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المقدمة

 اإلسام لم ينشئ المعامات 
َ

ّن
َ
 اقول أ

َ
ّن

َ
بداية اود أ

المعامات  هــذه  بعض  لينظم  جــاء  وانما  المالية، 

التي  المعامات  بعض  يقر  و  ، االخــر بعضها  يلغي  و

نقطة  وهذه  واحكامها،  الشريعة  قواعد  مع  تتنافى  ال 

ن االصل في المعامات 
َ
ن نعيها جيدًا، حيث أ

َ
يجب أ

المصالح  لتحقيق  المتبادلة  المباحة  المنفعة 

االنسانية، مالم يرد نص شرعي بخاف ذلك.

ــقــوم عــلــيــه تلك  ــارة هــي االســــاس الــتــي ت ــاالجـ فـ

البيع،  تشبه  الحقيقة  في  النها  المالية  المعامات 

شرعًا  مباحة  معلومة  منافع  تأجير  عن  عبارة  وهــي 

ليسهل  اإلسام  شرعها  معلوم،  بعوض  معلوم،  الجل 

على الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلى 

ليسكن  بيتًا  االنسان  فيستأجر  يمتلكونها،  ال  اشياء 

سيارة  االنسان  يستأجر  و شــراءه،  يستطع  لم  إن  فيه 

ليسافر بها، إن كان ال يستطيع شراء سيارة وهكذا...

ذلــك  فيسمى  شــخــصــًا،  ــان  ــس االن يستأجر  وقـــد 

خياطًا  االنــســان  يستأجر  كــأن  ))أجــيــرًا((  الشخص 

ليخيط له الثياب أو مهندسًا ليبني له بيتًا، وهكذا.

والراجح إن االنسان ينتفع من االجر الذي يحصل 

النبي  بقصة  الــقــرآن  استدل  وقــد  ــارة،  االجـ من  عليه 

عليه  شعيب  النبي  استاجره  إذ  السام  عليه  موسى 

سنوات   ثماني  لــمــدة  اجــيــرًا  عــنــده  ليعمل  الــســام 

تعالى:  قــولــه  فــي  ابنتيه،  احـــدى  يــزوجــه  ن 
َ
أ مقابل 

ى 
َ
اْبَنَتّيَ َهاَتْيِن َعل نِكَحَك ِإْحَدى 

ُ
أ ْن 

َ
أ يُد  رِ

ُ
أ ِإّنِي   

َ
}َقال

على  دليل  وهــذا   ، ِحـــَجـــٍج...{)١(  َثَماِنَي  ُجــَرِنــي 
ْ
َتــأ ن 

َ
 أ

مشروعية االجارة.

ام  خاصًا  كان  انه  هو  السائد  العرف  ن 
َ
أ والظاهر 

عامًا يجب تحديد المدة والمطلوب.

الفقه  أبواب  باب من  ولكونه  االجــارة  باب  ولسعة 

ن 
َ
أ يجب  عمًال  عمل  إذا  المسلم  فــان  االســامــي، 

يتحرى فيه الحال والكسب الطيب الذي امر اهلل به، 

ألهميته وعاقته  االستئجار  نماذجًا من  اخترت  لذا 

بمادة البحث، واستشهد باخر للداللة والتوثيق.

ينتظم البحث إلى خمسة فصول تسبقها مقدمة 

تتلوها خاتمة.

تناولت في الفصل األول )ماهية االجارة واقسامها 

وانواعها(، اشتمل الفصل األول على خمس مباحث، 

لغة  االجــــارة  تــعــريــف  األول  المبحث  فــي  تــنــاولــت 

والسنة  القرآن  في  االجــارة  مشروعية  ثم  واصطاحًا، 

الثالث  المبحث  أما  الثاني،  المبحث  واالجماع في 

في  بينت  ثم  االجــارة،  عقد  اركــان  فيه  وضحت  فقد 

المبحث  أمــا  ــارة،  االجـ عقد  شــروط  الــرابــع  المبحث 

الخامس فقد خصص لتوضيح أنواع االجارة.

أما الفصل الثاني فقد اشتمل على االجرة واالجير 

بنوعيه الخاص والمشترك )العام(.

وكانت )اجارة االشخاص( عنوانًا للفصل الثالث، 

المبحث  في  تناولت  مباحث،  ثة  ثا تضمن  الــذي 

ثة مطالب،  األول االستئجار على الخدمات وفيه ثا

الــرضــاعــة،  على  االســتــئــجــار  األول  المطلب  تــنــاول 

على  االســتــئــجــار  عــلــى  الــثــانــي  المطلب  واشــتــمــل 

الستئجار  فــكــان  الــثــالــث  المطلب  ــا  أم التطبيب، 
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الحجام، والرابع الستئجار العبد. 

الطاعات(  على  )االستئجار  الثاني  المبحث  أما 

والذي تضمن مطلبين، كان المطلب األول للطاعات 

فيما  االولــى  نقطتان  وفيه  النية،  فيها  تشترط  التي 

النيابة،  فيه  تجوز  ال  فيما  والثانية  النيابة،  فيه  تجوز 

 أما المطلب الثاني فتكلمت فيه عن الطاعات التي 

نقاط،  اربــع  على  اشتمل  وقــد  النية،  فيها  تشترط  ال 

االولى في تجهيز الموتى كتغسيلهم ودفنهم وحملهم، 

والفقه  الــقــرآن  تعليم  على  االستئجار  فــي  والثانية 

والفرائض، وخصصت الثالثة لاستئجار على االذان 

واالقامة، والرابعة لاستئجار للجهاد في سبيل اهلل.

أما المبحث الثالث فكانت عن االستئجار على 

المعاصي، ما فيها من خمر وزنا وغيره.

الــدواب  الــكــراء على  تــنــاول  الــرابــع  أمــا المبحث 

، أما المبحث الخامس فقد خصص  واالرض والدور

الجارة غير المسلم للمسلم وبالعكس.

وخصص الفصل الرابع لـ )فسخ االجارة وانتهائها(، 

من  مجموعة  فيه  ابـــرزت  فقد  الخامس  الفصل  أمــا 

. القيم االخاقية للتعامل فيها مع االجير

مختلفة  مصادر  على  البحث  اعتمد  وقــد  هــذا 

للسرخسي  المبسوط  لغوية  واخـــرى  فقهية  اغلبها 

قدامة  البــن  المغني  وكــتــاب  ١0٩0م(،  ـــ/  ٤83هـ )ت 

)ت  عابدين  ابــن  وحاشية  ١٢83م(،  ـــ/  ــ )ت68٢ه

الصحاح  كــكــتــاب  والــلــغــويــة  ١836م(،  ١٢5٢هــــــ/ 

البن  العرب  ولسان  ١00٢م(،  3٩3هـــ/  )ت  للجوهري 

االموال فكانت  كتب  اما  منظور )ت ٧١١هـ/ ١3١١م( 

اهمها كتاب الخراج البي يوسف )ت١8٢هـ/٧٩8م(، 

وكتاب االموال للداوودي )ت٤0٢هـ/١0١١م(.

االجــارة  ككتاب  الحديثة  المراجع  دور  نغفل  وال 

سابق،  لسيد  السنة  فقه  وكتاب  االصفهاني،  للشيخ 

ي وغيره. وجامع المدارك للخوانسار

الخاتمة  فــي  بينت  البحث  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد 

النتائج التي توصلت اليها. 

الكلمات المفتاحية: االجارة - اجل معلوم - اجير  

- البيع  - المعامات المالية.

 ***



٣7 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. قائد كامل حميد البندر

Abstract:

Islam didn’t establish transactions, but it 

came to organize some of these transactions and 

abolish others, and acknowledged some of the 

transactions which or well, whereas the origin in 

the transactions is the available exchanged util-

ity to achieve the human interests other than ex-

isted any legal text in contrast  with it.

So, AL-Ejara is the foundation which those 

transactions are stand on, because they’re in re-

ality similar to selling. It is renting given utili-

ties available legally for a given time, in a given 

compensation legalized by Islam to make it easy 

for people to carry out their needs in things they 

don’t own; therefore one can lease a house if he 

doesn’t able to buy one, and rent a car to travel if 

he doesn’t able to buy one etc.

One may hire somebody, so that person called 

”laborer ”as one may hire a tailor to sow him /

her his/her cloth or an engineer to erect a house 

for him/her etc.

There is no doubt that that person is utilizing 

from the tail he/she gains from renting or leas-

ing; Quraan mentioned to that through the story 

of Muses ) عليه السام( when he was hired by the 

prophet Shuaaeb )السام  to work for him )عليه 

as a laborer for eight years in return for marrying 

one of his daughters ,in his Almighty say:“He 

said I tended to wed one of these my daughters 

to thee, on condition that thou serve me for eight 

years…..,“1 in that approve on legitimacy of hir-

ing.

In general, and as it seems that the known tra-

dition it must limit the period of time and the de-

mand whether it was private or formal.

The chapter of hiring and renting)Ejara(is 

broad ,and because it is a door of Islamic elo-

quence, so if a Muslim did any deed he /she must 

look for the good profit  in its which ordered by 

Allah.Therfore, I here chosen examples of rent-

ing and hiring for its important and connection of 

the essence of the research. 

Kay Words :  The lease  - Yes Known - em-

ployee  - Sale  - Financial transactions.

***

)1( AL- Qassas chpter, verse 27.   
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المبحث األول

ً
االجارة لغًة واصطالحا

الجزاء  أجــارة، وهــي  يأجُر  أجــر  »مــن  لغٍة:  االجــارة 

 ،)3(» أجور والجمع  الثواب،   : »واالجر العمل«)٢(،  على 

إذ  لــاجــرة«)٤(،  ــارة على وزن فعالة وهــي اســم  »واالجـ

يقال: »عظَم اهلل أجَرك«)5(، واالجر هنا بمعنى العوض 

أو صبره  به على طاعته  العبد  تعالى يعوض  اهلل  ألن 

على مصيبته.

المنافع  على  »العقد  بها  فيقصد  اصطاحًا  أمــا 

اجــارة  بعوض  المنافع  وتمليك  المال،  هو  بعوض، 

وبغير عوض هو اعارة«)6(.

الكراء  أما  يعقل،  من  منافع  على  تطلق  فاالجارة 

فيطلق على منافع من ال يعقل)٧(.

الــازمــة ال يــجــوز فسخها إال  الــعــقــود  فــاالجــار مــن 

بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار)8(.

منها  يــســتــدل  ــادة  عـ ــور  األجــ كلمة  ن 
َ
أ والـــراجـــح 

عمله  أساس  على  للعامل  يدفع  التعويض  ن 
َ
أ على 

المرء  يحققه  الــذي  الدخل  هو  فاألجر  الساعة،   في 

من عمله)٩(.

***

المبحث الثاني

مشروعية االجارة

والسنة  الكتاب  هو  االجـــارة  جــواز  في  األصــل  إن 

واإلجماع.

