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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

Auto Insurance, AAA Membership, and the Expanded Scope of 
Service-Based Employment 

Introduction 

The concept of insurance is not new to Muslims and the scholars of the recent past have written 

detail fatwas explaining its impermissibility based upon ribā (interest), qimār (gambling), and 

gharar (aleatory contract).  Although much of the discussion focused on life insurance, the scholars 

also wrote on property and car insurance based on a very similar model to life insurance.  Muslims, 

scholars and non-scholars alike, have abstained from insurance policies over the decades upon the 

advice of the pious predecessors.  However, insurance policies have changed over time; it behooves 

the scholars to study current policies and options under the principle that the content determines 

the rulings within contracts, not the terminology (e.g. “insurance”) used therein.i  Each form of 

insurance (life, property, medical, etc.) varies from another, and each one requires independent 

study.  This paper focuses on auto insurance, along with other automotive services that resemble 

auto insurance, specifically AAA membership.  

Auto Insurance 

There are three primary types of auto insurance: liability (also known as third-party), collision, and 

comprehensive.  Although each has its details, which often varies by policies and may be different 

between insurance companies, the key difference between liability coverage and collision coverage is 

that the former covers damages, both bodily and property, for the other parties involved in a 

collision where the policy holder is at fault, while collision coverage also covers the policy holder.  

Comprehensive insurance includes collision coverage, as well as non-collision losses, such as theft, 

vandalism, and weather.   

Liability insurance is a legal requirement in most US states, and, based on it, most scholars opine 

for its permissibility.  However, the question remains whether any of the three types of insurances 

are permissible in concept even without any legal requirements.     
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The general framework of an insurance policy is that the insured (policyholder) pays a fixed 

premium to the insurance company at set intervals in return for the “service” provided by the 

insurance, as outlined in the policy.  When a person files for a claim with his collision or 

comprehensive coverage, the insured is required to a pay a previously agreed upon deductible, while 

the insurance company covers the additional expenses (subject to policy limits).  The insurance 

company, based upon the damage assessment, may allow for two options. 

First, the insurance company may write a check to the insured, who, in turn, may use it for his 

auto repairs or choose to keep the money.  The books of fatwa almost exclusively refer to this 

scenario when they deem insurance impermissible based on ribā, qimār, and gharar.ii  

Second, the insurance company does not pay the insured, but rather pays the repair shop directly.  

In this scenario, the insured never receives any payment from the insurance company and, hence, 

the fatwas from the previous scenario are not directly applicable.  However, in order to discuss its 

permissibility, one must first examine the Sharia modes of employment.  

Categories of Employment 

The jurists have divided employment into two types: ajīr mushtarak and ajīr khāṣṣ.  Although the 

jurists have explained the two in several different ways,iii the core difference is that an ajīr 

mushtarak is a project-based employee, while an ajīr khāṣṣ is service-based.  An ajīr mushtarak is 

able to work on projects from multiple clients at the same time, as his payment depends upon the 

completion of work.  If he wishes, he may also limit himself to one project, although he is not 

contractually obliged to do so.  On the other hand, an ajīr khāṣṣ stipulates his time to the client, 

such that his remuneration depends on making his services available, regardless of whether or how 

much the client wishes to use it.  Hence, an ajīr khāṣṣ contracts one client at a time, although the 

client may be a single or multiple individual.iv   

Expanding the Scope of Service Based Employment 

The jurists ponder over the case of a wet-nurse whose time is contracted by one client, yet she 

nurses the child of another, as well.  While her contract is that of a simple ajīr khāṣṣ, her ability to 

fulfill the rights of both children resembles an ajīr mushtarak.v  Although she was contracted for a 

single client, she may accept the full payment from both, as she has fulfilled the complete right of 

both clients.  However, she is sinful for violating the contract.vi  She would also be sinful if she 

were unable to fulfill the right of the original client.vii  The jurists have also discussed a similar case 
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for a shepherd contracted to one party, yet he grazes the sheep of another while still fulfilling the 

rights of the original client.viii 

Upon studying the various explanations and examples of the two types of employment, one 

understands that an ajīr khāṣṣ is generally unable to contract himself to another party without 

bringing deficiency in fulfilling his rights toward the original client.  Furthermore, the jurists 

acknowledged that it is possible in certain circumstances, although the secret violation of the 

contract is sinful.  However, in cases where a person contracted for making his services available, as 

is with an ajīr khāṣṣ, is able to fulfill the rights of multiple clients, and each client is aware and 

agrees that the employee will also contract with others, then such an extension of the traditional 

ajīr khāṣṣ should be permissible.ix  Moreover, this ajīr khāṣṣ may also utilize the services of his 

employees or contractors to fulfill his responsibilities in a satisfactory manner.x 

AAA Membership and Insurance 

In return for a monthly fee, AAA membership offers several roadside services, when needed, such 

as towing, tire change, and battery replacement.  They contract with thousands of clients, yet are 

able to serve each client in a satisfactory manner.  Their services fall within the expanded scope of 

an ajīr khāṣṣ, as discussed above, and membership with them is permissible.   

Similarly, if an auto insurance, whether AAA or otherwise, services a client’s/insured’s automotive 

repair needs without ever making payment directly to the insured, then its services fall within the 

same scope.  However, the client must intend from the onset of the contract to always have the 

insurer service the car directly and never receive any cash compensation.  One may overlook the 

objectionable contractual right, i.e. the option to receive cash compensation, if one intends to 

never exercise it, similar to how one may overlook the contractual right to make partial credit card 

payments, which would incur interest charges, as long as one intends to always make timely, full 

payments.xi   

Although the concept of paying an additional deductible before utilizing the insurance company’s, 

i.e. employee’s, services is an unnecessary condition to the benefit of the insurer, the Sharia 

tolerates the problematic clause since it has become an industry norm.xii 

Both AAA membership and auto insurance contain certain ambiguity, such as the uncertainty of 

how often the services provided will be utilized.  Nonetheless, such ambiguities are not ones that 

generally result in contractual disputes and, hence, do not adversely affect the contract.xiii   
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Conclusion 

The scholars from the recent past have thoroughly explained the impermissibility of insurance 

based on ribā, qimār, and gharar.  Any insurance policy that meets the same structure as the ones 

described in the books of fatwa will also be impermissible.  However, the word “insurance” is not 

sufficient for the impermissibility of a contract.  There are certain scenarios of auto insurance, as 

discussed above, that have scope for permissibility given a broader understanding of a service-based 

employee, an ajīr khāṣṣ, based on the works of the jurists.  A similar understanding extends to other 

contracts, as well, such as AAA membership. 

Hence, it is permissible to subscribe to auto insurance, including collision and comprehensive 

coverage, as well as to AAA membership. 

