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 البحثملخص 

يركز البحث على جزئية مهمة وهي تصرف المستأجر في منفعة العين المستأجرة )التأجير من الباطن( من 
حيث التأصيل الفقهي لها وما يجري العمل في المملكة العربية السعودية وتطبيقات المحاكم بالنسبة لها، 

الدراسة إيضاح الحلول الفقهية لما وذلك ألنها تمس الحياة العملية للناس بشكل مستمر. فكان هدف 
 يجري بين الناس من منازعات بسبب تأجير المستأجر للعين المؤجرة دون موافقة المالك.
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 ةــــــــدمـــــقـــــم
احلمد ا رب العادلْب، والصالة والسالم على أشرف ادلرسلْب سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو الطيبْب 

 :أما بعدومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،  الطاىرين
من سنة ا تعاىل ُب بِب آدم أن جعلهم متفاوٌب ادلراتب والوظائف والدخول ادلادية، األمر الذي ولد 
أشكااًل عديدة من ادلعامالت الٍب ال تستقيم حياة اجملتمعات إال هبا، ومن ذلك معاملة )اإلجارة( الٍب ذكرت ُب 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ القرآن  الكرًن صراحة كما ُب قولو تعاىل: ﴿قَاَلْت ِإْحَداُُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ
 [.ٕٙالقصص: سورة اأْلَِمُْب﴾]

ومع تنامي احتياجات الناس أضحى لإلجارة أشكال عديدة، فهنالك اإلجارة على األعمال، واإلجارة على 
، ولكل منها تنظيم فقهي أصيل ومعاصر،  (ٔ)إجارة األصول وادلوجودات لدى البنوك، بل ف أنواعهمادبختل ادلنافع

 كما أن لو تنظيمات قانونية معتمدة لدى الدول.
، إال كان مشولية ومستوفية لدقائقهاأن العناية باإلجارة ُب الفقو اإلسالمي والتنظيمات القانونية ادلعاصرة   ومع

بالباطن( أخذ حيزاً سلصوصاً من االىتمام، نظراً ألهنا موطن إشكاالت بْب ادلتعاِقدين الثالثة )ادلالك، أن )اإلجارة 
 وادلستأجر األصلي، وادلستأجر بالباطن(.

والبحث الذي بْب أيدينا يعُب بتقدًن صورة عامة عن اإلجارة ُب الفقو اإلسالمي، ٍب يركز على قضية اإلجارة 
 صيل الفقهي باإلضافة إىل أنظمة ادلملكة العربية السعودية وتطبيقات ااكم الشرعية فيها. بالباطن، من حيث التأ

 أسباب اختيار الموضوع:
 ادلعامالت بْب الناس، وىو عقد اإلجارة رباول الدراسة إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب احلياة ُب

 ، لألسباب اآلتية:الباطن
 .التعاملية، وما جيري بينهم من منازعات تبعاً لذلكادلوضوع حبياة الناس  مساس -ٔ
 .والنظام السعودي الفقو اإلسالمي وأحكامو ُب منفعة العْب ادلستأجرةُب  بيان تصرف ادلستأجر -ٕ

 منهجية البحث:
تمحيص االستيعاب ٍب ال بغية، االستقرائيىذه الدراسة سيتبع الباحث ادلنهج  سبيل الوصول إىل أىدافوَب 

 .ٍَبَّ الوصول إىل النتائج والتوصيات ادلرجوةومن 
 
 
 
 

                                                           

على اقتناء األصول... ومن ٍب إتاحة "تستخدم البنوك اإلسالمية أسلوب اإلجارة على ادلنافع ُب عملياهتا االستثمارية، حيث تعمل  (ٔ)
الفرصة جلمهور الزبائن والعمالء لالستفادة منها لقاء أجر معلوم" ]فواز ضبوي وزلمد إمساعيل، إدارة ادلؤسسات واألسواق ادلالية، دون 

 [.ٙٙ  ص ٕٔٔٓط، دار عالء الدين، دمشق، 
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 :خطة البحث
 يتكون البحث من مقدمة وسبهيد وأربعة مباحث تتلوىا خاسبة وقائمة بادلراجع وادلصادر

 تناولت ادلقدمة ادلوضوع وتعريفة وأُهيتو وأسباب اختياره ومنهجية البحث وخطتو
  واحلكمة من مشروعيتها من العمل هباوموقف العلماء  تعريف اإلجارة يشتمل على :سبهيدي

 خصائص عقد االجارة ُب الفقو اإلسالمي. بيان : وجاء بعنوان ادلبحث األول
 .اإلسالميالفقو ُب  من الباطن ةار جاإل :وجاء بعنوان الثاينادلبحث 

 .التأجّب من الباطنموقف النظام السعودي وااكم السعودية من حكم  :وجاء بعنوان ادلبحث الثالث
 .اإلسالميالفقو ُب  آثار عقد اإلجارة من الباطن :وجاء بعنوان ادلبحث الرابع

 .ٍب قائمة ادلراجع وادلصادر ،البحثاخلاسبة: وفيها أىم النتائج الٍب توصل إليها 
 واهلل ولي التوفيق                                               
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 لتمهيدا
 وموقف العلماء من العمل بها وبيان الحكمة من مشروعيتها اإلسالمي الفقه في تعريف اإلجارة 

إن بيان مدلوالت ادلصطلحات الرئيسة للبحث معٌْب على ربديد موضوعاتو الرئيسة ادلراد تناوذلا ُب ىذا 
 البحث، ولذا كان من ادلستحسن البدء بالتعريفات، وذلك فيما يأٌب:

 :ةجار اإل تعريف األول:المطلب 
 التعريف اللغوي: الفرع األول

على )اجلزاء على  اللغةُب  مشتقة من )أجر( الذي يدلبكسر اذلمزة وضمها، والكسر أشهر،  اإلجارة
وهبذا ادلعُب يكون دنيويًا ودينياً، إال أن الراغب األصفهاين جعل )األجرة( سلصوصة ُب الثواب ، (ٔ)العمل(

ُب اللغة: الكراء، والثواب، والتصّدق، واصلبار العظم على غّب ومشتقاهتا . ورلمل مدلوالت )أجر( (ٕ)الدنيوي
 (ٖ)والسطح ليس عليو سَبةاستواء، 

واإلجارة مأخوذة من أجر، إجيارًا.  رآجر إجارة، ويقال أيًضا مصدر من أجّ              بكسر اذلمزة على ادلشهور  
 .(ٗ)عملُب  عطيت من أجرأوىى ما 

قَاَل ﴿قصة شعيب مع موسى عليهما السالم:ُب  تعاىل قولو وشاىده اإلجارة دبعُب اجلزاء على العمل، تأٌبو 
ذبعلها  ي[، إٔٚ]سورة القصص: ﴾ِإنِّي ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلى َأْن تَْأُجَرِني ثََماِنَي ِحَججٍ 

[ كأنو قال على أن ٕ٘]سورة النساء:  ﴾َوآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴿من قولو تعاىل:  ،على التزويج، يريد ادلهر يأجر 
 .(٘)عمل ىذه ادلدة سبهرين

 االصطالح:في  ف اإليجاري: تعر الفرع الثاني
، إال أن ادلتأمل فيها جيد أهنا تدور حول معان تعريفهم لإلجارةُب  تنوعت عبارات أىل العلم من الفقهاء

 :وفيما يأٌب طائفة منهامتقاربة، وإن كان بعض ىذه التعريفات أدق من بعض. 
  تعريف الحنفية:( أ)

 عرفها احلنفية بعدة تعريفات منها: 
 .(ٙ) إهنا )عقد على ادلنفعة بعوض ىو مال(

 .(ٔ) (ادلنافع بعوضهنا: )عقد على إوقيل  

                                                           

 .  ٓٔ/ٗمادة )أجر(،  ى .ٗٔٗٔ، دار صادر، بّبوت، ٖط ،ابن منظور، لسان العرب (ٔ)
 .  ٗٙص ى ،ٕٔٗٔ، دار القلم ، دمشق، ٔالراغب األصفهاين، ادلفردات ُب غريب القرآن، ربقيق صفوان الداودي، ط (ٕ)
القاموس ايط، مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة الثامنة، سنة  ،الفّبوز آبادىو . ٔٔ، ٓٔ/ٗ، مادة )أجر(، ابن منظور، لسان العرب (ٖ)

 .ٕٖٗ /ٔ، مادة )أجر(، م(ٕ٘ٓٓ)
 .  ٘/ٔالفيومى، ادلصباح ادلنّب، ادلكتبة العلمية، بّبوت، بدون تاريخ، مادة )أجر(، (ٗ) 
 .ٕٔ/ٔى (، ٜٔٗٔالزسلشرى، أساس البالغة، ربقيق: زلمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )(٘) 
 .ٗٚ/٘ٔى (، ٗٔٗٔ، سنة )يةادلعرفة، بّبوت، الطبعة الثان، ادلبسوط، دار يالسرخس (ٙ)
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 .(ٕ) ك نفع مقصود من العْب بعوض(يهنا: ) سبلإوقيل أيًضا  
  تعريف المالكية:)ب( 

 عرفها ادلالكية بتعريفات منها: و 
 .(ٖ) مباحة مدة معلومة بعوض( يءإهنا: )سبليك منافع ش

 .(ٗ) وقيل إهنا: )عقد معاوضة على سبليك منفعة بعوض دبا يدل على سبليك ادلنفعة( 
ابن عرفة: )بيع منفعة ما أمكن نقلو غّب سفينة وال حيوان ال يعقل، بعوض غّب ناشئ عنها، بعضو  وقال 

 .(٘) يتبعض بتبعيضها(
، والعقد على منافع ما ال إجارةوما ينقل غّب السفن واحليوان  يالعقد على منافع اآلدم وان ادلالكية مسأغّب  

 .(ٙ) الغالب فيهماُب  كراءاحل ينقل كاألرض والدور، وما ينقل من سفينة كالرو 
 تعريف الشافعية:)ج( 

 عرفها الشافعية بتعريفات منها:
 .(ٚ) عقد على منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل واإلباحة، بعوض معلوم(إهنا: )

د ذكر فقهاء قو  .(ٛ): )سبليك منفعة بعوض بالشروط اآلتية: منها علم عوضها، وقبوذلا للبذل واإلباحة(وقيل
: )قبوذلا واجلعالة على عمل رلهول، وبالثاينين القيدين لالحَباز باألول )علم العوض( عن ادلساقاة ىذية عالشاف

 .(ٜ)للبذل واإلباحة( عن منفعة البضع، ألن الزواج مل ديلكها وإمنا ملك االنتفاع هبا فقط
 تعريف الحنابلة:)د ( 
 بتعريفات كثّبة منها: احلنابلة عرفها

الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم، ُب  على منفعة مباحة معلومة، من عْب معينة أو موصوفةإهنا: )عقد 
عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عْب معلومة أو وبأهنا: ) .(ٓٔ) بعوض معلوم(

 .(ٔ) )عقد على ادلنافع( ىي :وقيل .(ٔٔ) (موصوفة ُب الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم

                                                                                                                                                                                     

 .ٜٓٗ /ٗى (، ٖٓٔٔالفتاوى اذلندية، دار إحياء الَباث، الطبعة الثانية، سنة ) (ٔ)
 . ٗ/ٙ (،ٕٔٗٔالطبعة الثانية، دار الفكر، بّبوت، ) ابن عابدين، رد اتار على الدر ادلختار،(ٕ) 
 .ٕ/ٗشرح الكبّب، دار الفكر، بّبوت، بدون تاريخ، على ال يحاشية الدسوقي، الدسوق(ٖ) 
 .ٙ/ٗعلى الشرح الصغّب(، دار ادلعارف، القاىرة، بدون تاريخ، ي)ادلعروف حباشية الصاو  ، بلغة السالك ألقرب ادلسالكيالصاو  (ٗ)

 .ٕ/ٚ، شرح سلتصر خليل، دار الفكر ، بّبوت، بدون تاريخ، ياخلرش(٘) 
 .ٕ/ٗعلى الشرح الكبّب، يحاشية الدسوق (ٙ)
  . ٖٛٗ/ٖى (، ٘ٔٗٔاتاج، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة ) مغِب، الشربيِب (ٚ)
 .ٕٔٙ/٘ى (، ٗٓٗٔالرملي، هناية اتاج، دار الفكر، بّبوت، سنة ) (ٛ)

 .ٖٔٙ/٘الرملي، هناية اتاج، (ٜ) 
 .ٜٓٗ/ٔالبهوٌب، الروض ادلربع شرح زاد ادلستنقع، خرج أحاديثو: عبد القدوس زلمد نذير، مؤسسة الرسالة، بّبوت، بدون تاريخ،  (ٓٔ)
  ٙٗ٘/ٖى (، ٖٓٗٔالبهوٌب، كشاف القناع عن مًب اإلقناع، دار الكتب العلمية، بّبوت، سنة ) (ٔٔ)
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إنو قسم بعض ف فعلو عمر  استدالال دباويستثُب فقهاء احلنابلة من قيد معلومية ادلدة ما فتح عنوة ومل يقسم، 
أيدى ُب  ادلسلمْب )كمصر(، فقد تركها على اً قفْب ملًكا ذلم، ومل يقسم بعضها بل تركو و منأرض العنوة على الغا

