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أحكام التأجري من الباطن يف الفقه اإلسالمي
بدر نارص املنصوري

إمام وخطيب يف وزارة األوقاف-الكويت
 ملخص البحث: هيدف هذا البحث إىل بيان األحكام املتعلقة بمسألة التأجري من الباطن، وحترير خالف العلامء فيه 
 ويف رشوطه، وما يرتتب فيه من ضامن، ولتحقيق هدف البحث فقد سلك الباحث املنهج املقارن، االستقرائي، التحلييل،
 بحيث تذكر املسائل املتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خالف بني الفقهاء مع الرتجيح يف ضوء
 األدلة، وقد اشتمل عىل مقدمة وستة مباحث وخامتة. املبحث األول: تعريف التأجري من الباطن لغة واصطالًحا، واملبحث
 الثاين: حكم إجارة العني املستأجرة لغري املؤجر، واملبحث الثالث: حكم إجارة العني املستأجرة للمؤجر، واملبحث الرابع:
 حكم تأجري األجري من الباطن، واملبحث اخلامس: رشوط التأجري من الباطن، واملبحث السادس: الضامن يف التأجري من

 الباطن.

وقد خلص البحث يف نتائجه إىل جواز عقد التأجري من الباطن برشط أن يكون املستأجر الثاين أمينًا، وأن يكون املستأجر 
الثاين مثله أو دونه يف االنتفاع والرضر، وكذلك عدم اشرتاط املؤجر عىل املستأجر أن يستويف املنفعة بنفسه، وأن املستأجر 
ى  ط، واملستأجر الثاين أمني أمام املستأجر األول، وال يضمن إال إذا تعدَّ ى أو فرَّ األول أمام الاملك أمني ال يضمن إال إذا تعدَّ

ط. أو فرَّ

الكلامت املفتاحية: التأجري من الباطن، املؤجر، املستأجر، العني املستأجرة، األجري.
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Abstract:The objective of this paper is to discuss the rulings related to subleasing in Islamic law and to 
elaborate on the jurisprudential controversies surrounding subleasing and the conditions for its validity, as 
well as on matters pertaining to liability.
This paper is comprised of an introduction followed by six sections and a conclusion. The first section cov-
ers the linguistic and technical definitions of subleasing. The second section describes the jurisprudential 
ruling on leasing to a subtenant, while the third section examines the jurisprudential ruling on subleasing to 
the owner of the asset. The fourth section studies the jurisprudential ruling of subleasing, while the fifth sec-
tion deals with the jurisprudential conditions for the validity of a sublease contract. Finally, the sixth section 
discusses the matter of liability in a sublease agreement. The researcher utilized comparative, inductive, and 
analytical methodologies while preparing this paper.
The research concludes that a sublease contract is valid on the condition that the subtenant is trustworthy, 
that his or her use of the asset is equivalent to that of the original tenant, and that there is no clause in the 
contract prohibiting subleasing. The paper also concludes that both the original tenant and the subtenant 
are not liable for damages unless one of them transgresses or is careless with the asset, in which case that 
person becomes liable.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني؛ سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وَمن اتبع هداه 

إىل يوم الدين.

وبعد:

   فإنه يظهر لكل باحث يف باب املعامالت أمران مهامن: األول: الدقة، والثاين: احلرص عىل سد باب النزاع، 

واألمر األول يعود إىل الثاين، فام ُجعل التدقيق إال ملعرفة احلقوق، والتنبيه عىل عدم جواز التعدي عليها، واإلجارات 

باب من أبواب التعامل احلّي بني الناس، له أنواعه املختلفة وصوره املتعددة، وأساليبه اجلديدة، فالبحث يف هذا 

الباب مما تشتد احلاجة إليه، لتجلية أحكام صوره املتعددة.

ولقد تكلم فقهاء اإلسالم عن هذا الباب مؤصلني ألحكامه ومبينني أنواعه، ومفرعني عليها املسائل والصور 

مع بيان أحكام ما ذكروه استنادًا إىل النصوص الرشعية والقواعد املرعية.

العني  ملنافع  املستأجر  ملكية  معرفة مدى  اإلجارة، وهي  االختيار عىل صورة من صور عقد  وقع  فقد  هلذا 

آخر يسمى  بتأجريها ملستأجر  فيقوم  املنافع كيف شاء؛  الترصف يف  امللكية حق  له هذه  تعطي  املستأجرة، وهل 

مجعها  يف  استطاعتي  بذلت  قد  الفقهاء،  بني  خالف  حمل  هي  مسائل  املسألة  عن  تفرع  وقد  الباطن؟  من  التأجري 

وتأصيلها، واهلل املستعان.

أمهية البحث:

صارت  لذلك  منفعتها؛  وملك  العني  ملك  بني  النظر  فيها  يدور  التي  العقود  من  الباطن  من  التأجري  مسألة 

عرضة للخالف بني املتعاقدين، وبني الفقهاء أيًضا؛ لذلك يقوم الباحث ببيان خالف الفقهاء والرتجيح يف املسألة، 

ثم بيان ما يتصل هبا من مباحث.

مشكلة البحث:

لام كان املستأجر مالًكا ملنافع العني املستأجرة وَرد هنا سؤال: هل هذه امللكية تعطي له احلق يف أن يترصف يف 

املنافع كيف شاء، فيؤجرها لشخص آخر يسمى املستأجر من الباطن، أم ليس له ذلك؟
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أهداف البحث:

هيدف البحث إىل حتقيق اآليت:

1- استقصاء ما يمكن من الصور املتعلقة بالتأجري من الباطن؛ ليتسنى بعد ذلك تنزيل الصور املعارصة عليها 

بكل وضوح.

2- اتباع املقارنة بني أقوال الفقهاء بتوضيح مذاهبهم يف مسائل البحث، وأدلتهم، ومناقشتها، وبيان الراجح 

منها.

3- إعادة النظر يف ترجيح بعض األقوال التي سبقت يف الدراسات السابقة.

الدراسات السابقة:

 - الرياض  بن سعود،  اإلمام حممد  العامر، جامعة  د. عبدالله  املعارص،  وتطبيقها  اإلجارة  اإلجارة عىل   -1

1423هـ.

2- ضوابط التأجري من الباطن للخدمات املعينة يف املصارف اإلسالمية، د. أسامء فتحي عبد العزيز، بحث 

مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية – دائرة الشؤون اإلسالمية، ديب - 2009م.

وقد  العامر،  د.  دراسة  هي  استيفاء  وأكثرها   ، الباطن  من  التأجري  ألحكام  السابقتان  الدراستان  تعرضت 

توسع فيها بإدخال بعض املسائل التي هي ليست من صلب موضوع اإلجارة عىل اإلجارة، مثل: الوصية للعني 

مع  املؤجر  املستأجرة عىل غري  العني  املستأجر  تأجري  مقترصة عىل حكم  فكانت  أسامء  د.  دراسة  أما  املؤجرة..، 

الضوابط املتعلقة هبا.

3-  عقد اإلجارة من الباطن، دراسة مقارنة، بحث تكمييل لنيل درجة الامجستري، للباحث: فهد بن سواد 

العقييل-وفقه اهلل-، يف املعهد العايل للقضاء، قسم الفقه املقارن، ضمن بحوث عام 1422هـ.

ويف هذه الدراسة قارن الباحث بني ما هو موجود يف الفقه اإلسالمي واألنظمة يف اململكة العربية السعودية.

4-  العقود املضافة إىل مثلها، د.عبد اهلل بن عمر بن حسني بن طاهر، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع – 

الرياض، الطبعة: األوىل، 1434هـ - 2013م.