And Allah knows best. 

Mufti Abrar Mirza 

Mufti Abdullah Nana 

Mufti Suhail Tarmahomed 

Rabīʿ al-Awwal 18, 1438 – December 18, 2016     

 

i     ؛ القلم) ٥٥(شرح القواعد الفقهية، القاعدة الثانية: ص  ال لأللفاظ واملباين  العربة يف العقود للمقاصد واملعاين  

ii     :٢٤/ ٧؛ زمزم)، (أحسن الفتاوى، �ب الر� والقمار: ٢٨٩-٢٨٨/ ١(جديد فقهي مسائل، معاشي مسائل -

؛ فاروقية)، ٣٨٩/ ١٦ا يتعلق �لتأمني على احلياة: ؛ سعيد)، (فتاوى حممودية، كتاب البيوع، �ب الر�، فصل فيم٢٥

؛ كراتشي)، (فتاوى حقانية، ٤٩١- ٤٩٠/ ٣(إمداد األحكام، كتاب الر� والقمار، مسائل جديدة متعلقة ر� وقمار: 

 ؛ حقانية)٢٢٠/ ٦كتاب الر�:  

iii    ك من يستحق األجر �لعمل اختلف عبارة املشايخ رمحهم هللا يف احلد الفاصل بينهما وبعضهم قالوا األجري املشرت

ال بتسليم النفس للعلم واألجري اخلاص من يستحق األجر بتسليم النفس ومبضي املدة وال يشرتط العمل يف حق 

الستحقاق األجر وبعضهم قالوا األجري املشرتك من يتقبل العمل من غري واحد واألجري اخلاص من يتقبل العمل من 

لعمل على العبارة األوىل �يقاع العقد على العمل (احمليط الربهاين، كتاب واحد وإمنا يعرف استحقاق األجر �

  ؛ إدارة القرآن) ١٢/٣٨اإلجارة، الفصل الثامن والعشرون:  
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واألجري الوحد إمنا يستحق األجر بتسليم النفس يف املدة فإذا مل يسلم نفسه للرعي يف بعض املدة مل يستحق من األجر 

  ) ٦١/ ١٢السابق:  بقدره (املرجع  

 لعامة يعمل  الذي  وهو  مشرتكا  يكون  وقد  الوحد   �جري  املسمى   وهو  لواحد  يعمل   الذي   وهو   خاصا  يكون  قد   واألجري 

؛ ٥١٧/ ٥املشرتك (بدائع الصنائع، كتاب اإلجارة، فصل يف ركن اإلجارة ومعناها:   �ألجري   املسمى   وهو  الناس

  العلمية) 

 املعقود  وجعل ذكر�  مبا   النوعني  وفسر  األعمال   على وإجارة  املنافع   على  إجارة   نوعان  اإلجارة  أن املشايخ  بعض  وذكر

 يف املنفعة   عليه  املعقود  فكان  املنفعة  بيع   أل�ا  واحد  نوع  احلقيقة  يف   وهي   العمل  اآلخر  ويف  املنفعة   النوعني   أحد  يف   عليه

 واألراضي  �لسكىن  املنازل  منافع  �ستيفاء   استيفاؤها  فيختلف  املنفعة   حمل �ختالف  ختتلف املنفعة  أن  إال  مجيعا   النوعني

 والصناع  �الستعمال  والظروف   واألواين  واحلمل  �لركوب  والدواب  �خلدمة  اخلدمة وعبيد  واحللل  والثياب  �لزراعة 

 نفسه  سلم   لو  حىت  الوحد   أجري  يف   كما   االستيفاء  مقام   النفس  تسليم  فيه  يقام  وقد وحنومها  والقصارة  اخلياطة   من   �لعمل 

  ) ٥١٨- ٥١٧/ ٥األجر (املرجع السابق:    يستحق  يعمل   ومل   املدة   يف

فاألجري ال خيلو إما إن كان مشرتكا أو خاصا وهو املسمى أجريا لواحد (املرجع السابق، فصل يف حكم اإلجارة: 

٦/٥٤ (  

اط أو غريه (و) يستحق األجرة بعمله فاألجري املشرتك (هو الذي يتقبل األعمال من الناس) كالصباغ والقصار واخلي

(وليس ملن استأجر أن مينعه عن العمل لغريه)... واألجري اخلاص أن يستأجر رجال شهرا للخدمة أو لريعى غنمه 

  ؛ اليسر)٣١٠/ ١(خزانة الفقه، كتاب اإلجارة، أنواع األجراء:  

رة حىت يعمل...واألجري اخلاص هو واألجراء على ضربني أجري مشرتك وأجري خاص فاملشرتك من ال يستحق األج

  ؛ قدميي) ١٠٣الذي يستحق األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل (املختصر للقدوري، كتاب اإلجارة: ص  

وحكم األجري املشرتك أن يتقبل العمل لغري واحد واخلاص ال ميكنه أن يعمل لغري واحد (البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

  ؛ رشيدية) ٨/٤٧

اء ضر�ن أجري مشرتك وأجري خاص فاملشرتك من ال يستحق األجرة حىت يعمل...واألجري اخلاص الذي واألجر 

  ؛ النوادر)٢/٧٨يستحق األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل (احلاوي القدسي، كتاب اإلجارة: 
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اآلخر عمال ينقص من أجرته وأجري الواحد ال يعمل يف ذمة اإلجارة لغريه عمال ألن املدة خصت للمستأجر لو عمل  

  ؛ العلمية) ٣٨٢بقدر ما عمل (خمتارات النوازل، كتاب اإلجارات: ص  

وإمنا مسي أجري وحد ألنه ال ميكنه أن يعمل لغريه ألن منافعه يف املددة صارت مستحقة له (اهلداية، كتاب اإلجارات، 

 ؛ شركة علمية)٣١٠/ �٣ب ضمان األجري: 

قصار) ألن املعقود عليه إما العمل أو أثره واملنفعة غري مستحقة فله أن يعمل للغري فكان (األجراء مشرتك كالصباغ وال

مشرتكا...(وخاص كاملستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم وحنوه) ألن منافعه صارت مستحقة للمستأجر طول املدة فال 

بتسليم نفسه وإن مل يعمل) أل�ا   ميكنه صرفها إىل غريه فلهذا كان خاصا يسمى أجري الوحد أيضا (ويستحق األجرة 

مقابلة �ملنافع وإمنا ذكر العمل لصرف املنفعة املستحقة إىل تلك اجلهة ومنافعه صارت مستوفاة �لتسليم تقديرا حيث 

- ٣١٤/ ١فو�ا عليه فاستحق األجرة (االختيار لتعليل املختار، كتاب اإلجارة، فصل يف أنواع األجراء وحكم األجري:  

