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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، والنطاق  )AAA(  اجلمعية األمريكية للسياراتالسيارات، وعضوية  على التأمني 

 املوسَّع للتوظيف القائم على اخلدمة 

 مقدمة 

فيها حرمته وا  تناولُ   مفّصلةٍ   ى فتاو بعلماء املاضي القريب  استوعبه  مفهوم التأمني مل يبَق جديًدا على املسلمني، وقد    إنّ 

عظم حبوثهم دارت حول التأمني على احلياة، إال أّ�م كتبوا عن  والقمار والغرر، و�لرغم من أن مُ ملا حيمله من معىن الر� 

بنفس   العقارات  والتأمني على  السيارات  اي  ذ الاألسلوب  التأمني على  الكتابة حول  احلياة. مارسوه يف  لتأمني على 

. ولكنَّ كبار علمائهممشاخيهم و   توجيهات  ود وفقَ عقوَد التأمني على مّر العق –عامَّتهم وخاصَّتهم–واجتنب املسلمون  

ا وفقً العقود واخليارات احلالية،  أن يُعيدوا النظر يف دراسة  ، فينبغي للعلماء  مبرور الوقتعقوَد التأمني تعرَّضت للتغيري  

 يف  استعمال كلمة «التأمني»ك( )i( العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين تقول: إنّ  الفقهية اليت لقاعدة ل

)، أو غريه  الصّحيّ التأمني    و أ  ، أو العقار،  احلياةالتأمني على  (  ه خيتلف يف كل قسم من أقسام  التأمني   ، فإّن مفهوم ) الَعقد 

�إلضافة التأمني على السيارات،  حقيقة  تتحّدث عن  هذه الورقة  و .  إىل دراسة مستقلةقسم من هذه األقسام  وحيتاج كل  

خاصةً إىل   السيارات،  على  التأمني  تشبه  اليت  األخرى  للسيارات مع    العضويةِ   اشرتاكَ   اخلدمات  األمريكية  اجلمعية 

)AAA(. 

 التأمني على السيارات 

كذلك �مني   ى(ويسمَّ   )Liability(�مني املسؤولية    - ١:  ، وهيينقسم التأمني على السيارات إىل ثالثة أقسام أساسية

التأمني الشامل -٣).  Collision(  االصطدامالتأمني ضّد    -٢.  ))Third-partyأو التأمني ضد الغري (  الطرف الثالث 

)Comprehensive(  ختتلف من عقد إىل عقد، ومن شركة إىل شركة، إال أّن الفرق قد  . ولكل منها تفصيال�ا اليت

الضرر الالحق جبسد تكلفة  هو أّن األّول يغّطي    االصطدام التأمني ضد  تغطية  �مني املسؤولية و تغطية  األساسي بني  
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 االصطدامأّما التأمني ضد    ،التأمني   حامل وثيقة  من  اخلطأحال كون ، فقط  الطرف اآلخر وممتلكاته املتعّرضة للحادث

األضراَر غري   -   االصطدام إىل جانب ما يغطيه التأمني ضد    – يغّطي  التأمني الشامل و   حامل الوثيقة كذلك. فيغّطي  

 الطقس. وأضرار  كذلك، مثل: السرقة والتخريب العمد    الصطداماملتعلقة � 

ومع ذلك، يبقى   .و�مني املسؤولية متطلٌَّب قانوّين يف معظم وال�ت أمريكا، مما جعل أكثر العلماء يذهب إىل جوازه

 النَظر عن املتطلبات القانونية؟  للتأمني جائزة يف حد ذا�ا، بغضِّ السؤال: هل األقسام الثالثة  

(صاحب وثيقة التأمني) يدفع قسطًا �بًتا لشركة التأمني على فواصل زمنية   َعَليه  واإلطار العام لعقد التأمني هو أن املؤمَّن 

لتعويض تغطية مطالَبًة    املؤمَّن عليه  م عندما يقدِّ . مث  ّددها التعاقد بينهماحي ، كما  التأمنيشرِكُة  ها  تخدمة تولّ مقابل  حمّددة  

، يف حٍني تغّطي شركة عليها ُمسبَـًقا  اقفَ متـَّ   قيمة قابلة لالقتطاعأو التأمني الشامل، حيتاج أن يدفع    االصطداملتأمني ضد  ا

النفقات اإلضافية (اخلاضعة  العقد   التأمني  على تقييمها   عتمدةً ، م التاليني  اخليارين �حد  ). وللشركة أن �خَذ  حلدود 

 لألضرار:

حيتفظ �ملال لنفسه.  وكتب   أويف تصليح سيارته،    يستعمل ذلك   الذي و للشركة أن حترر شيًكا حلامل وثيقة التأمني،    - ١

عندما حتكم على التأمني بعدم اجلواز، ملا فيه من معىن الر� والقمار على وجه اخلصوص  هذه الصورة  تقصد    ىالفتاو 

 . )ii( والغرر

مباشرة، فال    -٢ السيارات  تدفعه لورشة تصليح  بل  الوثيقة،  املال إىل صاحب  تدَفع  املؤمَّنيللشركة أال   َعَليه  تسّلم 

  السابقة على هذه الصورة.   ى(صاحب الوثيقة) أّي دفعٍة مالّيٍة من الشركة، وعلى هذا، فال تنطبق الفتاو 

 قبل النقاش عن جواز هذه الصورة.   ومع ذلك، ال بّد من استقراء أنواع التوظيف يف الشريعة 

 أنواع التوظيف 

التوظيف إىل قسمني:   الفقهاء  بينهما وّضحوا  أجري خاص. و�لرغم من أ�م    - ٢أجري مشرتَك، و  - ١قّسم  الفروق 

خمتلفة  الفرق  )iii( �شكال  أن  إّال  يكون  بينهما    اجلوهريَّ ،  املشرتك  األجري  أن  على  عمُله  هو:   املشروع أساس  قائًما 

)project-based(  اخلدمةأساس  ، بينما يكون توظيف األجري اخلاص قائًما على)service-based( . 

