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 باب املساقاة
 وسيأيت تعريفها إن شاء هللا .

 ) وهي جائزة بالسنة (
ُهَما-َعْن اِْبِن ُعَمَر  ُ َعن ْ َها ِمْن ََثٍَر, أَْو َزرٍْع ( ُمت هَفٌق َعَلْيِه . ) َأنه َرُسوَل َاَّللِه  -َرِضَي َاَّلله  َعاَمَل أَْهَل َخْيبَ َر ِبَشْطِر َما ََيْرُُج ِمن ْ
َنا ",  -  َماف َسَأأَُووا أَْن يُِررهُهْ  َِهَا َعَلأ أَْن َيْفُفوا َعَمَلَها َوَلُْ  ِصْفُ  اَوَهَمِر, سَ َراَل َلُْ  َرُسوُل َاَّللهِ َوِف رَِوايٍَة لَُ  صُِررُُّكْ  َِهَا َعَلأ َذِوَك َما ِشئ ْ

 . -سَ َررُّوا َِهَا, َحَّته َأْجََلُهْ  ُعَمُر 
 ا ( .َدَسَع ِإََل يَ ُهوِد َخْيبَ َر ََنَْل َخْيبَ َر َوأَْرَضَها َعَلأ أَْن يَ ْعَتِمُلوَها ِمْن أَْمَوالِِْ , َوَوُه َشْطُر ََثَرِهَ  َل َاَّللِه َوِوُمْأِلٍ ف ) أَنه َرُسو 

 وقووه ) أو زرع ( هذه مزارعة ., سرووه ) من َثر ( هذه مأاقاة 
 سجمهور اوعلماء علأ جوازها .

سعليه مجهور اوعلماء ماوك , واوشاسعي , واوَوري , وأبو يوس  , وحممد بن احلأن  –يعين املأاقاة  –ها أما جواز  قال ابن رشد :
 .         ) بداية اجملتهد ( .صاحبا أيب حنيفة , وأمحد , وداود 

رهاء إال أبا حنيفة دون ف واملأاقاة حفمها جائزة , ال يعرف خَلف بني اوفحابة واوتابعني ِف جوازها , وهو قول اوف وقال املاوردي
 أصحابة , سإصه تفرد بإبطالا .

 ساقاه  علأ صف  ما خترجه األرض من اوَمرة ( . وجاء ِف بعض اوروايات ) أصه لحديث اوأابق , و
 خيرب اويهود أن يعملوها ويزرعوها , ول  شطر ما َيرج منها ( . وِف رواية ولبخاري ) أعطأ اونيب 

 راد به املأاقاة , حيث يطلق أهل املدينة علأ املأاقاة املعاملة .سرووه ) أن عملوها ( ي
 وقووه ) أن يزرعوها ( يراد َها املزارعة , ساحلديث مجع بني عردي املأاقاة واملزارعة .

 ) وهي دفع شجر ملن يقوم مبصاحله جبزء من مثره ( . 
 هذا تعري  املأاقاة .

 ي هو أه  األعمال اوذي يأتفيد منها اوتمر .ساملأاقاة ف وغة مشترة من اوأري ألن اوأر 
 أن يدسع اورجل شجره إَل آخر ويروم بأريه وعمل سائر ما حيتاج إويه جبزء معلوم من َثره مشاع .  وتعريفها : 

 مَال ف إصأان عنده أرض وعليها أشجار من َنيل وأعناب ورمان وغريها , سأعطاها شخفاً ينميها جبزء من اوَمرة .
 ف مأخوذة من اوزرع , وهي دسع أرض ملن يزرعها جبزء معلوم مما َيرج منها . واملزارعة

 سهذا جيوز . –مََلً  –مَالا ف إصأان عنده أرض بيضاء وويس سيها زرع , سأعطاها سَلحاً يزرعها ووه صف  اوزرع 
 1فائدة : 

و بَِلْفِظ  ُمَعاَمَلٍة َوُمَفاََلٍَة , َواْعَمْل ُبْأَتاِن َهَذا َحَّته , صهُه َوْفظَُها اْوَمْوُضوُع َلَا َوَتِفحُّ اْوُمَأاقَاُة  بَِلْفِظ ُمَأاقَاة أِلَ  (  كشاف القناعجاء ِف ) 
 .بَ ْيِع أِلَنه اْوَرْفَد اْوَمْعََن , سَِإَذا َدله َعَلْيِه بَِأيِ  َوْفٍظ َكاَن َصحه َكاوْ  ,َتْفُمَل ََثَرَتُُه َوِبُفلِ  َوْفٍظ يُ َؤدِ ي َمْعَناَها 

 2فائدة : 
سَ َلْو قَاَل اْسَتْأَجْرُتَك وِتَ ْعَمَل ِل ِف َهَذا احْلَاِئِط بِِنْفِ  ََثَرَتِِه أَْو  . , ..َأْي اْوُمَأاقَاُة بَِلْفِظ إَجاَرٍة  ,َوَتِفحُّ ِهَي  ( كشاف القناعجاء ِف ) 

 ا يَُدلُّ َعَلأ اْوُمرَاِد ِمْنُه .َزْرِعِه َصحه ؛ أِلَنه اْوَرْفَد اْوَمْعََن َوَقْد َوِجَد مَ 
 َوِإْن قَاَل ف اْسَتْأَجْرُتك وِتَ ْعَمَل ِل ِف َهَذا احْلَاِئِط , َحَّته َتْفُمَل ََثَرَتُُه , بِِنْفِ  ََثَرَتِِه .ف  وقال ابن قدامة
 َواوَهاِن َيِفحُّ ... . َسِفيِه َوْجَهاِن ف

َهاَوُهَو أَِقيُس ؛ أِلَصهُه ُمَؤدٍ  وِلْ   .      ) املغين ( . َمْعََن , َسَفحه بِِه اْوَعْرُد , َكَأائِِر اأْلَْوَفاِظ اْوُمت هَفِق َعَلي ْ
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 ) ويشرتط أن يكون على مثر يؤكل ( .
 ف أن يفون اوشجر وه َثر يؤكل وينتفع به , كاونخل , واوعنب , واورمان وحنوها . هذا الشرط األول

 مل يفح , وولعامل أجرة املَل , ألن املأاقاة إمنا تفون جبزء من اوَمرة , وهذا ال َثرة وه .سإن مل يفن وه َثر كاألثل , 
 وكذا وو كان وه َثر غري مأكول , كاوفنوبر واوررظ .

ُر َمْرُفوٍد , َكاوفهنَ ْوبَِر َواأْلَْرِز , َسََل ََتُوُز َوأَمها َما اَل ََثََر َوُه ِمْن اوشهَجِر , َكاوفهْفَفاِف َواَلَْْوِز َوحَنْوِِِهَا , أَْو َوُه َثََ ف  قال ابن قدامة ٌر َغي ْ
 اْوُمَأاقَاُة َعَلْيِه .

 َوبِِه قَاَل َماِوٌك , َواوشهاِسِعيُّ .
 .َواَل صَ ْعَلُ  ِسيِه ِخََلسًا ؛ أِلَصهُه وَْيَس ِبَْنُفوٍص َعَلْيِه , َواَل ِف َمْعََن اْوَمْنُفوِص 

َا َتُفوُن جِبُْزٍء ِمْن اوَهَمرَِة , َوَهَذا اَل ََثَرََة َوهُ َوأِلَنه اْوُمَأا   .         ) املغين ( . قَاَة إمنه
 يفح علأ شجر ويس وه َثر . وحينئذ يردر ولعامل أجرة املَل .  وقيل :

 ويفح أيضاً أن يفون ويس ِبأكول .
 ) جبزء مشاع معلوم منها ( . 

 قاة جبزء من اوَمر مشاع معلوم , كاوربع , واوَلث , واونف  .أن تفون املأا هذا الشرط الثاين :
 رع ( .ز عامل أهل خيرب بشطر ما َيرج منها من َثر أو  حلديث ابن عمر اوأابق ) أن رسول هللا 

 واملراد باوشطر هنا ف اونف  . 
 ف ِل َثرة هذا اوعام , ووك َثرة اوعام اورادم , ال يفح . لو قال
 َلاصب اوشرقي , ووك َثرة اَلاصب اوغريب , ال يفح .ف ِل َثرة ا لو قال
 صاع , ال يفح . 100ف ولعامل  لو قال
 ف ساقيتك علأ أن وك اوَلث , سإصه جيوز , ويفون وفاحب األرض اوَلَان . إن قال

 سإذا عني حق أحدِها ساوباقي وآلخر .
ْعُلوٍم ِمْن اوَهَمرَِة ُمَشاٍع , َكاونِ ْفِ  َواوَ ُُّلِث , حِلَِديِث اْبِن ُعَمَر ف َعاَمَل أَْهَل , َخْيبَ َر اْوُمَأاقَاَة اَل َتِفحُّ إاله َعَلأ ُجْزٍء مَ  قال ابن قدامة :

َها  ص هَها َقْد اَل ََتِْمُل , سَ َتُفوُن اوَهَمرَُة ُكلَُّها َوِإْن َشَرَط َوُه ََثََر ََنَََلٍت بَِعْيِنَها , ملَْ جَيُْز ؛ أِلَ .. . َوَسَواٌء َقله اَْلُْزُء أَْو َكَُ َر ,, ِبَشْطِر َما ََيْرُُج ِمن ْ
ُرَها , سَ َتُفوُن اوَهَمرَُة ُكلَُّها وِْلَعاِملِ   .       ) املغين ( . ِوَربِ  اْوَماِل , َوَقْد اَل ََتِْمُل َغي ْ

 ) وهي عقد جائز ( . 
 وهذا مذهب احلنابلة .

َنا ( . ْ  َرُسوُل َاَّللِه .. سَ َراَل لَُ ) . ابن عمر اوأابق حلديث  -أ  صُِررُُّكْ  َِهَا َعَلأ َذِوَك َما ِشئ ْ
 أصه وو كان الزماً مل جيز بغريه تردير مدة , وال جيعل اخلرية إويه ِف مدة إقراره  . وجه الداللة :

تاج إويه , وعمر أجَله  من األرض مل ينرل عنه أصه قدر ل  ذوك ِبدة , ووو قدر مدة مل يرتك صرله , ألن هذا مما حي وألن اونيب  -ب
 وأخرجه  من خيرب , ووو كاصت ل  مدة مردرة مل جيز إخراجه  منها .

 أهنا عرد الزم . ف إَل وذهب بعض العلماء
 وهذا قول مجهور اوعلماء من احلنفية , واملاوفية , واوشاسعية , واختيار ابن تيمية .

 ألصه عرد معاوضة سفان الزماً كاإلجارة . -أ
 أصه وو كان جائزاً َلاز ورب املال سأخهما إذا أدركت اوَمرة سيأرط حق اوعامل سيأتضر .-ب
 أن اووساء باووعد واجب وإخَلسه حمرم , سإذا عرد معه علأ سنة وزمه اووساء به من باب اووساء باوشروط وهو واجب .-ج
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 الراجح .وهذا اورول هو 
 فوعلأ هذا اورول 

 سإن يردر علأ اوعامل اوعمل ملرض أو حنوه , سإصه يرأ  , ويروم مرامه علأ حأابه . ال ميفن ألحدِها اوفأخ ,
 ) وعلى كلٍ منهما ما جرت العادة به ( . 

أي ف وعلأ كل من اوعامل وصاحب األرض ما جرت اوعادة به , ألصه مل يرد سيه صص ) بأن علأ اوعامل كذا وعلأ صاحب األرض كذا ( 
 عرف , ساملعروف عرساً كاملشروط شرطاً .سيفون املرجع سيه إَل او

 1 فائدة :
 اوعرف يدل علأ أن علأ اوعامل احلرث واوأري واوتأميد وقطع األغفان اورديئة , وإصَلح طرق املاء وحنو ذوك .

 وعلأ رب املال ما حيفظ األصل كبناء حائط , أو بناء ما اهندم منه , وحفر اوبئر , وإحضار آوة رسع املاء .
م اوعامل ورب األرض مما ويس سيه صص , سريجع سيه إَل اوعرف , سما تعارف عليه اوناس أصه من اختفاص اوعامل وزمه , أو من سما يلز 

 اختفاص رب األرض وزمه , سإن مل يفن هناك عرف معلوم سعلأ ما تشارطاه .
 2فائدة :

 أقل مدة ولمأاقاة .
َها ؛ أِلَنه اْوَمْرُفوَد أَْن َيْشرَتِ سََأمها أََقلُّ اْوُمدهِة .. ف . قال ابن قدامة َكا ِِف اوَهَمرَِة , , سَ َيتَ َردهُر ِبُدهٍة َتْفُمُل اوَهَمرَُة ِسيَها , َسََل جَيُوُز َعَلأ أََقله ِمن ْ

ِة  ٍة اَل َتْفُمُل ِسيَها اوَه , َواَل يُوَجُد ِِف أََقله ِمْن َهِذِه اْوُمده  َمَرُة , سَاْوُمَأاقَاُة سَاِسَدٌة .سَِإْن َساقَاُه َعَلأ ُمده
 ) وكذا املزارعة جبزء من الزرع معلوم ( .