األجر بكل  الكريم  القرآن  تناول  الكريم:  القرآن   -١

 ، األجــر عــن  تحدثت  ــة(  آيـ  ١08( وردت  إذ  إبــعــاده، 

قال  إذ   ، االستئجار عــن  عبرت  آيـــات(   3( ووردت 

 َخْيَر َمِن 
َ

ِجْرُه ِإّن
ْ
َبِت اْسَتأ

َ
ْت ِإْحَداُهَما َيا أ

َ
تعالى: }َقال

نِكَحَك 
ُ
أ ْن 

َ
أ يــُد  رِ

ُ
أ ِإّنِي   

َ
َقال ِميُن  

َ ْ
األ َقِوّيُ 

ْ
ال َجْرَت 

ْ
اْسَتأ

ِحَجٍج  َثَماِنَي  ُجَرِني 
ْ
َتأ ن 

َ
أ ى 

َ
َعل َهاَتْيِن  اْبَنَتّيَ  ِإْحــَدى 

ْيَك 
َ
ُشّقَ َعل

َ
ْن أ

َ
يُد أ رِ

ُ
ْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك َوَما أ

َ
َفِإْن أ

ــَك  َذِل  
َ

ــال َق اِلِحيَن   الّصَ ــَن  ِم اهلُل  َشــاء  ِإن  َسَتِجُدِني 

ّيَ 
َ
َعل ُعــْدَواَن   

َ
َفا َقَضْيُت  ْيِن 

َ
َجل

َ ْ
األ َما  ّيَ

َ
أ َبْيَنَك  َو َبْيِني 

جواز  على  داللــة  وهــذا  ــيــٌل{)١0(،  َوِك  
ُ

َنُقول َما  ى 
َ
َعل َواهلُل 

االستئجار على العمل فجعل النكاح عوض االجارة.

وقوله تعالى في قضية النبي موسى عليه السام مع 

ْن 
َ
أ ُيرِيُد  ِجــَدارًا  ِفيَها  َفَوَجَدا  الخضر عليه السام: }... 

ْجــرًا{)١١(، 
َ
أ ْيِه 

َ
َت َعل

ْ
َخذ

َ
ّت

َ
ال ْو ِشْئَت 

َ
ل  

َ
َقاَمُه َقال

َ
َفأ  

َ
َينَقّض

وهذا دليل على مشروعية اإلجارة على العمل.

 ،)١٢(}... ْنَيا 
ُ

الّد ِفي  ْجــَرُه 
َ
أ َوآَتْيَناُه   ...{ تعالى:  وقوله 

 
َّ

ِإال ْجــرًا 
َ
أ ْيِه 

َ
َعل ُكْم 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ  

َّ
ال }ُقل  وتعالى:  سبحانه  وقال 

اآليات  هذه  في  فاألجر   ،)١3(}... ُقْرَبى 
ْ
ال ِفي  َة  ــَوّدَ ــَم

ْ
ال

المباركة مختلف إذ هو النظير بالمكافأة، وهو جائز 

من الناحية الشرعية)١٤(.
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كتب  الــشــريــفــة: اســتــفــاضــت  الــنــبــويــة  الــســنــة   -2

العمل،  عن  ــارة  االج جــواز  إلــى  الدعوة  في  الحديث 

وتقدم عرضًا موجزًا لذلك:

»أحــق  ــال:  قـ ــرســول �  ال ن 
َ
أ ابــن عــبــاس   فعن 

يجيز  فالحديث  اهلل«)١5(،  كتاب  أجرًا  عليه  أخذتم  ما 

أخذ األجر لقاء تعليم القرآن الكريم.

وعن ابي هريرة عن النبي � قال: »أعطوا االجير 

أخذ  النبي  جوز  وفيه  عــرقــه«)١6(،  يجف  ن 
َ
أ قبل  أجره 

ن يحدد نوع ذلك العمل.
َ
االجر على العمل دون أ

ي)١٧( انــه خــرج في سرية  وعــن ابــي سعيد الــخــدر

ية،  جار فأتتهم  حــي،  على  فاتوا  مجاعة  فاصابتهم 

الحي  ســيــد  وان  ــلــــوف)١8(،  خــ رجــالــنــا  إن  فــقــالــت: 

عليه  وقرأت  فذهبت  راٍق،  من  فيكم  فهل  سليم)١٩(، 

بام القرآن حتى برأ، فاعطونا شاه واطعمونا طعامًا، قال 

فلما قدمنا على رسول  الشاه،  ووهبنا  الطعام  كلنا  فأ

اهلل � وأخبرناه، فقال �: »خذوها واضربوا لي 

فيها بــســهــم«)٢0(، وهــذا دليل على جــواز أخــذ االجــرة 

على القرآن والرقية.

ــال اهلل  ــال: »ق وعــن ابــي هــريــرة عــن النبي � ق

اعطى  رجل  القيامة،  يوم  خصمهم  انا  ثة  ثا تعالى: 

كل ثمنه ورجل استاجر  ، ورجل باع حرًا فا بي ثم غدر

أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه )يوفه( أجره«)٢١(، وهذه 

االجر  دفع  وعليه  االجير  اجر  منع  من  اثم  إلى  اشــارة 

رغم بساطته.

وعن ابن عباس عنه عن النبي � قال: احتجم 

النبي � واعطى الحجام اجره«)٢٢(، مما يدل على 

مشروعية اجارة االشخاص.

العلم على جواز االجارة  ٣- االجماع: اجمع اهل 

إال ما يحكى عن عبد الرحمن بن االصم)٢3(، انه قال 

اجمعت  االمة  الكاساني)٢٤(:«إن  يقول  وفيه   ، يجوز ال 

عقد  يعقدون  حيث  االصــم،  وجــود  قبل  ذلــك  على 

غير  من  هــذا،  يومنا  إلــى  الصحابة  زمــن  من  االجـــارة 

نكير فا يعبأ بخافه«.

***
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المبحث الثالث

أركان عقد االجارة

١- العاقدان - أي األجير والمستاجر

٢- الصيغة - أي اإليجاب والقبول 

ــل أي  ــم ــع وال األجــــر  الــمــعــقــود عــلــيــه - هـــو   -3

المنفعة)٢5(.

ونورد أالن هذه األركان بشيء من التفصيل:

الركن األول - العاقدان: وهما األجير والمستأجر

يكون  بــان  األهلية  العاقدين  من  كل  في  يشترط 

عــاقــًال مــمــيــزًا، فــا تــصــح عــقــود الــمــجــنــون والصبي 

شرطا  والحنابلة  الشافعية  يضيف،  و  ، المميز الغير 

 اخـــر وهـــو الــبــلــوغ فــا يــصــح عــنــدهــم عــقــد الصبي 

ولو كان مميزًا)٢6(.

الركن الثاني - الصيغة: أي اإليجاب والقبول

وهي وسيلة يعبر بهما العاقدان عن الرضا باللفظ 

الصريح)٢٧( أو لفظ دال عليه )بعهد أو عقد إنشائي(

)٢8( أو بغير لفظ )أي السكوت(، ومن شروطه القبول 

ي،  دار اجرتك   : الــدار صاحب  كقول  بااليجاب)٢٩(، 

: قبلت، أو استأجرتك لتخيط ثوبي،  يقول المستأجر

: قبلت)30(. فيقول المؤجر

الركن الثالث - المعقود عليه: هو االجرة والمنفعة 

المنفعة  مقابل  فــي  إال  تقع  ال  ــرة  االجـ إن  االجـــرة: 

والنفع  )مــنــافــع(،  جمعها  المنفعة  أمــا  والــعــمــل)3١(، 

»الــخــيــر ومــا يتوصل بــه االنــســان إلــى مــطــلــوبــه«)3٢(، 

ن تكون معلومة الن الجهالة بها تفضي 
َ
يشترط فيه أ و

ية محل العقد أو  يتحقق ذلك أما برؤ إلى النزاع)33(، و

تعيينه أو االشارة إليه، مما يعتبر في العرف تعيينًا أو 

كذلك البد من بيان المدة  بيانًا لكيفية االستعمال، 

وبيان  العمل،  بانهاء  مرتبطة  غير  االجــارة  كانت  إذ 

العمل في استئجار الصناع والعمال)3٤(.

هو  للعمل  االساسي  الهدف  ن 
َ
أ نستنتج  هذا  من 

االجارة النها ال تقع إال على المنفعة، فاالجرة والمنفعة 

المنفعة  ــارة  االجــ فــمــورد  عليه،  المعقود  طــرفــا   هما 

هو العين)35(.

***
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المبحث الرابع

شرائط عقد االجارة

ن يتوافر في عقد االجارة الشروط الواجب 
َ
يجب أ

توافرها في العقود بصفة عامة، نوضحها كما يأتي:

كره احدهما على االجارة  ١- رضا العاقدين: فلو ا

آَمُنوْا  ِذيَن 
َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  تعالى:  لقوله  تصح)36(،  ال  فانها 

ِتَجاَرًة  َتُكوَن  ن 
َ
أ  

َ
ِإاّل َباِطِل 

ْ
ِبال َبْيَنُكْم  ُكْم 

َ
ْمَوال

َ
أ وْا 

ُ
ُكل

ْ
َتأ اَل 

ِبُكْم  َكاَن  اهلَل   
َ

ِإّن نُفَسُكْم 
َ
أ وْا 

ُ
َتْقُتل َواَل  نُكْم  ّمِ َتَراٍض  َعن 

َرِحيمًا{)3٧(.

ن يكون المعقود عليه مصدر المنفعة مقدور 
َ
٢- أ

اجــارة  يجوز  ال  انــه  الجمهور  فيرى  شرعًا،  االستيفاء 

المشاع مطلقًا من الشريك وغيره، الن للمشاع منفعة 

كما   ، بالتهيؤ المهايأة  أو  بالتخلية  ممكن  والتسليم 

يجوز ذلك في البيع، واالجارة احد نوعي البيع، فان 

لم تكن المنفعة معلومة كانت االجارة فاسدة)38(.

معلومة  عليها  المعقود  المنفعة  تــكــون  ن 
َ
أ  -3

بالمشاهدة  وتتم  والــمــنــازعــة،  الجهالة  يمنع  علمًا 

العمل  كشهرا وسنة وبيان  بالعين وبيان مدة االجارة 

المطلوب)3٩(.

ن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعًا، 
َ
٤- أ

رجل  كأستئجار  المعاصي،  على  االجــارة  تصح  فا 

أو   ، الخمر له  ليحمل  رجــًال  أو   ، اخــر شخصًا  ليقتل 

القمار  أو يلعب فيها   ، اجر داره لمن يبيع بها الخمر

كذلك ال يحل اعطاء عوض إلى  كنيسة،  أو يجعلها 

الكهانة)٤0( أو العرافة)٤١( فانها تكون اجارة فاسدة)٤٢(.

حتى  للمؤجر  مملوكًا  عليه  المعقود  يكون  ن 
َ
أ  -5

، فا يصح تأجير  يستطيع نقل منافعه إلى المستأجر

لعدم  وذلــك  تنبت،  ال  لــلــزرع  أرض  وال  شـــاردة،  ــة  داب

المنفعة التي هي موضوع العقد)٤3(.

ن تكون االجارة ماًال متقدما محددًا ومعلومًا، 
َ
6- أ

بالمشاهدة أو الوصف النها ثمن المنفعة)٤٤(.

ومعلومًا  محددًا  االجــارة  عقد  اجل  يكون  ن 
َ
أ  -٧

كثر)٤5(. بالشهر وبالسنة أو ا

ن يكون المعقود عليه خاليًا من العيوب التي 
َ
8- أ

حدث  واذا  العقد،  ابــرام  وقت  في  به  باالنتفاع  تخل 

اصاحه  الــمــؤجــر  على  االنــتــفــاع  فــتــرة  ــال  خ  عيب 

أو فسخ العقد)٤6(.

***
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المبحث الخامس

أنواع االجارة

ن االجارة على ضربين:
َ
اتفق الفقهاء على أ

المدة  تكون  مــا  وهــو  منفعة:  على  إجـــارة  األول: 

ــوًال، مــثــل »أجـــرتـــك شــهــرًا  ــه ــج ــل م ــم ــع مــعــلــومــة وال

لتبني«)٤٧(.