على إمتام العمل. وله أن يقتصر على عتمد  ت  أجرتهألن    ؛فلألجري املشرتك أن يعمل على مشاريع متعددة يف آن واحد 

يف حني أّن األجري اخلاص حيّدد وقَته لعميل واحد،   على الرغم من أنَّ العقَد ال يُلزمه بذلك.مشروع واحد إَذا أراد،  
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يتعاقد . فاألجري اخلاص  ا وكيًفاعن احتياج العميل هلذه اخلدمات كم� النَظر    خلدماته، بغضّ   توفريه   عتمد على ته  توأجر 

 . )iv( كان العميل شخًصا واحًدا أم أشخاًصا متعّددةسواء أ يف وقت واحد،  لى خدمة عميل واحد  ع

 توسيع نطاق التوظيف القائم على اخلدمة 

تعاُقدها فمع عميل واحد، ومع ذلك تُرضع صبي�ا آخر أيًضا.   خصصت وقتها للتعاقد  ينظر الفقهاء يف قضية الظئر اليت  

. ورغم أ�ا كانت متعاقدة )v( من الصبيَّني ُتشبه األجري املشرتَك  ُيشِبه عقد األجري اخلاّص، لكّن قدرَ�ا على أداء حق كلٍّ 

نهما بطريقة كاملة. ولكنها تعدُّ من كليهما، فقد أّدت حقَّ كّل واحد م  أجرة كاملةمع عميل واحد، إال أّن هلا أن تقبل  

ونظر   .)vii( األصليستطع الوفاء مبتطلبات العميل  ت�مث إن مل  كما  .  )vi( شروط التعاقديف نظر الشرع أل�ا نقضت  آمثًة  

 .)viii( مع إيفائِه حقَّ العميل األصليالراعي املتعاقد مع طرٍف واحٍد، ولكنه يرعى غنم غريه،   مسألةالفقهاء كذلك يف 

عاقد تاألجري اخلاص هو من ال يستطيع أن ي  أنّ يفهم املرُء    ،بعد دراسة التوضيحات واألمثلة املختلفة لنوعي التوظيف

أقّر الفقهاء �مكانية حدوث ذلك، وإن وعلى الرغم من ذلك،  قوق الطرف األّول.  حب خر بدون اإلخالل  اآل طرف  المع  

 �لعقد األّول مما يوجب اإلمث. السري  كان اإلخالل  

 وهو قادر على أن يؤدي حقوق عمالء  –كما هو احلال مع األجري اخلاص   –خدماته لعميله   وفِّرأمَّا إذا ُعوِقَد املرُء لي

بل .  )ix(فليكن هذا التوسيع لـ«ألجري اخلاص» جائزًا  ،هموكانوا مجيًعا على علٍم بذلك وموافقني على عمله مع،  متعددين

 .)x(رضيةما عليه من املسؤولية بطريقة مُ  ليعينوه على أداءآخرين    له أن يستأجر موظفني ومتعاقدينو 

 والتأمني  )AAA(  يكية للسياراتاجلمعية األمر عضوية  

ملشرتكيها رسوم شهرية أنواًعا من املساعدات على الطريق  مقابَل    )AAA(  اجلمعية األمريكية للسيارات  تقّدم عضوية

مع آالف من العمالء، تتعاقد اجلمعية  . و ، وغريها، مثل: قطر السيارة، وتغيري اإلطار، واستبدال البطاريةعند احلاجة

ضمن النطاق املوسَّع لألجري اخلاص (كما نوقش   ا بطريقة مرضية. فتقع خدما�خدمتهم مجيًعا    تقدر علىومع ذلك،  

 ة.يف هذه العضوياالشرتاك  أعاله)، و�لتايل جتوز  

إذا أّدت متطلبات   –أو غريها    ) AAA(سواء كانت اجلمعية األمريكية للسيارات  –وكذلك شركة التأمني على السيارات  

أن عليه  . وعلى املؤمَّن  (اجلواز)  بدون دفع املبَلغ مباشرة إليه، تقع خدما�ا ضمن النطاق نفسه عليه  الشخص املؤمَّن  

أن يتسّلم أّي تعويض دون  مباشرة  لقيام بتصليح السيارة  �  - دائما    – لشركة التأمني    السماح   ينوي منذ بداية العقد
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ذلك اخليار أبًدا، يستخدم  نوى املرء أّال  طاملا    التعويض النقدّي يف العقد خيار تسّلم  نقدّي منها. وجيوز التغاضي عن  

ينوي املرء القيام طاملا  كما جيوز التغاضي يف قضية بطاقة االئتمان عن الدفع اجلزئي الذي يكلِّف فوائد مستحقة الدفع،  

 . )xi(لدفع كامًال ويف حينه�

قبل استغالل خدمات شركة التأمني فشرٌط زائٌد لصاحل   )deductible(مبلغ إضايف قابل للخصم  وأّما موضوع دفع  

 .)xii( ألنه أصبح متعارفًا ومعيارًا صناعي�ا  ؛ شركة التأمني، إال أن الشريعة حتتمل هذا الشرط املشكل

مثل جهالة عدد   –والتأمني على السيارات    )AAA(يف اجلمعية األمريكية للسيارات  وأمَّا اجلهالة اليت حتتويها العضوية  

 . )xiii( ال تفضي إىل املنازعة عادةً  ألن هذه اجلهالة   ؛فال يؤثر سلًبا على التعاقد  –  ااملرّات اليت توّفر الشركة خدما� 

 خامتة 

التأمني اليت عقود  إن علماء املاضي القريب شرحوا بدقّة عدَم جواز التأمني ملا فيه من معىن الر� والقمار والغرر، وكل  

. ولكن كلمة «التأمني» بنفسها ال تكفي للحكم ةعدُّ غَري جائز تس  ،اليت وضحوها يف كتب فتاويهماحملظورة  البنية  تطابق  