تناول املؤلف يف كتابه عقود املعاوضات املضافة إىل مثلها، ومن ضمن ذلك كانت مسألتنا املرادة.
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ما يضيفه البحث:

1- إعادة النظر يف ترجيح بعض األقوال يف الدراسات السابقة، باستيفاء أكثر لألدلة، وتعليالت الفقهاء.

2- حترير رشوط جواز التأجري من الباطن، والتدليل عليها، وتوثيقها من كالم الفقهاء املتقدمني.

حدود البحث:

من  فيها  يتصل  وما  الباطن،  من  التأجري  ملسألة  الفقهية  الدراسة  عىل  اقتصاره  البحث  هلذا  املوضوعي  احلد 

أحكام مستنبطة من األدلة الرشعية، وتعليالت الفقهاء.

املنهج املتبع يف البحث:

سلكت يف إعداد هذا البحث املنهج املتبع يف إعداد البحوث العلمية، وهو املنهج االستقرائي التحلييل املقارن.

خطة البحث:

اقتضت خطة البحث أن حيتوي عىل: مقدمة، وستة مباحث، وخامتة.

املقدمة: وفيها أمهية البحث، ومشكلته، ومنهج البحث، وخطته.

املبحث األول: تعريف التأجري من الباطن:

املطلب األول: تعريف التأجري من الباطن لغة.

املطلب الثاين: تعريف التأجري من الباطن اصطالًحا.

املبحث الثاين: حكم إجارة العني املستأجرة لغري املؤجر:

املطلب األول: إجارهتا بمثل أجرهتا أو أقل.

املطلب الثاين: إجارهتا بأكثر من أجرهتا.

املطلب الثالث: إجارهتا قبل القبض لغري املؤجر.

املطلب الرابع: إجارهتا بعد القبض لغري املؤجر.
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املبحث الثالث: إجارة العني املستأجرة للمؤجر

املبحث الرابع: تأجري األجري من الباطن

املبحث اخلامس: رشوط التأجري من الباطن

املبحث السادس: الضامن يف التأجري من الباطن

اخلامتة: وقد اشتملت عىل أهم النتائج.

املبحث األول: تعريف التأجري من الباطن

املطلب األول: تعريف التأجري من الباطن لغة.

التأجري من الباطن مصطلح مركب من كلمتني، أبدأ يف تعريف كل مفردة ثم أبني املصطلح مركًبا.

التأجري لغة:

 مصدر الفعل أّجر، يقال: أجره اليشء: مكنه من االنتفاع منه مقابل أجرة معينة، وأجر العامل عىل عمله: 

أعطاه أجًرا)1(، وأجر إجياًرا الرجل عىل كذا: كافأه وأثابه، واستأجر الرجل: اختذه أجرًيا، واستأجر الدار: اكرتاها)2(.

واالسم: اإلجارة، واألجرة: الكراء، األجرة واإلجارة واألجارة: ما أعطيت من أجر)3(.

الباطن لغة: 

ا  الباطن من األرض: هو ما غمض ومل يظهر، فهو خفي، واملستأِجر من مستأِجر باطِنًا، أي يفعل ذلك رسًّ

وخفاًء)4(.

املطلب الثاين: تعريف التأجري من الباطن اصطالًحا.

التأجري اصطالًحا:

»هو عقد عىل منفعة مباحة معلومة مدة معلومة؛ من عني معينة أو موصوفة يف الذمة؛ أو عمل معلوم بعوض 

)1( مجاعة من كبار اللغويني العرب بتكليف من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم العريب األسايس للناطقني بالعربية ومتعلميها 
)ص:72(.

)2( انظر: الزبيدي، تاج العروس )25/10(، لويس، معلوف، املنجد يف اللغة واألدب والعلوم )ص4(.
)3(  ابن منظور، لسان العرب )31/1(، مادة أجر.

)4(  انظر: الزبيدي، تاج العروس )264/34(، ابن خمتار، د. أمحد، معجم اللغة العربية املعارصة )220/1(.
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معلوم«)1(.

 ويعرف اإلجيار من الباطن بأنه: »عقد يؤجر فيه املستأجر العني املؤجرة إىل مستأجر آخر«)2(.

املبحث الثاين: حكم إجارة العني املستأجرة لغري املؤجر

إذا استأجر إنساٌن سيارة – مثالً – ملدة سنة؛ فهل حيق له أن يؤجرها لغريه مدة سنة أو أقل بنفس قدر األجرة 

األوىل، أو أقل من ذلك أو أكثر؟ 

املطلب األول: إجارهتا بمثل أجرهتا أو أقل.

احلكم: يف هذه املسألة قوالن:

القول األول: جواز ذلك وصحته، وهو مذهب العلامء كافة، ومنهم فقهاء املذاهب األربعة)3(.

األدلة:

1- إن املنفعة مملوكة للمستأجر باإلجارة، فله أن يترصف فيها بام شاء كالعني املبيعة املقبوضة، ويكفي أن 
يقبض األصل الذي خترج منه املنفعة، كبيع الثمرة عىل الشجرة.)4(

2-  قياسًا عىل البيع وحيث جاز بيع املبيع بعد قبضه فكذلك إجارة العقار املستأجر )5 (.

يملك  املستأجر  فكذلك  شاء،  كيف  فيها  يترصف  أن  له  وجاز  اإلجارة  بعقد  األجرة  ملك  املؤجر  أن   -3
العوض املقابل بالعقد نفسه، ويستفيد جواز الترصف وإطالقه.)6(

القول الثاين: ال جيوز للمستأجر إجارة العني مطلًقا، وهو رواية عن أمحد، ذكرها القايض أبو يعىل.)7(

األدلة:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – »هنى عن بيعتني يف بيعة، وعن 

)1( ابن النجار، منتهى اإلرادات )476/1(.
)2( قلعجي، د. حممد، معجم لغة الفقهاء )ص:103(، ابن خمتار، د. أمحد، معجم اللغة العربية املعارصة )64/1(.

)3(  الكاساين، بدائع الصنائع )315/4(، ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار  )152/9(، ابن عبد الرب، االستذكار )416/17(، احلطاب، 
املستوعب  السامري،   ،)164/11( األوسط  املنذر،  ابن   ،)335/16( املجموع  تكملة  املطيعي،   ،)537  ،521/7( اجلليل  مواهب 

)331/2(، املرداوي، اإلنصاف )338/14(.
)4( ابن عبد الرب، االستذكار )417/17(، ابن قدامة، املغني) 54/1 (.
)5(  ينظر : الشريازي، املهذب 403/1، ابن قدامة، الكايف) 325/2 (.

)6(  ينظر: ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة إىل مثلها )ص: 57(.
)7(  ابن قدامة، املغني ) 54/8(، ويف رواية: ال جيوز إال بإذنه. املرداوي، اإلنصاف ) 339/14(.
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بيع وسلف، وعن ربح ما مل يضمن، وعن بيع ما ليس عندك«.)1(

وجه الداللة: أنه – صىل اهلل عليه وسلم – هنى عن ربح ما مل يضمن، واملنافع مل تدخل يف ضامن املستأجر)2(، 

فتدخل ضمن صور ربح ما مل يضمن؛ فهو منهي عنه.

نوقش هذا االستدالل بام ييل: 
1-  أن إجارهتا بمثل أجرهتا أو أقل ليس فيه ربح أصالً.)3(

2- املستأجر لام أجر العني صارت املنافع مضمونة عليه، فريجع عليه املستأجر الثاين، وهو يرجع عىل املؤجر 
األول، برشط عدم التعدي والتفريط.)4(

الرتجيح:

والذي يظهر أن الراجح جواز إجارة املستأجر للعني املؤجرة بمثل أجرهتا أو أقل.

أسباب الرتجيح: 

1- ما سبق من أدلة هذا القول، ويتقّوى بالقياس عىل املبيع وعىل األجرة كام سبق.

2- ما سبق من مناقشات عىل أدلة القول الثاين.