  ؛ قباء) ٣١٥

واعرتض صاحب الغاية على قول املصنف كما يف أجري الوحد حيث قال ولنا فيه نظر ألن إجارة أجري الوحد أيضا 

عقد على العمل ولكن يشرتط فيها بيان املدة وهلذا جعله صاحب أحد نوعي االستئجار على األعمال كما ذكر�ه 

جار الدور واحلوانيت وحنوها كان أوىل اه كاله (أقول) آنفا فلو قال صاحب اهلداية وقد تكون عقدا على املنفعة كاستئ

ليس هذا بشيء ألن إجارة أجري الوحد ليست بعقد على العمل وهلذا يستحق أجري الوحد األجرة بتسليم نفسه يف 

  ؛ عامل الكتب) ٧/١٥١املدة وإن مل يعمل (فتح القدير، كتب اإلجارات: 

ه ال يصح أن يعمل لغريه يف املدة (اجلوهرة النرية، كتاب اإلجارة: إمنا مسي خاصا ألنه خيتص بعمله دون غريه ألن

  ؛ العلمية) ١/٥٨٤

(األجري املشرتك...من يعمل ال لواحد) كاخلياط وحنوه (أو يعمل له) أي لواحد عمال (غري مؤقت) فإنه إذا استأجر 

كا وإن مل يعمل لغريه (أو مؤقتا بال رجال وحده للخياطة أو اخلبز يف بيته غري مقيد بيوم أو بيومني كان أجريا مشرت 

ختصيص) يعين إذا استأجر رجال لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجري مشرتك إال أن يقول وال ترع غنم غريي فحينئذ 
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يصري أجري واحد وسيأيت حتقيقه (وإمنا يستحق) أي ال يستحق األجري املشرتك (األجر) إال (بعمله كالصباغ وحنوه) 

  ؛ مري حممد) ٢٣٥ب اإلجارة الفاسدة: ص (الدرر احلكام، � 

(و) �ين النوعني األجري (اخلاص) ويسمى أجري واحد أيضا (هو من يعمل لواحد عمال مؤقتا �لتخصيص) وفوائد  

القيود عرفت مما سبق (ويستحق األجر بتسليم نفسه مدته وإن مل يعمل كأجري شخص خلدمته أو رعي غنمه) وليس 

  ) ٢٣٦نافعه صارت مستحقة له واألجر مقابل �ا (املرجع السابق: ص  له أن يعمل لغريه ألن م

اعلم أن األجري للخدمة أو لرعي الغنم إمنا يكون أجريا خاصا إذا شرط عليه أن ال خيدم غريه وال يرعى لغريه أو ذكر 

لكالم أقول سره أنه املدة أوال حنو أن يستأجر راعيا شهرا لريعى له غنما مسماة �جر معلوم فإنه أجري خاص �ول ا

أوقع الكالم على املدة يف أوله فتكون منافعه للمستأجر يف تلك املدة فيمتنع أن يكون لغري فيها أيضا (املرجع 

  ) ٢٣٦السابق: ص 

 جيب  ال من معناه ) واحد   لغري  يعمل   من   املشرتك   األجري(  هللا   رمحه  قال   مشرتك  وأجري   خاص  أجري   ضربني   على  األجراء

 فهو  أيضا   لواحد عمل  إذا) بل  واحد  لغري   عامال   يكون  أن يشرتط  وال(  يعمل   مل  أو   لغريه  عمل  بواحد  خيتص أن   عليه

 واردا  عقده  يكون  من   املشرتك  األجري   يقال  أن   واألوجه  لغريه   يعمل  أن   عليه   يتعذر   وال  ميتنع  ال حبيث  كان  إذا  مشرتك

 منافعه   تصري   وال  منافعه   على   واردا  العقد   يكون   من   اخلاص  واألجري   النقض  من  ليسلم  حمله  ببيان   معلوم  عمل  وعلى

 يتمكن  ال   إلنسان  املعاوضة   بعقد   مستحقة  صارت   فإذا  العني   حكم  يف   ومنافعه   املسافة  بذكر  أو املدة  بذكر   إال  معلومة

 إىل  حيتاج  فال   بعمله  العني  يف   حيدث  الذي   الوصف   هو فيه  عليه املعقود  ألن  املشرتك  األجري   خبالف  لغريه  إجيا�ا  من

 نظري  وهو  ذمته  يف  الدين  حكم يف األول  استحقه   ما ألن غريه   من   العمل   ذلك   مثل تقبل  عليه ميتنع   وال  املدة  ذكره 

 يالقي  كان  ملا  والبيع   غريه   من  السلم  قبول  بسببه  عليه يتعذر  ال ذمته  يف  دينا  كان   ملا  فيه  املسلم  فإن  العني  بيع   مع  السلم

 عبارات  اختلفت  وقد  خاص   وأجري   واحد   أجري واألول  مشرتكا كان   فلهذا  �عه  ما  بعد   غريه من بيعه  ميلك   ال العني

 من العمل  يتقبل  من   اخلاص  واألجري   واحد   غري  من   العمل  يتقبل   من املشرتك  األجري  بعضهم  فقال   حدمها   املشايخ يف 

 املدة   يف نفسه  بتسليم  األجرة  يستحق  الذي   واخلاص  يعمل  حىت  األجر  يستحق  ال   من املشرتك  القدوري   واحد وقال 

 املشرتك  أن وحكمهما  واخلاص  املشرتك  األجري   يعرف   من إال  يعرفه  ال   حكم   هذا  ألن  الدور  إىل  يؤل   وهذا  يعمل   مل  وإن

 منافعه   ألن العامة   من  يتقبل أن  له   فكان   أثره   أو   العمل   هو حقه  يف   عليه املعقود  ألن  أشخاص  من   العمل   يتقبل   أن   له



 

Page 8 of 17 

 

 

 املدة  يف   منافعه   ألن لغريه يعمل  أن   ميكنه  ال  اخلاص  واألجري   مشرتكا   مسي   الوجه   هذه   فمن   لواحد   مستحقة تصر  مل

العمل (تبيني احلقائق، كتاب   نقص  وإن  مستحقا  األجر   يبقى   وهلذا  �ملنافع   مقابل واألجر  للمستأجر  مستحقة  صارت

  ؛ إمدادية)١٣٤- ٤/١٣٣اإلجارة، �ب ضمان األجري: 

 األجري   أي)  الغنم  لرعي   أو  للخدمة  شهرا  استؤجر  كمن   يعمل  مل   وإن   املدة   يف   نفسه  بتسليم  األجر  يستحق  واخلاص(

 وهو   الواحد   به  خيتص   ألنه وحد  وأجري   خاصا  أجريا  مسي يعمل  مل أو  عمل  للعمل  نفسه  بتسليم  األجرة   يستحق  اخلاص