 .(ٕ)مستثناة من ذلك الشرط وباقية على حاذلاأرباهبا باخلراج ومل يقدر لذلك مدة، فهذه  
 المقارنة بين التعريفات وبيان المختار منها:

موضوع  يى ادلستأجر واألجرة ومدة اإلجارة، وادلنفعة الٍب يءعقد اإلجيار الشُب  من ادلعلوم أنو جيب أن يعْب
)لو  :قال ابن عابدينالشرع ونظر العقالء، ُب  تكون منفعة مقصودة من العْب ادلؤجرةعقد اإلجيار البد أن 

ذلك  ليتجمل هبا، أو دابة ليجنبها بْب يديو، أو دارًا ال ليسكنها، أو عبًدا أو دراىم أو غّب استأجر ثيابًا أو أواين
 .(ٖ)هنا منفعة غّب مقصودة من العْب(الكل وال أجر لو، ألُب  نو لو، فاإلجارة فاسدةأال ليستعملو بل ليظن الناس 

 :اآلٌبت السابقة يتضح افريالتع نو بالنظر ُبإوعلى ىذا األساس ف 
عوض  افيمكن أن يندرج فيه ،شَبط أن يكون العوض معلوًماتمل  ا، ألهنةادلالكية غّب مانع اتإن تعريف أواًل:
 ليست إجارة. وىيادلساقاة 

معلومية األجر، مع أن  والاإلجارة، ُب  ألنو مل يشَبط مدة معلومة تعريف احلنفية غّب مانع أيًضا،و ثانًيا: 
 البيع.ُب  ادلعُب فوجب أن تكون األجرة معلومة كالثمنُب  اإلجارة بيع

، (4)أما تعريف الشافعية لإلجارة بأهنا: )عقد منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذال واإلباحة بعوض معلوم( ثالثًا:
ادلعقود عليو اإلباحة، كما اشَبط أن تكون ادلنفعة  لكل أفراد ادلعرف، ألنو اشَبط ُبفهو تعريف مانع جامع 

 الغرر واجلهالة. يفتودة وقابلة للبذل، وأن تكون ادلدة معلومة والعوض معلوًما، حٌب ينصمق
ادلنفعة أن تكون مقصودة. وعلى ُب  ريف احلنابلة، فهو قريب من تعريف الشافعية، إال إنو مل يشَبطعوأما ت

 تقع على منفعة غّب مقصودة، كإجارة تفاحة لشمها فقط. اإلجارة الٍبفيمكن أن يدخل ربتو  ذلك
 نو تالَب النقدإحقيقة اإلجارة، حيث  نأن تعريف الشافعية لإلجارة ىو أقرب ىذه التعريفات لبيا ا يظهرولذ

 .(٘)ادلذاىب األخرىُب  وجو إىل بقية التعريفاتالذي 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 . ٙٓٗ/ٗى (، ٛٔٗٔ، بّبوت، سنة )ن مفلح، ادلبدع ُب شرح ادلقنع، دار الكتب العلميةب(ٔ) 
 .ٖٙ/ٕادلقدسي، اإلقناع، ربقيق: عبد اللطيف زلمد السبكي، دار ادلعرفة، بّبوت، بدون تاريخ،  ياحلجاو (ٕ) 
 .ٗ/ٙابن عابدين، رد اتار على الدر ادلختار، (ٖ) 
   .ٖٛٗ/ٖ، مغُب اتاج، الشربيِب(ٗ) 
لصاحب العمل ُب إهناء وتعديل عقد العمل دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، مركز السلطة التقديرية والشروط التعسفية ، زلمود رضبة (٘)

 .ٕٙ: ى ، صٜٖٗٔالدراسات العربية، مصر، 
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 من العمل باإلجارة والحكمة من مشروعيتها العلماءموقف : المطلب الثاني
 صماأل بكر عبد الرضبن بن أيب سوى جوازىاُب  ومل خيالف ،اإلسالماإلجارة جائزة شرًعا عند عامة فقهاء 

عندىم تتضمن بيع منفعة  اإلجارةوالقاشاين والنهرواين وابن كيسان ألن  البصري،واحلسن  بن ُعَلّيةوإمساعيل 
باطلو قياسا على البيع ألن البيع ادلعدوم باطل باتفاق. وتتضمن الغرر  اإلجارةحال انعقاد العقد فتكون  معدومة

الكتاب والسنة ُب  دلةمشروعية اإلجارة بعدد كبّب من األفقهاء على الر و صبهاستدل وقد  .(ٔ)وىو منهي عنو
 :النحو التايلواإلصباع وادلعقول، وذلك على 

 :ريمكالقرآن ال: الفرع األول
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانـَْتِشُروا ِفي اأْلَْرِض ﴿:  قولو على مشروعية اإلجارة بعمومها الدالةيات اآل من [ٔ]

أن ابتغاء   [، فقد بْب آٔ]سورة اجلمعة:  ﴾ َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
 .(ٕ)ء الفضل، فدل ذلك على أهنا جائزةرضبو ا ابتغا الكاساين مالفضل منو جائز، واإلجارة كما يقول اإلما

وإن قوًما يزعمون أنو  ،ير كْ إنا قوم نُ  :قلت البن عمر" :قال يأمامو التيم عن أيب يرو ما  ىذا التفسّب ويقوي
 ﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ ﴿عما سألت، ومل يرد عليو حٌب نزل قولو تعاىل:  سأل رجل رسول ا  الال حج لنا، فق
وباجلملة فهذه اآلية نزلت رًدا على من : "يالراز  الفخر. ويقول (ٖ)"[، فدعاه وقال أنتم حجاجٜٛٔ]سورة البقرة: 

 .(ٗ)"يقول ال حج للتجار واألجراء واحلمالْب
ْب سقى ذلما تسلربًا عن ادلرأتْب الل تعاىل مثل قولوع سلصوصة من اإلجارة، ا و أنُب  [ وىناك آيات كردية وردتٕ]

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمُْب ﴿:، قال موسى  قَاَل ِإيني أُرِيُد َأْن  قَاَلْت ِإْحَداُُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ
ُب  يقول اإلمام القرطيب، [ٕٛ،  ٕٚ]سورة القصص:  ﴾أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنٍَبَّ َىاتَ ْْبِ َعَلى َأْن تَْأُجَرين شَبَاينَ ِحَججٍ 

عندىم مشروعة  وَب ذلك دليل على أن اإلجارة كانت" :﴾قَاَلْت ِإْحَداُُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه  ﴿ تفسّب قولو تعاىل:
 .(٘)"اخللطة بْب الناس، خالفًا لألصم كل ملة، وىى من ضرورة اخلليقة، ومصلحةُب   معلومة، وكذلك كانت

 .(ٙ)ما ينسخو، ويلزمنا على أنو شريعتنايرد  مل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما ونبو الكاساين إىل

                                                           

  بدون طبعة، اجملتهدبداية ابن رش،  .ٖٚٔ/ٗى (، ٙٓٗٔ، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة الثانية، سنة )الكاساين (ٔ)
 .ٚٗ/ ٖى ( ٕ٘ٗٔدار احلديث، القاىرة، )

 .ٖٚٔ/ٗ، بدائع الصنائع، الكاساين (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٔى (، ٜٔٗٔبن كثّب، تفسّب القرآن العظيم، ربقيق: زلمد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطعبة األوىل، سنة )ا (ٖ)
 .ٖٕٖ/٘ى (، ٕٓٗٔ، مفاتيح الغيب، دار إحياء الَباث، بّبوت، الطبعة الثالثة، سنة )يالراز  الفخر (ٗ)
ى (، ٖٗٛٔراىيم أطفيش، دار الكتب ادلصرية، الطبعة الثانية، سنة )ب، إ، اجلامع ألحكام القرآن، ربقيق: أضبد الربدوينالقرطيب (٘)

ٖٔ/ٕٚٔ. 
 .ٖٚٔ/ٗ، بدائع الصنائع الكاساين(ٙ) 
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 بالطعمة والكسوة هبذه اآلية، األجّبصحة استئجار  على اإلمام أضبد ومن تبعهم وقد استدل أصحاب
فقرأ )طسم( حٌب إذا بلغ قصة  كنا عند رسول ا : قال يعن عتبة بن ادلنذر السلم يذلك دبا رو ُب  ستأنسوااو 

 .(ٔ) "بطنو ةة فرجو وطعمفسنْب أو عشر سنْب على ع إن موسى آجر نفسو شباين"سى قال: مو 
قَاَل َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِه ﴿: عن موسىحكاية   وبقول القرآن الكرًنلك استدل اجلمهور من كذ

سنة األنبياء  يدليل على صحة جواز اإلجارة، إذ ىىذه اآلية الكردية  ي[، ففٚٚ]سورة الكهف:  ﴾َأْجًرا
 .(ٕ)واألولياء

 [،ٙ]سورة الطالق:  ﴾ُأُجوَرُهنَّ فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم فَآتُوُهنَّ ﴿شأن ادلطلقات: ُب  لك بقولو تعاىلذواستدلوا ك
أوالدكم منهن فعلى اآلباء أن يعطوىن أجرة  -يعِب ادلطلقات -)فإن أرضعن لكم(  قال القرطيب ُب تفسّب اآلية: "

   .(ٖ) "إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأتو للرضاع كما يستأجر أجنبية
  : السنة:الفرع الثاني

 اإلجارة أحاديث كثّبة منها: يةدلت على مشروع
قَاَل اللَُّو تَ َعاىَل: َثالَثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم الِقَياَمِة، َرُجٌل َأْعَطى يب ٍُبَّ »قال:  النيب  عن [ ما رواه أبو ىريرة ٔ]

 .(ٗ) «ِمْنُو ومََلْ يُ ْعِطِو َأْجرَهُ  َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحرِّا فََأَكَل شَبََنُو، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجّبًا فَاْستَ ْوَبَ 
؛ وحسبك وٍب مل يوفو حقو بأن يكون خصم اً قد توعد من استأجر أجّب  ووجو الداللة من احلديث: أن ا 

ة يمشروعُب  نظّب القيام بالعمل، وذلك نص صريحُب  هبا من خصومة، فدل ذلك على جواز أخذ األجرة
 اإلجارة.

يِل َىاِديًا  َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اللَِّو ...»ا عنها، قالت: ما روتو عائشة رضى [ ٕ] َوأَبُو َبْكٍر َرُجاًل ِمْن َبِِب الدي
اِر قُ َرْيٍش، َفَدفَ َعا ِإلَْيِو رَاِحَلتَ ْيِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر ثَ ْوٍر بَ ْعَد َثاَلثِ  ِبرَاِحَلتَ ْيِهَما ُصْبَح  لََياٍل ِخرييًتا، َوُىَو َعَلى ِديِن ُكفَّ

 .النيب  لو مل تكن اإلجارة جائزة دلا استأجر، و (٘)«َثاَلثٍ 
، فَ َقاَل َأْصَحابُُو: َوأَْنَت؟ فَ َقاَل: «َما بَ َعَث اللَُّو نَِبيِّا ِإالَّ َرَعى الَغَنمَ » قال: النيب  عن [ ما رواه أبو ىريرة ٖ]

ةَ نَ َعْم، ُكْنُت أَْرَعاَىا َعَلى »  .(ٙ)«قَ رَارِيَط أِلَْىِل َمكَّ

                                                           

 .ٕٚٓ /ٙابن كثّب، تفسّب القرآن العظيم، (ٔ) 
 .ٕٖ/ٔٔ، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب(ٕ) 
 .ٛٙٔ/ٛٔ، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب(ٖ) 
(، دار طوق ٕٕٓٚ، ربقيق: زلمد زىّب، كتاب اإلجارة، باب إٍب من منع أجر األجّب، حديث رقم )ي، صحيح البخار يالبخار  (ٗ)

 .ٜٓ/ٖه(، ٕٕٗٔالنجاة، الطبعة األوىل، سنة )
أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وُها على شرطهما ، كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجّبًا ليعمل لو بعد ثالثة يصحيح البخار  (٘)

 .ٜٛ/ٖ(، ٕٕٗٙشَبطاه إذا جاء األجل، حديث رقم )شرطهما الذي ا
 .ٛٛ/ٔ(، ٖ، كتاب اإلجارة، باب رعى الغنم على قراريط،  حديث رقم )يصحيح البخار  (ٙ)
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مهنة اإلجارة بدليل أنو قد فعلها األنبياء، وعلى رأسهم سيد اخللق زلمد رسول  فاحلديث داللة على شر  يفف
 ، وىو نص على مشروعية اإلجارة وجوازىا.ا 

 
 
 