 تردم أن املزارعة  مأخوذة من اوزرع .
 دسع أرض ملن يزرعها جبزء معلوم مما َيرج منها .  وتعريفها :

 سهذا جيوز . –ََلً م –مَالا ف إصأان عنده أرض بيضاء وويس سيها زرع , سأعطاها سَلحاً يزرعها ووه صف  اوزرع 
 ذا شرط خرج به ما وو دسع األرض ملن يزرعها جماصاً, سهذه ال تأمأ مزارعة؛ ألن اوزرع كله ولعامل.ه) جبزء (  سرووه

مَال ذوكف رجل عنده أرض, ووه صديق عاطل, سرال وهف يا سَلن خذ أرضي, وازرعها واسرتزق هللا َها, بدون أي سه  وفاحب 
مزارعة, وإمنا هي منحة منحها صاحب األرض ملن يعمل سيها سَل تفح مزارعة؛ ألن املزارعة صوع من املشاركة, األرض, سهذه ال تأمأ 

 وفنها تربع.
إن أعطاه إياها جبزء أو بشيء معلوم مما ال َيرج من األرض, سليأت مزارعة بل هي ( أي ف مما َيرج من األرض , س ) من الزرعوقووه 

 . ه األرض ازرعها ِبائة صاع من اورب سهذا يفح, وفن يفون إجارةإجارة, مَل أن يرولف خذ هذ
ألصين مل أقلف ِبائة صاع مما َيرج منها, بل مائة صاع من اورب, ساوعوض اآلن ثابت ِف اوذمة, ويس صاَتًا من عمل هذا املزارع, بل هو  

 ثابت ِف اوذمة حَّت وإن مل يزرعها يلزمه مائة صاع.
 اجملهول, سلو قالف خذ هذه األرض مزارعة ببعض اوزرع, سهذا ال جيوز؛ ألن اوبعض جمهول, سَل بد أن حُيَدِ د.خرج به (  معلوموقووه ) 

من وأيضاً ال بد أن يفون معلوَم اونأبة يعين أن علمه صأيب, وويس باوتعيني, ساونأبة أن يرولف ربع, ثلث, ُعشر, وما أشبه ذوك, احرتازاً 
باوتعيني ال تفح معه املزارعة, مَل أن يرولف وك اَلاصب اوشرقي من األرض, وِل اَلاصب اوغريب, سهذا ال جيوز؛ املعلوم باوتعيني, واملعلوم 

 ) اوشرح املمتع ( .   ألصه قد يأل  هذا ويهلك هذا أو باوعفس.
َا َكاَن اَونهاُس يُ َؤاِجُروَن َعَلأ َعْن ِكرَاِء َاأْلَْرِض بِا َعْن َحْنظََلَة ْبِن قَ ْيٍس قَاَل )َسأَْوُت رَاِسَع ْبَن َخِديٍج  وذهَهِب َواْوِفضهِة? سَ َراَلف اَل بَْأَس بِِه, ِإمنه

ِلُك َهَذا, وملَْ َيُفْن َهَذا َويَ هْ  َعَلأ اْوَماِذيَاصَاِت, َوأَقْ َباِل َاَلََْداِوِل, َوَأْشَياَء ِمْن اَوزهرِْع, سَ يَ ْهِلُك َهَذا َوَيْأَلُ  َهَذا, َوَيْأَل ُ  َعْهِد َرُسوِل َاَّللِه 
 ِلٌ   .وِلنهاِس ِكرَاٌء ِإاله َهَذا, سَِلَذِوَك َزَجَر َعْنُه, سََأمها َشْيٌء َمْعُلوٌم َمْضُموٌن َسََل بَْأَس بِِه ( َرَواُه ُمأْ 
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, ٍة, َوِوآْلَخِر َزرَْع ُأْخَرى, ِمََْل أَْن َيْشرَتَِط أِلََحِدِِهَا َزرَْع صَاِحيَ َزْرًعا بَِعْيِنهِ  وِْلَعاِملِ , وَ اأْلَْرِض َزْرًعا بَِعْيِنهِ  َوِإْن زَاَرَعُه َعَلأ أَنه وَِرب ِ  قال ابن قدامة :
َفرًِداأَْو َيْشرَتَِط َأَحُدُِهَا َما عَ  ي ُْر , غَ َر َصِحيٌح ِِف اون هْهِي َعْنهُ اخْلَب َ  ؛ أِلَنه سَاِسٌد بِِإمْجَاِع اْوُعَلَماء, سَ ُهَو هِ , أَْو َمَع َصِفيبِ َلأ اوأهَواِقي َواَلََْداِوِل, إمها ُمن ْ

َ ُمَعاَرٍض َواَل َمْنُأوخٍ  َفرُِد َأَحُدُِهَا بِاْوَغلهِة ُدوَن َصاِحِبِه . أِلََحِدِِهَا ُدوَن اآْلَخرِ , َوأِلَصهُه يُ َؤدِ ي إََل تَ َلِ  َما ُعنيِ   ) املغين (   , سَ يَ ن ْ
 . ) وال يشرتط كون البذر من رب األرض (

 هل يشرتط أن يفون اوبذر من رب األرض أم ال علأ قووني فاختل  اوعلماء ِف هذه املأأوة ف 
 ف أصه يشرتط . القول األول

 وهذا املذهب , وهو مذهب اوشاسعية .
 قاووا ف قياساً علأ املضاربة , سفما أصه ِف املضاربة يفون اوعمل من شخص , واملال من شخص , سفذوك املزارعة .

 أصه ال يشرتط , سيجوز من رب األرض وجيوز من اوعامل . الثاين : القول
 وابن اوري  ., ورجح هذا اورول ابن قدامة 

 اوبذر علأ املألمني . .. ( ومل يذكر اونيب عامل أهل خيرب . ) أصه  ابن عمر اوأابقحلديث 
و زرع , علأ أن يعمروها من أموال  , سفان اوبذر من عامل أهل خيرب بشطر ما َيرج منها من َثر أ ف سإن اونيب  قال ابن تيمية

 عنده  .
ما كان  وقد ذكر ابن اوري  أن احلديث دويل علأ عدم اشرتاط كون اوبذر من رب األرض , وإمنا جيوز أن يفون من اوعامل , سإن اونيب 

 ينرل اوبذر إويه  من املدينة قطعاً .
رب  األرض قاسوها علأ املضاربة , وهذا اورياس مع أصه خماو  ولأنة اوفحيحة وأقوال واوذين اشرتطوا اوبذر من  قال ابن القيم :

 اوفحابة , سهو من أسأد اورياس , سإن املال ِف املضاربة يرجع إَل صاحبه ويرتأمان اوربح , سهذا صظري األرض ِف املزارعة , وأما اوبذر
 إحلاقه باونفع اوذاهب أوَل من إحلاقه باألصل اوباقي ... اوذي ال يعود صظريه إَل صاحبه , بل يذهب صفع األرض , س

 . وحديث ابن عمر ف ) أن اونيب عامل أهل خيرب ... ( ومل يذكر اوبذر علأ اونيب 
 الراجح .وهذا اورول هو 

 باب اإلجـــــــــارة
 تعريفها :

 ( .ف مشترة من األجر وهو اوعوض . قال تعاَل ) وو شئت الختذت عليه أج راً  لغة
 ف عرد علأ منفعة مباحة من عني معينة أو موصوسة ِف اوذمة مدة معلومة, أو علأ عمل معلوم بعوض معلوم.وشرعا  

 ( .الكتاب والسنة واإلمجاع ب ) وهي جائزة
 أي ف أن اإلجارة جائزة باوفتاب واوأنة واإلمجاع .

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْوَرِويُّ اأْلَِمنُي ( . قال تعاَل ) قَاَوْت ِإْحَداُِهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنه   َخي ْ
 وقال تعاَل ) سَِإْن أَْرَضْعَن َوُفْ  َسآتُوُهنه ُأُجوَرُهنه ( .

ُجٌل أَْعَطأ يب ُُثه َغَدَر, َوَرُجٌل بَاَع َثََلثٌَة أَصَا َخْفُمُهْ  يَ ْوَم اَْوِرَياَمِةف رَ  -عز وجل  -) قَاَل َاَّللُه  قَاَلف قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  وَعْن َأيب ُهَريْ َرَة 
 اوبخاري .ُحرًّا , َسَأَكَل ََثََنُه, َوَرُجٌل ِاْسَتْأَجَر َأِجريًا , سَاْستَ ْوََف ِمْنُه, ومََلْ يُ ْعِطِه َأْجرَُه ( َرَواُه 

 ة .رجَلً يدوه اوطريق ِف سفره ولهجر  وقد استأجر اونيب 
يِل , َهاِدياً ِخر ِيتاً َوْهَو َعَلأ  َوأَبُو َبْفٍر َرُجًَل ِمْن َبيِن  قَاَوْت ) ... َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اَّللِه   َزْوَج اونهيِب ِ  -رضأ هللا عنها  -عن َعاِئَشَة  اودِ 

 ( رواه اوبخاري . ِديِن ُكفهاِر قُ رَْيٍش , َسَدسَ َعا ِإوَْيِه رَاِحَلتَ ْيِهَما , َوَواَعَداُه َغاَر ثَ ْوٍر بَ ْعَد َثََلِث وََيالٍ 
َعَلأ قَ رَارِيَط أَلْهِل قَاَل ) َما بَ َعَث اَّللُه صَِبيًّا ِإاله َرَعأ اْوَغَنَ  , سَ َراَل َأْصَحابُُه َوأَْصَت سَ َراَل ف صَ َعْ  ُكْنُت أَْرَعاَها   َعِن اونهيب ِ  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة و 
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 َمفهَة ( رواه اوبخاري .
َجاَرِة , إاله َما حُيَْفأ َعْن َعْبِد اورهمحَْ قال ِف املغين ف وَ  - ِن ْبِن اأْلََص ِ  أَصهُه قَاَل ف اَل َأمْجََع أَْهُل اْوِعْلِ  ِف ُكلِ  َعْفٍر وَُكلِ  ِمْفٍر َعَلأ َجَواِز اإْلِ

مْجَاِع اوهِذي َسَبَق ِف اأْلَْعَفاِر , َوَساَر ِف اأْلَْمَفا جَيُوُز َذِوَك ؛ أِلَصهُه َغَرٌر , يَ ْعيِن أَصهُه يَ ْعِرُد َعَلأ َمَناِسَع ملَْ خُتَْلقْ   ر .َوَهَذا َغَلٌط اَل مَيَْنُع اْصِعَراَد اإْلِ
 ) وهي عقد على املنافع ( .

 أي ف أن اإلجارة عرد علأ املنفعة ال علأ اوعني , ساملأتأجر ميلك املنفعة .
 اإلجارة ضربان ف -

 أتوِف مناسعها .اإلجارة علأ اوعني ي األول :
 كأجرتك هذه اودار سن ة .

 اإلجارة علأ عمل , وهي عرد علأ عمل معلوم يروم به اوعامل . الثاين :
 كحمل هذا املتاع إَل مفان كذا , أو بناء هذا اَلدار وحنو ذوك .

 ) وتصح بأي لفظ دل عليها ( .
َعِرُد  مُجُْهوُر اْوُفَرَهاِء َعَلأ أَنه  ( املوسوعة الفقهيةجاء ِف )  َها , َكااِلْستِْئَجاِر َوااِلْكرتَاِء َواإْلْكرَاِء . َوتَ ن ْ َعِرُد بَِأيِ  َوْفٍظ َدالٍ  َعَلي ْ اإْلَجاَرَة تَ ن ْ

َعِرُد ِبَوَهْبُتَك َمَناسِ  اَر َشْهرًا ِبَفَذا ؛ أِلنه اْوَعارِيهَة بِِعَوٍض ِإَجارٌَة . َكَما تَ ن ْ اَر َعَها شَ بَِأَعْرُتَك َهِذِه اوده ْهرًا ِبَفَذا , َوَصاحلَُْتَك َعَلأ أَْن َتْأُفَن اوده
َفَعَة َهِذِه اوده  اِر َسَنًة ِبَفَذا , أَْو َعوهْضُتَك َمن ْ ِة َشْهٍر ِبَفَذا , أَْو َملهْفُتَك َمَناِسَع َهِذِه اوده َفَعِة َدارَِك , أَْو َسلهْمُت إِوَْيَك َهِذِه ِوُمده اِر َسَنًة ِبَن ْ

أَنه َهِذِه اأْلْوَفاَظ ملَْ تُوَضْع ِِف اولَُّغِة ِوَذِوَك ,  رَاِهَ  ِِف ِخَياطَِة َهَذا , أَْو ِِف َدابهٍة ِصَفتُ َها َكَذا , أَْو ِِف مَحِْلي ِإََل َمفهَة , سَ يَ ُرول ف قَِبْلُت , َمعَ اوده 
َفَعِة بِ   ) املوسوعة ( .       ِعَوٍض .َوِفن هَها أَسَاَدْت ِِف َهَذا اْوَمَراِم ََتِْليَك اْوَمن ْ

 ) تصح بثالثة شروط : معرفة املنفعة ( .
 أن تفون املنفعة املعرود عليها معلومة ولطرسني . هذا الشرط األول :

 ألهنا املعرود عليها ساشرتط اوعل  كاملبيع .-أ
 هنأ عن بيع اوغرر . وألن اونيب  -ب
 وألن املأتأجر واملؤجر بني غامن وغارم . –ج 

 مَال ف استأجرت منك هذا اوبيت ولأفَن , يفح .
 مَال ف استأجرتك أن تدوين علأ طريق مفة , يفح .

 ) وأن تكون مباحة ( . 
 .  املنفعة مباحةف أن تفون هذه  هذا الشرط الثاين

ء , أو تأجري احملَلت ألشياء حمرمة , , أو استأجر رجًَل ولغناأو وبيع اخلمر , واوغناء , وجعل داره كنيأة , سَل تفح علأ صفع حمرم كاوزصا 
 مَل بيع آالت اولهو , أو بيع األشرطة اوفاسدة .

