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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 آله وصحبه أمجعنيواحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد 

 
 التقديم

   
أجري خاص, )خدمة(اإلجارة الواردة عىل منفعة  :إلجارة األشخاص بنوعيها إىل بيان األحكام الرشعية هذا املعيار  هيدف 

سواء أكانت إجارة واردة عـىل منفعـة معينـة, أم عـىل منفعـة موصـوفة يف ) ّعام(مشرتك   منفعة أجريواإلجارة الواردة عىل
سـواء أكانـت املؤسـسة مراعاهتـا  1)املؤسـسات/ املؤسـسة (املؤسسات املالية اإلسالمية والضوابط التي جيب عىل الذمة, 

 .)ًمستأجرا (أم) ًأجريا(
 

 ّواهللا ويل التوفيق 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 ًاختصارا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصارف اإلسالمية ) املؤسسات/ املؤسسة (  استخدمت كلمة )1(
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 عيارنص امل
 

 نطاق املعيار . 1
 غريهـا مـن اجلهـات , أو األفـراد بني املؤسـسات وبـني) اخلدمات واألعامل  ( األشخاصمنافع إجارة  هذا املعيار تناولي
ًأجريا , أو مستأجرا ( ً. (  

  .صناع  واالست, واملغارسة , واملزارعة,واملساقاة , والوكالة باالستثامر املضاربة,دول هذا املعيار عقيتناووال 
 

  إجارة األشخاص تعريف . 2
أو موصوفة يف املنفعة  معينة كانت ,شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم  ) عمل  وأخدمة ( هي العقد الوارد عىل منفعة 

 .ا ونحوهواالستشارية  , وذلك مثل اخلدمات التعليمية , والصحية , الذمة
 

 ) اخلدمة ( الوعد باستئجار املنفعة  .3
ًرشعا من وجود إطار عام لالتفاقية التـي تـنظم عمليـة اإلجـارة بـني املؤسـسة والعميـل متـضمنة  مانع ال   3/1

د  العامة للتعامل فيام بينهام , ويف هذه احلالة جيب أن يوجد عقد إجيار خـاص لكـل عمليـة يف مـستنطالرشو
 اإلحالـة إىل الـرشوط العامـة جياب والقبـول مـعلإل تبادل إشعارين مستقل يوقع عليه الطرفان , أو أن يتم 

 .املبينة يف اإلطار 
لضامن جدية ًددا إىل املؤسسة حتجزه لدهيا ًجيوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد باالستئجار أن يدفع مبلغا حم   3/2

 النكول يف حال  برشط أن ال يستقطع منه ,العميل يف تنفيذ وعده باالستئجار , وما يرتتب عليه من التزامات
 ا إما أن يكون أمانـة لـد املؤسـسة فـال جيـوز هلـ  وهذا املبلغ املقدم لضامن اجلدية,قدار الرضر الفعيلّإال م

بـني العميـل أو الوكالة باالستثامر عىل أساس املضاربة الرشعية  أو أن يستثمر لصالح العميل الترصف فيه , 
, ًفيكون مضمونا عـىل املؤسـسة  له سابق حساب جار د العميل مبلغ هامش اجلدية يفّمجيأو أن  ,واملؤسسة

ينظـر  . عجلـةوجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد اإلجارة عىل اعتبار هذا املبلغ من أقساط اإلجـارة امل
) 3(واملعيـار الـرشعي رقـم  ,2/3جارة املنتهية بالتمليـك بنـد بشأن اإلجارة واإل) 9(رقم املعيار الرشعي 

 .7/5/2بشأن الضامنات بند 
 

  األشخاص  إبرام عقد إجارة.4
 .احلديثة أم بوسائل االتــصالكتابة  أمًسواء كان لفظا ,ًإجارة األشخاص بكل ما يدل عليها عرفا     تنعقد 4/1



553 إجارة األشخاص

بعاقـدين ّفال تنعقـد إال ) أهلية التوكيل والتوكل( أهلية األداء  ) األجري واملستأجر (  يشرتط يف طريف العقد   4/2
 .كاميل األهلية 

 ال حيق لـه يف الوقـت املـستأجر عليـه أن يعمـل ا, وحتت إرشافهة واحدهةيعمل جل, وهو من  اخلاصري    األج4/3
 .ا إال بإذهنالغريه

, حيق له أن ملستأجر معنييف وقت بعينه دون التقيد بالعمل  جهة, ألكثر من  يعمل , وهو من األجري املشرتك  
 .يعمل ملن يشاء