 : اإلجماع:الفرع الثالث
األمة ادلسلمة  عملواستمر  ،على جواز العمل باإلجارة منذ عصر الصحابة رضوان ا عليهم  الصحابة أصبع

 عند رأي من خالفهم كابن األصم وغّبه شلن سبقت ّبوقف كثتَ ، ومن ٍب ال ي ُ من بعدىم كل العصورُب   عليو 
 .(ٔ)صباعإلل خرقاً  كما أن ىؤالء متأخرون عن عصر الصحابة رضوان ا عليهم، فال يعد خالفهم اإلشارة إليهم،

: ) وأصبع أىل العلم ُب كل عصر ادلغُبُب  ةابن قدام قال صباع صبهور الفقهاء رضوان ا عليهموقد حكى اإل
وكل مصر على جواز اإلجارة، إال ما حيكى عن عبد الرضبن بن األصم أنو قال: ال جيوز ذلك؛ ألنو غرر. يعِب أنو 

وشلن  .(ٕ) وىذا غلط ال دينع انعقاد اإلصباع الذي سبق ُب األعصار، وسار ُب األمصار( ،يعقد على منافع مل زبلق
 .(ٖ)وغّبىم من أىل العلمابن رشد، و ، الكاساينو ، يالشافعحكى اإلصباع كذلك: 

 : المعقول:الفرع الرابع
 : أمور أبرزىال على مشروعية اإلجارة، فيتلخص ُبأما االستدالل بادلعقو 

ُب  ال ملك ذلمالٍب  احلصول على ما يبتغونو من ادلنافعُب  اإلجارة وسيلة للتيسّب على الناس[ دلا كانت ٔ]
فالفقّب زلتاج إىل مال الغُب، والغُب زلتاج إىل عمل الفقّب، "أعياهنا، واحلاجة إىل ادلنافع كاحلاجة إىل األعيان، 

، وىذه (ٗ)"ل الشرعو موافًقا ألصعلى وجو ترتفع بو احلاجة، ويكون  ، فيشرعالعقود شرع ُب وحاجة الناس أصل
 .مشروعية اإلجارة مكَ حِ من 

ن احلاجة إىل ادلنافع كاحلاجة إىل األعيان، فلما جاز العقد على األعيان وجب أن ذبوز اإلجارة على إ[ ٕ]
در كل مسافر على بعّب قديلكها، وال يادلنافع. وال خيفى ما بالناس من احلاجة إىل ذلك، فإنو ليس لكل أحد دار 

أو دابة ديلكها، وال يلزم أصحاب األمالك إسكاهنم وضبلهم تطوًعا. وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، وال 
 ديكن لكل أحد عمل ذلك، وال جيد من يتطوع لو بذلك؛ وعليو فالبد من اإلجارة، بل ذلك شلا جعلو 

                                                           

د/ يوسف قاسم، أصول األحكام الشرعية، دار النهضة العربية، سنة  .ٕٖٔ/٘ى (، ٖٛٛٔبن قدامة، ادلغُب، مكتبة القاىرة، سنة )ا (ٔ)
 (. ٖٔٔ        ٕٛٔم(، )ص ٜ٘ٛٔ)
 .ٕٖٔ/٘،  ابن قدامة، ادلغُب(ٕ) 
تهد ة اجمليبدا، ابن رشد احلفيد .ٗٚٔ/ٗ بدائع الصنائع، ،الكاساين .ٕٙ/ٗى (، ٓٔٗٔ، األم، دار ادلعرفة، بّبوت، سنة )يالشافع (ٖ)

 .ٙٗ٘/ٖالبهوٌب، كشاف القناع ،  .٘/ٗ ى (،ٕ٘ٗٔادلقتصد، دار احلديث، القاىرة، سنة )وهناية 
   . ٘ٚ /٘ٔ، ادلبسوط،  يالسرخس(ٗ) 
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َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى  ﴿زلكم التنزيل:ُب  ل تعاىلفقد قا .(ٔ)لتحصيل الناس ألرزاقهم
ْثِم َواْلُعْدَوانِ   [. ٕ]سورة ادلائدة:  ﴾اإْلِ

. فضاًل ادلشروعة كل ادلواىبباالنتفاع ُب  تنظيم اجلماعة ضلو العمل اإلنساينُب  وبذلك نرى أن اإلسالم يتجو
]سورة  ﴾ يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر ﴿:  ا  قالعن أن دين اإلسالم دين مساحة ويسر 

 .(ٕ)حاجة الناس لتلبيةاإلجارة  مشروعيةُ  ذلك التيسّبِ من و [. ٘ٛٔالبقرة: 
 حجة من قال بعدم جواز اإلجارة:: الخامسالفرع 

وقت العقد عليها  وىي ،جرأادلست يءبيع دلنفعة الش اعدم جواز اإلجارة بأهن بن األصم علىعبدالرضبن احتج 
فال جيوز إضافة البيع إىل ما يؤخذ ُب ادلستقبل كإضافة البيع إىل أعيان تؤخذ ُب  ،وادلعدوم ال حيتمل البيع ،معدومة

 .(ٖ)ادلآل فإذا ال سبيل إىل ذبويزىا ال باعتبار احلال، وال باعتبار ،ادلستقبل
 :(ٗ) عن اعتراضه بما يأتي أجيبوقد 

كما   –، فهي ادلنافع موجودة تقديرًا تبعًا لوجود أصلها، فعدت كأهنا أعيان قائمة بنفسها حْب العقدن إ[ ٔ]
 "فهي منفعة معقولة من عْب معروفة قال الشافعي: "

ال بعد وجودىا ألهنا حبىا إذ ال ديكن تصور العقد عليها ن العقد على ادلنافع ال يكون إال قبل وجودإ[ ٕ]
 األعيان.ُب  الساعات أو الزمن فال بد من العقد عليها قبل وجودىا كالسلم يتتلف أو تتالشى دبض

فلما جاز العقد على األعيان، وجب أن ذبوز اإلجارة على  ،نان احلاجة إىل ادلنافع كاحلاجة إىل األعيإ[ ٖ]
 .ادلنافع

أو  ،الغالبُب  مستوفاة يحال العقد عليها فهُب  اإلجارة وإن كانت معدومةُب  ادلعقود عليوادلنافع ن إ[ ٗ]
  .(٘)على السواء اوعدم استيفائه ايكون استيفاؤى

 حكمة مشروعية اإلجارة:: لسادسالفرع ا
ال الٍب  من ادلنافع احلصول على ما يبتغونوُب  لتيسّب على الناسلعقد اإلجارة ألنو وسيلة الشريعة  تأباح

، واحتياج الناس إىل بعضهم ضرورة جة إىل ادلنافع كاحلاجة إىل األعيانااحل -كما تقدم -و أعياهنا،ُب  ملك ذلم
مع ابن األصم، إال أنو ال يعتد بو مع  – (ٙ)كما قال الكاساين  –وادلنع منها إضرار هبم، وإن كان القياس حياتية، 

  .مع توافر األدلة قطعية الداللة قطعية الثبوت على مشروعيتها
                                                           

 .ٕٖٔ/٘ابن قدامة ، ادلغُب،  (ٔ)
)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة  يبْب الشريعة اإلسالمية والقانون والوضع يد/ نادرة سامل، عقد إجيار األراض(ٕ) 

 .ٕٕى (، ص٘ٔٗٔ)
  ٖٚٔ/ٗبدائع الصنائع ،  ،الكاسايننقالً عن: (ٖ) 
. ابن ٕٙ/ٗ، األم، يالشافع .ٙ-٘/ٗبداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، ابن رشد،  .ٖٕٓ، ٜٚٔ/ٗبدائع الصنائع ، ، الكاساينينظر: (ٗ) 

 .ٕٕٖ/٘ادلغُب،  قدامة،
 .ٙ-٘/ٗبداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، ينظر: ابن رشد،  (٘)
 .ٖٚٔ/ٗبدائع الصنائع ،  ،الكاساينينظر:  (ٙ)
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 األوللمبحث ا
 يالفقه اإلسالمفي  هوأركان عقد اإلجارة خصائص

 
 ادلطلبْب التاليْب:ُب  ، وذلكيالفقو اإلسالمُب  ووأركانعقد اإلجارة خصائص  بحثىذا ادلُب  اولنونت
 

 يالفقه اإلسالمفي  خصائص عقد اإلجارة: األولالمطلب 
تضح من تعريفات الفقهاء السابقة لعقد اإلجارة، أن لو عدة خصائص سبيزه عن غّبه من العقود صلملها على ي

 :النحو التايل
 : لزوم عقد اإلجارة:الفرع األول

وخالية عن خيار الشرط والرؤية لعاقدين ادلؤجر وادلستأجر، إذا كانت صحيحة ل اإلجارة من العقود الالزمة،
، فال تنفسخ عندئذ من غّب عذر، خالفاً وغّبه البيععقد م مثل و اللز ُب  ، مثلهاعند صبهور الفقهاء والعيب

 .(ٔ)للقاضي شريح الذي ذىب إال أهنا غّب الزمة، وتنفسخ بال عذر
 ﴾يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقود﴿:تعاىلنقضها إال بعذر بقولو ال جيوز اإلجارة الزمة أن وقد استدلوا على 

، ألنو ليس من الوفاء بالعقد، وض فأشبهت البيع، فال جيوز نقضهاإلجارة سبليك ادلنفعة بعا[، فٔ]سورة ادلائدة: 
. البيع نوعْب، نوًعا ليس فيو خيار الفسخ، ونوًعا فيو خيار ، فقد جعل "البيع صفقة أو خيار: ": وقال عمر

موجب ُب  وألن اإلجارة عقد معاوضة مطلقة، فال ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إال عند العجز عن ادلعُب
 .(ٕ)العقد غّب ربمل ضرر كالبيع

 عقد اإلجارة:في  التراضي: الفرع الثاني
َنُكْم ﴿:لقولو  الَباضي بْب ادلتعاِقَدين اإلجارة ال تتحقق بدون يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

]سورة النساء:  يًما بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم َواَل تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرحِ 
باإلضافة إىل أن يكون زلل عقد اإلجارة مباحاً،  ،اإلجارة منهاالٍب  صبيع عقود ادلعاوضةُب  وىذا شأن عام، [ٜٕ

وضابط ما جيوز استئجاره كل عْب ينتفع هبا مع بقاء عينها ، قال الشربيِب: "(ٖ)بأن تكون ادلنفعة مباحة االستيفاء
ادلعقود عليو وبدلو دبجرد ُب  ، ويثبت حكم العقد(ٗ) "منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد وتباح باإلباحة

                                                           

 .ٖٕ/ٗكشاف القناع البهوٌب،  ، ٜ/٘ٔ، اجملموع شرح ادلذىب، دار الفكر، بدون تاريخ، يالنوو .  ٕٔٓ/ٗ، بدائع الصنائع، الكاساين(ٔ) 
   .  ٖٖٖ-ٕٖٖ/٘ابن قدامة، ادلغُب 

   . ٕٔٓ/ٗ، بدائع الصنائع، الكاساين(ٕ) 
   . ٜٓٔ/ٗ، بدائع الصنائع، الكاساين(ٖ) 
   .   ٘ٗٗ/ٖالشربيُب، مغُب اتاج،  (ٗ)
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آخر، أما حقوق العقد فإهنا زبضع إلرادة ادلتعاقدين، وجيب شيء  ي، دون توقف على القبض أو أالعقد انعقاد
 .(ٔ)على كل من الطرفْب الوفاء دبا أوجبو العقد على كل منهما

عقد ادلقررة ُب على أحكام الويالحظ ىنا بأن الَباضي بْب طرُب التعاقد الزم إلنشاء العقد، ولكن ال أثر لو 
 الشريعة، فما قررت الشريعة حرمة منفعتو ال يصبح مباحاً بالَباضي كإجيار زلل لبيع اخلمور على سبيل ادلثال.

