
 

 

 
 

 

 

 كيفية تحديد األجور 
 وتطبيقاتها المعاصرة في عقود العمل والتأجير المعاصرة 

 

 ـ دراسة فقهية مقارنة ـ 
 

 
 
 

 بقلم 

 ى الدين القره داغييأ . د . علي مح
 

 أســــتاذ بكلية الشــــــريعة  بجــامــعة قــطـــر
 والحـائـــــز على جائـــزة الدولة ، والخبير بالمجامع الفقهية

 وعضـــــو المجلـــــــس األوربـــي لإلفتاء والبحوث
 ورئيس لعدد من الهيئات الشـــرعية للمؤســسات المالية اإلسالمية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

رّب العاللمن  االالا و االما ل  ساد ماندبل اح ن بال ا ادادبل محماد الم عاا  الحمد هلل       
رحمااال لسعاااللمن    ا ساااد اااابااا  مااا  انب نااال  االمرماااسن    ا ساااد  لااا  ال ن ااان    االاااح   

 المنلمن    ام  د عهل  إحمل  إلد نال الدن  
 ا عد 

نشاااال  ع دعد ااار فاااإ  ارةااالرو  با نهااال ع ارةااالرو  ساااد ان نااال  اارةااالرو  ساااد  مااا  ا  
النال م  أهل الالنغ االمدثملرنل االدمانسنل لدى المؤمملت المللنل ارم منل   اهي كالل  
م  أهل المبدةالت المربال لااداات المللنال   حنا  دالال  مبهال الاكا  ارةالرو الداي دعد ار 

 م  أبةح اناراق المللنل اأكثرهل مرابل ا درو  سد امدنعلب مد س لت العالر .
أ  ارةااالرو  ساااد انشاااال  هاااي العياااد انمااالق الااال  اب ثاااق مبااا   ياااد العمااا     كمااال   

ا لباباااا  الاااال  ناااابنل الع  اااال  اااان  الاااالحب العماااا    االعماااال     اااا  إ  ةمناااا  المااااان ن  
االممدادمن  في داائر الدالل   افي الشركلت االمؤمملت   االةمعنلت اغنرهل هل ُأةارا  

 رو اضاا  هل   اأحكلمهل  .في بنر الشرع د  ق  سنهل  اا د ارةل
اماااا  هباااال  درااااال ارةاااالرو  سااااد  ماااا  انشااااال  أهمناااال  الاااااى فااااي حنلدباااال النامناااال     

 امادسف انبش ل اال داللدنل ااالةدمل نل .
ابح  فاي هالا ال حا  بحالا   حا  هالا الماضااع  ساد ضاا  أحكالل ال يا  ارما مي      

الاسنةنال م داد ا   دعرناف  ياد ارةالرو ا عض  اابن  العم  في الدا  العر نل   ااالاالال  
 سااااد  ماااا  انشااااال    اأركلباااا    اشااااارا     مركاااا ن   سااااد كن ناااال دحدنااااد انةاااااار   

 اد  نيلدهل في  ياد العم  االدرةنر المعلالرو  .
وهللا تعالى أسأل أن يلهمنا الصواب ، ويعصمنا من الزلل والخلل في العقيدة والقول    

 نا ، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير .والعمل ، إنه حسبنا وموال

 

     
 كتبه الفقير إلى ربه

 علي محيى الدين القره داغي  
 هـ 8241الدوحة / شوال 
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 : من مشكاة القرآن الكريم 
  ل  هللا دعللد :

    ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمين   62سورة القصص اآلية 
 
 

 :  ومن مشكاة السنة النبوية المطهرة 
 السد هللا  سن  امسل  ا  الب ي  

   أعطوووا األجيوور أجوور    بوول أن يجوو َّ عر وو روا  ابوون ماجوو  ل والبيهقووي و ير مووا
 بسند صحيح  
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 الفصل األول : اإلجارة على األشخاص : أركانها ، وشروطها ، وآثارها : 
 

 للغة واالصطالح : التعريف باالجارة في ا
 

 :  اإلجارة لغة
اسم لألجرة ، وهي األجر ، ونقل المبرد أنه يقال : آجرر إيجرارا، ، وإجرارة ، فعلرى  رو   

ذلك فهي مصدر ، وأصلها من أجر الشي  ، أي : أكراه ، وفالنا، على كرذا ، أي : أعاراه 
أي تكون أجيرا، لري  1أجر ، وفي التنزيل العزيز : ) .... على أن تأجرني ثمني حجج ...(

، ويستعمل لفظ اإلجرارة بمعنرى األجرر علرى العمرل ، ويسرتعمل فري العقرد الرذي يررد علرى 
، واألفصررف فيهررا كسررر الهمررزة ، وجرراز فيهررا ال ررم والكسررر  ررال بعرر   2المنررافب بعررو 

و ب الِفعالة ) بالكسرر ( للصرنا ب نحرو الِصرناعة والِخياارة ، والف عالرة العلما  : إنه غلب 
احة ، والش ررجاعة ، و) بال ررم ( للمحتقرررا   )بررالفتف( ألخررالق النفررول الجبلي ررة نحررو السررم 

 .  3كالكُناسة والن خالة
 

 االجارة في اصطالح الفقهاء : 
  

ع ررهم بأنهررا : تمليررك يقررب ، وعرفهررا ب 4عرفهررا الحنفيررة بأنهررا : عقررد علررى المنررافب بعررو 
، و ال الحااب : ) و ال في اللباب :  6، وجا  في الذخيرة : ) هي بيب المنافب ( 5بعو 

، بعررو  معلررروم ..... ، و ررول القا ررري :  ، معلومرررا حقيقتهررا : تمليرررك منفعررة معلومرررة زمنررا
 . 7 معاو ة على منافب األعيان ؛ ال يخفى باالن ارده .... (

 . 8ها تمليك المنفعة بعو وعرفها الشافعية بأن

                                                 

 ( سورة  / اآلية 1)

( أنهرا بهرذا المعنرى ) محدثرة ( أي اسرتعمالها المحردثون فري العصرر الحردي  وشرا  فري ل رة 8/6(  جا  في المعجم الوسيا ا.  ار )2)

  236الحياة العامة ، ويراجب : القامول المحيا ا. الرسالة ص 

 ( 5/378الذخيرة للقرافي ا. دار ال رب االسالمي بيرو  )(  3)

( والفتاوى الهنديرة ا.دار احيرا  التررا  العربري ببيررو  ، الابعرة 9/51( الهداية مب تكملة فتف القدير وشرح العناية ا.مصافى الحلبي / القاهرة )4)

 ( 5/4552( وبدا ب الصنا ب ا.االمام بمصر )2/249هـ )8246الرابعة 

 ( 4/582( ويراجب : تحفة الفقها  للسمر ندي ا.  ار )5/4هـ )8247حاشية ابن عابدين ا.دار احيا  الترا  العربي ببيرو  (  5)

( برأن 9/51( هذا و د ورد  على النعريفين بع  االعترا ا  منها : أنهما غير مانعين من دخول النكاح ، و د أجاب صاحب تكملة فرتف القردير )6)

لمنافب بعو  ، أو تمليك .... في حين ان النكاح عقد علرى العرين نفسرها فقرال : ) المملروك بالنكراح فري حكرم العرين حترى ال ينعقرد إال  اإلجارةعقد على ا

 مؤبدا، ....( 

 (7/293( مواهب الجليل ا.دار الكتب العلمية ببيرو  )7)

( ويراجب : رو ة الاالبين ا. 4/689ا. دار االصالح بالدمام )(  ال اية القصوى في دراية الفتوى للبي اوي ، تحقيق د.علي القره داغي 8)

( وحاشية القليوبي وعميرة على الشرح المحلى ا. دار احيا  الكتب العربية بمصر 2/82( واألم ا. دار المعرفة )5/873المكتب االسالمي بدمشق )

 ( 7/311العلمية ببيرو  ) ( والحاوي الكبير ا. دار الكتب84/875( وفتف العزيز بهامش المجمو  )3/67)



 5 

، عقرد  1وعرفها الحنابلة بأنهرا بيرب المنرافب ، وجرا  فري منتهرى االرادا  : ) اإلجرارة شررعا
على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عري معينرة ، أو موصروفة فري الذمرة ، أو علرى 

 . 2عمل معلوم بعو  معلوم ... (
د وارد علرى منفعرة مرل شري  لره منفعرة ويفهم من كالم ابن حزم الظاهري أن اإلجارة عقر

 . 3وال يستهلك عينه
وهررذه التعرراريق متقاربررة مررن حيرر  النتيجررة ، إال  أن التعريررق األخيررر مفصررل أكثررر مررن   

 غيره ، ومبين فيه عناصر اإلجارة األساسية .
الل رة وعنرد جمهرور الفقهرا  بمعنرى اإلجرارة  غيرر أن المالكيرة   واإلكراء ، والكراء فيي   

وا بررين اإلجررارة والكرررا  فخصصرروا تمليررك منفعررة اآلدمرري باسررم اإلجررارة ، ومنررافب فر رر
الممتلكا  باسم الكرا  ـ سموا العقد على منافب ما ال ينقل كاألر  والدور  وما ينقل مرن 
سررفينة وحيرروان كالرواحررل كرررا  ـ ، لكررن بع ررهم  ررد يسررتعمل اإلجررارة بمعنررى الكرررا  

 . 4وبالعكل عن اريق المجاز
 

 551تختلق اإلجارة في القانون كثيرا، عما ذكره الفقه اإلسالمي ، حي  نص  المرادة  وال

من القانون المدني المصري بأنها : )عقد يلتزم المؤجر بشي  معين مردة معينرة لقرا  أجرر 
 معلوم( .

( علررى أن : 744بررل اسررتعمل القررانون المرردني العرا رري التعريررق الفقهرري فنصرر  المررادة ) 
ك منفعة معلومة بعو  معلروم لمردة معلومرة ، وبره يلترزم المرؤجر أن يمكرن )اإليجار تملي

 المستأجر من االنتفا  بالمأجور ( .
( وفي القرانون المردني الليبري 546وياابق تعريفه في القانون المدني السوري في مادته ) 

 . 5( ما ذكره القانون المصري السابق 557في مادته ) 

 
 

 : مشروعية عقد اإلجارة
ند   سد مشرا نل ارةلرو  سد انشال  اندلل المعد رو ما  الكدالب االمابل ااالةمالع   

   االمالللح :
                                                 

 ( 5/14( ويراجب : المبد  في شرح المقنب ا. المكتب االسالمي )5/233(  الم ني البن  دامة ا. الريا  الحديثة )1)

 ( 4/428(  منتهى االرادا  ، مب شرح البهوتي ا. عالم الكتب العلمية ببيرو  )2)

 ( 9/3بمصر ) (  المحلى البن حزم ا. دار االتحاد العربي للاباعة3)

( ويراجرب لمزيرد مرن التفصريل : المدونرة لممرام مالرك 2/4( المرجب السابق نفسه ، و الشرح الكبير مب حاشية الدسو ي ا. عيسى الحلبي بالقاهرة )4)

الخرشي ا. بروالق  ( وشرح4/135هـ ، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة البن شال ا. دار ال رب االسالمي )8343ا. السعادة بمصر 

( والتمهيرد البرن 48/425( واالسرتذكار البرن عبردالبر ا. مؤسسرة الرسرالة )3/887( وبل ة السالك ا. عيسرى الحلبري بالقراهرة )7/4هـ )8387بمصر 

علري القرره د اغري  ( ويراجرب ال ايرة القصروى للبي راوي ، تحقيرق84/325عبدالبر ا. مجموعة التحق والنفا ل الدوليرة للنشرر والتوزيرب بالسرعودية )

 (5/233( ، والم ني البن  دامة ا.الريا  الحديثة )4/689)

( ، وعقد اإليجار للدكتور سليمان مر ل 6/3(  الوسيا في شرح القانون المدني للدكتور عبدالرزاق السنهوري ا. دار النه ة العربية بالقاهرة )5)

 5م ، ص 8952بالقاهرة  4، الابعة 
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 أواًل و الكتاب :  
لا بنرباال إلااد الياار   الكاارنل لاةاادبل أ  ةمناا  ا ناالت الااااردو فااي شاار  ارةاالرو دااا     اا 

 ارةلرو  سد انشال  االعم     اهي :
اة  االمددال   هله ا نل ااضاح    1ا  ال  دعللد : ع َفِإْ  َأْرَضْعَ  َلُكْل َفآُداُه َّ ُأُةاَرُه َّ ع8

اهاااا أ  هللا دعاااللد أمااار إ  ااال  انةااار لسمرضاااعل  ساااد  مااا  الرضااال ل   اهااالا ناااد   ساااد 
العماا  فااي ارةاالرو   نيااا  ارماالل مشاارا نل للاا    ااةاااب االلداا ال  اادف  انةاار فااي ميل اا  

الشلفعي : ع فرةل  ارةلرو  سد الرضلع   االرضلع نادسف لكثارو رضالع المالااد ا سدا    
لا ةال ت  سنا   اكثرو الس   ا سد    الكا  لمال لال ناةاد فنا  إاّل هالا ةال ت ارةالرو  سنا    اا 

 . 2.... ع ةل ت  سد مثس    امل ها في مث  معبله   اأحرى أ  نكا  أ ن  مب 
انيااا  أنضاال  فااي د ماانر ا ناال الماال يل : ع ف ااي كداالب هللا   اةاا  ثاال فااي ماابل رمااا  هللا   

الااسد هللا  سناا  امااسل  ناال  : أ  ارةاالرات ةاالئ و  سااد ماال نعاارف الباالق   إل  اال  : ع فَااِإْ  
ل  ما  الا ّي االرضالع نادساف : فنكاا  الا ّي أكثار رضال  3َأْرَضْعَ  َلُكْل َفآُداُه َّ ُأُةاَرُه َّ ع

  ادكااا  اماارأو أكثاار ل باال  ماا  اماارأو   انادسااف ل بهاال فنيااّ   انكثاار   فدةااا  ارةاالرات  سااد 
 .   4هلا   نب  ال ناةد فن  أ رب ممل نحن  العسل    : م  هلا .... ع

ْ  َأَرْددُااْل َأْ  َدْمَدْرِضااُعاا َأْاالَدُكااْل فَاا  ُةَباالَذ َ سَااْنُكْل ِإلَ 4 ا َمااسَّْمُدْل َماال  َدْنااُدْل ااا  الاا  دعااللد : ع َااِ 
فهااله ا ناال الكرنماال دااد   سااد رفاا  الحاارم االةباالذ  سااد ماا  نماادرةر اماارأو  5 ِاالْلَمْعُراِف ع

الرضلع الده  لنةر    ال  ما نل  : عع إلا ماسمدل إلاد الممدرضاعل ع اهاي النئارع أةرهال 
   افي لل  دلن   سد مشرا نل إةلرو انشال  .  6 للمعرافعع 

دعللد : ع َبْحُ  َ َماْمَبل َ ْناَبُهْل َمِعنَشاَدُهْل ِفاي اْلَحَنالِو الاد ْبَنل َاَرَفْعَبال َ ْعَضاُهْل فَاْاَق َ ْعاض  ا  ال  3
ال َنْةَمُعااَ ع االماراد  يالا  دعاللد  7َدَرَةلت  ِلَندَِّاَل َ ْعُضُهْل َ ْعضل  ُمْاِرّنل  َاَرْحَمُت َر َِّ  َاْنٌر ِممَّ

                                                 

 (41/818ويراجب : جامب البيان للابري ، تحقيق محمود شاكر ا. دار ابن حزم ودار االعالم ) 6آلية (  سورة الاالق / ا1)

 (3/454(  األم ا. دار الباز ) 2)

 6(  سورة الاالق / اآلية 3)

 (462-8/463( أحكام القرآن للشافعي ا. دار الباز للنشر والتوزيب ) 4)

 433(  سورة البقرة / اآلية 5)

 (4/499هـ )8248بن عاية ) المحرر الوجيز ( ا.  ار ( تفسير ا6)

 34(  سورة الزخرق / اآلية 7)
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عضاااكل لااا عض  للعمااا  االادمااال    ااال  الااارا   : ع أ  : إبااال فعسبااال ع ماااارنل  ع أ  مماااارا   
للاا  نبباال لااا مااانبل  ناابهل فااي كاا  هااله انحاااا  لاال نااادل أحااد أحاادا    الاال نالاار أحااد ماابهل 

فهاله ا نال دشانر  1ممارا  لغنره   احنبئل ن ضد لل  إلد اراب العللل افملد بنالل الادبنل ع
 نرض   ادحينق انن ل االمدا ف في انرض .إلد أهمنل ارةلرو ابحاهل في دعمنر ا

ا  ال  دعللد : ع َ لَلْت ِإْحَداُهَمل َنل َأَ ِت اْماَدْرِةْرُه ِإ َّ َاْناَر َماِ  اْماَدْرَةْرَت اْليَاِا   اْنَِمانُ   َالَ  2
ِحَةاا   فَااِإْ  َأْدَمْمااَت َ ْشاارا   ِإّبِااي ُأِرنااُد َأْ  ُأْبِكَحااَ  ِإْحااَدى اْ َبدَاايَّ َهاالَدْنِ  َ سَااد َأْ  دَااْرُةَرِبي َثَماالِبيَ 

االِلِحنَ   َاالَ  َلِلااَ  َ ْنبِااي  َفِمااْ  ِ ْبااِدَ  َاَماال ُأِرنااُد َأْ  َأُشااقَّ َ َسْنااَ  َمااَدِةُدِبي ِإْ  َشاالَ  احَُّ ِمااَ  الالَّ
فهاله ا نال ااضاحل  2ناٌ عَاَ ْنَبَ  َأنََّمل اْنََةَسْنِ  َ َضْنُت َف  ُ ْدَااَ  َ َسيَّ َااحَُّ َ َسد َمل َبيُااُ  َاكِ 

أنضل  في الداللل  سد ةاا  االمدئةلر  سد العم    الل  ن  شرع ما    سبال شارع لبال مال 
  ا يد ال الر   ل ل  الالل  درةل ل  :  لب إلا امدرةر أةنارا  ف ان  لا  انةا   3لل نرد بلمخ

ِإْحاااَدى اْ َبدَااايَّ َهااالَدْنِ  َ سَاااد َأْ    الااال ن ااان  لااا  العمااا  ليالااا  دعاااللد : عِإّبِاااي ُأِرناااُد َأْ  ُأْبِكَحاااَ  
دَااْرُةَرِبي َثَماالِبَي ِحَةاا   فَااِإْ  َأْدَمْمااَت َ ْشاارا  َفِمااْ  ِ ْبااِدَ  َاَماال ُأِرنااُد َأْ  َأُشااقَّ َ َسْنااَ  َمااَدِةُدِبي ِإْ  

االِلِحنَ   َاالَ  َلِلااَ  َ ْنبِااي َاَ ْنَبااَ  َأنََّماال اْنََةسَااْنِ  َ َضاا ْنُت فَاا  ُ ااْدَااَ  َ سَاايَّ َااحَُّ َشاالَ  احَُّ ِمااَ  الالَّ
 .  4َ َسد َمل َبُياُ  َاِكنٌ  ع

 5نيااا  الحاالفن ا اا  حةاار : ع ا ااد احااد  الشاالفعي  هااله ا ناال  سااد مشاارا نل ارةاالرو ع  
ا اال  ال نهيااي : ع  اال  الشاالفعي : فاالكر هللا أ  ب ناال  ماا  أب نلئاا  أةاار ب ماا  حةةاال  ممااملو 

 . 6دةان  ارةلرو ع مس   هل  ض  امرأو   فد   سد
ا  الا  دعاللد فاي  ضانل ماماد ما    ادهللا ع الاضار ع : ع ......  َالَ  لَاْا ِشاْئَت َلدََّااْلَت 5

حناا  نااد   اضاااذ  سااد ةاااا  أااال انةاار  سااد العماا    ا للدااللي مشاارا نل  7َ َسْنااِ  َأْةاارا ع
 ارةلرو  اهلا ندا  في أ  شرع م    سبل شرع لبل مل لل نرد بلمخ .

                                                 

 ( 484-47/449(  التفسير الكبير ا. دار احيا  الترا  العربي )1)

 41-46( سورة القصص / اآلية 2)

 (3/8261(  أحكام القرأن البن العربي ا. دار المعرفة ببيرو  ، تحقيق على البجاوي )3)

 من سورة القصص  41-47( واآلية هي 2/222( صحيف البخاري ـ مب فتف الباري ـ ا. السلفية ، القاهرة )4)

 ( 2/222( فتف الباري )5)

  (6/886هـ )8354( السنن الكبرى ا. العثمانية الهندية 6)

 77(  سورة الكهق / اآلية 7)
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 د درةل ال الر  لهله ا نل فيل  : ع  لب إلا امدرةر أةنارا   ساد أ  نيانل حلئ اَلر  نرناد ا   
أ  نبيض   ةل  ع ثل راى  مبده    ا ا    الق رضاي هللا  بهمال  ال  : حادثبي أ اّي  ا  
كعااااب  اااال  : ع  اااال  رمااااا  هللا الااااسد هللا  سناااا  امااااسل : ع فلب سياااال فاةاااادا ةاااادارا  نرنااااد أ  

هكلا   ارف  نده فلمديلل .... ع لا شئت الداالت  سنا  أةارا  ع  ال   نبيضع  ل  معند  نده
 . 1معند : أةربل كس ع

 
 ثانيًا و السنة النبوية المشرفة : 

هباال  أحلدناا  كثناارو دااد   سااد ةاااا  ارةاالرو   حدااد  يااد ال ااالر  كدل اال  ماامله : كداالب   
  المعسااق مبهاال امماال    ل اال    ااشاادم   سااد ث ثاان  حاادنثل  مرفا اال   44ارةاالرو   دضاام  

اال يناال ماالااالل   ااافياا  ممااسل  سااد دارنةهاال ماااى حاادن  أ ااي هرناارو فااي ر ااي الغاابل   
احدن  ع الممسما   بد شرا هلع احدن  ا     لق : ع أحق مل أالدل  سن  أةارا  كدالب 
هللا ع احااادن  ا ااا   مااار فاااي البهاااي  ااا   ماااب ال حااا    افنااا  مااا  ا ثااالر  ااا  الالاااحل ل 

 .  2لبنل  شر أثرا  االدل عن  ثم
ا د  دأ ال الر  رحم  هللا   الب : امادئةلر الرةا  الالاللح   ثال  الب : ر اي الغابل  ساد   

 رارن    ا لب : امدئةلر المشركن   بد الضرارو اا إلا لل ناةد أها  ارما ل    ا الب : 
  اهماال إلا اماادرةر أةناارا  لنعماا  لاا   عااد ث ثاال أناالل   أا  عااد شااهر   أا  عااد ماابل   ةاال  

 سااد شاار همل الاال  اشاادر له إلا ةاال  انةاا    ا االب : انةناار فااي الغاا ا   ا ااالب : إلا 
 .3امدرةر أةنرا  ف ن  ل  انة    الل ن ن  العم    اهكلا 

ااالااا  كااالل  أ اااا دااد كدل ااال  لهةااالرو   ف ااادأه   ااالب : فاااي كماااب المعسااال   ا ااالب فاااي   
كماال أ   يناال كدااب الماابل المشاارفل لاال    4كمااب ان  اال    ا االب فااي كمااب الحةاالل .....