 ورووه تعاَل ) وال تعاوصوا علأ اإلُث واوعدوان ( . -أ
 وألن هللا إذا حرم شيئاً حرم َثنه . -ب
 وألن املنفعة احملرمة مطلوب إزاوتها , واإلجارة تناسيها , سل  تفح . -ج

 . ) ومعرفة أجرة (
 ف أن تفون األجرة معلومة . هذا الشرط الثالث

 وهو اوعوض املأخوذ علأ املناسع .
َفَعِة اوهِِت يَ َتَملهُفَها . وَُكل َما َيْفُلُح أَ ( املوسوعة الفقهية  جاء ِف ) بَ ْيِع ْن َيُفوَن ََثًَنا ِف اوْ اأْلْجَرُة ِهَي َما يَ ْلَتزُِم بِِه اْوُمْأَتْأِجُر ِعَوًضا َعِن اْوَمن ْ



 6 

 .    ) املوسوعة ( . َيْفُلُح أَْن َيُفوَن أُْجَرًة ِِف اإْلَجاَرةِ 
 .ال صعل  سيه خَلساً  ف قال يف املغين

 وذوك ألصه عوض ِف عرد معاوضة سوجب أن يفون معلوماً كاوبيع .
 ْسَتْأَجَر َأِجرياً, سليُ ْعلْمه أجره ( َرَواُه َعْبُد اَورهزهاِق .قَاَل ) َمِن اِ  َعْن َأيب َسِعيٍد َاخْلُْدرِيِ  أَنه اَونهيِبه ف وقد جاء ِف حديث 

 سلو استأجرت منك هذا اوبيت ببعض ما ِف يدي من اودراه  مل يفح .
 وو استأجرت منك هذا اوبيت ِبا تلده هذه اوفرس مل يفح .

 1فائدة : 
 اإلجارة اوواردة علأ منفعة يشرتط أن تفون املدة معلومة ?

 ف ويشرتط كون املدة معلومة بَل صزاع ِف اَلملة . إلنصافقال يف ا
َجارَِة إَذا َوقَ َعْت َعَلأ ُمدهٍة جيَُِب أَْن َتُفوَن َمْعُلوَمًة َكَشْهٍر َوَسَنٍة  , َواَل ِخََلَف ِف َهَذا صَ ْعَلمُ  وقال يف املغين : َة ِهَي اوضهاِبطَُة اإْلِ ُه , أِلَنه اْوُمده

 ْيِه , اْوُمَعر َِسُة َوُه , سَ َوَجَب أَْن َتُفوَن َمْعُلوَمًة , َكَعَدِد اْوَمِفيََلِت ِسيَما بِيَع بِاْوَفْيِل .وِْلَمْعُروِد َعلَ 
 ألن عدم َتديد املدة يؤدي إَل اوغرر واَلهاوة املفضية إَل املنازعة .

 عن بيع اوغرر . وقد هنأ اونيب 
 َها . وألن األجرة ختتل  باختَلف املدة سوجب اوعل 

 2فائدة : 
َعِرُد اإْلَجاَرُة ِمَن اْوَمْجُنوِن َواَل ِمَن اوفهيِبِ  اوهِذي (  املوسوعة الفقهيةجاء ِف )  اَل مُيَيِ ُز , َسََل ِخََلَف َوُيْشتَ َرُط ِسيِهَما ِوَِلْصِعَراِد اْوَعْرل , َسََل تَ ن ْ

َعِرُد ِإاله ِمْن َجائِِز اوتهَفرُّ   ِف ِف اْوَمال .ِف أَص هَها الَ تَ ن ْ
رِ بطعامِهِما وكِسوتِهِما ( . 

ْ
ئ
ِّ
 ) وتصح يف األجريِ والظ

 أي ف ويفح أن يأتأجر شخفاً ويعمل عنده بأكله وشرابه .
 ا .واوظئر املرضعة ( أي ف ويفح أن يأتأجر امرأة ورتضع ووده بطعامها وكأوهت) 

 واحلنابلة ., واملاوفية , وهذا مذهب أيب حنيفة 
 تعاَل )سَِإْن أَْرَضْعَن َوُفْ  َسآُتوُهنه ُأُجوَرُهن  ( . ورووه -أ

 وورووه تعاَل ) َوَعَلأ اْوَمْوُووِد َوُه رِْزقُ ُهنه وَِكْأَوتُ ُهنه بِاْوَمْعُروِف ( . -ب
 أصه ال جيوز . ف إَل وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب اوشاسعية .
 ة , وإطَلق اوطعام واوفأوة دون وصفهما جيعل اوطعام جمهول اَلنس واملردار واوففة قاووا ف إن اوعل  باألجرة شرط ِف صحة عرد اإلجار 

 اَلواز . والراجح
 1فائدة : 

 جيوز أيضاً استئجار األجري بطعامه وشرابه .
 وهذا مذهب املاوفية , واختاره ابن تيمية .

 قياساً علأ اوظئر .
 هللا عنه  أهن  استأجروا اأُلجراء بطعامه  وكأوهت  .قال ِف اوشرح ف روي عن أيب بفر وعمر وأيب موسأ رضي 

 ف إَل أصه ال جيوز . وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب احلنفية , واختاره ابن حزم .
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 قاووا ف إن اوعل  باألجرة شرط ِف صحة عرد اإلجارة , وإطَلق اوطعام واوفأوة دون وصفهما جيعل اوطعام جمهول اَلنس واملردار واوففة 
 ح اَلواز , ويفون اوطعام واوفأوة باوعرف .واوراج

 2فائدة : 
 اختل  اوعلماء ف هل جيوز استئجار حيواصاً بطعامه وشراب ه ?  

 مَاوه ف أن يأتأجر شخص دابة وينتفع َها , وتفون األجرة علفها وصياصتها وحفظها ?
 اختل  اوعلماء ِف هذه املأأوة علأ قووني ف

 ف عدم اَلواز . القول األول
 هذا مذهب احلنفية , واوشاسعية , واحلنابلة .و 
 قاووا ف ألن اوعوض جمهول معدوم , وال يدرى أيوجد أم ال ? واألصل عدمه , وال يفح أن يفون َثناً . -أ

 استدووا بدويل اإلمجاع علأ ذوك , حيث ابن قدامة أصه ال يعل  خماوفاً ِف ذوك . -ب
 ف اَلواز .القول الثاين 

 ية , واختيار ابن تيمية .وهو مذهب املاوف
 اورياس علأ استئجار األجري بطعامه . -أ

 أن عل  اودابة معروف باوعادة , وهذا يرسع عنه صفة اَلهاوة سيفون معلوماً .-ب
 . وهذا القول هو الراجح

 ) وإن دخل محامًا ، أو سفينة ، أو أعطى ثوبه قصارًا ، أو خياطًا بال عقد صــــح بأجرة العادة ( . 
 اورفار ف اوغأال ( . )

 ألن اوعرف اَلاري بذوك يروم مرام اورول .
 واوراعدة ) أن كل من أعد  صفأه وعمل معني سإصه يأتحق األجرة ووو مل يفن هناك عرد ( .

أه  ألهن  أعدوا أصف -مع أصه ويس هناك عرد  –سهؤالء ) صاحب احلمام , وصاحب اوأفينة , واخلياط , واوغأال ( استحروا األجرة 
 لذا اوعمل .

ف  وو دسع ثوبه إَل من يعرف أصه يغأل أو َييط باألجرة أو عجينة ملن َيبزه أو حلماً ملن يطبخه , أو حباً ملن يطحنه , أو  قال ابن القيم
 أهل اوعل  متاعاً ملن حيمله وحنو ذوك ممن صفب صفأه وألجرة علأ ذوك , وجب وه أجرة مَله وإن مل يشرتط معه ذوك وفظاً عند مجهور 

 معرفتها ( .يشرتط يف العني املؤجرة ) و 
 , وهو معرستها برؤية أو صفة . هذا الشرط األول من شروط العني املؤجرة

 وألن عدم معرستها يفضي إَل اونزاع . هنأ عن بيع اوغرر . ألن اونيب 
 ( .القدرة على التسليم ) و

 ردر علأ اوتألي  ., وهو او هذا الشرط الثاين من شروط العني املؤجرة
ؤِجر متمفناً من تألي  اوعني ولمأتأجر الستيفاء املناسع , ألن اإلجارة بيع املناسع أشبهت بيع األعيان .

ُ
 أي ف أن يفون امل

 ) ال تبع ما ويس عندك ( واإلجارة صوع من اوبيع . ورووه -أ
 رر .هنأ عن بيع اوغ وألن غري املردور عليه ,  إجارته غرر , واونيب  -ب

 سَل تفح إجارة اوعبد اآلبق , أو اَلمل اوشارد .
رب , قال ف أجرِن وأصا أحبث عنه . قال ف        مَال ف إصأان وه عبد آبق , سرال وه آخر ف أجرِن عبدك سَلن , سرال وه ف إن عبدي ه

 أجرتك , سهذا ال يف ح .
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 ) و
 
 املنفعةِ ( .على  العنيِ  اشتمال

 , وهو اشتمال اوعني املعرود عليها علأ اونفع . العني املؤجرة هذا الشرط الثالث من شروط
 ألن اإلجارة عرد علأ منفعة , وال ميفن استيفاء هذه املنفعة من هذه اوعني . -أ

 كما أن أخذ أموال اوناس ِف مرابل ما ال صفع سيه يعترب من أكل أموال اوناس باوباطل .  -ب
 , وال أرض ال تنبت ولزرع .مَال ف ال جيوز إجارة َهيمة زمنة حلمل 

 أن يفون منتفعاً به , سما ال صفع سيه ويس ِبال . قال النووي :
 ف ال جيوز بيع ما ال صفع سيه . وقال ابن قدامة

جِر أو مأذونًا له فيها ( .
ْ
ؤ
 
 ) وأن تكون املنفعة  للم

 ر , أو مأذوصاً وه سيها ., وهو أن تفون اوعني املؤجرة ولمؤج هذا الشرط الرابع من شروط العني املؤجرة
 وهذا شرط ِف مجيع اوعرود , سفل اوعرود ال بد أن يفون اوعاقد ماوفاً ولمعرود عليه , إما ِبلك أو بنيابة عن املاوك .

 سلو أجر وتفرف سيما ال ميلفه بغري إذن ماوفه مل يفح كبيعه . -
ه ، والثاني : لعمل معلوم ، ) وإجارة العني قسمان : إىل أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها في

 كإجارة دابة لركوب أو محل إىل موضع معني ( .
 إجارة اوعني إما أن تفون إَل أمد .

 .تفون املدة معلومة  مَال ف أجرة بيِت سنة , أو شهراً , سهنا يشرتط أن
 ف ويشرتط كون املدة معلومة بَل صزاع ِف اَلملة . قال يف اإلنصاف

َة ِهَي اوضهاِبطَُة  َجاَرِة إَذا َوقَ َعْت َعَلأ ُمدهٍة جيَُِب أَْن َتُفوَن َمْعُلوَمًة َكَشْهٍر َوَسَنٍة  , َواَل ِخََلَف ِف َهَذا صَ ْعَلُمُه ,ف اإْلِ  وقال يف املغين أِلَنه اْوُمده
 ) املغين ( . ْوَمِفيََلِت ِسيَما بِيَع بِاْوَفْيِل .وِْلَمْعُروِد َعَلْيِه , اْوُمَعر َِسُة َوُه , سَ َوَجَب أَْن َتُفوَن َمْعُلوَمًة , َكَعَدِد ا

 ألن عدم َتديد املدة يؤدي إَل اوغرر واَلهاوة املفضية إَل املنازعة .
 عن بيع اوغرر . وقد هنأ اونيب 

 وألن األجرة ختتل  باختَلف املدة سوجب اوعل  َها .
 ( . يغلب على الظن بقاؤها فيهوقووه )  - 

عرد اإلجارة حد أقفأ وتأجري اوعني , ستفح اإلجارة مهما طاوت املدة , ووفن بشرط أن يغلب علأ اوظن براء اوعني ويس ِف أي ف أصه 
 املؤجرة .

َرأ ِسيَها َوِإْن    قال ابن قدامة َة اوهِِت تَ ب ْ َجاَرِة , بَْل ََتُوُز إَجارَُة اْوَعنْيِ اْوُمده ِة اإْلِ ُر َأْكََ ُر ُمده  َُ َرْت .كَ ف َواَل تَ تَ َرده
 َوَهَذا قَ ْوُل َكاسهِة أَْهِل اْوِعْلِ  .

ُهْ  َمْن قَاَل ف َوُه قَ ْواَلِن ؛ َأَحُدُِهَا , َكَروْ   ِل َسائِِر أَْهِل اْوِعْلِ  .إاله أَنه َأْصَحاَب اوشهاِسِعيِ  اْختَ َلُفوا ِف َمْذَهِبِه , َسِمن ْ
 َوُهَو اوفهِحيُح .