 .(ٕ)و"العناصر الثالثة الٍب يقع عليها الَباضي ُب عقد اإلجيار ىي: منفعة ادلؤجر، وادلدة، واألجرة"
 ملزم للجانبين: : اإلجارة عقد معاوضةالفرع الثالث

ادلراد من ادلعاوضة ىو أن ىنالك منفعة يقابلها أجرة، وكل واحد منهما عوض عن اآلخر، فاألجرة للمالك 
وما جاز أن يكون شبنا ُب البيع جاز أن يكون أجرة ُب اإلجارة؛ ألن ، "مقابل منفعة العْب ادلؤجرة للمستأجر

 .(ٖ) "األجرة شبن ادلنفعة، فتعترب بثمن ادلبيع
واألصل ُب حكم اإلجارة الصحيحة ثبوت ادللك ُب ادلنفعة للمستأجر، وثبوت ادللك ُب األجرة ادلتفق عليها 

 .(ٗ)للمؤّجر
ومن ادلعتاد أن يتم ذلك بالتمكْب من العْب وال بد من التنبو إىل أن زلل اإلجارة سبكْب ادلستأجر من ادلنفعة، 

عذر التمكْب بغصب الدار أو األرض مثاًل سقطت األجرة وانفسخ ادلؤجرة كتسليم الدار على سبيل ادلثال، فإن ت
 .(٘) إذ االنفساخ ُب بعضها" ،وإن وجد الغصب ُب بعض ادلدة سقط األجر بقدرهد، "قالع

عليو فإن عقد اإلجيار ينشئ "التزامات شخصية ُب جانب كل من ادلؤجر وادلستأجر، فهو عقد ملزم و 
 .(ٙ) للمستأجر حقاً عينياً ُب الشيء ادلؤجر"للجانبْب...وال يرتب اإلجيار 

 :مؤقت ي: عقد اإلجارة عقد زمنالفرع الرابع
وادلدة الزمنية ىي  ديرىا بالزمن،ادلنفعة وتق ربديدالبد فيو من  هنا عقد زمِبأمن خصائص عقد اإلجارة 

جييزون اإلجارة للمدد الطويلة ، وصبهور الفقهاء (ٚ)"مقياس االنتفاع بالشيء ادلؤجر، واألجرة تقابل االنتفاع"
قصرت، ألن ادلدة إن كانت معلومة   طالت أمتصح اإلجارة على مدة معلومة، سواء والقصّبة، فاحلنفية يقولون:  "

ما  يجر ملكها، وىأادلست يفال ذبوز اإلجارة الطويلة فيها كيال يدع كان قدر ادلنقعة فيها معلوًما إال ُب األوقاف،

                                                           

 . ٜٙزلمود رضبة، السلطة التقديرية والشروط التعسفية، ص (ٔ) 
   .   ٗ/ٔرللد ٙج، بّبوت، بدون تاريخ نشر ، دار إحياء الَباث العرىب،الوسيط ُب شرح القانون ادلدين، يعبد الرزاق السنهور  (ٕ)

 . وينظر:ٖٕٓ/ٖ، بّبوت، بدون تاريخ، ، اذلداية ُب شرح بداية ادلبتدئ، ربقيق: طالل يوسف، دار إحياء الَباث العريبادلرغيناٌب(ٖ) 
   .   ٜ/٘ٔ، اجملموع شرح ادلذىب، يالنوو 

. وفصل ُب قضية وقت استحقاق األجر ىل تثبت بثبوت العقد أم بعد ادلعقد مباشرة، أم بعد ٕٔٓ/ٗبدائع الصنائع،  ،الكاساين(ٗ) 
 ٖٕٔ /ٖ، اذلداية ُب شرح بداية ادلبتدئ،ايننادلرغياستيفاء ادلنفعة كاملة أم شيئاً فشيئاً. وينظر: 

   .    ٖٕٔ /ٖ، اذلداية ُب شرح بداية ادلبتدئ،ادلرغيناين(٘) 
   .   ٘/ٔرللد ٙج،  الوسيط ُب شرح القانون ادلدين ،يالسنهور عبد الرزاق  (ٙ)
   .   ٘/ٔرللد ٙج، الوسيط ُب شرح القانون ادلدين ،يعبد الرزاق السنهور  (ٚ)
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ويفهم من كالم الشافعية أن اإلجارة دلدة طويلة ال مانع منها ما دامت ادلعْب ادلؤجرة  .(ٔ)"ثالث سنْب على زاد
يصح عقد اإلجارة مدة تبقى فيها العْب غالًبا حبسب رأى أىل اخلربة، وال يقدر لإلجارة ربتملها، حيث قالوا: "

أقصى مدة؛ يعِب جواز سبديد اإلجارة وقوذلم : ال يقدر لإلجارة  .(ٕ)"اقصى مدة، إذ ال دليل على ذلك من الشرع
 سواء كان ذلك بنص العقد أو بعقد جديد.

 االستعمال:ب التي ال تزولعقد اإلجارة يرد على األشياء  الفرع الخامس:
كمواد التحليل ُب عمال ال جيوز تأجّبىا  تتالشى باالست ووىذا مدول قول الشافعية اآلنف، فكل عْب تتلف أ

يفُب الٍب  الشيءُب  وىذا ال يتحققادلختربات الطبية أو حطٍب للتدفئة وغّبُها، فاإلجارة تقتضي رد العْب ادلؤجرة، 
 االستعمال.ب

والشمع  وال جيوز عقد اإلجارة على ما تذىب أجزاؤه باالنتفاع بو كادلطعوم وادلشروب،"ل ابن قدامة: و يق
جرت أ ذبوز الستيفاء عْب، كما لو استشبرتو، والبهيمة حيلبها، ألن اإلجارة عقد ادلنافع فالليسرجو، والشجر يأخذ 

وال ذبوز ...، وال يقوم غّبىا مقامها يع، ألن الضرورة تدعو لبقاء اآلدمالظئر ذبوز للرضا ُب  إال ،دينارًا لينفقو
ء عينها دائًما، فجرت رلرى ادلطعوم، فإن  الرياحْب، ألنو ال ديكن االنتفاع هبا مع بقاكإجارة ما يسرع فساده  

 .(ٖ) "كانت شلا تبقى عينو دائًما كالعنرب جازت إجارتو للشم دلا تقدم
  :ال عقد تصّرف اإلجارة عقد إدارة : عقدالفرع السادس

تعِب ف أو العامل ىنالك فرق بْب اإلدارة والتصرف، فاإلدارة تقتصر على االستفادة من ادلنفعة، فإدارة ادلوظَّ 
العامل وفق اتفاق معْب، وإدارة الدار تعِب ُسكناىا، أما التصرف فيقتضي ادللكية  وأستفادة من عمل ادلوظف اال

وىذا ال يدخل ُب اإلجارة مطلقاً، فمستأجر الدار ليس مالكًا ذلا، فال جيوز لو بيعها، وإىل ذلك نبو السنهوري 
من عقود التصرف،  امات شخصية، فهو من عقود اإلدارة البقولو: "ودلا كان عقد اإلجيار ال ينشئ إال التز 

 .(ٗ)ما أن البيع أىم عقود التصرف" كار أىم عقود اإلدارة،  واإلجي
 يالفقه اإلسالمفي  أركان عقد اإلجارة: الثانيالمطلب 

أي  يقال ركنت إىل فالن ،يعتمد عليوالذي  وعموده الشيء ُب اجلانب األقوى (٘)اللغةُب  الركن معناه
]سورة ىود:  ﴾َوال تـَرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا  ﴿اعتمدت عليو أو ملت إليو ومن ىذا ادلعُب جاء قولو تعاىل: 

 .(ٙ)ال سبيلوا إليهم وال تعتمدوا عليهم وال ترضوا بكفرىم أي:[، ٖٔٔ

                                                           

   .   ٕٖٕ        ٖٕٔ/ٖ، اذلداية ُب شرح بداية ادلبتدئ،، ايننادلرغي (ٔ)
 .ٔٓٗ/٘ابن قدامة، ادلغُب،  .ٖٚٗ/ٖ، مغُب اتاج، الشربيِب(ٕ) 
   .   ٔٚٔ/ٕى (، ُٗٔٗٔب فقو اإلمام أضبد، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة ) بن قدامة، الكاُبا (ٖ)
   .   ٘/ٔرللد ٙج، الوسيط ُب شرح القانون ادلدين ،يعبد الرزاق السنهور  (ٗ)
 .   ٖٕٚ/ٔ، ادلصباح ادلنّب، مادة ركن(، يالفيوم .٘ٛٔ /ٖٔابن منظور ، لسان العرب، مادة )ركن(،  (٘)
  . ٛٛ /ٕى (، ٜٔٗٔ، دار الكلم الطيب، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )ي، مدارك التنزيل، ربقيق: يوسف على بديو يالنسف (ٙ)
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م( إذ قوام من )التقوُّ ، جود لذلك الشيء إال بوو ركن الشيء : ما ال فقال الكفوي: "صطالح الاُب  أما معناه
 .(ٕ)"كُن الشيء ما يتمُّ بو وىو داخٌل فيو خبالف شرطو وىو خارج عنو"ر وقيل:  ،(ٔ)"الشيء بركنو ال من )القيام(

  الصالة إال بو. تصحو جزء منها وال نالصالة ألُب  الركوع ركن :فمثاًل 
فلصحة ىذا العقد شرائط:  ُب معرض حديثو عن الشروط وقال: " ها الكاساينإليوأما أركان عقد اإلجارة فنبو 

بعضها يرجع إىل العاقد، وبعضها يرجع إىل ادلعقود عليو، وبعضها يرجع إىل زلل ادلعقود عليو، وبعضها يرجع إىل 
ىي:  أربعة، فهو ىنا حيدد أركانًا (ٖ)"ما يقابل ادلعقود عليو وىو األجرة وبعضها يرجع إىل نفس العقد أعِب الركن

  :(ٗ)العقد، وفيما يأٌب بياهنازلل ادلعقود عليو، ما يقابل ادلعقود عليو )األجرة(، و  ويتعلق بو العاقدان، ادلعقود عليو
، ومن الشروط ادلطلقة فيهما : التمييز والتكليف، وشرط : العاقدان، وُها ادلؤجر وادلستأجرالركن األول

 .(٘)صحفاإلسالم يتقيد دبحل اإلجارة ككتابة ادل
جارة واالستئجار واإلكراء لفظ اإل: الصيغة أو )اإلجياب والقبول( ومن األلفاظ اددة لذلك: "الركن الثاني

 .(ٙ)" جارةعارة بلفظ اإلعارة وال تنعقد اإلجارة بلفظ اإلتنعقد اإل ... ووتنعقد بلفظ ادلاضي، واالكَباء
ومن شرطها أن تكون معلومة  أن ما جاز أن يكون شبناً جاز أن يكون أجرة، ا: األجرة، وضابطهالركن الثالث

 .(ٚ) جنسا وقدرا وصفة
وضابط ما جيوز استئجاره كل عْب ينتفع هبا مع : ادلعقود عليو وزللو، أي العْب ادلؤجرة ومنفعتها، "الركن الرابع

: أن تكون ادلنفعة (ٜ)ومن شرائطو .(ٛ)" بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد وتباح باإلباحة
عْب ادلؤجرة لينتفع هبا ادلستأجر، وأن تكون مة كاستئجار دار للسكُب، وأن يكون ادلؤجر قادرًا على تسليم المتقوَّ 

عقد اإلجارة استيفاء  أن ال يتضمنادلنفعة معلومة عيناً وصفة وقدراً، وقدرة ادلستأجر على االنتفاع بالعْب ادلؤجرة، و 
 .ألن األعيان ال سبلك بعقد اإلجارة قصدا، صوفهاز شبرتو، والشاة جلكل استئجار البستان ألكعْب قصدا،  

  

                                                           

 .ٔٛٗص: بدون تاريخ نشر،  ، ربقيق عدنان درويش وزلمد ادلصري، مؤسسة الرسالة، بّبوت،الكلياتالكفوي، (ٔ) 
 .ٙٓٔص:  ى ،ٚٓٗٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔ، طالتعريفات الفقهيةالربكٍب، (ٕ) 
   .ٜٚٔ/ٗ، بدائع الصنائع الكاساين(ٖ) 
   .ٜٖٗ/ٖ.  الشربيِب، مغِب اتاج ٖٔٙصى . ٖٜٖٔ، مطبعة الباي احلليب، مصر، ٕلسان احلكام، طينظر: ابن الشحنة، (ٗ) 
، مركز صليبويو للمخطوطات ٔينظر: ضياء الدين اجلندي، التوضيح ُب شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، ربقيق أضبد صليب، ط(٘) 

  .ٜٖٔ/ٚ ى ٜٕٗٔوخدمة الَباث، بدون مكان نشر، 
 .ٔٗٗ/ٖوينظر: الشربيِب، مغِب اتاج   .ٖٔٙلسان احلكام، ص:  ابن الشحنة،(ٙ) 
 .ٗٗٗ/ٖو الشربيِب، مغِب اتاج   .ٓٗٔ/ٚدي، التوضيح، ينظر: ضياء الدين اجلن(ٚ) 
 .٘ٗٗ/ٖالشربيِب، مغِب اتاج (ٛ) 
 .ٕٙٗ، ٔٙٗ،  ٖ٘ٗ، ٚٗٗ، ٘ٗٗ/ٖوالشربيِب، مغِب اتاج  .ٔٙٔ، ٜٖٔ/ ٚضياء الدين اجلندي، التوضيح، ينظر:  (ٜ) 
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 ينالمبحث الثا
 حكم تأجير العين المستأجرة

عقد التأجّب بالباطن ال خيتلف عن عقد التأجّب األصلي إال من حيث كونو صدر عن ادلستأجر وليس عن 
أيًا كانت آدميًا أو عقارًا أو هبيمة  استأجرىاادلالك، وصورتو أن يعمد ادلستأجر األصلي إىل تأجّب العْب الٍب 

