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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัล-อิญาเราะฮฺ  (การเชาหรอืการจาง) 
 

การเชา-การจาง คือขอตกลงในผลประโยชนที่ศาสนาอนุมัติ มีความแนนอน  มี
กําหนดเวลาที่แนนอน ดวยคาตอบแทนที่แนนอน 
 
หุกมของการเชา-จาง 

การเชา-จาง เปนขอตกลงผูกมัดระหวางสองฝาย มีผลดวยทุกคําพูดที่บงชี่ถึงการเชา-จาง 
เชน ฉันจางทาน ฉันใหเชาแกทาน และอื่นๆ ที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติ 
  
เคล็ดลับการบัญญัติการเชา-จาง 

การเชา-จางเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางเพื่อนมนุษย เพราะมนุษยจําเปนตอ
ผูชํานาญดานงานฝมือเพื่อทํางาน บานเพื่ออยูอาศัย สัตว รถ เครื่องมือตาง และอ่ืนๆ เพื่อการ
บรรทุก ขับข่ี และใชประโยชน  ดังนั้นอัลลอฮฺจึงอนุญาตใหมีการเชา-จางเพื่ออํานวยความสะดวก
แกมนุษย และไดดําเนินการในความตองการของพวกเขา โดยใชเงินเพียงเล็กนอยพรอมกับการได
ประโยชนของทั้งสองฝาย (มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ที่ไดบัญญัติส่ิงเหลานี้) 
 
ประเภทของการเชา-จาง 

การเชา-การจางมี 2 ประเภท 
1. การเชาวัตถทุีแ่นนอน เชนฉนัใหทานเชาบานหลังนี้ หรือรถคันนี ้ดวยคาเชาจาํนวนเทานี ้
2. การจางใหทํางานที่แนนอน เชนจางคนๆ หนึง่ใหกอผนงั หรือไถดิน เปนตน 

 
เงื่อนไขของการเชา-จาง 

การเชา-จางที่ถูกตองตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆดังนี้ 
1. การเชา-จางเกิดจากบุคคลที่สามารถดําเนินการ 
2. ทราบประโยชนของการเชา-จาง เชน การพักอาศยัในบาน , หรือการบริการของบุคคล 

(การทํางาน) 
3. ทราบคาเชา-จาง 
4. ประโยชนจากการเชา-จางเปนสิ่งที่ศาสนาอนุญาต เชน บานเพื่อพักอาศัย ดังนั้นจะถือวา

ไมถูกตอง (เปนโมฆะ) ในประโยชนของสิ่งที่ตองหาม เชน ใหเชาบานหรือรานเพื่อขาย
เหลา หรือคูหาเพื่อเปนสถานที่คาประเวณี  และเชาบานเพื่อใชเปนโบสถ หรือเพื่อขายสิ่ง
ตองหามตางๆ 
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5. มีความชัดเจนในวัตถุที่จะใหเชา ดวยการเห็นดวยตา หรือทราบคุณลักษณะ  และจะตอง
ทําความตกลงกันบนผลประโยชนของวัตถุ ไมใชสวนตางๆ ของวัตถุ  ตองสามารถสงมอบ
ได  ตองเปนสิ่งที่มีประโยชนที่ศาสนาอนุญาต ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาหรือเปนผู
ไดรับอนุญาตในสิ่งนั้น 

 
หุกมการใหเชาตอในสิ่งที่เชา 

อนุญาตใหผูเชาใชประโยชนจากสิ่งที่เชาดวยตัวเอง และผูเชามีสิทธิที่จะใหเชาตอแก
บุคคลอื่นที่จะใชประโยชนแทนตน ดวยอัตราคาเชาเทาเดิม หรือนอยกวา แตไมใชมากกวาเดิมที่
เกิดผลเสียตอเขา 
 
สภาพของการจายคาเชา-จางตามปกติวิสัย 

หากเขาขึ้นโดยสารเครื่องบิน รถ เรือ หรือมอบเสื้อใหชางเย็บ หรือจางใหแบกหาม โดย
ไมไดทําขอตกลงกอน ทั้งหมดถือวาใชไดดวยการจายคาจางตามราคาปรกติทั่วไป เชนนี้แหละ
สําหรับทุกๆ ส่ิงที่คุนเคย เปนที่ทราบกันของคนทั่วไป และเกิดขึ้นซ้ําๆ 

 
หุกมการเชาสิ่งที่เปนวะกัฟ (สาธารณะประโยชนตามหลักศาสนา) 