أمـا يف اإلجـارة  .ًإمجاال  ونوعية العمل املكلف به ,األجري اخلاص ببيان مدة اإلجارةيتحقق العلم يف إجارة   4/4
 املدة إليه وحينئذ يلزم  وجيوز إضافةوصفته, ونوعه, العمل, عىل األجري املشرتك فيتحقق العلم ببيان ةالوارد

 . ىل العرفيف اإلجارة عىل العمل يرجع إعدم ذكر املدة  حال  ويففيها,عمل إكامل الاألجري 
 . ّ إال عند التعدي أو التقصري أو خمالفة الرشوط  اهلالك ال يضمن األجري اخلاص   4/5
, وال ً مطلقا إال إذا كان اهلالك بيشء عام غالب بحيث ال يمكن االحرتاز عنه اهلالكاملشرتك يضمناألجري    4/6

 يـضمن إال بالتعـدي أو التقـصري لكونـه يرسي هذا عىل الوكيل باالستثامر املأذون له بتقليب املـال فإنـه ال
 .  بخالف األجري املشرتك فإن عليه احلفظ ملا استؤجر للعمل فيه,مقتىض الوكالة

ّ, إال يملك أحد الطرفني أن ينفرد بفسخه, أو تعديله دون موافقة اآلخر األشخاص عقد الزم ال عقد إجارة  4/7
 .ف قاهرةلظرو, أو لعذر طارئ, أو د اإلخالل برشوط العقدنع

ريخ العقد ما مل يتفق ويكون ابتداء املدة من تا,  عىل العمل جارةمدة اإلبداية حتديد يف األجري اخلاص جيب     4/8
أي املحـدد تنفيـذها يف ) اإلجارة املـضافة (, وهي التي تسمى  أجل معلوم البتداء مدة اإلجارةالطرفان عىل

 .املستقبل
 املوعد املحدد يف عقد اإلجارة فإنه ال يـستحق أجـرة عـن املـدة يفليم نفسه يف تساخلاص إذا تأخر األجري     4/9

ّ إال  ويف هذه احلال يكون للمستأجر احلق يف الفسخالفاصلة بني العقد والتسليم , وحيسم مقابلها من األجرة
  .عن مدة التأخري بعد هناية العقد إذا تم االتفاق عىل مدة بديلة 

مل ينجز العمل يف املدة املحددة يكون للمـستأجر احلـق ّرتك حتديد مدة إلنجاز العمل, فإذا جيوز يف األجري املش 4/10
يف الفسخ أو االتفاق عىل مدة أخر. 

ًعقـدها , ويكـون العربـون جـزءا عند إبـرام   بنوعيهاإجارة األشخاصًال مانع رشعا من  أخذ العربون يف    4/11
لألجري, واألوىل أن  العربون يكون العقد عدم امليض يف ويف حال  اإلجارة ,تنفيذًمعجال من األجرة يف حال 

 . عام زاد من العربون عن مقدار الرضر الفعيليتنازل األجري
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  حمل اإلجارة. 5

  .واألجرة,) اخلدمة أو العمل(حمل اإلجارة هو املنفعة 
  ) : أو العملاخلدمة(   أحكام املنفعة 5/1

ًمعلومة علام نافيا للجهالة , وأن تكـون املعقود عليها أن تكون يشرتط يف منفعة الشخص    5/1/1 ًا رومقـدً
 .ً مباحة رشعا و  هاأدائ عىل

 فإن أنجز العمل يف املدة استحق مجيـع ,, كام جيوز التحديد هبامجيوز حتديد املنفعة بالعمل أو باملدة    5/1/2
نتفع بالعمل بعد انقـضاء املـدة فإنـه ال  العمل يف املدة فينظر إن كان ال ي بعضنجزإذا أ أما ,األجر

 .  فإنه يستحق أجرة املثلّومل يرض املستأجر بتمديد املدة بام عمله ينتفع  إن كان  ماأو ,ًيستحق شيئا
 للمنـافع التـي  لـشخص آخـرالتأجري مـن البـاطنة نييف إجارة األشخاص املعجيوز للمستأجر ال   5/1/3

  إجارة األشـخاصوإذا كانت  .عليه الطرفانتفق أو يلك ما مل ينص العقد عىل خالف ذأجرت له 
وينظـر ) إجـارة موازيـة(موصوفة يف الذمة فللمستأجر أن يؤجر لغريه منفعة مماثلة يف املواصفات 

 .5/2/10بشأن صكوك االستثامر بند ) 17(املعيار الرشعي رقم 
بالرشوط املتفـق عليهـا املقبولـة ) اخلدمة ( ملنفعة ملالئم ملحل ااباالنتفاع جيب عىل املستأجر التقيد   5/1/4