َها .اوَهاِن اَل جَيُوُز َأْكَ َ  ََ َر ِمن ْ  َر ِمْن َسَنٍة ؛ أِلَنه احْلَاَجَة اَل َتْدُعو إََل َأْك
ُهْ  َمْن قَاَل ف َوُه قَ ْوٌل ثَاِوٌث , أَص هَها اَل ََتُوُز َأْكََ َر ِمْن َثََلِثنَي َسَنًة ؛ أِلَنه اْوَغاِوَب َأنه  َها , َوتَ تَ َغي هُر  َوِمن ْ اأْلَْسَعاُر اأْلَْعَياَن اَل تَ ب َْرأ َأْكََ َر ِمن ْ

 َواأْلَْجُر .
َلَنا شَ  َووََنا قَ ْوُل اَّللِه تَ َعاََل إْخَبارًا َعْن ُشَعْيٍب  رٌْع أَصهُه قَاَل ) َعَلأ أَْن تَْأُجَرِن ََثَاِنَ ِحَجٍج سَِإْن أََْتَْمَت َعْشرًا َسِمْن ِعْنِدك (, َوَشرُْع َمْن قَ ب ْ

 يٌل .وََنا َما مَلْ يَ ُرْ  َعَلأ َصْأِخِه َدوِ 
َها , َكاْوبَ ْيِع َواونِ َفاِح َواْوُمَأاقَاِة , َواوت هرْ  ِديُر ِبَأَنٍة َوَثََلِثنَي , ََتَفٌُّ  اَل َدوِيَل َعَلْيِه , َووَْيَس َذِوَك َوأِلَنه َما َجاَز اْوَعْرُد َعَلْيِه َسَنًة , َجاَز َأْكََ َر ِمن ْ
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 ) املغين ( .   أَْو صُ ْرَفاٍن ِمْنُه . أَْوََل ِمْن اوت هْرِديِر بِزِيَاَدٍة َعَلْيهِ 
.. وو أجره . ف وو أجرها مدة طويلة يغلب علأ اوظن أهنا ال تبرأ سيها, سظاهر كَلم املؤو  أن اإلجارة ال تفح قال الشيخ ابن عثيمني

ة سنة سَل يفح؛ ألن اوغاوب أهنا ال اوبعري ملدة مخأني سنة سإصه ال يفح ؛ ألن اوبعري ال يبرأ إَل مخأني سنة, أو أجره سيارة ملدة مائ
 تبرأ إال أن توق  وال تأتعمل سهذا شيء آخر, وفن إذا استعملت سَل تبرأ إَل هذه املدة.

 ساشرتط املؤو  ِف تأجري اوعني مدة يغلب علأ اوظن براء اوعني سيها, سإن مل يغلب علأ اوظن براء اوعني سيها سإصه ال يفح؛ ألصه ال يت 
ة, ومن شرط اإلجارة أن ميفن استيفاء املنفعة, سإذا استأجرها ملدة يغلب علأ اوظن براء اوعني سيها, ووفنها مل تبق؛ سإن استيفاء املنفع

 اإلجارة تنفأخ ويأرط عن املأتأجر برأطه من األجرة .   ) اوشرح املمتع ( .
 ... ( . قوله ) والثاين : لعمل معلوم -

 عني , وهو وعمل معني , سهذا يشرتط أن يفون معلوماً . ) َتديد املوضع املعني ( .هذا اونوع اوَاِن من أصواع إجارة او
 مَال ف استأجرت سيارتك ألساسر َها إَل مفة وأرجع , سهذا يفح .

 سلو قال ف استأجرت منك هذه اودابة ألطلب عليها ضاوِت اوِت ضاعت مين , سإصه ال يفح .
 يباً أم بعيداً .ألهنا جمهووة , ألصنا ال صدري أجيدها قر 

 وجيوز أن اس تأجر رجَلً ويدوين علأ اوطريق , وفن البد من َتديد ومعرسة هذا اوطريق .
يِل , َهاِدياً ِخر ِيت قَاَوْت ) ... َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اَّللِه   َزْوَج اونهيِب ِ  -رضأ هللا عنها  -عن َعاِئَشَة  اً َوْهَو َعَلأ َوأَبُو َبْفٍر َرُجًَل ِمْن َبَِن اودِ 

 ري .ِديِن ُكفهاِر قُ رَْيٍش , َسَدسَ َعا ِإوَْيِه رَاِحَلتَ ْيِهَما , َوَواَعَداُه َغاَر ثَ ْوٍر بَ ْعَد َثََلِث وََياٍل ( رواه اوبخا
 الزم ( .

ٌ
 ) وهي عقد

 وهذا مذهب عامة اوعلم اء .
 أو وجود ما يرتضي اوفأخ . سَل ميلك أحد املتعاقدين االصفراد بفأخ اوعرد إال برضا اوطرف اآلخر

 ورووه تعاَل ) يَا أَي َُّها اوهِذيَن آَمُنوا أَْوُسوا بِاْوُعُروِد ( ويدخل ِف ذوك عرد اإلجارة , ألصه عرد من اوعرود .-أ
 ) املألمون علأ شروطه  ( . وورووه -ب
 وألهنا صوع من اوبيع . ) بيع مناسع ( .-ج
 يه ضرر ولمتعاقدين أو ألحدِها .أن اورول بعد وزوم عرد اإلجارة س -د

ه مالك فال شيء له ( .
َ
 يف أثناء املـــدة بال عذر فعليه كل األجرة ، وإن حول

ٌ
 ) فإن حتــول مستأجر

 إذا حفل سأخ ولعرد سَل َيلو من حاوني ف
 األوىل : إن كان الفسخ بال عذر شرعي :
 سإن كان من املأتأجر سعليه األجرة كامَلً .

 ؤجر سَل شيء وه .وإن كان من امل
 مَال ف إصأان استأجر بيتاً من شخص ملدة سنة بأو  لاير , وِف أثناء اوأنة سأخ املأتأجر , سيلزمه األجرة كاملة .

 وكذوك باونأبة ولمؤجر , سلو منع املأتأجر بعض املدة أو كلها , سَل أجرة وه .
 الفسخ بعذر شرعي : كان  والثانية : وأما إن
 ملؤجر ف وه من األجرة باورأط .سإن كان من قبل ا

 وكذوك إذا كان اوفأخ من املأتأجر .
 ر منه بيتاً , وِف أثناء املدة اهندم , سيتعذر استيفاء املنفعة , سعليه من األجرة باورأط .جمَال ف استأ
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 1فائدة : 
 حف  إن تلفت اوعني املؤجرة بغري تفريط من املأتأجر ?

َها , ....َواَل صَ ْعَلُ  ِِف ف َواْوَعنْيُ اوْ  قال ابن قدامة  َهَذا ِخََلسًا ؛ َوَذِوَك ُمْأَتْأَجرَُة أََماصٌَة ِف يَِد اْوُمْأَتْأِجِر , إْن تَِلَفْت ِبَغرْيِ تَ ْفرِيٍط , ملَْ َيْضَمن ْ
َها , َسَفاَصْت أََماصًَة . َفَعٍة َيْأَتِحرَُّها ِمن ْ  أِلَصهُه قَ َبَض اْوَعنْيَ اِلْسِتيَفاِء َمن ْ

  2 ئدة :فا
 قال اوشيخ ابن عَيمني ف األمني كل من حفل ِف يده مال بإذن من اوشارع , أو إذن من املاوك .

 3فائدة : 
 حف  إذا تلفت اوعني املأتأجرة بفعل من املأتأجر ?

 ب عليه اوضمان .إذا تعدى املأتأجر ) بأن سعل ما ويس وه سعله ( أو سرط ) بأن ترك ما جيب عليه سعله ( سإصه ِف هذه احلاوة جي
 قال اوأعدي ِف اورواعد اَلامعة ف اوتل  ِف يد األمني غري مضمون إذا مل يتعد ومل يفرط , وِف يد اوظامل مضمون مطلراً .

 3فائدة : 
 فإذا تلفت اوعني املأتأجرة بعد االصتهاء من اإلجارة  حف 

 سهذا وه حاوتان ف
 كأن يفون املاوك غائباً .  ضمان عليه .األوَل ف أن يرتك اورد وعذر ف سفي هذه احلاوة ال

 اوَاصية ف أن ميأك اوعني املأتأجرة بغري عذر , ويطلبه املاوك سيمتنع املأتأجر .
 سفي هذه احلاوة يعترب غاصباً , سعليه أجرة املدة اوِت بريت سيها اوعني ِف يده , وإن تلفت اوعني سعليه ضماهنا .

ة ( 
َ
ر
َ
ؤج

 
 . ) وتنفسخ بتلف العني امل

 وتعذر االستيفاء , ويفون ولمؤجر من اإلجارة باورأط . كدار اهندمت , أو عبد مات .
 ) ومبوتِ مرتضع ( .

 مَال ف استأجر امرأة علأ أن ترضع هذا اووود ملدة سنتني , سمات اووود بعد سنة , سليس لا من األجرة إال مردار سنة واحدة .
 ضرسٍ ( .

 
 ) وانقالع

, خفًا أن يرلع ضرسه, سواعده علأ أن يأتيه ِف اوفباح, سلما كان ِف اوليل اصرلع اوضرس, سهنا تنفأخ اإلجارةف رجل استأجر شمَال 
 ألن املعرود عليه معني وتل  .

. ) 
ً
 ) ومبوت الراكب إن مل خيلف بدال

 جارة أم ال ?مَال ف جاء رجل إَل شخص واستأج    ر منه مجَلً إَل اورياض , ومات املأتأجر , سهنا هل تنفأخ اإل
 صرول سيه تففيل ف

 إن خل  بدالً سإهنا ال تنفأخ , وإن مل َيل  بدالً سإهنا تنفأخ .
 واوبدل هو اووارث أو رجل أوصأ وه َها .

 مَال ف هذا اورجل اوذي مات , كان معه ووده , سرال اووود ف أصا أركب اوناقة بدالً من أيب .
 وهذا اورول هو اوفحيح .

 ء ف ال تنفأخ اإلجارة ِبوت اوراكب مطلراً , وهذا املذهب كما ِف اإلصفاف .وقال بعض اوعلما
 فائدة :

َعَتُه أَقَال اَّللهُ ف  اصِْرَضاُء اإْلَجاَرِة بِاإْلقَاَوِة ف َكَما أَنه اإْلقَاَوَة َجائِزٌَة ِِف اْوبَ ْيِع ؛ وَِرْووِِه  ( املوسوعة الفقهيةجاء ِف )  َعَْ رَتَُه  َمْن أَقَال صَاِدًما بَ ي ْ
 يَ ْوَم اْوِرَياَمِة َسِهَي َكَذِوَك َجائِزٌَة ِِف اإْلَجاَرِة ؛ أِلنه اإْلَجاَرَة بَ ْيُع َمَناِسَع .
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تعاقدين أو أحدِهِما ( . 
 
 ) ال مبوتِ امل

 أي ف ال تنفأخ اإلجارة ِبوت املتعاقدين أو أحدِها .
 وهذا مذهب مجهور اوعلماء .

 رة هي منفعة اوعني , وويس املعرود عليه ذات املؤجر أو املأتأجر .ألن املعرود عليه ِف اإلجا
 قال اوبخاري ِف صحيح ف باب ِإَذا اْسَتْأَجَر أَْرضاً َسَماَت َأَحُدُِهَا . 

 َوقَاَل اْبُن ِسريِيَن وَْيَس أَلْهِلِه أَْن َُيْرُِجوُه ِإََل ََتَاِم اأَلَجِل .
 اُس ْبُن ُمَعاِويََة َُتَْضأ اإِلَجاَرُة ِإََل َأَجِلَها .َوقَاَل احلََْفُ  َواحلََْأُن َوِإيَ 

َوَأِِب َبْفٍر َوَصْدراً ِمْن ِخَلََسِة ُعَمَر , وملَْ يُْذَكْر أَنه أَبَا َبْفٍر   َخْيبَ َر بِاوشهْطِر , َسَفاَن َذِوَك َعَلأ َعْهِد اونهيِب ِ   َوقَاَل اْبُن ُعَمَر أَْعَطأ اونهيِبُّ 
َدا اإِلَجاَرَة بَ ْعَد َما قُِبَض اونهيِبُّ  َوُعَمرَ   .   َجده

مَال ف رجل استأجر من آخر بيتاً , وِف أثناء املدة مات , سهنا ال تنفأخ اإلجارة , ويفون حق االستيفاء وورثته , وكذوك باوعفس , وو 
 أن املؤجر مات , سإهنا ال تنفأخ , ويفون برية األجرة ولورثة .

 فائدة :
 حلف  إذا طلب من املأتأجر اخلروج قبل اصتهاء املدة وطلب عوضاً مرابل وك ?ما ا -

رمحه هللا ف إذا كان هذا املأتأجر وه مدة معينة , وجاءه صاحب اودكان يطلب منه اخلروج قبل  قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
 من املدة . اصتهاء هذه املدة ف سَل حرج عليه أن يطلب عوضاً عن إسراط حره سيما بري

مَال ذوك ف أن يفون قد استأجر هذا اودكان عشر سنني , ُث يأتيه صاحب اودكان بعد مضي مخس سنني , ويطلب منه أن يُفر ِغ 
اودكان وه , سَل حرج علأ املأتأجر حينئٍذ أن يرول ف أصا ال أخرج وأدع برية مديت إال بفذا وكذا ؛ ألن هذا معاوضة علأ حق وه ثابت 

 عرد اوذي أمر هللا باووساء به ِف قووه تعاَل ف ) يَا أَي َُّها اوهِذيَن آَمُنوا أَْوُسوا بِاْوُعُروِد ( .ِبرتضأ او
 ) وجتوز إجارة العني ملن يقوم مقامه ، ال بأكثر منه ضررًا ( . 