อนุญาตใหมีการเชาสิ่งที่เปนวะกัฟ และหากผูใหเชาเสียชีวิตแลวสิทธิการใหเชาดังกลาว
จะตกเปนของบุคคลที่ดําเนินการตอจากนั้น โดยไมถูกยกเลิกแตอยางใด และบุคคลที่สองก็จะได
สวนคาเชาของเขา 

 
ทุกๆ ส่ิงที่หามการซื้อขายก็หามทําการเชา-จางเชนกัน ยกเวน ส่ิงวะกัฟ บุคคลที่เปนไท 

และทาสหญิงที่มีลูกกับนาย 
 

วาญิบตองจายคาเชา-จางเมื่อใด 
วาญิบตองจายคาเชา-จางดวยการทําขอตกลง และวาญิบตองจายเมื่อครบเวลา และหาก

ทั้งสองฝายพอใจที่ขยายเวลาจายใหชาลง หรือรนเวลาใหเร็วขึ้น หรือจายดวยการผอนชําระ ก็ถือ
วาใชได และลูกจางมีสิทธิรับคาจางเมื่องานเสร็จสมบูรณอยางดี โดยใหจายเงินคาจางกอนที่เหงื่อ
ลูกจางจะแหง 

จากทานอบูฮุรอยเราะฮฺ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 
َقال اهللا يعاىل« َ َ َ ِثالثة أنا خصمهـم يوم القيامة: َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ُرجل أقطى  عم : َ

ِ َ َْ َ ٌ ُ

ْغدر، ورجل باع حرا فأكل عمنـه، ورجل اس َ ٌَ ٌ َُ ُ َُ َ ََ َُ َ َ َ َ ًَ َ ّ َ ُتأجر أجريا فاستو منـه َ ْ ِ َ ْ َ َ َْ َ ً
ِ
َ َ ْ

ُولـم يـعطه أجره َ َْ َ
ِ ِ ْ ُ ْ  .أخرجه اكخاري. »َ
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 ความวา “อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  (บุคคลสามจําพวกที่ฉันจะเปนคูกรณีกับ
พวกเขาในวันกิยามะฮฺ (คือ) คนที่ไดสัญญากับฉันแลวเขาผิดสัญญา คนที่ขาย
มนุษยที่เปนไท(ไมใชทาส) แลวกินเงินนั้น และคนที่จางคนงานแลวไดทํางาน
ตามสัญญา แตเขาไมยอมจายคาแรงของเขา” (บันทึก โดยอัล-บุคอรีย 2270) 

 
หุกมการขายสิ่งที่ใหเชา 

อนุญาตใหขายสิ่งที่ใหเชา เชนบาน รถ เปนตน โดยผูซื้อจะรับสินคาหลังจากที่ผูเชาไดใช
ประโยชนจากสิ่งที่เชานั้นอยางสมบูรณ และสิ้นสุดระยะเวลาของการเชาแลว 

 
หุกมของการชดใชในสิ่งที่ถูกเชา 

ลูกจางไมจําเปนตองชดใชส่ิงที่เสียหายดวยมือของเขา หากเขาไมไดประมาทเลินเลอหรือ
ละเมิดทําลาย และไมอนุญาตใหสตรีรับจางทํางานดวยตัวเอง หรือรับจางใหนมเด็ก นอกจากจะ
ไดรับอนุญาตจากสามีกอน 

อนุญาตใหรับคาจางจากการสอน สรางมัสยิด และอื่นๆ 
 

หุกมการรับคาจางจากการทําอะมัลหรืออิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ 
อนุญาตใหอิหมามหรือมุอัซซิน (ผูประกาศละหมาด) หรือครูสอนอัลกุรอานรับคาจาง

จากบัยตุลมาล (เงินกองคลัง) และผูใดในหมูพวกเขาที่ทํางานโดยเจตนาเพื่ออัลลอฮฺผูสูงสงเขาก็
จะไดรับผลบุญ ถึงแมวาเขาจะรับคาจางจากบัยตุลมาลก็ตาม เพราะถือส่ิงที่เขารับมาจากบัย
ตุลมาลนั้น เปนการชวยสนับสนุนดานการทําความดีไมใชเปนสิ่งแลกเปลี่ยนหรือคาจางในการ
ทํางานของเขา 