�ا (املرجع السابق:   مقابل  واألجر   له  مستحقة  صارت   املدة  يف   منافعه   ألن  لغريه  يعمل   أن له وليس  املستأجر

٤/١٣٧ (  

واختلف املشايخ يف الفاصل بني القسمني فقيل هو من (يستحق األجر) أي األجرة (�لعمل) ال بتسليم النفس 

ل فاملعقود عليه يف املشرتك هو العمل املعلوم ببيان حمله (وله أن يعمل للعامة) إشارة إىل قول آخر وهو من يتقبل العم

من غري واحد... (واألجري اخلاص...تستحق) األجر (بتسليم نفسه) إىل مستأجر واحد أو أكثر...(مدته) أي 

االستئجار مع القدرة على العمل (وإن مل يعمل) لكن ال ميتنع عنه فلو امتنع عنه مل يستحق األجر (جامع الرموز، 

  ؛ سعيد) ١٤٣- ٣/١٤١كتاب اإلجارة، فصل األجري: 

ك من يعمل لغري واحد وال يستحق األجر حىت يعمل...واألجري اخلاص من يعمل لواحد ويسمى أجري األجري املشرت 

  ؛ البريويت) ٥٣٢- ٥٣١وحد ويستحق األجر بتسليم نفسه مدته (ملتقى األحبر، كتاب اإلجارة: ص 

حد من غري توقيت (واألجراء على ضربني) أي نوعني (أجري مشرتك وأجري خاص فاملشرتك من) يعمل ال لواحد أو لوا

ومن أحكامه أنه (ال يستحق األجرة حىت يعمل) املعقود عليه...(واألجري اخلاص) ويسمى أجري واحد أيضا وهو 

(الذي) يعمل لواحد عمال موقتا �لتخصيص ومن أحكامه أنه (يستحق األجرة بتسليم نفسه يف املدة) املعقود عليها 

  ؛ قدميي)٣٣-٣/٣١(وإن مل يعمل) (اللباب، كتاب اإلجارة: 

  ) ٣٣/ ٣وليس للخاص أن يعمل لغريه ولو عمل نفص من أجرته بقدر ما عمل (املرجع السابق:  

واحلاصل أن األجري املشرتك من ال حيب عليه أن خيتص بواحد عمل لغريه أو مل يعمل وال يشرتط أن يكون عامال لغري 

ع وال يتعذر عليه أن يعمل لغريه (كذا يف التبيني  واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشرتك إذا كان حبيث ال ميتن
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للزيلعي) مث قال واألوجه أن يقال األجري املشرتك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان حمله واألجري اخلاص 

، من يكون العقد واردا على منافعه وال تصري منافعه معلومة إال بذكر املدة أو بذكر املسافة (شرح ا�لة لأل�سي

  ؛ رشيدية)٢/٤٨٢الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب األول:  

(األجري اخلاص يستحق األجرة إذا كان يف مدة اإلجارة حاضرا للعمل وال يستحق عمله �لفعل لكن ليس له أن ميتنع 

ما كمطر عن العمل وإذا امتنع ال يستحق األجرة) ولو كان االمتناع حكما قال يف اجلر املنتقى فلو امتنع ولو حك

  ) ٤٨٧/ ٢ومرض فال أجر (املرجع السابق:  

(األجري املشرتك من يعمل لغري واحد) معناه أن ال خيتص بواحد عمل لغريه أو مل يعمل وال يشرتط أن ال يكون عامال 

لغري واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فقط فهو مشرتك إذا كان ال ميتنع ال ويتعذر عليه أن يعمل لغريه... (وال 

األجري املشرتك (األجر حىت يعمل كالصباغ والقصار) (جممع األ�ر، كتاب اإلجارة، فصل األجري املشرتك   يستحق)

  ؛ إحياء الرتاث) ٢/٣٩١من يعمل لغري واحد: 

(األجري اخلاص) وهو (من يعمل لواحد) قيد صاحب الدرر بقوله عمال مؤقتا �لتخصيص...(ويسمى أجري وحد) 

ص (األجر بتسليم نفسه) أي األجر (مدته) أي العقد سواء عمل أو مل يعمل مع التمكن أيضا (ويستحق) األجري اخلا 

�إلمجاع... وصار كما لو �ع عبدا من رجل حيث ال ميلك بيعه من آخر (جممع األ�ر، كتاب اإلجارة، فصل 

  ؛ إحياء الرتاث)٢/٣٩٣األجري املشرتك من يعمل لغري واحد: 

يعمل ال لواحد أو يعمل له أي لواحد عمال غري مؤقت...وإن مل يعمل لغريه أو مؤقت بال األجري املشرتك هو من  

ختصيص...وال يستحق املشرتك األجر حىت يعمل (الفتاوى الكاملية، كتاب اإلجارة، مطلب يف األجري املشرتك: ص 

  ؛ احلرمني) ١٩٥

لواحد عمال مؤقتا �لتخصيص ويستحق سئلت عن األجري اخلاص وعن حكمه فأجبت قال يف التنوير هو من يعمل 

األجر بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل... وليس للخاص أن يعمل لغريه ولو عمل نقص من عمله أجرته بقدر ما 

  ) ١٩٦عمل (املرجع السابق، مطلب يف األجري اخلاص وحكمه: ص  
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 أو   العمل   هو   حقه  يف   عليه   املعقود  ألن   أشخاص   من   العمل   يتقبل  أن له املشرتك  أن   واخلاص   املشرتك  أي  وحكمهما

 أن   ميكنه  ال   واخلاص   مشرتكا  مسي   الوجه   هذا فمن  لواحد  مستحقة  تضر   مل   منافعه  ألن العامة  من  يتقبل  أن له فكان   أثره

 وإن  مستحقا  األجر   يبقى   وهلذا  �ملنافع   مقابل واألجر  للمستأجر  مستحقة  صارت   املدة   يف   منافعه  ألن   لغريه   يعمل

  ؛ سعيد) ٦٤/ ٦العمل (رد احملتار، كتاب اإلجارة، �ب ضمان األجري:    نقض

(قوله لواحد) أي ملعني واحدا أو أكثر قال القهستاين أو استأجر رجالن أو ثالثة رجال لرعي غنم هلما أو هلم خاصة 

  ) ٦٩/ ٦كان أجريا خاصا كما يف احمليط وغريه (املرجع السابق:  

 عمل  على  واردا  عقده   يكون  من املشرتك  األجري   يقال أن  اصل بينهما... واألوجه اختلف عبارة املشايخ يف احلد الف