جلواز، انطاق    تدخل يف   –كما فّصلنا آنًفا    –على العقد بعدم اجلواز، فإّن هناك بعض الصور للتأمني على السيارات  

اشرتاك إىل عقود أخرى مثل  املفهوم  ف القائم على اخلدمة: األجري اخلاص. وميتّد مثل هذا  يف ضوء الفهم املوسَّع للموظ

 . )AAA(اجلمعية األمريكية للسيارات  عضوية  

التأمني و   االصطدامضد  التأمني  (�نواعه املختلفة:    التأمني على السيارات  ِيف جيوز االشرتاك    ما سبق ذكرُه، فإنه وبناء على  

 . )AAA(  ع اجلمعية األمريكية للسياراتجيوز اشرتاك العضوية مالشامل)، كما  

  وهللا أعلم 

  فيت أبرار مرزا امل

  فيت عبد هللا �� امل

  فيت سهيل �رحممدامل

 م ٢٠١٦سمرب يد ١٨هـ املوافق ١٤٣٨ربيع األول  ١٨
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]i [ واملباين  العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ 

 ؛ القلم) ٥٥(شرح القواعد الفقهية، القاعدة الثانية: ص 

]ii[  :؛ سعيد)،  ٢٥-٧/٢٤؛ زمزم)، (أحسن الفتاوى، �ب الر� والقمار: ٢٨٩-١/٢٨٨(جديد فقهي مسائل، معاشي مسائل

، (إمداد األحكام، كتاب الر�  ؛ فاروقية) ١٦/٣٨٩(فتاوى حممودية، كتاب البيوع، �ب الر�، فصل فيما يتعلق �لتأمني على احلياة: 

 ؛ حقانية) ٢٢٠/ ٦؛ كراتشي)، (فتاوى حقانية، كتاب الر�: ٤٩١- ٣/٤٩٠والقمار، مسائل جديدة متعلقة ر� وقمار: 

]iii[ املشايخ رمحهم هللا يف احلد الفاصل بينهما وبعضهم قالوا األجري املشرتك من يستحق األجر �لعمل ال بتسليم النفس   عبارة اختلف

للعلم واألجري اخلاص من يستحق األجر بتسليم النفس ومبضي املدة وال يشرتط العمل يف حق الستحقاق األجر وبعضهم قالوا األجري  

احد واألجري اخلاص من يتقبل العمل من واحد وإمنا يعرف استحقاق األجر �لعمل على العبارة  املشرتك من يتقبل العمل من غري و 

 األوىل �يقاع العقد على العمل  

 ؛ إدارة القرآن) ١٢/٣٨(احمليط الربهاين، كتاب اإلجارة، الفصل الثامن والعشرون:  

 نفسه للرعي يف بعض املدة مل يستحق من األجر بقدره    واألجري الوحد إمنا يستحق األجر بتسليم النفس يف املدة فإذا مل يسلم

  ) ١٢/٦١(املرجع السابق: 

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

 املسمى �ألجري املشرتك  

  ؛ العلمية) ٥١٧/ ٥عناها: (بدائع الصنائع، كتاب اإلجارة، فصل يف ركن اإلجارة وم

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

عا إال أن املنفعة  النوعني املنفعة ويف اآلخر العمل وهي يف احلقيقة نوع واحد أل�ا بيع املنفعة فكان املعقود عليه املنفعة يف النوعني مجي 

ختتلف �ختالف حمل املنفعة فيختلف استيفاؤها �ستيفاء منافع املنازل �لسكىن واألراضي �لزراعة والثياب واحللل وعبيد اخلدمة  

يم  �خلدمة والدواب �لركوب واحلمل واألواين والظروف �الستعمال والصناع �لعمل من اخلياطة والقصارة وحنومها وقد يقام فيه تسل 

 النفس مقام االستيفاء كما يف أجري الوحد حىت لو سلم نفسه يف املدة ومل يعمل يستحق األجر  

  ) ٥١٨-٥/٥١٧(املرجع السابق: 

  ) ٦/٥٤فاألجري ال خيلو إما إن كان مشرتكا أو خاصا وهو املسمى أجريا لواحد (املرجع السابق، فصل يف حكم اإلجارة: 
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يتقبل األعمال من الناس) كالصباغ والقصار واخلياط أو غريه (و) يستحق األجرة بعمله (وليس ملن استأجر  فاألجري املشرتك (هو الذي  

   غنمه لريعى  أو  للخدمة شهرا   رجال يستأجر  أن اخلاص واألجري … أن مينعه عن العمل لغريه)

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

  يستحق  الذي  هو اخلاص  واألجري …ضربني أجري مشرتك وأجري خاص فاملشرتك من ال يستحق األجرة حىت يعمل واألجراء على 

   يعمل مل  وإن املدة يف  نفسه  بتسليم األجرة

  ) قدميي  ؛١٠٣ ص : اإلجارة  كتاب  للقدوري، املختصر (

 واحد  وحكم األجري املشرتك أن يتقبل العمل لغري واحد واخلاص ال ميكنه أن يعمل لغري 

  ؛ رشيدية) ٤٧/ ٨(البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

  بتسليم األجرة يستحق  الذي  اخلاص  واألجري… واألجراء ضر�ن أجري مشرتك وأجري خاص فاملشرتك من ال يستحق األجرة حىت يعمل

   يعمل   مل وإن  املدة يف  نفسه 

  ) النوادر ؛ ٢/٧٨:  اإلجارة كتاب  القدسي، احلاوي (

 مة اإلجارة لغريه عمال ألن املدة خصت للمستأجر لو عمل اآلخر عمال ينقص من أجرته بقدر ما عمل  وأجري الواحد ال يعمل يف ذ

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

 وإمنا مسي أجري وحد ألنه ال ميكنه أن يعمل لغريه ألن منافعه يف املددة صارت مستحقة له  