 
หุกมการทํางานเปนลูกจางคนกาฟรของมุสลิม 

อนุญาตใหมุสลิมทํางานเปนลูกจางของคนกาฟรดวยเงื่อนไขสามประการคือ 
1. ตองเปนงานที่อนุญาตใหมุสลิมทํา 
2. ตองไมเปนการชวยเหลือเขาในสิ่งที่นําอันตรายกลับคืนสูชาวมุสลิม 
3. ตองไมเปนงานที่ทําเกิดความสมเพชแกชาวมุสลิม 
 
อนุญาตใหมุสลิมจางคนกาฟรเมื่อจําเปน เชน ไมมีมุสลิมที่จะรับจาง  

 
หุกมการจาง-ใหเชา แกคนที่ทําสิ่งตองหาม 

 ไมอนุญาตใหเชาบาน หรือรานคาแกผูที่ขายสิ่งตองหาม  เชน  เครื่องดนตรีที่ตองหาม 
หนังลามก  รูปภาพที่เปนฟตนะฮฺ (เชนภาพเปลือย) เชนเดียวกับไมอนุญาตใหเชา-จางผูที่ทํางานที่
ตองหาม เชน ทํางานธนาคารที่มีดอกเบี้ย และผูที่จะใชบานเปนที่ผลิตเหลา  ใชบานเปนที่พักแก



4 

นักดนตรี และผูกระทําการผิดประเวณี และอื่น เชนเปนที่ขายบุหรี ที่โกนเครา ที่ขายมวนวีดีโอและ
เพลง เพราะในการเชา-จางดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือในส่ิงที่ตองหามที่อัลลอฮฺไดทรงหาม
ไว 
 อัลลอฮฺได ตรัสวา 

I  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ 
Ñ Ð ÏH ]٢/املائدة[.  

ความวา  “และพวกเจาจงชวยกันในสิ่งที่เปนคุณธรรม และความยําเกรง และ
จงอยาชวยในสิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรูกันและพึงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด
แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงเปนผูรุนแรงในการลงโทษ”  (อัลมาอิดะฮฺ 2) 

 
หุกมการจายคาชดเชยเพื่อแลกกับการขอยกเลิกใหเชา 

บางครั้งที่พักหรือหางรานอยูในทําเลที่ดีและเปนที่ตองการ ในกรณีเชนนี้อนุญาตใหจายคา
ยกเลิกเชาแกผูเชาในชวงที่ยังอยูในระยะเวลาเชาแลกกับการสละระยะเวลาที่เหลือของการเชา แม
จะมีราคาสูงกวาคาเชาปรกติก็ตาม แตตองไมใชเปนการจายหลังจากหมดเวลาเชาแลว 

 
หุกมการกําหนดเงื่อนไขการลงโทษหรือปรับ 
 การวางเงื่อนไขเสียคาปรับที่มีการปฏิบัติกันอยางแผรหลายในการทําขอตกลงสัญญา
ตางๆ ถือวาเปนเงื่อนไขที่ใชไดและถูกตองจําเปนที่ตองยึดมั่นตามนั้น ถือเปนสิ่งที่ศาสนาอนุญาต
เพื่อทําใหขอตกลงนั้นเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา และมีสวนชวยปดกั้นการขาดวินัย และการไม
จริงจังกับสิทธิของผูอ่ืนตราบใดที่มันไมไดมีมูลเหตุที่ศาสนาจะอนุโลมผอนผันให ซึ่งสิ่งอนุโลมนั้นก็
จะลดการวาญิบ(ที่จะตองตามเงื่อนนั้น)ลง แมวาเงื่อนไขจะมีมากตามธรรมเนียมปฏิบัติก็ตาม ก็
ถือวาจําเปนตองพิจารณาดานความยุติธรรม ความมีสํานึก ตามระดับของประโยชนที่เสียไป หรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามดุลยพินิจของผูพิพากษาหรือศาล 

ตัวอยางเชน คนๆ หนึ่งไดตกลงวาจางอีกคนหนึ่งสรางบานใหแกตนในระยะเวลาหนึ่งป
ดวยคาจางหนึ่งแสนเหรียญ เมื่อเขาไดทํางานลาชาเกินหนึ่งป (ตามสัญญา) ดังนั้น ผูรับจาง
กอสรางตองเสียคาปรับตอเดือนเดือนละ 1000 เหรียญ เปนตน ดังนั้น ถาเกิดการลาชาเปนเวลาสี่
เดือนโดยไมมีเหตุจําเปน ผูรับจางกอสรางจะตองจาย 4000 เหรียญแกเจาของบานหรือผูวาจาง 
(ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ไดตกลงกันไว) 
 