ن تكون المدة مجهولة 
َ
الثاني: إجارة على عمل: أ

 ، الـــدار هــذا  لتبني  »أجــرتــك  مثل  مــعــلــوم،  والــعــمــل 

وتخيط هذا الثوب«)٤8(.

مثل  معلومًا،  والعمل  معلومة  المدة  كانت  إذا  أما 

كانت  هـــذا«،  قميصي  لتخيط  الــيــوم  »استأجرتك 

االجارة باطلة النه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقى 

يفرغ  لم  ربما  أو  عمل،  با  المستحقة  المدة  بعض 

العمل  فيحصل  أخــرى،  مدة  إلى  يحتاج  و بيوم   منه 

با مدة)٤٩(.

***

الفصل الثاني 

األجير واألجرة

المبحث األول

األجرة

ن يكون 
َ
ن يكون ثمنًا في البيع، صح أ

َ
إن كل ما صح أ

 ) كان نقدًا )دراهــم ودنانير أجــرة في االجـــارات، ســواء 

الــرافــعــي)5١(،  ويتفق  خــدمــة)50(.  أو  منفعة  أو  عينًا  أو 

ن تكون األجرة منفعة سواء 
َ
والنووي)5٢( في انه »يجوز أ

اتفق الجنس، كما إذا اجر دارًا بمنفعة، أو اختلف بان 

اجرها بمنفعة شخص، وال ربا في المنافع اصًال، حتى 

اصًال،  المنافع  في  ربا  وال  شخص،  بمنفعة  أجرها  لو 

حتى لو اجر دارًا بمنفعة دارين، أو اجر حلي بذهب 

، وال يشترط القبض في المجلس«.  جاز

ثة: وتجب االجارة وتملك كلها باحد امور ثال

١- بأن تشترط تعجيلها في نفس العقد.

٢- بتعجيلها من غير شرط.

3- باستيفاء المعقود عليه)53(.

فحاال،  حــاال  تجب  ــرة  االج ن 
َ
أ تقدم  مما  نستدل 

االجرة  الن  اجرته،  المستأجر  يسلم  يوم  مضى  كلما 

تملك حسب ملك المنافع، وملك المنافع يحدث 

شيئًا  االجــرة  فتملك  الــزمــان،  مر  على  فشيئًا  شيئًا 

فشيئًا بحسب ما يقابلها.
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المبحث الثاني

األجير

الــذي يستحق االجــرة  الــخــاص: »هــو  ١- األجــيــر 

كمن  أو لم يعمل«)5٤(،  بتسليم نفسه في المدة عمل 

أو  شهرًا  األغنام  رعــي  أو  خياطة  أو  لخدمة  استؤجر 

سنة)55(، وسمي خاص الن المستأجر يختص بنفعه 

دون سائر الناس)56(.

لغير  يعمل  من  »هو  )العام(:  المشترك  األجير   -٢

ألنه  مشتركًا  سمي  والطبيب،  كالكحال  واحـــد«)5٧( 

يعمل  كثر في وقت واحد، و يتقبل اعماًال الثنين أو أ

لهم فيشتركون في منفعته)58(.

***

الفصل الثالث

إجارة األشخاص

المبحث األول

االستئجار على الخدمات

:) المطلب األول : االستئجار على الرضاعة )الظئر

اجمع  فقد  ولــدهــا)5٩(،  لغير  المرضعة  هي   : الظئر

للرضاعة)60(،  الظئر  استئجار  جــواز  على  العلم  اهل 

ْرَضْعَن 
َ
أ َفِإْن   ...{ تعالى:  بقوله  الكتاب  من  واستدلوا 

ُجوَرُهّنَ {)6١(.
ُ
ُكْم َفآُتوُهّنَ أ

َ
ل

الرضاعه  استؤجر   � اهلل  رســول  ن 
َ
أ السنة  وفي 

الحضانة  هــو  فــاالرضــاع  السعدية،  حليمة  السيدة 

الصغرى)6٢(. ويشترط فيه:

ن تكون الرضاعة على مدة معلومة.
َ
١- أ

٢- معرفة الصبي بالمشاهدة، الن الرضاع يختلف 

باختاف الصبي.

عليها  فيصعب  يختلف  النه  الرضاع  موضع   -3

يسهل عليها في بيتها. في بيته و

٤- معرفة العوض وكونه معلومًا)63(.

باجر  المرضع  استئجار  يجوز  انــه  الفقهاء  ويــرى 

يجوز أيضًا بطعامها وكسوتها)6٤(. معلوم و

المطلب الثاني : االستئجار للتطبيب

 ، يجوز استئجار الطبيب للمداواة النه عمل جائز
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الطبيب  بمشارطة  بأس  ال  »انــه  القيرواني)65(  فيذكر 

في  الرجل  رقــى  حين  سعيد)66(  ابــا  الن  الــبــراء،  على 

البراء، وقد جوزها رسول  الرقية، شارطه على  حديث 

اهلل � وقد ميز بين االجارة والجعالة فاالجارة البد 

أو عمل معلومين، فإما الجعالة فتجوز  فيها من مدة 

على عمل مجهول، كرد اللقطة)6٧(.

المطلب الثالث: االستئجار على الحجامة 

»الن  حــرام،  غير  الحجام  كسب  ن 
َ
أ االثــر  في  ورد 

ولو  أجـــره«)68(،  الحجام  وأعطى  احتجم   � النبي 

منفعة  انــه  على  دليل  وهــذا  يعطه،  لــم  كراهية  علم 

مباحة الن الناس بحاجة إليه.

المطلب الرابع: استئجار العبد

ية  اجازت الشريعة استئجار العبد للخدمة الشهر

الصحابة  كان  وقد  متعارف  عقد  النه  مسمى،  باجر 

نفسه،  فــي  معلوم  مباح  عمل  فهو  ذلــك،  يباشرون 

تستأجر  ن 
َ
أ ــره  ــك ي و عـــلـــيـــه)6٩(.  االســتــئــجــار  فــيــجــوز 

بها  يخلو  و الشخص  يستخدمها  أمــه  أو  حــرة  امـــرأة 

الذي  للمتزوج  الخلوة  بــدون  وجــوازه  اعزبا،  كان   اذا 

معه أهله)٧0(.

***

المبحث الثاني

االستئجار على الطاعات

فيها  المنفعة  تكون  التي  االعمال  هي  الطاعات: 

فرضا  كــان  »فــان  الــكــاســانــي)٧١(:  قــال  تعالى،  قربة هلل 

واجبا على االجير قبل االجارة لم تصح االجارة عليه، 

االجرة  يستحق  ال  عليه،  يستحق  بعمل  اتى  من  الن 

على  الثواب  ن 
َ
أ قلنا  ولهذا  عليه،  دينًا  قضى  كمن 

تعالى  اهلل  من  افضال  والطاعات،  والقرب  العبادات 

بحق  العبد  على  وجــوبــهــا  الن  عليه  مستحق  غير 

مستحقة  لمواله  العبد  خدمة  الن  لــمــواله،  العبودية 

ولحق الشكر للنعم السابقة، الن شكر النعمة واجبة 

لغيره  عليه  مستحقًا  حقًا  قضى  ومــن  وشــرعــًا،  عقًال 

في  عليه  ديــنــًا  قضى  كمن   ، االجـــر عليه  يستحق  ال 

االجــارة  حكم  فــي  الفقهاء  اختلف  وقــد  الــشــاهــد«. 

عليها على ما سيأتي:

المطلب األول: الطاعات التي تشترط فيها النية:

وهي االعمال التي ال تقبل من العبد إال إذا اقترنت 

بها النية، وهي قصد العمل هلل تعالى، وتشمل:

كالصاة والصوم، فانها  ١- ما ال تجوز فيه النيابة: 

مفروضة عليه عينًا، فلم يجز االستئجار عليها، لكن 

يصح االستئجار عن الميت في الصاة والصيام)٧٢(.

الزكاة،  وتفريق  كالحج  النيابة:  فيه  تجوز  ما   -٢
والشافعية)٧3(  المالكية  ذهــب  فقد  فيه:  واختلفوا 

ــواز االســتــئــجــار)٧٤(، وكــره  يــديــة واالمــامــيــة فــي جـ والــز
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مالك)٧5( االجارة على الحج.

ن يأخذ االجرة عن غيره، 
َ
وقال ابن حزم)٧6(: »للمرء أ

ن يحج عنه للتطوع، النه غير متعين عليهما، 
َ
أ مثل 

.» أما إذا تعين فلم يجز

الفقهاء في جواز  ن سبب الخاف بين 
َ
أ والراجح 

اخذ االجرة على فعل العبادة، وعدم جواز أخذها هو 

وعدمه،  المستاجر  إلى  النفع  وصــول  في  اختافهم 

ن النفع يحصل للمستأجر قال بجواز اخذ 
َ
فمن قال أ

قال  لاجير  إال  يحصل  ال  النفع  ن 
َ
أ قال  ومن  االجــرة، 

بعدم جواز اخذ االجرة.

المطلب الثاني: الطاعات التي ال تشترط فيها النية: 

وفيها ستة نقاط:

١- تجهيز الموتى كتغسيلهم ودفنهم وحملهم:

واختلف الفقهاء في حكم االستئجار على قولين:

- النه عمل معلوم غير متعين  القول األول - الجواز

فجاز االستئجار عليه)٧٧(.

- وفيه يجوز االستئجار  القول الثاني - عدم الجواز

الــمــيــت، ففي  أو عــلــى حــمــل  ــر  ــقــب ال ــر  عــلــى حــف

يجوز  ال  والــواجــب   ، يجوز ال  االخــر  وفــي  جائز   بعضها 

االستئجار عليه)٧8(.

فرض  النــه  فيه  الــوجــوب  عــدم  ن 
َ
أ الفقهاء  ويــرى 

االجارة  النيابة فيها فجازت  أفعال تجوز  كفاية والنها 

عليها ولتيسير حاجة الناس)٧٩(.

٢- االستئجار على تعليم القرآن والفقه والفرائض:

اختلف الفقهاء في جواز اخذ االجرة على تعليم 

القرآن على النحو التالي:

والفقه  الــقــرآن  تعليم  على  االجـــرة  اخــذ  يجوز   -١

قال:  انه   � النبي  عن  عباس  ابن  فعن  والفرائض 

يدل هذا  كتاب اهلل«)80(. و »أحق ما أخذتم عليه أجرًا 

القرآن  ــراءة  ق على  االجــرة  اخــذ  جــواز  على  الحديث 

عن  عوضًا  القرآن  تعليم  جعل  من  ومنهم  وتعليمه، 

، قال النبي �: »قد زوجتكها  النكاح بمقام المهر

كها( بما معك من القرآن«)8١(. وفي هذا افتاء  )املكنا

بصحة الجارة على تعليم القرآن ونحوه من العبادات 

ومنع  الطاعات  الرغبة في  ولقلة  االنــدراس  حذرًا من 

العطيات واالحكام تختلف باختاف الزمان)8٢(.