3- أن املستأجر معه األصل فهو قد ملك املنفعة بعقد اإلجارة، ومن ملك شيًئا جاز له الترصف فيه.)5(

املطلب الثاين: إجارهتا بأكثر من أجرهتا.

صورة املسألة: إذا استأجر إنسان سيارة – مثالً – بـ 100 دينار كويتي يوميًّا، فهل جيوز له أن يؤجرها لغريه بـ 

120 دينار يوميًّا؟

احلكم: يف هذه املسألة ثالثة أقوال: 

مالك)6(،  اإلمام  قول  وهو  أجرهتا،  من  بأكثر  املؤِجر  لغري  العني  إجارة  للمستأجر  جيوز  األول:  القول 

)1( رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده )182/4(، ح )3504(، والنسائي، كتاب البيوع، باب سلف وبيع )295/7(، 
ح )4629(، والرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك )515/2(، ح )1234(، صححه الرتمذي وابن تيمية. 

جمموع الفتاوى 334/29.
)2(  ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة إىل مثلها )ص:57(.

)3(  ينظر: املرجع السابق.
)4( ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى )505/29(، الدبيان، املعامالت الاملية أصالة ومعارصة )13/ 403(، ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة 

إىل مثلها، )ص:57(.
)5(  ينظر: الدبيان، املعامالت الاملية أصالة ومعارصة )13/ 403(، ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة إىل مثلها )ص:58(.

)6( ابن أنس، مالك، املوطأ ) 220/2(، ابن أنس، مالك، املدونة ) 414/5(، ابن عبد الرب، الكايف )ص370(. 
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اجلوزية)7(،  قيم  وابن  تيمية)6(،  وابن  الرب)5(،  عبد  وابن  حزم)4(،  وابن  املنذر)3(،  وابن  وأمحد)2(،  والشافعي)1(، 

وقد أفتت به اللجنة الدائمة يف اململكة العربية السعودية)8(.

أدلة القول األول:
1- أن األصل اجلواز، ومل يأت عن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – هنٌي عن ذلك.)9(

2- القياس عىل البيع، فكام جيوز للمشرتي أن يبيع العني بمثل الثمن الذي اشرتاها به، وبأقل وبأكثر، فكذلك 
جيوز للمستأجر ذلك بجامع أن كالًّ منهام يملك ما أوقع عليه العقد.)10(

املناقشة: أن ملك املستأجر أضعف من ملك املؤجر؛ فاألول ملكه ناقص )للمنفعة دون العني(، والثاين ملكه 
تام )للعني واملنفعة(، فال يتم القياس.)11(

اجلواب: قد يسلم هلم هذا الكالم فيام لو كان العقد عىل العني، ولكن العقد وقع عىل منفعة يملكها املستأجر 

فرتة استئجاره.

3-  أن املنافع مضمونة عىل املستأجر، فلو عّطل املكان املستأَجر – مثالً – وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من

ضامنه)12(، والغنم بالغرم، فكام أنه غرمه جاز أن يربح فيه؛ حلديث: »اخلراج بالضامن«.)13(

)1( ابن املنذر، األوسط 164/11، النووي، املهذب مع املجموع )331/16(.
اإلنصاف  املرداوي،   ،290/2 القواعد  تقرير  رجب،  ابن   ،56/8 املغني  قدامة،  ابن   ،)1006/3  ( اخلالفية  املسائل  رءوس  العكربي،   )2(

.338/14
)3( ابن املنذر، األوسط ) 165/11(، ابن املنذر، اإلرشاف) 301/6(.

)4( ابن حزم، املحىل ) 198-197/8(.
)5( ابن عبد الرب، االستذكار )420/14(.

)6(  ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) 344/20، 509/29، 308/32(، ابن عبد اهلادي، اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية )ص34(.
)7( اجلوزية، ابن قيم، هتذيب السنن مع خمترص سنن أيب داود ) 156-155/5(.

)8(  )88/15 ( فتوى رقم 19702.
)9(  ينظر: ابن حزم، املحىل ) 197/8(.

)10( ينظر: الشريازي، املهذب) 410/1(، و ابن قدامة، املغني) 56/8(. 
)11( ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة إىل مثلها )ص:63(، وينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) 178/29-180(، املوسوعة الفقهية الكويتية 

) 33/39-34(، مادة ملك.
)12(  ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) 344/20، 509/29(، وابن القيم، هتذيب السنن ) 156/5(.

)13(  رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشرتى عبًدا فاستعمله ثم وجد به عيًبا )183/4-184(، ح )3508 - 3510(، والنسائي، 
كتاب البيوع، اخلراج بالضامن )254/7-255(، ح )4490(، والرتمذي وصححه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشرتي العبد ويستغله 

ثم جيد به عيًبا )261/2(، ح )1286-1285(. 
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القول الثاين: حيرم ذلك، وهو رواية عن أمحد.)1(

أدلتهم:

1-  أنه رًبا، كام قال النخعي.)2(

ووجهه: أّن املستأجر دفع أجرًة لاملك العني، ثم أخذ بعد ذلك أكثر منها من املستأجر اجلديد.

املناقشة:
عدم التسليم بأنه رًبا، بل هي إجارة صحيحة، فالزيادة إنام ُأخذت من طرف ثالث.)3(

2- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – هنى عن ربح ما مل يضمن.)4(

وجه الداللة: أن منافع العني املستأجرة مل تدخل يف ضامنه، فال جيوز أن يربح فيها.)5(

املناقشة:

املنافع دخلت يف ضامن املستأجر، فإذا تلفت أو فاتت من غري استيفائه كانت من ضامنه، فجاز أن يربح فيها.)6(

ويمكن أن يستدل عىل اجلواز مع إذن الاملك بأن هذه الزيادة متعلقة يف ملكه؛ فله حرية الترصف فيها.

القول الثالث: إن أحدث املستأجر يف العني زيادًة؛ جاز أن يؤجرها بزيادة، وإالَّ مل جتز الزيادة، وهو قول أيب 
حنيفة)7(، ورواية عن أمحد.)8(

واستدلوا عىل املنع من الزيادة بأدلة القول الثاين، واستدلوا عىل اجلواز إذا أحدث عمالً أو زيادًة، أو إذا أجر 
معها ما جيوز له، بأن الزيادة يف مقابلة ما زاده من ماله أو عمله.)9(

)1(  ابن قدامة، املغني) 56/8(، املرداوي، اإلنصاف )339/14(.
)2(   رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر اليشء؛ هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ )223/8(، ح )14974(.

)3(  ابن عمر، عبدالله، العقود املضافة إىل مثلها )ص:65(.
وبيع  سلف  باب  البيوع،  كتاب  والنسائي،   ،)3504( ح   ،)182/4( عنده  ليس  ما  يبيع  الرجل  يف  باب  البيوع،  كتاب  داود،  أبو  رواه    )4(

)295/7(، ح )4629(، والرتمذي وصححه، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك )515/2(، ح )1234(.
)5(  الكاساين، بدائع الصنائع ) 315/4(.

)6(  ينظر: املغني ) 56/8(، العقود املضافة إىل مثلها )ص:65(.
)7(  الكاساين، بدائع الصنائع ) 315/4(، حاشية ابن عابدين ) 47/9-48(، البلخي، الفتاوى اهلندية ) 425/4(.