 ألهنا مملوك   ة وه , سجاز أن يأتوسيها بنفأه أو صائبه .
( 4, سإصه جيوز أن أؤجر هذا اوبيت وشخص ملدة )نت سيه ملدة سنة واصتهأ غرضي منهوات وسف( سن5مَال ف استأجرت منك بيتاً ملدة )

 سنوات . 
 1فائدة : 

 خبَلف اوعارية , ساوعارية إباحة صفع , يعين وو أن شخفاً أعارك هذا اودكان تبيع وتشرتي سيه , سهل وك أن تؤجره أو تعريه ? 
ألن اوعارية إباحة صفع , خبَلف اإلجارة سإن املأتأجر ميلك املنفعة , وما دام أصه ميلك املنفعة سله  صرول ف ال َتلك أن تؤجره وال أن تعريه ؛

 أن يأتوسيها كما سل  بنفأه أو بنائبه عن طريق اإلجارة أو عن طريق اإلعارة .
 ( يعين ف ال جيوز ولمأتأجر أن يؤجرها ملن أكَر منه ضرراً .) ال بأكثر منه ضررا   وقووه -
 ن اوعرد اوذي أبرم بني املؤجر واملأتأجر اقتضأ منفعة مردرة , سَل جيوز بأكَر منه .أل

 مَال ف وو استأجر داراً ولأفَن , جاز أن يؤجرها وغريه ولأفَن أو دوهنا , وال جيوز أن يؤجرها ملن جيعل سيها مفنعاً أو معمَلً .
 2فائدة : 

 هذه املأأوة لا أحوال ف, األصل أكَر من أجرة  اوعني أن يؤجرولمأتأجر جيوز   
 أن يؤجرها بأقل , سهذا يفح . أوال  :
 أن يؤجرها ِبَل األصل , سهذا يفح . ثانيا  :

 أن يؤجرها بأكَر , سيه خَلف واوفحيح أصه يفح .ثالثا  : 
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ف ولمأتأجر أن يؤجرها ِبَل األجرة , وإمنا تنازعوا ِف إجيارها بأكَر من األجرة , وئَل يفون ذوك رحبًا سيما ال يضمن ,  قال ابن تيمية
 واوفحيح جواز ذوك , ألهنا مضموصة علأ املأتأجر .

 ( 
 
ن
َ
م
ْ
ض
َ
 ي
َ
ال
َ
جنِ يده ( .و

َ
 كان حاذقًا ، ومل ت

ْ
 حجام ، وطبيب إن

 سواء من اورأس أو من غريه . احلجام ف من يروم بإخراج اودم ,
 اوطبيب ف من يتوَل عَلج اوبشر .

 سهؤالء ال يضمنون إذا أتلفوا بشرطني ف
 ال يضمن وفن بشروط ف

 , بأن ال يتجاوز ما وه سعله ِف اوعَلج .أن ال َتِن أيديه  -أ
 ومعرسته  َها ( . ةأي إجادهت  ولفنع أن يعرف حذقه  . )-ب

 العلة :
 حاً , سل  يضمن سرايته .ألصه سعل سعَلً مبا

 سهو كاإلمام يرطع يد سارق ستأري اَلراحة حَّت ميوت سَل يضمن .
 ترتب علأ املأذون غري مضمون . واوراعدة ف ما

 سإن ختل  أحد اوشرطني , إما بأن َتين يده ويرطع ما ويس وه قطعه , أو ال يفون حاذقاً عارساً باوطب سيتطبب , سإصه يضمن .
 يث ) من تطَب َب وال يُعل  منه طب سهو ضامن ( رواه أبو داود .وقد جاء ِف احلد

 ا ( .ال جيوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغري إذن زوجه) 
 ) ال حيل ولمرأة أن تفوم وزوجها شاهد إال بإذص ه ( متفق عليه . ورووه -أ

 طت عليه عند اوعرد .وملا سيه من  سوات االستمتاع َها , وهي مملوك ة املناسع ولزوج إال إذا اشرت  -ب
 ) وجيب إعطاء األجري أجره ( .

 ) أَْعُطوا َاأْلَِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل أَْن جيَِ ه َعَرقُُه ( َرَواُه اِْبُن َماَجْه . حلديث اِْبِن ُعَمر قَاَلف قَاَل َرُسوُل َاَّلله ِ 
 , سَاْستَ ْوََف ِمْنُه, ومََلْ يُ ْعِطِه َأْجَرُه ( . . َوَرُجٌل ِاْسَتْأَجَر َأِجريًايث اوأابق )ثَلثة أصا خفمه  ف ..وولحد

 وحيرم املماطلة ِف حق اوعامل ف
 ) مطل غين ظل  ( متفق عليه . قال 

 1فائدة : 
 تأترر األجرة بفراغ اوعمل . مَّت تأترر األجرة ?

 سله من األجرة بردر ما عمل . سإن مل يت  اوعمل صظرصا ف سإن كان وغري عذر سَل حق وه ِف شيء من األجرة , وإن كان بعذر
مَال ف رجل استأجر شخفاً أن يعمل وه يوماً كامًَل , سلما اصتف  اونهار ترك اوعمل بدون عذر , سحينئذ ال حق وه سيما عمل , أما وو 

 اصيب ِبنتف  اونهار ِبرض ال يأتطيع معه إكمال اوعمل , سفي هذه احلاوة يأتحق من األجرة بردر ما عمل .
 2 فائدة :

 ما احلف  إن كان ترك اإلَتام من املأتأجر ال من األجري ? 
 ق مجيع األجرة , إال إذا كان وعذر سله من األجرة بردر ما عمل .حاحلف  ف أن يأت

مَال ف استأجر شخص رجًَل ويبين وه جدارًا , سلما كان ِف أثناء اوعمل أتأ اوأيل سهدم اَلدار , وويس عند املأتأجر شيء يبين به 
 َلدار من جديد , سهنا ال يأتحق اوعامل إال مردار ما عمل . ) ابن عَيمني ( .ا

 3فائدة : 
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كأن يأتأجره ولعزف واوزمر مًََل , أو ويشهد وه زوراً , أو ويضرب وه ما احلف  إذا استأجر شخفاً وعمل حمر م , سهل يعطيه أجرته أم ال ?  
 ن األعمال احملرمة .بريئاً , أو كمن يأتأجر امرأة ولزصا وحنو ذوك م

 , واملال .يدسع وه األجرة علأ اوعمل احملرم, ويلزمه أن يتفدق َهذا املال, وئَل جيمع بني اوعوضنيف املنفعة احملرمةاحلف  ف أصه ال جيوز أن 
     دها باطل , ال يأتحق به أجرة .واملَلهي حمرمة وعر   , واونوح واوغناء , جاء ِف ) املوسوعة اوفرهية ( اإلجارة علأ املناسع احملرمة كاوزىن 

وسئل اوشيخ ابن عَيمني رمحه هللا عن رجل حلق ذقنه عند احلَلق وقال ف سوف أعطيك املال سيما بعد دينا علي  , ُث هداه هللا واوتزم 
 بأحفام اإلسَلم سهل يعطيه املال أم ال ?

 ويتفدق به . سأجاب ف يرول وه ف أصا ون أعطيك إياه ألن هذا مرابل عمل حمرم ,
 4فائدة : 

 ما احلف  إن تاب من عمل حمرم وقد اكتأب مااًل حمرماً كأجرة اوغناء أو شهادة اوزور واألجرة علأ كتابة اوربا ?
, اوغناء, واورشوة, واوفهاصة وشهادة اوزور, واألجرة علأ كتابة اوربا , كأجرةمن عمل حمرم, وقد اكتأب منه ماالً  من تاب إَل هللا تعاَل

, اوتخلص منه بإصفاقه ِف وجه اخلريسيلزمه  ,األعمال احملرمة, سإن كان قد أصفق املال, سَل شيء عليه, وإن كان املال ِف يده حنو ذوك منو 
 , ويتخلص من اوباقي .احلاجة إال إذا كان حمتاجاً سإصه يأخذ منه قدر

, كاوزاصية , واملغَن , وبائع اخلمر وشاهد اوزور وحنوه  ُث تاب اوعوض  قال ابن اوري  رمحه هللا ف إذا عاوض غريه معاوضة حمرمة وقبض
 واوعوض بيده .

  . وفاحبه ِف مرابلته صفع مباح ؛ إذ هو عني ماوه ومل يربضه بإذن اوشارع وال حفلسراوت طائفةف يرده إَل ماوفه
 )مدارج اوأاوفني(  سَلم ابن تيمية وهو أصوب اورووني.وهو اختيار شيخ اإل ,دق به وال يدسعه إَل من أخذه منهف بل توبته باوتفوقاوت طائفة

, قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا ف ومن أخذ عوضاً عن عني حمرمة أو صفع استوساه , مَل أجرة مَحهال اخلمر , وأجرة صاصع اوفليب 
اوعوض كفارة ملا سعله , سإن هذا اوعوض ال جيوز وأجرة اوبغي  وحنو ذوك سليتفدق َها , وويتب من ذوك اوعمل احملرم , وتفون صدقته ب

االصتفاع به ؛ ألصه عوض خبيث , وال يعاد إَل صاحبه ؛ ألصه قد استوَف اوعوض , ويتفدق به كما صص علأ ذوك من صص من اوعلماء ,  
 كما صص عليه اإلمام أمحد ِف مَل حامل اخلمر, وصص عليه أصحاب ماوك وغريه  . ) جمموع اوفتاوى ( .

 5ائدة : ف
 إذا تأل  عيناً بإجارة ساس دة سهذه لا أحوال ف

 إن مل تبدأ املدة مل يلزمه شيء ويردها إَل صاحبها .
 إن اصتهت املدة يأل  أجرة املَل كاملة .

 ِف أثناء املدة يأل  اورأط من أجرة املَل .
 .تفأد اإلجارة إما بفوات شرط أو وجود ماصع  -

 غري ماوفه وال قائ  مرام ماوفه . }اإلجارة هنا ساسدة{  مَال ف رجل استأجر بيتاً من
 إذا اصتهت املدة , يَبت وفاحب اوبيت أجرة املَل سواء كان مَل ما اتفق عليه أو أكَر أو أقل .

, وهو  { ويرجع باملائة اوزائدة علأ اوذي غره وخدعه200{ سيلزم املأتأجر }200{ وأجرة املَل ب }100هذا املأتأجر  قد استأجر ب }
 اوذي أجر بيت غريه بغري إذصه .

 6فائدة : 
 اختل  اوعلماء ِف هذه املأأوة علأ أقوال ف حف  أخذ األجرة علأ تعلي  اوررآن ?

 اورول األول ف اَلواز .
 وهذا مذهب اوشاسعي , وبه قال ابن حزم .
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 َما َأَخْذُُتْ َعَلْيِه َحرًّا ِكَتاُب َاَّللِه ( َأْخَرَجُه اَْوُبَخارِيُّ . ) ِإنه َأَحقه  قَاَلف قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َعْن اِْبِن َعبهاٍس  -أ
َها َرُسولُ  قَاَل ) َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإََل َرُسوِل اَّللِه  ي ِ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد اوأهاِعدِ   -ب  سَ َراَوْت يَا َرُسوَل اَّللِه ِجْئُت أََهُب َوَك صَ ْفِأأ . سَ َنَظَر إِوَي ْ
َرْأَسُه سَ َلمها َرَأِت اْوَمْرأَُة أَصهُه ملَْ يَ ْرِض ِسيَها َشْيئًا َجَلَأْت سَ َراَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه  َسَفعهَد اونهظََر ِسيَها َوَصوهبَُه ُُثه طَْأطََأ َرُسوُل اَّللِه  اَّللِه 

اْذَهْب » سَ َراَل اَل َواَّللِه يَا َرُسوَل اَّللِه . سَ َراَل « . ٍء يْ سَ َهْل ِعْنَدَك ِمْن شَ » ٌة سَ َزو ِْجِنيَها . سَ َرال سَ َراَل يَا َرُسوَل اَّللِه ِإْن ملَْ َيُفْن َوَك َِهَا َحاجَ 
« . اْصظُْر َوَوْو َخاَتاً ِمْن َحِديٍد »  اَّللِه  َسَذَهَب ُُثه َرَجَع سَ َراَل اَل َواَّللِه َما َوَجْدُت َشْيئاً . سَ َراَل َرُسولُ « . ِإََل أَْهِلَك سَاْصظُْر َهْل َتَُِد َشْيئاً 

سَ َلَها ِصْفُفُه . سَ َراَل َرُسوُل  -قَاَل َسْهٌل َما وَُه رَِداٌء  - يَسَذَهَب ُُثه َرَجَع . سَ َراَل اَل َواَّللِه يَا َرُسوَل اَّللِه َواَل َخاَتاً ِمْن َحِديٍد . َوَوِفْن َهَذا ِإزَارِ 
َها ِمْنُه شَ مَ »  اَّللِه  َسَجَلَس اورهُجُل َحَّته ِإَذا طَاَل جَمِْلُأُه « . ٌء يْ ٌء َوِإْن وَِبَأْتُه ملَْ َيُفْن َعَلْيَك ِمْنُه شَ يْ ا َتْفَنُع بِِإزَارَِك ِإْن وَِبْأَتُه ملَْ َيُفْن َعَلي ْ

َدَها . سَ َراَل  -ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا  يَجاَء قَاَل ف َماَذا َمَعَك ِمَن اْوُرْرآِن , قَاَل َمعِ  سَ َلمها يَ ُمَوو ِيًا سََأَمَر بِِه َسُدعِ  قَاَم سَ َرآُه َرُسوُل اَّللِه  » َعده
 اْذَهْب سَ َرْد َملهْفُتَفَها ِبَا َمَعَك ِمَن اْوُرْرآِن ( رواه مأل  .» قَاَل صَ َعْ  . قَاَل « . تَ ْرَرُؤُهنه َعْن َظْهِر قَ ْلِبَك 

 ية ) اْصطَِلْق سَ َرْد َزوهْجُتَفَها سَ َعلِ ْمَها ِمَن اْوُرْرآِن ( .وِف روا
 أصه جيوز أخذ اورزق علأ ذوك , سجاز أخذ األجرة , وال سرق . -ج

ف وأما أخذ األجرة علأ إقراء اوررآن أي علأ تعلي  اوررآن سهذا خمتل  سيه , واوراجح أصه جائز ألن اإلصأان  وقال الشيخ ابن عثيمني
أصه قال إن أسضل ما أخذُت عليه أجرًا أو قال أحق ما أخذُت عليه  ذه علأ تعبه وعمله ال علأ قراءته اوررآن وقد ثبت عن اونيب يأخ