الكريم  القرآن  تعليم  على  االجــرة  اخذ  يجوز  ٢-ال 

عند بعض الفقهاء)83(، واالصل الذي بنوا عليه حرمة 

طاعة  كل  ان  ونحوه،  القرآن  تعليم  على  االستئجار 

الن  عليها  األستئجار  يجوز  ال  المسلم  بها  يختص 

ن 
َ
}َوأ تعالى:  قال   ،)8٤( العامل  عن  تقع  االشياء  هذه 

 َما َسَعى {)85(.
َّ

نَساِن ِإال ِ
ْ

ْيَس ِلإل
َّ
ل

فعن عبادة بن الصامت)86( قال: »علمت ناسًا من 

منهم   
ُ

رجّل الّيَ  فأهدى  والكتاب  القرآن  الصفة  اهل 

في  )عنها(  عليها  وارمي  بماٍل  ليست  فقلت:  قوسًا، 

فأتيته  سألنه،  فا   � اهلل  رســول  ألتين  اهلل  سبيل 

ــدى الـــي قــوســًا ممن  ــول اهلل رجـــل اهـ فــقــلــت: يــا رسـ

وارمــي  بماٍل  وليست  والــقــران  الكتاب  اعلمه   كنت 

عليها )عنها(.

نــار  ــوق مــن  تــطــوق طـ ن 
َ
أ كــنــت تــحــب  ــال: إن  ــ ق

فــاقــبــلــهــا«)8٧(، وهــنــاك احــاديــث جــوز الــرســول � 

منهم  الفقهاء  ذلك  وذكر  القران  بتعليم  االجــور   اخذ 

مالك وغيره)88(.

أما تعليم الفقه والفرائض فقد رأى مالك انه تجوز 
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ن يقل العلم 
َ
اجارة من يعلم الفقه والفرائض، مخافة أ

ــال: قــال رســول   الــشــرعــي)8٩(، فعن ابــي هــريــرة � ق

 اهلل �: »يا ابى هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها فانه 

نصف العلم«)٩0(.

الحساب  تعليم  على  االستئجار  باالتفاق  يجوز  و

والخط واللغة واالدب وبناء المدارس والمساجد)٩١(.

3- االستئجار على االذان واالقامة: 

االذان هو شعار المسلمين ليعلموا اوقات الصاة 

على  يأخذون  ال  الصالح  السلف  كان  وقد  واقامتها، 

اذانهم أجرًا طلبًا للثواب)٩٢(. 

كان يعطي من بيت  ن المؤذن 
َ
فيما ورد في االثر أ

المال على سبيل الــرزق)٩3(. وعدم جواز اخذ االجرة 

محمد  النبي  ن 
َ
أ ى  رو بما  واستدلوا  االذان)٩٤(،  على 

� قال لعثمان بن ابي العاص)٩5(: »واتخذ مؤذنًا ال 

يأخذ على اذانه اجرًا«)٩6(، ألنها عبادة يختص فاعلها 

القربة، فلم يجز اخذ االجرة عليها  ن يكون من اهل 
َ
أ

كالصاة والصوم.

االذان  االجـــرة على  اخــذ  قــال- جــواز  مــن  ومنهم 

واالقامة النه عمل معلوم يجوز إخذ الرزق عليها)٩٧(.

٤- االستئجار على الجهاد في سبيل اهلل:

إن الجهاد في سبيل اهلل فرض كفاية إذا قام به قوم 

سقط عن الباقين)٩8(، قال تعالى: }اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال 

اهلِل {)٩٩( وقال  نُفِسُكْم ِفي َسِبيِل 
َ
َوأ ْمَواِلُكْم 

َ
ِبأ َوَجاِهُدوْا 

على  واستدلوا   ،)١00(}
ُ

ــِقــَتــال
ْ
ال ْيُكُم 

َ
َعل ُكِتَب  { تعالى: 

َقاِعُدوَن 
ْ
ال َيْسَتِوي   

َ
}اّل تعالى:  بقوله  كفاية  فرض  انه 

ِفي  ــُمــَجــاِهــُدوَن 
ْ
َوال ــَرِر 

َ
الــّض ْوِلـــي 

ُ
أ َغْيُر  ُمْؤِمِنيَن 

ْ
ال ِمــَن 

ُمَجاِهِديَن 
ْ
ال اهلُل  َل 

َ
َفّض نُفِسِهْم 

َ
َوأ ْمَواِلِهْم 

َ
ِبأ اهلِل  َسِبيِل 

 َوَعَد اهلُل 
ً
َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكـّا

ْ
ى ال

َ
نُفِسِهْم َعل

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
 ِبأ

غير  القاعدين  ن 
َ
أ على  يــدل  وهــذا   ،)١0١(} ُحْسَنى 

ْ
ال

َكاَن  }َوَمــا  تعالى:  وقال  غيرهم،  جهاد  من  مع  أثمين 

ًة{)١0٢(.
َ
َكآّف ُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا 

ْ
ال

إذ  المسلم للجهاد  ال يجوز استئجار  انه  والراجح 

تعين عليه، قال السرخسي)١03( »لو استأجر رجًال يغزو 

الدين،  الغزو طاعة فهو سنام  الن  لم يجز ذلك  عنه 

ولما حضر القتال افترض عليه الذب عن المسلمين 

وقتال المشركين، فا يجوز له اخذ االجرة على اقالة ما 

هو فرض عليه«.

***
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المبحث الثالث

االستئجار على المعاصي

المنافع  على  ــارة  االجـ حرمة  على  الفقهاء  اتفق 

َفَتَياِتُكْم  ُتْكرُِهوا   
َ

}َوال تعالى:  قــال  كالزنا،  المحرمة، 

َحَياِة 
ْ
ال َعَرَض  َتْبَتُغوا  ِ

ّ
ل نًا  َتَحّصُ َرْدَن 

َ
أ ِإْن  ِبَغاء 

ْ
ال ى 

َ
َعل

ْنَيا{)١0٤(، أو كالنوح بالباطل)١05(، فقد ورد عن االمام 
ُ

الّد

الصادق )عليه السام( انه قال: »ال بأس باجر النائحة 

اذا قالت صدقا«)١06(.

على  االستئجار  حرمة  إلى  الجمهور  استدل  وقد 

كان، بالكتاب والسنة والمعقول، فاما  المحرمات أيًا 

َواَل  ْقَوى  َوالّتَ بّرِ 
ْ
ال ى 

َ
َعل }َتَعاَوُنوْا  تعالى:  فقوله  الكتاب 

َشِديُد  اهلَل   
َ

ِإّن اهلَل  ُقوْا 
َ
َواّت ــُعــْدَواِن 

ْ
َوال ْثــِم  اإِل ى 

َ
َعل َتَعاَوُنوْا 

ِعَقاِب{)١0٧(.
ْ
ال

عن  نهى  وجل  عز  اهلل  ن 
َ
أ هو  به  االستدالل  ووجــه 

فيه  الشك  مما  وانه  والعدوان،  االثم  على  تعاون  أي 

لتحقيق  تعاون  هو  المحرمات  على  االستئجار  إن 

ن الرسول � 
َ
هذا المحرم واالثم. أما السنة فمنها أ

، والمحمول عليه منها قوله �:  لعن حامل الخمر

وعاصرها،  بعينها،  اوجــه:  عشرة  في  الخمر  »لعنت 

كل  ومعتصرها، وبائعها، وحاملها، والمحمول إليه، وا

ثمنها، وشاربها، وساقيها«)١08(.

انه  يقتضي  العقل  الن  ذلك  بالمعقول،  واستدلوا 

ن يسد عليه جميع 
َ
إذا نهى الشارع عن شيء وحرمه، أ

ى. ابوابه، واال فيكون النهي دون جدو

المبحث الرابع

الكراء

المطلب األول: استئجار الدواب

بيان  فيه  يشترط  و الــدواب،  استئجار  يصح  وفيه 

مــا تستأجر  بــيــان  يــشــتــرط  كــمــا  الــمــكــان،  أو  الــمــدة 

الــركــوب، وبــيــان مــا يحمل  أو  الــدابــة مــن الحمل  لــه 

المؤجرة  الـــدواب  هلكت  ــاذا  ف يركبها،  ومــن  عليها 

او  عيب  ذات  مــؤجــرة  كانت  فــان  والــركــوب  للحمل 

غير  كانت  وان  ــارة،  االجـ انقضت  فهلكت  مريضة، 

ن 
َ
أ المؤجر  وعلى  االجـــارة،  تبطل  ال  فهلكت  معيبة 

االجــارة  الن  العقد  يفسخ  ن 
َ
أ له  وليس  بغيرها  يأتي 

وفاء  عن  يعجز  ولم  الذمة،  في  المنافع  على   وقعت 

ما التزمه بالعقد)١0٩(.

المطلب الثاني: اجارة االرض

بــيــان  فــيــه:  ــرط  ــت ــش ي و االرض  اســتــئــجــار   يــصــح 

كانت  واذا  بناء،  أو  غــرس  أو  زرع  من  له  تستأجر  ما 

له  يــأذن  ن 
َ
أ إال  فيها،  يــزرع  ما  بيان  من  فابد  للزراعة 

هذه  تتحقق  لم  فاذا  يشاء،  ما  فيها  يزرع  بان  المؤجر 

االرض  منافع  الن  فاسدة،  تكون  االجارة  فان  الشروط 

تأجير  يختلف  كما  والــزرع  البناء  باختاف  تختلف 

غير  اخر  زرعــًا  يزرعها  ن 
َ
أ وله  االرض،  في  المزروعات 

ضرر  مثل  ضــرره  يكون  ن 
َ
أ بشرط  عليه  المتفق  الــزرع 

يذكر ابو يوسف)١١١(  الزرع المتفق عليه أو اقل منه)١١0(، و

عليه  يشترط  وال  يزرعها  ارضًا  اخاه  الرجل  اعار  »فاذا 
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اجارة، فزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته، فالزرع له 

ارض  كانت من  فان  االرض،  والخراج على صاحب 

العشر فالعشر على الزارع«.

المطلب الثالث: استئجار الدور للسكنى

إن استئجار الدور للسكن يبيح االنتفاع بسكناها 

سواء سكن فيها المستأجر أو سكنها غيره باالعارة أو 

ن ال يمكن من سكناها من يضر بالبناء 
َ
االجارة على أ

اتمام  المؤجر  وعلى  الــحــداد،  عمل  مثل  يوهنه   أو 

ــن االنـــتـــفـــاع حسب  ــه الــمــســتــأجــر مـ ــا يــتــمــكــن بـ  مـ

ما جرت به العادة)١١٢(.

***

المبحث الخامس

إجارة غير المسلم 
للمسلم وبالعكس

المسلم  يستأجر  ن 
َ
أ جــواز  على  الفقهاء  أجمع 

غير المسلم، إذ استاجر النبي الكريم � وابو بكر 

بمعرفة  ماهر  مقتفي  الديل)١١3(،  بني  من  مشركًا   �

فإتاهما  ليال،  ثاث  بعد  ثور  غار  عند  فواعداه   ، االثر

براحلتيهما صبيحة ليال ثاث فارتحا من مكة إلى 

يثرب)١١٤(، وفي هذا دليل على جواز استئجار المسلم 

للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه)١١5(.

ن 
َ
أ لمسلم  ينبغي  »ال  انــه  الــســرخــســي)١١6(  يــذكــر  و

يستخدمه الكافر في امور دينه من امر الطهور ونحوه، 

فيما ال يؤدي االمانة فيه«.

وَنُكْم 
ُ
ل

ْ
ن ُدوِنُكْم اَل َيأ وْا ِبَطاَنًة ّمِ

ُ
ِخذ قال تعالى: }اَل َتّتَ

َخَباًال {)١١٧( أي ال يقصرون في االفساد من دينكم.