 دغ   انحلدن  الاارد في ارةلرو إمل ضم  كدلب ال ناع   أا بحاه .
ابح  هبل بلكر  عض انحلدن  الالالل الدالل  سد مشرا نل ارةالرو  ساد انشاال  مبهال   
 : 

                                                 

 ( 2/225( صحيف البخاري ـ مب فتف الباري ـ ) 1)

 ( 2/263( فتف الباري )2)

 ( 263-2/239( صحيف البخاري ـ مب الفتف ـ )3)

 وما بعدها (  3/748)  8978( سنن أبي داود ، إعداد وتعليق الدعال ، وعادل السيد ، نشر : محمد علي السيد ، حمص 4)
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ا حدن   لئشل رضي هللا  بهل في  ضنل الهةرو   حن   للت : ع اامادرةر الب اي الاسد 8
هللا  سن  امسل اأ ا كر رة   م   باي الاّدن  ع امال   نسدا  ع هلدنال  ارندال  ع أ  مالهرا  ع اهاا 

 .   1 سد دن  ك لر  رنش... ع
ا حدن  أ ي هرنرو رضي هللا  ب     الب ي السد هللا  سن  اماسل  ال  : ع  ال  هللا دعاللد 4

فلماادافد مباا  الاال نع اا   : ث ثاال أباال االاامهل نااال الينلماال :......   ارةاا  اماادرةر أةناارا  
 . 2أةرهع

حدن  أ ي هرنرو رضي هللا  ب     الب ي السد هللا  سن  امسل  ل  : ع مل  عا  هللا ب نال  إاّل ا 3
 . 3ر د الغبل   فيل  أالحل   : اأبت ؟ فيل  : بعل   كبت أر لهل  سد  رارن  نه  مكلع

  امسل  ل  : ع إ  أحاق مال ا حدن  ا     لق رضي هللا  بهمل    الب ي السد هللا  سن2
اكااالل  حااادن  أ اااي ماااعند الاااادر  رضاااي هللا  بااا   4أاااالدل  سنااا  أةااارا  كدااالب هللا ...... ع
 . 5 شر  الر نل في ميل     ن  م  الغبل

ااا حاادن  ا اا    االق رضااي هللا  بهماال  اا  الب ااي الااسد هللا  سناا  امااسل  اال  : ع احاادةل 5
  حناااا  نااااد   اضاااااذ  سااااد إةاااالرو  6عالب ااااي الااااسد هللا  سناااا  امااااسل اأ  ااااد الحةاااالل أةااااره

 انشال  حدد الا كلبت ارةلرو حةلمل .
ا حدن  أ ي هرنرو رضي هللا  ب     الب ي السد هللا  سن  اماسل  ال  : ع أ  ااا انةنار 6

 .   7أةره     أ  نةّف  ر  ع
 

 ثالثًا و االجماع :
    اأالااااحلب ا ااااد ابعيااااد  سااااد ةاااااا  ارةاااالرو االةماااالع فااااي  هااااد الالااااحل ل   االداااال عن  

الماالاهب المعد اارو إاّل ماال راى  اا   عااض المداارارن  كاار ي  كاار انالاال   اا اا   سّناال حناا  
 االال  عاادل ةاا هاال لماال فنهاال ماا  غاارر   اهااا ااا ف ةاال   عااد االةماالع فاا  نعدااّد  اا     اال  
                                                 

 ( 2/223( رواه البخاري في صحيحه ـ مب الفتف ـ كتاب اإلجارة )1)

 ( 2/227( وكتاب اإلجارة )2/287يحه ـ مب الفتف ـ كتاب البيو  ) ( رواه البخاري في صح2)

 ( 2/228( صحيف البخاري ـ مب الفتف ـ كتاب اإلجارة )3)

 ( 253 – 2/254( صحيف البخاري ـ مب الفتف ـ )4)

 ( 2/253( صحيف البخاري ـ مب الفتف ـ ) 5)

 ( 2/251( صحيف البخاري ـ مب الفتف ـ )6)

 ( صحيف 5/344(  بروايتين ، و ال األلباني في االروا  )6/848، والبيهقي في السنن الكبرى ) 4223لحدي  ( رواه ابن ماجه ا7)
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الكلملبي الحب ي : ع اأمل االةملع فإ  انمل أةمعت  سد لل    ا  اةااد انالال   حنا  
ارةلرو م   م  الالحل ل إلد نامبل هلا ما  غنار بكنار   فا  نع ار  ا فا  إل  نعيدا   يد

 . 1ها ا ف االةملع ع
 

 رابعًا و المصالح المعتبرة : 
ال شااا  أ  ةااااا  ارةااالرو دحياااق مالاااللح كثنااارو لسماااؤةر االممااادرةر السمةدمااا    حنااا    

ندبالفد ما  ميلالاد الحلةل ململ إلد مشارا ندهل   اأ  ما  مبعهال ندرداب  سنا  حارم شادند 
ُنِرنُد احَُّ ِ ُكُل اْلُنْماَر َاال ُنِرناُد ِ ُكاُل اْلُعْماَر  َ(الشرنعل في رف  الحرم   حن  نيا  هللا دعللد : 

نِ  ِمْ  َحَرم  ع 2ع  . 3ا ل  دعللد : ع َاَمل َةَعَ  َ َسْنُكْل ِفي الدِّ
إلااد المباالف  كحاالةدهل إلااد ان ناال    فاالل ينر محداالم إلااد ماال  الغبااي فللباالق محداالةا    

االغبااي محداالم إلااد  ماا  ال يناار  اا  المماارلل أشاام  ماا  الغبااي اال يناار   فااللمةدم   الااارو 
 لمل محدلم إلد د لد   ن  انماا  اان مل  االمبلف    اهلا ال ندحيق إاّل م  ا    ياد 

 نل  اانشال  .ارةلرو  با ن  الااردن   سد ان 
 
 
 
 
 

 التعريف بعقد االجارة على منافع األشخاص :

الشااالئ  امااادعمل   ياااد ارةااالرو  ساااد انشاااال    اهبااال  مالااا سح  اااار نمااادعمس  ال يهااال  
  اها  يد إةلرو انشال    أا  يد ارةلرو  سد العم    أا  سد مبلف  انشال  .

الث ثاال اا   كلباات الااحنحل   الكاا  اندق مبهاال هااا اناناار   اهااا  يااد االمالاا سحلت   
ارةلرو  سد العم  أا مب عل الشا  اأ  الدحينق أ  العم  هبل ها مب عل الشاا    إل 
بمل نرد  سد  مسا    اهالا هاا رأ  ةمهاار  أ   يد ارةلرو ال نرد  سد الشا   لاد    اا 

                                                 

 ( 2/86هـ )8248( بدا ب الصنا ب ا. مؤسسة التأريخ العربي ببيرو  1)

 815(  سورة البقرة / اآلية 2)

 71(  سورة الحج / اآلية 3)
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فااي حاان  لهااب  عااض الشاالفعنل إلااد  1ل   االحبل ساال ال يهاال  الحب ناال االمللناال اأكثاار الشاالفعن
  الهاب ا ا  دنمنال   اا ا   2أ  مح   يد ارةالرو هاا العان  ب ماهل   ن  المبالف  معدامال

 . 3الينل إلد أبهل درد  سد ان نل  المدةددو كس   المرضعل
 
 

 الكراء واإلجارة : 
ارةالرو  باد ةمهاار ام  حلبب  ار فإ  ارةلرو  ساد  ما  انشاال  هاا أحاد باا ي   

فااي حاان  االاا  المللكناال ل اان ارةاالرو لهةاالرو  سااد  ماا  انشااال    ا  ااراا  4ال يهاال 
   ارةلرو الااردو  سد ان نل   اللكرا    فياللاا :  ارةالرو د ساق  ساد مبالف  ما  نعيا    

 اأ  الكرا  ن سق  سد العيد الاارد  سد م  ال نعي  .
اهاااا  ياااد ارةااالرو  ساااد  مااا  أا مبااالف  انشاااال    ابحااا  هبااال بادااالر هااالا العبااااا     

 ابعرف  كسملد  انر   :  
 
 
 
 

 التعري  بالعقد : 
 . 5لغل :  معبي الشّد االر     االعهد ابحاهل

افي االال  ذ : ل  معبنل   لل اال     معبله العلل : هاا كا  دعهاد نسدا ل  ا  اربمال  
دبنانل  أل دنبنل    اهلا مل فمر  ا   الا  دعاللد  ماا  أكل  ل  ميل   أل ال اماا  أكل  الد امل  

 أ  العهاد االااة لت كسهل . 1ع َنل َأن َهل الَِّلنَ   َمُباا َأْاُفاا ِ لْلُعُياِد ع  :
                                                 

( وفرتف القردير 4/365( وبل ة السالك )8/318( ودرر الحكام )6/52: حاشية ابن عابدين )  ( يراجب لتفصيل هذه المسألة لدى الفقها 1)

 (  4/333( والم ني البن  دامة )84/818بهامش المجمو  )

 ( 84/818( فتف العزيز ) 2)

جرارة علرى عمرل (  ويراجرب : د.شررق برن علري الشرريق : اإل8/252( و إعرالم المرو عين )44/558( مجمو  الفتراوى البرن تيميرة )3)

 54-27هـ ص 8244األشخاص ا. دار الشروق السعودية 

( وحاشية القليوبي وعميرة على 2/18( وحاشية الدسو ي )2/38( بدا ب الصنا ب في ترتيب الشرا ب ا. مؤسسة التأربخ العربي )4)

 ( 6/28( والم ني مب الشرح الكبير )3/18المحلى )

 العرب ، والمعجم الوسيا مادة ) عقد ( ( يراجب : القامول المحيا ، ولسان 5)
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 .   2أمل معبله الال  : فها االلد ال البلشئ    ارد ل  ارنةلب  للي ا 
 

 التعري  بالعمل والمنفعة : 
. االمااراد  هاال هباال هااا ال عاا  الالاالدر ماا  اربماال    ماااا  كاال  .. 3العماا  لغاال : هااا ال عاا 

م  أ مل  الةاارذ   أل السمل    انادا  فنا  العما  الالهبي اال كار  الال  ناارم ما  دائارو 
 الله  إلد دائرو اليا    أا الكدل ل . 

مال االمب عل لغل : هي ك  مل نب      انماد لد مبا    اةمعهال : مبالف    االب ا  : الانار   ا 
 .   4نداال     اربمل  إلد م سا  

 
 التعري  باألشخاص :

انشااال  ةماا  شااا    اهااا فااي حينيداا  هااا اربماال  احااده   الكاا  النااال ن سااق  سناا   
ا ساااااد الشاااااا  المعباااااا    حنااااا  ا درفااااات اليااااااابن  المعلالااااارو  للشاالااااانل اال د لرنااااال 

كل  االمماااؤالن    لسشاااركلت االمؤممااالت   اأث دااات لهااال لمااال مللنااال مماااديسل  ااا  لمااال الشااار 
  ا للداااااللي فاااااإ  الماااااراد  5اكااااالل   ا دااااارف  هااااال ال يهااااال  المعلالااااارا  االمةااااالم  ال يهنااااال

 لنشااال  هباال   افااي  ينااال العياااد هااي انشاااال  ال  نعنااا    اانشااال  المعباناااا      
ع اال د اااالرنا    االياااالبابنا  ع احنبئاااال نةااااا  الدعلماااا  ماااا  الشااااركلت الدااااي لهاااال شاالاااانل 

ارةاالرو   انمثسهاال أحااد انشااال  ال  نعناان    الاالل  فكاا  ماال باالكره فااي هاالا  معباناال  عيااد
ال حا  نشاام  البااا ن  إاّل مال نااا  اربماال    اال ندةالا ه إلااد الشااا  المعباا  مثاا  ماال 

 نا   اارض انهسنل ابحاه .
 

 الخالصة مع المقارنة بالقانون : 

                                                                                                                                                    

 ويراجب : تفسير الابري  8( سورة الما دة / اآلية 1)

 ( ومصادره  المعتمدة 832-8/88( يراجب لمزيد من التفصيل : رسالتنا الدكتوراه ا.دار البشا ر اإلسالمية / بيرو  )2)

 ادة ) عمل ((  يراجب : القامول المحيا ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيا م3)

 ( المصادر السابقة ، مادة ) نفب ( 4)

( ، ود. علري القرره داغري : مبردأ الر را فري 5/896( يراجب للشخصية المعنوية : د. السنهوري : الوسيا ا. دا رالنه رة بالقراهرة )5)

 ( ومصادره المعتمدة  351-8/329العقود )
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ارةلرو  سد  م  انشال  في ال ي  ارما مي   هاا العياد الااارد  ساد إ  المراد  عيد   
 مب عل شا  في ميل   أةر معسال .

اأمل الياابن  فد سق  سد هالا العياد  ياد العما    أا بنالل العما  فاي البنالل الماعاد      
حنااا   رفااا   ربااا  :  ياااد م ااارل  ااان  الااالحب العمااا    ا لمااا    ندعهاااد انانااار  ماة ااا  ا  

حاات إدارو الاالحب العماا    أا إشااراف  ميل اا  أةاار  اندضاام  شاارا  العماا  المد ااق نعماا  د
 . 1 سنهل  نبهمل   الل  لمدو محددو   أا غنر محددو   أا م  أة  الينلل  عم  معن 

ل فااي ملدداا  انالااد  رباا  :   اد االق 4442ع لماابل 82ا رفاا   االبا  العماا  الي اار  ر اال ع  
غناار محاادد الماادو   ندعهااد  ميدضااله العلماا  أ    اان  الاالحب  ماا    ا لماا    محاادد   أا

نااؤد   ماا   منعباال  لالاالحب العماا    ادحاات إدراداا    كماال  اارف الاالحب العماا   رباا  كاا  
شا    نعي أا ا د لر  نمدادل  لم   أا أكثر ليل  أةار    ا ارف العلما   ربا  :  كا  

ا اارف  شااا    نعااي نعماا  لياال  أةاار لاادى الاالحب  ماا    ادحاات إدارداا  أا إشااراف    
العم   رب  :   ك  مال ن ال  ما  ةهاد إبمالبي : فكار    أا فباي   أا ةماملبي   ليال  أةار 

  . 
اهاالا االاااد ف فااي المماامد لاادى الياااابن    اماال لكربااله ماا  داالاان  المللكناال ارةاالرو   

لعم  اربمل  ندا  ضام  االااد ف فاي المالا سحلت الداي ال مشالحل فنهال   اا   كلبات 
أدق   اللاااا  ن  ل اااان ع العماااا  ع أ ااااّل ماااا  العماااا  الااااال   عيااااد إةاااالرو  الدماااامنل ال يهناااال

انشااال    اأ  العلماا  فااي االالاا  ذ الشاار ي ن سااق  سااد المشاارف  سااد ةماا  ال كاالو 
ا سااد ةمناا  ان ماال  الشاالمسل لساادبنل اا ااارو    2فياال  دعااللد : ع ..َااْلَعاالِمِسنَ  َ َسْنهَاال ....ع 

 ل لو   االم ار ل   اللل  فلنةنر أدق م  العلم  . ا سد المضلرب   االعلم  في المم
امااا  ةلباااب  اااار فاااإ   ااالبا  العمااا  فاااي معنااال الااادا  نمااار   ساااد أالاااحلب العمااا      

االعماال    اال ن  ااق  سااد المااان ن  االعاالمسن  فااي الااا ارات اانةهاا و الحكامناال انااارى   
الممااااسحل االشاااار ل    االهنئاااالت   االمؤمماااالت العلماااال ...   ا سااااد ضاااا ل  اأفااااراد الياااااات

االعلمسن  في ال حر   اال  سد الممدادمن  في ان مال  العلرضال   اال  ساد الممادادمن  
فااي المباال   كللماالئق   االمر ناال   اال االهي   اال ماادلبي   اماا  فااي حكمهاال ...   االعماال  
                                                 

 74، مادة  43، ونظام العمل والعمال السعودي ص  83ص8م6ج( الوسيا للنسهوري ا. دار النه ة العربية / القاهرة 1)

 64( سورة التوبة / اآلية 2)
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 ار  الل  نعمسا  في ال را ل العلدنل   أا الر ي ... كمل ب   سد لل   البا  العما  الي
 ع في حن  أ  انةنر في لغل ال يهل  نشم  ك  هؤال  .3في ملدد  ع

 
 

 طبيعة عقد اإلجارة على األشخاص : 
 

 ياااد ارةااالرو  ياااد مااا   يااااد المعلاضااالت المللنااال ال  مااال لس ااارفن    فااا  نةاااا  فمااااهل  عاااد   
اامااادثبد أ اااا حبن ااال اأالاااحل   حللااال  ااالر ابعيلدهااال إاّل  رضااال ال ااارفن   باااد ةمااالهنر ال يهااال    

 االر،   حناا  نةااا  لسمكداار  فمااخ ارةاالرو لسعاالر ال االر،  سااد المماادرةر   مثاا  أ  نماادرةر 
 . 1دكلبل  ندةر فن  فنحدرق مدل   أا نمرق

اندردب  سد لل  أ  فن  الانلرات الالالل  للعياد المللنال المس مال ما  انالر الشار    اانالر   
 . 2    المةسق  بد م  نيا 

ا يد ارةلرو  سد انشال   ياد مشاراع  ساد افاق الينالق  باد ةمل ال ما  ال يهال    مابهل   
إلاد  3ةمل ل م  الحبل سل اابدالر ل  ا   دنمنل   اا   الينل  يااو   الهاب ةمل ال مابهل الحب نال

 . 4أب   يد اارد  سد غنرالينلق  بل    سد أب   يد اارد  سد المعدال اها المب عل
لاااراةح أ   ياااد ارةااالرو  ياااد ةااالر افاااق الينااالق   الااانق امااادثبل     اللااا  لااااراد أدلااال اا  

 الالل م  الكدلب االمبل  مشرا ند  .
 

 أنواع اإلجارة على عمل األشخاص :
التقسيم األول باعتبار محلها : تقسم اإلجارة على األشخاص باعتبار محلها إلوى نووعين 

مستأجر ل واإلجارة على عمل شوخص لوي   ما : اإلجارة على منفعة شخص يختص بال
 مختصًا بالمستأجر فقط .

                                                 

-6/44( والم نري البرن  دامره مرب الشررح الكبيرر)5/873( والرو رة) 2/4( والشرح الكبير مب الدسرو ي )2/284( الفتاوى الهندية )1)

48) 

 ( يراجب المصادر السبابقة 2)

( ويراجب : د.شررق الشرريق : المرجرب السرابق 8/252( وإعالم المو عين )344/891و  الفتاوى )( ومجم3/527(  كشاق القنا  )3)

 22ص 

 ( 5/845( تبيين الحقا ق )4)
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: اهاااي ارةااالرو الداااي نيدضاااي دب نااالهل دماااسنل  البااااع انا  : ارةااالرو  ساااد شاااا  اااال 
انةنر ب م  لسممدرةر لنعما   باده مادو ما  الا م    اللا  مثا  أ  نادل العياد  نبهمال  ساد 

 أا الادمل   أا اردارو لمدو شهر مث   . أ  نعم  ل  الانل ل   أا الدةلرو   اا الم لكل  
فللعيااد هباال نحاادد أةناارا   لاداا  فنمااسل ب ماا  إلااد الاالحب العماا  ع المماادرةر ع فنعماا  لدناا    

ن   ماا  مشااراع ااا    ماا  محاادد   اهااا ماال نماامد انةناار الااال  الاال  ال نعماا  إاّل 
 دمسنل ب م  إلن  . لسممدرةر   كللالدل االمانف   اأب  نمدحق انةرو  مضي المدو  عد

 

: اهالا مال نمامد  الباع الثلبي : ارةلرو الااردو  سد  م  شا  لنق مادالل   للممدرةر
 لنةنر المشدر   أا انةنار العالل   نبا  لانق الالال   الالحب العما    حنا  إ  الد اما  
نبحالر في إكمال  العما  الال   ساب مبا   ساد الاةا  الم سااب   فهاا ال نماسل ب ما  إلاد 

 . 1مدرةر      ن يد في محس    كمل أب  ندي   ان مل  م  ا ارن الم
 

فللمعنلر المّمنا  فاي انةنار الاال  االعالل هاا أ  انةنار الاال   سنا  أ  نماسل ب ما    
لالالحب العما  ع فاردا  أا ةمل ال أا مؤممال أا شاركل ع   اأ  نحادد لا  مادو معنبال نكااا  

نااره   اأباا  إلا لاال نكسااف  عماا    أا لاال نبةاا  لالاالحب العماا  الحااق فااي االبد االع  اا  دا  غ
العمااا  دا  ديالااانر فإبااا  نمااادحق انةااار المد اااق  سنااا    فللعياااد اارد  ساااد الشاااا  ب مااا  

 أال   لنيال  عم  مل   فنكا  العم  د عل  .
اأمااال انةنااار المشااادر  فللمعنااالر فنااا  هاااا إدمااالل العمااا  الم سااااب دا  دماااسنل ب مااا  إلاااد   

العما  ال نااد   ا    فللعياد اارد أالا    ساد العما  الانق اللحب العم    اأ  اللحب 
  سد الشا  م لشرو .