قتضاه يلتزم مستأجر العْب ادلؤجرة بأن ديكن عقد دبدلستأجر ثاٍن. وشلا قيل ُب تعريفو: "التأجّب بالباطن ىو 
 ُب االصطالح ادلعاصر يسمى الثاين ادلستأجرف .(ٔ)"شخًصا من االنتفاع هبذه العْب مدة معلومة لقاء أجر معلوم

 بشأن اجلواز من عدمو: قوالنوللفقهاء ُب ذلك  ،(ادلستأجر من الباطن)
 :لمستأجر من الباطنفجمهور الفقهاء يجيزون للمستأجر أن يؤّجر العين 

وللمستأجر ُب إجارة الدار وغّبىا من العقار أن ينتفع هبا كيف شاء بالسكُب،  قال الكاساين من احلنفية: "
 .(ٕ)" ووضع ادلتاع، وأن يسكن بنفسو، وبغّبه، وأن يسكن غّبه باإلجارة، واإلعارة

للمستأجر أن يستوُب ادلنفعة بنفسو وبغّبه، ولو أن يؤجر مؤجره وغّبه دبثل اإلجارة  وقال الرعيِب من ادلالكية: "
 .(ٖ)" وباألقل واألكثر

إذا استأجر الرجل دارا ٍب أراد أن يؤجرىا بعد قبضها ما بقي لو من مدة إجارتو وقال ادلاوردي من الشافعية: "
األجرة أو بأقل أو بأكثر أحدث فيها عمارة أو مل نظر فإن أجرىا من غّب مؤجرىا جاز سواء أجرىا دبثل 

 .(ٗ)"حيدث
وجيوز للمستأجر أن يؤجر العْب ادلستأجرة إذا قبضها. نص عليو أضبد. وىو قول سعيد بن  وقال ابن قدامة: "

ادلسيب، وابن سّبين، ورلاىد، وعكرمة، وأيب سلمة بن عبد الرضبن، والنخعي، والشعيب، والثوري، والشافعي 
 . (٘)" ب الرأيوأصحا

 :وحجة اجلمهور على اجلواز
[ ألن قبض العْب قام مقام قبض ادلنافع، بدليل أنو جيوز التصرف فيها، فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على ٔ]

 .(ٙ)الشجرة
تسلط على استيفائها بنفسو ودبن يقوم ولو أن يلمنفعة، ل ادلستأجر [ ألن موجب عقد اإلجارة ملكٕ]

 .(ٔ)مقامو
                                                           

د/ أمساء عبد العزيز، حبث بعنوان: )ضوابط التأجّب من الباطن للخدمات ادلعينة ُب ادلصارف اإلسالمية(، مؤسبر ادلصارف اإلسالمية بْب  (ٔ)
م، دىب، اإلمارات العربية ادلتحدة، ٜٕٓٓيونيو  ٖمايو            ٖٔبْب الواقع وادلأمول، دائر الشئون اإلسالمية والعمل اخلّبى، ادلنعقد ُب 

   .    ٙٔص
 . ٕٙٓ/ٗ، بدائع الصنائع، الكاساين(ٕ) 
 .ٚٔٗ /٘ى (، ٕٔٗٔ، مواىب اجلليل ُب شرخ سلتصر خليل، دار الفكر، بّبوت، الطبعة الثالثة، سنة )الرعيِب(ٖ) 
 .ٛٓٗ/ ٚى ، ٜٔٗٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔادلاوردي، احلاوي الكبّب، ربقيق علي معوض وعادل عبدادلوجود، ط(ٗ) 
 .ٖٗ٘/ ٘ابن قدامة، ادلغِب، (٘) 
   .   ٖٗ٘/٘ادلغُب، ابن قدامة،  (ٙ)
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، نقل ذلك عنو القاضي أبويعلى الفراء، وعلة عدم اإلمام أحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز وذهب
 ، واإلجارة بالباطنيادلستأجر األصل وادلنافع مل تدخل ُب ضمان، هنى عن ربح ما مل يضمن أن النيب اجلواز: 

 .(ٕ)، فلم جيز، كبيع ادلكيل وادلوزون قبل قبضووعقد على ما مل يدخل ُب ضمان
 الراجح: يالرأ

ادلَبجح وا أعلم ما ذىب إليو اجلمهور، وذلك ألن ادلستأجر األصلي جائز التصرف ُب منفعة العْب ادلؤجرة 
مالزمة بْب جواز التصرف والضمان، بل جيوز التصرف بال ضمان كما ىنا، وقد وليس ضامناً للعْب ادلؤجرة، فال "

ادلقبوض قبًضا فاسًدا، كما لو اشَبى قفيزًا من صربة فقبض الصربة  حيصل الضمان بال جواز تصرف كما ُب 
 .(ٖ)"كلها

ومع أن ادلدلول العام ألقوال اجلمهور جواز مبدأ تأجّب ادلستأجر من الباطن، إال أهنم اختلفوا ُب بعض 
 احلاالت فيما يأٌب بياهنا:

 التأجير قبل القبض:الحالة األولى: 
واز، وقول عدم اجل ومذىب األحنافوصورهتا أن يقوم ادلستأجر بتأجّب العْب الٍب استأجرىا قبل أن يقبضها، 

. وأجازىا الشافعية واحلنابلة ُب (ٗ)قياسًا على البيع ألن ادلستأجر عقد عليها قبل القبض واحلنابلة، عند الشافعية
  .(٘)اً بانتقال الضمان إىل ادلستأجرقوذلم الثاين ألن التصرف ُب العْب ادلؤجرة ليس مرتبط

وصبيع ىذه األقوال مبنية على أساس التصرُّف، وأما رللة األحكام العدلية فاعتمدت نوع العْب ادلؤجرة وبناًء 
وإن كان  ،للمستأجر إجيار ادلأجور آلخر قبل القبض إن كان عقارا( على أنو "ٙٛ٘على ذلك نصت ُب ادلادة )

 .(ٙ)"منقوال فال
 بمثل األجرة أو بأقل منها أو بأكثر: بعد القبض التأجير: الثانيةلحالة ا

 :رلمل أقوال الفقهاء ُب ىذه ادلسألة كما يأٌب
 وىووعلى ادلستأجر األصلي أن يتصدق هبا،  ،جواز ىذه اإلجارة بادلثل أو بأقل، وأما الزيادة فال ذبوز ( أ

 وعلة ذلك أمران: (ٚ)اإلمام أضبدمذىب أيب حنيفة وقول عند و  مروي عن عامر الشعيب
 بينما مالك العْب يضمنها.األول: أنو ربح ما مل يضمن، 

 الثاين: أنو ربح ما مل ديلك بنفس العقد، أي أن العْب ادلؤجرة ليست شللوكة للمستأجر األصلي.

                                                                                                                                                                                     

   .   ٚٔٙ/ٖالرحيباىن، مطالب أوىل النهى، (ٔ) 
 .ٖ٘ – ٖٗ/ٙ، اإلنصاف، يادلرداو . ٖٗ٘/٘، ابن قدامة، ادلغِبينظر:  (ٕ) 
   .   ٕٙٚ/ٖٓرلموع الفتاوى، ابن تيمية،  (ٖ)
 .ٖٗ٘/٘. ابن قدامة، ادلغِبٓٗٗ/ٗوالبغوي، التهذيب ُب فقو اإلمام الشافعي . ٜٖ٘/ٖينظر: اجلصاص، شرح سلتصر الطحاوي،  (ٗ)
 .ٖٗ٘/٘. ابن قدامة، ادلغِبٓٗٗ/ٗالبغوي، التهذيب ُب فقو اإلمام الشافعي ينظر:  (٘)
 .ٜٓٔرللة األحكام العدلية ، ص:  (ٙ)
 .ٖ٘٘/٘. ابن قدامة، ادلغِب ٕٙٓ /ٗالكاساين، بدائع الصنائع  .ٜٖٙ، ٜٖ٘/ٖالطحاوي ينظر: اجلصاص، شرخ سلتصر  (ٚ)
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 أجرة أكثر؛ القبض زيادة مؤثرة؛ فعندئٍذ جيوز لو أخذ  دولكن إذا زاد ادلستأجر األصلي ُب العْب ادلؤجرة بع
 ألن الربح يصّب بإزاء الزيادة.

 ،(ٔ)جواز اإلجارة بادلثل وبأقل من األجرة أو أكثر، وهبذا قال ادلالكية والشافعية، وىو قول عند احلنابلة ( ب
 :(ٕ)ورجحو ادلاوردي وابن قدامة بأوجو ىي

 .تتقدر عليو األجرة كادلالكُب حق نفسو مل / َمْن ملك اإلجارة ٔ
 .ر صح أن يؤجر بو ادلؤجر صح أن يؤجر بو ادلستأجر كادلثلدْ وألن كل قَ  /ٕ
 .وألن كل حال جاز لو العقد فيها بقدر جاز لو الزيادة عليو كما لو أحدث عمارة /ٖ
 .وألهنا منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل ملكو بأكثر من ذلك العوض /ٗ
 .ى ملك نفسو فيما ال تراعى فيو ادلماثلة فوجب أن يكون تقدير العوض إليو كالبيعوألهنا معاوضة عل/ ٘

 .(ٖ)جواز الزيادة إن أذن لو مالك العْب ادلؤجرة، وىي رواية ثالثة عن اإلمام أضبد ( ت
ابن ادلسيب، وأبو سلمة، وابن سّبين، ورلاىد، وعكرمة، والشعيب، كراىة الزيادة مطلقاً، وبو قال  ( ث

 .(ٗ)وذلا ُب ربح ما مل يضمنوالنخعي؛ لدخ
 ير للمؤجر )مالك العين(: التأجالثالثةالحالة 

قال أصحابنا: ال جيوز للمستأجر أن يؤاجر العْب مذىب األحناف عدم جواز اإلجارة، قال القدوري: "
 .(٘)"والعاريةنو عقد خيتص ادلنفعة، فال جيوز أن يعقد دلالك العْب. أصلو: ادلضاربة ... أل ادلستأجرة من ادلؤجر

أهنا ربدث على ملك ادلؤجر فعلى ىذا ال يصح أن يستأجر وأما الشافعية فللمسألة عندىم وجهان: أحدُها: "
 .(ٙ)"والوجو الثاين: أهنا ربدث على ملك ادلستأجر فعلى ىذا جيوز أن يؤاجر من ادلؤجر ما أجره.

قبل القبض من ادلؤجر، فإذا قلنا: ال جيوز من فأما إجارهتا وللحنابلة تفصيل مناطو القبض، قال ابن قدمة: "
والثاين جيوز؛ ألن القبض ال . أحدُها ال جيوز؛ ألنو عقد عليها قبل قبضها :غّب ادلؤجر كان فيها ىاىنا وجهان

وىل يصح من  ،يتعذر عليو، خبالف األجنيب. وأصلهما بيع الطعام قبل قبضو ال يصح من غّب بائعو، رواية واحدة
 .(ٚ)"روايتْب. فأما إجارهتا بعد قبضها من ادلؤجر فجائزةبائعو؟ على 

 
                                                           

   .ٖ٘٘/٘. ابن قدامة، ادلغِب ٛٓٗ/ٚ. ادلاوردي، احلاوي الكبّب ٚٔٗ /٘، مواىب اجلليل الرعيِبينظر:  (ٔ)
   .ٖ٘٘/٘. ابن قدامة، ادلغِب ٛٓٗ/ٚينظر: ادلاوردي، احلاوي الكبّب  (ٕ)
   .ٖ٘٘/٘قدامة، ادلغِب  ينظر: ابن (ٖ)
   .ٖ٘٘/٘ينظر: ابن قدامة، ادلغِب  (ٗ)
ونقل ادلاوردي عن اإلمام أيب  .ٖٔٔٙ/ٚى  ٕٚٗٔ، دار السالم ، القاىرة، ٕالقدوري، التجريد، ربقيق زلمد سراج وعلى زلمد، ط (٘)

صح وإن أجرىا منو بأقل مل جيز بناء على أصلو فيمن وقال أبو حنيفة إن أجرىا من ادلؤجر دبثل األجرة أو أكثر حنيفة قواًل آخر فقال: "
 [.ٛٓٗ/ٚ" ]ادلاوردي، احلاوي الكبّب ابتاع سلعة ٍب باعها على بائعها بأقل مل جيز

 . ٛٓٗ/ٚينظر: ادلاوردي، احلاوي الكبّب  (ٙ)
   .ٖ٘٘-ٖٗ٘/٘ابن قدامة، ادلغِب (ٚ) 



21 
 

 المبحث الثالث
 الباطنبموقف النظام السعودي والمحاكم السعودية من التأجير 

 
)القرآن الكرًن والسنة  من مصدرين تنبع اتونظام ادلملكة العربية السعودية إسالمي، وكافة قراراتو وتنظيم

 ادلشرفة( باإلضافة إىل اإلصباع والقياس.
ومن ٍَبََّ فإن قضية اإلجارة أصالة ٍُب التأجّب بالباطن الذي شاع كثّبًا بْب ادلؤسسات الكبّبة والصغّبة وما 

شرعية  ىل قواعدترتب عليو من منازعات لدى بعضهم تعاِب من قبل ااكم ادلختصة، وىي ُب العموم تستند إ
اْلُمْسِلُموَن َعَلى »: [، وقول النيب ٔادلائدة: ]سورة﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿تعاىل: عامة أوذلا قولو 

َحرَاًما َأْو َحرََّم  ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلاًل، َوَأَحلَّ َحرَاًما، َوالصُّْلُح َجائٌِز بَ ْْبَ النَّاِس، ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ 
التزامات التعاقد، وىو ما يعرب عنو القانونيون ب   ةيادلسلمون مبدأ حرية االشَباط وحر  ، الذي اقتبس منو(ٔ)«َحاَلاًل 

 .(ٕ)«العقد شريعة ادلتعاقدين»
( ُب ٕٜٗٔٗ)برقم  ضبط، فصدر عن رللس الوزراء قراروقد تطلبت الضرورة ادلعامالتية شيئاً من التحديد وال

ى  بشان ٜٖٗٔ/  ٔ/  ٗٔوتاريخ  ٜٔ، وأتبع بقرار تنفيذي من رللس الوزراء برقم ى ٕٜٖٔ/ٕٔ/ٜٕتاريخ 
 :(ٖ)، واجلزء ادلتعلق بالتأجّب بالباطن نصوربديد اإلجيار ُب العقار

/ تسري أحكام قرار رللس الوزراء ادلشار إليو على من تنتقل إليو ملكية العقار ادلؤجر بأي طريقة من ٔ»
 طرق انتقال ادللكية . 