)8(  ابن مفلح، الفروع ) 169/7(، السامري، املستوعب) 331/2(، املرداوي، اإلنصاف ) 339/14(.
)))  ابن قدامة، املغني ) 56/8(، الرسخيس، املبسوط ) 87/15(، حاشية ابن عابدين) 48/9(.
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املناقشة:

كنس الدار وتنظيفها عمٌل يزيد يف األجرة، ومع ذلك ال تطيب معه الزيادة عند احلنفية )1(، ومن جهة أخرى، 
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الرتجيح: 

الثاين  القول  أصحاب  به  استدل  وما   ، احِللُّ وهو  معه،  األصل  ألن  األول؛  القول   – أعلم  واهلل   – الّراجح 

والثالث ال يعدو كونه قياًسا ال نسلم هلم تنزيله عىل مسألتنا؛ لام سبق من تعليل)1(.

املطلب الرابع: إجارهتا لغري املؤجر بعد القبض.

اختلف الفقهاء – رمحهم اهلل – يف حكم تأجري العني املستأجرة من قبل املستأجر من شخص آخر بعد القبض 

عىل قولني:

القول األول: أنه ال جيوز للمستأجر تأجري العني املستأجرة بعد قبضها. وهو رواية عن اإلمام أمحد.)2(

أدلتهم:

1- أن النبي × هنى عن ربح ما مل يضمن)3(، واملنافع مل تدخل يف ضامنه، فإذا آجرها فقد ربح فيام مل يضمن)4(.

نوقش: ال مالزمة بني جواز الترصف والضامن، بل جيوز الترصف بال ضامن كام هنا، وقد حيصل الضامن بال 

جواز ترصف كام يف املقبوض قبًضا فاسًدا)5(.

2- قياًسا عىل بيع املكيل واملوزون قبل القبض بجامع أن كالًّ منهام مل يدخل يف ضامنه)6(.

نوقش: أنه قياس فاسد؛ ألن قبض العني يقوم مقام قبض املنافع)7(.

القول الثاين: ذهب عامة الفقهاء إىل جواز إجارهتا بعد القبض برشط أن يؤجرها ملن هو مثله يف االنتفاع، أو 

إذا تلفت قبل متكن املستأجر من استيفائها كانت من  ابن تيمية - رمحه اهلل: )الفقهاء( متفقون عىل أن منافع اإلجارة  )1(  قال شيخ اإلسالم 
ضامن املؤجر، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل األجرة، وإنام تنازعوا يف إجيارها بأكثر من األجرة لئال يكون ذلك ربًحا فيام ال يضمن، 
والصحيح جواز ذلك؛ ألهنا مضمونة عىل املستأجر؛ فإهنا إذا تلفت مع متكنه من االستيفاء كانت من ضامنه، ولكن إذا تلفت قبل متكنه من 

االستيفاء مل يكن من ضامنه. جمموع الفتاوى )344/20(.
)2(   ينظر: أبو يعىل، املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ) 430/1(، وابن قدامة، املغني) 54/8(، وابن مفلح، الفروع 445/4.

)3(  سبق خترجيه.
)4(  ينظر: املغني ) 54/8(.

)5(  صكوك اإلجارة )ص:149(. ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )277/30(.
)6(  ينظر: املراجع السابقة.
)7( ينظر: املراجع السابقة.
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أقل منه رضًرا، وإليه ذهب احلنفية)1(، والاملكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة يف الرواية املعتمدة يف املذهب)4(.

أدلتهم:

1- قبض العني يقوم مقام قبض املنافع؛ بدليل أنه جيوز الترصف فيها باستيفاء منافعها، فجاز العقد عليها 

كبيع الثمرة عىل الشجرة)5(.

2-  ألن موجب عقد اإلجارة ملك املنفعة والتسلُّط عىل استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه)6(.

فيها  الترصف  فله  اإلجارة،  بعقد  املنفعة  ملك  قد  املستأجر  ألن  الثاين؛  القول  هو   – أعلم  واهلل   – الّراجح 

بمقتىض ذلك، ولام يرتتب عىل ذلك من نفي الرضر عنه؛ ألنه قد يستأجر العقار مدة طويلة وال يتمكن من استيفاء 

تأجريه مراعاة جلانبه، كام روعي جانب  للزومه، فكان  بأجرته  والعقد الزم، وهو مطالب  املنفعة لسفر ونحوه، 

املؤجر بلزوم عقد اإلجارة)7(.

املبحث الثالث: إجارة العني املستأجرة للمؤجر

إذا استأجر إنساٌن عينًا ملدة سنة – مثالً – ثم أراد تأجريها عىل املؤجر نفسه ملدة سنة أو أقل، سواء قبضها أو 

مل يقبضها، فهل يصح ذلك؟

اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال:

القول األول: ال جيوز ذلك، وهو مذهب احلنفية8(.

)1(  ينظر: الطحاوي، خمترص الطحاوي )ص129(، والفتاوى اهلندية ) 425/4(، وحاشية ابن عابدين ) 107/9(.
)2( ينظر: املدونة ) 515/4(، وابن اجلالب، التفريع ) 185/2(، وابن عبد الرب، الكايف ) 748/2(، واحلطاب، مواهب اجلليل ) 406/5(، 

والزرقاين، رشح الزرقاين عىل خليل ) 10/7(، وابن عليش، حممد، منح اجلليل ) 458/5(.
)3( ينظر: الشريازي، املهذب ) 403/1(، والشايش، حلية العلامء ) 402/5( والنووي، روضة الطالبني ) 256/5(، واهليتمي، حتفة املحتاج 

.)200/6(
)4( ينظر: املغني ) 54/8(، واإلنصاف ) 35/6(، والبهويت، كشاف القناع ) 15/4(، والكرمي، غاية املنتهى ) 196/2(.

)5( ينظر: املغني ) 54/1(.
)6(  الرحيباين، مطالب أويل النهى )617/3(.

اإلجارة  صكوك  حامد،  مرية،  وابن  )ص:16(،  اإلجارة  عىل  اإلجارة  العامر،   ،)403/13( ومعارصة  أصالة  الاملية  املعامالت  ينظر:   )7(
)ص:148(.

)8(  احلصكفي، الدر املختار مع حاشيته ) 152/9-153(، املغني) 55/8(.
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أدلتهم:

1- أن العني املستأجرة هي للاملك )املؤجر(، وال يصح أن يستأجر اإلنسان ملكه.)1(

مناقشة التعليل: إن منفعة العني املؤجرة مملوكة للمستأجر وليست للمؤجر، وال تالزم بني العني واملنفعة.

ا، فيصري  2- أن ذلك يؤدي إىل تناقض األحكام؛ ألن التسليم مستَحقٌّ عىل املؤجر، فإذا استأجر صار مستِحقًّ
ا لام ُيستحق عليه، وهذا تناقض.)2( مستِحقًّ

مناقشة التعليل من وجهني:

األول: أن التسليم من املؤجر قد حصل بالتمكني أو القبض للعني، واالستحقاق الثاين له تسليٌم آخر.)3(

والثاين: يبطل ما ذكروه بالبيع، فإنه ُيستحق عىل البائع تسليم العني، فإذا اشرتاها استحق تسليمها، وذلك فيام 
ال يشرتط قبضه لبيعه، عىل اخلالف فيه.)4(

القول الثاين: جيوز ذلك، وهو قول الاملكية)5(، والشافعية)6(، وقول عند احلنفية)7(، وهو مذهب احلنابلة إال إذا 
كان حيلة عىل الِعينة أو عكسها.)8(

1-  أن كل عقٍد جاز مع غري العاقد جاز مع العاقد كالبيع؛ إذ جيوز بيع املبيع من البائع وغريه.)9(

ملكه  يف  الترصف  له  فيجوز  وعليه  اإلجارة؛  بعقد  ا  تامًّ ملًكا  للمستأجر  مملوكة  املستأجرة  العني  2- منفعة 
بنفسه، أو بتأجريه عىل غريه، سواء عىل مالك العني، أم عىل غريه.)10(

)1(  ينظر: حاشية ابن عابدين ) 351/9(.
)2(  املقديس، عبدالرمحن، الرشح الكبري عىل املقنع ) 143-043/41(.

