـ وحئوقهـ وخصوصًا المعاصرة : مشكمة البحث

 .منها
تعتبر  ذا الدراسة مهمة نظرًا لحاجة المكتبة إليها، ولبياف أوج  االتفاؽ واالعتراؽ بيف : أهمية البحث

 .الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني
 .اتبعت عي بحثي المنه  الوصفي مع المئارنة والتحميؿ عي بعض المواطف: منهجية البحث
 :  أهم النتائج 

 .أحكاـ تشغيؿ األطفاؿ الفمسطيني عمىأف ينّص قانوف العمؿ  .0

 .أف تستحؽ المرأة العاممة إجازة الوضع بمجرد اجتياز ا لفترة التجربة عي العمؿ .7

 .وعرة التوجيهات اإلسبلمية التي تركز عمى غرس معرعة العامؿ بواجبات  وحئوق  .3

 .واعهاعندما ألـز اإلسبلـ اإلنساف بالمحاعظة عمى الجسد عإن  قرر مبدأ اإلجازات بمن .3

 .العامؿ ُممـز بضماف ما أتمف  بتئصير أو إ ماؿ .0

 .الراتب التئاعدي ومكاعمة نهاية الخدمة حٌؽ لمعامؿ .6

 .االحتجاج والتظا ر واإلضراب عف العمؿ وسائؿ مشروعة إذا كانت غايتها وأساليبها مشروعة .4

 .االبتكار حؽ لصاحب ، وال يجوز االعتداء عمي  .8
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Abstract 

 

In this research with its address "The Duties and Rights in Islamic Sharee'a 

compared with the Palestinian Work Law" the duties and rights to the worker in both 

Islamic Sharee'a and the Palestinian Work Law. 

I begin it by defining the duty from the Sharee'a and language scientists point of 

view, and showing the concept of the right lingnisti cally and Idiomatically, also as the law 

scientists defrint it, after that defring the labor from the share,a scientists point of view . 

In this research there is discussion about the legality of rent decument  and the 

FiKh adjusts to the labor job with defring the Two sorts employe: the special and the 

common employers with their defferences ,after that this research talks about the Islamic 

look at work and workers in the field of agriculture and commerce and other aspects. 

Showing how Islam encourages and rewards  the worker for away from looking 

and  his job. the research discusses the duhes of Labours  Sharee'a and the Palestinian work 

law. These  duties are finishing the work  well ,watching the worker how he fullfil the 

work himself , being in the work fild, Keeping the work tools safely, and implemining 

honestly the orders of the work owner with in the limita that the Islamic sharee,a and the 

Law prove.  

      In this  research also there is the morals duties which is related to the good will 

intention. Such as not to say the work secrets to any one , and the necessary of dealing the 

agents of the work owner in agood way. also in the research you can find the neccassary of 

using the means of healthy and safety that available in the work held.then the moral rights 

to the Labour as the role of the state to find work opporitunities to the workers and the 

humanitarian look to the Labour, and to encourage the labour and reward him.From the 

work owner, the research talks about the bad effects for permithing the child to work.the 

research talk about the  rights to the Labour to do his worships law his salary from Islamic 

Sharee,a and law point of view in palestin in evey single details. 

In the research then is adiscussion about the work leares and their different kinds 

the insurance in Islamic Sharee'a, the worker right to be compensated if he exposed to 

dangers ,the worker rights of finishing the job after lony years and hoe this can be solred 

from both Sharee,a and Palestine   laws. Retirement ,complaining against the work owner, 

demonstating and stor working also the research talks also about the worker’s in versions 

and how can be in vested from it . At the end of the dissertation you can see clearly the 

references. 

The research problem 

 The lack of workers Knowing about their and rights. 

The necessary of the research 

The library needs it , especially to know the agree and this agree between the Palestine and 

the Sharee,a. 

The research way 

 I Followed in my research the discriphon way in addihon to contrast and analyze in some 

cases. 