نفسه  المسلم  استأجر  لو  أمــا  الخدمة،  في  هــذا 

كخياطة  الــذمــة  فــي  أو  معين  عمل  فــي  الكافر  مــن 

يستدل  خــاف،  بغير  االمــر  هذا  جار  وقصارته،  ثوب 

ن االمام علي بن ابي طالب عليه السام 
َ
على ذلك أ

وأخبر  بتمرة،  دلــو  كل  له  يسقي  ليهودي  نفسه   اجــر 

ال  معاوضة  عقد  والنــه  يــنــكــره)١١8(،  فلم   � النبي 

تلحق  بصورة  استخدامه  وال  المسلم  اذالل  يتضمن 

لعمل  نفسه  يؤجر  ان  جاز  كذلك  بعقيدته،  الشبهة 

غير الخدمة مدة معلومة.
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ي بــاب  ــبــخــار ــر ســمــاه ال ونــاحــظ اســـتـــدالًال اخـ

استئجار المشركين عند الضرورة ان لم يوجد من اهل 

اإلسام أحد، وهذا الباب يبين بانه ال يحل استئجار 

المشركين سواء كانوا من اهل الذمة أو غيرهم إال عند 

احتياج احدهم بسبب عدم وجود اهل اإلسام)١١٩(.

***

الفصل الرابع

فسخ اإلجارة وانتهاؤها

والــعــزم  البيع  فسخ  يــقــال  الــنــقــض،  هــو  الــفــســخ: 

هي  االجارة  وفسخ  فانتقض)١٢0(،  نقضه  أي  فانفسخ، 

انتقاضها وبطانها.

تتفسخ  ــارة  االجـ تنفسخ  ان  الفقهاء  بعض  يــرى 

يقوم  بموت احد العاقدين مع سامة المعقود عليه، و

كان مؤجرًا أو مستأجرًا)١٢١(،  الوارث مقام مورثه، سواء أ

أو  للمستأجر  الــمــســتــأجــرة  الــعــيــن  بــيــع  تنفسخ  وال 

المستأجر  غير  كان  إذا  المشتري  يتسلمها  و لغيره، 

في  االجـــارة  وتنفسخ  االجــــارة)١٢٢(،  مــدة  انقضاء   بعد 

األحوال التالية:

١- طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يد 

المستأجر وظهور العيب القديم منه.

كالدار المعينة  ٢- هاك العين المؤجرة المعنية، 

أو الدابة المعينة.

3- هاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة، 

كه. النه ال يمكن استيفاء المعقود عليه بعد ها

اتمام  أو  عليها  المعقود  المنفعة  استيفاء   -٤

يمنع  عــذر  هناك  كــان  إذا  إال  المدة  وانتهاء  العمل 

الفسخ، كما لو انتهت مدة اجارة االرض الزراعية قبل 

باجر  المستأجر  يد  في  فتبقى  ــزرع،  ال يستحصد  ن 
َ
أ

منعًا  المؤجر  على  جبرًا  ولو  يستحصد  حتى  المثل، 

لضرر المستاجر بقلع الزرع قبل اوانه)١٢3(.
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من  ــو  ول يحصل  لــعــذر  ــارة  االجــ فسخ  يــجــوز   -5

فيحترق  فيه  ليتجر  حانوتًا  يكتري  ن 
َ
أ مثل  جهته، 

له  فــيــكــون  يــفــلــس  أو  يــغــصــب  أو  ــرق  ــس ي أو  ــه  ــال  م

فسخ االجارة)١٢٤(.

***

الفصل الخامس

القيم اإلنسانية 
واألخالقية للتعامل مع األجير

ــالم مــجــمــوعــة مـــن االلــتــزامــات  ــ ــب اإلسـ ــ لــقــد أوج

االخالقية التي يجب التعامل بها مع االجير منها:

المساواة  على  قائمة  نظرة  االجير  إلى  النظرة   -١

حيث  وانسانيته،  بكرامته  المساس  ن  دو واالخــوة 

الجميع  إن  وبين  الجانب،  هــذا  على  اإلســام  كــد  ا

بالتقوى، فقال  الفضل  تراب، وان  من ادم، وادم من 

نَثى 
ُ
َوأ َذَكرٍ  ن  ّمِ ُكم  ْقَنا

َ
َخل ا 

َ
ِإّن اُس  الّنَ َها  ّيُ

َ
أ }َيا  تعالى: 

ِعنَد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ  

َ
ِإّن ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا  ُكْم  َنا

ْ
َوَجَعل

»اخوانكم   :� اهلل  رســول  وقــال  ُكـــْم{)١٢5(  ْتـــَقـــا
َ
أ اهلِل 

اخوه  كان  فمن  ايديكم،  تحت  اهلل  جعلهم  خولكم 

كل، وليلبسُه مما يلبُس،  تحت يده فليطعمه مما يأ

يغلبهم  ما  كلفتموهم  فان  يغلبهم،  ما  تكلفوُهم  وال 

.)١٢6( فاعينوهم(( 

في  اخــوانــكــم  يخدمونكم  الــذيــن  ــؤالء  هـ ن 
َ
أ أي 

كانوا غير  كانوا مسلمين أو في االنسانية إن  الدين إن 

ُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة {)١٢٧(.
ْ
َما ال

َ
مسلمين، قال تعالى: }ِإّن

باالنسان  ئقة  الا الحسنة  الطيبة  المعاملة   -٢

ــالــقــول، والــفــعــل، والــنــظــرة،  ــي جــمــيــع االحــــوال ب ف

تعالى:  قال  الخطأ،  وقوع  عند  والمغفرة  والسماح 

ــاِس َواهلُل  ــَعــاِفــيــَن َعــِن الــّنَ
ْ
ــَغــْيــَظ َوال

ْ
ــَكــاِظــِمــيــَن ال

ْ
}َوال

.)١٢8(} ُمْحِسِنيَن 
ْ
ال ُيِحّبُ 
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حيث  يطيقه،  ال  بما  االجير  تكليف  عــدم    -3

ُف  ِ
ّ
ُنَكل }اَل  تعالى:  قوله  منها  ايــات  في  ذلــك  ورد 

اهلُل  ــُف  ِ
ّ
ُيــَكــل }اَل  تعالى:  قوله  ــَهــا{)١٢٩(  ُوْســَع  

َ
ِإاّل َنْفسًا 

اهلُل  ُف  ِ
ّ
ُيَكل  

َ
}ال تعالى:  وقوله  ُوْســَعــَهــا{)١30(،   

َ
ِإاّل َنْفسًا 

منها  صحيحة  واحــاديــث  آَتـــاَهـــا{)١3١(  َمــا   
َّ

ِإال َنْفسًا 

يظلمه،  ال  المسلم  اخو  »المسلم   :� النبي  قول 

في  اهلل  كــان  اخيه  حاجة  في  كــان  ومــن  يسلمه  وال 

كربة  اهلل عنه  فرج  كربة  فرج عن مسلٍم  حاجته ومن 

اهلل  ستره  مسلمًا  ستر  ومن  القيامة،  يوم  كربات  من 

القيامة«)١3٢(. يوم 

***

الخاتمة

ن أوجــز 
َ
أ ــب  ــة اح ــدراس ــذه ال  بعد االنــتــهــاء مــن ه

ما توصلت إليه بنقاط اآلتية:

الناس  يحتاجها  التي  العقود  من  االجــارة  إن   -١

في كثير من مصالحهم، ألن اإلسام حث عليها عن 

طريق العمل، فهي تشبه البيوع.

ومباحة  معلومة  تكون  ن 
َ
أ االجــارة  في  يشترط   -٢

شرعًا فقد تكون نقدًا أو عينًا أو منفعة أو خدمة.

3- الحظنا الفرق بين االستئجار للعمل العبادي 

التي يجب  الباطل )المعاصي(  )الطاعات( والعمل 

تعطيلها وال تجوز االجارة عليها.

للمسلم  للعمل  المسلم  غير  استئجار  يجوز   -٤

ــة بــهــم لــقــتــال  ــعــان ــعــكــس، بــشــرط عــــدم االســت ــال وب

من  للمشركين  تــمــكــن  ذلـــك  فــي  الن  المسلمين 

المسلمين.

ن تكون المرأة 
َ
5- ال خاف بين الفقهاء في جواز أ

مستأجرة ضمن ضوابط معينة.

الخاص  االجير  االجــراء،  من  نوعين  لنا  تبين   -6

واالجير المشترك )العام(.  

أو  عليها  يطرأ  بعيب  وتنفسخ  االجــارة  تنتهي   -٧

بعذر يتعذر استيفاء المنفعة منه أو بهاك العين أو 

هاك المؤجر عليه.

)الكتاب  االسامية  الشريعة  مصادر  وصت   -8

والسنة( بوجوب معاملة االجير معاملة يسودها الرفق 

والتسامح والتعاون بشكل يحفظ له كرامته وانسانيته 
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. وتحميه من الظلم والجور

ــام وضـــع الــحــلــول لكل  ــ ــقــول: إن اإلس وأخـــيـــرًا ن

المنازعات والخافات ومنها الخاف في االجارة كل 

حسب موقعه منها.

***

الهوامش

: ابن  )١( سورة القصص، اية ٢٧، في تفسيرها ينظر

ابن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  ابو  ي،  الجوز

 ، علي )ت5٩٧هـ/١٢00م(، زاد المسير في علم التفسير

، بيروت، سنة ١٩8٧م، ج٩3/6-٩٤. ط دار الفكر

محمد  الفضل  ابو  الدين  جمال   ، منظور ابن   )٢(

العرب، با. ط،  بن مكرم )ت٧١١هـــ/ ١3١١م(، لسان 

نشر أدب الحوزة، قم، إيران، سنة )١٤05هـــ/١٩85م(، 

.) ج٤/ ١0 )مادة اجر

)3( الجوهري، اسماعيل بن حماد )ت 3٩3هـ/ 

تح  العربية،  وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح  ١00٢م(، 

للمايين،  العلم  دار  ط٢،   ، عطار الغفور  عبد  احمد 

 5٧6 ج٢/   ،)١٩٧٩ )١3٩٩هــــ/  سنة  لبنان،  بيروت، 

.) )مادة اجر

ـــ/  ١٢5٢هــ )ت  أمــيــن  محمد  عــابــديــن،  ابـــن   )٤(

االبصار  وتنوير  شــرح  المختار  رد  حاشية  ١836م(، 

بـــا. ط، دار  الــنــعــمــان،  ابـــي حنيفة  ــام  االمــ فــقــه  فــي 

لبنان، سنة  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  الفكر للطباعة 

)١٤١6هـ/ ١٩٩5م(، ج6/ ٢83.

)5( الحصكفي، محمد عاء الدين )ت ١088هـ/ 

الدر المختار شرح وتنوير االبصار في فقه  ١688م(، 

مذهب االمام ابي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين 

دار  ط،  بـــا.  عــابــديــن،  بــابــن  الشهير  امــيــن  محمد 

لبنان، سنة  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  الفكر للطباعة 

)١٤١6هـ/ ١٩٩5م(، ج6/٢8٤.
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بن  محمد  بن  علي  الحسن  ابــو  الجرجاني،   )6(

التعريفات،  ١٤١3م(  ١8١6هــــ/  )ت  الحسيني  علي 

السود،  عيون  باسل  محمد  وفهارسه  حواشيه  وضع 

سنة  لــبــنــان،  ــروت،  ــي ب العلمية،  الكتب  دار  ط3، 

)١٤30هـ/ ٢00٩م(، ص١٤.