أصه قال ولرجل اوذي مل جيد مهراً, قالف زوجتفها ِبا معك من اوررآن أي يعلمها ما معه من اوررآن ستبني  أجراً كتاب هللا. وثبت عنه 
تئجار ورراءة اوررآن حمرم وسيه إُث وويس سيه أجر وال ينتفع به امليت وأما األجرة علأ تعلي  اوررآن ساوفحيح أهنا جائزة وال َهذا أن االس

 بأس َها. اصتهأ.
 اوتحرمي . القول الثاين :

 وهذا مذهب احلنفية , وهو مذهب احلنابلة ِف تعلي  اوررآن .
 قليَلً ( .ورووه تعاَل ) وال تشرتوا بآيايت َثناً  -أ

 ف أهنا دوت علأ َترمي تعاطي األجر علأ آيات هللا كاوررآن , وما ِف معناه من اوعلوم اوشرعية . وجه الداللة
ْ  قَ ْوًسا سَ ُرْلُت ف وَْيَأْت ِبَاٍل  َرُجٌل ِمن ْهُ َعْن ُعَباَدَة ْبِن اوفهاِمِت , قَاَل ) َعلهْمُت صَاًسا ِمْن أَْهِل اوفُّفهِة اْوِفَتاَب , َواْوُرْرآَن , َسَأْهَدى ِإَِله  -ب

َها ِف َسِبيِل هللِا َعزه َوَجله , آَلِتنَيه َرُسوَل هللِا  َسأَلْسأَوَنهُه سَأَتَ ْيُتُه , سَ ُرْلُت ف يَا َرُسوَل هللِا , َرُجٌل أَْهَدى ِإَِله قَ ْوًسا ممهْن ُكْنُت أَُعلِ ُمُه  َوأَْرِمي َعن ْ
َها ِِف َسِبيِل هللِا , قَاَل ف ِإْن ُكْنَت َتُِبُّ أَْن ُتَطوهَق َطْوقًا ِمْن صَارٍ اْوِفَتاَب َواْورُ    سَاقْ بَ ْلَها ( رواه أبو داود .ْرآَن , َووَْيَأْت ِبَاٍل َوأَْرِمي َعن ْ

 ر ( رواه اوبيهري .قال ) من أخذ قوساً علأ تعلي  اوررآن , قلده هللا قوساً من اونا وعن أيب اودرداء . أن رسول هللا  -ج
سرال ف إن أخذهتا أخذت قوساً من  وعن أيب بن كعب قال ) علمت رجًَل اوررآن , سأهدى إِل  قوسًا , سذكرت ذوك ورسول هللا  -د

 صار , سرددهتا ( رواه ابن ماجه .
 ساحلديث دل علأ َترمي الدية , سمن باب أوَل األجرة املشروطة .

ورب واوبيهري باالصرطاع , وأعله ابن اورطان جبهاوة أحد رواته , ووه طرق عن أيب  , قال ابن اورطان ف ال ا ) احلديث حف  عليه ابن عبد
 يَبت منها شيء ( .

 . اقرؤه قبل أن يررأه أقوام يريموصه كما يروم اوأه  , يتعجل أجره وال يتأجله ( رواه أبو داود .) .. وعن سهل . قال ف قال  -ه
 واز ولحاجة .ف اَل القول الثالث

 وهذا اختيار ابن تيمية .
 قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية ِف اوفتاوىف تنازع اوعلماء ِف أخذ األجرة علأ تعلي  اوررآن وحنوه وسيه ثَلثة أقوال ِف مذهب اإلمام أمحد

 وغريه أعدلا أصه يباح ولمحتاج .
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 جة ومنعوه ِف غري احلاجة .استدووا بأدوة اوفريرني ومجعوا بينهما , سريدوا اَلواز باحلا -أ
 واستدووا بأن احلاجة تنزل منزوة اوضرورة , واحلاجة ولتعلي  حاجة عامة ولفغار واوفبار . -ب
 اورياس علأ وِل اويتي  .-ج

 ف كما أذن هللا ووِل اويتي  أن يأكل مع اوفرر ويأتغين مع اوغَن . قال ابن تيمية
ن اوتفأب ِف حال تعليمه سيجوز وه أخذ األجرة ووجوب اونفرة عليه إن مل صرل أن اإلصفاق علأ األهل واجب , سمن عجز ع -د

 باووجوب .
ُذ اأْلُْجرََة قَاَل ف اْوُمْحَتاُج إَذا اْكَتَأَب َِهَا أَْمَفَنُه َأْن يَ ْنِوَي َعَمَلَها َّلِلِه َويَْأخُ  -َوُهَو أَقْ َرُب  -ف َوَمْن سَ رهَق بَ نْيَ اْوُمْحَتاِج َوَغرْيِِه  قال ابن تيمية

؛ خِبََِلِف اْوَغيِنِ  أِلَصهُه اَل حَيَْتاُج إََل اْوَفْأِب َسََل وَِيْأَتِعنَي َِهَا َعَلأ اْوِعَباَدِة ؛ سَِإنه اْوَفْأَب َعَلأ اْوِعَياِل َواِجٌب أَْيًضا سَ يُ َؤدِ ي اْوَواِجَباِت َِهََذا 
 إاله بِِه َكاَن َذِوَك  ؛ بَْل إَذا َكاَن اَّللُه َقْد أَْغَناُه َوَهَذا سُِرَض َعَلأ اْوِفَفايَِة ف َكاَن ُهَو خُمَاطًَبا بِِه َوِإَذا ملَْ يَ ُر ْ َحاَجَة َتْدُعوُه أَْن يَ ْعَمَلَها وَِغرْيِ اَّللهِ 

ًنا .   َواِجًبا َعَلْيِه َعي ْ
 وهذا اورول هو اوراجح .

ف أن اإلصأان إذا مل تدعه احلاجة اوضرورية ف  -وهللا تعاَل أعل   -ي يظهر ِل ِف أضواء اوبيان بعد أن ذكر اخلَلف ف اوذقال الشنقيطي 
, من  ساألوَل وه أال يأخذ عوضاً علأ تعلي  اوررآن , واوعرائد , واحلَلل واحلرام ؛ وألدوة املاضية , وإن دعته احلاجة ف أخذ بردر اوضرورة

 . ال من قبيل اإلعاصة علأ اوريام باوتعلي  , ال من قبيل األجرة بيت مال املألمني ؛ ألن اوظاهر أن املأخوذ من بيت امل
 واألوَل ملن أغناه هللا ف أن يتعف  عن أخذ شيٍء ِف مرابل اوتعلي  ولررآن , واوعرائد , واحلَلل واحلرام .

 ِباذا أجاب أصحاب اورول األول عن أدوة اورول اوَاِن ) املاصعني ( ? -
 املغرية بن زياد , وقد تفل  سيه أمحد واوبخاري وأبو حاُت . هندأوالً ف أن حديث عبادة ِف س

 ه .ت صيغرييتأباً هلل سل  يرد أن ثاصياً ف أصه حيتمل أصه بدأ اوعمل خملفاً حم
و تعني ف سذهب اَلمهور , وماوك , واوشاسعي إَل جواز أخذ األجرة علأ تعلي  اوررآن سواء كان املتعل  صغرياً أو كبرياً وو قال الصنعاين

تعلي  اورجل المرأته اوررآن مهرًا لا, قاوواف وحديث  تعليمه علأ املعل  عمًَل حبديث ابن عباس ويؤيده ما يأيت ِف اونفاح من جعله 
عبادة ال يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة ِف رواية مغرية بن زياد خمتل  سيه واستنفر أمحد حديَه , 

 سود بن ثعلبة سيه مرال سَل يعارض احلديث اوَابت. وسيه األ
من إبطال أجره وتوعده,  قاوواف ووو صح سإصه حممول علأ أن عبادة كان متربعًا باإلحأان وباوتعلي  غري قاصد ألخذ األجرة سحذره 

 اس سأخذ املال منه  مفروه .وِف أخذ األجرة من أهل اوففة خبفوصه  كراهة ودصاءة ألهن  صاس سرراء كاصوا يعيشون بفدقة اون
 وقال صاحب عون املعبود ِف شرح حديث عبادة ف قال اخلطايب اختل  قوم من اوعلماء ِف معَن هذا احلديث وتأويله ف

 سذهب بعضه  إَل ظاهره سرأوا أن أخذ األجرة علأ تعلي  اوررآن غري مباح وإويه ذهب اوزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه .
 ال بأس به ما مل يشرتط وهو قول احلأن اوبفري وابن سريين واوشعيب . وقال طائفة 

قال ولرجل اوذي خطب  وأباح ذوك آخرون وهو مذهب عطاء وماوك واوشاسعي وأيب ثور واحتجوا حبديث سهل بن سعد أن اونيب 
 املرأة سل  جيد لا مهراً زوجتفما علأ ما معك من اوررآن .

 كان تربع به وصوى االحتأاب سيه ومل يفن قفده وقت اوتعلي  إَل طلب عوض وصفع , سحذره اونيب   وتأوووا حديث عبادة علأ أصه
إبطال أجره وتوعده عليه , وكان سبيل عبادة ِف هذا سبيل من رد ضاوة ورجل أو استخرج وه متاعاً قد غرق ِف حبر تربعاً وحأبة سليس وه 

ل أن يفعله حأبة كان ذوك جائزاً, وأهل اوففة قوم سرراء كاصوا يعيشون بفدقة اوناس أن يأخذ عليه عوضاً ووو أصه طلب وذوك أجرة قب
سأخذ املال منه  مفروه ودسعه إويه  مأتحب, وقال بعض اوعلماء أخذ األجرة علأ تعلي  اوررآن وه حاالت سإذا كان ِف املألمني غريه 

 .ليه, وإذا كان ِف حال أو ِف موضع ال يروم به غريه مل َتل وه األجرةممن يروم به حل وه أخذ األجرة عليه, ألن سرض ذوك ال يتعني ع
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 وعلأ هذا يؤول اختَلف األخبار سيه. اصتهأ.
 وقال اونووي ف وأجاب اجملوزون عن حديث عبادة جبوابنيف

 أحدِها ف أن ِف إسناده مراالً . 
بيل اوعوض سل  جيز وه األخذ خبَلف من يعرد معه إجارة قبل واوَاِن ف أصه كان تربع بتعليمه سل  يأتحق شيئًا ُث أهدي إويه علأ س

 اوتعلي . وهللا أعل 
 مباذا أجاب أصحاب القول الثاين عن أدلة القول األول ) اجلواز ( . -

 أما حديث ابن عباسف
 سراووا ف إن املراد باألجر هنا اوَواب .-أ

 .أن احلديث منأوخ ِبا ورد من صفوص اووعيد ِف أخذ األجرة  -ب
 أن اورقية صوع من اوتداوي , سهي من األمور املباحة , وويأت مَل اوتعلي  إذ هو عبادة , ساورياس عليها قياس مع اوفارق . -ج

 األكمل واالسضل أن اإلصأان ال يأخذ علأ تعليمه أجراً .
 َأْجرَِي ِإاله َعَلأ اَّللِه ( . قال اوشنريطي ف قَ ْووُُه تَ َعاََل ) َويَا قَ ْوِم اَل َأْسأَُوُفْ  َعَلْيِه َمااًل ِإنْ 

صهُه َأْخبَ َر قَ ْوَمُه أَصهُه اَل َيْأَأُلُْ  َمااًل ِف ُمَرابَ َلِة َما َجاَءُهْ  بِِه ذََكَر تَ َعاََل ِِف َهِذِه اآْليَِة اْوَفرميَِة َعْن صَِبيِ ِه صُوٍح َعَلْيِه َوَعَلأ صَِبيِ َنا اوفهََلُة َواوأهََلُم ف أَ 
َر اْوَعِظيَ  جَمهاصًا ِمْن َغرْيِ َأْخِذ ُأْجرٍَة ِِف ُمَرابِِلهِ  ِمنَ   . اْوَوْحِي َواْلَُدى , بَْل يَ ْبُذُل َلُْ  َذِوَك اخْلَي ْ

َ ِِف آيَاٍت َكَِريٍَة أَنه َذِوَك ُهَو َشْأُن اورُُّسِل َعَلْيِهْ  َصَلَواُت اَّللِه َوَسََلُمُه , َكَرْووِِه ِف  ُقْل َما َسأَْوُتُفْ  ِمْن َأْجٍر سَ ُهَو ) َعْن صَِبيِ َنا « َبإٍ سَ »َوبَ نيه
 ( .َأْجرَِي ِإاله َعَلأ اَّللهِ  َوُفْ  ِإنْ 

 ُقْل َما َأْسأَُوُفْ  َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَصَا ِمَن اْوُمَتَفلِ ِفنَي ( .« ) ُسوَرِة ص»َوقَ ْووِِه ِسيِه أَْيًضا ِف آِخِر 
 أَْم َتْأَأُلُْ  َأْجرًا سَ ُهْ  ِمْن َمْغَرٍم ُمَْ َرُلوَن ( .« ) اْوَرَل ِ » , وَ « اوطُّورِ » َوقَ ْووِِه ِِف 
 ُقْل َما َأْسأَُوُفْ  َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإاله َمْن َشاَء أَْن يَ تهِخَذ ِإََل رَب ِِه َسِبيًَل ( .« ) اْوُفْرقَانِ »َوقَ ْووِِه ِِف 
 ُقْل اَل َأْسأَُوُفْ  َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإاله ذِْكَرى وِْلَعاَوِمنَي ( .« ) مِ اأْلَصْ َعا»َوقَ ْووِِه ِِف 

 قَ ْوِم اَل َأْسأَُوُفْ  َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجرَِي ِإاله َعَلأ اوهِذي َسطََرِن ( . يَا« ) ُسوَرِة ُهودٍ »َوقَ ْووِِه َعْن ُهوٍد ِِف 
ُفْ  َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َعْن صُوٍح , َوُهوٍد , َوَصاِوٍح , َوُووٍط , َوُشَعْيٍب َعَلْيِهْ  َوَعَلأ صَِبيِ َنا اوفهََلُة َواوأهََلُم ) َوَما َأْسأَوُ  «اوشَُّعرَاءِ »َوقَ ْووِِه ِف 

 َأْجرَِي ِإاله َعَلأ َربِ  اْوَعاَوِمنَي ( .
 اتهِبُعوا اْوُمْرَسِلنَي اتهِبُعوا َمْن اَل َيْأأَُوُفْ  َأْجرًا ( .« ) يس»وَرِة ِف َوقَ ْووِِه تَ َعاََل َعْن ُرُسِل اْوَرْريَِة اْوَمْذكُ 

جَمهاصًا ِمْن َغرْيِ َأْخِذ   يَ ْبُذُووا َما ِعْنَدُهْ  ِمَن اْوِعْل ِ َويُ ْؤَخُذ ِمْن َهِذِه اآْليَاِت اْوَفرميَِة ف أَنه اْوَواِجَب َعَلأ أَتْ َباِع اورُُّسِل ِمَن اْوُعَلَماِء َوَغرْيِِهْ  أَنْ 
 يِ  اْوَعَرائِِد َواحلَََْلِل َواحلَْرَاِم .ِعَوٍض َعَلأ َذِوَك , َوأَصهُه اَل يَ ْنَبِغي َأْخُذ اأْلُْجَرِة َعَلأ تَ ْعِليِ  ِكَتاِب اَّللِه تَ َعاََل , َواَل َعَلأ تَ ْعلِ 

 تنبيه :
 أخذ األجرة علأ جمرد اورراءة .