 . ًرشعا 
) املؤسـسة ( يتملكهـا األجـري أن معينـة ) خدمـة ( يشرتط لصحة اإلجـارة الـواردة عـىل منفعـة   5/1/5

ال جيوز و , ً حقيقة أو حكامًيتمكن من الترصف هبا, أي يكون قادرا عىل أدائها ملن يستأجرها منهوي
 .والتمكن من الترصف فيهالتعاقد مع العميل قبل متلكها ا  املعينةيف اإلجارةللمؤسسة 

ًموصوفة يف الذمة وصفا منضبطا تدرأ به اجلهالة املؤديـة ) خدمة (  تقع اإلجارة عىل منفعة أنجيوز   5/1/6 ً
 اخلدمـة أداءإىل النزاع , وحينئذ ال يشرتط أن تكـون مملوكـة لألجـري , حيـث يـتم االتفـاق عـىل 

هـا أدائوقدرتـه عـىل ملحدد لذلك , ويراعى يف ذلك إمكان متلك األجـري هلـا املوصوفة يف املوعد ا
, وال يشرتط فيها تعجيل األجرة , مـا مل تكـن  بنفسه أو بغريهللمستأجر يف الزمن املحدد للتسليم 

ّبلفظ السلم أو السلف , وإذا سلم األجري غري ما تم وصفه فللمستأجر رفضه , وطلب ما تتحقـق 
 .املتفق عليهافيه املواصفات 

 أحكام األجرة   5/2
منفعـة   أم سـلعة , أم,ًازع سـواء كانـت نقـداي معـه التنـً معلومة علام ينتفـاألجرةجيب أن تكون   5/2/1

 . , وجيوز أن تكون بمبلغ ثابت , أو متغري قائم عىل طريقة معلومة للطرفني )خدمة(
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حتديـدها ًذلـك العمـل كليـا, أو  كاملة بإنجاز العمل بحيث تستحق مجيع عىل     جيوز حتديد األجرة 5/2/2
 وجيوز حتديـدها عـىل أسـاس مـدة .ختلفة من العملاملراحل امل عىل إنجاز تستحق مقسطةبحيث 

ء  عىل أجزامقسطةحتديدها  أو ,تستحق األجرة عند كامل املدةجر بحيث ستأيعمل فيها األجري للم
نجاز العمل ً واملدة مجيعا بحيث تستحق برشط إً وجيوز أيضا أن تكون األجرة مرتبطة بالعمل.املدة

 . 5/2/9يف املدة املحددة وينظر البند 
سلم األجري نفسه يأن ب جتب األجرة بالعقد , وتستحق باستيفاء املنفعة أو بالتمكني من استيفائها ,   5/2/3

قد دفعة واحـدة ً وال مانع رشعا من دفع األجرة بعد إبرام الع.يعمل يكلفه بأن للمستأجر , ولو مل 
 .أو عىل دفعات حسب االتفاق 

يف  حمددة بمبلغ معلوم , وبعد ذلك جيوز جيب أن تكون األجرة للفرتة األوىلو األجرة املتغرية جتوز  5/2/4
ويـشرتط أن يكـون هـذا , فرتةكلقبل دخول لتحديد أجرهتا لفرتات التالية اعتامد مؤرش منضبط ا

ًا متفقا عىل تعاملؤرش معلوم , ألنه يصبح هو أجرة الفرتة اخلاضعة للتحديـد , ال جمال فيه للنزاع يينهً
 .ويوضع له حد أعىل وحد أدنى 

ي مل حيـصل االنتفـاع فيهـا أي املـدة التـ( جيوز باتفاق الطرفني تعديل أجـرة الفـرتات املـستقبلية   5/2/5
جيـوز اشـرتاط ال , وأجر,  عىل املستً, أما أجرة الفرتات السابقة التي مل تدفع فتصبح دينا ) باخلدمة

 .)جدولتها (دهتاازي
 .من اإلنتاج , أو من اليشء املكلف بصنعه % 10جيوز أن تكون األجرة بجزء شائع مثل   5/2/6
ّجيوز النص عىل اشرتاط حلول أجل باقي األقساط عند تأخر املستأجر يف سداد أي قسط يف ميعـاد   5/2/7

, وحينئـذ حتـل سـائر عترب بعـد إشـعاره ملـدة معقولـةدون عذر ماستحقاقه , أو امتناعه عن ذلك 
ّاألقساط املؤجلة قبل مواعيدها وتعترب واجبة األداء , ولكن األجري ال يملكهـا بـشكل هنـائي إال 