  ؛ شركة علمية) ٣/٣١٠ألجري: (اهلداية، كتاب اإلجارات، �ب ضمان ا

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

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

ري الوحد أيضا (ويستحق األجرة بتسليم نفسه وإن مل يعمل) أل�ا مقابلة �ملنافع وإمنا ذكر العمل  أج  يسمى خاصا  كان   فلهذا غريه  إىل

 لصرف املنفعة املستحقة إىل تلك اجلهة ومنافعه صارت مستوفاة �لتسليم تقديرا حيث فو�ا عليه فاستحق األجرة  

  ؛ قباء) ٣١٥-١/٣١٤ارة، فصل يف أنواع األجراء وحكم األجري: (االختيار لتعليل املختار، كتاب اإلج

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

فا فلو قال صاحب اهلداية وقد  ولكن يشرتط فيها بيان املدة وهلذا جعله صاحب أحد نوعي االستئجار على األعمال كما ذكر�ه آن 

تكون عقدا على املنفعة كاستئجار الدور واحلوانيت وحنوها كان أوىل اه كاله (أقول) ليس هذا بشيء ألن إجارة أجري الوحد ليست  

 بعقد على العمل وهلذا يستحق أجري الوحد األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل  

  عامل الكتب)  ؛١٥١/ ٧(فتح القدير، كتب اإلجارات: 
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 إمنا مسي خاصا ألنه خيتص بعمله دون غريه ألنه ال يصح أن يعمل لغريه يف املدة  

  ؛ العلمية) ٥٨٤/ ١(اجلوهرة النرية، كتاب اإلجارة: 

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

م أو بيومني كان أجريا مشرتكا وإن مل يعمل لغريه (أو مؤقتا بال ختصيص) يعين إذا استأجر رجال  بيو   مقيد  غري بيته   يف  اخلبز أو  للخياطة

لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجري مشرتك إال أن يقول وال ترع غنم غريي فحينئذ يصري أجري واحد وسيأيت حتقيقه (وإمنا يستحق) أي  

 جري املشرتك (األجر) إال (بعمله كالصباغ وحنوه)  ال يستحق األ

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

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

يعمل كأجري شخص خلدمته أو رعي غنمه) وليس له أن يعمل لغريه ألن منافعه  سبق (ويستحق األجر بتسليم نفسه مدته وإن مل 

 صارت مستحقة له واألجر مقابل �ا  

  ) ٢٣٦(املرجع السابق: ص 

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

راعيا شهرا لريعى له غنما مسماة �جر معلوم فإنه أجري خاص �ول الكالم أقول سره أنه أوقع الكالم على املدة يف أوله  يستأجر 

 فتكون منافعه للمستأجر يف تلك املدة فيمتنع أن يكون لغري فيها أيضا  

  ) ٢٣٦(املرجع السابق: ص 

جري املشرتك من يعمل لغري واحد) معناه من ال جيب عليه أن خيتص  األجراء على ضربني أجري خاص وأجري مشرتك قال رمحه هللا (األ

بواحد عمل لغريه أو مل يعمل (وال يشرتط أن يكون عامال لغري واحد بل) إذا عمل لواحد أيضا فهو مشرتك إذا كان حبيث ال ميتنع وال  

وعلى عمل معلوم ببيان حمله ليسلم من النقض  يتعذر عليه أن يعمل لغريه واألوجه أن يقال األجري املشرتك من يكون عقده واردا 

واألجري اخلاص من يكون العقد واردا على منافعه وال تصري منافعه معلومة إال بذكر املدة أو بذكر املسافة ومنافعه يف حكم العني فإذا  

د عليه فيه هو الوصف الذي  صارت مستحقة بعقد املعاوضة إلنسان ال يتمكن من إجيا�ا لغريه خبالف األجري املشرتك ألن املعقو 

حيدث يف العني بعمله فال حيتاج إىل ذكره املدة وال ميتنع عليه تقبل مثل ذلك العمل من غريه ألن ما استحقه األول يف حكم الدين يف  

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

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

فقال بعضهم األجري املشرتك من يتقبل العمل من غري واحد واألجري اخلاص من يتقبل العمل من واحد وقال القدوري املشرتك من ال  

يستحق األجر حىت يعمل واخلاص الذي يستحق األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل وهذا يؤل إىل الدور ألن هذا حكم ال  

يعرفه إال من يعرف األجري املشرتك واخلاص وحكمهما أن املشرتك له أن يتقبل العمل من أشخاص ألن املعقود عليه يف حقه هو العمل  

من العامة ألن منافعه مل تصر مستحقة لواحد فمن هذه الوجه مسي مشرتكا واألجري اخلاص ال ميكنه أن   أو أثره فكان له أن يتقبل 
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 يعمل لغريه ألن منافعه يف املدة صارت مستحقة للمستأجر واألجر مقابل �ملنافع وهلذا يبقى األجر مستحقا وإن نقص العمل  

  ؛ إمدادية) ١٣٤-٤/١٣٣(تبيني احلقائق، كتاب اإلجارة، �ب ضمان األجري: 

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

األجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو مل يعمل مسي أجريا خاصا وأجري وحد ألنه خيتص به الواحد وهو املستأجر وليس له أن يعمل لغريه  

 فعه يف املدة صارت مستحقة له واألجر مقابل �ا  ألن منا

  ) ٤/١٣٧(املرجع السابق: 

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

  واألجري (  …وهو من يتقبل العمل من غري واحد املشرتك هو العمل املعلوم ببيان حمله (وله أن يعمل للعامة) إشارة إىل قول آخر 

)  يعمل مل  وإن(  العمل على القدرة مع االستئجار  أي )  مدته (…أكثر   أو واحد  مستأجر  إىل) نفسه بتسليم (  األجر) تستحق…اخلاص