 بذكر  أو  املدة   بذكر  إال  معلومة  منافعه   تصري   وال  منافعه   على   واردا  العقد   يكون   من   اخلاص  واألجري   عمله  ببيان  معلوم

  ؛ رشيدية) ٥٠٠/ ٤، الفصل األول:  التبيني (الفتاوى اهلندية، كتاب اإلجارة، الباب الثامن والعشرون   يف كذا  املسافة

 أن غري  من   للمستأجر   يعمل  أن على يستأجر  أن   األول   ضربني  على   فاستئجاره  املشرتك  األجري  وهو   الثاين  القسم  أما 

 أجري  فهو  ذلك   وعلى   لغريه  يعمل  أن   وله  ملستأجره  العمل  على   يقتصر   أن  له  احلال   هذه  ويف   لغريه   العمل   بعدم   يقيد 

 توقيت  غري   من  ما لعمل  يستأجر  أن   الثاين   يعمل   مل   أم   عمل  سواء  املستأجر   لغري العمل بعدم   مقيد  غري   دام   ما  مشرتك

؛ ٤٥٤/ ١: ٤٢٢أيضا (درر احلكام شرح جملة األحكام، كتاب اإلجارة، املادة   مشرتك   أجري   فهذا  العمل   هلذا

  ماجدية) 

 مضى   ومهما   وإجنازه   له   استؤجر  ما  بعمل   يقم  مل  ما  اخلاص  كاألجري   استعداده  مبجرد  األجرة   يستحق  ال  املشرتك  فاألجري

 ال يعمله  مل   فما  قباء  له ليصنع   خياطا إنسان   استأجر  لو   كما  األجرة  من شيئا  يستحق  فال  للعمل حاضر وهو  الزمن   من

  ) ٤٥٨-٤٥٧/ ١:  ٤٢٤أجرة (املرجع السابق، املادة   يستحق

 يشرتط  ال العمل... وإمنا  ذلك  إيفاء  من متكنه  حال  ويف   قادرا   ويكون   للعمل   نفسه  يسلم  أن   للعمل   حاضرا  كونه  ومعىن

 وتلك   للمستأجر   مستحقة  اإلجارة   مدة األجري  منافع  كانت  ملا  ألنه املادة   هذه   يف ورد  كما  �لفعل  اخلاص   األجري   عمل

 العمل  عن   حسي مانع   لألجري   يكن  ومل   األجري   استعمال   يف قصر  إذا فاملستأجر  املنافع   مقابل  واألجرة   �يئت  قد  املنافع 

  ) ٤٥٨/ ١(املرجع السابق:   ) الزيلعي(  يعمل  مل ولو األجرة  أخذ  فلألجري   ومطر  كمرض 
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iv    وصورة األجري اخلاص يف حق االثنني والثالثة أن يستأجر رجالن أو ثالثة راعيا شهرا لريعى غنما هلم أو هلما

  ؛ إدارة القرآن) ١٢/٥٣(احمليط الربهاين، كتاب اإلجارة، الفصل الثامن والعشرون: 

ددة الذين هم يف (كما جاز أن يكون مستأجر األجري اخلاص شخصا واحدا ذلك جيوز أن يكون األشخاص املتع 

حكم شخص واحد مستأجري أجري خاص)... وصورته أن يستأجر رجالن أو ثالثة راعيا شهرا لريعى غنمهم (شرح 

  ؛ رشيدية) ٢/٤٨٣ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب األول: 

احلكام شرح جملة   عقدوه (درر  الذي   الواحد   �لعقد  الواحد  الشخص   حكم   يف املتعددون   األشخاص  عد  وقد 

  ؛ ماجدية) ٤٥٦/ ١: ٤٢٣األحكام، كتاب اإلجارة، املادة 

 إذا  مشرتكا   أو خاصا  األجري   يكون  فكما   مستأجره  حبسب مشرتكا أو  خاصا   يكون  ال   األجري   أن   كله   ذلك  من ويؤخذ 

 هنا  الوارد  التعريف   من أيضا  ويؤخذ اإلجارة  عقد  حسب   متعددا  املستأجر  كان  إذا  كذلك   يكون   واحدا  املستأجر   كان 

 لعمرو  غريه  يعمل  أن   جيوز لزيد  قميصا  يعمل  أن   له   جيوز  كما   مثال  فاخلياط   واحد   لغري يعمل  أن   املشرتك  لألجري   أن

 املشرتك   األجري  إىل   �لنسبة عليه  املعقود   ألن لسواه  العمل   يلتزم  أن  إلنسان   العمل   التزامه  مينع   وال  وغريهم   وخلالد  ولبكر

 يلتزم   أن   له   فليس  اخلاص   األجري  أما   ما  إلنسان ملكا   األجري   منافع تعد   فال  هذا  وعلى   أثره   أوضح بعبارة  أو   العمل   هو

 ميكنه   فال  مستأجريه أو  ملستأجره  املدة  هذه   يف   منافعه   ألن فيها  استؤجر  اليت   املدة   يف  مستأجريه  أو   مستأجره  لغري  عمال

 استأجره  ملن ذلك  يقال  وال)  وحد  أجري( واحد   استأجره  الذي   اخلاص  لألجري ويقال لغريهم  الوقت  عني يف  متليكها

 يف   جاء  ملا  خالفا  وذلك )  احملتار  رد(  وحدا   أجريا  خاص  أجري كل  وليس  خاص  أجري) وحد   أجري (  فكل   أكثر أو  اثنان 

  ) ١/٤٥٧البزازية (املرجع السابق: 

v    والوجه يف ذلك أن أجري الوحد يف الرضاع يشبه األجري املشرتك من حيث أنه ميكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما

بتمامه كما يف اخلياط والقصار مث لو كانت أجري وحد من كل وجه مل تستحق األجر كامال على األول و�مث مبا 

ال ومل �مث فإذا كانت بينهما قلنا ��ا تستحق األجر صنعته ولو كان أجريا مشرتكا من كل وجه استحقت األجر كام

كامال لشبهها �ألجري املشرتك وقلنا ��ا �مث لشبهها �ألجري الوحد (فتح القدير، كتاب اإلجارات، �ب اإلجارة 

  ؛ عامل الكتب) ٧/١٨٨الفاسدة: 

ن على ظئر يف صيب ضاع يف يدها أو ومما يتفرع على عدم ضمان اخلاص ما يف التنوير ومنت الغرر من أنه ال ضما 

سرق ما عليه من احللي قال شارحها العالئي لكو�ا أجري وحد اه لكن ذكروا يف الظئر أ�ا تستحق األجرة على 
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الفريقني إذا آجرت نفسها هلما وهذا يدل على أ�ا يف معىن املشرتك (شرح ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف 