وَب حالة سلالفتو حيق  ،/ ال جيوز للمستأجر التنازل بغّب رضا ادلالك عن عقد اإلجيار أو التأجّب من الباطنٕ
 من ذلك :  ويستثِب ،للمؤجر أن يطلب إخالء العقار

ها ئخالإأ. جيوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد دلستأجر آخر وحيق للمؤجر عند انقضاء ادلدة طلب 
 من ادلستأجر األخّب . 

 .«ب. جيوز للمستأجر التأجّب من الباطن على القادمْب بغرض احلج أو العمرة ُب مكة أو ادلدينة
 ويالحظ ُب القرار ما يأٌب:

إال أن يقيد العقد أواًل: ضبط قانونية التأجّب بالباطن برضا ادلالك، ومقتضاه ادلنع العام من التأجّب بالباطن، 
 بالشرط.

 يؤكد نظرية ادلنع العام للتأجّب بالباطن. ٕو  ٔثانياً: االستثناء ُب الفقرة 

                                                           

. وحسنو األلباين ُب اإلرواء ٕٕ/ ٚٔى . ٘ٔٗٔ، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، ٕربقيق عبداجمليد السلفي، ط ،ادلعجم الكبّب ،لطرباينا(ٔ) 
 .ٖٖٓٔربت حديث: 

 .ٖٙٗٓ/ٗالزحيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، (ٕ) 
)ٖ(   .html2-112.com/vb/t163853456https://www. 

https://www.063853456.com/vb/t102-2.html
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صبغة قانونية تتماشى مع قرار وقد نتج عن ذلك أن ألزمت وزارة التجارة ادلتعاقدين بعقود منوذجية ذات 
  رللس الوزراء.

ونلحظ ىذا األمر منعكسًا على تطبيقات ااكم الشرعية، فهنالك حادثة وثقتها )رلموعة األحكام 
ولو »)، وكان مستندىا الشرعي ما جاء ُب كشاف القناع ونصو: (ٔ) (ٕٔٛ-ٕٓٛى  ص ٖٗٗٔالقضائية لعام 

أي ادلنفعة )بنفسو فسد الشرط ومل يلزم الوفاء بو( ألنو شرط يناُب مقتضى  شرط عليو( أي ادلستأجر )استيفاءىا(
 وملخص القضية: .(ٕ) «ومن ملك شيئا استوفاه بنفسو وبنائبو ،العقد، إذ مقتضاه ادللك

عليو من  ىجر ادلدعَ أستاحيث  ،جيار دلخالفتو العقدى عليو دبطالبتو بفسخ عقد اإلعلى ادلدعَ  يادعى ادلدعِ 
ى عليو رىا ادلدعَ جَّ أوقد  ،مفروشة اجرىا شققؤ ن يأدرىا مائتان وستون ألف لاير على سنوية ق ةجر أعمارة بي ادلدعِ 

 للبند الثاين. خيالف العقد و  لشركة وىو
 .نكر سلالفة العقد والنظامأى عليو على استئجار العمارة و صادق ادلدعَ 

 .جيارينة ادلدعي عقد اإلب
 ىدفع بو ادلدع ما قبْ وىو طِ  ،جّب العمارة للغّب دون الرجوع للمالكأأحقية ادلستأجر بت العقد نص على

 .عليو
جر ملك أوألن ادلست ،وادلسلمون على شروطهم، بينهما ى عليو مل خيالف مقتضى العقد ادلربمودبا أن ادلدعَ 

ولو شرط "( ٜٛ/ٜكشاف )قال صاحب ال ؛جرةأيضر بالعْب ادلست ادلنفعة دبجرد العقد ولو التصرف فيها فيما ال
ذ مقتضاه ادللك إألنو شرط يناُب مقتضى العقد  ،الوفاء بو يلزمادلنفعة بنفسو فسد الشرط ومل  عليو استيفاءىا أي

األجرة يومية، ومل ينص على  تكون، وىذا على كون صحة شرط ادلدعي أن ومن ملك شيئا استوفاه بنفسو وبنائبو(
 لى خالفو.ذلك بالعقد، بل نص ع

 .ى عليو دلقتضاه التعاقدي والشرعيلعدم سلالفة ادلدعّ  ،ي دلا يطلبو من فسخ العقدادلدعِ  استحقاق مل يثبت
عي.  ردُّ دعوى ادلدَّ

 اعَبض ادلدعي على احلكم بالئحة اعَباضية.
ق احلكم من الدائرة احلقوقية الثانية دبحكمة االستئناف دبنطقة مكة ادلكرمة.   ُصدي

 منهما حكم سلتلف: لأمرين ولكبونستشهد من ىذه القضية 
 ُب حالة عدم وجود شرط مانع ُب العقد  :األمر األول
 أحقية ادلستأجر بالتأجّب للغّبعدم العقد على  نصَّ ُب حالة  :األمر الثاين
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ىل طرف آخر فلو ذلك شريطة إو ادلنقول الذي أستأجره أعقار ففي احلالة األوىل إذا أراد ادلستأجر تأجّب ال
ن إ. ولو (ٔ)و أكثر أو أقلأتأجّبىا بنفس قيمة اإلجيار ُب وال خالف  ،و دللكوأن ال يكون ُب ىذا ضرر للمؤجر أ

أراد طلب ادلوافقة مسبقا من مالك العْب ادلؤجرة بالسماح لو بتأجّبىا ُب حالة إذا كان عاجزا عن الوفاء بقيمة 
( " وتصح إجارة مستأجر العْب ادلؤجرة ٕٚ/ٜفقد جاء ُب الكشاف ) من يقوم بالوفاء.اإلجيار بنفسو فيحل زللو 

دلن يقوم مقامو ُب استيفاء النفع أو دلن دونو ُب الضرر ألن ادلنفعة دلا كانت شللوكة لو جاز ان يستوفيها بنفسو او 
 نائبة".

ر على ظمن التأجّب من الباطن فهنا حيجر تأسأما ُب احلالة الثانية وىي حالة وجود شرط ُب العقد دينع ادل
 اخلطية من ادلؤجر. ةال بعد أخذ ادلوافقإىل طرف آخر إادلستأجر تأجّبىا 

 ٕ(ٕٓٙ-ٕٗ٘ه ص ٖ٘ٗٔ) رلموعة األحكام القضائية لعام وتطبيقا للحالة الثانية ُب ااكم السعودية 
أقام مدعي ) ادلستأجر( دعوى ضد ادلدعى عليو ) مستأجر من الباطن( بالزامو باخالء عقارين ُب سوق عام 
أستأجرُها ادلدعي من البلدية وأجرُها من الباطن على ادلدعي عليو وذلك لعدم رغبتو ُب ذبديد العقد معو، وعند 

و من ية( أجاب ادلدعي انو مل حيصل على موافقالقاضي للمدعي من وجود موافقو من ادلؤجر األصلي ) البلد سؤال
ُب العقد ادلربم بينو وبْب البلدية بعدم جواز التأجّب على الغّب اال دبوافقو خطية منها  البلدية بالرغم من وجود شرط

 وعليو حكم القاضي ببطالن عقد االجارة بْب ادلستأجر األصلي وادلستأجر من الباطن.
 حيث جاء نص احلكم كاالٌب:

بناء على ما تقدم من الدعوى واالجابة، واالطالع على صور عقدي االجيار ودلا ىو متقرر فقها من انو ف
يشَبط ُب صحة إجارة العْب شروط منها ) أن تكون ادلنفعة شللوكة للمؤجر أو مأذونا لو فيها، الهنا بيع ادلنافع، 

( وحيث ٕٚ/ٜمل يصح كبيعو(، ) كشاف القناع  فاشَبط فيها ذلك كالبيع، فلو أجر ما ال ديلكو وال أذن لو فيو
ان ادلالك األصلي للعقار ديانع من تأجّبه على طرف آخر غّب ادلدعي، وقد شرط ذلك على ادلدعي، وادلسلمون 
على شروطهم، وحيث أقر ادلدعي وادلدعى عليو بأن العقد ادلربم بينهما ًب على عقار ادلالك األصلي بدون أذنو 

فقد ثبت لدي بطالن عقد االجارة ادلربم بْب ادلدعي وادلدعى عليو ألزمت ادلدعى عليو بأخالء وعلمو، ذلذا كلو 
 العقار زلل الدعوى وتسليمو للمدعي حاال، وبو حكمت.

 
 
 

  
 
 

                                                           

       .  ادلبحث السابق، وينظر ما تقدم ُب  ٚٔٗ/٘ينظر: الرعيِب، مواىب اجلليل (ٔ) 
2
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 المبحث الرابع

 يالفقه اإلسالمفي  آثار عقد اإلجارة من الباطن
ىذه ادلنفعة تصرف ُب  ، فلو التصرفاألصليك ادلنفعة دبقتضى عقد اإلجارة لَ بينا فيما سبق أن ادلستأجر مَ 

 ناي بيفيما يل ، و(ٔ)ىا وفًقا ألحكام عقد اإلجارةجر ؤ وفًقا ألحكام اإلعارة، ولو أن ي فلو أن يعّبىا للغّب ،ادلالك
 :يالفقو اإلسالمُب  ثار عقد اإلجارة من الباطنآل

 حق المؤجر:في  الباطنأواًل: نفاذ عقد اإلجارة من 
 وينفذوىو مقتضى أقواذلم ادلتقدمة،  أن عقد اإلجارة من الباطن صحيح على -وفق ما تقدم- الفقهاء صبهور

، ويكون ارتباط ادلؤجر )مالك العْب( بادلستأجر األصلي، وال يرجع على ادلستأجر الثاين بشيء مادامت العقد
 ادلنفعة ادلعينة.ارة ُب ادلدة اددة وعلى ذات جاإل

قرار رللس الوزراء اآلنف لمل ينفذ العقد وفقاً  ولكن إذا تضمن العقد شرطاً دينع ادلستأجر األصلي من التأجّب،
 وتطبيقاً للنص القانوين )العقد شريعة ادلتعاقدين(.