آلمـر لبـشأن املرابحـة ) 8(وينظـر املعيـار الـرشعي رقـم . مدة اإلجارة أداء العمل عن مجيعبعد 
 .5/1بالرشاء بند 

ه عـن رختـأ يف حـال) الـدين الثابـت( املـستأجر  زيادة عىل األجرة الثابتة يف ذمـةال جيوز اشرتاط  5/2/8
ًالسداد , ولكن جيوز أن يتضمن العقد تعهدا من املستأجر املامطـل بالتـصدق بمبلـغ أو نـسبة مـن 

  . بمعرفة اهليئة الرشعية للمؤسسةاألجرة برشط أن يرصف ذلك يف وجوه اخلري
ًلها مبلغا حمددا يف حالـة تعجيـل األجـري بإنجـاز عملـه يف زمـن حمـدد جيوز ترديد األجرة وجع  5/2/9 ً ,

 الزمن األول , وكذلك احلال إذا ربطهـا  أطول من ًوجعلها مبلغا أقل يف حالة إنجازه يف زمن آخر
 .بمكانني , أو بنوعني خمتلفني , أو بتخصصني خمتلفني
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 أو باملنفعةضامنات الوفاء باألجرة . 6

 كـام جيـوز للمـستأجر أخـذاملرشوعة بأنواعها لتوثيق احلصول عـىل األجـرة ,  أخذ الضامنات جري لأل جيوز   6/1
 والكفالـة , وحوالـة ,, مثـل الـرهنأو خمالفة الـرشوط يف حالة التعدي أو التقصري لدفع التعويض الضامن 
 .2/3بند  بشأن الضامنات) 5(ينظر املعيار الرشعي رقم و .واملقاصة ,احلق

عنـد انفـساخ  األجـرة املعجلـة للتـسوية ختضعاشرتاط تعجيل األجرة كام جيوز تأجيلها وتقسيطها , وجيوز   6/2
مـن قبيـل املـساحمة عـن مهلة  يعترب حلول األجل من األجري حيصل بعد متديدأي وقبل هناية املدة , اإلجارة 
  .5/2/2بند ال مع مراعاة .ً وليس حقا للمستأجر ,مدة اإلمهالالتعجيل 

 
 لتزامات األجري واملستأجر ا. 7

  التزامات األجري 7/1
ّإال بإذنـه , أو ألداء إىل املستأجر والتزامه باملدة وعدم غيابـه عنهـا بذل منفعته جيب عىل األجري اخلاص   7/1/1

 .معترب واجب
 .تفق عليه , ويف حالة وجود املدة جيب االلتزام هبا وجيب عىل األجري املشرتك انجاز العمل حسب امل  

ّاألصل أن يقوم األجري بالعمل بنفسه ما دامت اإلجارة عىل عمل معني مطلوب من األجري إال إذا نص   7/1/2
 .عىل خالف ذلك 

وال يشرتط ذلك يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة , وإنام جيـب االلتـزام بجميـع املواصـفات املـذكورة يف   
 .العقد 

 ( انجـاز العمـل األجـري عىل تأخري باشرتاط مبلغ للمستأجرالرشط اجلزائييف إجارة األشخاص جيوز   7/1/3
 . وقتها املحدد , عىل أن يراعى يف حتديد املبلغ العرف والعدالةعن  )تقديم اخلدمة

  التزامات املستأجر 7/2
 : جيب عىل املستأجر ما يأيت   7/2/1

  األجـرة دفـعالتفاق فـإن , ويف حالة عدم ا حسب االتفاق مقسطةأوأ ـ دفع األجرة معجلة أو مؤجلة   
ويف  ,منها أو انقضاء املدة يف حالـة األجـري اخلـاص   املستأجرومتكنيب بعد إنجاز اخلدمة   جياملستحقة

من  ستأجرع املجيوز لألجري االمتناع عن العمل , أو من املحدد مع املطالبة هبايف الوقت  احالة عدم دفعه
 .) اخلدمة ( االستفادة من املنفعة 

ًكان ذلـك مـرشوطا  أو  هبا, , إذا كان العمل يقتيض تزويد األجريهويد األجري بمستلزمات عملب ـ تز  
 .حيث جيب الوفاء بام رشطه عىل نفسه , عىل األجري
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  وانتهاؤها , وجتديدها , , وفسخها إجارة األشخاصطوارئ. 8
 :  طوارئ اإلجارة  8/1

أهليته بالكامـل , أو أصـابه تلـف  أو مـرض منعـه مـن , أو فقد أو املشرتك إذا مات األجري اخلاص   8/1/1
أو ,األجـرية أو تم تـصفية املؤسـسة  ,عادة ًالعمل كليا  أو لفرتة زمنية طويلة ال يصرب عليها املستأجر