)3( العقود املضافة إىل مثلها )ص:86(.
)4( ينظر: الرشح الكبري عىل املقنع ) 340/14–341(، العقود املضافة إىل مثلها )ص:68(، صكوك اإلجارة )ص:152(.

)5(  ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة ) 863/2(، احلطاب، مواهب اجلليل ) 537/7(، وابن عليش، منح اجلليل ) 755/3(.
)6(  املطيعي، املهذب مع تكملة املجموع ) 331/16(، والرشبيني، مغني املحتاج ) 462/2(، والسبكي، األشباه والنظائر ) 302/1(.

)7( حاشية ابن عابدين ) 473/9(، وهو ما جاء يف »املعايري الرشعية«، معيار اإلجارة، )ص135(، البند 4/3.
)8(  املرداوي، اإلنصاف )338/14-341(،  البهويت، كشاف القناع ) 72/9(،  بيان ذلك كام جاء يف »املعايري الرشعية« الصادرة عن هيئة 
املحاسبة واملراجعة: »وال جيوز ذلك إذا كان يرتتب عليه عقد عينة، بتغيري يف األجرة أو يف األجل، مثل أن تقع اإلجارة األوىل بامئة دينار 
ة، ثم يؤجرها املستأجر إىل نفس املؤجر بامئة وعرشة مؤجلة، أو أن تقع اإلجارة األوىل بامئة وعرشة مؤجلة، ثم تقع اإلجارة الثانية بامئة  حالَّ
نقًدا، أو تكون األجرة يف اإلجارتني واحدة، غري أهنا يف األوىل مؤجلة بشهر ويف الثانية بشهرين«. املعايري الرشعية، املعيار الرشعي لإلجارة، 

ص135، البند رقم 4/3.
)9( الشريازي، املهذب ) 331/16(، ابن قدامة، املغني ) 55/8(.

)10(  مرية، حامد حسن، صكوك اإلجارة )ص:153(.
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3- وُيستدل للحنابلة عىل االستثناء بأدلة حتريم احليل؛ كقوله – صىل اهلل عليه وسلم: »قاتل اهلل اليهود، إن 
م عليهم شحومها مجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه«)1(، وغريه من األدلة.)2( اهلل لامَّ حرَّ

القول الثالث: جيوز إذا قبض العني املستأجرة، وهو قوٌل عند احلنابلة.)3(

وعللوا: أنه إذا عقد عليها قبل قبضها مل جيز؛ ألن املنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاشرتط يف جواز العقد عليها 
القبض كاألعيان.)4(

املناقشة:

1. إن قبض العني هنا ال ينتقل به الضامن إىل املستأجر؛ ألنه أمني، فال حاجة الشرتاطنا قبض العني من املؤجر 

حتى نصحح العقد بينهام.

2. أن القبض ال يتعذر عىل املؤجر؛ ألن العني التي تعلقت هبا هذه املنافع مقبوضة له قبل اإلجارة.)5(

الرتجيح:

الراجح هو القول الثاين القائل باجلواز ما مل يكن حيلة عىل الِعينة؛ وبيان ذلك كام جاء يف »املعايري الرشعية« 

يف  أو  األجرة  يف  بتغيري  عينة،  عقد  عليه  يرتتب  كان  إذا  ذلك  جيوز  »وال  واملراجعة:  املحاسبة  هيئة  عن  الصادرة 

ة، ثم يؤجرها املستأجر إىل نفس املؤجر بامئة وعرشة مؤجلة، أو  األجل، مثل أن تقع اإلجارة األوىل بامئة دينار حالَّ

أن تقع اإلجارة األوىل بامئة وعرشة مؤجلة، ثم تقع اإلجارة الثانية بامئة نقًدا، أو تكون األجرة يف اإلجارتني واحدة، 

غري أهنا يف األوىل مؤجلة بشهر ويف الثانية بشهرين« )6(. 

أسباب الرتجيح:

1. ما ذكر من أدلة اجلواز.

ح   ،)41/5( البيوع  كتاب  ومسلم،   ،)4633( ح   ،)57/6( ظفر(  ذي  كل  حرمنا  هادوا  الذين  )وعىل  التفسري،  كتاب  البخاري،  رواه    )1(
)4048( مجلوه أي أذابوه.

الفقهية، لصالح  اللهفان )470/1-530(، كتاب احليل  البخاري، كتاب احليل )22/9(، املغني )116/6( )485/7(، إغاثة  )2( صحيح 
بوبشيش.

)3( ابن مفلح، املغني ) 55/8(، الفروع ) 170-169/7(.
)4(  ابن مفلح، املغني ) 55/8( وينظر: العقود املضافة إىل مثلها )ص:68(.

)5(  ابن مفلح، املغني ) 55/8(.
)6(  املعايري الرشعية، املعيار الرشعي لإلجارة، ص135، البند رقم 4/3.
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2. أن األصل يف املعامالت الصحة واجلواز.

3. أنه إن كان حيلة عىل الِعينة، فذلك من احليل املمنوعة املحرمة، واملقاصد هلا أثر يف صحة املعامالت.

املبحث الرابع: تأجري األجري من الباطن

إذا استأجر مستأجٌر أجرًيا ليعمل له، فهل له أن يؤجره لغريه؟ وهذه الصورة تشمل األجري املشرتك، وهو 

األجري عىل عمل)1(، واألجري اخلاص، ويسمى األجري الواحد، وهو الذي يؤجر نفسه مدًة معلومًة يستحق املستأجر 
النفع يف مجيعها، سمي بذلك الختصاص املستأجر بمنفعته يف مدة اإلجارة.)2(

يف هذه املسألة قوالن:

القول األول: جواز إجارة منافع األجري، وهو مذهب الاملكية)3(، وأكثر الشافعية)4(، وابن حزم)5(، وأجازه 

احلنفية يف العبد)6(.

أدلتهم:
1- عدم الدليل الامنع من ذلك، واألصل اجلواز.)7(

2- أن منافع األجري مملوكة للمستأجر بمقتىض عقد اإلجارة، فجاز له الترصف املباح فيها كسائر ما يملكه.)8(

املناقشة: التسليم بذلك يف األجري اململوك؛ ألنه مملوك ومنافعه مملوكة، أما األجري احلر فال تدخل منافعه يف يد 
املستأجر وضامنِه إال عند وجودها.)9(

كأن  والتناول؛  باالستعامل  تضمن  بل  بالتفويت،  تضمن  ال  احلر  منافع  أن  بذلك  الفقهاء  مراد  أن  اجلواب: 
يستخدمه يف عمٍل ُكرًها.)10(

   3- أنه ال يلزم مستأجر العني أن يستويف املنفعة بنفسه، فكذلك منافع األجري له أن يستوفيها بنفسه    أو بمن 

)1( كشاف القناع ) 32/4(.
)2(  ينظر: بدائع الصنائع ) 174/4(، املغني ) 103/8(، الفروع ) 449/4(، وكشاف القناع ) 32/4(.

)3(  املدونة ) 275/5، 300(، والقرطبي، البيان والتحصيل ) 464/8-465(، والعبدري، التاج واإلكليل ) 522/7(.
)4( الرافعي، العزيز رشح الوجيز ) 417/5(، النووي، روضة الطالبني ) 104/4-105(،  السبكي، األشباه والنظائر ) 354-352/1(.

)5(  ابن حزم، املحىل ) 197/8(.
)6(  ابن عابدين، البحر الرائق ) 517/7(، حاشية ابن عابدين ) 46/9( وينظر املبسوط ) 30-29/16(.

)7(  ينظر: املحىل ) 197/8(.
)8(  العقود املضافة إىل مثلها )ص:70(، ينظر: االستذكار ) 417/17(.