بن  محمد  اهلل  عبد  ابــو  الرعيني،  الحطاب   )٧(

٩5٤هــــ/  )ت  الطرابلسي  الــرحــمــن  عبد  بــن  محمد 

خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مــواهــب  ١5٤٧م(، 

عميرات،  يا  زكر الشيخ  واحاديثه  اياته  وخرج  ضبطه 

سنة  لــبــنــان،  بــيــروت،  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  ط١، 

شمس  الــدســوقــي،  ٤٩3؛  ج٧/  ١٩٩5م(،  ـــ/  )١٤١6هــ

حاشية  ١8١٤م(،  ١٢30هــــ/  )ت  عرفه  محمد  الدين 

سيدي  البركات  البي  الكبير  الشرح  على  الدسوقي 

العربية،  الكتب  احياء  دار  ط،  با.   ، الدردير احمد 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، با. ت، ج٤/ ٢.

العمل  ــادي،  هــ محمد  الــخــرســان،  الــســيــد   )8(

دار  ط١،  االقتصادية،  التنمية  في  ودوره  اإلســام  في 

يع، بيروت، لبنان، سنة  الهادي للطباعة والنشر والتوز

)١٤٢٢هـ/ ٢00٢م(، ص8٤.

االموال،   ، ابو جعفر احمد بن نصر الــداودي،   )٩(

دراسة وتح محمد احمد سراج وعلي جمعة احمد، 

والترجمة،  يع  والتوز والنشر  للطباعة  السام  دار  ط١، 

القاهرة، سنة )١٤٢٢هـ/ ٢00١م(، ص3٩٩.

ابــن   : يــنــظــر  ،٢-٢٧6 آيـــة  الــقــصــص،  ســـورة   )١0(

، ج6/ ٩3-٩6. ي، زاد المسير في علم التفسير الجوز

السورة  تفسير  عن   ،٧٧ آيــة  الكهف،  ســورة   )١١(

، ج5/ ١٢3. ي، زاد المسير : ابن الجوز ينظر

ي،  : ابن الجوز )١٢( سورة العنكبوت، آية ٢٧، ينظر

، ج6/ ١٢8. زاد المسير

ي،  الجوز ابن   : ينظر  ،٢3 آية  ى،  الشور سورة   )١3(

، ج٧/ ٧8-٧٩. زاد المسير

بــن محمد  عــلــي  الــحــســن  ابـــو  الـــمـــاوردي،   )١٤(

تح  الــمــلــوك،  نصيحة  ١058م(،  )٤50هـــــ/  الــبــصــري 

محمد جاسم الحديثي، با. ط، دار الحرية للطباعة، 

بغداد، سنة )١٤0٧هـ/ ١٩86م(، ص٢55.

اسماعيل  بن  محمد  اهلل  عبد  ابو  ي،  البخار  )١5(

محمد  تح  ي،  البخار صحيح  86٧م(،  )ت٢56هـــ/ 

سنة  القاهرة،  الــرحــاب،  مكتبة  ط١،  عيسى،  أحمد 

)١٤٢8هـ/ ٢00٧م(، ج3/ ١53، )باب الشرط في الرقية 

بقطيع من الغنم(، رقم الحديث )5٧3٧(.

)ت  يني  القزو يزيد  بــن  محمد  مــاجــة،  ابــن   )١6(

886/٢٧3م(، سنن ابن ماجه، تح محمد فؤاد عبد 

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ط،  با.  الباقي، 

ج٢/ 8١٧، )بــاب اجر االجــراء(، رقم  بــا.م، با. ت، 

الحديث )٢٤٤3(.

مالك  بــن  سعد  هــو  ي:  ــدر ــخ ال سعيد  ــو  اب  )١٧(

صحابة  من  اليمن،  من  وهــم  الــخــدرة،  إلــى  منسوب 

ابن   : ينظر 6٩3م(.  )٧٤هـــ/  سنة  توفي   ،� النبي 

ـــ/  )ت٢٧6هـ مسلم  بــن  اهلل  عبد  محمد  ابــو  قتيبة، 

88٩م(، المعارف، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، سنة )١٤٢٤هـ/ ٢003م(، ص١53.

ي، محمد بن  : الراز )١8( خلوف: االستسقاء. ينظر

ابي بكر بن عبد القادر )ت 666هـ/ ١٢6٧م(، مختار 

الصحاح، با. ط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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سنة )١٤0٢هـ/ ١٩8١(، )مادة خلف(، ص١85.

مختار  ي،  الــــــراز  : يــنــظــر الــلــديــغ،  ســلــيــم:   )١٩(

الصحاح، )مادة سلم(، ص3١١.

 ،١53 ج3/  ي،  البخار صحيح  ي،  البخار  )٢0(

)باب الرقي بفاتحة الكتاب(، رقم الحديث )5٧36(.

 ،٤86 ج١/  ي،  الــبــخــار صحيح  ي،  الــبــخــار  )٢١(

(، رقم الحديث )٢٢٧0(. )باب اثم من منح اجر االجير

)٢٢( م. ن، ج١/ ٤8٩، )باب خراج الحجام(، رقم 

الحديث )٢٢٧8(.

ابو  كنيته  العبدي،  االصم  بن  الرحمن  عبد   )٢3(

ي، من  ى عنه الثور ي عن انس بن مالك، رو ، يرو بكر

: ابن حبان، محمد بن احمد التميمي  الثقاف. ينظر

مجلس  ط١،  الثقات،  ٩65م(،  )ت35٤هـــ/  البستي 

الهند،  الدكن،  اباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة 

سنة )١3٩3هـ/ ١٩٧3م(، ج5/ ٩0.

الحنفي  مسعود  بــن  بكر  ــو  اب الــديــن  ــاء  ع  )٢٤(

المعروف بملك العلماء )ت 58٧هـ/ ١١٩١م(، بدائع 

الصنائع في ترتيب الشرائع، ط١، المكتبة الحبيبية، 

كستان، سنة )١٤0٩هـ/ ١٩8٩م(، ج٤/ ١٧3. با

)ت  الــدرديــر  احمد  سيدي  الــبــركــات،  ابــو   )٢5(

تقريرات  وبهامشه  الكبير  الشرح  ١88٤م(،  ١30٢هـــ/ 

العامة المحقق الشيخ محمد عليش شيخ السادة 

المالكية، با. ط، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 

الباب الحلبي، با. ت، ج٤/3.

)٢6( القرشي، باقر شريف، العمل وحقوق العامل 

في اإلسام، ط٢، دار إحياء تراث أهل البيت عليهم 

١٩8٢م(،  )١٤0٢هــــــ/  سنة  ــران،  ــ اي طــهــران،  ــســام،  ال

دار  ط١،  السنة،  فقه  سيد،  الشيخ  سابق  ص٢٧5؛ 

ـــ/  الــكــتــاب الــعــربــي، بــيــروت، لــبــنــان، سنة )١3٩١هــ

١٩٧١م(، ج١80/3-١8١.

)٢٧( الكاساني، بدائع الصنائع، ج٤/ ١83.

)ت  حسين  محمد  الشيخ  األصــفــهــانــي،   )٢8(

النشر  مــؤســســة  ط٢،  االجـــــارة،  ١٩٤٢م(،  ١36١هــــــ/ 

االسامي، قم، سنة )١٤0٩هـ/ ١٩88م(، ص٧.

ابو بكر بن محمد شطا  )٢٩( البكري الدمياطي، 

دار  ط١،  الطالبين،  اعــانــة  ١8٩٢م(،  )ت١3١0هــــــ/ 

لبنان، سنة  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  الفكر للطباعة 

)١٤١8هـ/ ١٩٩٧(، ج3،/١30.

اهلل  ابو محمد عبد  الدين  ابن قدامة، موفق   )30(

الشرح  ١٢83م(،  )ت68٢هـــ/  محمود  بن  احمد  بن 

، با.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، با. ت،  الكبير

ج3/6-٤.

، ج٤/6؛ األصفهاني،  )3١( ابن قدامة، الشرح الكبير

االجارة، ص١33.

علي  بــن  محمد  الــديــن  فخر  يــحــي،  الــطــر  )3٢(

السيد  تح  البحرين،  مجمع  ١6٧٤م(،  )ت١085هــــ/ 

للثقافة  الــنــشــر  مــكــتــب  ط٢،  الــحــســيــنــي،  احــمــد 

االسامية، با. م، با. ت، ج٤/ 353،      )مادة نفع(.

١8١؛  ج٤/  الــضــائــع،  ــع  ــدائ ب الــكــاســانــي،   )33(

، ج6/ ٢85. الحصكفي، الدر المختار

)3٤( م. ن، ج٤/ ١85.

)35( األصفهاني، اإلجارة ، ص3-٤.

، ج6/ 3١0. )36( ابن عابدين، حاشية رد المختار

تفسير  فــي   : ينظر  ،٢٩ ايــة  الــنــســاء،  ســـورة   )3٧(
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، ج١١٢/٢-١١3. ي، زاد المسير السورة، ابن الجوز

)38( سابق، فقه السنة، ج3/ ١8١-١8٢.

مــحــمــد  ــن  ــ ــدي ــ ال عـــــاء  ــنـــدي،  ــرقـ ــمـ الـــسـ  )3٩(

)ت53٩هـ/ ١١٤٤م(، تحفة الفقهاء، ط٢، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، سنة )١٤١٤هـ/ ١٩٩3م(، ج٢/ 

١3؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٤/ ١٢.

الــمــاضــي  ــن  عـ يــخــبــر  ــن  مـ ــو  هـ الــكــهــانــة:   )٤0(

: الفيومي، احمد بن محمد بن علي  والمستقبل. ينظر

، تح  المنير المقري )ت٧٧0هـ/ ١368م(، المصباح 

يع، سنة  يحيى مراد، ط مؤسسة المختار للنشر والتوز

)١٤٢٩هـ/ ٢008م(، )مادة عرف(، ص٢٤٢.

يــخــبــر عن  ــذي  ــ ال الــمــنــجــم  ــو  الــعــرافــة: وهـ  )٤١(

)مادة   ، المنير المصباح  الفيومي،   : ينظر الماضي، 

عرف(، ص٢٤٢.

)٤٢( سابق، فقه السنة، ج3/ ١8٢-١83.

سابق،  ص٢٤5-٢٤6؛  االجــارة،  االصفهاني،   )٤3(

فقه السنة، ج3/ ١8٢.

)٤٤( ابن قدامة، موفق الدين ابي محمد عبد اهلل 

بن احمد بن محمود )ت 68٢هـ/ ١٢83م(، المغني 

على مختصر االمام ابو القاسم عمر بن الحسين بن 

الخرقي )ت 33٤هـ/  عبد اهلل بن عبد اهلل بن احمد 

يع،  العربي للنشر والتوز ١٩٤5م(، با.ط، دار الكتاب 

السنة،  فقه  سابق،  ١١؛  ج6/  بــا.ت،  لبنان،  بيروت، 

ج3/ ١8٢-١8٧.

، ج٤/ ١٢. )٤5( ابو البركات، الشرح الكبير

)٤6( ابن قدامه، المغني، ج6/ ٩.

سعيد  الحسين  ابو  الدين  قطب  الراوندي،   )٤٧(

تح  ــقــرآن،  ال فقه  ١١٧٧م(  )ت5٧3هـــــ/  اهلل  هبه  بــن 

السيد احمد الحسيني، ط٢، مكتبة اية اهلل العظمى 

ج٢/  المرعشي، قم سنة )١٤05هـ/ ١٩8٤م(،  النجفي 

6٤؛ ابن قدامه، المغني، ج6/ ٤-6.