 بـشخص انفسخ عقد اإلجارة عىل األشخاص ما دامت اإلجارة خاصـة ,أو جتميد نشاطها,تفليسها 
 .األجري حسب العقد أو العرف

, فـإن ديل املناسـب املتفـق عليـهبقدم الم اخلدمة عىل وجهها املطلوب ومل يتقديعن  األجري امتنعإذا   8/1/2
التـي أصـابته بـسبب الفعلية ار  بالتعويض عن األرض األجريةاحلق يف فسخ العقد ومطالبلمستأجر ل

 .رذهذا التع
  وانتهاؤها , وجتديدها , فسخ اإلجارة8/2

ت مـا إذا فاتـ حق الفـسخ , ألمستأجرًت جزئيا فل فاتإذا و ,ًعة املعينة كليا انفسخ العقدإذا فاتت املنف  8/2/1
األجـري أن يـأيت  عىل و ,بفوات املنفعةوصوفة يف الذمة فال ينفسخ العقد املاملقدمة يف اإلجارة املنفعة 
 .بمثلها 

لظـروف لعـذر طـارئ أو  ّجيوز فسخ عقد اإلجارة باتفاق الطـرفني , وال حيـق ألحـدمها فـسخه إال  8/2/2
كذلك واملخل باالنتفاع , ) اخلدمة (  حيق للمستأجر الفسخ بسبب العيب احلادث يف املنفعة وقاهرة, 

 .حيق الفسخ بخيار الرشط ملن اشرتطه خالل املدة املحددة 
قـسط داد املستأجر األجرة أو تأخريها , أو عدم سـداد فسخ العقد لعدم سحق شرتاط األجري جيوز ا  8/2/3

  .)قدنخيار ال (  يف موعدهواحد أو أكثر
 .جيوز برضا الطرفني إقالة عقد اإلجارة قبل رسياهنا   8/2/4
 اإلجـارة بـام يتفقـان مر , وحينئذ تـستًتنتهي اإلجارة بانتهاء مدهتا , ولكنها تبقى للعذر درءا للرضر  8/2/5

 . املثل عليه من األجرة, فإن مل يتفقا فبأجرة
ًيد اإلجارة ملدة أخر سواء حصل التجديد قبل انتهـاء املـدة األصـلية أم تلقائيـا , وذلـك جيوز جتد  8/2/6

بوضع نص يف العقد بالتجديد عند دخول فرتة جديدة إذا مل يتم اإلشعار برغبة أحد الطرفني يف عدم 
 .التجديد 

 
  املعيارإصدارتاريخ . 9
 

 



558 إجارة األشخاص

 اعتامد املعيار
 

  28هـ املوافق 1429  مجاد اآلخرة28 – 24املنعقد يف) 21(  يف اجتامعه األشخاص إجارة اعتمد املجلس الرشعي معيار
 . اململكة العربية السعودية– املدينة املنورة بم2008) يوليو ( متوز2 –) يونيو(حزيران 
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 )أ(ملحق 

  املعيار مسودة مرشوعرخيية عن انبذة ت
 

  نيسان30هـ املوافق 1426  ربيع األول23−21من املنعقد يف الفرتة ) 14(عه رقم يف اجتامقرر املجلس الرشعي 
 .)منافع اخلدمات(  إجارة األشخاصم إصدار معيار رشعي عن2005) مايو( أيار 2 –)أبريل(
 

عداد  مستشار رشعي إل األمانة العامة تكليفم قررت2005) يوليو (وز مت6هـ املوافق 1426  مجاد األوىل29ويف تاريخ 
 .)منافع اخلدمات(إجارة األشخاص دراسة عن 

 

 هـ1427 مجاد األوىل 7بتاريخ املنعقد ) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
احث بإعداد  واعتمدهتا وكلفت الباململكة العربية السعودية ناقشت اللجنة الدراسة ب2006) يونيو( حزيران3املوافق 

 . مسودة مرشوع املعيار
 

هـ  1427 شعبان 21املنعقد يوم اخلميس ) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
, وطلبت من املستشار إدخال مسودة مرشوع املعيارم بمملكة البحرين ناقشت اللجنة 2006) سبتمرب( أيلول 14املوافق 

 . ديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظاتالتع
 
−  8 هـ املوافق1428شعبان 30 −26املنعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة من) 19(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم  