  ؛ رشيدية)٧٢٠/ ٢الفصل الثالث:   اإلجارات، الباب الثامن،

vi   يدها   من الصيب  ضاع   لو  قال  املبسوط  لفظ  عليه  يدل   خاص  أجري   هو قلت  مشرتك   أو خاص  أجري   الظئر  قلت   فإن 

 ما  الذخرية   يف وذكر  اخلاص  األجري  مبنزلة   أل�ا  الظئر  تضمن  مل   شيء  ثيابه  أو   الصيب   حلي من سرق  أو   فمات   وقع  أو

 األول  يعلم  مل  ولو   األول  غري   لقوم  نفسها  أجرت   لو قال  خاصا  يكون   أن جيوز مشرتكا  يكون  كما   أنه  على   يدل

 أ�ا  على يدل  وهذا   يف الفريقني  كامال   األجر  وهلا  منها خيانة  وهذه   أمينة املرضعة  وتصري  صح   منهما  كال  فأرضعت

خاص (البحر الرائق، كتاب اإلجارة:   أ�ا  إىل  نظرا  و�مث   مشرتك   أ�ا   إىل  نظرا  كامال  األجرة  جتب فقلنا  معا   حتتملهما 

  ؛ رشيدية) ٨/٣٨

vii    وإن أجرت الظئر نقسها من قوم آخرين ترضع صبيا هلم وال يعلم بذلك أهلها األولون حىت يفسخوا هذه اإلحارة

فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فقد أمثت وهذه خيانة منها وهلا األجر كمال على الفريقني وال يتصدق بشيء وهذا 

جلواب ال يشكل إذا قال أب الصغري للظئر استأجرتك لرتضع ولدي هذا سنة بكذا ألن الظئر يف هذه الصورة تعترب ا

أجرية مشرتكة ألن األب أوقع العقد أوال على العمل إمنا يشكل فيما إذا قال هلا استأجرتك سنة لرتضع ولدي هذا 

لى املدة أوال... وليس لألجري الواحد أن يؤاجر نفسه من بكذا أل�ا أجرية وحد يف هذه الصورة ألنه أوقع العقد ع

آخر وإذا آجر ال يستحق متام األجر على املستأجر األول و�مث والوجه يف ذلك أن أجري الواحد يف الرضاع يشبه 

جري األجري املشرتك من حيث إنه ميكنه إيفاء العمل إىل كل واحد منهما بتمامه كما يف اخلياط والقصار وإن كانت أ 

وحد من حيث إنه أوقع العقد يف حقهما على املدة ولو كانت أجرية واحد من كل وجه �ن أوقع العقد يف حقهما 

على املدة والعمل عمل ال ميكنها إيفاء لكل واحد منهما على الكمال يف تلك املدة �ن آجرت نفسها يوما للحصاد 

رية مشرتكة من كل وجه استحق األجر كمال ومل �مث فإذا أو للخدمة كمال على األول و�مث مبا صنع ولو كانت أج

كان بينهما قلنا ��ا �مث لشبهها �ألجري الوحد وقلنا ��ا تستحق األجر كمال لشبهها �ألجري املشرتك (احمليط 

  ؛ إدارة القرآن) ١١/٢٩٧الربهاين، كتاب اإلجارة، الفصل العاشر:  

 إن وأمثت  أساءت   فقد  األول  مع   فأرضعته   آخر   صبيا  أخذت  فإن  األول   عم   فرتضعه  آخر  صبيا  �خذ  أن للظئر  وليس

 أرضعت  وملا  الرضاع  كمال  عليها  استحق  قد  فألنه  اإلمث  أما واآلخر   األول  األجر على  وهلا  �لصيب  أضرت   قد  كانت 

وجد  وقد   مطلقا   اإلرضاع العقد   حتت  الداخل   فألن  األجرة   استحقاق  اللنب وأما  لنقصان �حدمها  أضرت فقد   صبيني

  ؛ العلمية) ٥٣-٥٢/ ٦(بدائع الصنائع، كتاب اإلجارة، فصل يف حكم اإلجارة:  
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 إن وأمثت  أساءت   فقد  األول  مع   فأرضعته   آخر   صبيا  أخذت  فإن  األول   مع  فرتضعه  آخر  صبيا  �خذ  أن وليس للظئر

 املفتني   خزانة يف كذا  منه بشيء  تتصدق   وال  الفريقني  على كامال  األجر  وهلا   البدائع   يف كذا  �لصيب  أضرت   كانت 

املشروطة (الفتاوى اهلندية، كتاب اإلجارة،   املدة   يف ولدهم  أرضعت  إن   األول   األجر   من ينقص  وال  هلا   طيب  واألجر

  ؛ رشيدية)٤٣٣/ ٤الباب العاشر:  

 األجري   يشمل  التعريف فهذا  هذا  وعلى )  احملتار  رد(  أكثر  أو   واحدا  اخلاص  لألجري  املستأجر  يكون   أن بني  فرق  وال 

 لغري   عمال  يعمل   أن  ميكنه  ال اخلاص  األجري  أن  التعريف  هذا  من   ويؤخذ)  ٤٢٣(   املادة  يف املذكورين  بقسميه  اخلاص

 العائدة  املنافع   متليك   جيوز  وال   للمستأجر  املدة   تلك  يف   بعمله  االنتفاع  ألن فيها  استؤجر  اليت   املدة   انقضاء  قبل  املستأجر

 الثاين   املستأجر   بعمل  الشتغاله األول  مستأجره  عمل  يف فقصر   لغريه   عمال  �نسان  اخلاص  األجري   عمل   لغريه فلو  إليه

 لو   كما   عمله يف تقصريه  بقدر   األجري  أجر  من ينقص  أن األول  فللمستأجر  لألول خاصة  فيها  املستأجر  املدة   يف

 قامت   لكن  فيها  استأجرها   اليت   املدة   تلك  خالل   يف   منه علم بدون   آخر من نفسها  فأجرت  مدة  ظئرا  إنسان  استأجر

 �شتغاهلا  أحدمها  عن غابت  لو   ما  خبالف  كاملة  املستأجرين  من  األجرة   فلها  القيام   أمت املستأجرين  ولدي   �رضاع

 الظئر  �جيار   العلم   عند  اإلجارة  فسخ  له   أن  كما  ابنه  إرضاع عن فيها  انقطعت  اليت   األ�م  أجرة نقص  فلألول  �آلخر

  ؛ ماجدية) ١/٤٥٤: ٤٢٢اآلخر (درر احلكام شرح جملة األحكام، كتاب اإلجارة، املادة    من   نفسها

viii    وإذا استأجر راعيا شهرا لريعى له غنما فأراد أن يرعى لغريه �جر فلرب الغنم أن مينعه من ذلك ألنه بدأ بذكر