التقسيم الثاني باعتبوار التعيوين ل أو موا فوي الحموة حيو  تقسوم اإلجوارة علوى األشوخاص 
 إلى نوعين : 

  مثاا  أ  نيااا  المماادرةر فااي ارةاالرو  الباااع انا  : ارةاالرو الااااردو  سااد شااا  معاان 
لعماا  كاالا لماادو كاالا   اكيالاال مااندبل مامااد  سناا  الماا ل   افااي  الالالاال : أةاارت  ناادا  

                                                 

( والشررح الكبيرر مرب الدسرو ي 3/425( والهدايرة )2/819( يراجب في مو و  األجير الخراص واألجيرر الشرترك : بردا ب الصرنا ب )1)

( ود.شررق الشرريق ، المرجرب السرابق ص 6/28( والم ني مرب الشررح الكبيرر )3/18القليوبي وعميرة على المحلى )( وحاشية 2/18)

 ( 8/411والموسوعة الفقهية الكويتية ) 59-64
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ارةاالرو المشاادركل نيااا  : أةرداا  أنهاال الاناال  لانل اال هاالا الثاااب    اال  الباااا  : ع اكماا  
 .   1امدرةر شاالل   عنب  لانل ل ثابع

 

ا      الل   ر  نيا  في ارةلرو الالالال   ل ناد  الباع الثلبي : ارةلرو الااردو  سد اللمل
ماااث   ا اد يااات معااا   ساااد أ  دياااال  داالااان  شاااا  مااالااا لد  كااالا لنياااال  اااادمدي أا 
د  ن ااي لماادو ماابل  م سااغ كاالا   احنبئاال نةااا  أ  نيااال  نااد  هاالا الااةااب   أا أ  شااا  

  ار دداافر فن  المااال لت الم سا ل .
لهةلرو المشدركل أ  نياا  الممادرةر : أل مات لمدا  انل ال هالا الثااب   أا أ  االمثل    

 نيا  ل ند ا مث   ا : اد يت مع   سد انل ل هلا الثاب   حمب المااال لت الم نبل.
فللمعنلر في الد ر ل  ن  البا ن  ها أ  الباع انا  اارد  ساد معان    الالل  ال نماد د    

ات انانار   أا فيدابا  انهسنال   فاي حان  أ  البااع الثالبي  شا   ار كمل أب  ن  ا   ما
اارد  سااد شااي  ماالاااف فااي اللماال   فكن ماال ندحيااق العماا  الم ساااب حمااب المااالاا لت 

كمل أب  ال ن     مادا    اال ن يادا  أهسندا   2فيد  رأت لمل انةنر ع الالل  كل  أا  لمل  ع
. 
 

اإلجوارة بهوحا االعتبوار إلوى إجوارة منجو ة ل التقسيم الثال  باعتبار صيغتها : حيو  تقسوم 
ضافة معلقة : جارة مضافة إلى  من مستقبل ل وا   وا 

هااي الدااي نع اار فنهاال  الاانغل دالاال  سااد إبةاال  العيااد دا   الباااع انا  : ارةاالرو المبةاا و :
دعسنااق اال در ناات   مثاا  أ  نيااا  : أةرداا  لماادو  االل  م سااغ كاالا   حناا  د اادأ ارةاالرو ماا  

 ا ت العيد .
اهلا ها انال    إلا لل ناةد في العيد مال نالارف الالانغل  ا  الدبةنا    أا لال ناب    

 . 3 سد  دانل العيد   فإ  ارةلرو دكا  مبة و   فد دأ م  ا ت العيد

                                                 

 ( 5/873( الرو ة ) 1)

 ( 5/872( المصادر السابقة ، ويراجب : الرو ة )2)

( 3/78( وشررح المحلرى مرب حاشرية القليروبي وعميررة )5/46ونهاية المحتاج )( 2/34( والشرح الص ير )2/284( الفتاوى الهندية )3)

 ( 2/3وكشاق القنا  )
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  مثا  أ  نياا  : أةردا  لمادو  الل  اد ا   الباع الثلبي : ارةلرو المضلفل إلاد  ما  ممادي  
لا إلد كلا   الل   ر  ندل الدعل د   الكا  ناؤار ال اد  م  شهر كلا   أا أةرد  م  نال ك
  لرةلرو إلد  م  الحق   اهكلا .

اارضلفل في ارةلرو الحنحل  لالةملع في ارةلرو الااردو فاي اللمال   أمال الاااردو  ساد   
ان نل  المعنبل فةملهنر ال يهل   سد الاحل ارضالفل فنهال إلاد ممادي     ااالل هل أكثرنال 

إاّل فااي  عااض الااار مماادثبلو أةاال اا فنهاال ارضاالفل مثاا  أ  دكااا  الماادو نماانرو     الشاالفعنل
  لكاا  الشاانان  ع الرافعااي االباااا  ع  االال : ا  الد ر اال  1أا االماادعداد  لئماال    أا بحااا للاا 

ةاالرو العاان  ل نناال فااي هاالا الب االق ن  كسدنهماال ااردو  سااد العاان  أ    اان  إةاالرو اللماال   اا 
 . 2 سد مب عدهل

الهاب محماد  اا  الحما  الشان لبي فااي إحادى الارااندن   باا  إلاد أ  ارةالرو إلا أضاان ت   
إلاااد  مااا   الااات  بهااال الااا ل السااا ال   اأالااا حت غنااار ال مااال  حنااا  نةاااا  نحاااد ال ااارفن  

 . 3فماهل     حسا   د  مددهل
االااراةح ةاااا  إضاالفل ارةاالرو إلااد المماادي     حناا  داارةل ال ااالر   ل اال  لهاالا ماامله :     

 لب إلا امدرةر أةنرا  لنعم  لا   عاد ث ثال أنالل   أا  عاد شاهر   أا  عاد مابل ةال    اهمال 
 سد شر همل الل  اشدر له إلا ةل  انة    ثل أارد حدن   لئشل رضاي هللا  بهال  للات 
: عاامدرةر رما  هللا السد هللا  سن  امسل اأ ا كر رةا   ما   باي الاّدن  هلدنال  ارندال  اهاا 

 االر  اارنش   فاادفعل إلاا  راحسدنهماال   اا ااداه غاالر ثااار  عااد ثاا   لناال    فردلهاال  سااد دناا  ك
 اال  الحاالفن ا اا  حةاار : عاالاال  داارةل  اا  هااا ناالهر اليالاال    4 راحسدنهماال الاا ح ثاا  ع

ام   ال   ا     ارةالرو إلا لال نشارع فاي العما  ما  حان  ارةالرو هاا المحدالم إلاد دلنا  
 .5ةلرو الدار مدو معسامل     مةي  أا  المدوع.....اامدب   م  هله اليالل ةاا  إ

                                                 

 ( 5/468( ونهاية المحتاج )3/78( شرح المحلى )1)

 ( 3/61( وحاشية القليوبي على شرح المحلى على المنهاج ) 812- 5/814( رو ة الاالبين )2)

 ( 2/284( الفتاوى الهندية )3)

 (2/223خاري مب الفتف ـ كتاب اإلجارة ا. السلفية )( صحيف الب4)

 (2/223( فتف الباري )5)
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أمل دعسنق ارةلرو  سد حدا  أمر في الممدي   فسل نة ه الةمهاار لكا  الحب نال االحبل سال  
فاي راانال أةاال اا مال هاا  سااد الاارو الدعسناق مثاا  لاا  ال  لاناال  : عإ  ا ات هالا الثاااب 

 .  1النال ف درهل   أا غدا  ف بالف درهلع
ا المعيااااد  سنااا  هاااا انةااارو االمب عااال   الااانق أالااا  العااان    ا اااد أالاااد . محااا  العياااد أ2

 العسمل   بلنل ك نرو   نل  أحكلل انةرو   االمب عل   بلكر أهمهل  إنةل  .
 

إلا  الد  للدعسنق دعسنق  يد ارةلرو  سد دحيق شاي  مثا   الباع الثلل  : دعسنق ارةلرو :
الدعسنااق غناار ةاالئ  فااي  يااد ارةاالرو  لد االق  أ  نيااا  : إ  ةاال  فاا   فيااد أةرداا    فهاالا

  اللاا  نباا  نااؤد  إلااد اةاااد احدماال  اغاارر فااي دحيااق العيااد ب ماا    اهاالا غناار  2ال يهاال 
ةلئ  في ارةلرو  نلمل   سد ال ن  في كابهمال ما   يااد المعلاضالت ال  مال   اأبهمال ما  

ال نا    نبهال فاي حينيدهال  ياد الدمسنكلت      ةمل ل م  العسمل  إلد اداال  ارةالرو فاي 
  ن  مب عل.

بماال االحدماال  نكااا  فااي    اأماال إلا كاال  الدعسنااق ال نااؤثر فااي العيااد ماا  حناا  االحدماال  اا 
دحدنااد الاا م  االااثم     اار  نيااا  : إ  ا اات هاالا الثاااب النااال ف اادرهل   أا غاادا  ف بالااف 

ل  العياد ادحينيا      ن  هله الالنغل دد   سد إبشا 3درهل   فهلا ةلئ  بد ةمهار ال يهل 
بماال االحدماال  فااي الااثم  االماادو    الاانق فنهاال داللاال  سااد احدمللناال العيااد ماا  حناا  هااا   اا 
إضلفل إلد أ  مث  هلا  د ةرى    العرف   النق فنا  ةهللال ماؤثرو   لالل  فا  حارم فنا  

  . 
 

 أركان عقد اإلجارة على األشخاص وشروطها : 
ي العل دا    ا أ  : انةنر االممدرةر   االالانغل أركل   يد ارةلرو  سد انشال  ه  

  أ  : االنةاالب االي ااا    االمعياااد  سناا  اهااا انةاار   االعماا  أ  المب عاال ا ابحاا  هباال 
 بلكر هله انركل   شي  م  الشرذ االد الن    ا الالل فنمل ندعسق  للمعياد  سن  :

                                                 

 (5/4516( وبدا ب الصنايب )3/459( وماالب أولي النهى )4/494( يراجب : الكافي )1)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( 6/456ح الكبير )( والم ني مب الشر5/459( ونهاية المحتاج )4/835( وبداية المجتهد )7/484( نتا ج األفكار )3)
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نكااا  كاا  ااحااد مبهماال فااردا    أا   ا ااد  الارك  انا  : العل اادا  اهماال : انةناار االمماادرةر
 ا د نكا  شاالل    نعنل    أا شاالل  معبانل  ا كمل م ق ا   شرا همل :  1ةمل ل

أ ا العياا  : نشاادر  فااي انةناار االمماادرةر أ  نكاباال  اال سن    فاا  دالااح  ياااد المةبااا    
ال دارو    االال ي غنر الممن    ام   ا   يس  الا ل درو  النرو مل دال العيد نةر  في هاله

ا د ةرى ا ف في  يااد الماكرا    االاراةح النالهر هاا أبهال إلا كلبات فاي حللال الماكر 
 . 2الدلل فإبهل غنر الحنحل

اكلل  نةب أ  دكا  إرادو العل دن  ال نشا هل  نب م   نا هل ما  االكاراه   االدادلنق    
 . 3االغس   سد د الن 

  االمللكناااال   االحبل ساااال    رهسناااال اندا   ب ا الدمنناااا  : ااكد ااااد ةمهااااار ال يهاااال  الحب ناااال
البل الاال   ا للدااللي أةاال اا إةاالرو الالاا ي الممناا  ب ماا  إ  كاال  مرلاباال  ماا  الناا    اا   لاال 
نك  مرلابل  فنالح العيد ما افل   سد ارةل و  بد الحب نال   االاراةح  باد المللكنال   اأحماد 

  اأحماد فاي راانال إلاد  ادل الاحل  في راانل   في حن  لهب المللكنل في الياا  المرةااذ
العيااد اابعياالده   ن  الاالناال شاار   باادهل لالااحل العيااد   اهاالا ناادا  فااي ماضاااع  يااااد 

 .    4ال ضالي
 .5الهب الشلفعنل االنلهرنل إلد  دل الحل  ياد الال ي الا كل  ممن ا  

 
 مدى بقاء العقد ال مًا  ؟ 

لا كاال  داارةنر الالاا ي الممناا  ب ماا  محاا  ااا ف  اا   ن  ال يهاال  فااإبهل اد ياااا  سااد ةاااا  اا 
 نلل الن   درةنره إ  كلبات فنا  مالاسحل   الال داةاد م مادو   الكابهل اادس ااا فاي لا ال هالا 

 العيد إلا  سغ الال ي     ابدهل  مدو العيد ؟

                                                 

 من مجلة األحكام العدلية على جواز أن يكون العا د مجموعة من النال  574( و د نص  المادة 1)

 ( ومصادره المعتمدة 372ـ  8/324( يراجب لمزيد من التفصيل : د.علي القره داغي : مبدأ الر ا في العقود )2)

 ( ومصادره المعتمدة 144-8/249( المرجب السابق )3)

 ( والم ني 2/18( والشرح الكبير مب الدسو ي )288-2/284( والفتاوى الهندية )877 – 2/876( يراجب : البدا ب )4)

 ( 3/873( رو ة الاالبين )5)
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فاالهب الشاالفعنل فااي  ااا    االحبل ساال  سااد الماالهب إلااد  ياال  العيااد ال اماا  إلااد بهلنداا      
مانرا  في ال ماخ ا دما    ن  العياد دال  اإرادو شار نل الاحنحل   فد ياد  ا للدللي ف  نكا 

 .   1 سد حللدهل
الهاااب الحب نااال   االمللكنااال   االشااالفعنل فاااي  اااا    االحبل سااال فاااي راانااال إلاااد أ  العياااد   

نالا ح غناار ال ل   انكااا  الالاا ي  عاد  ساغاا  ماناارا    ن  فااي اماد يل  العيااد إضاارارا   اا    
دسحياا  انب اال ماا  ادماال الباالق   ان  المباالف  دحااد  شاانئل  فشاانئل    ا يااد  نباا   عااد ال سااا 

 .  2ارةلرو اارد  سد هله المبلف  المدةددو الحلدثل فكل  ل  انلر ال مخ
الهاااب الشااالفعنل  ساااد الياااا  انالاااح   االحبل سااال فاااي راانااال ثللثااال إلاااد الد ر ااال  ااان  مااادو   

نعرف أب  ن سغ     ابدهلئهل   حن  نكا  لسالا ي ال اللغ الانالر   ا ان  حددهل الالي اكل  
 . 3مدو لل نك  مدا عل   ساغ  فنهل   الكب   سغ   احنبئل نن  العيد ال مل  إلد بهلنل المدو

ا ااد أاضااح الباااا  ماالهب الشاالفعي   فياال  : ع لسااالي إةاالرو ال  اا  امللاا    أ اال كاال  أا  
المالسحل فنهل   لك  ال نةالا  مادو  ساغا   للما    فساا أةاره مادو االنل  أا  ّنمل    إلا رأى 

ن سغ في اثبلئهل    ر  كل  ا   م   مابن    فارةره  شار مابن    ف رنيال     ال  الةمهاار 
: ن  اا  فنماال ن نااد  سااد ماادو ال سااا    افنماال ال ن نااد  اااال  د رنااق الالاا يل   االثاالبي : الي اا  

بااد ال غااا        ساات : اااداالره أنضاال  ا اا  الالاا ل   االل     فااي الةمناا    اهااا انالااح  
 اهللا أ سل ...

انةا  أ  نؤةره مدو ال ن سغ فنهل  للم  اا  احدم   ساغا   الالحد ل   ن  انالا   يال    
الالااّ ل   فساااا اد اااق االحاااد ل فاااي أثبلئهاال   فاةهااال    أالاااحهمل  باااد الااالحب ع المهااالب ع 

باااد ارماالل االمدااالي : ال د ياااد ...  ساات : الاااحح االراناالبي :  ياال  ارةااالرو   اأالااحهمل  
 . 4الرافعي في ع المحرر ع الثلبي .. اهللا أ سل ع

اننهاار رةحاال  اليااا  اناناار   نباا  أ ااد  ا را    اللاا  ن  دحاناا  العيااد الاا  ل إلااد   
 يااد غناار ال ل  االال  ق الاال   للاا  أالااحلب اليااا  الثاالبي لاانق لاا  ماال ن اارره   فللعيااد داال 

                                                 

 ( 3/61( والمحلى مب حاشية القليوبي وعميرة )8/247( والمهذب )5/454( رو ة الاالبين )1)

 ( 6/25( والم ني )2/818( والشرح الص ير )2/871( بد ا  الصنا ب )2)

 ( 3/275( كشاق القنا  )3)

 ( 5/454( رو ة الاالبين ) 4)
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الاااالّي الااال  لااا  الاالنااال الشااار نل   كمااال أ  انالااا  فاااي العيااااد ال  مااال  يلؤهااال  ساااد   اااإرادو
 حللدهل   نب   د ندردب  سد إ  ل  الحق لسال ي ال للغ إضرار  لل رف ا ار .

ام  حلبب  اار فاإ   يال  اليعاد ال مال  لمادو  انسال  اد نرنادهل الاالي ندرداب  سنا  إضارار   
 إلد اليم  االعدالل   االداا   ها الرأ  الثلل  . للال ي   للل  فنكا  ان رب 

 
 المحجور علي  لسف  أو دين :

ااد ااق ال يهاال   سااد أ  الحةاار لماا     أا لاادن  ال نمباا  الشااا  ماا  داارةنر ب ماا  لغنااره   
إةاالرو الالاال   اا مشاادركل   ن  فااي للاا  مالااسحل   اال ددردااب م ماادو  للاادائ  أا  اارماا  

رةنر ب ماا  مب عال ملدناال لسادائ  أنضاال    حنا  نمكباا  دفا  ةاا   انةنار ب ماا     ا  إ  فااي دا
 . 1م  الدن  م  انةرو

اأماال إلا  االل المحةااار  سناا   ماا ب الاادن   داارةنر أةناار لادمداا  فهاالا نمباا  مباا  إاّل لحللاال   
الضرارو   أا الحلةل الدي دب   مب لل الضرارو   ن  في لل  إضرارا   للدائ    أمال  نلما  

انل ااااال االالااااابل ل فناضااااا  الل  اليلضاااااي   إاّل فاااااي انماااااار ال مااااان ل الداااااي  للدااااارةنر لس
 نيدضنهل العرف .

اأمل المحةار  سن  لم   فنةا  درةنر الدل ل   اإل  النا  إلا كال  لا  مال    كمال أ  لا    
 الحق في الدرةنر فنمل نحدلم م  انل ل االبل ل ابحاهمل .

 
 إجارة المرأة : 

ةااا  أ  دكاا  المارأو ماؤةرو   كمال ال اا ف فاي كابهال أةنارو ال ا ف  ن  ال يهل  فاي   
  ما  حنا  الم ادأ   اا  كال  هباال  اا ف فاي  عاض الد لالان  االضاااا   ا كمال مانردي ا 
اناااد   ساااد ةااااا  الدااارةنر ا مااا  حنااا  الم ااادأ ا ا نااالت الداااي داااد   ساااد امااادئةلر المااارأو 

 .  لسرضل ل ا كمل م ق ا اانحلدن  الدالل  سد  م  المرأو
 
 
 

                                                 

 ( 3/259( وكشاق القنا  )5/454( والرو ة )2/48( والشرح الكبير ـ مب الدسو ي ـ )2/819( يراجب : بدا ب الصنا ب )1)
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 إجارة  ير المسلم للمسلم وبالعك  : 
أةم  ال يهل   سد ةاا  أ  نمدرةر الممسل غنر الممسل   حن  امدرةر الرماا  الاسد    

 هللا  سن  امسل مشركل  لنكا  دلن   ل  في الهةرو ا كمل م ق ا  
ل  ع اأةاال  ةمهااار ال يهاال  أ  نااؤةر الممااسل ب ماا  ع ماااا  أكاال  أةناارا  الالاال  أا مشاادرك  

لغنااااار المماااااسل مااااال دال العمااااا  الااااال  نياااااال  ااااا  ةااااالئ ا    أمااااال إلا كااااال  العمااااا  غنااااار ةااااالئ  
كعالااارالامر   أا حمسهااال   ار اااي الابااال نر فهااالا غنااار ةااالئ    اا   ياااد  ساااد للااا  فاااإ  
ارةاالرو داارد اد مااخ إلا كلباات   اا  العماا    الكاا  ا   اادأ  للعماا    أا فاار  مباا  فااإ  انةاارو 

 . 1 هل   اال نمدحسهل لب م  إاّل اب  نعلر  للةه دؤال م  الكلفر اندالدق 
االشاالفعنل االحبل ساال مبعاااا أ  نياااال الممااسل  ادماال الكااالفر الادماال الشاالاانل   االحب نااال   

 كرهاا لل .
 . 2االةمن  مبعاا لل  إ  كل  في ارةلرو إلال  لسممسل أا امدادام  في المعالنل

 
اهااي الاماانسل الدااي نع ار العل اادا   هاال  اا   ع : الارك  الثاالبي : الالاانغل ع االنةاالب االي اا 

إراددهمل ارضلهمل   اللل  ال  ّد أ  دكا  الرنحل ااضحل  لادهل   أا  لليرائ  فاي الداللال 
 ساااد الدع نااار  مااال هاااا ميالااااد   اللااا  نااادل  ااا   رناااق انل ااالن الدالااال  ساااد ابشااال  العياااد 

أا الماااكات فاااي  عاااض العيااااد    ا  الاا    أا الكدل ااال أا المعل ااالو   أا ارشااالرو الم هماال  
انةا  أ  نادل هالا الدع نار  ا  اررادو  ا   رناق الامالئ  الحدنثال كاللدسن ا    ااالبدربنات 

 .4ع  ةاا  اةرا  العياد  ل ت االدالل  الحدنثل3/6ع54ا د الدر  رار ر ل  3  ابحاهل
 انشدر  في الالنغل ع االنةلب االي ا  ع مل نردي : 

ا دبة  الالنغل أ  أ  دكا  الالنغل مبة و اهلا هاا انالا    الكا   اد نةاا  أ  دكاا  8
 معسيل   أا مضلفل حمب الضاا   المل يل .