)9(  ينظر: السبكي، األشباه والنظائر ) 352/1(.
)10( املرجع السابق، املغني ) 430-429/7(.
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يقوم مقامه؛ كأن يؤجرها.)1(

املناقشة: الناس يتفاوتون يف استخدام األجري تفاوًتا كثرًيا، ومن رشوط إجارة املستأجر للعني أن يكون الثاين 
مثله أو دونه يف االنتفاع والرضر.)2(

»االستخدام له حدٌّ معلوٌم بالعرف، فإذا كلَّفه فوق ذلك امتنع العبد منه، سواء كان املستأجر هو  اجلواب: 
الذي يستخدمه أو غريه«.)3(

القول الثاين: املنع من إجارة منافع األجري، وهو مذهب احلنابلة)4(، وبعض الشافعية.)5(

أدلتهم:

1- عن أيب هريرة – ريض اهلل عنه – عن النبي – صىل اهلل عليه وسلم – قال: قال اهلل – عز وجل: »ثالثة أنا 

ا فأكل ثمنه«.)6(  خصمهم يوم القيامة« وذكر منهم: »ورجٌل باع حرًّ

وجه الداللة: أنه كام ال جيوز أن يبيعه فيأكل ثمنه، فكذلك ال جيوز أن يؤجره فيأكل أجرته.)7(

املناقشة: 

ٌم لذاته؛ لام فيه من الكذب واخلداع، وظلم احلرِّ املباع وجعله عبًدا بذلك، وإجارة منافع  2- إن بيع احلر حمرَّ
األجري ليس فيها يشٌء من ذلك، وإنام هي إجارة ملنفعة ملكها املستأجر بطريٍق مباٍح.)8(

3-  إن احلر ال يدخل حتت اليد، أو ال تثبت يد غريه عليه، وعليه فاألجري احلر ال تدخل منافعه يف ترصف 
املستأجر، فال يملك أن يترصف فيه بإجارته لغريه.)9(

املناقشة: إن هذه القاعدة ليست حمل اتفاق، وعىل القول بصحة القاعدة فاليد إنام تثبت عىل منافع احلر فقط.)10(

)1(  العقود املضافة إىل مثلها )ص:71(.
)2(  املرجع السابق، ينظر: حاشية ابن عابدين ) 107/9(.

)3(  املبسوط ) 30/16(.
)4(  املرداوي، التنقيح املشبع )ص275(، كشاف القناع ) 72/9(، وابن عثيمني، الرشح املمتع ) 5/10(.

)5(  الرافعي، العزيز رشح الوجيز ) 417/5(، روضة الطالبني ) 104/4-105(، والسبكي، األشباه والنظائر ) 354-352/1(.
ا )82/3(، ح )2227(. )6(  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّ

)7(  العقود املضافة إىل مثلها )ص:71(.
)8(  املرجع السابق.

)9(  ينظر: السيوطي، األشباه والنظائر ) 284/1(، كشاف القناع ) 72/9(، العقود املضافة إىل مثلها )ص:71(.
)10( ينظر: السبكي، األشباه والنظائر ) 352/1( وابن رجب، تقرير القواعد ) 327/2(، القاعدة احلادية والتسعون، واملرداوي، تصحيح 

الفروع 229/7-230، اإلنصاف ) 340-339/14(.
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الرتجيح:

الراجح القول األول، وهو جواز إجارة املستأجر منافع األجري؛ لقوة أدلته وسالمتها من املناقشة.

املبحث اخلامس: رشوط التأجري من الباطن

فيه من  املؤجر وما جرى  إذا كانت اإلجارة لغري  املؤجرة  للعني  املستأجر  تكلمنا عىل رشط قبض  أن  سبق 

خالف، ورجحنا عدم االشرتاط، وهناك رشوط أخرى ذكرها القائلون باجلواز.

 الرشط األول: أن يكون املستأجر الثاين أمينًا. ذَكره الاملكية)1(، والشافعية)2(.

للسكنى  بيًتا  األول  يستأجر  فال  والرضر،  االنتفاع  دونه يف  أو  مثله  الثاين  املستأجر  يكون  أن  الثاين:  الرشط 

ويؤجره ملن يتخذه مصنًعا، وقد يكون الثاين أمينًا لكن خيالف جهالً، وهو رشط متفق عليه)3(.

الرشط الثالث: عدم اشرتاط املؤجر عىل املستأجر أن يستويف املنفعة بنفسه.

اتفق الفقهاء عىل أن التقييد يف االنتفاع لشخص دون شخص معترب فيام يكون التقييد فيه مفيًدا، وذلك فيام 

خيتلف باختالف املستعمل كركوب الدابة ولبس الثوب)4(، أما فيام ال خيتلف باختالف املستعمل؛ كسكنى الدار 

مثالً، فقد اختلفوا فيام لو رشط املؤجر عىل املستأجر أن يقرص االنتفاع عليه، عىل قولني:

القول األول: أن اإلجارة فاسدة، والرشط باطل، وهو قول عند احلنفية)5(، ووجه عند الشافعية)6(. 

واستدلوا بأن الاملك رشط يف اإلجارة رشًطا ينايف موجبها)7(؛ ألن موجبها أن يملك املستأجر املنفعة، وبالتايل 

حيق له الترصف فيها.)8( 

ويناقش بأن فساد الرشط يبطل الرشط فقط وال يتعداه إىل العقد؛ ألنه يمكن تصحيح العقد وإبطال الرشط)9(. 

)1(  العبدري، التاج واإلكليل ) 521/7(، والقريواين، الفواكه الدواين ) 181/2(.
)2(  مغني املحتاج ) 449/2(.

الفتاوى اهلندية ) 425/4(، املدونة ) 414/5(، مواهب اجلليل ) 536/7(، املهذب مع تكملة املجموع  )3(  بدائع الصنائع ) 315/4(، 
)331/17(، مغني املحتاج ) 449/2 – 450(، املغني ) 55،57/8(، فتاوى اللجنة الدائمة ) 88/15(.

)4(  املوسوعة الفقهية الكويتية )307/6(، ينظر: ابن اهلامم، فتح القدير ) 168/7(.
)5(  ينظر: البحر الرائق ) 17/8(.

)6(  ينظر: املهذب ) 534/1(.
)7(  ينظر: املصدر السابق. 

)8(  العامر، اإلجارة عىل اإلجارة )ص:18(.
)9(  املرجع السابق، ينظر: ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ت: مشهور )431/6(.
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القول الثاين: أن عقد اإلجارة صحيح والرشط باطل ال يلزم الوفاء به، وإليه ذهب اجلمهور؛ فهو املعتمد عند 

احلنفية)1(، والاملكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(. وعليه الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل 

الكويتي)5(.

واستدلوا بالتايل:

1- أن هذا الرشط ينايف مقتىض العقد؛ إذ مقتضاه ملك املنفعة، ومن ملك شيًئا استوفاه بنفسه وبنائبه)6(.

نوقش: ال يسلم هلم أنه خمالف ملقتىض العقد، والاملك قد يكون له غرض صحيح يف ختصيصه، وهو أعلم 
بمصلحة العني التي يملكها.)7(

2- القياس عىل البيع؛ فكام ال يصح رشط البائع عىل املشرتي أال يبيع العني، فكذلك إذا أجره عينًا واشرتط 
عليه أال يؤجرها.)8(

نوقش: حق االنتفاع ملك ناقص ال يمكن مساواته بملك أصل العني.

عليه  ونصَّ  واحلنابلة)10(،  الشافعية)9(،  عند  قول  وهـو  جائزة،  واإلجارة  صحيح  الرشط  أن  الثالث:  القول 

ابنحزم)11(، وابن تيمية)12(، وعليه بعض الفتاوى املعارصة.)13(  

)1(  البحر الرائق ) 17/8(، ورد املحتار عىل الدر املختار ) 28/6(.
)2( ينظر: ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة ) 853/2(. 