 .وأدخل التعديالت التي رآها مناسبةم, 2007) سبتمرب( أيلول 12
 

 شباط 15− 11هـ املوافق1429  صفر8– 4 يف الفرتة منالبحريناملنعقد يف ) 20( اجتامعه رقم ناقش املجلس الرشعي يف
 .وأدخل التعديالت التي رآها مناسبةم, 2008) فرباير(
 

م, 2008 ) يونيو(حزيران   12 –هـ 1429  مجاد اآلخرة 8عقدت األمانة العامة جلسة استامع يف مملكة البحرين بتاريخ  
يمثلون البنوك املركزية, واملؤسسات, ومكاتب املحاسبة, وفقهاء الرشيعة , وأساتذة ني شاركامل  عدد منوحرضها 
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اجلامعات , وغريهم من املعنيني هبذا املجال, وقد تم االستامع إىل املالحظات التي طرحت خالل اجللسة, وقام أعضاء 
 .التعليق عليهاباإلجابة عن املالحظات, و) 2(و) 1(جلنتي املعايري الرشعية رقم 

 
هـ 1429  مجاد اآلخرة28 – 24 يف الفرتة مناملدينة املنورةاملنعقد يف ) 21(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 

 . واعتمد فيه املعيار,وأدخل التعديالت التي رآها مناسبةم, 2008) يوليو ( متوز2 –) يونيو ( حزيران28املوافق 
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 )ب (ملحق
 

 مستند األحكام الرشعية 
 

َّفإن أرضعن لكم فآتوهن : ( تعاىل قوله كأما الكتاب ف :واإلمجاعبالكتاب والسنة اإلجارة عىل األشخاص مرشوعة *  َ ُْ ُ َ ْ َْ ُْ َ َ َ ِ
َّأجورهن  ُُ َ ًأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا : (  وأما السنة فكقوله صىل اهللا عليه وسلم  .1)ُ ثرية حتى ترجم ك  وأحاديث2)ُّ
كتب السنة فقد ذكروا أحاديثها ضمن أبواب  و داود , وأما بقيةبً بابا , وكذلك فعل أ22تضمن وكتاب اإلجارة البخاري 

 وأصحاب املذاهب , قال   عىل مرشوعية اإلجارة عىل األشخاص منذ عهد الصحابة والتابعني ,اإلمجاعوقد انعقد .أخر
 . 3... )ّماألص  األمة أمجعت قبل وجود فإناإلمجاعوأما : ( الكاساين 

 
مستند مرشوعية الوعد وااللتزام به من طرف واحد جمموعة من األدلة الدالة عىل الوفاء بالعقود , والعهود , والوعود , * 

) 3/5و2/5(41− 40رقم بوما ذهب إليه بعض الفقهاء , وقد صدر بشأن ذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
  . , ونحوها باإلجارة , وهذا ينطبق عىل الوعد 4 الوعد يف املرابحةزاميةإلبشأن 

 
 صدرت بشأن هذا املبلغ وقد,واملصلحةاحلاجة هو ) هامش اجلدية(ًمستند طلب املؤسسة مبلغا من الواعد باالستئجار * 

  .اإلجارة وينطبق هذا عىل 5فتو عن اهليئة الرشعية املوحدة للربكة
 

ِيا أهيا الذين آمنُوا أوفوا بالعقود: ( بالوفاء بالعقود منها قوله تعاىلمرة اآليات واألحاديث اآلد اإلجارة مستند لزوم عق*  ُِ ُُ ْ َ َْ َِّ َ ََ َُّ(6 
   . ألنه من عقود التمليك القائمة عىل املبادلة بني عوضني 7واتفاق الفقهاء من حيث اجلملة عىل لزومه

                                                 
 )  28/181(دار ابن حزم .  للطربي بتحقيق الشيخ حممود شاكر طجامع البيان:  ويراجع 6اآلية/ سورة الطالق )  1(
 ) 453−4/452(صحيح البخاري مع فتح الباري ) 2(
 )  4/16(هـ 1421مؤسسة التأريخ العريب بريوت . بدائع الصنائع ط) 3(
 965 و754 ص 2 ج5جملة املجمع العدد ) 4(
 ) 9/10(فتو اهليئة الرشعية املوحدة للربكة رقم )  5(
 1اآلية/ سورة املائدة)  6(
 ) 6/20(واملغني مع الرشح الكبري ) 5/173(والروضة ) 4/2(والرشح الكبري ) 4/410(الفتاو اهلندية ) 7(
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ورد يف  وقدإىل النزاع , املؤدية اجلهالة و الغرر املمنوع املنهي عنه ,دمه يؤدي إىل مستند وجوب حتديد مدة االجارة أن ع* 