                                                 

( والم نري 8/395( والمهرذب )3/67مب حاشيتي القليروبي وعميررة )( وشرح المحلى 44-7/89( وشرح الخرشي )2/819( البدا ب )1)

 ( 839ـ 6/831)

 ( المصادر السابقة 2)

( يراجب في تفصيل ذلك :  بحثنا : حكم إجرا  العقود بآال  االتصال الحديثة المنشور في مجلة مجمب الفقه اإلسالي الدولي ، العدد 3)

 ( 986 – 4/731( ، و مبدأ الر ا في العقود )4/943-963) 6

  715ص  4الجز   6( يراجب : مجلة مجمب الفقه اإلسالي الدولي ، العدد 4)
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اّل فاإ  4 ا ماافيل الي اا  ل نةالب فاي ةمنا  ة ئنلدا   ار  ني ا  مال أاة ا  ال ارف انا    اا 
نةنار : أةردا  شاهرنل   ارلف غنر فنعد ر انةل ل  ةدندا  نحدلم إلاد   اا  ا اار   فساا  ال  ا

  فيل  الممدرةر :   سد   اممملئل   لل نبعيد العيد إاّل إلا كل  داا   في  ال  اراضانل   ا  
  رنااق أالااد   مثاا  أ  نيااا  : أةرداا   اارلف فياال  :   ساات  اارلف ااممااملئل أا بحااا للاا  

 . 1أالدفهلا ةلئ    ن  انلف داا  في انلف ااممملئل   انب  راض      رنق 
ا ادالل  الي اا   لال ةالب فاي مةساق العياد   نبا  ةالم  المد ر الت إلا كلبال حلضارن    3

أا فاي مةساق العساال إ  كلبال غالئ ن    اهباال  د لالان  حااا  هاله الممارلل داالكر فاي بنرناال 
 . 2العيد
اارةااالرو دبعياااد  للكدل ااال   ا إشااالرو المعااالار كمااال دبعياااد  اااللس ن الااادا   ساااد الم ساااااب     
لل  دبعيد  لل ل  االمعل الو كاللركاب فاي  الارو الممالفرن    امانلرات انةارو دا  دس ان اك

اّل فرةرو المث   . 3م  أحد العل دن    فإ  كلبت انةرو معسامل أ  نت   اا 
اكاالل  دبعيااد  للمااكات كاار  نيااا  المااؤةر : أةرداا  دار   ملئاال فمااكت المماادرةر مااكادل   

 . 4الماافيل أا  ل  : ال     ثملبن  دنبلرا  فمكت المؤةر دل العيدن هل مب  
ادبعيااد كاالل  إةاالرو ال ضااالي  بااد ماا  نةناا   ياااده ما افاال  سااد إةاال و ماا   نااده حااق   

 . 5الدالرف
 

  الرك  الثلل  : المعياد  سن  :
ي ارد  اا   عااض فيهاال  الشاالفعنل أ  محاا  ارةاالرو : ان ناال  المعنباال   أا الماالااافل فاا  

اّل فإ  ارةلرو ال ديا  إاّل  ساد المب عال  6اللمل أا انشال    الل  ل نل  مرة  المب عل اا 
  فهله هدفهل انملمي اميالدهل انالسي   الك   مل أ  هله المب عال ال  اّد لهال ما  محا  

                                                 

 ( 8495،  8475،  4/8448( المصدر السابق )1)

 ( 4/8476(مبدأ الر ا في العقود )2)

 12من مجلةاألحكام العدلية ا. شعاركو ص  237( انظر المادة 3)

 ( وما بعدها 4/965ية ، ويراجب : مبدأ الر ا في العقود )من مجلة األحكام العدل 231( انظر المادة 4)

 (8/854من من مجلة األحكام العدلية ، ويراجب : مبدأ الر ا في العقود ) 268( المادة 5)

، وهذا  ول أكثر أهل العلم منهم : مالك أبو حنيفة ، وأكثر أصحاب الشافعي ( : ) إن المعقود عليه المنافب 5/232(  ال في الم ني )6)

 ، وذكر بع هم أن المعقود عليه العين ، ألنها الموجودة والعقد ي اق إليها فيقول : أجرتك داري كما يقول بعتكها ( .
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ندعسااق  اا  ماا   اان  معنباال   أا ماالااافل فااي اللماال   أا الشااا  فيااد نع اار  بهاال  محسهاال 
لل  فمل نيل  م  أ  مح  ارةلرو  سد انشال  العم  ال ندعالرض ما  مال امدعسيهل   ال

لكربااال   ن  العمااا  أنضااال  هاااا المب عااال اانثااار البااالد   ااا  الشاااا    امااا  هبااال فللمب عااال 
اانةرو همل  رفل المعياد  سن    ةل  في حلشنل اليسناا ي دعسنيال   ساد  اا  البااا  : ااردو 

 عان    كمال لكاره  عاده فماارد ارةالرو المب عال م سيال      سد  ن  : أ   سد مب عال مدعسيال
 .  1ا ن  : ماردهل في المعن  : العن     ل  الشنال  : ع االا ف ل ني ...ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( 3/61( حاشية القليوبي على شرح المحلى على المنهاج )1)
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 الفصل الثاني : تحديد اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة ..... 
 

 تحديد األجرة : 
دحدنادا  ال د ياد معا  الةهللال   أا الغارر   اهالا  المراد  دحدند انةرو ها أ  دحدد انةارو 

 ها أحد الشرا  انملمنل لالحل  يد ارةلرو ا كمل م ق ا .
ابحاا  هباال بركاا   سااد أحكاالل انةاارو ماا  ااا   أهاال المماالئ  الدااي لكرهاال ال يهاال    اماال   

 نمك  أ  نر    هل م  الد  نيلت المعلالرو .
 

 اإلجارة بمعنا ا الخاص ل والعام : 
فلرةلرو  معبلهل الاال  هاي العياد الال   رفبال  ا  فاي ال الا  انا    الكربال لا  باا ن   

ةلرو انشال    اأمال ارةالرو  معبلهال العالل فدشام   ياد الاكللال  همل : إةلرو ان نل    اا 
إلا كلبااات الاكللااال  ااارةر احنبئااال د  اااق  سنااا  أحكااالل ارةااالرو  ساااد الالاااحنح اكااالل  دشااام  

 مسل .الةعللل م  حن  الة
غناار أ   يااد ارةاالرو نادسااف فااي ةاااهره اشاارا   اضاااا  ع   اا   يااد الاكللاال   ا يااد   

 الةعللل فنمل نردي : 
 أاال  : ال رق  ن   يد ارةلرو ا يد الةعللل في الاةاه ا دنل : 

إ   ياااد ارةااالرو  ياااد مد اااق  سنااا   ااان  ةمنااا  ال يهااال  فاااي حااان  أ  الةعللااال ةااالئ و  -8
كنااال   اأ  الينااالق اانالااا   ااادل ةاا هااال   اأبهااال غنااار   رناااق الراالااال  باااد الملل

ةااالئ و  باااد الحب نااال فاااي غنااار ةعااا  الع اااد ا  اااق   اللااا  نبهااال دياااال  ساااد الغااارر 
المبهاااي  بااا  حنااا  إ  فنهااال دعسناااق الدمسااا   ساااد الا ااار ا أ  الداااردد  ااان  الاةااااد 

 . 1هاالعدل ا كمل أ  الةعللل لل ناةد فنهل م  ني   العيد   فلبد د العيد امعبل
 احدد  بد اليلئسن   ةاا  الةعللل فهي دادسف    ارةلرو فنمل نردي :   -4

                                                 

( 76،  7/74( وشرررح الخرشرري )6/443( وبرردا ب الصررنا ب )88/87( والمبسرروا ) 451،  5/51عابرردين )(  يراجررب : جاشررية ابررن 1)

( 6/354( والم نري )226،  4/289( وكشراق القنرا  )4/234( وم نري المحتراج )2/323( ونهاية المحتراج )4/457وحاشية الصاوي )

 (  449 – 85/441ويراجب : الموسوعة الفقهية الكويتية )
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الةعللال  ياد غناار ال ل  باد ةمهاار الياالئسن   هال   فاي حاان  أ  ارةالرو  ياد ال ل ا  -أ
 م  حن  الم دأ ا .

الحل الةعللل  سد  ما  مةهاا  نعمار ضا    ادعننبا  كارد مال  ضالئ     -ب
 ح  سد مل م ق .في حن  أ  ارةلرو ال دةا  اال دال

الااحل الةعللاال ماا   لماا  غناار معاان    فااي حاان  أ  ارةاالرو ال دالااح  سناا   -م
إاّل فاااي حللااال االةااالرو الماالاااافل فاااي اللمااال الداااي ددااااافر فنهااال المااالااا لت الكلمسااال   

 .   1اددعسق  لللمل    ل  المنا ي : ع دعنن  العلم  نعد ر في ارةلرو دا  الةعللل ع

 إاّل  عد دملل العم  . أ  العلم  ال نمدحق الةع  -د

 ال نشدر  في الةعللل دس ن العلم   للي ا  .  -ه

 ةهللل العاض في الةعللل في  عض انحاا   -ا

نشدر  في الةعللل  دل الدر نت   في حن  نشادر  الدر نات فاي  ياد االةالرو  - 
. 

 ميا  ك  العاض   مخ العلم      دملل العم  المةعا  ل  . -ذ

المادو االعما     اا ف ارةالرو  باد كثنار  أب  نالح فاي الةعللال  ان  ديادنر - 
 . 2م  ال يهل 

 . 3العسل  ميدار العم  معد ر في ارةلرو دا  الةعللل - 

كمال أ  الةعللال دادساف  ا  المضالر ل االممال لو االم ار ال فاي كثنار ما  انحكالل اا ثاالر  
العما  م  أهمهل أ   اض العم  في المضلر ل االممل لو   االم ار ل ها بلشئ    مح  

ب ماا    اأ  رب الماال  فااي المضاالر ل ناادف  البياااد إلااد المضاالرب العلماا  لنماادثمرهل   افااي 
المماال لو نمكاا  العلماا  ماا  انشااةلر المثماارو لنيااال  مااينهل ار لندهاال   افااي الم ار اال نمكاا  
الم ارع م  انرض لن ر هل   اهكلا فهله العياد ديال  سد المشلركل  ن  ال رفن    الانق 

لل  فاااي الةعللااال   إضااالفل إلاااد معنااال ال اااراق الداااي لكربلهااال فنمااال  ااان  ارةااالرو انمااار كااا
 االةعللل مداافرو أنضل  هبل .

                                                 

 794باه والنظا ر ص (  األش1)

 (  484 – 85/449(  المصادر السابقة والموسوعة الفقهية الكويتية )2)

 794( األشباه والنظا ر للسيواي ص 3)



 27 

 
 ثلبنل  : ال رق  ن  ارةلرو االاكللل :

 هبل  فراق كثنرو  ن  ارةلرو االاكللل   بلكر أهمهل اهي : 
 لمؤةر .أ  الاكن  نمث  الماك    في حن  أ  انةنر ال نمث  الممدرةر أا ا -8
 انال  في  يد الاكللل أب   يد د رع   اأمل  يد ارةلرو فها  يد معلاضل . -4
 أ   يد الاكللل  يد غنر ال ل  لالد لق   اامل  يد ارةلرو فها  يد ال ل . -3

 
 الترجيح : 

لاالل  كساا  باارى أ  كاا   يااد لاا  االاالااند  فااي انحكاالل اا ثاالر االشاارا  االد  نياالت     
لدحينق الغرض المبشاد مب    اللل  اضعت لا  ميالادا    أا ميلالاد اأ  الشرنعل أةل د  

الالل  ك   يد دممد : ميدضد العيد   أا أحكلم  انالسنل   ف  نةا  دةلا هال   اهالا 
  اللل  اد ياا  سد أ  أ  شار  نااللف  1مح  اد لق  ن  ال يهل  م  حن  الم دأ اانال 

نيااا  المرغنباالبي : ع اكاا  شاار  ال  2ا  ميدضااد العيااد فهااا شاار   ل اا  نةعاا  العيااد فلمااد
امثا  للا  نيالا   3نيدضان  العياد ..... ن ماده كشار  أ  ال ن نا  المشادر  ... الم نا  ... ع

 . 4 ينل ال يهل  اا   كل  هبل  ا ف في درثنر هلا الشر  في إفملد العيد ب م 
لر ل   االممال لو   فعسد ضا  للا  فاإ  ارةالرو هاي غنار الةعللال   اهاي غنار الاكللال االمضا  

االم ار ل   اأب  ال نةا  الد  ب  هله العياد حمب أهاا  العل دن    فهمال  للانالر فاي اادنالر 
أ   يد نحيق مالللحهمل احلةنلدهمل   الك  ال نةا  لهمال أ  نرك ال  عاض  ثالر  ياد فاي  ياد 

م   الد الشلرع   ار إلا كلبت مدعلرضل   فنةب أ  ال نكا   الد المكسف م  العيد مدعلرضل  
 .5مب    فآثلر العيد انالسنل شر نل النمت ةعسنل  لالد لق

                                                 

 ( ومصادره المعتمدة 8821 – 4/8828(  يراجب لمزيد من التفصيل : أ.د علي القره داغي : مبدأ الر ا في العقود )1)

 ( ومصادره المعتمدة  9588 – 4/8862(  المرجب السابق )2)

 ( 5/486( شرح العناية على الهداية )3)

( 1/869( وفتف العزيز بهامش المجمرو  )9/369( والمجمو  )424 – 4/439( والمنثور في القواعد )8/331(  فتف العلى المالك )4)

 ( 8895 – 4/8862( ويراجب : مبدأ الر ا في العقود )6/627( والم ني )357-2/356واالنصاق )

 ( 4/8828(  يراجب لمزيد من التفصيل : مبدأ الر ا في العقود ومصادره المعتمدة )5)
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الهاااله انمااا لب أب ماااهل إلا اةاااد  ياااد ناااد   نااالهر ل نااا  ام باااله  ساااد  ياااد   ا ميلالاااده   
امعلبناا   سااد  يااد  ااار .. فياال  ةمهااارهل : الع اارو فااي العياااد  للميلالااد االمعاالبي النماات 

ا ااال  غنااارهل : العياااد  ل ااا    نبااا  مدبااال ض   اللااا  مثااا  أ  نياااا  :  لنل ااالن االم ااالبي   
اه ت ل  هلا الثاب  ادنبلر   حنا  داد  هاله الةمسال  ميلالادهل ابدلئةهال  ساد أبهال  نا    
اهاالا ماال  اال   اا  انكثرناال   الكاا  أل لنهاال مدبل ضاال   ن  اله اال ديدضااي  اادل العاااض   

  ملد اال     .ا ارهل دد   سد العاض فحكل ال عض  سنهل  لل
انهمناال هاالا الماضاااع الاالغد  مةساال انحكاالل العدلناال فااي ملددهاال الثللثاال اةعسداا  اليل اادو   

الثلبناال ماا   اا اادهل فبالاات  سااد أ  : ع الع اارو فااي العياااد لسميلالااد االمعاالبي   ال لال االن 
و االم االبي ع افااي معاان  الحكاالل  س اان   الدالاارفلت    ااد  العياااد   اهااي أ اال   اهااي  ل ااد

مب ثيل ما  اليل ادو انالاد   انماار  ميلالادهل   الماراالو ما   ادو أحلدنا  الاحنحل مثا     
 2اهاي إحادى الياا اد انر ا    أا الاماق الداي نرةا  إلنهال ال يا  1  إبمل ان مل   للبنالت  

   اال  ارماالل الماانا ي : ع ااد ااق ارماالل الشاالفعي   اأحمااد  اا  حب اا   اا اا  مهااد    اا اا  
اأ اا دااد   االادار  بي اغنارهل  ساد أبا  ا أ  هالا الحادن  ا ثسا  العسال   امابهل المدنبي  

م   ل  : ر ع    ااة  ال نهيي كاب  ندعساق  ا  الكماب ما  السمال    االةااارذ   اأ  كا ل 
ارملل أحمد ند   سد أب  إحدى الياا د الث   الدي درد إلنهل ةمن  انحكلل  باده   حنا  

احاادن    ماا   3 سااد ث ثاال أحلدناا  : حاادن    ان ماال   للبناالت    اال  : أالااا  االماا ل
 . 5احدن    الح    ّن  االحرال  ّن  ..  4أحد  في أمربل هلا مل لنق مب  فها رد  

االمااراد  للميلالااد االمعاالبي : ماال نشاام  الميلالااد الدااي دعنبهاال الياارائ  الس نناال الدااي داةااد   
ياالد الك للاال  س اان الحاالال إلا اشاادر  فنهاال  اارا و فاي  يااد فدكماا   حكال  يااد  ااار كماال فاي ابع

 المدنا     الم لل ل   ا للعكق إلا اشدر  فنهل  دل  را د  .
                                                 

( 6/412( وسرنن أبري داود ـ مرب عرون المعبرود ـ )3/8585( ومسرلم )8/84(  الحدي  متفق عليه ، صحيف البخراري ـ مرب الفرتف ـ )1)

 ( 4/8283( وابن ماجه )8/58والنسا ي )

  431ا ر للسيواي ص (  يراجب : األشباه والنظ2)

  23- 24( األشباه والنظا ر ص 3)

( وابن ماجه في المقدمرة 2/444( وأبو داود في باب لزوم السنة )5/834( ومسلم في األ  ية )3/428(  رواه البخاري في الصلف )4)

 ( كلهم عن عا شة ر ي هللا عنها  6/424( وأحمد )8/7)

( والترمررذي ، البيررو  3/423( وسررنن أبرري داود ، البيررو  )58-5/54( ومسررلم المسررا اة )8/44البخرراري فرري كترراب االيمرران )(  رواه 5)

 ( عن النعمان بن بشير  475،  478،  469،  2/467( وأحمد )5/8381( وابن ماجه ، الفتن )3/588)
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اللاا  نشاام  الميلالااد العرفناال المااراده لسباالق فااي االاا  ذ دااال  هل   فإبهاال معد اارو فااي  
 .    1دعنن  ةهل العياد

  : اه د  هله الادار  م ساغ كالا   فهله اليل دو دةر  في كثنر م  العياد   فسا  ل  ال لئ  
ا    ا ار الح  نعل    ا ددا   اابدهل     أمل لاا  ال  : اه دكهال  شار  أ  دعااض كالا فهالا 
ه اال ا داادا    ا ناا  ابدهاال    لاالل  ف االلبنر إلااد كابهاال ه اال نشاادر  لالااحدهل شاارا  اله اال   

مااا  النااا  الاااا فااا  دالاااح مااا  الالاااغنر الممنااا  الاااا كااال  العااااض كثنااارا    اكااالل  الدالاااح 
 عاااض ماال   انةااب فنهاال الدياال ض فااي العاضاان    اال دالااح فااي مشاالع ال نحدماا  اليماامل 

 إلد غنر لل  م  شرائ  اله ل .
ا للبنر لكابهل  نعل  ال نالح الرةاع فنهل   انةر  فنهال الارد  للعناب   اانالر الرؤنال      

 .   2ادؤال  للش عل
كلا فهي إةالرو فد  اق  ساد أالا  العياد شارا  الا  ل  : اه د  مب عل دار  لمدو مبل    

  امبهاال  3اله اال الماال يل   ا سااد المب عاال اانةاارو شاارا  ارةاالرو   ا ااد دكااا  إ للاال اهكاالا
المضاالر ل   فااإلا شاار  فنهاال أ  نكااا  كاا  الاار ح لسمضاالرب فهااي  اارض  بااد ةمل اال ماا  

ب نكاا  مضاامابل  ال يهال    ا ا ااراض فلماد  بااد ا اارن  ا فااإلا دساف الماال  فاي ناد المضاالر 
لا شاار  أ  نكااا  كاا  الاار ح لاارب الماال  فهااي إ ضاالع   بااد ةمل اال ا ا ااراض  4 سناا    اا 

لا اشااادر  فنهااال الااا ال المضااالرب م سغااال   5فلماااد  باااد  عاااض   احنبئااال نكاااا  المااال  أملبااال   اا 
م  رأق المل  فها مضلر ل فلمادو  لالد الق   انكاا   مثل ال  %84معنبل  كعشرو دبلبنر أا 

 دو ر انل   اهكلا . رض   لئ
امبهاال الالااسح إ  ا اا   عااد إ اارار المااد د  سناا   للمااد د  اا  :  ماال  ندفعاا  لسمااد د فهااا   

 ناا    احنبئاال د  ااق  سناا  أحكاالل ال ناا  ماا  الاارد  للعنااب   اانااال  للشاا عل إ  كاال   ياالرا    
ل اا   ا اا   مب عاال فهااا إةاالرو   اا   كاال   اا  د اااى البكاالذ نعد اار اسعاال  فدةاار  فناا  أحكاال

                                                 

  82 – 83ي ص (  شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزر ا ا. دار ال رب االسالم1)

وجرامب  44-81وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزر ا ا. دار ال رب االسالمي ص  349-342(األشباه والنظا ر للسيواي  ص 2)

 وما بعدها  67ص  34الفصولين ، الفصل 

 (  المصادر السابقة 3)

ن يأخرذ علرى ذلرك أجررا، ، فهرو مرن : أب رب الشري  إذا (  المراد باالب ا  في عرق الفقها  هو و ب السلعة عند آخر ليبيعهرا دون أ4)

 ولسان العرب والقامول المحيا والمصابف المنير مادة " ب ب "  39جعله ب اعة ، يراجب : معجم ل ة الفقها  ص 

 (  المصادر السابقة 5)
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الاسااا    ن  الالاااسح المحاااض هاااا مااال دالاااللحل  ساااد  اااد    لي ااا  المبل  ااال دا  إ ااارار   
 . 1احنبئل ف  نةر  فن  الرد  للعنب   اال انال  للش عل