 الستئجار علأ جمرد اوتَلوة مل يرل به أحد من األئمة .قال ابن تيمية ف ا
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 باب السبق
 ِبعَن واحد وهو ف املأابرة وبلوغ اوغاية قبل غريه . –بأفون اوباء  –اوأْبق 
 اوعوض واَلعل , وهو ما يرتاهن عليه املتأابرون , سمن سبق أخذه . –بفتح اوباء  –واوأَبق 

 اع .وهي جائزة باوفتاب واوأنة واإلمج
 وهُكْ  ( .قال تعاَل ) َوأَِعدُّواْ َلُ  مها اْسَتَطْعُت  مِ ن قُ وهٍة َوِمن ر ِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعْدوه اَّللِه َوَعدُ 

 سأمر سبحاصه وتعاَل بإعداد اوروة ورباط اخليل , ومن طرق ووسائل إعدادها املأابرة , سدل علأ مشروعيتها .
 وهذا يدل علأ أن مجيع ما يروي علأ اوعدو سهو مأمور بإعداده .ف  قال اجلصاص

َنا َصْأَتِبُق َوتَ رَْكَنا يُوُسَ  ِعنَد َمَتاِعَنا ... ( .   وقال تعاَل حفاية عن إخوة يوس  ) ِإصها َذَهب ْ
 ف صأتبق إما علأ األقدام أو باورمي واونضال . قال السعدي

ُهَما قَاَل ) َسابََق اَونهيِبه َعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللُه و  اَوهِِت  بِاخْلَْيِل اَوهِِت َقْد ُأْضِمَرْت, ِمْن احلَْْفَياِء, وََكاَن أََمُدَها ثَِنيهِة اَْوَوَداِع. َوَسابََق بَ نْيَ َاخْلَْيلِ  َعن ْ
َهِنيهِة ِإََل َمْأِجدٍ  َبيِن ُزرَْيٍق, وََكاَن اِْبُن   ُعَمَر ِسيَمْن َسابََق ( ُمت هَفٌق َعَلْيه .ملَْ ُتَضمهْر ِمْن اَو

ق , سإذا ج  اإلضمار ف املراد به أن تُعل  اخليل حَّت تأمن , وتروى , ُث يرل ل علفها بردر اوروت , وتدخل بيتًا , وتغشأ باَلَلل , حَّت َتمأ ستعر (  َقْد ُأْضِمَرتْ )  
َياِء ( تضمر سهي ضدها , اوِت مل يعمل َها هذا اوعمل . عرقها خ  حلمها , وقويت علأ اَلري , وأما اخليل اوِت مل َفح أي ف غايتها ) َوَأَمُدَها ( موضع بظاهر املدينة .) ِمَن اْلح

 إويها .اوَنية وغة ف اوطريرة إَل اوعربة , وثنية اووداع ف موضع باملدينة , مسي بذوك ألن اخلارج من املدينة ميشي معه املود عون ) ثَِنيَُّة الحَوَداِع ( .
 ولأباق باخليل , وسيه دالوة أكيدة علأ مشروعية اوأباق . سفيه تشجيع من اونيب 

وِف احلديث مشروعية املأابرة , وأصه ويس من اوعبث بل من اورياضة احملمودة املوصلة إَل َتفيل املراصد ِف اوغزو  قال ابن حجر :
 واالصتفاع َها عند احلاجة .

َسَجاَء أَْعرَايبٌّ َعَلأ قَ ُعوٍد َسَأبَ َرَها َسَشقه  -قَاَل مُحَْيٌد , أَْو اَل َتَفاُد ُتْأَبُق  -صَاقٌَة ُتَأمهأ اْوَعْضَباَء اَل ُتْأَبقُ  اَن وِلنهيِبِ  قَاَل ) كَ  وَعْن أََصٍس 
صْ َيا ِإاله َوَضَعُه ( رواه اوبخاري .َذِوَك َعَلأ اْوُمْأِلِمنَي َحَّته َعرََسُه سَ َراَل َحقٌّ َعَلأ هللِا أَْن الَ يَ ْرَتِفَع َشيْ   ٌء ِمَن اودُّ

 وِف احلديث اختاذ اإلبل ولركوب واملأابرة عليها . قال ابن حجر :
َها ) أَص هَها َكاَصْت َمَع اونهيِبِ   ُ َعن ْ , سَ َلمها مَحَْلُت اولهْحَ  َسابَ ْرُتُه َسَأبَ َريِن ِِف َسَفٍر قَاَوْت ف َسَأابَ ْرُتُه َسَأبَ ْرُتُه َعَلأ رِْجَليه  وَعْن َعاِئَشَة , َرِضَي اَّلله

َرِة ( رواه أبو داود .  سَ َراَل ف َهِذِه بِِتْلَك اوأهب ْ
سَِإنه أَبَاُكْ  َكاَن رَاِمًيا اْرُموا ف اْرُموا َبيِن ِإمْسَاِعيَل  َعَلأ صَ َفٍر ِمْن َأْسَلَ  يَ ْنَتِضُلوَن سَ َراَل اونهيبُّ  قَاَل ) َمره اونهيِبُّ  وعن َسَلَمة ْبن اأَلْكوَع 

 َما َوُفْ  اَل تَ ْرُموَن قَاُووا َكْيَ  صَ ْرِمي َوأَْصَت َمَعُهْ  قَاَل اونهيِبُّ  َوأَصَا َمَع َبيِن ُسََلٍن قَاَل سََأْمَأَك َأَحُد اْوَفرِيَرنْيِ بِأَْيِديِهْ  , سَ َراَل َرُسوُل هللِا 
 ُكلِ ُفْ  ( رواه اوبخاري .  اْرُموا سَأَصَا َمَعُف ْ 

 ( رواه أبو داود . َسَفَرَعُه اونهيِبُّ  وعن رُكاصة ) أصه َصارََع اونهيِبه 
 . وحفأ اإلمجاع , ابن قدامة , وابن اوري  وغريِها علأ جواز املأابرة ِف اَلملة

 ) وهي ثالثة أنواع ( . 
 ض ثَلثة أصواع .أي ف أن املأابرات واملغاوبات باونأبة إَل أخذ اوعو 

 ) نوع جيوز بال عوض وال جيوز بعوض وهي : مجيع املغالبات بغري الثالثة املذكورة ( . 
 ف وهو ما جيوز بَل عوض وحيرم بعوض . هذا النوع األول من املسابقات

 وهو ما ال مضرة سيه شرعية , وويس سيه منفعة تربو علأ مفأدة املراهنة سيه .
 غلب , ويدخل ِف هذا فوهذا هو األصل , وهو األ 
 , وقد تردمت أدوة ذوك . -واملزاريق  –واوأفن  -وسائر احليواصات  –املأابرة علأ األقدام  



 18 

 1فائدة : 
 وهذا اونوع ال جيوز بعوض من اوطرسني .

 ألن ِف بذل اوأبق من املأابرني قمار , ألن كل واحد من املتأابرني جيوز أن يذهب ماوه إَل صاحبه .   
 2:  فائدة

 وو كان اَلعل من اإلمام سإصه جيوز من غري خَلف .
 ف سأما املأابرة بعوض سجائزة باإلمجاع وفن بشرط أن يفون اوعوض من غري املتأابرني . قال النووي

 ف سإذا كان اَلعل من غري املتأابرني كاإلمام جيعله ولأابق حل ذوك بَل خَلف . وقال الصنعاين
 سابق بني اخليل وأعطأ اوأابق ( رواه أمحد . رسول هللا  ويدل ذوك حديث ابن عمر) أن

 3فائدة : 
ال إذا كان اَلعل من أحد املتأابرني وصورته ف أن يرول أحد املتأابرني وآلخر ف سابرين سإن سبرتين سأعطيك سبراً وجْعَلً مرداره كذا , و 

 َُيرج اآلخر شيئاً من ماوه اوبتة .
 جوازها الصتفاء شبهة اورمار . وهذه اوفورة مجهور اوعلماء علأ

 4فائدة : 
 الشروط املتعلقة بأداة السباق : 

 أن تفون األداة املأابق َها أو عليها جيوز سيها املأابرة , حنو خيل وأقدام وإبل .الشرط األول : 
 برؤية أو صفة . –من مركوبني وحنو ذوك  –تعيني اآلوتني  الشرط الثاين :
 املركوبان من جنس واحد .ف أن يفون  الشرط الثالث

 وهذا مذهب احلنابلة , وبعض اوشاسعية .
 سَل َتوز املأابرة بني جنأني خمتلفني كفرس وبعري .

 ألن اوبعري ال يفاد يأبق اوفرس , سَل حيفل اوغرض .
 وقال بعض اوشاسعية ومجهور املاوفية , باوترارب ِف اوأبق , سإن ترارب جنأان كاوبغل واحلمار جاز .

 ف إمفان سبق كل من املتأابرني عادة . ط الرابعالشر 
 وهذا اشرتطه احلنفية , وبعض املاوفية , وأكَر اوشاسعية .

 مل يأابق بني املضمرات وغريها , بل جعل كل صن  منها مع مَلئمه , ألن غري املضمرة ال تأاوي املضمرة . ألن اونيب 
ذا عل  أن أحده  ال يأتطيع اوأبق مل يتوصل حينئذ إَل جديد ِف سباقهما .وألن وألن عرد اوأبق يراد به اوتناسس وعل  اوأابق , سإ

 موضوع املأابرة ف توقع كل منهما سبق صفأه ويأعأ , سيعل  أو يتعل  .
 َياِء, وََكاَن َأَمُدَها ثَِنيَِّة اَلحَوَداِع ( ؟ َفح  نستفيد من قوله ) ... ِمنح اْلح

 املأاسة , وتعيني املبتدأ واوغاية . صأتفيد أصه يشرتط ِف املأابرة َتديد
 ألن اوغرض معرسة األسبق , وال حيفل بتحديد املأاسة .

 املبتدأ واملنتهأ . وِف حديث اوباب حدد اونيب 
 ألصه مع عدم تعيينهما َتفل املنازعة , وال يتحرق غرض املأابرة .

 ) ونوع جيوز بعوض وغريه : وهي مسابقة اخليل واإلبل والسهام ( . 
ف وهو ما جيوز بعوض وبغري عوض وهي املأابرة علأ اخليل واإلبل واوأهام , سهي جيوز سيها اوعوض  هذا النوع الثاين من املسابقات

 ومن غري عوض .
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, أَْو َصْفٍل, أَْو َحاِسٍر ( َرَواهُ  قَاَلف قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  حلديث َأيب ُهرَيْ رََة   َأمْحَُد, َواوَهََلثََة, َوَصحهَحُه اِْبُن ِحبهان . ) اَل َسْبَق ِإاله ِف ُخ ٍ 
 بفتح اوباء , وهو اوعوض ما جيعل من اَلوائز ولأابق . ) اَل َسَبَق ( 

 هذا كناية عن اإلبل ألهنا هي ذات اخل  . ) ِإاله ِف ُخ ٍ  (
 هي حديدة اوأه  واورمح . ) أَْو َصْفٍل (
 ألهنا هي ذات احلاسر .كناية عن اخليل ) أَْو َحاِسٍر (  

 ومعىن اْلديث :
أخذ عوض إال ِف هذه اوََلثة , وأصه اذا حفل سباق ِف غري هذه اوََلثة سإصه جيوز وفن بدون عوض , ويفون أكل املال َهذه أي ال  

 اوََلثة مأتََن من مجيع أصواع املغاوبات . 
َسْبره من ُجْعل, وصوال, سأما اوأْبُق بأفون اوباء, سهو مفدر سبرت اورجل قال اخلط ايب ) اوأبق ( بفتح اوباءف هو ما جُيعل ولأابق علأ 

ًرا, واورواية اوفحيحة ِف هذا احلديث اوأ َبُق مفتوحة اوباء, يريد أن اَلعل واوعطاء ال ُيأتحق  إال ِف سباق اخليل, واإل بل, وما أسُبره َسب ْ
 ِف معناِها, وِف اونفل, وهو اورمي, 

 1فائدة : 
 فمن إباحة أخذ اوعوض ِف هذه اوََلثة احلفمة 

 ألن ِف بذل اَلعل عليها ترغيب ِف اَلهاد وَتريض عليه .
, وِف بذل اَْلُْعل عليها ترغيٌب ِف اَلهاد, وَتريض عليه .ف وذوك ألن هذه األ قال اخلطايب  مور ُعد ة ِف قتال اوعدو 

 خليل, واإلبل, واورمي, قالف وَهذا قال اوزهري , وماوك ., سَل َتوز إال بني ا ف وأما املأابرة بعوض وقال ابن قدامة
 حلديث ) ال سبق إال ِف صفل, أو خ , أو حاسر ( سنفأ اوأبق ِف غري هذه اوََلثة .