Results 

1. The Palestinian Labour law must have texts about the lethality of the letting 

the children work. 

2. The work woman has right to lay permission "without depending of how 

many years she is at works. 

3. Allot of Sharee,a texts to   worker to Know his rights and dutes. 



 

 
 و

4. To keep your body  safe in Islam, there are sereral kind of leaves. 

5.  The worker is responsible for his failing in the work or destroying tools. 

6. The retirement salary and endying job reword is afull right to the worker.  

7. To stop working ,Protest , and demonstrations are full rights for the workers 

to achieve their  legitimate rights. 

8. Innovation is afull right for its owner if is forbiclen to violate. 
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 المقدمة
 

ومػػف سػػيئات  ،ونتػػوب إليػػ  ونعػػوذ بػػاهلل مػػف شػػرور أنفسػػنا ،إف الحمػػد هلل نحمػػدا ونسػػتعين  ونسػػتغفرا     
شػريؾ  وحػدا ال ،إال اهلل ال إل وأشهد أف  ،ومف يضمؿ عبل  ادي ل  ،مف يهدا اهلل عبل مضؿ ل  ،أعمالنا

 :أما بعد ،بدا ورسول وأشهد أف محمدًا ع ،ل 

إف تشػػريعات  ػػذا  إذ، وجوانبهػػا عػػإف مػػف مميػػزات الػػديف اإلسػػبلمي شػػمولية أحكامػػ  لكػػؿ نػػواحي الحيػػاة
ا، عمػا مػف مػغير  أـعبػادات ال أـمعػامبلت ال أكػاف عػي ءالديف العظيـ شممت كؿ ما يحتاج  البشر، سػوا

كانػت شػريعة اإلسػبلـ صػالحة لكػؿ  ؾلػذل إال و حػذر ـ منػ ، رٍ مػف شػ االناس عمي ، وم إال وقد دؿّ  خيرٍ 
المسػػػائؿ والئضػػايا التػػػي تسػػػتجد عػػػي واقػػػع  مختمػػػؼمحكػػػاـ اإلسػػػبلـ وتشػػريعات  تسػػػتوعب ع ؛ومكػػػاف زمػػافٍ 

 .الناس وحياتهـ
عمنذ بدء الخميئة ظهرت الحاجة إلى إدارة العائمة أو الئبيمة أو الئريػة أو المجتمػع أو الدولػة، ومػع       

الحاجة إلى وضع الئوانيف واألنظمػة التػي تضػبط  ػذا التطػور والتئػدـ، ومػف  ػذا تطور البشرية تطورت 
المنطمؽ جاءت الشريعة اإلسبلمية بمبادئ وأحكاـ عامة وتفصيمية تػنظـ مػف خبللهػا عبلقػة العامػؿ مػع 
لئاء الضوء عميها، كما أف لتنظيـ العبلقػة بػيف صػاحب العمػؿ  صاحب العمؿ، والتي ال بّد مف إبراز ا وا 

لعامؿ أثرًا إيجابيًا عي عنصر اإلنتاج، والذي يؤثر بشكؿ مباشر عي التنمية والتئدـ؛ لػذا وجػدت أسػبابًا وا
 :كثيرة أذكر منها، عكانت لموضوع ذا ا داعية الختيار

عما وجدت مػف كتػب عػي  ػذا  -حسب عممي –عي  عمى مستوى عمسطيف  عدـ وجود دراسة مستئمة .0
 .طينيالموضوع مئارنة مع الئانوف الفمس

معرعػػة كميهمػػا ـ واضػػحة لػدى العامػػؿ وصػػاحب العمػؿ عػػي مػا ألمسػػ  عػػي الحيػاة اليوميػػة مػػف قمػة عمػػ .7
 .لحئوق  وواجبات 