انماادثبد ماا  هااله اليل اادو أ  لكاار ال ناا   اا  ثماا    أا ارةاالرو  اا  لكاار انةاارو ال نبعيااد   
  شي   اار في سا  ا اار   أمال لاا  ال  ه ل دا  ا ف    ر  نيا  :  عد  هلا الثاب دا 

 . 2:  عدك     ثم    ا ل  المشدر  :   ست   فمح  ا ف
 

 القاعدة العامة في تحديد األجرة : 
إ  اليل دو العلمل اانال  في انةرو هي : أ  ك  مال الاح أ  نكاا  ثمبال  فاي ال نا  الاح 

نرع   اا  نبال    اا مب عال   اا ماا  كل  بيدا  عدراهال   ادبالب 3أ  نكا  أةرو في ارةلرات
 .  4ادمل   اللل  اشدر  الةمهار في انةرو مل اشدر  في الثم 

 اال  الرافعااي االباااا  :  عنةااا  أ  دكااا  انةاارو مب عاال ماااا  اد ااق الةاابق كماال إلا أةاار  
دارا   مب عاال   اا اادسااف  اار  أةرهاال  مب عاال شااا    اال ر اال فااي المباالف  أالاا   حدااد لااا 

 عاال شااا    اال ر اال فااي المباالف  أالاا   حدااد لااا أةاار دارا   مب عاال دارناا    اا أةرهاال  مب
  مبا  الحب نال أ  دكاا  انةارو  5أةر حساي  الهب ةال    اال نشادر  اليا ض فاي المةساقع

 .6مبلف 
 
 
 
 

 األجرة بج ء شائع من اإلنتاج أو من الشيء نفس  : 
                                                 

(1  ) 

 346 -345( واألشباه والنظا ر للسيواي ص 4/372(  المنثور في القواعد )2)

( والبدا ب 5/228( والم ني البن  دامة )5/876( والرو ة )5/376حي  ذكر هذه الكلية وأسندها إلى األ مة دون خالق ) ( الذخيرة3)

(6/4646 ) 

( وبردا ب 2/284( والفتروى الهنديرة )7/292( التاج واالكليل لمختصرر خليرل بهرامش مواهرب الجليرل ا.دار الكترب العلميرة ببيررو  )4)

 (82/493( والمقنه ، والشرح الكبير ، واالنصاق )228ـ  5/224( والم ني البن  دامة )5/344ة المحتاج )( ونهاي6/4646الصنايب )

 (5/876( الرو ة )5)

 ( 6/4641( بدا ب الصنايب )6)
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حبل ساال   ا عااض مشاالنخ  سااخ ماا  ا ااد أةاال  المللكناال فااي أحااد  ااالنهل   اةمهااار فيهاال  ال 
أ  دكا  انةرو م  ب ق الشي  الال  نعما  فنا  انةنار مثا  أ  نمادرةره ل حا   1الحب نل

إردب  ااادرهل ا  نااا  مااا  د نيااا    العالااار  نداااا   بالاااف البااالد    نبهمااال ال نادس ااال   عاااد 
 العالااار   الةااااا   نااا  بالااا هل كااالل    فاااإ  كااال  نادساااف امدبااا     ااال  اليرافاااي : عادمدبااا 
ارةلرو  سد مسخ الشلو  شي  م  لحمهل نبا  مةهاا    ا  الماسخ...ع ا ا  أ اي الحما  : 
إلا د ااغ ةسااادا   بالاا هل   اا  الااد ل   سااد أ  ناادفعهل كسهاال   فااإ  فلداات  للااد ل  فعسااد الااد ل  
 نمدهااال ناااال   ضاااهل   الااا  أةااارو المثااا  فاااي البالاااف ا اااار لحالاااا  العمااا    اا   د غهااال 

ت فهااي كسهاال لر هاال   ل ماالد العيااد  ماا ب الةهللاال  حاال  المااد ا     بالاا هل  عااد الااد ل  فااد غ
 السد ل  أةرو مثس  ....... .

انةا   سد  ا  أشهب ارةلرو  سد الل ح   اا المسخ  ر ا  لحال   نبا  نةاا   نا  للا   
 .   2ا دملدا   سد الةبق

سنا    اا ا  مانرن  اأةل  النلهرنل لل  م سيل  اأمبداه إلد ا   أ ي لنسد   اانا ا ي اال  
  ا ل  ا   العر ي : ع إ  معمار  ا  انشاد أةال  االةالرو  ساد الغابل  3  ا  ل    اال هر 

 للثساا    االر اا    ا اال  ا اا  ماانرن  اال هاار  ا  اال  ا داالدو   بماان  الثاااب  بالاانب مباا    
 .4ا    ل  أحمد    حب   ع

 ااالهل الثاالبي إلااد  اادل الااحل الهااب ةمهااار فيهاال  الحب ناال   االشاالفعنل   االمللكناال فااي   
 . 5هله ارةل و   لاةاد الغرر فنهل   نب  ال نعسل ميدار الالرم   اال ال د 

االااراةح هااا اليااا  انا  ن  الةهللاال فناا  نماانرو ال دااؤد  إلااد باا اع   اللاا  نبهاال دااؤا    
 إلد العسل .

 
 

 األجرة بنسبة من رأ  المال :
                                                 

 ( 2/894( وبدا ب الصنا ب )4/355( شرح منتهى االرادا  )5/376( الذخيرة )1)

 ( 377ـ  5/376( الذخيرة للقرافي )2)

 ( 9/38( المحلى )3)

 ( 3/8275( احكام القرآن )4)

 (   2/6( وحاشية  الدسو ي )4/335( وم ني المحتاج )2/894( بدا ب الصنا ب )5)
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   %4اليا  المل ق ف  ملب  م  أ  دكا  انةارو بما ل ما  رأق المال  مثا  ا بل   سد   
 الل    رنق أالد   نبهل معسامل اال ةهللل فنهل .

 
 استئجار األجير بطعام  وكسوت  : 

أةااال  ةمل ااال مااا  ال يهااال  مااابهل المللكنااال   اأحماااد فاااي راانااال امااادئةلر انةنااار   علمااا    
ا الهااب أ ااا حبن اال اأحمااد فااي رااناال حالاار للاا  فااي اكماااد    اكاالل  النئاار ا المرضااعل 

 .   1النئر في حن  لهب الشلفعنل   االاللح ل    اأحمد في راانل إلد المب  م سيل  
 
 
 

 أنواع األجرة : 
اد ااق ال يهاال   سااد أ  انةاارو  ااد دكااا  بياادا    ام سغاال  ماا  البياااد ماا  أ  بيااد كاال    ا ااد   

ماااا  ان ناااال    ا ااااد دكااااا  مب عاااال ماااا  المباااالف    الكاااابهل اادس اااااا فااااي  عااااض دكااااا   نباااال  
بمال بالكر  عاض اليضالنل   االمالا سحلت  الد لالن  الدي ال نم  المةل  الااض فنهل   اا 
الةدندو في هلا المةال    اللا  مثا  إ  ال  العلما  حالال ما  انر الذ ما  اا   إ  لئا  

حاال الداي دالاارف لاا  فااي مبلماا لت  اادو امثاا  راداب شااهر أا شااهرن  دح ناا ا  لاا    امثاا  المب
مكلفرو االبدلم ديدنرا  لك ل د  في أدائ  العم  أا  درد  في  نلدو اربدلم   اكلل  مال نمامد 
 للعمالااااال الداااااي دع اااااد لسمبااااادا ن    االممثسااااان  الدةااااالرنن    اكااااالل  العااااا اات   اانةااااار 

 . 2م مياالضلفي ااالكرامنل   ك  لل  نعد ر م  انةرو في ال ي  ار
 
 
 
 

 تعليق اإلجارة على أحد األمرين ل أو النسبة :
                                                 

 ( 82/477( المصادر السابقة ، والمقنب الشرح الكبير واالنصاق )1)

 874( د. شرق الشريق : المرجب السابق ص 2)
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اأةل   عض الحب نل  عض الارهل مث  أ  ندف  إلد الحلئ  غ ال  نبماة   للبالاف حنا   
امبعا  الشالفعنل اةمهاار  2ادام  الحبل سل فاي للا  إلا كال   ةا   شالئ  1أةل ه مشلنخ  سخ

 . 3الحب نل
رددو  اان  أماارن   اار  نيااا  إ  ا داا  النااال ف اادرهل   اا امباا  المللكناال أ  دكااا  انةاارو مداا 

غاادا  ف بالااف درهاال   أا انل اال رامناال ف اادرهل   اا  ر ناال ف بالااف درهاال   نباا  ك نعداان  
في  نعل   فإ  ال  فس  أةرو مثس  ل ملد العيد   ا ند  عضهل  ر  ال د ناد  ساد الممامد   

ثااب  ساد إ  ال ا  الناال فسا   ينال ا   ملل  في أةرا  نان ا  مشلهرو فنادف  نحادهل ال
اّل فعسن  دملم  في نال  ار   اال نحمب ل  فاي الشاهر : نةاا  فاي النمانر الال   نام    اا 
لا اةدهد فن  ندمم    انمدب  في الكثنر   الا امادرةره  ساد د سناغ كدل ا  إلاد  ساده ثال  ال  

امدحماب  فاي الانل ال  عاد  عد ارةلرو : إ   سغدا  فاي ناال كالا فسا   نالدو كالا   فكرها    ا 
 العيد    ل  ا   ممعدو : همل ماا    ا د أةل همل محبا  اكرههمل غنره .

اأماال الحب ناال فساادنهل ااا ف اد الاان  فااي هااله المماارلل   حناا  لهااب أا حبن اال رحماا  هللا  
إلد أ  الشر  انا  عالنالع الحنح   االثالبي عغادا ع فلماد حداد لاا ال ا  الناال فسا  درهال 

ل ااا  غااادا  فسااا  مثااا  أةاااره   ا ااال  أ اااا ناماااف : الشااار ل  ةااالئ ا    ا ااال   فااار :   اا   ا
 .     4الشر ل   ل   

 إل  ف ي الممرلل أر عل ملاهب :
الماالهب انا  / العيااد فلمااد   االشاار   ل اا  اهااا رأ  المللكناال ا  سااد الد الاان  الماال ق ا 

 . 5االشلفعنل   ا فر
  الااحنحل    اهااا رأ  الالاالح ن  اأحمااد فااي الماالهب الثاالبي / العيااد الااحنح   االشاار ل

 . 6راانل

                                                 

 (2/225( الفتاوى الهندية )1)

 (5/224البن  دامة ) (الم ني2)

 ( 2/225( والفتاوى الهندية ) 5/876( الرو ة )3)

 ( 5/4512( بدا ب الصنايب )4)

 (5/4515( والبدا ب )5/875( والرو ة )5/377( الذخيرة )5)

 (5/4515( بدا ب الصنايب )6)
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الماالهب الثللاا  / الشاار  انا  الااحنح   االثاالبي فلمااد   الاا  أةاار مثساا    اهااا رأ  أ ااي 
 . 1حبن ل ف ننلهر الراانل

الماالهب الرا اا  / مثاا  الاارأ  الثللاا    الكاا  فااي النااال الثاالبي لاا  أةاار مثساا  ال ناا داد  سااد 
 .2ا   ممل ل في باادره      أ ي نامف   اأ ي حبن لبالف درهل   اها إحدى رااندي 

احةاال الياالئسن    ماالد العيااد دكماا  فااي أ  للاا  ناادا  فااي اةدماالع شاار ن  فااي العيااد   اا  
 ال يدن  في ال يل ااحدو   اهلا مبهي  ب  .

 . 3الك  الدحينق أ  المراد  همل ها إةدملع المسف م  ال ن  أا ارةلرو 
اليلئسن   للةاا  ها أ  هالا الشار    أا الشار ن  لانق فنا    اا فنهمال مالل ال اأمل حةل  

لااب  ماا  الكداالب االماابل   اال لميدضااد العيااد   اال نااؤد  للاا  إلااد غاارر   اةهللاال دااؤد  
إلاااد بااا اع   لااالل  فااالنرةح هاااا المااالهب الثااالبي   لمااال لكربااال   ان  انالااا  فاااي الشااارا  

اال دلنا  هبال  ساد للا     ا  نحياق غرضال  مشارا ل     الالحل إاّل د  دلن   سد فمالدهل  
ا د لكر الكلملبي أ  العل اد مامي فاي الناال انا   ما   معسامال    ا ادال  معسامال    اكالل  

  انبا  مامد لكاا   4فاي الناال الثالبي   فا  معباد إل  ل مالد الشار  فضا    ا  فمالد العياد
إضاااالفل إلااااد أ  الدعةناااا  االداااارانر  ماااا   اضاااال  معساماااال  كماااال لااااا  اااال  كاااا  دلااااا  ثماااار   

 . 5ميالادا  فنب   مب لل ااد ف البا ن 
اأةااااال  مللااااا  أ  دكاااااا  انةااااارو الكمااااااو  ااااار  نمااااادرةره  ساااااد أ  نكمااااااه أةااااا   معسامااااال     

ا للميلنضل  ر  ندف  اممن  ةسدا   ساد أ  داد غ اممان  أاارى ماث     الال نةنا اا الكارا  
لا  ما  فسا  أةارو مثسا   مث  مل ندكلرى البلق لسةهللل   ا  ال إكرا  الدا ال  بالاف الكارا    اا 

  اأة ه نحند    معند اكلل  أةل  أ  نيا  : احد ب  سد الدا ل   الي بالف الح اب 
  أالااي بيساال   الاا  بيساال عااناناارو أةل هاال الةمناا  ن  مياادار البيساال معسااال  االدو   امياادار 

الناال لاي   اغادا  لا    اأةال  أشاهب : الح ب نادسفع   اةا  ا   اليلمل : ا م   سنهل 

                                                 

 ( والم ني البن  دامة .4/394( والكافي البن  دامة )5/4512( البدا ب )1)

 لسابق نفسه ( المصدر ا2)

عرام  1( يراجب للتفصيل في معاني األحادي  الرواردة فري هرذا المجرال بحثنرا المنشرور فري مجلرة مركرز بحرو  السرنة والسريرة العردد 3)

 هـ بعنوان : أحادي  النهي عن صفقتين في صفقة واحدة فقهها وتخريجها .8285

 (5/4515( البدا ب )4)

 (7/838( العناية شرح الهداية )5)
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احم   علمال  إلاد ماضا  كالا الا  بالا     اأةال اا كالل  أ  دادساف انةارو ما  شاهر أا 
 .  1نال إلد  ار  ر  دكا  أةرد  في الشهر انا  اممل   افي الثلبي مدل أا  للعكق

 
 عدم تسمية األجرة ثم التراضي ل أو عدم تحديد  الخدمة :

   2اانل ال   نابق  ب   ادل لكار انةارو فاي العياد   ثال إرضال  انةنارأةل  ملل  في ر  
اهاالا م بااي  سااد العاارف   ا سااد أ  انماالق هااا الدراضااي كماال اماادبد  سااد  الاال مامااد 

 ال  ا ا  العر اي :  ال  مللا   3عَ سَاد َأْ  دَاْرُةَرِبيع حن  لل دحدد الادمل حن   ال  دعاللد :
ا  دحدناادهل ةاالئ    ادحماا   سااد العاارف.... ادلنسباال : ع إباا  ا أ  لكاار الادماال ا م سياال  د

أب  معسال   نب  امدحيلق لمبلفع  فنمل نالرف فن  مثس    االعرف نشاهد لالل  انيضاي  ا  
  فنحم   سن    انعضد هلا  نلهر  الل مامد   فإب  لكر إةلرو م سيل    ساد أ  أها  

   رناق الاحنحل   الكا   اللاا : الد منر لكراا أب   ّن  ل  ر نل الغبل   الل نرااا للا  ما
إ  الللح مدن  لل نك  ل   م  إاّل ر نل الغبل   فكال  مال  سال ما  حللا   لئمال  ميالل دعنان  
الادماال فناا    ا سااد كاا  الاااةهن  فااإ  الممااللل لباال   فااإ  الماااللف ناارى أ  ماال  ساال ماا  

لحال    امال الحل  ال نك ي في حالل ارةلرو حدد نممد... ا بدبل أب  نك ي مل  سل ما  ا
 ااالل مااا  دلنااا  العااارف   فااا  نحدااالم إلاااد الدمااامنل فاااي الادمااال   االعااارف  بااادبل أالااا  مااا  
أالاااا  المسااال   ادلنااا  مااا  ةمسااال اندلااال   ا اااد مهااادبله   ااا    افاااي ماضاااع  مااا  انالاااا  
........... ا ااال  :  ااال   سملؤبااال : إ  كااال  أةاااره  ساااد ر لنااال الغااابل فلرةااالرو  ساااد ر لنااال 

مااالل : إمااال أ  دكاااا  م سيااال أا مماااملو  عااادو   أا معنبااال   فاااإ  كلبااات الغااابل  ساااد ث ثااال أ 
م سياال ةاال ت  بااد  سملؤباال   ا اال  أ ااا حبن اال االشاالفعي : إبهاال ال دةااا  لةهللدهاال   ا ااّا  

 .  4 سملؤبل  سد العرف   اأب  نع د  سد  در مل دحدم   اد ع
 

 :5المرونة في تحديد األجرة 
                                                 

 (5/315( الذخيرة )1)

 ( 3/8274( وأحكام القرآن البن العربي )7/292( ومواهب الجليل )5/317( الذخيرة )2)

 47(  سورة القصص / اآلية 3)

 ( 3/8274(  أحكام القرآن )4)

 32( د.عبدالستار أبو غدة : اإلجارة ، إصدار دلة البركة ص 5)
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بل  مرابل ك نرو في دحدند انةرو أكثر ما  الاثم  فاي ال نا    ا د رأنبل م  ا   مل م ق أ  ه 
حن  رأنبل ةاا  دعسنق انةرو ادردندهل  ان  أمارن    ارأنبال فاي مالهب مللا   ادل دمامنل انةارو 
رضل  انةنر   كمل أ  انةارو داؤا  إلاد  في العيد لنكا  دفعهل الضعل  لسعرف اأةرو المث    اا 

 . 1أةرو المث   بد فملد العيد
االا الاال أ  الشاار  انملمااي فااي انةاارو هااا أ  دكااا  معساماال  سماال  ناادرأ ةهللاال مؤدناال إلااد  

الباا اع ماا  ااا   الدعناان    أا الاالااف   ناال  الةاابق   االباااع االياادر   اللاا  لاحلدناا  الااااردو 
الكا   الب ارةالرو فاي هالا المةال  أاما   كثنار ما   الب ال نا    ف اي  2في ب ي الغرر االةهللال

 الاال مامااد  سناا  الماا ل كلباات انةاارو الداا ان    امبل اا    اهااي غناار محااددو   كماال ابهاال لاال 
 ن الح  بهل. 

 تسعير األجرة : 
االاال  باارى  3ناضاا  دمااعنر أةاارو العماا  ل اااد ف الك ناار  اان  ال يهاال  فااي أالاا  الدمااعنر   

بااا  نةاااا  أ  ددااادا  الدالااال فاااي دماااعنر انةاااار  مااال نحياااق مالاااللح المةدمااا  دا  أ  رةحلبااا  أ
ندردااب  سناا  نساال نحااد   فيااد لكاار ا اا  الياانل أ  الدالاال نحااق لهاال إة االر الباالق  سااد ال  حاال   

الكاا   ساد الدالال أ  دعدمااد  4االبمالةل   امالئر الالابل لت الم سا اال لسمةدما  ...  ارةر المثا 
مااعنرهل  سااد أهاا  الا اارو اانملباال   نيااا  ا اا   ل اادن  : ع ا   رنااق  ساال فااي دحدنااد انةااار اد

اليلضاااي  لل نااالدو : أ  نةدمااا  رةااا   مااا  أهااا  ال الااار اانملبااال فنؤاااال  يالهمااال  باااد محماااد   
اال ملب  في  الربل أ  دشك  لةبال لدحدناد انةاار ادماعنرهل ما   5ا بدهمل  ا  الااحد نك ي ع

    اأر االب العماا    اأ  ن حاان فااي دحدنااد العماا  ا كماال نيااا  أهاا  الا اارو   اماا  نمثاا  العماال
 .  6شنابل أ ا  هرو ا  نمل العم    اك لنل العلم  اأهس   للمعراف

 بعض التطبيقات المعاصرة : 
 إلا بنربل إلد الد  نيلت المعلالرو لهةلرو بةد أبهل ددار حا  مل نردي : 

                                                 

ة عو  المثل وأثرها على الحقوق : د.علي القره داغي ، بح  منشور في حولية ( يراجب لمزيد من التفصيل في أجرة المثل : نظري1)

   239ـ  241هـ ص 8241كلية الشريعة والدراسا  اإلسالمية بجامعة  ار ، العد السادل 

 (848ـ  6/844( يراجب السنن الكبرى للبيهقي )2)

( وكشاق 6/22( والشرح الكبير مب الم ني )5/81شرح المواأ )والمنتقى  343( يراجب للتسعير : األحكام السلاانية البي يعلى ص3)

 ( 8/499( والمهذب )3/817القنا  )

 441( الارق الحكمية للسياسة الشرعية ص 4)

 ( 2/242( حاشية ابن عابدين )5)

 56( كتاب التكافل ص 6)



 37 

  المشاااال هل   لاااا عض العياااااد مثاااا  المضاااالر ل أاال  : الداماااان  فااااي دائاااارو ارةاااالرو المشاااالكسل 
 االةعللل .