 وألن غري هذه اوََلثة ال حيتاج إويها ِف اَلهاد كاحلاجة إويها, سل  َتز املأابرة عليها بعوض .   ) املغين ( .
 2فائدة : 

 علأ قووني ف اوعوض ِف املأابرة علأ غري هذه اوََلثة ) كاوبغال واحلمري (ماء ِف حف  أخذ اختل  اوعل
 ف املنع . القول األول

 وهذا مذهب املاوفية , واحلنابلة , وقول ابن حزم وكَري من اوأل  واخلل  .
 .الن غري هذه اوََلثة ال يأاويها سيما تضمنته من اوفروسية , وتعل  أسباب اَلهاد  -أ

 , ومل يأابق قط علأ بغل وال علأ محار مع وجودها عنده  . وألن هذه اوََلثة هي اوِت عهدت عليها املأابرة ِف عهد اونيب  -ب
 ف اَلواز ِف كل ذات حاسر من اوبغال واحلمري . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنفية , واوشاسعية .
 ئها , ألهنا َتمل أثرال اوعأاكر , وتفون معها ِف املغازي .ألهنا ذوات حواسر , وقد حيتاج إَل سرعة سريها وجنا

 أرجح .واورول األول 
 3فائدة : 

 اختل  اوعلماء ف هل جيوز أخذ اوعوض ِف املأابرات اوعلمية علأ قووني ف
 املنع . القول األول :

 وهذا قول مجهور اوعلماء .
 سهو قول املاوفية , واوشاسعية , واحلنابلة , واوظاهرية .

 ولحديث ) ال سبق ... ( ساحلديث سيه احلفر . -أ
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 أن اورهان ِف اوعل  ال حيتاج إويه ِف اَلهاد . -ب
 ف اَلواز . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنفية , واختاره ابن تيمية , وابن اوري  .
 استدووا برفة مراهن  ة أيب بفر ولمشركني بفوز اوروم , وهذه مراهنة ِف اوعل  . -أ

 س علأ ما ورد به اونص ِف األمور اوََلثة , جبامع أن اوعلة صفرة اودين وقيامه , سفما يروم باَلهاد سهو كذوك يروم باوعل  .اوريا -ب
 وهللا أعل  .  قال ابن اوري  ف سإذا جازت املراهنة علأ آالت اَلهاد , سهي ِف اوعل  أوَل باَلواز .

اوغاوب من املغلوب , أو هو اوذي ال َيلو أن يفون اوداخل سيه غامناً إن أخذ أو غارماً اورمار ف قيل ف كل وعب علأ مال يأخذه  تنبيه :
 إن أعطأ .

 4فائدة : 
 اشرتط مجهور اوعلماء وجود حملل إذا كان اَلعل من اوطرسني , إلخراج اوعرد من صورة اورمار . 

 وهذا مذهب أكَر احلنابلة , ومجيع احلنفية , واوشاسعية .
 وز أن يفون بذل اوعوض من مجيع املتأابرني إال أن يُدخل ِف اوأباق حملل .قاووا ف ال جي

واحمللل ف اس  ساعل من حلل ف جعله حَلاًل , ألصه حلل اَلعل بدخووه , واملرفود به هنا ف اوفرس اوَاوث من خيل اورهان , وذوك بأن 
 , وال يضع رهناً .يضع اورجَلن رهنني بينهما , ُث يأيت رجل سواِها سريسل معهما سرسه 

 واستدووا ف
َسََل بَْأَس بِِه, َوِإْن أَِمَن سَ ُهَو ِقَماٌر ( َرَواُه  -َوُهَو اَل يَْأَمُن َأْن ُيْأِبَق  -قَاَل ) َمْن أَْدُخُل سَ َرساً بَ نْيَ سَ َرَسنْيِ  ث أيب هريرة .َعْن اَونهيبِ  حبدي -أ

 ي  .َأمْحَُد, َوأَبُو َداُوَد, َوِإْسَناُدُه َضعِ 
,  قاووا ف بدون حملل قمار , وباحمللل ينتفي اورمار , ألن اوَاوث ) احمللل ( ال يغرم قطعًا ويرينًا , وإمنا حيتمل أن يأخذ أو ال يأخذ -ب

 سخرج بذوك من أن يفون قماراً .
 إَل أصه ال يشرتط وجود حملل .ف  وذهب بعض العلماء

 هذا اختيار ابن تيمية , وابن اوري  .
 ث اوأابق ) ال سبق إال ِف خ  ... ( ومل يشرتط حملَلً .ولحدي

 و وو كان احمللل شرطاً وفرح به .
وعلأ هذا سإخراج اَلعل من اوطرسني قمار ِف األصل , ووفنه ِف هذه املأأوة ويس قماراً حمرماً , بل هو مأتََن منه , ألن سيه مفلحة , 

 نغمر سيها املفأدة اوِت َتفل بامليأر .وهي اوتمرن علأ آالت اورتال , وهي مفلحة عظيمة ت
اوفحيح جواز املأابرة علأ اخليل, واإلبل, واوأهام بعوض, ووو كان املتأابران كل منهما خمرًجا اوعوض, وألصهه ال  ي :قال السعد

 رمار, بل هو قمار جائز.يشرتط احمللل, وتعليله  ألجل أن َيرج عن شبه اورمار تعليل سيه صظر, سإصهه ال يشرتط أن َيرج عن شبه او
 وقال رمحه هللا تعاَل ف املغاوبات باونأبة ألخذ اوعوض ثَلثة أقأام ف

جيوز بَل عوض, وال جيوز بعوض, وهذا هو األصل واألغلب, سدخل ِف هذه املأابرة علأ األقدام, واوأفن, واملفارعة, ومعرسة  األول :
 األشد ِف غري ما سيه هتلفة.

ض, وال بغري عوض؛ وذوك كاوشطرصج, واونرد, وكل مغاوبة ألت عن واجب, أو دخلت ِف حمرم, واحلفمة منها ال جيوز بعو  الثاين :
 ظاهرة.

 َتوز بعوض, وهي املأابرة, واملغاوبة بني اوأهام, واإلبل, واخليل , وفريح احلديث املبيح. الثالث :
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 تنبيه :
 اخلَلصة ف اَلعل ِف املأابرات ينرأ  إَل أقأام ف

 إما أن يفون من املتأابرني مجيعاً ف : أوال  
 سهنا ال جيوز ألصه قمار , إال ِف اوََلثة املنفوص عليها . ) اخليل واإلبل واوأهام ( . 

 وإما أن يفون من أحدِها ف ثانيا  :
 سهذا جائر .

 ف وإما أن يفون من أجنيب ف ثالثا  
 سهذا جائز ِف كل مأابرة مباح .

 فائدة :
 ًا ( .) ونوع حيرم مطلق

 ف اوِت ال َتوز مطلراً ال بعوض وال بغري عوض . هذا النوع الثالث من أنواع املسابقات
 ومن أمَلتها ف

 النرد . -
 سإذا كان اولعب َها علأ مال ولغاوب سهي حرام باالتفاق , وإذا كان بغري مال سحرام عند مجاهري اوعلماء .

 دشري سفأمنا غمس يده ِف حل  خنزير ودمه ( رواه مأل  .قال ) من وعب باونر  حلديث بريدة . أن اونيب -أ
 ف هذا احلديث حجة ولشاسعي واَلمهور ِف َترمي اولعب باونرد . قال النووي

 ) من وعب باونرد سرد عفأ هللا ورسووه ( رواه أبوداود . وحلديث أيب موسأ . قال ف قال  -ب
وك يرتضي اونهي عن اولعب , وهذا عام ِف اولعب َها علأ أي وجه كان من قال بعض اوعلماء ف أخرب أن من وعب َها عاص هلل , وذ

 قمار أو غريه .
 واللعب هبا جير إىل مفاسد :

 املرامرة َها . منها :
 ف أن وعبها ووو بغري مال يفضي إَل ِإو  اونفوس لا واملداومة عليها .ومنها 
 ة املغاوبة تؤدي إَل اوتحاسد واوتباغض واوتظامل .ف أن اونفوس جمبووة علأ حب اوغلبة واورسعة , وكَر  ومنها
 ف قاوت طائفة من اوعلماء بأن أصل وضعه كان مبنياً علأ صفي اوردر وإحياء سنة اجملوس . ومنها

ف قيل ف اوشطرصج مبين علأ مذهب اوردر , واونرد مبين علأ مذهب اَلرب , سإن صاحب اونرد يرمي وحيأب بعد ذوك ,  يقول ابن تيمية
 ما صاحب اوشط رصج سإصه يردر ويففر وحيأب حأاب اونرَلت قبل اونرل .وأ
 الشطرنج : -

 إذا كان علأ مال سمحرم باإلمجاع , وأما بغري مال سجماهري اوعلماء علأ َترميها .
 وقد جاءت أحاديث ِف َترميها ال يفح منها شيء .

 ماثيل اوِت أصت  لا عاكفون .وفن صح عن علي أصه مر بروم يلعبون اوشطرصج سرال ف ما هذه اوت
 وعن ماوك قال ) بلغنا عن ابن عباس أصه وِل مال يتي  سأحرقها ( .

ف ووو كان اولعب َها حَلاًل ملا جاز وه أن حيرقها وفوهنا مال اويتي  , ووفن ملا كان اولعب َها حرامًا أحرقها , ستفون من  قال الذهيب
 راقته .جنس اخلمر إذا وجد ِف مال اويتي  وجبت إ

 وقياساً علأ اونرد .
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 فائدة :
 .القمار تعريف 

 من أن يغن  أو يغرم . –أي املتأابرني  –ف اورمار أال َيلو كل واحد منهما  قال ابن قدامة
أو  ف معَن اورمار اوذي إمنا هو ف مواضعة بني اثنني علأ مال يدور بينهما ِف اوشرني , سيفون كل واحد منهما إما غامناً  وقال اخلطايب

 غارماً .
 ف كل ما ال َيلو اوَلعب سيه من غن  أو غرم سهو ميأر . وقال الشوكاين

  أدلة حترميه. 
َا اخْلَْمُر َواْوَمْيِأُر َواألَصَفاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مِ ْن َعَمِل ا َا يُرِيُد 90تُ ْفِلُحوَن ) وشهْيطَاِن سَاْجَتنُِبوُه َوَعلهُف ْ قال تعاَل ) يَا أَي َُّها اوهِذيَن آَمُنوْا ِإمنه ( ِإمنه

َنُفُ  اْوَعَداَوَة َواْوبَ ْغَضاء ِِف اخْلَْمِر َواْوَمْيِأِر َوَيُفدهُكْ  َعن ذِْكِر اَّللِه وَ   َعِن اوفهَلَِة سَ َهْل أَصُت  مُّنتَ ُهوَن ( .اوشهْيطَاُن أَن يُوِقَع بَ ي ْ
ُ , َوَمْن قَاَل ِوَفاِحِبِه تَ عَ  قَاَل َرُسوُل هللِا  َعْن َأيب ُهرَيْ َرَة  -ب اَل أُقَاِمْرَك )َمْن َحَلَ  سَ َراَل ِف َحِلِفِه َواوَلهِت َواْوُعزهى سَ ْليَ ُرْل اَل إَِوَه ِإاله اَّلله

 سَ ْلَيَتَفدهْق ( متفق عليه .
 رة باوفدقة .جعل جمرد اودعوة إَل اورمار موجباً ولففا ودالوة احلديث علأ احلرمة واضحة , سإن اونيب 

َمْعَناُه ف سَ ْلَيَتَفدهْق ِبِْرَداِر َما أََمَر أَْن ف قَاَل اْوُعَلَماء ف أََمَر بِاوفهَدقَِة َتْفِفريًا خِلَِطيَئٍة ِِف َكََلمه َِهَِذِه اْوَمْعِفَية , قَاَل اخْلَطهايبُّ ف  قال النووي
َعَلْيِه ِاْس   رِ ُروَن َوُهَو ظَاِهر احلَِْديث أَصهُه اَل ََيَْتص  ِبَذِوَك اْوِمْرَدار ؛ َبْل يَ َتَفدهق ِبَا تَ َيأهَر ممها يَ ْنطَِلقيُ َراِمر بِِه , َواوفهَواب اوهِذي َعَلْيِه اْوُمحَ 

 اوفهَدَقة , َويُ َؤيِ دُه رَِوايَة َمْعَمر اوهِِت ذََكَرَها ُمْأِل  ) سَ ْلَيَتَفدهْق ِبَشْيٍء ( .
اورمار من مجلة اولهو , ومن دعا إويه دعا إَل املعفية , سلذوك أمر باوتفدق ويففر عنه تلك املعفية , ألن من دعا  ف وقال ابن حجر

 إَل معفية وقع بدعائه إويها ِف معفية .
 