 .التي قررتها الئوانيف وواجبات  حاجة المكتبة اإلسبلمية لمتمصيؿ الشرعي لحئوؽ العامؿ .3
 .-إف وجدت  –ولـ يذكر التي سكت عنها الئانوف الفمسطيني بياف الحئوؽ أو الواجبات ا .0
 .جاا اآلخرؽ رّب العمؿ والتزامات كؿ منهـ تِ بياف حئو  يؼ العماؿ بحئوقهـ الشرعية، وكذاتعر  .5

 منهج الدراسة
 

اتبعػػت عػػي دراسػػتي لهػػذا الموضػػوع المػػنه  الوصػػفي مػػع المئارنػػة والتحميػػؿ، حيػػث حصػػرت المػػواد      
ف شروحها، وعند انعدامها اتجهت نحو الئانونية التي تتعمؽ بحئوؽ العماؿ وواجباتهـ ومحاولة البحث ع

الئػوانيف العربيػة المجػاورة والشػبيهة، كئػانوف العمػؿ األردنػػي والمصػري والسػعودي، ثػـ قارنػت  ػذا المػػواد 
بمػػػػا تحػػػػدث عنػػػػ  الفئهػػػػاء المسػػػػمموف الئػػػػدامى والمعاصػػػػروف، ومػػػػا قررتػػػػ  المجػػػػامع والهيئػػػػات الشػػػػرعية 



 

 
 ح

 ي، وبّينػػت االسػػتدراكات التػػي رآ ػػا الباحػػث ضػػرورية،المعاصػػرة، ثػػـ أثبػػت المىخػػذ عمػػى الئػػانوف الوضػػع
 :عممي عي  ذا البحث عمى النحو اآلتي عكاف
 .عزو اآليات الئرآنية وبياف موضعها مف الئرآف الكريـ .0
 .بياف وج  االستدالؿ مف اآليات الئرآنية .7
 .تخري  األحاديث النبوية مف كتب األحاديث .3

 .-ما استطعت لذلؾ سبيبل -أسوقها خبلؿ الدراسة اإلتياف بحكـ المحدثيف عمى األحاديث التي .0
 .بياف شرح األحاديث النبوية مستعينًا بكتب شروح الحديث .5

 .تخري  اآلثار الواردة عي الدراسة .6

 .الرجوع إلى كتب الفئ  اإلسبلمي لبياف أصؿ الحئوؽ أو الواجبات التي ذكر ا الئانوف .7

 .ـ7222طيني الصادرة عي سنة االعتماد عمى النسخة الرسمية لئانوف العمؿ الفمس .8
 .الترجمة لؤلعبلـ الذيف يرد ذكر ـ عي الدراسة .9

 .االستعانة بشروحات قانوف العمؿ الفمسطيني .02

بيػػاف أ ػػـ نئػػاط االتفػػاؽ واالعتػػراؽ بػػيف الحئػػوؽ الػػواردة عػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية وتمػػؾ التػػي سػػاقها  .00
 .الئانوف

 الدراسات السابقة
 

ث عي  ذا الموضوع بحثت عمف كتب قبمي عي  عما وجػدت إال الئميػؿ عندما عئدت العـز عمى البح    
 :مف الكتب أذكر منها

حئػوؽ العمػػاؿ عػي اإلسػػبلـ لمباحػث عػػدناف بػف خالػػد شػعباف، و ػػي رسػالة دكتػػوراة ُأجيػزت مػػف كميػػة  .0
ؼ الػدكتور محمػد إبػرا يـ الخضػراوي، ولػـ ـ ، بإشػرا0970الشريعة والئانوف عي جامعة األز ر عي سنة 

كػػف مػػف االطػػبلع عميهػػا، لعػػدـ توعر ػػا عػػي المكتبػػات الفمسػػطينية وعجػػزي عػػف إحضػػار ا مػػف مكػػاف أتم
 .نشر ا

حئػػوؽ العمػػاؿ وواجبػػاتهـ عػػي اإلسػػبلـ لمباحػػث عمػػي بػػف عبػػد اهلل الغامػػدي، و ػػي رسػػالة ماجسػػتير  .7
اؼ ـ، بإشػر 0980ُأجيزت مف المعهد العالي لمئضاء عي جامعة اإلمػاـ محمػد بػف سػعود اإلسػبلمية سػنة 