االحينياال أ  ةمهااار ال يهاال  كاالباا حرنالاان   سااد اماادعمل  كاا   يااد فااي مةللاا  احمااب  
ميدضااله  عناادا   اا  اماادعمل   يااد مكاال   يااد  ااار فااي  عااض ا ثاالر   اانحكاالل   الكاابهل 

الةمسااال كسهااال   دا   كااال  ةمهاااارهل حلمااامل  فاااي ا د ااالر الميلالاااد االمعااالبي المماااد لدو مااا 
الا اف  باد كسمال ااحادو مبهال حنا   ارراا أ  الع ارو فاي العيااد  للميلالاد االمعالبي الانق 

  لنل لن االم لبي   الك   عضهل ا دمد  سد انل لن في  ا كمل م ق ا .
ا بل    سد لل  فيد امدعم   يد ارةلرو مكال  المضالر ل أا الةعللال فاي  عاض انحكالل   

 مث  الالارو ا دنل : اا ثلر   
ع دحدند انةرو في  ياد ارةالرو المشالكسل لسمضالر ل كما  دفا  مانلرد    أا ما نبد    أا  8

  لد  االبدلةنل لم  نعم   سنهل  حالل بم نل محددو م  انةرو االعلئد ا كمل م ق ا 
 

كساا  ع دحدنااد انةاارو فااي  ياااد ارةاالرو المشاالكسل لسةعللاال   كماا  اماادرةر شاالاال    أا ا 4
  دحالن  دناب  ميل   حالل بم نل م  المل  المدحال  .

اهااله المماارلل أنضاال  ا فناال   الكرباال حكمهاال فااي الماال ق   الكبهاال فااي بنرباال ال داادا  فااي 
 الةعللد    هي دااسل في ارةلرو   أا الاكللل  رةر .

 

 ر .ع إةلرو المح ت الدةلرنل  لةرو بم نل مر ا ل  ميدار أر لذ الدلةر الممدرة3
هااله المماارلل فااي بناار  ال داادا  فااي ارةاالرو   اال د  ااق  سنهاال  اا ااد ارةاالرو اأحكلمهاال  اا    

نلهرهل إةالرو فلمادو   الكا   ساد ضاا   ل ادو   أ  الع ارو فاي العيااد  للميلالاد االمعالبي ...   
داادا  فااي شااركل انماااا    فكاار  المللاا  المااؤةر شاالر   االلعن  المااؤةرو ا  سااد رأ  ماا  أةاال  

مشلركل  لن نل  ا االممدرةر شلر   للمل  اال اد    اهالا مال مامله الحبل سال :   مالال  ا اد    ال
 ثل إب   بد الحبل سل نةا  أ  دادسف بم ل الر ح    بم ل المل   لالةملع .

الكاا  هااالا الدكنناااف إبماال نةاااا  إلا  ااالل الشاارنكل   دياااانل المحااا  المماادرةر لدكاااا   نمدااا    
 . معسامل في المشلركل

 
ع امدئةلر شا   رةر محدد م  مكلفرو إضلفنل بما نل إلاد حةال الم نعالت   أا ميادار 2

 انر لذ المدحييل .
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هااالا أنضااال  ةااالئ    انكناااف  ساااد أمااالق دحدناااد أةاااردن  : أةااارو ثل دااال   اأةااارو مشااارا ل 
  دحينق أمر معن    اهي اا  ممنت مكلفرو الكبهل دعد ر أةرو إضلفنل .

 
ع امدئةلر الشاا   ارةر بما ي إلاد ميادار م نعلدا    اهالا شا ن   مال لكاره  عاض فيهال  5

 الحب نل المدرارن  م  ةاا  االد لق  سد البم ل م  رأق المل   للبم ل لسممملر .
 
ع امدئةلر الشا   ارةر بما ي إلاد أر الذ م نعلدا  مثا  أ  نياا  : أةردا  لدشاغن  هاله 6

ماثُ    فهالا فاي حينيدا  احماب  %54أ  نكاا  أةار  بما ل  انماا  ااالمدثملر فنهل  سد
 اليل دو المل يل مضلر ل   النق إةلرو .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانيوووًا : إجوووارة األعيوووان بوووأجرة نسوووبية محوووددة مربوطوووة بم شووور سوووعر الفائووودة 
 )اليبور(.
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 اال دملد  سد مؤشر معن  في دحدند انةرو :
ياااااد ارةاااالرو فااااي كثناااار ماااا  أبشاااا دهل الدةلرناااال دعدمااااد المؤمماااالت المللناااال النااااال  سااااد   

االدمانسنل   ا د دعدرض  رنيهل مشاكسل إ يال  انةارو  ساد حللدهال إلا كلبات ارةالرو  انسال 
انمااد   حناا  ددغناار ارةاالرات ااا   فداارو ارةاالرو   الاالل  نثااار هاالا الدماالؤ  حااا  ماادى 

 مؤشااااار معااااان  مثااااا   ةااااااا  االد ااااالق  ااااان  الماااااؤةر االممااااادرةر  ساااااد دحدناااااد م ساااااغ انةااااارو
بمل ها مدغنر ا للدللي مةها  ؟ 1عLIBORعالن ار   سمل   ر  هلا المؤشر لنق ثل دل    اا 

 لسةااب    لل  أب  نمك  ح  لل  م  ا   الحسا  ا دنل :  
أاال  : االد االق  سااد الماادو الم سا اال عفسب داارض  شاار ماابااتع دا  لكاار انةاارو فااي  داناال 

مل ند ق  سن  ال رفل     حنا  دحادد  باد  دانال كا  فدارو   اهالا العيد   ادكا  انةرو حم 
ندا  فنمل لكربله في ملهب ملل  في راانل ال   نابق  ب  حن  أةال   ادل لكار انةارو 

 في العيد   ثل إرضل  انةنر ا كمل م ق ا .
أرى  ثلبنل  : اال دملد  ساد أةارو المثا    اا دمالد للا  المؤشار  مثل ال أةار المثا    اهالا ال

 فن  ملبعل  شر نل  لمل نردي :
.أ   عض ال يهل  مبهل ا   دنمنل أةل اا ال ن  االدرةنر  ماعر مال ن نعا  البالق اا حماب 8

مااعر الماااق   اار  ند ااق ال رفاال   سااد الداارةنر لماادو محااددو انةع   انةاار حمااب أةاار 
 مثل ال أةار  المث  الل  نحدد فنمل  عد ا سد ضا  لل  نمك  ا د لر لل  المؤشر أا بحااه

 المث .
نيا  شنخ ارم ل ا   دنمنل : عا د دبل ع البلق في ةاا  ال ن   للماعرع ثال لكار ارةالرو  

 رةرو المث    ثل  ل  : عافن   اال  في ملهب أحمد   ااننهر في الادلن  أ  هالا ةالئ    
ماال المثاا  ااباا  لاانق فناا  حناار   اال غاادر   نباا  لااا أ  اا  مثاا  هاالا العيااد لرددباالهل إلااد  ن

فينمل المث  الدي دراضاا  هل أالد ما   نمال مثا  لال ندراضانل  هال   االالاااب فاي مثا  هالا 

                                                 

(  LIBOR( الذي يلخص بـ )  bank offen RateThe London Inter( اليبور: مؤشر يعتد  على سعر اإل را  بين البنوك في لندن )1)

وهناك مؤشر سايبور أي سرعر اإل ررا  برين السرعودية ، وكرايبور وهرو سرعر اإل ررا  برين البنروك فري القراهرة ، يراجرب : د. حسرين 

 . 488 هـ ص8243شحاتة : نحو مؤشر إسالمي للمعامال  المالية اآلجلة ، بح  منشور في حولية البركة ، العدد الرابب عام 
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العيد أب  الحنح ال ل ....  امابهل ما   ال  : إ  للا  عأ  ال نا   للماعر   اارةالرو  ارةرو 
 . 1المث ع ال نس ل   فإلا دراضنل    ةل    اهللا أ سلع

شااار اا   كلبااات فنااا  ةهللااال فاااي ال دانااال   الكااا  هاااله امااا  ةلباااب  اااار أ  اال د ااالر  للمؤ  
الةهللاال مماال دبدهااي  االلعسل  بااد الحلةاال   ا للدااللي فاا  دااؤد  إلااد الباا اع الاال  نةعاا  العيااد 
فلمدا    فللمؤشر نعس   ب  في ك  نال   اها معسال في نام  ال نحن ا  لا ق اال غمااض 

 دمااالد  ساااد الن اااار أا بحااااه   اال نشاااا   غااارر اال ةهللااال  بااادمل نعسااا   بااا    لااالل  فلال
بمل االشكل  في المعنلر ب ما     كمؤشر في  االحدملب انةر ةلئ  م  حن  الم دأ   , اا 
حن  ندمباد المماسل أ  نكاا  لسعيااد ارما منل   اا ال باا  االمؤممالت المللنال ارما منل 

 مؤشر إم مي معدمد  سن   سد ان   في العللل ارم مي .
ه       دأت الا اات الدبننرنل حداد العمسنال دا اا بحاا دحيناق للا   اإل  اهلا مل بدمبل 

 هللا دعللد . 
 فداى ةمل نل حا  اال دملد  سد المؤشر :

ا ااااد  اااارض الماضاااااع الماااال ق  سااااد بااااداو ال ركاااال الحلدناااال  شاااارو ل  دالاااالد ارماااا مي  
عندحيق العسل  لنةرو في  يد ارةلرو الااردو  ساد انشانل  إلا دال فرالدرت ال داى ا دنل : 

االد لق  سد مادو معسامال ما  ال  ساد فدارات   ما  دحدناد ميادار انةارو  ا  ال دارو انالاد 
اا دماالدا  أةااارو المثااا   اا   ينااال ال دااارات  شاار  أ  دكاااا  أةااارو المثاا  مبضااا  ل أا مرد  ااال 

ع   اللااا   يالاااد اماااد لدو المدعل ااادن  مااا  دغنااار  معنااالر معساااال  حنااا  ال مةااال  فنااا  لسبااا ا 
 ممداى انةرو م  امد يل  ال ل الس ال لكلم  مدو العيدع .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  337ـ  336( جامب المسا ل البن تيمية ، المجموعة الرابعة ، تحقيق محمد عزيز شمل ا. دار عالم الفوا د بمكة المكرمة ص 1)
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  : شروط  األجرة
 م  أهل الشرا  النت ددعسق  لنةرو مل نردي : 

الباا اع   اددحيااق هااله المعسامناال أاال  : أ  دكااا  معساماال  سماال  نب ااي الةهللاال الم ضاانل إلااد 
إماال  رؤناال محاا  العيااد أا دعننباا  اا ارشاالرو إلناا    اا بحااا للاا  مماال نعااد فااي العاارف دعننباال  
أا  نلباال  لكن ناال االماادعمل    اكاالل  ال  ااد ماا   ناال  الماادو إلا كلباات ارةاالرو غناار مرد  اال 

 .1 إبهل  العم    ا نل  العم  في امدئةلر الالبلع االعمل 
 نطاق إجارة األشخاص يتحقق العلم بإحدى الطريقتين اآلتيتين : ففي 

 انالد :  نل  العم  ابا     اكن ند    الل  في ارةلرو المشدركل .
الثلبنااال :  نااال  مااادو ارةااالرو   كمااال فاااي ارةااالرو الالالااال ع انةنااار الاااال  ع كلمااادئةلر 

اّل شااااا  لادمداااا    أا لانن اااال لماااادو ماااابل   احنبئاااال  ناضاااا  لدب ناااال ا لعماااا  ل د اااالق   اا 
 فسسعرف   حن  إ  ل  مس لبل  ك نرا  في هلا المةل  . 

 
 الةم   ن  ال رنيدن  : 

إلا كاال  العساال فااي ارةاالرو ندحيااق  إحاادى ال اارنيدن  الماال يدن    فهاا  نةااا  الةماا   نبهماال  
 في  يد ااحد ؟

إلااد  اادل  2حبل ساال علهااب ةمهااار ال يهاال  ع أ ااا حبن اال االمللكناال فااي  ااا    االشاالفعنل اال  
ةاا  الةمن   ن  ال م    االمدو   افملد العيد      الل  ن  العيد  ساد المادو ما  اةااد 
العمااا  ن ناااده ةهللااال اغاااررا    نياااا  الكلمااالبي فاااي داةنااا  هااالا الااارأ  : ع إ  المعيااااد  سنااا  

ماا  مةهااا    نباا  لكاار أماارن    كاا  ااحااد مبهماال نةااا  أ  نكااا  معيااادا   سناا    أ بااي الع
االمااادو   اال نمكااا  الةمااا   نبهمااال فاااي كاااا  كااا  ااحاااد مبهمااال معياااادا   سنااا    ن  حكمهمااال 
مادسااف   ن  العيااد  سااد الماادو نيدضااي اةاااب انةاار ماا  غناار  ماا    نباا  نكااا  أةناارا  
اللالاال  االعيااد  سااد العماا  نيدضااي اةاااب انةاار  للعماا  نباا  نالاانر أةناارا  مشاادركل  فكاال  

نق أحدهمل  رالد م  ا ار فكل  مةهاال    اةهللال المعيااد  سنا  المعياد  سن  أحدهمل ال

                                                 

 (5/264( والم ني )5/811( والرو ة )5/285( والذخيرة )5/4596( يراجب : بدا ب الصنايب )1)

،  6/1( والم نري مرب الشررح الكبيرر )5/348لشرواني على تحفة المحتاج )( وحاشية ا2/88( وحاشية الدسو ي )86/22( المبسوا )2)

9 ) 
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داةب فملد العياد  اا ف دسا  الممارلل   ن   الا   ساد أ  ن ار  مبا  فاي ناامي هالا لانق 
ةع  الا ت معيادا   سن     هاا  نال  الا ل العما   ادلن  أبا  لاا لال نعما  فاي الناال ا ما  

 .    1في الغد نمدحق أةر المث  ع
د ةاا ه االحد  أ ا نامف   امحمد اللح ل أ ي حبن ل   االمللكنال فاي  اا    الهب إل  

االشاالفعنل فااي اةاا    اأحمااد فااي رااناال   اامااددلاا  اار  : ع المعياااد  سناا  هااا العماا    نباا  
ها الميالاد   االعم  معسال   فرمال لكار المادو فهاا لسدعةنا  فسال دكا  المادو معياادا   سنهال 

لا ا عت ارةلرو  سد العم  فإ  فر  مبا    ا  دمالل المادو أ  فلكرهل ال نمب  ةاا  الع يد اا 
النااال فساا  كماال  انةاار   اا   لاال ن اار  مباا  فااي النااال فعسناا  أ  نعمساا  فااي الغااد كماال إلا دفاا  
إلد انل  ثا ل  لني ع  انان    منالل   سد أ  ن ر  مب  في نام  هلا أا اكدارى ما  رةا  

شاارن  لنساال كاا  لنساال  عناار  عشاارو دباالبنر مااث   الاال ناا د إ اا   إلااد مكاال  سااد أ  نداساا  إلااد  
 سد هلا ا  ارةلرو ةلئ و ثل إ  افد  للشر  أال المممد   اا   لل نف    فسا  أةار مثسا  

 . 2ال ن اد  سد مل شر  ع
هااا اليااا  الثاالبي   اللاا  ن  الةماا   اان  الةاااا ن    ال نب غااي أ   والووحي نوورى رجحانوو   

  أا ال ماالد    اا  لاانق  نبهماال دعاالرض   ن  الميالاااد  دحدنااد ندردااب  سناا   اادل الةاااا  
العم  ها دحينق الال لت الم سا ل الدي نرنادهل الممادرةر   ا دحدناد المادو ال ارا  مبا  فاي 

 الا ت المحدد   اك همل م  انغراض الميالادو المحييل لمالللح ال رفن  .
 
 
 

 ما يتعلق بالمدة : 
 د أ  دكا  معسامل محددو   الل  ن  المدو هاي المعنالر  إلا اةدت المدو في العيد ف   

 انملق لعيد ارةلرو للل  دحد  ال يهل     أر عل أمار : 
  حنا   اللاا : نمكا  دحدنادهل  للمال ل   أا الناال   أا  األمر األول : كيفيوة تحديود المودة

الحالاالد أا بحااا  انماا اع   أا الشااهر   أا الماابل   أا بحاهاال ااادس اااا فااي دحدناادهل  اا م 
 . 3لل  ممل نمك  االاد ف  سن  ؟

                                                 

 (  2/33( بدا ب الصنا ب )1)

 ( المرجب السابق نفسه 2)

 ( 5/224( المصادر السابقة ، ومواهب الجليل ) 3)
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هاا  ادل الةااا  فاي كا  مال ناؤد  إلاد البا اع   اأ  المعدماد فاي  والحي يظهور لنوا رجحانو 
 الد منر اال نل  ها العرف الملئد فنمل لا ر    مث  هله انمار .

حنا  لهااب ةمهاار ال يهال  ع الحب ناال االمللكنال   االشاالفعنل  األمور الثوواني : طوول الموودة ل
إلااد ةاااا  أ  دكااا  الماادو  الاانرو أا  انساال ماال داماات محااددو  1 سااد انالااح   االحبل ساال ع

امددالال   يالل مامد  سن  الم ل   ان  المدو ال انسل إلا كلبت محاددو ال داار  ب ا ال    
 اهلا ها الراةح .

حنح إلااد أ  الماادو ال  ااّد أ  ال د نااد  اا  ث ثاان  ماابل   اهاالا الهااب الشاالفعنل  سااد الالاا  
 . 2مةرد اةدهلد   ا درهل  عضهل  مبل   اهلا ماللف ليالل مامد  سن  الم ل

  اللا   ار  نياا  : أةردا  لاادمدي   أا  األمر الثال  : اإلجارة التي لم يحودد لهوا نهايوة
 لسعم  ال  بي   ك  شهر  رلف لاير مث   .

 باع م  العيد فن  ا ف  ن  ال يهل   سد  دو  را  :اهلا ال
إلاد الاحل  3الرأ  انا  : ا لهب المللكنل   اأحمد في راانل ا   مبالار اادلرهال الار اي

هلا العياد   ثال  ال  المللكنال  ار  العياد ال نسا ل إاّل إلا بياد الممادرةر أ  دفا  انةارو بيادا    
أةر ب م   سد أ  نكا  ل  في ك  شهر ألاف لاير    احنبئل نكا  العيد ال مل   يدرهل   فسا

الل نحدد الا م    ادفا  الممادرةر  شارو  الف لاير   فهالا نعباي أ  العياد ال ل لمادو  شارو 
 أشهر .

اأمااال  باااد الحبل سااال فاااي راانااال ا ااا  مبالاااار فنكاااا  العياااد ال مااال  لسناااال انا    أا الشاااهر   
لكب  نةا  لكا  ااحاد مبهمال حاق ال ماخ   ةال  انا    افنمل  داه نكا  العيد الحنحل    ا 

فااي الميباا  : ع اا  أكااراه كاا  شااهر  اادرهل   أا كاا  دلااا  دماارو   فللمبالااا  أباا  نالااح   
اكسماال دااا  الشااهر ل مهماال حكاال ارةاالرو   الكاا  ااحااد مبهماال حااق ال مااخ  بااد ديضااي كاا  

   شاااهر ع ا ساااق  سنااا  الااالحب اربالااالف : ع اهاااا المااالهب    ااال  المالااابف   االشااالرذ
االبلنل   فالالحب ال الئق اغنارهل : نسا ل انا   للعياد   امالئره  اللدس ق  ا .... االالاحنح 

 . 4م  الملهب أ  ال مخ ال نكا  إاّل  عد فرا  الشهر... اا  در  الدس ق    فمخ..... ع
                                                 

 ( 5/846( المصادر السابقة ، وتبين الحقا ق )1)

 ( 5/344( نهاية المحتاج )2)

 (345-82/342( والمقنب ، والشرح الكبير مب االنصاق )28-2/24لى الشرح الكبير )(  حاشية الدسو ي ع3)

 (  347-82/342(  المقنب ، والشرح الكبير ، واالنصاق )4)
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 . 1الرأ  الثلبي : ا لهب ةمهار الشلفعنل ا عض الحبل سل إلد      هلا العيد لسةهللل
ثللااا  : ا لهاااب ةمهاااار الحب نااال إلاااد الاااحل العياااد فاااي الشاااهر انا  افمااالده فنمااال الااارأ  ال

 .2 داه
الرأ  الرا   : ا لهب  عض مشلنخ الحب نل إلاد أ  العياد الاحنح فاي الشاهر انا  االثالبي 

 . 3االثلل    لةرنل  العرف  لل    افملده فنمل داهل
انا  فللماداالر  بااد  هاااا  ادااااا  اليااا  4هااا اليااا  انا والووحي يظهوور لنوووا رجحانوو    

ماالهب المللكناال اهااا لاا ال العيااد  ياادر ماال دفعاا    ن  دفاا  المماادرةر الم سااغ   ا  الاا  ماا  
    انةنر دلن   سد رضالهمل  للالا يل ال امهال  يادر هالا الادف    ان  انالا  فاي  ياد 

 اادل دحدنااد ارةاالرو الساا ال   فاا  نعااد   باا  إاّل  ماا ب  ااا    ان يااد االادناالر  عااد للاا   ماا ب 
 المدو.

انااد   سااد الااحل هاالا العيااد ماال ارد  اا  مااندبل  سااي رضااي هللا  باا  ماا  أباا  أةاار ب ماا    
لنهادّ    ع ك  دلا  دمرو   فعّد مدل  شر دلاا  أا م عل  شر دلاا    اأال انةرو كلمسال   

    .5ادكرر مث  لل  م  أباللرّ    فعسل  همل الب ي السد هللا  سن  امسل اأ رهمل  سد لل 
 

   : و ت فسخ  حا العقد الحي لم تحدد ل  نهاية
 بااد ماا   االلاا  الااحل هاالا العيااد فااإبهل مادس ااا  فااي ابدهاال  هاالا العيااد فعسااد ضااا  الاارأ    

الرا ااا  نبدهاااي  عاااد انشاااهر الث ثااال   االااارأ  الثللااا   عاااد الشاااهر انا   ا ساااد ضاااا  رأ  
ي دفاا  فنهاال انةاارو بياادا    ا سااد المللكناال نكااا  لسعل اادن  حااق ال مااخ  عااد ابدهاال  الماادو الداا

 ضا  المبالا     أحمد ها مل لكربله في الرأ  انا  .