   األجر يستحق  مل عنه  امتنع فلو  عنه  ميتنع ال  لكن

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

  ويستحق  وحد  أجري  ويسمى لواحد يعمل  من اخلاص  واألجري…األجري املشرتك من يعمل لغري واحد وال يستحق األجر حىت يعمل 

   مدته  نفسه   بتسليم األجر

  ) البريويت  ؛٥٣٢-٥٣١ ص : اإلجارة كتاب   األحبر، ملتقى (

فاملشرتك من) يعمل ال لواحد أو لواحد من غري توقيت ومن أحكامه أنه  (واألجراء على ضربني) أي نوعني (أجري مشرتك وأجري خاص 

  موقتا  عمال  لواحد يعمل )  الذي( وهو  أيضا  واحد  أجري ويسمى) اخلاص واألجري (… (ال يستحق األجرة حىت يعمل) املعقود عليه

 )  يعمل  مل وإن (  عليها املعقود )  املدة  يف  نفسه بتسليم  األجرة يستحق(  أنه  أحكامه  ومن �لتخصيص 

  دميي) ق ؛٣٣- ٣/٣١: اإلجارة كتاب   اللباب،(

 وليس للخاص أن يعمل لغريه ولو عمل نفص من أجرته بقدر ما عمل  

  ) ٣/٣٣(املرجع السابق: 

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

يضا فهو مشرتك إذا كان حبيث ال ميتنع وال يتعذر عليه أن يعمل لغريه (كذا يف التبيني للزيلعي) مث قال واألوجه أن يقال  عمل لواحد أ 

األجري املشرتك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان حمله واألجري اخلاص من يكون العقد واردا على منافعه وال تصري منافعه  

 و بذكر املسافة  معلومة إال بذكر املدة أ

  ؛ رشيدية) ٤٨٢/ ٢(شرح ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب األول: 
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(األجري اخلاص يستحق األجرة إذا كان يف مدة اإلجارة حاضرا للعمل وال يستحق عمله �لفعل لكن ليس له أن ميتنع عن العمل وإذا  

 ل يف اجلر املنتقى فلو امتنع ولو حكما كمطر ومرض فال أجر  امتنع ال يستحق األجرة) ولو كان االمتناع حكما قا 

  ) ٢/٤٨٧(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  

شرتك (األجر حىت  امل األجري) يستحق  وال(  … عليه أن يعمل لغريه إذا عمل لواحد أيضا فقط فهو مشرتك إذا كان ال ميتنع ال ويتعذر

 يعمل كالصباغ والقصار)  

  ؛ إحياء الرتاث) ٢/٣٩١(جممع األ�ر، كتاب اإلجارة، فصل األجري املشرتك من يعمل لغري واحد: 

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

  �ع لو  كما   وصار …ليم نفسه) أي األجر (مدته) أي العقد سواء عمل أو مل يعمل مع التمكن �إلمجاع بتس  األجر(  اخلاص األجري

   آخر  من  بيعه ميلك   ال حيث  رجل  من  عبدا

  ) الرتاث إحياء ؛ ٢/٣٩٣: واحد  لغري يعمل  من  املشرتك  األجري فصل اإلجارة، كتاب   األ�ر، جممع(

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

   يعمل حىت  األجر  املشرتك يستحق 

  ) احلرمني ؛١٩٥ ص : املشرتك  األجري يف  مطلب   اإلجارة، كتاب   الكاملية، الفتاوى(

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

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

  ) ١٩٦ ص : وحكمه  اخلاص  األجري يف  مطلب   السابق، املرجع(

املشرتك له أن يتقبل العمل من أشخاص ألن املعقود عليه يف حقه هو العمل أو أثره فكان له أن  وحكمهما أي املشرتك واخلاص أن  

يتقبل من العامة ألن منافعه مل تضر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه مسي مشرتكا واخلاص ال ميكنه أن يعمل لغريه ألن منافعه يف املدة  

(رد احملتار، كتاب اإلجارة، �ب ضمان  ا يبقى األجر مستحقا وإن نقض العمل  صارت مستحقة للمستأجر واألجر مقابل �ملنافع وهلذ

  ؛ سعيد) ٦/٦٤األجري: 

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

 كما يف احمليط وغريه  

  ) ٦/٦٩(املرجع السابق: 
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شرتك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان عمله  امل األجري يقال أن   واألوجه … اختلف عبارة املشايخ يف احلد الفاصل بينهما

 واألجري اخلاص من يكون العقد واردا على منافعه وال تصري منافعه معلومة إال بذكر املدة أو بذكر املسافة كذا يف التبيني  

  ؛ رشيدية) ٤/٥٠٠إلجارة، الباب الثامن والعشرون، الفصل األول:  (الفتاوى اهلندية، كتاب ا

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

فهو أجري مشرتك ما دام غري مقيد بعدم العمل  لغريه ويف هذه احلال له أن يقتصر على العمل ملستأجره وله أن يعمل لغريه وعلى ذلك 

 لغري املستأجر سواء عمل أم مل يعمل الثاين أن يستأجر لعمل ما من غري توقيت هلذا العمل فهذا أجري مشرتك أيضا  

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

ستعداده كاألجري اخلاص ما مل يقم بعمل ما استؤجر له وإجنازه ومهما مضى من الزمن وهو  فاألجري املشرتك ال يستحق األجرة مبجرد ا

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

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

ط عمل األجري  يشرت  ال  وإمنا  … سه للعمل ويكون قادرا ويف حال متكنه من إيفاء ذلك العملومعىن كونه حاضرا للعمل أن يسلم نف

اخلاص �لفعل كما ورد يف هذه املادة ألنه ملا كانت منافع األجري مدة اإلجارة مستحقة للمستأجر وتلك املنافع قد �يئت واألجرة  

كن لألجري مانع حسي عن العمل كمرض ومطر فلألجري أخذ األجرة ولو مل  مقابل املنافع فاملستأجر إذا قصر يف استعمال األجري ومل ي