 . , واإلجارة يف حقيقتها هي بيع املنافع 1احلديث الصحيح النهي عن بيع الغرر
 

بني ً الرسول صىل اهللا عليه وسلم حيث استأجر هو وأبوبكر رجال من فعل اإلجارة إىل املستقبل إضافةمستند جواز * 
ًالديل هاديا خريتا  ً  .عقد اإلجارة عقد زمني تالئمه اإلضافة إىل املستقبلوألن  2بعد ثالث ليال.... ّ

 
فعل عمر ريض اهللا عنه بمحرض من الصحابة وقد أخذ به أمحد , كام صدر بشأن العربون قرار   مستند جواز أخذ العربون* 

 ).3/8(72رقم للمجمع ب
 

 .عىل منع الغرر يف عقود املعاوضات ة معلومة بالتعيني , أو الوصف األدلة السابقة مستند اشرتاط كون املنفع* 
 

ًري من الباطن هو أن املستأجر قد ملك املنفعة , وبذلك يكون قادرا عىل نقل هذه امللكية إىل شخص مستند جواز التأج* 
 .آخر 

 
ً إال رشطا أحل حراما أو املسلمون عند رشوطهم: ( سلم مستند جواز الرشوط املقرتنة بالعقد قول النبي صىل اهللا عليه و* 

 .  3 )ًحرم حالال
 

حديث و  , اإلنسانيملكه مل  البيع ملا النهي عنّجواز التأجري املعني إال بعد التملك واحليازة , القياس عىل مستند عدم * 
  .4)ال تبع ما ليس عندك : ( حكيم بن حزام 

 
ال يشرتط وموصوفة يف الذمة هو القياس عىل السلم , وألنه ال يؤدي إىل النزاع , ) خدمة ( مستند جواز اإلجارة ملنفعة * 

 .د قولني للشافعية  واحلنابلة فيه تعجيل األجرة عىل أح
 

                                                 
 3376وأبو داود احلديث ) 5/3(صحيح مسلم ) 1(
 ) 4/443(السلفية . صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ط) 2(
 )9/516(ورواه أبو داود ـ مع عون املعبود  ـ ) 4/451( الباري , كتاب االجارة ًرواه البخاري تعليقا بصيغة اجلزم , فتح) 3(
 ) 3/42( وأمحد 2187وابن ماجه احلديث ) 2/225( والنسائي 3530رواه اخلمسة , أبو دادود احلديث )  4(
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 أو خمالفة الرشوط هو املبدأ العام يف العقود القائمة عىل ّخلاص إال عند التعدي أو التقصريمستند عدم ضامن األجري ا* 
أما يف حاالت التعدي والتقصري وخمالفة الرشوط فهو قائم .  , وألن العقد فيه مصلحة املؤجر حيث يأخذ األجرة األمانات

  .1)ال رضر وال رضار : ( لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم ) التعويض ( عىل الفعل الضار الذي يرتتب عليه الضامن 
 

ّ ال يصلح إال تضمينه ألن العني املراد صنعها غائبة عن بأنهصحابة ما ورد عن بعض الهو مستند ضامن األجري املشرتك * 
  .2ًصاحبها , وألن عمله مشرتك وليس خاصا به

 
 املحرم فيه معونة عىل اإلجيار, وألن ًمستند وجوب أن تكون املنفعة مرشوعة هو أن احلرام ليس حمال للعقد املرشوع * 

 .3) والعدواناإلثموال تعانوا عىل ..: ( . والعدوان , وقد قال اهللا تعاىل اإلثم
 

 , وبذلك ال تتحقق مستند جواز تعديل أجرة الفرتات املستقبلية أنه جتديد للعقد عىل فرتة مل تستحق أجرهتا فلم تعد دينا* 
 وقد تكون من الربا ,فإهنا ًجدولة الدين املمنوعة رشعا , أما لو متت زيادهتا عام مىض من املدة مع زيادة أجل للسداد 

   . 4صدرت بذلك فتو ندوة الربكة احلادية عرشة
 

 .ملقتىض العقد وال لنص رشعي ين هو الرتايض , وعدم خمالفة ذلك أ من جزمستند جواز أن تكون األجرة مكونة* 
 

 .مستند جواز أن تكون األجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم ال يؤدي إىل نزاع , وليس فيه غرر * 
 

أو شرتاط حللول أجل بقية األقساط عند التأخر هو الرتايض , وعدم خمالفة هذا الرشط ملقتىض العقد مستند جواز اال* 
) 2/7(64 , وقد صدر بذلك قرار رقم 5)املسلمون عند رشوطهم ( :قال النبي صىل اهللا عليه وسلم , وقد لنص رشعي 