                                                 

 ( 82/345( والمقنب مب الشرح الكبير واالنصاق )3/74( وحاشية القليوبي وعميرة على المحلى )5/471( نهاية المحتاج )1)

 ( 5/4572)( بدا ب النصا ب 2)

 ( 843-5/844( تبيين الحقا ق )3)

 887-886( د. شرق بن علي الشريق : المرجب السابق ص 4)

( وفي الزوا د : فري إسرناده حرنش ، واسرمه حسرين برن 4/181( حدي  علي ر ي هللا عنه رواه ابن ماجه في سننه ، كتاب الرهون )5)

( ويراجررب 8/94( وروى الحردي  األول أحمرد فري مسرنده )4/181وغيرره ، ورواه ابرن ماجره بسرند آخرر مو روق ) ريل ،  رعفه أحمرد 

 ( 5/383إروا  ال ليل )

 ( وفي الزوا د : في إسناده عبدهللا بن سعيد بن كيسان ،  عفه أحمد وابن معين وغيرهما . 4/181وحدي  األنصاري رواه ابن ماجه )
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الك  ةمهار ال يهل  مد يا   سد أ  انةنر إلا امادمر فاي  مسا    االممادرةر امادمر    
أنضاال  فااي دفاا  أةرداا   عااد ابدهاال  ال داارو ال مبناال المحااددو فااإ  العيااد نماادمر امدالااحل ل    أا 

بمل الا ف في  م  الانلر  بد  د  المدو الةدندو كللشاهر   أا المابل ماث     امدحملبل  اا  
فاالهب الحبل ساال إلااد أ  لهماال حااق ال مااخ فااي أا  كاا  شااهر فااي الحاال     حناا  إلا دااا  

ع اكسماال دااا  شااهر الشااهر الثاالبي الاال ن مااخ العيااد ل مهماال حكاال ارةاالرو    اال  الماارداا  : 
ب   اااداالر أ ااا الا االب االمالاابف   االشاالرذ   اال اادح ديااي ل مهماال حكاال ارةاالرو   اهااا المااله

الادن  : أ  ال ماخ نكااا    ا  دااا  الشااهر الثالبي  االارذ  اا  ا ا  ال اغاابي   فياال  : نسا ل  يناال 
الشاااهار إلا شااارع فاااي أا  الةااا   مااا  للااا  الشاااهر   فعساااد هااالا لاااا أراد ال ماااخ نياااا  : فماااات 

الالاحنح ما  المالهب : أ  ال ماخ ال نكاا  إاّل  عاد ارةلرو في الشهر الممدي   أا بحا لل    ا 
فرا  الشهر ... ا ل  المالبف : ل  ال مخ  عد داا  الشهر الثالبي   ا  سا  أنضال    ا ال  أنضال  
: دااار  الدسااا ق  ااا  فماااخ .... فعساااد المااالهب نكاااا  ال ماااخ فاااي أا  كااا  شاااهر فاااي الحااال   ساااد 

 . 1عالالحنح .... 
 اا  :السحب نل في هله الممرلل ث ثل أ 

اليااا  انا  : نساا ل العيااد  لالماادمرار فااي الشااهر الثاالبي الااا ماال ل ماا  الاا م    اهكاالا فااي 
 الشهر الثلبي   االثلل    اهلا رأ   عض مشلناهل  بل    سد الينلق .

اليااا  الثاالبي : هااا أ  ا اات ال مااخ هااا انناالل الث ثاال اُنا  ماا  كاا  شااهر    اال  الاالحب 
 . 2ال  ا نل : ا سن  ال داى

اليااا  الثللاا  : هااا أ  ا اات ال مااخ هااا النااال انا  ماا  لنسداا    كاا  شااهر لةرناال  العاارف 
االعالدو   اهاالا ماال اادالره ا اا   ل اادن  اا د ااره ما  ناالهر الرااناال اأضالف ا اا   ل اادن  إلااد 
لل  ممرلل مهمل اهي ا  الممادرةر إلا ماّسل إلاد انةنار م سغال  ما  المال  اامادسم  انةنار 

  اهالا هاا رأ  المللكنال ا كمال ما ق ا اهاا  3ال ماخ حداد نبدهاي الم ساغفسنق نحدهمل حاق 
 الرأ  الل  رةحبله .

 انمر الرا   : ا ددا  المدو اابدهلؤهل :

                                                 

 881( باختصار ، ويراجب د. شرق الشريق : المرجب السابق ص 349-82/342كبير ، واالنصاق )(  المقنب ، والشرح ال1)

 ( 6/58( حاشية ابن عابدين ا. مصافى الحلبي )2)

 ( المصدر السابق نفسه 3)
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إلا اد اق ال رفاال   سااد  داناال العيااد ابهلنداا  فنةاب  سنهماال االلداا ال  هاالدن  المااددن    اأماال   
    ب ل  .إلا لل دلكر بهلنل المدو   فيد لكربل  را  ال يهل

 أمل إلا لل دلكر  دانل العيد فيد اادسف ال يهل   سد  دو  را  :
الرأ  انا  :      العيد   اهلا ها رأ   عض الشلفعنل اأحمد في راانل لاةاد الةهللال 

 . 1الم ضنل في الب اع
 الرأ  الثلبي : الحل العيد انكا  ا دداؤه م  حان  العياد اهالا رأ  ةمهاار ال يهال  الحب نال

اهاالا هااا الااراةح ليالاال مامااد  2االمللكناال   االااراةح  بااد الشاالفعنل   اةمهااار  الحبل ساال ع
  سن  الم ل حن  لل نحدد  دانل المدو .

 

 وجود مدتين في اإلجارة :
دضاامبت  الاال مامااد  سناا  الماا ل اةاااد مااددن  إحااداهمل الداا ال   اا ااار د اااع   اهاالا   

 .   3 م  ا ار لنق ال امنل  دلن   سد ةاا  الةم   نبهمل مل دال ال
 

 دور العر  في كثير من مسائل اإلجارة : 
إلا كاال  لسعاارف دار ك ناار فااي كاا  العياااد المللناال فااإ  داره أك اار فااي  االب ارةاالرو   اال   

مانمل فاي ب الق العماا  االبياد الال  لكاار فاي العياد   فياد داارةل ال االر  :  الب إلا اماادرةر 
  حن  امدد   يالل مامد  سن  الما ل فاي  الا   4ل  انة    الل ن ن  العم أةنرا  ف ن  

دعااللد : عإبااي أرنااد أبكحاا  إحاادى ا بدااي هاالدن   سااد أ  داارةربي ثماالبي حةاا  فااإ  أدمماات 
 شاارا  فماا   بااد  اماال أرنااد أ  أشااق  سناا  ماادةدبي إ  شاال  هللا ماا  الالااللحن   اال  للاا  

   ال  الحالفن  5ا   سّي اهللا  سد مل بيا  اكن ع نبي ا نب  أّنمل انةسن   ضنت ف   دا 
ا   حةار : ع ا اد مال  ال االر  إلاد الةااا  ا نبا  احاد  لالل  ...ااةا  الداللال مبا  ا أ  

                                                 

 ( 82/341( والمقنب والشرح الكبير واالنصاق )4/324( وم ني المحتاج )4/456( وبداية المجتهد )5/574( بدا ب الصنا ب )1)

 ( المصادر السابقة نفسها 2)

 ( 3/8279( أحكام القرآن البن العربي )3)

 (2/222(  صحيف البخاري مب فتف الباري )4)

  41( سورة القصص / اآلية 5)
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بمال فنا  أ   م   ال  دعللد المل ق ا أبا  لال نيا  فاي مانلق اليالال المالكارو  نال  العما    اا 
 .  1مامد  سن  الم ل أةر ب م  م  االد المرأدن ع

فااللعرف الماالئد فااي ال سااد ماااا  كاال  الالاال  أل  لماال  الاا  ا د االر ك ناار فااي دحدنااد المااراد   
 االم ساب .

 
 إجارة المجهول للحاجة )أو اإلجارة بالنسبة المئوية(

لكاار ا اا  رشااد أ   لئ اال ماا  المااسف   اأهاا  الناالهر له اااا إلااد ةاااا  إةاالرو المةهاااالت  
  اهالا  2ف مل نعاد  سن   نلمل   ساد المضالر لمث  أ  نع ي دا د  لم  نميي  سنهل  بال

لن  مل  ال الر   . 3ملهب أحمد اا   منرن    اا 
 . 4انيلق  سد لل  درةنر الشا    علم    امس م        ل     ةمل ل م  ال يهل 

ثلبنل  : أ  دكا  انةرو  سد مب عل مديامل أ  ا  دكا  لهل  نمل ميالادو حمب العارف   
لدلفااا  الحينااار الااال  ال نيل ااا   للمااال    الكااار  عاااض ال يهااال  مااا  أمثسدهااال فااا  دالاااح إةااالرو ا

 . 5امدئةلر د لحل لسشل
افااي  االب إةاالرو انشااال  ال  ااّد أ  دكااا  لسعماا  الاال  نيدماا  انةناار  نماال   لاالل  ال   

 . 6نةا  امدئةلر ال نلع لسدس ن  كسمل ااحدو مث   إاّل إلا لكرهل أكثر م  مرو
انةااارو  ساااد مب عااال م لحااال االمااادن ل    فااا  دكاااا  معالااانل ممبا ااال مثااا  ثللثااال  : أ  دكاااا  

االمااادئةلر  ساااد ر ااا  المااارأو أمااالل الرةااال    أا لس غااال    أا لمااايي الامااار   ابحاهااال مااا  
المحرملت   اكلل  نةب أ  ال دكا   ل ل ااة ل اةا ل   نبنل    اهالا الشار  فنا  د الان  

 . 7اا ف
 
 

                                                 

 (2/222( صحيف البخاري مب فتف الباري )1)

 (4/378( بداية المجتهد )2)

 ( 2/258ف )( وصحيف البخاري مب الفت5/226( الم ني البن  دامة )3)

 ( 82/477( المقنب مب الشرح الكبير مب االنصاق ، تحقيق د. عبدهللا التركي ا. الهجر )4)

 ( 5/233( والم ني البن  دامة )5/877( والرو ة )5/244( والذخيرة )2/288( يراجب : الفتاوى العندية )5)

 ( 5/871( الرو ة )6)

 ( 5/529( والم ني )5/812( ورو ة الاالبين )5/396( والذخيرة )7/521( ومواهب الجليل )5/4568( يراجب : بد ا  الصنا ب )7)
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 آثار العقد والت امات  :
عيااااد ارةاااالرو  سااااد مباااالف  انشااااال   ثاااالر االد اماااالت باااالكرهل  الااااارو ماااااة و م داااادئن  ل  

  للد املت الممدرةر ثل الد املت انةنر .
 

 الت امات المستأجر :
 نةب  سد الممدرةر مل نردي :  
  أا  عااد فاارا  العماا  كماال أماار الرمااا  الااسد هللا  سناا   أواًل و دفووع األجوورة حسووب االتفوواق

 أ  اا انةنر أةره     أ  نةف  ر   ع اها حدن  الحنح كمل م ق .امسل فيل  : ع 
 

 و ت دفع األجرة : 
اد ااق ال يهاال   سااد أ  لسعل اادن  الحااق فااي دحدنااد  رنياال الاادف  دعةاان     أا         

 درةن   أا ميم ل    لك  هبل   عض الحلالت نرى  عض ال يهل  اةاب دعةنسهل مبهل :
الشاالفعنل إلااد أ  أةردهاال نةااب أ  دمااسل فااي مةسااق العيااد    ااا إةاالرو اللماال   حناا  لهااب8

اّل نال ح العيد  ل       الهب الحب نال إلاد 1االمللكنل ا   ث ثل أنلل م  حن  الم دأ   اا 
 ااادل اةااااب دعةنسهااال   فاااي حااان  لهاااب الحبل سااال إلاااد أبهااال إ  كلبااات  س ااان الماااسل فنةاااب 

اّل ف   .   2دعةنسهل   اا 
 اادل اةاااب الدعةناا    ن  للاا  ااال   للمااسل الاال  ارد فنااا  االاال  باارى رةحلباا  هااا   

 ب    ف  ديلق ارةلرو  سن  .
اااا إلا كلبااات انةااارو أ نلبااال  مثااا  أ  دكاااا  انةااارو مااانلرو أا مبااا ال    حنااا  اشااادر  المللكنااال 4

 . 3االشلفعنل دعةنسهل اافل  م  الدسف االدغنر   االل هل ا ارا 
 
 
 
 

                                                 

 ( 5/464( ونهاية المحتاج )5/395( ومواهب الجليل )4/467( بل ة السالك )1)

 ( 6/86( والم ني مب الشرح الكبير )2/448( بدا ب الصنا ب )2)

 هية السابقة ( المصادر الفق3)
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 دفع األجرة عند االطالق : 
لهااب ةمهااار ال يهاال  إلااد أ  انةاارو  بااد اال اا ق داادف   بااد ابدهاال  العماا    

فااي ارةاالرو المشاادركل   ا بااد بهلناال الماادو فااي ارةاالرو الميناادو  االل م  إاّل إلا كاال  العاارف 
 . 1نيضي دفعهل مشلهرو   أا مملبهل أا بحا لل  فحنبئل نكا  العرف ها الحكل

 

 : و ت تملك األجرة 
  فاااي ا ااات دمسااا  انةااارو فااالهب الشااالفعنل االحبل سااال إلاااد أ  اادساااف ال يهااال  

انةاارو دمساا   للعيااد مسكاال  مرا ااد فناا  الاا م   حناا  كسماال مضااد  ماا  اماادير المساا   ياادره   
 2اابهل دمدير في لمال الممادرةر  باد بهلنال المادو   اا دماسل العما     نلمال َر  ساد المب عال

بماال  لماادن ل  المباالف    حناا  الهااب الحب ناال االمللكناال إلااد أ  انةاارو ال دم ساا   للعيااد   اا 
امددلاا  ل نلت اانحلدن  الدي ر  ت  ن  دف  انةرو ااالمدن ل  مث   ال  دعللد : ع فَاِإْ  

 .   4ا نلمل   سد الثم  في ال ن  3َأْرَضْعَ  َلُكْل َفآُداُه َّ ُأُةاَرُه َّ ع
  المسكنال فنهال غنار مماديرو إلاد أ  انةارو دث ات  للعياد   الكا والحي يظهور لوي رجحانو   

 أ  دمدافد   الل  ن  أدلل اليا  الثلبي ددحد     الافل  اال ددحد     المسكنل .
 

 ضمانات الوفاء باألجرة ) آثار عدم الدفع ( :
إلا لااال نيااال الممااادرةر  ااادف  انةااارو الممااادحيل فاااإ  لاةنااار الحاااق فاااي حااا ق العااان   

لعمااا    أا االمدبااالع مااا  امااادكمل   ينااال الااا م  فاااي المالااابا ل فاااي ارةااالرو اليلئمااال  ساااد ا
 .    5ارةلرو المحددو  لل م 

  فإ  كل  أةنرا  مشدركل  نيدل إلن  الشي  الل  ناراد  ثانيًا و ت ويد األجير بمستل مات عمل 
البع    اا   كل  أةنرا  الالل  ن ن  ل  الم ساب مب  اا   ال دارو المد اق  سنهال   اهكالا   

لا لال نياال   مال ماا ق فااإ  انةنار الااال  نماادحق انةار  سااد ح ماا  ب ما  لالااللح  حدااد اا 
                                                 

 ( المصادر الفقهية السابقة 1)

 ( 6/82( والم ني مب الشرح الكبير )5/463( نهاية المحتاج )2)

 6(  سورة الاالق / اآلية 3)

 (2/2( والدسو ي )4/277( تحفة الفقها  )4)

( والم نري مرب 5/495اج )( ونهايرة المحتر7/24( وشررح الخرشري )6/32( وحاشية ابرن عابردين )8/396( يراجب : كشق الحقا ق ) 5)

 ( 6/836الشرح الكبير )
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الا لل نعم    اا  انةنر المشدر  نكا  غنر مسا ل  إبةال   مسا  فاي ال دارو المد اق  سنهال 
. 
اندا  كلل  ضم  هلا االلد ال دردنب مكل  العم    اممدس ملت المكدب ادهنئال امالئ    

   أا لر العم  ابحاهل ا  كل  العم  نيدضي لل  .البي  لسعمل    ااملئ  الا لنل م
 ثالثًا و الت امات أخال ية :

أاةااب ارماا ل مةما اال ماا  الياانل انا  ناال الرائاادو لسدعلماا  ماا  الباالق   اااا  مبهااال   
 العلم   كثنر مبهل   اهي :

 ااا البناارو إلااد العلماا  اانةناار بناارو  لئماال  سااد المماالااو ااالااااو دا  إحماالق  للدعااللي8
ااالهلبل   حن  أال  ارما ل هالا الةلباب   ا ان  أ  الةمنا  ما   دل   ا دل ما  داراب   
اا  ال ضاا   االلدياى فياال  دعااللد : ع َناال َأن هَاال البَّاالُق ِإبَّاال َاَسْيَباالُكْل ِمااْ  َلَكاار  َاُأْبثَااد َاَةَعْسَباالُكْل 

ا ال  الرماا  الاسد هللا  سنا  اماسل  1حَِّ َأْديَالُكْل ...عُشُعا ل  َاَ َ لِئَ  ِلَدَعلَرُفاا ِإ َّ َأْكَرَمُكْل ِ ْباَد ا
: ع إااابكل االكل ةعسهل هللا دحات أنادنكل   فما  كال  ااااه دحات ناده فسن عما  ممال نركا  

أ  ا  هاااؤال   2  النس ماا  مماال نساا ق   اال دكس اااهل مااال نغساا هل   فااإ  كس دماااهل فاار نباهل ع
باا ممااسمن    أا فااي اربماالبنل إ  كاالباا غناار الاال  نااادمابكل اااااابكل فااي الاادن    إ  كاال

 . 3ممسمن    انيا  دعللد : ع ِإبََّمل اْلُمْؤِمُباَ  ِإْاَاٌوع
ا المعلمسل ال ن ل الحمبل ال ئيل  لربمل  في ةمن  انحاا   الليا    اال عا    االبنارو   4

ْلَغاْنَن َااْلَعالِفنَ  َ اِ  البَّالِق االمملذ االمغ رو  بد ا ااع الا ار    ال  دعاللد : ع َااْلَكالِنِمنَ  ا
 . 4َااحَُّ ُنِحب  اْلُمْحِمِبنَ ع

ااا  اادل دكسنااف العلماا  اانةناار  ماال ال ن نياا    حناا  ارد  االل   ناالت اأحلدناا  الااحنحل 3
ا الا  الاسد هللا  سنا   5مبهل  ا  الب ي السد هللا  سن  امسل : ع  الدكس اهل ملال ن نيا  ع

 . 6مسل ال ننسم    اال نالل    اال نحيره... عامسل : ع الممسل أاا الم

                                                 

 83( سورة الحجرا  / اآلية 1)

 ( 8/12( الحدي  رواه البخاري ـ مب الفتف ـ كتاب االيمان ) 2)

 84(  سورة الحجرا  / اآلية 3)

 832(  سورة آل عمران / اآلية 4)

 ( 7/3( نيل األواار )5)

 ( 4/314( صحيف مسلم )6)
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 رابعًا و الت امات  انونية : 
 دس ل  اانب  العم  في  الربل الحلضر أر لب العم  مةما ل م  االةرا ات مث  :

 مبح االةل ات االم ا نل   االمبانل   ااالةل ات المرضنل . .8
انحنااال  إلا  اد  ااادد  داااافنر امااالئ  االماااعلفلت ال  نااال االع ةنااال    ااا  ابااا  فاااي  عاااض .4

 العمل  ناةب اليلبا  اةاد   نب أا ممدش د لهل .
 اةاد لاائح دبننمنل اة ائنل . .3

فهااله انمااار إلا الاادر  هاال  اارار ماا  المااس ل الشاار نل نالاا ح مس ماال    ن   رارادهاال فااي دائاارو   
 المالللح مس مل شر ل  .

 دافنر الادملت االةدمل نل . .2
 رمن  لحلالت االالل ل   االعة  االه   .دردنب الدرمن  الالحي   االد .5

اّل ف  نةا  إاّل في حلالت    اهلا إلا كل      رنق الدرمن  الدكلفسي ارم مي فها ح     اا 
الضاارارو أا اةاااد  االبا  مساا ل   اللاا  لدردنااب دعااانض مبلمااب لسعلماا  فااي هااله الحاالالت إماال 

 . 1لب م    أا نهس 
ضااامل  انةنااار  باااد ه كااا  إلا كااال  الاااغنرا    حنااا  لهاااب  ا اااد د ااارق فيهلؤبااال إلاااد حللااال    

المللكنل إلد أ  اللحب العم  إلا امدرةره دا  إل  الن  فهس  أثبل  المدو فإب  نضامب  إلا كال  
  أمل إلا لل نك  العم  ممل نؤد  إلد ها   مثسا  فإبا  ال نضامب     2 مس  ممل نع ب في مثس 

ا ا  حةار ا إلاد أ  ما  امادعل   الا ي لال ن ساغ دا   في حن  لهب ةمهارهل ا كمل  ل  الحالفن
 . 3إل  الن  فهس  في لل  العم  فها ضلم    ادكا  دند   سد  ل سد 

 . 4اأمل الك نر فإلا أالل   شي  فإبمل نضم  الممدرةر إلا كل   م ب دعدن    أا ديالنره
الشاانخ اه اا  ال حنسااي : ع أ  المحكاال فااي شاار  إالاال لت العماال  فيهناال  هااا الياا ااد ا ااد ااداالر   

العلمااال فاااي الضااامل    فنمااار  الم لشااار لسضااارر اا   لااال ندعاااد   أا الديالااانر ا ااادل الدحااار  فاااي 
 . 5ارضرار اارهمل  ع

                                                 

 ( يراجب لمزيد من التفصيل : أ.د. علي القره داغي : التأمين اإلسالمي ، دراسة مقارنة ا. دار البشا ر اإلسالمية ببيرو  1)

 ( 4/354( تبصرة الحكام )2)

 ( 84/453( فتف الباري )3)

 ( 84/354( وفتف الباري )9/574( الم ني والشرح الكبير )4)

 451-457هـ ص 8319. دار الفكر ( د. وهبه الزحيلي : نظرية ال مان ا5)
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االنااال اماا  اةاااد الداارمن  الدكاالفسي أالاا ح العماال  فااي ماارم    ضاا  هللا دعااللد فااي ةمناا    
 الت   اهلا أمر ند ق م  ميلالد الشرنعل الغرا  .الحل

 الت امات األجير : 
 هبل  الد املت  سد انةنر نةب  سن  أداؤهل اهي : 

أاال  ا ابةل  العم   سد الاة  الم ساب المد ق  سنا  فاي ارةالرو المشادركل ادماسنم  إلنا    
 أا دمسنل ب م  في ال م  المحدد في ارةلرو الالالل .