الكاساني،  6٤؛  ج٢/  القرآن،  فقه  الراوندي،   )٤8(

١٧٤-١٧5؛  ج٤/  الشرائع،  ترتيب  في  الضائع  بدائع 

سابق، فقه السنة، ج3/ ١8٧.

ابــن  6٤؛  ج٢/  الـــقـــرآن،  فــقــه  الــــراونــــدي،   )٤٩(

بن  منصور  بــن  محمد  جعفر  ابــو  الــحــلــي،  يـــس  ادر

ي  الحاو السرائر  كتاب  ـــ/١٢0١م(،  ــ )ت5٩8هـ احمد 

االســامــي  الــنــشــر  مــؤســســة  ط٢،  ي،  الــفــتــاو لتحرير 

سنة  الــمــقــدســة،  قــم  الــمــدرســيــن،  لجماعة  التابعة 

)١٤١0هـ/١٩8٩م(، ج٤5٧/٢.

)50( الكاساني، بدائع الصنائع، ج6/ ١8٩-١٩0.

فتح  ١٢٢6م(،  ـــ/  ــ )ت6٢3هـ يــم  الــكــر عبد   )5١(

، با. م، با. ت، ج١٢/ ٢١0. ، با. ط، دار الفكر العزيز

شرف  بــن  يحيى  الــديــن  محيي  يــا  زكــر ــو  اب  )5٢(

الشيخ  تح  الطالبين،  روضــة  ١٢٧٧م(،  )ت6٧6هـــ/ 

عادل احمد والشيخ علي محمد معوض، با. ط، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، با. ت، ج٤/ ٢5١.

-٢0٢ ج٤/  الــصــنــائــع،  بــدائــع  الــكــاســانــي،   )53(

ج500/٧؛  الجليل،  الرعيني، مواهب  الحطاب  ٢03؛ 

الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٤/ 3-٤.

)5٤( الجرجاني، التعريفات، ص١5.

ي، محمد بن حسين  ي القادر )55( الشيخ الطور

بن علي )ت ١١38هـ/ ١٧٢5م(، تكملة البحر الرائق، 

عميرات،  يا  زكر الشيخ  واحاديثه  اياته  وخرج  ضبطه 
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سنة  لــبــنــان،  بــيــروت،  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  ط١، 

)١٤١8هـ/ ١٩٩٧م(، ج٢/ 5١-5٢.

، ج6/ ١١8. )56( ابن قدامة، الشرح الكبير

)5٧( الجرجاني، التعريفات، ص١5.

ابن  ١١٩؛  ج6/   ، الكبير الشرح  قدامة،  ابن   )58(

، ج6/ 350-3٤٩. عابدين حاشية رد المحتار

 ،) ، )مادة ظ ئ  ر )5٩( الفيومي، المصباح المنير

ص٢3٢.

)60( الكاساني، بدائع الصنائع، ج٤/ ١٧٤.

ي، زاد  : ابن الجوز )6١( سورة الطاق، اية 6، ينظر

، ج8/ ٤٤-٤6. المسير

ج3/  الطالبين،  اعانة  الدمياطي،  البكري   )6٢(

.١35

البكري  ١٤-١6؛  ج6/  المغني،  قدامة،  ابن   )63(

الدمياطي، اعانة الطالبين، ج3/ ١36.

شرف  بن  الدين  محيي  يا  زكر ابــو  ي،  الــنــوو  )6٤(

المذهب،  شــرح  المجموع  )ت6٧6هـــــــــ/١٢٧٧م( 

ت،  با.  م،  با.  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار 

ج٢٩/١5، ابن قدامة، المغني، ج٧3/6.

يد )ت38٩هـ/ ٩٩٩م(، رسالة ابن  )65( ابن ابي ز

يد، با. ط، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، با.  ابي ز

ت، ص5٢5.

من  الــثــانــي  المبحث  فــي  الــحــديــث  ورد   )66(

الفصل األول في مشروعية االجارة، ص٤ من البحث.

)6٧( اللقطة: هو المال الضائع من مالكه يلتقطه 

: ابن قدامه، المغني، ج6/ 3١8. غيره. ينظر

االصــبــحــي  اهلل  عــبــد  ابـــو  مـــالـــك،  ــام  ــ االمـ  )68(

محمد  تعليق  الموطأ،  كتاب  ٧٩5م(،  ـــ/  )ت١٧٩هـ

العربي،  التراث  احياء  دار  ط،  با.  الباقي،  عبد  فؤاد 

٩٧٤؛  ج٢/  ١٩85م(،  )١٤06هـــ/  سنة  لبنان،  بيروت، 

ج٤8٩/١، )باب خراج  ي،  ي، صحيح البخار البخار

الحجام(، رقم الحديث )٢٢٧8(.

الشيباني  الحسن  بن  محمد  السرخسي،   )6٩(

المعرفة  دار  المبسوط، با. ط،  )ت٤83هـــ/ ١0٩0م(، 

سنة  لــبــنــان،  بــيــروت،  ــع،  ي ــوز ــت وال والــنــشــر  للطباعة 

)١٤06هـ/ ١٩86م(، ج5٢/١6.

)٧0( السرخسي، المبسوط، ج١6/ 55.

)٧١( بدائع الصنائع، ج٤/ ١٩١.

)٧٢( ابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد 

مصححة  طبعة  المحلى،  ١063م(،  )ت٤56هــــــ/ 

كما  معتمدة  ونسخ  مخطوطات  عدة  على  ومقابلة 

احمد  االســتــاذ  حققها  التي  النسخة  على  قوبلت 

ج8/ ١٩١؛  ، بيروت، با. ت،  ، دار الفكر كر محمد شا

البكري الدمياطي، اعانة الطالبين، ج3/ ١33.

بن  علي  القاسم  ابــو  المرتضى،  الشريف   )٧3(

مركز  الناصريات،  مسائل  )٤36هـــ/١0٤٤م(،  الحسين 

الــهــدى،  مؤسسة  العلمية،  ــات  ــدراسـ والـ الــبــحــوث 

سنة  بـــا.م،  االســامــيــة،  والــعــاقــات  الثقافة  رابــطــة 

الــطــوســي،  الــشــيــخ  ص3١3؛  )١٤١٧هـــــــــــ/١٩٩٧م(، 

)ت٤60هــــــ/١06٧م(،  الحسن  بــن  محمد  جعفر  ابــو 

الخراساني  علي  تــح  الــخــاف،  علي  تــح  الــخــاف، 

لجماعة  التابعة  االسامي  النشر  مؤسسة  واخـــرون، 

المدرسين، قم، سنة )١٤0٩ه/١٩88م(، ج٢/386.

ج3/ ١80؛ ابو البركات،  )٧٤( ابن حزم، المحلى، 
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، ج٢/ ١١. الشرح الكبير

)٧5( ابو عبد اهلل االصبحي )ت ١٧٩هـ/٧٩5م(، 

بــن سعيد  ــام سحنون  االمـ ــة  روايـ الــكــبــرى،  الــمــدونــة 

التنوخي عن االمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، 

لبنان،  ــيــروت،  ب الــعــربــي،  ــتــراث  ال احــيــاء  دار   ، بــا. 

٢00٢م(،  ـــ/  ــ )١3٢3ه سنة   ، مصر الــســعــادة،  مطبعة 

أحمد  بن  محمد  الوليد  ابو  رشــد،  ابن  ج60/6-6١؛ 

القرطبي )ت5٩5هـ/ ١١٩8م(، بداية المجتهد ونهاية 

الفكر  دار  با.ط،   ، العطار خالد  تصحيح  المقتصد، 

سنة  لــبــنــان،  ــيــروت،  ب يــع،  والــتــوز والــنــشــر  للطباعة، 

)١٤١5هـ/ ١٩٩5م(، ج٢5٧/١-٢58.

الــخــوئــي،  الــســيــد  ٢٧٤؛  ج٧/  الــمــحــلــى،   )٧6(

كتاب  ١٩٩0م(،  ـــ/  ــ )ت١٤١١ه الموسوي  القاسم  ابــو 

الحج، ط١، مدرسة دار العلمية، قم، لسنة )١٤0٩هـ/ 

١٩88م(، ج3/ 5٩.

)٧٧( ابن حزم، المحلى، ج8/١٩٢.

)٧8( المحقق الكركي، الشيخ علي بن الحسين 

شــرح  فــي  الــمــقــاصــد  جــامــع  ١533م(،  )ت٩٤0هــــــ/ 

السام(،  )عليهم  البيت  ال  مؤسسة  ط١،  القواعد، 

ج٤/  قــم، سنة )١٤08هــــــ/١٩8٧م(،  الــتــراث،  الحياء 

ـــ/  ــ ــواد )ت١٢٢6هـ الــســيــد محمد جـ 35؛الــعــامــلــي، 

باقر  محمد  الشيخ  تــح  الــكــرامــة،  مفتاح  ١8١١م(، 

سنة  قم،  االسامي،  النشر  مؤسسة  ط١،  الخالصي، 

)١٤٢٤هـ/ ٢003م(، ج3١3-30٢/١٢.

بن  الحسن  منصور  ــو  اب الــحــلــي،  الــعــامــة   )٧٩(

قواعد  )ت٧٢6هـــــــــ/١3٢5م(،  المطهر  بــن  يــوســف 

النشر  مؤسسة  والــحــرام،  الحال  معرفة  في  االحكام 

سنة  قــم،  الــمــدرســيــن،  لجماعة  التابعة  االســامــي 

ج٢86/3؛ الشهيد االول، محمد  )١٤١٩هـــ/١٩٩8م(، 

بن جمال الدين مكي العاملي )ت٧86هـ/١38٤(، 

البيان، حجرية، مجمع الذخائر االسامية، قم، ايران، 

با. ت، ص٢3.

 ،١53 ج3/  ي،  البخار صحيح  ي،  البخار  )80(

ــاب الــشــرط فــي الــرقــيــة بقطيع مــن الــغــنــم(، رقــم  )بـ

الحديث )5٧3٧(.

 ،30 ج3/  ي،  الــبــخــار صحيح  ي،  الــبــخــار  )8١(

)باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح(، رقم 

الحديث )5١٢0(.

الحنفي  سليمان  بــن  محمد  الــبــغــدادي،   )8٢(

معلمي  فــي  التبيان  رســالــة  ١8١8م(،  ـــ/  ــ )ت١٢3٤ه

الوطني  المركز  مصور  مخطوط  والصبيان،  الــقــرآن 

للمخطوطات، بالرقم ٢٢٤3٩، ص٢0.

الحسن  الــديــن  جــمــال  الــحــلــي،  الــعــامــة   )83(

تبصرة  )ت٧٢6هـــــــــ/١3٢5م(،  المطهر  يــوســف  بــن 

الحسني  احمد  تح  الدين،  احكام  في  المتعلمين 

الوفاء، مط احمدي،  اليوسف، ط١، مؤسسة  وهادي 

، الينابيع  يد، علي اصغر طهران، با. ت، ص١١8؛ مروار

الفقهية، ط١، دار التراث، بيروت، نة )١٤١0هـ/١٩٩0م( 

ج36٢/١٧.

ــارة  ــ اج مــجــيــد،  كـــر  شـــا ــام  ــ وسـ ي،  الـــــــدور  )8٤(

الفقه االسامي، رسالة ماجستير غير  االشخاص في 

سنة  بغداد،  جامعة  االسامية،  العلوم  كلية  منشورة، 

)١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م(، ص١3١.