)3( ينظر: املهذب ) 534/1(، ومغني املحتاج ) 350/2(. 
)4(  ينظر: ابن مفلح، املبدع ) 922/5(، وكشاف القناع ) 15/4(، ومعونة أويل النهى ) 89/5(. 

)5( ينظر: خوجة، عز الدين، الدليل الرشعي لإلجارة ) ص174(. 
)6( ينظر: املبدع ) 92/5(، وكشاف القناع ) 15/4(. 

)7( ينظر: املبدع ) 93/5(، هناية املحتاج ) 127/5، 128(، املغني 359/5.
)8(  ينظر: املدونة ) 157/11(، وهناية املحتاج ) 303/5(، واملغني ) 51/6(.

)9(   املهذب مع تكملة املجموع ) 331/17-332(، ومغني املحتاج ) 449/2(.
)10(  ينظر: املبدع ) 92/5(.

)11(  املحىل ) 197/8(.
)12( قال رمحه اهلل: »... فقياس املذهب فيام أراه أهنا رشوط صحيحة، لكن لو تعذر عىل املستأجر االستيفاء بنفسه ملرض، أو تلف مال، أو إرادة 

سفر ونحو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ كام لو تعذر تسليم املنفعة«. ابن تيمية، الفتاوى الكربى )408/5(.
الرشعي لإلجارة  والدليل  الاملية اإلسالمية، ص145،  للمؤسسات  املحاسبة واملراجعة  الصادرة عن هيئة  الرشعية  املعايري  )13(   ينظر 

)ص27(، 171، وفتوى ندوة الربكة الفقهية رقم 4/2.



160

أحكام التأجري من الباطن يف الفقه اإلسالمي                                                                                                                                                          بدر نارص املنصوري

أدلتهم:
1- أن املستأجر إنام يملك املنافع من جهة املؤجر، فال يملك ما مل يرض به.)1(

2- ألن الاملك قد يكون له غرض صحيح يف ختصيصه، وهو أعلم بمصلحة العني التي يملكها.)2(

3- األصل يف الرشوط الصحة واللزوم.)3(

الرتجيح:

يظهر – واهلل أعلم – أن القول الثالث هو أقرب األقوال؛ لقوة أدلته وسالمتها من املناقشة، قال ابن القيم 

– رمحه اهلل: »األصل يف العقود والرشوط الصحة إال ما أبطله الشارع أو هنى عنه، وهذا القول هو الصحيح؛ فإن 

َا  احلكم ببطالهنا حكم بالتحريم والتأثيم ... وقد أمر اللَّ تعاىل بالوفاء بالعقود والعهود كلها، فقال تعاىل: }َيا َأهيُّ

ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد{«)4(. الَّ

فرع: حكم إجارة املستأجر للمنفعة املوهوبة. 

صورة املسألة: إذا كان إنسان قد وهب آخر منفعة سكنى دار ملدة شهر، وقصد رجالً بعينه، ففي هذه احلالة ال 

جيوز للموهوب املنفعة أن يؤجر يف الباطن لطرف ثالث؛ إذا كان مقصود الواهب عني الرجل)5(؛ للقاعدة الفقهية: 

بالنيات«)7(،  األعامل  »إنام  – صىل اهلل عليه وسلم:  والتربعات معتربة«)6(، ولقوله  للعقود  والدواعي  »األسباب 
فاملقصود يف العقود معترب عىل الصحيح.)8(

املبحث السادس: الضامن يف التأجري من الباطن

اتفق الفقهاء يف املذاهب األربعة عىل أن يد املستأجرين عىل العني املؤجرة يد أمانة؛ ألن املستأجر أمني)9(، 

)1(   ينظر: املهذب )534/1(.
)2(   ينظر: املبدع ) 93/5(، هناية املحتاج ) 127/5، 128(، املغني ) 359/5(.

)3(  ينظر: اآلمدي، اإلحكام)52/1(.
)4(  إعالم املوقعني عن رب العاملني، ت: مشهور )107/3(.

)5( ينظر: الشنقيطي، رشح زاد املستقنع )214/7( برتقيم الشاملة آليًّا.
)6(  الزامل، عبد املحسن رشح القواعد السعدية )ص:256(.

)7(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي )2/1(، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة )86/8(، كالمها من حديث عمر بن اخلطاب  
ريض اهلل عنه.

)8( هذه القاعدة كثري من مسائلها داخل حتت قاعدة: »إنام األمور بمقاصدها«. الزامل، عبد املحسن، رشح القواعد السعدية )ص:256(.
وقوانني  باز،  رستم  سليم  برشح  الامدة 768،  العدلية،  األحكام  وجملة   ،)384 ،383/1  ( الطحاوي  خمترص  عىل  اجلصاص  رشح  ينظر:   )9(

األحكام الرشعية )ص349، 350(، والسيوطي، األشباه والنظائر )ص759(، وابن قدامة، الكايف  )282/2(، وكشاف القناع 
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القاعدة: من كانت يده يد أمانة فال ضامن عليه، إال إذا تعّدى أو  فتنطبق عليه قاعدة الضامن عىل األمناء، وهذه 

فرط)1(.

رة، فإن كان يفوق املستأجر يف الرضر، فقد نص فقهاء  ففي هذه احلالة ُينظر إىل من ُدفعت إليه العني املؤجَّ

احلنفية)2(، والاملكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5( عىل أنه: ليس للمستأجر دفع العني له.

ذلك أن عقد اإلجارة اقتىض استيفاء منفعة مقّدرة، ودفع املستأجر العني ملن يفوقه يف الرضر استيفاء ألكثر مما 

تعاقدا عليه، وليس له ذلك؛ كام لو اشرتى شيًئا مل يملك أخذ أكثر منه)6(، وعىل هذا فإنه يضمن التلف احلاصل يف 

العني؛ ألنه فعل ما ليس له فعله، فكان ضامنًا)7(.

فإذا حصل من املستأجر الثاين تعدٍّ أو تفريط تسبب يف تلف العني املؤجرة، فإنه يضمنها ملالكها، وال ضامن عىل 
املستأجر األول؛ لعدم تعديه وعدم تفريطه، وإذا حصل التلف بدون تعدٍّ أو تفريط؛ فال ضامن عىل واحد منهام.)8( 

وإذا قام املستأجر األول بتأجري العني عىل من يزيد عىل االنتفاع املتفق عليه، فعىل من يكون الضامن؟

القول األول: وهو للاملكية: يضمن املستأجر األول إذا أكرى لغري أمني، أو ملن هو أثقل منه أو أرض، وإذا 
أكرى لغري أمني؛ فلرب العني اخليار بني أن يضمن املستأجر األول أو الثاين.)9(

القول الثاين: وهو قول اجلمهور)10(؛ حيث قالوا: إن الضامن عىل املستعمل الثاين إن علم احلال، فإن مل يعلم 

) 485/3( والسعدي، القواعد واألصول اجلامعة )ص50( القاعدة الرابعة عرشة. 
قوانني  جزي،  وابن   ،)100 )ص99،  البهية  الفرائد  واحلمزاوي،   ،)768( الامدة  العدلية،   األحكام  جملة  رشح  سليم،  رستم،  ابن  ينظر:   )1(

األحكام الرشعية )ص349، 350(، وابن قدامة، الكايف ) 282/2(.
)2(  ينظر: الرسخيس، املبسوط )15 /147(، والكاساين، البدائع ) 206/4(.

)3(  ينظر: مالك بن أنس، املدونة )485/3(، والدردير، الرشح الكبري ) 37/4(.
)4(  ينظر: الرشبيني، مغني املحتاج ) 350/2(، والرشقاوي، حاشية الرشقاوي عىل حتفة الطالب ) 89/2(.