 يعمل (الزيلعي)  

 ) ١/٤٥٨(املرجع السابق: 

]iv[   وصورة األجري اخلاص يف حق االثنني والثالثة أن يستأجر رجالن أو ثالثة راعيا شهرا لريعى غنما هلم أو هلما 

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

(كما جاز أن يكون مستأجر األجري اخلاص شخصا واحدا ذلك جيوز أن يكون األشخاص املتعددة الذين هم يف حكم شخص واحد  

   غنمهم لريعى  شهرا راعيا   ثالثة أو  رجالن   يستأجر  أن  وصورته … مستأجري أجري خاص)

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

 وقد عد األشخاص املتعددون يف حكم الشخص الواحد �لعقد الواحد الذي عقدوه  

  ؛ ماجدية) ١/٤٥٦: ٤٢٣(درر احلكام شرح جملة األحكام، كتاب اإلجارة، املادة 

جري خاصا أو مشرتكا إذا كان املستأجر  ويؤخذ من ذلك كله أن األجري ال يكون خاصا أو مشرتكا حبسب مستأجره فكما يكون األ

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

ع التزامه العمل  لغري واحد فاخلياط مثال كما جيوز له أن يعمل قميصا لزيد جيوز أن يعمل غريه لعمرو ولبكر وخلالد وغريهم وال مين

إلنسان أن يلتزم العمل لسواه ألن املعقود عليه �لنسبة إىل األجري املشرتك هو العمل أو بعبارة أوضح أثره وعلى هذا فال تعد منافع  



 

Page 11 of 16 

 

 

منافعه يف  األجري ملكا إلنسان ما أما األجري اخلاص فليس له أن يلتزم عمال لغري مستأجره أو مستأجريه يف املدة اليت استؤجر فيها ألن 

هذه املدة ملستأجره أو مستأجريه فال ميكنه متليكها يف عني الوقت لغريهم ويقال لألجري اخلاص الذي استأجره واحد (أجري وحد) وال  

يقال ذلك ملن استأجره اثنان أو أكثر فكل (أجري وحد) أجري خاص وليس كل أجري خاص أجريا وحدا (رد احملتار) وذلك خالفا ملا  

 زازية  جاء يف الب 

 ) ١/٤٥٧(املرجع السابق: 

]v[  ملشرتك من حيث أنه ميكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه كما يف  ا األجري يشبه  الرضاع يف الوحد  أجري  أن ذلك   يف  والوجه

اخلياط والقصار مث لو كانت أجري وحد من كل وجه مل تستحق األجر كامال على األول و�مث مبا صنعته ولو كان أجريا مشرتكا من كل  

كامال لشبهها �ألجري املشرتك وقلنا ��ا �مث لشبهها  وجه استحقت األجر كامال ومل �مث فإذا كانت بينهما قلنا ��ا تستحق األجر  

 �ألجري الوحد  

 ؛ عامل الكتب) ٧/١٨٨(فتح القدير، كتاب اإلجارات، �ب اإلجارة الفاسدة: 

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

قال شارحها العالئي لكو�ا أجري وحد اه لكن ذكروا يف الظئر أ�ا تستحق األجرة على الفريقني إذا آجرت نفسها هلما وهذا  احللي 

 يدل على أ�ا يف معىن املشرتك  

 ؛ رشيدية) ٢/٧٢٠(شرح ا�لة لأل�سي، الكتاب الثاين يف اإلجارات، الباب الثامن، الفصل الثالث: 

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

أو سرق من حلي الصيب أو ثيابه شيء مل تضمن الظئر أل�ا مبنزلة األجري اخلاص وذكر يف الذخرية ما يدل على أنه كما يكون مشرتكا  

ول ولو مل يعلم األول فأرضعت كال منهما صح وتصري املرضعة أمينة وهذه  جيوز أن يكون خاصا قال لو أجرت نفسها لقوم غري األ

إىل  خيانة منها وهلا األجر كامال يف الفريقني وهذا يدل على أ�ا حتتملهما معا فقلنا جتب األجرة كامال نظرا إىل أ�ا مشرتك و�مث نظرا 

 أ�ا خاص  

 ؛ رشيدية) ٣٨/ ٨(البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

]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 اجلواب ال يشكل إذا قال أب  

دي هذا سنة بكذا ألن الظئر يف هذه الصورة تعترب أجرية مشرتكة ألن األب أوقع العقد أوال على  الصغري للظئر استأجرتك لرتضع ول 

العمل إمنا يشكل فيما إذا قال هلا استأجرتك سنة لرتضع ولدي هذا بكذا أل�ا أجرية وحد يف هذه الصورة ألنه أوقع العقد على املدة  

  أن   ذلك يف  والوجه  و�مث  األول املستأجر على األجر  متام   يستحق  ال آجر  وإذا آخر من   نفسه يؤاجر  أن الواحد لألجري   وليس … أوال

اء العمل إىل كل واحد منهما بتمامه كما يف اخلياط والقصار وإن  إيف ميكنه  إنه  حيث من املشرتك األجري يشبه   الرضاع يف  الواحد أجري

كانت أجرية واحد من كل وجه �ن أوقع العقد يف حقهما على  كانت أجري وحد من حيث إنه أوقع العقد يف حقهما على املدة ولو  
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املدة والعمل عمل ال ميكنها إيفاء لكل واحد منهما على الكمال يف تلك املدة �ن آجرت نفسها يوما للحصاد أو للخدمة كمال على  

ان بينهما قلنا ��ا �مث لشبهها �ألجري  األول و�مث مبا صنع ولو كانت أجرية مشرتكة من كل وجه استحق األجر كمال ومل �مث فإذا ك

 الوحد وقلنا ��ا تستحق األجر كمال لشبهها �ألجري املشرتك  

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

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

�لصيب وهلا األجر على األول واآلخر أما اإلمث فألنه قد استحق عليها كمال الرضاع وملا أرضعت صبيني فقد أضرت �حدمها لنقصان  