  . 6من جممع الفقه اإلسالمي الدويل

                                                 
 ) 2/784(وابن ماجه ) 5/327 , 1/313(وأمحد ) 1/464(احلديث رواه مالك يف املوطأ , كتاب األقضية ) 1(
 ) 6/115(واملغني مع الرشح الكبري ) 2/351(ومغني املحتاج ) 4/23(وحاشية الدسوقي ) 4/210(بدائع الصنائع ) 2(
 2اآلية / سورة املائدة )  3(
 )11/2(كتاب قرارات وتوصيات ندوة الربكة رقم ) 4(
 سبق خترجيه )  5(
 9 ص 2 ج7 , وكذلك ع193 ص 6جملة املجمع ع)  6(
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دة عىل األجرة الثابتة يف ذمة املستأجر يف حالة تأخره عن السداد هو أن هذه األجرة مستند عدم جواز اشرتاط زيا * 
ًأصبحت دينا ثابتا يف الذمة , وأن أي زيادة عليه تعترب ربا , وقد صدر بذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل برقم  ً

133)7/14(1.  
 

 ذلك ال يؤدي إىل الغرر واجلهالة , وأنه جر به العرف وأجازه مستند جواز ترديد األجرة بني حالتني معينتني هو أن* 
  .2مجاعة من الفقهاء

 
مستند مرشوعية طلب الضامنات للسداد هو مرشوعية عقود الكفالة والتوثيقات يف الفقه اإلسالمي , وأن ذلك ال * 

 .خيالف مقتىض العقد , بل يؤكده , وذلك ألن الضامنات تالئم عقود املداينات 
 

ًكليا أو جزئيا بحيث ال يمكن االنتفاع به هو أن ثمرة ) اخلدمة ( مستند ترتيب الفسخ يف اإلجارة املعينة عىل فوات املنفعة  * ً
رض الذي أنشئ ألجله , وألن األجرة يف مقابل املنفعة , وقد صدر بذلك قرار رقم غمل تتحقق , وأن العقد مل حيقق الالعقد 

أما إذا كان العقد عىل خدمة موصوفة يف الذمة فإن العقد ال يفسخ , ألن  . 3المي الدويلمن جممع الفقه اإلس) 1/3(13
 .حمل العقد باق يف الذمة , حيث يطالب املستأجر بتقديم خدمة تتوافر فيها املواصفات املطلوبة

 
 بانتهاء مدته , وأنه عقد رضائي  بانتهاء املدة أو برضا الطرفني هو أن عقد اإلجارة عقد زمني ينتهياإلجارةمستند انتهاء * 

 .يبدأ وينتهي برضا الطرفني 
االتفاق كون هذا الرشط ال خيالف مقتىض العقد , وقد قال النبي بو ًاإلجارة تلقائيا بنص يف العقد أديد مستند جواز جت* 

 . 4)املسلمون عند رشوطهم : ( صىل اهللا عليه وسلم 
 

مقتىض عقد اإلجارة الواردة عىل األشخاص , واالتفاق بني الطرفني وكال مستند التزامات األجري واملستأجر هي * 
 . 5 يف اجلملةاإلمجاعاألمرين حمل 
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565 إجارة األشخاص

 فواتمستند انتهاء اإلجارة بموت األجري املعني املطلوب شخصه أو فقدان أهليته , أو مرضه املانع من أداء خدمته هو * 
 .ي مقابل املنفعة املقصودة , إضافة إىل العرف حمل العقد املعني , فلم يبق مقابل األجرة التي ه

 
ما هو مثل وفة يف الذمة هو أن ما يف الذمة مستند عدم فسخ اإلجارة عىل األشخاص بموت األجري يف اإلجارة املوص* 

 .موجود يف احلقيقة 
 

ألجرة يف مقابل التمكني وقد مستند استحقاق األجرة حتى ولو مل ينتفع املستأجر باألجري الذي سلم نفسه إليه , هو أن ا* 
 .حتقق ذلك ومل يكن لد األجري أي سبب مانع منه 

 
 * من هيئة الفتو مستند فسخ اإلجارة بعذر طارئ هو احلاجة ورفع احلرج , والعرف , وقد صدرت بذلك فتو

  .1والرقابة الرشعية لبيت التمويل الكويتي
 

سداد هو صحة هذا الرشط الذي ال خيالف مقتىض العقد لقول النبي مستند جواز اشرتاط األجري فسخ العقد لعدم ال* 
  .2)املسلمون عند رشوطهم : ( صىل اهللا عليه وسلم 
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