، وُب (ٕ)بأن الشرط ذاتو باطل، ألن ما يستوَب بو ال يتعْب، شريطة عدم اإلضرار بعض الفقهاء قالإال أن 
ْلُح َجائٌِز بَ ْْبَ النَّاِس، إِ »احلديث الشريف  الَّ اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلاًل، َوَأَحلَّ َحرَاًما، َوالصُّ

ما يعزز ذلك، فادلنفعة دبوجب عقد اإلجيار ملك للمستأجر األصلي، والشرط  «َحاَلاًل  ُصْلًحا َأَحلَّ َحرَاًما أَْو َحرَّمَ 
 يالتعرض بأللمؤجر  فإنو ال جيوز دينعو من االستفادة من ملكو، فيبطل الشرط، وينفذ العقد ُب حق ادلؤجر. وتبعاً 

من الباطن وسيلة من  ، واإلجارةاألصليكيد ادلستأجر   همن األشكال للمستأجر من الباطن ألن يد لكش
فللمؤجر  ؛إن غاب ادلستأجر األول أو امتنع، ولكن "(ٖ)استيفاء ادلنفعة هبا األصليجيوز للمستأجر الٍب  الوسائل

وإن فضل شيء  ،فيأخذ من ادلستأجر الثاين ويوفيو أجرتو، أو من مال ادلستأجر األول إن كان ،رفع األمر للحاكم
 .(ٗ)"وإن بقي لو شيء فمٌب وجد لو مال وفاه ،حفظو للمستأجر

 والمستأجر من الباطن: األصليالعالقة بين المستأجر ثانياً: 
باطن ما يشاء، لجيوز لو أن خيول ادلستأجر من ا ارة من الباطن حبدود حقو؟ أم أنواإلجُب  ىل يتقيد ادلستأجر

  ؟األصليللمستأجر ما ولو ذباوزت ىذه احلقوق 

                                                           

 ينظر ما تقدم ُب ادلبحث الثاين.(ٔ) 
 ..ٚٔٗ/٘الرعيِب، مواىب اجلليل (ٕ) 
   .   ٙٙ٘/ٖالبهوٌب، كشاف القناع عن مًب اإلقناع،   (ٖ)
   .   ٙٙ٘/ٖالبهوٌب، كشاف القناع عن مًب اإلقناع،  (ٗ)
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. (ٔ)ادلدة ادلشَبطة إىل ادلستأجر، ونقل ملكية األجرة إىل ادلؤجرُب  ضى نقل ملكية ادلنفعةتاإلجارة يقن عقد إ
ما ملكو من ادلنفعة بنفسو أو بغّبه، وال جيوز أن يتجاوز حدود ما ملكو من ادلنفعة،  وجيوز للمستأجر أن يستوُب

أو بعبارة أخرى لو ذات ادلنفعة  ،األصليإال ما للمستأجر  من الباطن وجيوز أن يؤجرىا للغّب، وليس للمستأجر
 .(ٕ)وذات ادلدة اددة

 بالمؤجر: األصليعالقة المستأجر 
ر وادلستأجر األصلي يرتبطان بعقد اإلجارة، ودبقتضاه امتلك ادلستأجر منفعة العْب ادلؤجرة، وىنالك عقد  ادلؤجي

الباطن، لو اعتباره اخلاص، ولكن ال يستقل كلية عن العقد األصلي، آخر بْب ادلستأجر األصلي وادلستأجر من 
 خصوصاً فيما يتعلق بالشروط وسالمة العْب ادلؤجرة ومدة اإلجارة.

 العالقة بين المستأجر من الباطن والمؤجر:
م كية نقل مل يتأجر خالل ادلدة ادلشَبطة، ويقتضإىل ادلس نقل ملكية ادلنفعة يأن عقد اإلجارة يقتض تقدَّ

أنو ال توجد عالقة عقدية بْب ادلستأجر من الباطن وادلؤجر، فال جيوز للمستأجر من  األجرة إىل ادلؤجر، وىذا يعِب
الباطن أن يرجع على ادلؤجر دبا يقتضيو عقد اإلجارة من الباطن، وإمنا جيوز لو الرجوع على من تعاقد معو، وال 

، وإمنا يرجع على من تعاقد معو، األصليا يقتضيو عقد اإلجارة جيوز للمؤجر الرجوع على ادلستأجر من الباطن دب
 عن العقد فال ديكن الرجوع عليو. ّبه، أما األجنيبفلكل عاقد أن يرجع على من تعاقد معو دون غ

 يحدود ما بق الستيفاء األجرة ُب بواسطة احلاكم جر من الباطنوجييز الفقهاء للمؤجر الرجوع على ادلستأ
إن غاب ادلستأجر األول كما سلف ُب كالم البهوٌب حيث قال: "  ذمة ادلستأجر من الباطنُب  األصليللمستأجر 

فيأخذ من ادلستأجر الثاين ويوفيو أجرتو، أو من مال ادلستأجر األول إن   ،فللمؤجر رفع األمر للحاكم ؛أو امتنع
مسألة  تأسيًسا علىو  .(ٖ)"فاهوإن بقي لو شيء فمٌب وجد لو مال و  ،وإن فضل شيء حفظو للمستأجر ،كان

وقد يكون كما ُب موضوع ذمة الغّب، ُب  مال للمدينأي  للدائن استيفاء حقو مناالستيفاء من ادلفلس، إذ 
 .(ٗ)اإلجارة مستأجراً من الباطن

 د رجوعو على ادلستأجر من الباطن أو غّبه من ادلدينْب للمستأجر األصل. نالغرماء ع يوال يأمن مزاضبة باق
خالصة األمر أن عالقة مالك العْب بادلستأجر من الباطن عالقة غّب مباشرة، ال زبول ألحدُها الرجوع إىل 

 اآلخر مباشرة، وإمنا عن طريق القضاء، وال سبنعهما الشريعة من التصاّب والَباضي إن رغبا ُب ذلك.
 

                                                           

، ٜٕ/ٗحاشية الدسوقى على الشرح الكبّب،  .ٕ /ٙ؛ ابن عابدين، رد اتار على الدر ادلختار، ٕٔٓ/ٗ، بدائع الصنائع  ،الكاساين(ٔ) 
، ي، ادلهذب ُب فقو اإلمام الشافعي؛ الشّباز ٕٔ٘/ٖاألم،  ،يالشافع .ٖٗ، ٖٓ/ٚاخلرشى على سلتصر خليل،  .ٗٗ،ٖٓ

   .   ٙٙ٘/ٖالبهوٌب، كشاف القناع عن مًب اإلقناع،  .ٖٓٗ         ٔٓٗ/ٔ
 .ٚٔٗ/٘الرعيِب، مواىب اجلليل  .ٜٖٗ/ٕالسمرقندي، ربفة الفقهاء  .ٕٙٓ/ٗ، بدائع الصنائع  ،الكاساينينظر: (ٕ) 
   .   ٙٙ٘/ٖالبهوٌب، كشاف القناع عن مًب اإلقناع،  (ٖ)

  .ٕٔٓ         ٕٓٓ/٘، تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق، يالزيلع .ٕٕٛ/ٖ، اذلداية ُب شرح بداية ادلبتدئ،ادلرغياين(ٗ) 
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 :الـــخـــاتـــمــة
، وكان لإلجارة وحكم العمل هبا وبيان مشروعيتهاسبحورت قضايا البحث الذي بْب أيدينا حول اإلجارة 

بالباطن درجة من العناية والتمحيص من جهة الفقو اإلسالمي، ومن جهة أنظمة ادلملكة العربية السعودية 
 عرضها ُب اآلٌب:وزلاكمها الشرعية، وقد خلص الباحث إىل ثلة من النتائج والتوصيات، ديكن 

 :النتائج 
 مشروعية اإلجارة ثابتة بالكتاب والسنة واإلصباع. .ٔ
 ن ادلستأجر ديلك منافع العْب دبجرد عقد اإلجارة ويكون حدوثها على ملكو.إ .ٕ
رقم ء اُب حاالت جاء ذكرىا ُب قرار رللس الوزر  دون الرجوع للمؤجر األصليجواز تأجّب ادلستأجر  .ٖ

  .ى ٕٜٖٔ/ٕٔ/ٜٕ( ُب تاريخ ٕٜٗٔٗ)
 ل منها وبأكثر.يؤجر دبثل األجرة وأقللمستأجر أن  .ٗ
 ر التأجّب من الباطن ُب حالة وجود شرط ادلنع ُب العقدظحي .٘
 ذا كان فيو ضرر للمؤجرإيبطل التأجّب من الباطن  .ٙ
، حٌب ال بالعْب ادلؤجرة رعدم اإلضراُب حالة عدم ادلنع ُب العقد يشَبط جلواز التأجّب من الباطن  .ٚ

 .األصلييؤدى ذلك إىل اإلضرار بادلالك 
 :المقترحات 

حظر التأجّب من على  اً ونص اً عام أصالً  تطرق لإلجارة بالباطنقرار رللس الوزراء الذي  جعل .ٔ
 .ال بادلوافقة اخلطية من قبل ادلالك ادلؤجرإالباطن 

للمستأجر التأجّب من الباطن دون  قرار رللس الوزراء فيهما أجازالتطبيق الدقيق للحالتْب اللتْب  .ٕ
 .ىل ادلستأجر أو أخذ موافقتوإالرجوع 

جميع القوانْب ادلدنية ُب كثّب من البلدان مام بوضع قوانْب تفصيلية لإلجارة بالباطن، فتاالى .ٖ
حيث تعريفة  جيار من الباطن منطر ونصوص نظامية ربكم اإلأىل وضع إربية مل تتوصل الع

 ةسهول. ومن شأن وضع تلك القوانْب حكامو والعالقات الناشئة عنوأومدى جوازه وشروطو و 
 .ذات الصلةليها لفض النازعات إالوصول 

 
 
 

  



26 
 

 المراجع
، دار يه(، ادلهذب ُب فقو اإلمام الشافعٙٚٗادلتوَب سنة ) يإبراىيم بن على بن يوسف الشّباز  .ٔ

 الفكر، بّبوت، بدون تاريخ.
ى (، ٗٛٛبن مفلح، أبو إسحاق، برىان الدين، ادلتوَب سنة )يم بن زلمد بن عبد ا بن زلمد إبراى .ٕ

 ى (.ٛٔٗٔادلبدع ُب شرح ادلقنع، دار الكتب العلمية، بّبوت، سنة )
ى (،  مدارك التنزيل ٓٔٚادلتوَب سنة ) يأبو الربكات عبد ا بن أضبد بن زلمود حافظ الدين النسف .ٖ

، دار الكلم الطيب، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة يقيق: يوسف على بديو وحقائق التأويل، رب
 ى (.ٜٔٗٔ)

ى (، بلغة السالك ألقرب ٕٔٗٔادلتوَب سنة ) ي، الشهّب بالصاو أبو العباس أضبد بن زلمد اخللوٌب .ٗ
 على الشرح الصغّب(، دار ادلعارف، القاىرة، بدون تاريخ. يادلسالك)ادلعروف حاشية الصاو 

ى (، تفسّب القرآن العظيم، ربقيق: زلمد حسْب ٗٚٚإمساعيل بن عمر بن كثّب ادلتوَب سنة )أبو الفداء  .٘
 ى (.ٜٔٗٔمشس الدين، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة ) 

ى (، أساس البالغة، ربقيق: ٖٛ٘جار ا ادلتوَب سنة ) يأبو القاسم زلمود بن عمرو بن أضبد، الزسلشر  .ٙ
 ى (.ٜٔٗٔن السود، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )زلمد باسل عيو 

ى (، اجملموع شرح ادلذىب، دار الفكر، ٙٚٙادلتوَب سنة ) يأبو زكريا زلٓب الدين حيٓب بن شرف النوو  .ٚ
 بدون تاريخ.

ى (، روضة الطالبْب وعمدة ادلفتْب، ٙٚٙادلتوَب سنة ) يأبو زكريا زلٓب الدين حيٓب بن شرف النوو  .ٛ
 . ى (ٕٔٗٔربقيق: زىّب الشاويش، ادلكتب اإلسالمي، بّبوت، الطبعة الثالثة، سنة )

ى (، اجلامع ألحكام ٔٚٙادلتوَب سنة ) أبو عبد ا زلمد بن أضبد بن أىب بكر مشس الدين القرطيب .ٜ
 ى (.ٖٗٛٔطفيش، دار الكتب ادلصرية، الطبعة الثانية، سنة )راىيم أب، إالقرآن، ربقيق: أضبد الربدوين

ى (، مفاتيح ٙٓٙادلتوَب سنة ) يادللقب بفخر الدين الراز  يأبو عبد ا زلمد بن عمر بن احلسن الراز  .ٓٔ
 ى (.ٕٓٗٔالغيب، دار إحياء الَباث، بّبوت، الطبعة الثالثة، سنة )

ى (، مسند اإلمام أضبد بن حنبل، ربقيق: ٕٔٗسنة )ادلتوَب  أضبد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين .ٔٔ
 ى (.ٕٔٗٔشعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة  األوىل، سنة )

، دار البشائر، ٔأضبد بن علي اجلصاص، شرخ سلتصر الطحاوي، ربقيق عصمت ا زلمد وآخرون، ط .ٕٔ
 .ٖٔٗٔاألردن، 

ى (، ادلصباح ادلنّب ُب غريب الشرح الكبّب، ادلكتبة ٓٚٚنة )ادلتوَب س يأضبد بن زلمد بن على الفيوم .ٖٔ
 العلمية، بّبوت، بدون تاريخ.