 اللنب وأما استحقاق األجرة فألن الداخل حتت العقد اإلرضاع مطلقا وقد وجد  

  ؛ العلمية) ٥٣-٦/٥٢ارة: (بدائع الصنائع، كتاب اإلجارة، فصل يف حكم اإلج

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

�لصيب كذا يف البدائع وهلا األجر كامال على الفريقني وال تتصدق بشيء منه كذا يف خزانة املفتني واألجر طيب هلا وال ينقص من  

 األول إن أرضعت ولدهم يف املدة املشروطة  األجر 

  ؛ رشيدية) ٤٣٣/ ٤(الفتاوى اهلندية، كتاب اإلجارة، الباب العاشر: 

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

لتعريف أن األجري اخلاص ال ميكنه أن يعمل عمال لغري املستأجر قبل انقضاء املدة اليت  ) ويؤخذ من هذا ا ٤٢٣املذكورين يف املادة (

ال  استؤجر فيها ألن االنتفاع بعمله يف تلك املدة للمستأجر وال جيوز متليك املنافع العائدة إليه لغريه فلو عمل األجري اخلاص �نسان عم 

ملستأجر الثاين يف املدة املستأجر فيها لألول خاصة فللمستأجر األول أن ينقص  لغريه فقصر يف عمل مستأجره األول الشتغاله بعمل ا

من أجر األجري بقدر تقصريه يف عمله كما لو استأجر إنسان ظئرا مدة فأجرت نفسها من آخر بدون علم منه يف خالل تلك املدة  

جرة من املستأجرين كاملة خبالف ما لو غابت عن أحدمها  اليت استأجرها فيها لكن قامت �رضاع ولدي املستأجرين أمت القيام فلها األ

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

 من اآلخر  

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

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

  لتقدير املنفعة فيه فتبني أن املعقود عليه منافعه فيكون أجريا له خاصا فإن مل يعلم رب الغنم مبا فعله حىت رعى لغريه فله األجر على

طيب له ذلك وال ينقض من أجر األول شيء ألنه قد حصل مقصود األول بكماله وحتمل ز�دة مشقة يف الرعي لغريه فما  الثاين وي

 �خذ من الثاين عوض عمله فيكون طيبا له  

 ؛ الرتاث) ١٥/١٦٣(املبسوط للسرخسي، كتاب اإلجارات، �ب إجارة الراعي: 
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يرعى غنما لغريه �جرة فلرب الغنم منعه من ذلك ألنه أجري وحد ألنه أوقع العقد  ولو استأجر راعيا لريعى غنما له فأراد الراعي أن  

على املدة أوال وليس لألجري الوحد أن يؤاجر نفسه من غريه وإن مل يعلم حىت رعى لغريه طاب له األجر ومل ينقص من أجر األول  

 يفاء العمل إىل كل واحد منهما بتمامه يف املدة  شيء لكنه �مث وال يتصدق بشيء ألنه وإن كان أجري الوحد لكنه ميكنه إ

 ؛ العلمية) ٣/٣٣١(الفتاوى الولواجلية، كتاب اإلجارة، الفصل األول: 

]ix[  :؛ كراتشي) ٣/٥٩٨؛ كراتشي)، (إمداد األحكام، كتاب اإلجارة:  ٣٨٨-٣/٣٨٧(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 

 ال تتعني عليه إقامة العمل بيده إال أن يشرتط عليه ذلك فحينئذ جيب الوفاء �لشرط  

  ؛ الرتاث) ١٥/٨٦ (املبسوط للسرخسي، كتاب اإلجارات:

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

و�الستعانة  كاملنفعة يف حمل بعينه (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله) ألن املستحق عمل يف ذمته وميكن إيفاءه بنفسه 

 بغريه مبنزلة إيفاء الدين  

  ؛ شركة عملية) ٣/٢٩٤(اهلداية، كتاب اإلجارات، �ب األجر مىت يستحق: 

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

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

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

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

  املعتاد إىل   ينصرف  املطلق وألن…ولو أطلق العقد حني االستئجار فلألجري أن يستعمل غريه ألنه �إلطالق رضي بوجود عمل غريه

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

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

]xi[  فإن…حامل البطاقة إن مل يسدد الفاتورة خالل فرتة السماححكم التعاقد مع مصدر البطاقة يف حني أن العقد يصرح �ن  

  قد  الشروط هذه مثل …ضى عليه ز�دة فإن مثل هذا االشرتاط حمرم شرعا لكونه ر� ولكن ميكن حلامل البطاقة التحرز منه يتقا  املصدر

  إىل احلاجة  واشتدت … عامة  حلاجة  ذلك  أجيز  وإمنا…التعامالت من   كثري  يف  توجد  الشروط هذه مثل   فإن زماننا يف  البلوى  �ا  عمت

عترب معذورا يف الدخول يف هذا العقد إن شاء هللا تعاىل بعد أخذ مجيع االحتياطات الالزمة ألن ال  ي حامله  أن   فاملرجو البطاقة هذه مثل 
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 يلجأ إىل دفع الفائدة الربوية وهللا سبحانه وتعاىل أعلم  

 ؛ معارف القرآن) ٤٦٣- ٤٦٢/ ١ين، الشرط الثالث: (فقه البيوع، املبحث الثالث، الباب الثا 

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

ووجه القياس أن هذا شرط ال يقتضيه العقد  البائع أو جرا� على أن خيرزه له خفا أو ينعل خفه والقياس أال جيوز وهو قول زفر رمحه هللا 

الناس تعاملوا هذا الشرط يف البيع كما تعاملوا االستصناع فسقط القياس بتعامل   أن ولنا …وفيه منفعة ألحد العاقدين وأنه مفسد

 الناس كما سقط يف االستصناع  

 ؛ العلمية) ٧/١٧(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط الصحة: 