 .الدكتور عبد العظيـ شرؼ الديف، وواجهت عيها ما واجهت  عي الرسالة األولى
ـ عػػي مكتبػػة الغػػد عػػي 0998العمػػاؿ عػػي رعايػػة اإلسػػبلـ لمؤلفػػ  محمػػد محمػػد الطويػػؿ، وطبػػع سػػنة  .3

 .مصر
 الخطة التفصيمية

 
 :جعمت رسالتي عي ثبلثة عصوؿ وخاتمة، عكانت عمى النحو اآلتي
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وعيػػػػ   والتكييػػػؼ الفئهػػػػي لوظيفػػػة العامػػػؿ وأسػػػس اختيػػػارا،واجبػػػات والحئػػػوؽ  تعريػػػؼ بال: الفصػػػؿ األوؿ
 :مبحثاف

 :ويشمؿ المطالب اآلتية تعريؼ بالواجبات والحئوؽ والتكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ،: المبحث األوؿ
 .تعريؼ الواجب والحؽ : المطمب األوؿ
 .التكييؼ الفئهي لوظيفة العامؿ: المطمب الثاني
عػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية وقػػػانوف ؿ امػػػوأسػػػس اختيػػػار الع والعمػػػاؿنظػػػرة اإلسػػػبلـ لمعمػػػؿ : يالمبحػػػث الثػػػان

 :ويشمؿ المطالب اآلتيةالعمؿ الفمسطيني، 
 .نظرة اإلسبلـ لمعمؿ والعماؿ: المطمب األوؿ
 .ؿ عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطينيأسس اختيار العما: المطمب الثاني
 المباحػػػثويشػػػمؿ  وقػػػانوف العمػػػؿ الفمسػػػطيني،العمػػػاؿ عػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية  واجبػػػات: الفصػػػؿ الثػػػاني

 :اآلتية
 :ويشمؿ المطالب اآلتية العماؿ عي الشريعة اإلسبلمية ،واجبات : بحث األوؿمال 

 .نجاز العمؿ عمى الوج  المطموبإ: المطمب األوؿ
 .عمؿ بنفس لم العامؿ متابعة: المطمب الثاني
 .اب عف العمؿ أثناء عترة العمؿيلغعدـ ا: المطمب الثالث
 .الحفاظ عمى ما تحت رعايت  مف آالت وأدوات ومعدات: المطمب الرابع

 التعويض والضماف: المطمب الخامس
 .تنفيذ األوامر بالئدر الذي يخص العمؿ: المطمب السادس
 :وتشمؿ المطالب اآلتية خبلقيةاأل واجبات العماؿ:  المبحث الثاني
 . دـ إعشاء أسرار العمؿع :المطمب األوؿ
 .إحساف معاممة عمبلء صاحب العمؿ:المطمب الثاني
 .العمؿ مصالحالتعاوف بما يحئؽ : المطمب الثالث 
 .استعماؿ وسائؿ النظاعة والوقاية: المطمب الرابع
 :مباحثوعي  سبعة  عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ الفمسطيني، حئوؽ العماؿ: الفصؿ الثالث

 :ويشمؿ المطالب اآلتية، خبلقيةالعماؿ األ حئوؽ: األوؿ المبحث 
 .توعير عرصة عمؿعي حؽ العامؿ عمى الدولة : المطمب األوؿ
 .اإلنسانية حؽ العامؿ عي المعاممة :المطمب الثاني
 .رعع الروح المعنوية وتحفيزاحؽ العامؿ عي  :المطمب الثالث 
 : ويشمؿ المطالب اآلتية ،تمدية العباداتحؽ العامؿ عي  :المبحث الثاني 
 .حؽ العامؿ عي تمدية عريضة الح : المطمب األوؿ



 