ثلبنل  ا  نلم   ب م  ا  كلبت ارةلرو الالل   أا مشدركل   مل دامت  سد غنرمل في اللمال 
ا كمل م ق ا الل  انال  في ارةالرو المعنبال أ  نياال الشاا   ب ما   للعما  إاّل إلا كال  

 االد لق نةن  البنل ل .
 االدحينق أ  هبل  ث   حلالت لهةلرو المعنبل الالالل :

 الب   سد أ  نيال انةنر  ب م    احنبئل ال نةا  ا  نبنب غنره فن  . الحللل انالد :
الحللل الثلبنل : الب   سد ارل  لاةنار  ار  نياال  ب ما  أا  غناره ف اي هاله الحللال دةاا  

 االبل ل    ش  ن  المؤمبن   بد شرا هل .
 ماا    ن  لاداا   ااد الحللاال الثللثاال : اال اا ق   ف ااي هااله الحللاال انالاا  أ  نيااال انةناار  ب

دكااا  م سا اال لاادى المماادرةر   الاالل  ااداالره   الكاا   عااض الحب ناال أةاال اا االماادبل ل إلا 
 . 1كل  المبلب  ب  أحم  مب 

اأماال ارةاالرو الالالاال الااااردو  سااد ماال فااي اللماال فاا  نشاادر  فنهاال أ  نيااال العل ااد انةناار   
ل نكااا  الم ساااب دحينااق اناالاالف  للعماا   ب ماا    نبهاال ااردو  سااد ماال فااي اللماال احنبئاا

 النق دحينق اللاات اانشال  .
اأماال ارةاالرو المشاادركل فااإ  كلباات ااردو  سااد ماال فااي اللماال فاا  ااا ف فااي  اادل اشاادرا    

  نلل انةنر المشدر   للعم   ب م    نبهل ااردو  سد  م  ماالاف في اللمل .
لماال فيااد اادسااف فنهاال ال يهاال  فاالهب اأماال ارةاالرو المشاادركل الااااردو  سااد غناار ماال فااي ال  

ةمهااارهل فااي ةاااا  أ  نعماا   ب ماا    أا أةرائاا  إلا لاال نشاادر   سناا  فااي العيااد أ  نعماا  
 . 1 نده

                                                 

( 4/375( وشرررح منتهررى االرادا  )4/239( وم نرري المحترراج )5/395( ويراجررب : مواهررب الجليررل )6/81( حاشررية ابررن عابرردين )1)

  431( ود. شرق الشريق ص 6/32والم ني مب الشرح الكبير )
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 ثللثل  ا  دل الغنلب    العم  أثبل  فدرو العم  في ارةلرو الالالل : 
ال  إ  انةنااار الاااال  مااارد    ااالل م   للدرةااال انالاااد فاااي    دااا   للممااادرةر   الااالل  

نةا  ل  أ  نغنب    العم  إاّل  إل  رّب العم    اا لسضارارو   أا الحلةال المسحال الداي 
اّل فإ  غلب ادردب  سد غنل   ضرر فإب  نةب  سنا  دعانضا     دب   مب لل الضرارو   اا 
اأ  المماادرةر لاا  الحااق حنبئاال أ  نرةاا   سناا   ينماال ماال فااّات  سناا  فااي ةمناا  انحاااا    

 . 2لمعدمد  بد الحبل سلاهلا ها الرأ  ا
 . 3الهب الحب نل إلد أب  نبي  م  أةر انةنر  يدر ديالنره في  مس   
الهااب المللكناال إلااد أ  انةناار إلا  االل  عماا   اارةرو كلباات دساا  انةاارو لماامدرةره انا      

ااّنر اللحب العم  في المدابل  ن  أةرو انةنر الدي حال   سنهال ما  الممادرةر الثالبي 
ميل  حالل مدو غنل   م  أةرد   بده   أمل إ   ما   للمةال  فنماي  ما  أةردا    ا ن  ا

 .   4 يدر مل فّات  سد اللحب العم 
ا د حر  العسمل   سد هله الممارلل حرالال  شادندا    حداد إبهال اادس ااا فاي ا ات انكا    

االبلفساال هاا  نحمااب ماا   ماا  العماا  أل ال ؟    لالاادن   االل  الدشاادد االدحااا  فااي ضاارارو 
احدااارال  مااا  ارةااالرو فسببيااا   عاااض البالاااا    هااالا الالااادد   حنااا  ةااال  فاااي المغباااي : 

محلدثاال غنااره حللاال البمااخ ا أ  بمااخ كداالب  االنةرو ا اال ا أ  انةناار الااال  ا  عالاانق لاا 
الدشاااالغ   ماااال نشااااغ  مااااره   اناةااااب غس اااا    اال لغنااااره دحدنثاااا    اشااااغس    اكاااالل  كاااا  

اةل  في حلشانل الشار لا  : ع الاا الاسد    5... ع ان مل  الدي دا   شغ  المر االيسب
 . 6ثل  ل  : كبت محدثل  مك  م  اال لدو   امي  م  انةر  يدر الال و الثلبنل ع

احاادد ال يهاال   ماا  فعاا  المكدا االت االباافاا   ر اا   ماا  ممكاا    حناا  ةاال  فااي حلشاانل    
ل   الاااا ةمعااال لااال الةماا   ساااد شااارذ المااابه  : ع انمااادثبد مااا   مااا  ارةااالرو فعااا  المكدا ااا

                                                                                                                                                    

 ( 2/441( المصادر السابقة ، وبدا ب الصنا ب )1)

 ( 6/37لكبير )( الم ني و الشرح ا2)

 ( 6/74( حاشية ابن عابدين )3)

 ( 2/48( والدسو ي على الشرح الكبير )5/246( مواهب الجليل )4)

 ( 6/37( الم ني والشرح الكبير )5)

 ( 4/51( حاشية الشر اوي )6)
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ناش فاادهل...   ا هلردهل   اراد دهل   ا م  انك    ا ضل  الحلةل   انالهر أ  الماراد 
 . 1أ    م  نحدلم إلن  فنهمل ع

االا الاال ا  الا اات الاال  حاادد فااي العيااد  للبماا ل لاةناار الااال  نيدضااي أ  نبشااغ    
ل هااا مماادثبد لحااق هللا دعااللد  للعماا  الم ساااب مباا  دا  دضااننع    اال الد اارن  فناا  إاّل ماا

كللع االدات   أا لسضاارارنلت االحلةناالت الدااي ال غبااد لهبماال   بهاال مثاا  انكاا  االشاارب 
  للمعراف   أا البيلل  ار كمل في حللل الغرق االحرق .

االمعنلر في العم  ها  ال  الرةا  المعدالد المداما    فاإ   ادمت إلنا  فاربة ه فاي الناال    
  حق الممدرةر ال نماي  فاي  ينال الا م    حنا  نةاب  سنا  االلدا ال   ا يي م  الا ت فإ

اا للا ت   فللمانف الل  حدد ل  ا ات ما  المال ل الثلمبال الا لحل  إ  الثلبنال نهارا    اا ماث   
نةاب  سنا  الح الن  ساد ال يال   ااا  هاالا الا ات ما  العما  إ  اةاد   اأ  ال نشاغ  ب ماا  

اى االماااادثبل ات الااااي لكربلهاااال احدااااد فااااي هااااله إاّل  مالااااسحل  مساااا   اااااا  هااااله ال داااارو ماااا
االمدثبل ات نةب مرا لو ابةل هال  شار ل    ا  إ  ال يهال  نيالاا  : لاا كال  المماةد  عنادا  
نمدغرق لهل ا  إلنا  ا دال   اان     الهاب إلنا  العلما  فإبا  نابي  ما  أةردا   ميادار غنل ا  

  أا نيااال انةناار ا المانااف ا   ن  انةاارو فااي ميل اا  المب عاال فدااا ع  سنهاال  2 اا  العماا 
  دعانض الا ت الل  فلت .

را عاال  ا اةاااب الح االن  سااد ماال دحاات ر لنداا  ماا   الت اأداات امعاادات اأ ماال    فهاالا ماال 
 ديدضن  انملبل االياا د العلمل في ارم ل .

الممل  ا دب نل أاامر رّب العم   لليدر الل  نا  العما    أا الا ات المحادد  اللمعراف   
اّل فحمب العرف .  فإ  كل  العم  م ال   في العيد فللمرة  ها العيد   اا 

ملدماال  ا الد اماالت  لبابناال مثاا  االلداا ال  ساااائح ا اااابن  العماا    ااالةاارا ات الدبننمناال مماال 
 ندا  في المنلمل الشر نل اليلئمل  سد المالللح المرمسل .

مااا منل مااا  انملبااال االالااادق   ا ااادل مااال عل  ا الد امااالت أا  نااال د رضاااهل انا  نااالت ار
الغاااش   اماااا  المااااعي الحثنااا  ل دياااال    ااال ااااداع احماااا  الماااسا  اانااااا ق فااااي دعلمساااا  

 االبالح ااالرشلد اال نل    ابحا لل  .
                                                 

 ( بتصرق بسيا3/52(  حاشية الجمل على شرح المنهج )1)

 ( 6/37(  الم ني والشرح الكبير )2)
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اماا  أهاال هااله االلد اماالت انا  ناال أنضاال   اادل  ناالل انةناار  إفشاال  أماارار العماا  ارّب   
 سن   حكل كاب  أةنارا  أا  الم   أا مان ال    فا  نةاا  العم    أا أهس    أا ك  مل ن س  

لاا  إفشاال  كاا  ماال فناا  إضاارار  مالااسحل رّب العماا  ماا  أماارار العماا  االالاابعل   اانشاانل  
 .   1الالالل  اللحب العم    حن  دد  البالا  الكثنرو  سد مب  أمرار ا ارن 

 
 الشروط المقترنة باإلجارة على األشخاص : 

الشاارا  الميدرباال  لرةاالرو  الااارو  لماال  اا  الشاارا  الميدرباال  االل ن    ال نادسااف حكاال   
 اللل   ممهل ال يهل  ا م  حن  الةمسل ا إلد  ممن  : 

: ا د اادسف فنهل ال يهل   ن  مام    امداما    امضانق  اليمل انا  : شرا  الحنحل
 يااد ارةاالرو    االاال  باارى رةحلباا  هااا أ  انالاا  فنهاال اال لحاال   ا للدااللي فكاا  شاار  فااي

الحنح إاّل إلا دعلرض م  ب  ما  الكدالب أا المابل   أا االةمالع   أا ميدضاد العياد   
 .   2اهلا مل دد   سن  اندلل المعد رو

: اهااي الشاارا  الدااي دعلرضاات ماا  الاابّ    أا ماا   اليماال الثاالبي : شاارا  غناار الااحنحل
 . 3ميدضد العيد

ياد فنةعسا   ال    اهاي الشارا  الداي داؤثر ثل إ  هله الشارا  با ال  : بااع ناؤثر فاي الع  
 في العسل  للمعياد  سن  فدةعس  مةهاال  أا غررا  .

اباااع ماا  الشاارا  إلا دااّل االد االق  سااد إ الداا  ا  سااد د الاان  ا  فااإ  العيااد نالاا ح الااحنحل  
 .4 بد  عض ال يهل 

 

 فسخ اإلجارة : 
 نب مخ  يد ارةلرو  عدو أشنل  مبهل : 

 اال للل :  ع8
                                                 

،  434،  849: ريا  الصالحين ا. مكتبة المعارق بالم رب ص ( يراجب 1) ومنها  وله صلى هللا عليه وسلم : ) ... ومن ستر مسلما

 . 4699ستره هللا في الدنيا واآلخرة ( رواه مسلم الحدي  

-4/8821الر ا في العقود ) ( يراجب في تفصيل وتأصيل هذه المسألة وأ وال الفقها  فيها ، وبيان التحقيق في نسبتها إليهم : مبدأ2)

8895  ) 

 ( 6/881( والم ني مب الشرح الكبير )2/41( وحاشية الدسو ي )5/837( تبيين الحقا ق )3)

 ( المصادر السابقة 4)
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ارةاالرو  سااد  ماا   أا كلباات محااددو فاا  نحااق نحاادهمل احااده ال مااخ إاّل  رضاال  إلا كلباات
ا ار   نبهل مس مل  بد ةمهار ال يهل    اأمل اللن  نيالا   ربهال غنار مس مال فنحاق ن  

 ااحد مبهمل ال مخ إاّل إلا دردب  س  ضرر ا كمل م ق ا 

فنهال  االال  رأنبال رةحلبا  هاا  اأمل ارةلرو غنار محاددو المادو فياد ما ق الاا ف االد الان 
 أبهل مس مل  يدر مل دف  .

افي ةمن  الحلالت فإلا اشدر  أحدهمل في العيد حق ال مخ في أ  ا ت شل    أا اا   
فدرو  مبنل مث  شهرن    فهلا الشار  الاحنح كمال هاا الحال  الناال فاي معنال  يااد العما  

 حن  دع د .
ات لسمبالف  الميالااادو مثا  فياادا  حادا   ناب مااؤثر فاي انةنار الااال    أ  م ا ع4

حنااا  نع ااد حاااق الانااالر  1ال الاار   أا مااارض ال نمكباا  معااا  اليناالل  مااال الدااا ل  اا 
 لسممدرةر . 

اةاد أ لار  لرئل   حن  لهاب الكرااي إلاد فمااهل  للعالر ال الر،  ساد انةنار  ع3
االممدرةر في حان  لهاب الحب نال اا ا  حا ل إلاد أ  ارةالرو د ماخ  للعالر ال الر، 

لممااادرةر فيااا  مثااا  أ  نمااادرةر أحااادا  لدماااننر مااا نبل   ثااال ناااردي حااالكل نمبااا   ساااد ا
ا ااد  نااددهل   2الماا ر  هاال  اااالل هل الةمهااار حناا   االلاا : ال د مااخ  للعاالر ال االر،

 .   3 عض ال دلاى المعلالرو  لن لار اليهرنل

 سنهال الشارع أا العياد   أا  دل  نلل أحد ال رفن   للد املد  دةله ا اار الداي با   ع2
 هي معرافل  للعرف   اندا  فن  ا ددا  أحدهمل  سد ا ار .  

ح ق غنار الممادرةر لاةنار الاال    أا انةنار المشادر  الال  اشادر  أ  نياال  ع5
 . 4ها  ب م   للعم 

  سا  الال ي ا  سد الد الن  المل ق ا  ع6

 انلبل انةنر ع العلم  ع أا مر د  . ع7

 م      الممدرةر . دغنر  م  العلم  ع1

                                                 

 ( 8/284( والمهذب )6/34( والم ني مب الشرح الكبير )6/77( حاشية ابن عابدين )1)

 ( 2/43( وكشاق القنا  )3/313( وحاشية البجيرمي )8/284( والمهذب )4/464( وبداية المجتهد )5/825( تبيين الحقا ق )2)

 ( 9/9، وفتوى الهي ة الشرعية الموحدة للبركة ) 453،  433(  فتوى بي  التمويل الكويتي ر م 3)

 ( 318-3/314( حاشية البجيرمي على شرح المنهج ا. دار الفكر )4)
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 . 1ا د أاضحت  اابن  العم  مةما ل م  الضاا   ل مخ العيد  

اال مااخ ندحيااق  ااإرادو ال اارفن  فااي هااله الحاالالت الدااي لكربلهاال   ا بااد االاااد ف نرةاا    
 .. 2انمر إلد اليلضي  سد د الن  لنق هلا محس 

 

 انتهاء عقد اإلجارة على األشخاص بنفسها :
لرو الااااردو  سااد المعاان   اا  ارةاالرو الااااردو  سااد اللماال   الاالل  باالكر نادسااف  يااد ارةاا  

 حكل ك  ااحد مبهمل : 
 أاال  ا ابدهل  ارةلرو المعنبل   حن  دبدهي  مل نردي : 

 ابدهل  المدو   أا العم  ا حمب الد الن  المل ق ا  .8
 للكلما  مثاا  الةباا    اأماال ماات انةنار الااال  المعان    أا فيداباا  أهسنال اندا   .4

مات الممدرةر في ارةلرو الالالل ف  نؤثر فاي العياد  باد ةمهاار ال يهال  ا فال  
 . 3لسحب نل االنلهرنل

ثلبنل  ا ابدهل  ارةلرو الااردو  سد اللمل   حن  دبدهي  ردا  مال الدا ل  ا    اال دبدهاي  ماات 
 ع ؟ .انةنر   اه  دبدهي  مات الممدرةر ع اللحب العم  

لهب الةمهار إلد  دل ابدهلئهل  ماد    فاي حان  لهاب الحب نال االنلهرنال إلاد ابدهلئهال   
 .   4 ماد 

االااراةح هاااا  اااا  الةمهااار   ن  مادااا  ال دااارثنر لااا  فااي الد املدااا  المااال يل   اأ  انةااارو   
 مدال ح دنبل  ا للداللي نةاب أداؤهال ما  مللا  كمال هاا الحال  فاي ثما  ال نا  فاي حللال ماات

 المشدر      دف  الثم  .
ثللثاال  ا فاااات محاا  المب عاال حّماال أا شاار ل    كاار  أّةااره ردارو مدرماال معنباال فلبهاادمت   أا 
ماااحب درانالاااهل بهلئنااال    اكااار  أّةااار امااارأو لادمااال مماااةد لمااادو مااا عل أنااالل فحلضااات مااا  

 . 5 داندهل أا ب مت
                                                 

 وما بعدها  354( يراجب : د. شرق الشريق : المرجب السابق ص 1)

 ( 2/259( والفتوى الهندية )2/44( بدا ب الصنا ب )2)

( 6/54( والم ني مب الشرح الكبير )3/318( وحاشية البجيرمي )4/873( وبداية المجتهد )6/79( يراجب : حاشية ابن عابدين )3)

 ( 6،  589والمحلى )

 ( المصادر السابقة 4)

 ( 314-3/379( حاشية البجيرمي على شرح المنهج )5)
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 حكم اإلجارة  ير الصحيحة : 

ةاالرو فلماادو   فلرةاالرو  ارةاالرو غناار الالااحنحل ديماال     بااد الحب ناال إلااد إةاالرو  ل ساال   اا 
ال ل سل هي مل كل  الاس  في أركلب  اشرا     أا في أركلب  في    اارةلرو ال لمادو هاي 

 .   1مل كل  الاس  في شرا   في    اأمل الةمهار فسل ن ر اا  نبهمل
اندا  م سيااال    امثااا  أ   فلرةااالرو ال ل سااال مثااا  أ  نكاااا  أحاااد العل ااادن  لااانق لااا  أهسنااال  

 . 2نكا  المعياد  سن  ع المب عل ع محرمل  حن  حكد ا   رشد االةملع  سد      لل 
اارةلرو ال لمدو مث  أ  دكا  هبل  ةهللل   أا اشدر  شار  مااللف لميدضاد العياد      

أا فااي  ةاال  فااي د ناان  الحياالئق : ع إلا كاال  ماال ا اا   سناا   يااد ارةاالرو مةهاااال  فااي ب ماا   
 .   3أةرو   أا في مدو ارةلرو   أا في العم  الممدرةر  سن    فلرةلرو فلمدو ...ع

اارةااالرو ال لمااادو  باااد الحب نااال إلا أ نااا  مااا ب فمااالدهل دالااا ح الاااحنحل   اأبااا  إلا  ااالل   
انةناار  ماال  سناا  فإباا  نماادحق انةاار فااي ارةاالرو ال لماادو  لد االق ال يهاال    الكاابهل اادس اااا 

 مدحيلق افي ميدار انةرو .في ا ت اال
إلاد أ  انةارو دةاب  4فلهب ةمهار ال يهل  ع المللكنل   االشلفعنل االحبل سل في راانل ع  

 للدمك  م  امدن ل  المب عل   اا  لل نبد ا    ن  انةنار  اد حا ق ب ما  امكا  الممادرةر 
 م  االبد لع     اا  المدو فنمدحق أةر المث   للغل  مل  سغ .

ب الحب نال إلاد أ  انةنار ال نمادحق انةار إاّل  دحياق امادن ل  المب عال   ن  العيااد الها  
فلمااد فاا  نماادحق انةاارو إاّل  دحينااق العماا  كماال فااي البكاالذ ال لمااد   اأ  أةرداا  حنبئاال ا  
 سمت ف  د اد  سد الممامد أ  نكاا  لا  ان ا  ما  أةار المثا    اما  الممامد   اا   لال 

 .   5لمث دعسل فنكا  ل  أةر ا
 

 الضمان في اإلجارة  ير الصحيحة  :

                                                 

 ( 874 - 8/858( يراجب للتفصيل والتأصيل في هذه المسألة : مبدا الر ا في العقود )1)

 ( 5/454( بداية المجتهد )2)

 ( مب حاشية الشلبي 5/848( تبيين الحقا ق )3)

 ( 4/318ادا  )( وشرح منتهى االر3/83( حاشية الدسو ي )4)

 ( 6/26( حاشية ابن عابدين )5)
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الضاامل  فااي العياااد غناار الالااحنحل دل عاال نالاا  العيااد   ا للدااللي فنكااا  حكاال ضاامل    
 انةنر فنهل حكل ضملب   سد ضا  الد الن  المل ق .

 
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين
 وصلى هللا على عبد  ورسول  المبعو  رحمة للعالمين

 ى آل  وصحب  أجمعينوعل
 

 أ.د.  سي محند الدن  اليره داغي 
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