طا ال يالئم العقد إال أن الشرع ورد جبوازه كاخليار واألجل أو مل يرد الشرع جبوازه لكنه متعارف كما إذا اشرتى نعال  وإن كان الشرط شر 

 وشراكا على أن خيذوه البائع جاز البيع وإن كان القياس �ىب جوازه ألن املتعارف والتعامل حجة يرتك به القياس وخيص به األثر  

  ؛ إدارة القرآن) ٣٩٣/ ٩وع، الفصل السابع: (احمليط الربهاين، كتاب البي

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

  قلت  فإن الغفار نحم  يف  قال…وسلم عن بيع وشرط و�لقياس واستثنوا من ذلك ما جرى به العرف كبيع نعل على أن حيذوها البائع

حلديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس ألن احلديث  ا  على قاضيا العرف  يكون  أن يلزم  العقد  املتعارف الشرط  يفسد مل  إذا

املوانع إال  معلول بوقوع النزاع املخرج للعقد عن املقصود به وهو قطع املنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا ملعىن احلديث ومل يبق من 

 القياس والعرف قاض عليه ا�ىت فهذا 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[   املنازعة إىل   لإلفضاء  بل بعينها  العقد فساد توجب   ال اجلهالة   

 ) القرآن إدارة ؛ ١١/٢٩١: العاشر الفصل اإلجارة،  كتاب  الربهاين، احمليط (

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

وإال فال ألن اجلهالة املفضية إىل املنازعة متنع من التسليم والتسلم فال حيصل  إن كانت تلك اجلهالة مفضية إىل املنازعة متنع صحة العقد 

 املقصود من العقد فكان العقد عبثا خللوه عن العاقبة احلميدة وإن مل تكن مفضية إىل املنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل املقصود  

  ؛ العلمية) ٥٣٩-٥/٥٣٨(بدائع الصنائع، كتاب اإلجارة، فصل يف شرائط الركن: 

 اجلهالة ال متنع صحة العقد لعينها بل إلفضائها إىل املنازعة  

  ) ٦/٢٢(املرجع السابق: 

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

هول ألنه ال يدري ما تلد منها وكم تلد وجهالة املعقود عليه مفسدة للعقد ولكنه  إعالمه وإعالمه ببيان حمله وهنا حمل العمل جم
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استحسن ذلك فأجازه ألنه عمل الناس وألن هذه اجلهالة ال تفضي إىل املنازعة بينهما واجلهالة بعينها ال تفسد العقد فكل جهالة ال  

 تفضي إىل املنازعة فهي ال تؤثر يف العقد  

  ؛ الرتاث) ١٥/١٦٢اب اإلجارات، �ب إجارة الراعي: (املبسوط للسرخسي، كت

(رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسو�ا فهو جائز استحسا� وقاال ال جيوز فإن مسى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها  

عادة بني الناس التوسعة على  فهو جائز) هلما أن األجر جمهول وأليب حنيفة رمحه هللا بلى لكن هذه جهالة ال توجب املنازعة ألن ال

 اآلظار فشابه قفيز حنطة من صربة  

  ؛ العلمية) ٥١٣(شرح جامع الصغري، كتاب اإلجارات، �ب اإلجارة الفاسدة: ص 

  ووجه…وإن شرط عليه يف العقد حني دفع إليه الغنم أن يولدها ويرعى أوالدها معها فهو فاسد يف القياس ويف االستحسان هو جائز

  أن   االستحسان ووجه …جمهوال عليه املعقود  فكان  تلده  ما  قدر يدري  ال ألنه  جمهول األوالد  رعي  ألن  جمهول  عليه عقود امل أن   القياس

   والتسلم  التسليم متنع  ال اجلهالة  هذه  لكن  جمهوال كان  وإن عليه  املعقود 

  ؛ العلمية) ٣/٣٣٢رة، الفصل األول: اإلجا كتاب  الولواجلية، الفتاوى(

 متنع إذا أفضت إىل املنازعة  واجلهالة إمنا  

  ؛ رشيدية) ٨:٣٨(البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

 ولو شرط عليه رعي األوالد صح استحسا� ألن هذه اجلهالة غري مفضية إىل املنازعة  

  ؛ رشيدية) ٥٢/ ٨(البحر الرائق، كتاب اإلجارة: 

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

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

  ال هذا يف  اجلهالة …حنيفة  وأليب …وحممد  يوسف  أيب قول  وهو جيوز  ال  أن والقياس   …(وجيوز بطعامها وكسو�ا عند أيب حنيفة) 

   املنازعة  إىل تفضي 

  ) العلمية  ؛٥٩٣/ ١: اإلجارة كتاب  النرية، اجلوهرة(

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

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

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

   الصحة  متنع  ال املنازعة  إىل تفض  مل  إذا  واجلهالة…استأجرها �ما للطبخ واخلبز وله أن اجلهالة هنا ال تفضي إىل املنازعة 

  ية) ؛ إمداد٤/١٠٦جارة، �ب اإلجارة الفاسدة: اإل كتاب  احلقائق، تبيني(
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  (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  

  العلمية)  ؛ ٢/٣١١(اإليضاح يف شرح اإلصالح، كتاب اإلحارة، �ب اإلجارة الفاسدة: 

  (وجيوز) أيضا (بطعامها وكسو�ا) استحسا� عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز ألن األجرة جمهولة وله أن اجلهالة ال تفضي إىل املنازعة ألن 

 العادة التوسعة على األظآر شفقة على األوالد  

  ؛ قدميي) ٣/٣٨(اللباب، كتاب اإلجارة: 

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

الظئر فإنه جيوز �جر معني وبطعامها وكسو�ا وهلا الوسط من ذلك جلر�ن العادة �لتوسعة على الظئر شفقة على الولد فلم تكن  

 و�ا مفضية إىل النزاع  اجلهالة مفضية إىل النزاع واجلهالة ليست مانعة لذا�ا بل لك

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