 
 ي

 .حؽ العامؿ عي تمدية الصموات المفروضة: المطمب الثاني 
 .حؽ العامؿ عي تمدية صبلة الجمعة: المطمب الثالث
 .حؽ العامؿ عي تمدية النواعؿ والسنف الراتبة: المطمب الرابع
 :ويشمؿ المطالب اآلتية ،ألجرةاحؽ العامؿ عي  :المبحث الثالث
 .األجرة  تحديد :المطمب األوؿ

 .والحكـ الشرعي عي ذلؾ ،عمى مؤشر غبلء المعيشة عي تحديد األجرة االعتماد:  الثانيالمطمب 
 .وتممكها وقت دعع األجرة :الثالثالمطمب 
 .ضمانات الوعاء باألجرة:الرابعالمطمب 

 .قواعد الوعاء باألجر: المطمب الخامس
 :وتشمؿ المطالب اآلتية ،جازاتحؽ العامؿ عي اإل :المبحث الرابع 
 .سنوية ال اإلجازة :المطمب األوؿ
 .سبوعيةاأل اإلجازة:المطمب الثاني
 .مرضية ال اإلجازة:المطمب الثالث
 .اإلجازة األمومة: المطمب الرابع

 .العارضةجازة إ:.المطمب الخامس
 :، وعي  مطمبافوالتعويض حؽ العامؿ عي التمميف: المبحث الخامس 

 .الفمسطيني وقانوف العمؿالتمميف عي الشريعة اإلسبلمية : المطمب األوؿ
 .الفمسطينيالتعويض عي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ  :المطمب الثاني

 .شمؿ المطالب اآلتيةمكاعمة نهاية الخدمة والتئاعد، وي حؽ العامؿ عي: المبحث السادس 
 .الفمسطينيعي الشريعة اإلسبلمية وقانوف العمؿ اعمة نهاية الخدمة مك: المطمب األوؿ
 .الفمسطيني وقانوف العمؿالراتب التئاعدي عي الشريعة اإلسبلمية : المطمب الثاني

وحػػػػؽ  ،و التظػػػػا ر واإلضػػػػراب عػػػػف العمػػػػؿ يالشػػػػكوى و التئاضػػػػحػػػػؽ العامػػػػؿ عػػػػي  :المبحػػػػث السػػػػابع 
 : ويشمؿ المطالب اآلتيةاالبتكار، 

 .الشكوى والتئاضي: ب األوؿالمطم
 .التظا ر واإلضراب عف العمؿ: المطمب الثاني 
 .حؽ االبتكار: المطمب الثالث

وأسمؿ اهلل العظيـ رّب العرش الكريـ  أف يكوف قد وعئني وأعانني عي كتابػة  ػذا الرسػالة، متضػرعًا إليػ  
يئػـو النػاس بالئسػط ، عمػا كػاف سبحان  أف ينفع بهػا المسػمميف، ويسػتفيد منهػا العامػؿ وصػاحب العمػؿ؛ ل

.-أعاذنػػا اهلل منػػ  -صػػوابًا عمػػف توعيػػؽ اهلل لعبػػدا، ومػػا كػػاف مجانبػػًا لمصػػواب عمػػف نفسػػي و الشػػيطاف، 
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ســس اختيــار ي وفيــه والتكييــف الفقهــي لوظيفــة العامــل وأ تعريــف بالواجبــات والحقــوق: األول الفصــل
 :مبحثان

 
 :يفة العاملي وفيه مطمبانلتكييف الفقهي لوظتعريف بالواجبات والحقوق وا: المبحث األول

 
 .والعملتعريف الواجب والحق : المطمب األول

 
 .التكييف الفقهي لوظيفة العامل: المطمب الثاني

 
 :نظرة اإلسالم لمعمل والعمال وأسس اختيار العاملي وفيه مطمبان: المبحث الثاني

 
 .نظرة اإلسالم لمعمل والعمال: المطمب األول

 
 .أسس اختيار العامل في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفمسطيني: الثاني المطمب

 