)85( سورة النجم، اية٢٩، ينظر في تفسيرها، ابن 
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، ج٧/٢35. ي، زاد المسير الجوز

)86( عبادة بن الصامت: هو عبادة بن الصامت 

النقباء  احد  الوليد،  ابا  يكنى  و الخزرج  من  قيس  بن 

 : ، توفي بالشام سنة )3٤هـ/ 65٤م(. ينظر االثني عشر

ابن قتيبة، المعارف، ص١٤٧.

)8٧( ابو داود، سليمان بن االشعث )ت٢٧5هـ/ 

اللحام،  محمد  سعيد  تح  داود،  ابي  سنن  888م(، 

بيروت،  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ط١، 

كسب  في  )باب   ،١٢8 ج٢/  ١٩٩0م(،  )١٤١١هـــ/  سنة 

المعلم(، رقم الحديث )3٤١6(.

ــبـــرى،  الـــكـ ــة  ــ ــدون ــمــ ــ ال مــــالــــك،  االمــــــــام   )88( 

ج٤١٩/٤-٤٢0.

١8؛  ج٤/   ، الــكــبــيــر الــشــرح  الــبــركــات،  ابـــو   )8٩(

با.  القابسي،  رأي  في  التعليم  فؤاد،  أحمد  االهواني، 

القاهرة،   ، والنشر والترجمة  التأليف  لجنة  مط  ط، 

سنة )١36٤هـ/ ١٩٤5م(، ص٢٧6.

)باب  ج٢/٩08  ابن ماجة،  ابن ماجة، سنن   )٩0(

الحث على تعليم الفرائض(، رقم الحديث )٢٧١٩(.

)٩١( سابق، فقه السنة، ج3/ ١86-١8٧.

الدسوقي،  ج١8١/3؛  المغني،  قدامة،  ابن   )٩٢(

حاشية الدسوقي، ج١/ ١٩٩.

الدين  نجم  القاسم  ابــو  الحلي،  المحقق   )٩3(

 ، المعتبر ١٢٧٧م(،  )ت6٧6هــــ/  الحسن  بن  جعفر 

سيد  مؤسسة  بــا.ط،  ي،  شيراز مطارم  ناصر  اشــراف 

الشهداء عليه السام، قم، با. ت، ج٢/١33.

ج330/١٢-33١؛  الكرامة،  مفتاح  العاملي،   )٩٤(

البكري الدمياطي، اعانة الطالبين، ج١33/3.

)ابا  يكنى  الثقفي،  العاص:  ابي  بن  عثمان   )٩5(

عبد اهلل( استعمله النبي � على الطائف توفى في 

: ابن قتيبة، المعارف، ص١53. ية. ينظر خافة معاو

)٩6( ابن قدامة، المغني، ج3/١8١.

١٩٩؛  ج١/   ، الكبير الــشــرح  الــبــركــات،  ــو  اب  )٩٧(

)ت١٤05هــــ/  الموسوي  احمد  السيد  ي،  الخوانسار

النافع،  المختصر  المدارك في شرح  ١٩8٤م(، جامع 

ي، ط٢، مؤسسة اسماعيليان  كبر الغفار تعليق علي ا

)١٤05هـــ/  سنة  ايــران،  قم،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

١٩8٤م(، ج3/ 3٧.

)٩8( الشيخ الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن 

، با. ط،  بن علي )ت ٤60هـ/ ١06٧م(، الرسائل العشر

مؤسسة النشر االسامي التابعة لجماعة المدرسين، 

قم، با. ت، ص٢٤١.

ابن   : ينظر تفسيرها   ،٤١ ــة  اي الــتــوبــة،  ســـورة   )٩٩(

، ج300/3. ي، زاد المسير الجوز

: ابن  )١00( سورة البقرة، اية ٤١6، تفسير السورة ينظر

، ج١/ ٢١٢. ي، زاد المسير الجوز

 : )١0١( سورة النساء، اية ٩5، عن تفسير السورة ينظر

، ج٧١٧/٢. ي، زاد المسير ابن الجوز

 : )١0٢( سورة التوبة، اية ١٢٢، عن تفسير السورة ينظر

، ج3/35١. ي، زاد المسير ابن الجوز

)١03( المبسوط، ج١6/ ٤0-٤١.

 : ، اية 33، عن تفسير السورة ينظر )١0٤( سورة النور

، ج5/35٧. ي، زاد المسير ابن الجوز

١٩0؛  ج٤/  الــصــنــائــع،  بــدائــع  الــكــاســانــي،   )١05(

العاملي، مفتاح الكرامة، ج١١٢/١٢-١١3.
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علي  بــن  محمد  جعفر  ابـــو  بــابــويــة،  ابـــن   )١06(

بـــن الــحــســيــن الــقــمــي )ت38١هــــــــــــ/٩٩١م(، مـــن ال 

نة  بــيــروت،  الــمــرتــضــى،  دار  ط١،  الــفــقــيــه،  يــحــضــره 

)١٤٢٧هـ/٢006م(، ج8٩/١ )باب التعزية والجزع عند 

المصيبة(.

 : )١0٧( سورة المائدة، اية ٢، عن تفسير السورة ينظر

، ج٢3١/٢-٢3٢. ي، زاد المسير ابن الجوز

ج١١٢٢/٢  مــاجــة،  ابــن  سنن  مــاجــه،  ابــن   )١08(

ــرة اوجــــــــه(، رقـــم  ــشـ ــي عـ ــ ــعــنــت الـــخـــمـــر ف ــاب ل ــ ــ  )ب

الحديث )3380(.

بن  محمد  جعفر  ابـــو  الــطــوســي،  الــشــيــخ   )١0٩(

الحسن بن علي )ت ٤60هـ/ ١06٧م(، المبسوط في 

فقه الدمامية، تصحيح محمد الباقر البهبودي، با. 

ط، المكتبة المرتضوية الحياء اثار الجعفرية، قم، با. 

ت، ج3/ ٢٤8-٢٤٩؛ ابن البراج، القاضي عبد العزيز 

اشراف  المهذب،  ١088م(،  ٤8١هـــ/  )ت  الطرابلسي 

االسامي  النشر  مؤسسة  ط،  با.  السبحاني،  جعفر 

ـــ/  )١٤06هــ سنة  ــم،  ق الــمــدرســيــن،  لجماعة  التابعة 

الــســنــة،  فــقــه  ســابــق،  ٤86-٤88؛  ج١/   ١٩85م(، 

ج3/ ١٩3-١٩٤.

١3-١6؛  ج3/  الــمــبــســوط،  الــســرخــســي،   )١0٩(

١٢٩0م(،  ـــ/  ــ 68٩ه )ت  سعيد  بــن  يحيى  الــحــلــي، 

الجامع للشرائع، اشراف جعفر السجاني، با. ط، مط 

العلمية، قم، سنة )١٤05هـ/١٩8٤م(، ص٢٩3.

١8٢هـ/  )ت  ي  االنصار ابراهيم  بن  يعقوب   )١١0(

كتاب الخراج، تح محمد الباجي، با. ط،  ٧٩8م(، 

با.  تونس،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  سامة  بو  دار 

ت، ص٩3.

)١١١( الشيخ الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن 

بن علي، )ت٤60هـ/ ١06٧م(، النهاية في مجرد الفقه 

ي، با. ط، انتشار قدس محمدي، قم. با. ت،  والفتاو

، ج30٧/6؛  ص٤٤5؛ ابن عابدين، حاشية رد المحتار

سابق، فقه السنة، ج3/١٩٤.

عبد  مــن  شــن  بني  مــن  بطن  الــديــل:  بني   )١١٢(

القيس، من العدنانية، وهو الديل بن شن بن افصى 

قبائل  معجم   ، عــمــر كــحــالــة،   : يــنــظــر الــقــيــس.  عــبــد 

لبنان،  بيروت،  للمايين،  العلم  دار  ط3،  العرب، 

سنة )١388هـ/ ١٩68م(، ج١/ ٤00.

١٧٤؛  ج٤/  الصنائع،  بــدائــع  الــكــاســانــي،   )١١3(

ـــ/  ــ )ت١٢55ه عمر  بــن  علي  بــن  محمد  الــشــوكــانــي، 

 ، االخيار سيد  احــاديــث  من  االوطـــار  نيل  ١83٩م(، 

)١3٩3هـــ/  سنة  لبنان،  بيروت،  الجيل،  دار  ط،  با. 

١٩٧3م(، ج6/ ١8.

، ج١6/6. )١١٤( الشوكاني، نيل االوطار

)١١5( المبسوط، ج١6/ 5٧.

ي،  : ابن الجوز )١١6( سورة ال عمران، اية ١١8، ينظر

، ج٢/ ٢١. زاد المسير

)١١٧( ابن قدامه، المغني، ج6/ ١٩.

صحيح  ي،  البخار  : ينظر الباب  هذا  عن   )١١8(

ج١/ ٤8٤، )باب استئجار المشركين عند  ي،  البخار

الضرورة(، رقم الحديث )٢٢63(.

ص503  الـــصـــحـــاح،  ــار  ــت ــخ م ي،  الــــــــراز  )١١٩( 

)مادة فسخ(.

علي  بـــن  ــزة  ــمـ حـ الــحــلــبــي،  زهـــــرة  ابــــن   )١٢0(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مصادر التمويل اإلسامية )عقد اإلجارة أنموذجًا (  

)ت585هـــ/١١8٩م(، غنية النزوع الى علمي االصول 

والفروع، تح ابراهيم البهادلي، ط١، مط، اعتماد، قم، 

سنة )١٤١٧هـ/ ١٩٩6م(، ص٢8٧.

)١٢١( سابق، فقه السنة، ج3/ ١٩٩.

ج٤6١/3-٤٩٢؛  )١٢٢( الشيخ الطوسي، الخاف، 

رد  الحصكفي،  ج3١/١6؛  المبسوط،  السرخسي، 

، ج306/6-30٩. المختار

)١٢3( ابن قدامة، المغني، ج6/ ٢0؛ ابن عابدين، 

، ج6/ 330. حاشية رد المحتار

ي،  : ابن الجوز )١٢٤( سورة الحجرات، اية ١3؛ ينظر

، ج٧/ ١85-١86. زاد المسير

 ،55١ ج١/  ي،  البخار صحيح  ي،  البخار  )١٢5(

فاطعموهم  اخوانكم  العبيد   � النبي  قول  )بــاب 

كلون(، رقم الحديث )٢5٤5(. مما تأ

ي،  : ابن الجوز )١٢6( سورة الحجرات، اية ١0؛ ينظر

، ج٧/ ١80-١8١. زاد المسير

ابــن   : يــنــظــر ١3٤؛  ايـــة  عـــمـــران،  ال  ســـورة   )١٢٧(

، ج٢/ 30. ي، زاد المسير الجوز

ي،  الجوز ابن  ينظر  ١5٢؛  اية  االنعام،  سورة   )١٢8(

، ج3/١0١. زاد المسير

ي،  الجوز ابن   : ينظر ٢86؛  اية  البقرة،  سورة   )١٢٩(

، ج١/٢٩6-٢٩٧. زاد المسير

ي، زاد  : ابن الجوز )١30( سورة الطاق، اية ٧؛ ينظر

، ج8/٤٤. المسير

 ،5٢٩ ج١/  ي،  البخار صحيح  ي،  البخار  )١3١(

رقــم  يــســلــمــه(،  وال  المسلم  المسلم  يظلم  ال  ــاب  )بـ

الحديث )٢٤٤٢(.

                                                                                              