فيكون أجريا له خاصا فإن مل يعلم رب الغنم مبا فعله   املدة وذكر املدة لتقدير املنفعة فيه فتبني أن املعقود عليه منافعه

حىت رعى لغريه فله األجر على الثاين ويطيب له ذلك وال ينقض من أجر األول شيء ألنه قد حصل مقصود األول 

بكماله وحتمل ز�دة مشقة يف الرعي لغريه فما �خذ من الثاين عوض عمله فيكون طيبا له (املبسوط للسرخسي، 

  ؛ الرتاث) ١٦٣/ ١٥جارات، �ب إجارة الراعي:  كتاب اإل 

ولو استأجر راعيا لريعى غنما له فأراد الراعي أن يرعى غنما لغريه �جرة فلرب الغنم منعه من ذلك ألنه أجري وحد 

ألنه أوقع العقد على املدة أوال وليس لألجري الوحد أن يؤاجر نفسه من غريه وإن مل يعلم حىت رعى لغريه طاب له 

ومل ينقص من أجر األول شيء لكنه �مث وال يتصدق بشيء ألنه وإن كان أجري الوحد لكنه ميكنه إيفاء العمل   األجر

  ؛ العلمية) ٣/٣٣١إىل كل واحد منهما بتمامه يف املدة (الفتاوى الولواجلية، كتاب اإلجارة، الفصل األول: 

ix     :؛ كراتشي)٥٩٨/ ٣األحكام، كتاب اإلجارة:   ؛ كراتشي)، (إمداد٣٨٨-٣٨٧/ ٣(إمداد الفتاوى، كتاب اإلجارة  

x  وإذا اشرتط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غريه وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله

  ؛ قدميي) ١٠٦(املختصر للقدوري، كتاب اإلجارة: ص 
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ء �لشرط (املبسوط للسرخسي، كتاب ال تتعني عليه إقامة العمل بيده إال أن يشرتط عليه ذلك فحينئذ جيب الوفا

  ؛ الرتاث)١٥/٨٦اإلجارات:  

(وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غريه) ألن املعقود عليه اتصال العمل يف احملل بعينه 

يف ذمته فيستحق عينه كاملنفعة يف حمل بعينه (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله) ألن املستحق عمل  

، �ب األجر مىت يستحق: توميكن إيفاءه بنفسه و�الستعانة بغريه مبنزلة إيفاء الدين (اهلداية، كتاب اإلجارا

  ؛ شركة عملية) ٣/٢٩٤

وإذا دفع الظئر الصيب إىل خادمتها حىت أرضعته فلها األجر كمال استحسا� ألنه مل يشرتط عليها اإلرضاع بنفسها 

  ؛ إدارة القرآن) ٢٩٧/ ١١اإلجارة، الفصل العاشر: (احمليط الربهاين، كتاب  

(وإن أطلق) �ن مل يقيد بيده وقال خط هذا الثوب يل أو أصبغه بدرهم مثال ألنه �إلطالق رضي بوجود عمل غريه 

  ؛ سعيد) ١٨/ ٦(رد احملتار، كتاب اإلجارة:  

بوجود عمل غريه...وألن املطلق ولو أطلق العقد حني االستئجار فلألجري أن يستعمل غريه ألنه �إلطالق رضي  

ينصرف إىل املعتاد فيما مل يشرتط والصناع يعملون يف العادات �نفسهم �جرائهم فكان له أن يعمل بنفسه و�جريه 

  ؛ رشيدية) ٦٧٣/ ٢(شرح ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب السادس، الفصل الرابع:  

xi  حكم التعاقد مع مصدر البطاقة يف حني أن العقد يصرح �ن حامل البطاقة إن مل يسدد الفاتورة خالل فرتة

السماح...فإن املصدر يتقاضى عليه ز�دة فإن مثل هذا االشرتاط حمرم شرعا لكونه ر� ولكن ميكن حلامل البطاقة 

إن مثل هذه الشروط توجد يف كثري من التحرز منه...مثل هذه الشروط قد عمت �ا البلوى يف زماننا ف

التعامالت...وإمنا أجيز ذلك حلاجة عامة...واشتدت احلاجة إىل مثل هذه البطاقة فاملرجو أن حامله يعترب معذورا يف 

الدخول يف هذا العقد إن شاء هللا تعاىل بعد أخذ مجيع االحتياطات الالزمة ألن ال يلجأ إىل دفع الفائدة الربوية وهللا 

  ؛ معارف القرآن) ٤٦٣- ٤٦٢/ ١انه وتعاىل أعلم (فقه البيوع، املبحث الثالث، الباب الثاين، الشرط الثالث:  سبح

xii   وكذلك إن كان مما ال يقتضيه العقد وال يالئم العقد أيضا لكن للناس فيه تعامال فالبيع جائز كما اشرتى نعال

نعل خفه والقياس أال جيوز وهو قول زفر رمحه هللا ووجه على أن حيذوه البائع أو جرا� على أن خيرزه له خفا أو ي

القياس أن هذا شرط ال يقتضيه العقد وفيه منفعة ألحد العاقدين وأنه مفسد...ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط يف 

يوع، البيع كما تعاملوا االستصناع فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط يف االستصناع (بدائع الصنائع، كتاب الب

  ؛ العلمية)١٧/ ٧شرائط الصحة: 



 

Page 15 of 17 

 

 

وإن كان الشرط شرطا ال يالئم العقد إال أن الشرع ورد جبوازه كاخليار واألجل أو مل يرد الشرع جبوازه لكنه متعارف 

كما إذا اشرتى نعال وشراكا على أن خيذوه البائع جاز البيع وإن كان القياس �ىب جوازه ألن املتعارف والتعامل حجة 

  ؛ إدارة القرآن) ٩/٣٩٣القياس وخيص به األثر (احمليط الربهاين، كتاب البيوع، الفصل السابع:   يرتك به

ويدل على ذلك أ�م صرحوا بفساد البيع بشرط ال يقتضيه العقد وفيه منفعة ألحد املتعاقدين واستدلوا على ذلك 

ى به العرف كبيع نعل على أن حيذوها بنهيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع وشرط و�لقياس واستثنوا من ذلك ما جر 

البائع...قال يف منح الغفار فإن قلت إذا مل يفسد الشرط املتعارف العقد يلزم أن يكون العرف قاضيا على احلديث 

قلت ليس بقاض عليه بل على القياس ألن احلديث معلول بوقوع النزاع املخرج للعقد عن املقصود به وهو قطع 

النزاع فكان موافقا ملعىن احلديث ومل يبق من املوانع إال القياس والعرف قاض عليه ا�ىت فهذا املنازعة والعرف ينفي  