ى (، الفتاوى الفقهية الكربى، صبعها الشيخ ٜٗٚادلتوَب سنة ) يأضبد بن زلمد بن على بن حجر اذليتم .ٗٔ
 ريخ.ه( ادلكتبة اإلسالمية، بدون تإٜٛادلتوَب سنة ) يعبد القادر بن أضبد بن على الفاكه
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، تصرف ادلستأجر ُب منفعة العْب ادلستأجرة ُب الفقو اإلسالمي والقانون، أضبد عبد احلكيم أضبد العناين .٘ٔ
 م(.   ٕٔٓٓدار النهضة العربية، القاىرة، سنة )

عبد العزيز، حبث بعنوان: )ضوابط التأجّب من الباطن للخدمات ادلعينة ُب ادلصارف  يأمساء فتح .ٙٔ
ون اإلسالمية والعمل اخلّبى، ؤ الش ةاإلسالمية(، مؤسبر ادلصارف اإلسالمية بْب الواقع وادلأمول، دائر 

 م، دىب، اإلمارات العربية ادلتحدة.ٜٕٓٓيونيو  ٖمايو            ٖٔادلنعقد ُب 
 ى (.ٛٔٗٔد دبور، ادلدخل لدراسة الفقو اإلسالمي، دار الثقافة العربية، القاىرة، سنة )أنور زلمو  .ٚٔ
الكفوي، الكليات، ربقيق عدنان درويش وزلمد ادلصري، مؤسسة الرسالة، بّبوت، أيوب بن موسى  .ٛٔ

 بدون تاريخ نشر.
اوى الكربى، دار ى (، الفتٕٛٚبن تيمية ادلتوَب سنة )أبو العباس أضبد بن عبد احلليم  تقى الدين .ٜٔ

 ى (.ٛٓٗٔالكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )
ى ( رلموعة الفتاوى، ربقيق: عبد ٕٛٚتقى الدين أبو العباس أضبد بن عبد احلليم بن تيمية ادلتوَب سنة ) .ٕٓ

 ى (.ٙٔٗٔالشريف، ادلدينة ادلنورة، سنة ) ادلصحففهد لطباعة  كالرضبن بن زلمد بن قاسم، رلمع ادلل
ى (، لسان العرب، مادة )ركن(، دار صادر، بّبوت، الطبعة ٔٔٚبن منظور ادلتوَب سنة )ال الدين صب .ٕٔ

 ى (.ٗٔٗٔالثالثة، سنة )
حامد بن حسن بن زلمد على، صكوك اإلجارة )دارسة فقهية تأصيلية تطبيقية(، دار ادليمان للنشر  .ٕٕ

 ى  (.ٜٔٗٔوالتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، سنة )
مد حسْب، أقسام العقود ُب الفقو اإلسالمي، رسالة ماجستّب، كلية الشريعة والدراسات حنان بنت زل .ٖٕ

 ى (.ٛٔٗٔاإلسالمية، جامعة أم القرى، سنة )
ى (، التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح، ٖٜٚادلتوَب سنة ) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين .ٕٗ

 مصر، بدون تاريخ.
ى (،  فتوحات الوىاب ٕٗٓٔ، ادلعروف باجلمل ادلتوَب سنة )يسليمان بن عمر بن منصور األزىر  .ٕ٘

 بتوضيح شرح منهج الطالب ادلعروف )حاشية اجلمل(، دار الفكر، بّبوت، بدون تاريخ.
على شرح منهج  يى (، حاشية البجّبمٕٕٔٔادلتوَب سنة ) يادلصر  يسليمان بن زلمد بن عمر البجّبم .ٕٙ

 م(.ٜٓ٘ٔالطالب، مطبعة احللىب، القاىرة، سنة )
ى (، مواىب اجلليل ُب ٜٗ٘ادلتوَب سنة ) مشس الدين أبو عبد ا زلمد، ادلعروف باحلطاب الرعيِب .ٕٚ

 ى (.ٕٔٗٔشرخ سلتصر خليل، دار الفكر، بّبوت، الطبعة الثالثة، سنة )
ى (، هناية ٗٓٓٔادلتوَب سنة ) يمشس الدين زلمد بن أىب العباس أضبد بن ضبزة شهاب الدين الرمل .ٕٛ

 .ٕٔٙ، ص٘ى (، جٗٓٗٔاتاج إىل ادلنهاج، دار الفكر، بّبوت، سنة )
اتاج إىل معرفة معاىن ألفاظ  ى ( مغِبٜٚٚادلتوَب سنة ) مشس الدين، زلمد بن أضبد اخلطيب الشربيِب .ٜٕ

 . ٖٛٗ، صٖى (، ج٘ٔٗٔادلنهاج، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )
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عبد الرضبن زلمد زلمد عبد القادر، الوسيط ُب عقد اإلجارة ُب الفقو اإلسالمي، دار النهضة العربية،  .ٖٓ
 ى (.ٕٔٗٔسنة )

، بّبوت، بدون تاريخ ، الوسيط ُب شرح القانون ادلدين، دار إحياء الَباث العريبيعبد الرزاق السنهور  .ٖٔ
 نشر،

 م(.ٜٔٚٔرة احلديثة للطباعة، القاىرة، سنة )عبد الناصر العطار، شرح أحكام اإلجيار، القاى .ٕٖ
 م(.ٕٜٜٔ، عقد اإلجيار، بدون دار نشر، سنة )يعبد الودود حيٓب،  عبد احلميد البعل .ٖٖ
ى ( تبيْب احلقائق شرح كنز ٖٗٚادلتوُب سنة ) ي، فخر الدين الزيلعيعثمان بن على بن زلجن البارع .ٖٗ

ى (، ادلطبعة ٕٔٓٔادلتوَب سنة ) يوسف الشليب ، شهاب الدين أضبد بن زلمدالشليب وحاشيةالدقائق، 
 ى (.ٖٖٔٔالكربى األمّبية، بوالق، القاىرة، الطبعة األوىل، سنة )

ى (، اإلنصاف ُب معرفة الراجح من ٘ٛٛادلتوَب سنة ) يعالء الدين أبو احلسن على بن سليمان ادلرداو  .ٖ٘
 .، الطبعة الثانية، بدون تاريخء الَباث العريبيااخلالف، دار إح

ى (، بدائع الصنائع ُب ترتيب ٛٚ٘ادلتوَب سنة ) عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساين .ٖٙ
 ى (.ٙٓٗٔالشرائع، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة الثانية، سنة )

ى ( ٖٜ٘، أبو احلسن برىان الدين ادلتوَب سنة )ايننادلرغي على بن أىب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين .ٖٚ
 ، بّبوت، بدون تاريخ.ُب شرح بداية ادلبتدئ، ربقيق: طالل يوسف، دار إحياء الَباث العريب اذلداية

ى (، البهجة شرح التحفة، ربقيق/ ٕٛ٘ٔادلتوَب سنة ) على بن عبد السالم بن على ، أبواحلسن التسويل .ٖٛ
 ى (.ٛٔٗٔزلمد عبد القادر، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة )

، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔزلمد ادلاوردي، احلاوي الكبّب، ربقيق على معوض وآخر، طعلي بن  .ٜٖ
 ى .ٜٔٗٔ

فواز ضبوي وزلمد إمساعيل، إدارة ادلؤسسات واألسواق ادلالية، دار عالء الدين، دون ط، دمشق،  .ٓٗ
ٕٓٔٔ  

إحياء الَباث، الطبعة ، الفتاوى اذلندية، دار يالشيخ نظام الدين البلخجلنة من علماء اذلند برئاسة  .ٔٗ
 ى (.ٖٓٔٔالثانية، سنة )

ى (، القاموس ايط، مكتبة ٚٔٛادلتوَب سنة ) يرلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفّبوز آباد .ٕٗ
والتوزيع، الرسالة، إشراف: زلمد نعيم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ُب مؤسسةربقيق الَباث 

 م(.ٕ٘ٓٓ)، الطبعة الثامنة، سنة بّبوت
رللة األحكام العدلية، تأليف جلنة من العلماء ُب الدولة العثمانية، ربقيق صليب ىواويِب، نشر كارخانة  .ٖٗ

 ذبارت كتب، كراتشي.
ى (، رد اتار على الدر ٕٕ٘ٔادلتوَب سنة ) يبن عابدين احلنفمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز، زل .ٗٗ

 ى (.ٕٔٗٔة، سنة )ادلختار، دار الفكر، بّبوت، الطبعة الثاني
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 ى .ٗٔٗٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٕزلمد بن أضبد السمرقندي، ربفة الفقهاء، ط .٘ٗ
، سنة ، ادلبسوط، دار ادلعرفة، بّبوت، الطبعة الثاينيمشس الدين السرخسأضبد بن أىب سهل  نزلمد ب .ٙٗ

 .ٗٚ، ص٘ٔى (، جٗٔٗٔ)
تهد ة اجمليى (، بداٜ٘٘احلفيد ادلتوَب سنة )الشهّب بابن رشد  زلمد بن أضبد بن أضبد بن رشد القرطيب .ٚٗ

 ى (.ٕ٘ٗٔوهناية ادلقتصد، دار احلديث، القاىرة، سنة )
على الشرح الكبّب، دار ي ى (، حاشية الدسوقٖٕٓٔادلتوَب سنة ) ين أضبد بن عرفة الدسوقبزلمد  .ٛٗ

 الفكر، بّبوت، بدون تاريخ.
 ى (.ٓٔٗٔى (، األم، دار ادلعرفة، بّبوت، سنة )ٕٗٓادلتوَب سنة ) يزلمد بن إدريس بن العباس الشافع .ٜٗ
ى (، األم، دار ادلعرفة، بّبوت، سنة ٕٗٓادلتوَب سنة ) يزلمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافع .ٓ٘

 ى (.ٓٔٗٔ)
 ، ربقيق: زلمد زىّب، دار طوق النجاة، الطبعةي، صحيح البخار يزلمد بن إمساعيل أبو عبد ا البخار  .ٔ٘

 ه(.ٕٕٗٔاألوىل، سنة )
،  دار الفكر للطباعة، يى (، شرح سلتصر خليل للخرشٔٓٔٔادلتوَب سنة ) يزلمد بن عبد ا اخلرش .ٕ٘

 .بّبوت، بدون تاريخ
زلمد جواد مغنية، فقو اإلمام جعفر الصادق، دار ومكتبة اذلالل، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة  .ٖ٘

 م(.ٜ٘ٙٔ)
 ى (.ٜٖٛٔسالمي، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة )زلمد سالم مدكور، مدخل الفقو اإل .ٗ٘
زلمد عبد ادلقصود حسن داود، الضوابط الشرعية والقانونية الختالف ادلؤخر وادلستأجر، دار اجلامعة  .٘٘

 م(.ٕٓٓٓاجلديدة للنشر، اإلسكندرية، سنة )
 .ى ٚٓٗٔ، دار الكتب العلمية، بّبوت، ٔالربكٍب، التعريفات الفقهية، طزلمد عميم  .ٙ٘
زلمود رضبة، السلطة التقديرية والشروط التعسفية لصاحب العمل ُب إهناء وتعديل عقد العمل دراسة  .ٚ٘

 ى .ٜٖٗٔمقارنة، الطبعة األوىل، مركز الدراسات العربية، مصر، 
زلمد  ى (، صحيح مسلم، ربقيق:ٕٔٙادلتوَب سنة ) يالنيسابور  يمسلم بن احلجاج أبواحلسن القشّب  .ٛ٘

 ، بّبوت، بدون تاريخ.دار إحياء الَباث العريبفؤاد عبد الباقي، 
ى (، الروض ادلربع شرح زاد ٔ٘ٓٔمنصور بن يونس بن صالح الدين إدريس البهوٌب ادلتوَب سنة ) .ٜ٘

 ، خرج أحاديثو: عبد القدوس زلمد نذير، مؤسسة الرسالة، بّبوت، بدون تاريخ.ادلستقنع
مًب  نى (، كشاف القناع عٔ٘ٓٔادلتوَب سنة ) منصور بن  يونس بن صالح الدين إدريس البهوٌب .ٓٙ

 ى (.ٖٓٗٔاإلقناع، دار الكتب العلمية، بّبوت، سنة )
ى (، اإلقناع ُب فقو اإلمام ٜٛٙادلتوَب سنة ) يادلقدس يموسى بن أضبد بن سامل بن عيسى احلجاو  .ٔٙ

 ، دار ادلعرفة، بّبوت، بدون تاريخ.يأضبد بن حنبل، ربقيق: عبد اللطيف زلمد السبك
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ادلتوَب سنة  يالشهّب بابن قدامة ادلقدس يموفق الدين عبد ا بن أضبد بن زلمد بن قدامة اجلماعيل .ٕٙ
 ى (.ُٗٔٗٔب فقو اإلمام أضبد، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل، سنة ) ى (، الكاُبٕٓٙ)

، ادلغُب، مكتبة القاىرة، ى (ٕٓٙادلتوَب سنة ) يموفق الدين عبد ا بن أضبد بن زلمد بن قدامة ادلقدس .ٖٙ
 ى (.ٖٛٛٔسنة )

)دراسة مقارنة(، دار  يبْب الشريعة اإلسالمية والقانون والوضع ينادرة زلمود سامل، عقد إجيار األراض .ٗٙ
 ى (.٘ٔٗٔالنهضة العربية، القاىرة، سنة )

 ، دار الفكر، دمشق.ٔوىبة بن مصطفى الزحيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، ط .٘ٙ
 م(.ٜ٘ٛٔقاسم، أصول األحكام الشرعية، دار النهضة العربية، سنة )يوسف زلمد زلمود  .ٙٙ

 