  غاية ما وصل إليه فهمي يف تقرير هذه املسألة وهللا تعلى أعلم

  ؛ مركز البحوث اإلسالمية مردان) ١١٢-١٠٨(نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف: ص  

xiii   عقد بعينها بل لإلفضاء إىل املنازعة (احمليط الربهاين، كتاب اإلجارة، الفصل العاشر: اجلهالة ال توجب فساد ال

  ؛ إدارة القرآن) ٢٩١/ ١١

 فإن   املنازعة  من  مينع  علما  معلوما املنفعة  وهو  عليه  املعقود  يكون  أن   منها   فضروب   عليه  املعقود   إىل  يرجع   الذي   وأما 

 املنازعة   إىل   املفضية  اجلهالة ألن   فال   وإال  العقد  صحة   متنع  املنازعة   إىل  مفضية اجلهالة  تلك  كانت   إن   ينظر  جمهوال كان 

 مفضية تكن  مل   وإن   احلميدة   العاقبة  عن   خللوه   عبثا العقد   فكان  العقد  من   املقصود   حيصل  فال  والتسلم  التسليم  من   متنع 

اإلجارة، فصل يف شرائط الركن: املقصود (بدائع الصنائع، كتاب    فيحصل  والتسلم  التسليم  يوجد   املنازعة   إىل

  ؛ العلمية) ٥٣٩- ٥/٥٣٨

  ) ٢٢/ ٦اجلهالة ال متنع صحة العقد لعينها بل إلفضائها إىل املنازعة (املرجع السابق:  

فإن كان اشرتط عليه حني دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أوالدها معها فهو فاسد يف القياس ألن املعقود عليه هو 

ه وإعالمه ببيان حمله وهنا حمل العمل جمهول ألنه ال يدري ما تلد منها وكم تلد وجهالة املعقود العمل فال بد من إعالم

عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه ألنه عمل الناس وألن هذه اجلهالة ال تفضي إىل املنازعة بينهما 

ال تؤثر يف العقد (املبسوط للسرخسي، كتاب واجلهالة بعينها ال تفسد العقد فكل جهالة ال تفضي إىل املنازعة فهي  

  ؛ الرتاث) ١٥/١٦٢اإلجارات، �ب إجارة الراعي:  
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(رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسو�ا فهو جائز استحسا� وقاال ال جيوز فإن مسى الطعام دراهم ووصف جنس 

لكن هذه جهالة ال توجب الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز) هلما أن األجر جمهول وأليب حنيفة رمحه هللا بلى  

املنازعة ألن العادة بني الناس التوسعة على اآلظار فشابه قفيز حنطة من صربة (شرح جامع الصغري، كتاب اإلجارات، 

  ؛ العلمية) �٥١٣ب اإلجارة الفاسدة: ص 

يف االستحسان وإن شرط عليه يف العقد حني دفع إليه الغنم أن يولدها ويرعى أوالدها معها فهو فاسد يف القياس و 

هو جائز...ووجه القياس أن املعقود عليه جمهول ألن رعي األوالد جمهول ألنه ال يدري قدر ما تلده فكان املعقود 

عليه جمهوال...ووجه االستحسان أن املعقود عليه وإن كان جمهوال لكن هذه اجلهالة ال متنع التسليم والتسلم (الفتاوى  

  ؛ العلمية)٣٣٢/ ٣ل األول: الولواجلية، كتاب اإلجارة، الفص

  ؛ رشيدية) ٨:٣٨واجلهالة إمنا متنع إذا أفضت إىل املنازعة (البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

ولو شرط عليه رعي األوالد صح استحسا� ألن هذه اجلهالة غري مفضية إىل املنازعة (البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

  ؛ رشيدية) ٨/٥٢

 ال جيوز وهو القياس للجهالة...وأليب حنيفة أن هذه اجلهالة ال تفضي إىل املنازعة (وجيوز بطعامها وكسو�ا) وقاال

  ؛ فباء) ٣٢٠/ ١(االختيار لتعليل املختار، كتاب اإلجارة، فصل يف بيان ما جيب إذا فسدت اإلجارة:  

أليب حنيفة...اجلهالة (وجيوز بطعامها وكسو�ا عند أيب حنيفة)... والقياس أن ال جيوز وهو قول أيب يوسف وحممد...و 

  ؛ العلمية) ١/٥٩٣يف هذا ال تفضي إىل املنازعة (اجلوهرة النرية، كتاب اإلجارة: 

(وطعامها وكسو�ا) وعندمها ال جتوز للجهالة وله أن اجلهالة إمنا تفسد العقد إلفضائها إىل املنازعة وهنا ليس كذلك 

  د) ؛ مري حمم ٢٣٢(الدرر احلكام، �ب اإلجارة الفاسدة: ص 

(بطعامها وكسو�ا) هذا عند أيب حنيفة رمحه هللا وقاال ال جيوز وهو قول الشافعي وهو القياس ألن األجر جمهولة فصار 

كما إذا استأجرها �ما للطبخ واخلبز وله أن اجلهالة هنا ال تفضي إىل املنازعة...واجلهالة إذا مل تفض إىل املنازعة ال 

  ؛ إمدادية)١٠٦/ ٤اإلجارة، �ب اإلجارة الفاسدة:   متنع الصحة (تبيني احلقائق، كتاب

(وإجارة احلمام واحلجام الظئر �جر معني وبطعامها وكسو�ا) وقاال ال جيوز للجهالة وهو القياس وله أن اجلهالة ال 

، تفضي إىل املنازعة ألن العادة التوسعة على األظئار شفقة على األوالد وهو استحسان (اإليضاح يف شرح اإلصالح

  ؛ العلمية) ٣١١/ ٢كتاب اإلحارة، �ب اإلجارة الفاسدة:  
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(وجيوز) أيضا (بطعامها وكسو�ا) استحسا� عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز ألن األجرة جمهولة وله أن اجلهالة ال تفضي 

  ) ؛ قدميي٣٨/ ٣إىل املنازعة ألن العادة التوسعة على األظآر شفقة على األوالد (اللباب، كتاب اإلجارة: 

من فسادها جلهالة األجرة ما إذا شرك علف الدابة ومرمة الدار ومغارمها والعشر واخلراج ومؤنة الرد على املستأجر إال 

يف استئجار الظئر فإنه جيوز �جر معني وبطعامها وكسو�ا وهلا الوسط من ذلك جلر�ن العادة �لتوسعة على الظئر 

ىل النزاع واجلهالة ليست مانعة لذا�ا بل لكو�ا مفضية إىل النزاع (شرح شفقة على الولد فلم تكن اجلهالة مفضية إ 

  ؛ رشيدية)٥٣٨/ ٢ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب الثاين، الفصل الرابع: 