)5(  ينظر: ابن قدامة، املغني ) 58/6، 59(، البهويت، الروض املربع »املطبوع مع احلاشية« ) 311/5(.
)6(  ينظر: ابن قدامة، املغني ) 59/6(.

)7(  ينظر: املرجع السابق ) 64/6(.
)8(  ينظر: العامر، اإلجارة عىل اإلجارة )ص:55(.

)9( رشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين )76/7(.
)10( الرشقاوي، حاشية الرشقاوي ) 89/2(، الرشبيني، مغني املحتاج 353/2(،  ينظر: الرسخيس، املبسوط )169/15(، الكاساين، البدائع 
)207/4(، الفتاوى اهلندية ) 472،353/4(، ابن قدامة، املغني ) 58/6 (، البهويت، الروض املربع »املطبوع مع احلاشية«) 310/5، 

.)311
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احلال فيده يد أمانة، ويكون الضامن عىل األول، وإن كانت يد ضامن، فالضامن عىل الثاين.

والقول الثاين أقرب للعدل، فاألصل عدم تضمني املستأجر، وإذا تبني أن املستأجر الثاين قد علم ثم حصل 

التلف عنده ثبت الضامن عليه؛ ألنه هو من بارش التلف فاستحق بذلك املؤاخذة.

اخلامتة

من خالل هذا البحث يمكن اخلروج بالنتائج التالية:

1- جواز إجارة املستأجر للعني املؤجرة عىل غري املؤجر بمثل أجرهتا أو أقل أو أكثر.

2- جواز تأجري العني املستأجرة من قبل املستأجر من شخص آخر قبل القبض.

3- جواز إجارة العني املستأجرة من قبل املستأجر بعد القبض؛ برشط أن يؤجرها ملن هو مثله يف االنتفاع أو 

أقل منه رضًرا.

4- جواز إجارة العني املستأجرة للمؤجر مامل تكن صورة من صور العينة.

5- جواز إجارة منافع األجري.

6- الراجح جواز عقد التأجري من الباطن بالرشوط التالية:

الرشط األول: أن يكون املستأجر الثاين أمينًا.

الرشط الثاين: أن يكون املستأجر الثاين مثله أو دونه يف االنتفاع والرضر. 

الرشط الثالث: عدم اشرتاط املؤجر عىل املستأجر أن يستويف املنفعة بنفسه.

ط، واملستأجر الثاين أمني أمام املستأجر  ى أو فرَّ 7- املستأجر األول أمام الاملك أمني ال يضمن إال إذا تعدَّ

ط. ى أو فرَّ األول، وال يضمن إال إذا تعدَّ

قائمة املصادر واملراجع

أوالً- املصادر و املراجع العربية: 

• ابن اجلالب، عبيد اهلل الاملكي، التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، حتقيق: سيد كرسوي حسن، دار الكتب 	

العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل، 1428هـ - 2007م.
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• ابن حنبل، أبو عبدالله، أمحد الشيباين، املتوىف 241هـ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة الرسالة الطبعة 	

األوىل، 1421هـ ـ 2001م.

• ابن امللقن، أبو حفص، رساج الدين عمر الشافعي املرصي، حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج )عىل ترتيب املنهاج 	

للنووي(، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياين، دار حراء - مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 1406هـ.

• ابن املنذر، أبو بكر، حممد بن املنذر النيسابوري، اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، حتقيق: صغري أمحد األنصاري 	

أبو محاد، مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 1425هـ - 2004م.

• النيسابوري، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، حتقيق: أبو محاد 	 ابن املنذر، أبو بكر، حممد بن املنذر 

صغري أمحد بن حممد حنيف، دار طيبة - الرياض – السعودية، الطبعة األوىل - 1405هـ، 1985م.

• بن دهيش، مكتبة 	 امللك  املنتهى، حتقيق: عبد  النهى رشح  أويل  الفتوحي، معونة  أمحد  بن  النجار، حممد  ابن 

األسدي، الطبعة اخلامسة. 

• مؤسسة 	 الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  اإلرادات،  منتهى  الفتوحي،  أمحد  بن  حممد  النجار،  ابن 

الرسالة، الطبعة األوىل، 1419هـ - 1999م.

• ابن اهلامم، كامل الدين، فتح القدير، مرص: املطبعة األمريية، 1315هـ.	

• بن 	 الرمحن  عبد  حتقيق:  الفتاوى،  جمموع  احلراين،  احلليم  عبد  بن  أمحد  الدين  تقي  العباس،  أبو  تيمية،  ابن 

السعودية،  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد 

1416هـ/1995م.

• ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين، الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، األوىل، 	

1408هـ - 1987م.

• ابن جزي، الغرناطي، قوانني األحكام الرشعية، دار العلم للماليني. بريوت. د.ت.	

• ابن حبان، حممد بن حبان التميمي، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة 	

الرسالة – بريوت، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1993م.

• ابن حزم، أبو حممد، عيل بن سعيد الظاهري )ت456هـ(، املحىل باآلثار، دار الكتب العلمية - بريوت.	

• ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن احلنبيل ، تقرير القواعد وحترير الفوائد ]املشهور بـ »قواعد ابن رجب«[، 	
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حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة 

األوىل، 1419هـ.

• املستخرجة، 	 ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان  القرطبي،  حممد  الوليد،  أبو  رشد،  ابن 

حتقيق: د حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت – لبنان، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.

• ابن شاس، أبو حممد، جالل الدين عبد اهلل الاملكي، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، حتقيق: أ. د. 	

محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل، 1423هـ - 2003م.

• ابن طاهر، عبد اهلل بن عمر بن حسني، العقود املضافة إىل مثلها، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع – الرياض، 	

الطبعة األوىل، 1434هـ - 2013م.

• الثانية، 	 الطبعة  الفكر-بريوت،  دار  املختار،  الدر  املحتار عىل  الدمشقي احلنفي، رد  أمني  ابن عابدين، حممد 

1412هـ - 1992م. 

• ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف النمري القرطبي ، االستذكار، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد عيل معوض، دار 	

الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، 1421هـ – 2000م.

• ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف النمري القرطبي ، الكايف يف فقه أهل املدينة، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك 	

املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1400هـ/1980م.

• جممع 	 )ط.  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اختيارات  العلامء،  من  جمموعة   - القيم  ابن  الربهان   - اهلادي  عبد  ابن 

الفقه(، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل، جممع الفقه اإلسالمي – جدة، 1424هـ.

• ابن عثيمني، حممد بن صالح، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، دار ابن اجلوزي األوىل، 1422 - 1428هـ.	

• ابن قائد، عثامن بن أمحد النجدي، منتهى اإلرادات ]يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات[ مع حاشية املنتهى 	

البن قائد النجدي، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 1419هـ - 

1999م.

• ابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل املقديس احلنبيل )541-620هـ(، املغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ 	

- 1968م.

• ابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل املقديس احلنبيل )541-620هـ(، الكايف، حتقيق د.عبد اهلل بن عبد 	

املحسن الرتكي. طبعة هجر - القاهرة. الطبعة األوىل )1418هـ-1997م(.
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• ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر، املتوىف 751هـ إعالم املوقعني عن رب العاملني دار اجليل. 	

• مكتبة 	 الفقي،  حامد  حممد  حتقيق:  الشيطان،  مصايد  من  اللهفان  إغاثة  بكر،  أيب  بن  حممد  اجلوزية،  قيم  ابن 

املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية.

• عيل 	 الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع  كتاب  املقديس،  الدين  شمس  مفلح  بن  حممد  مفلح،  ابن 

الطبعة األوىل 1424هـ -  بن سليامن املرداوي، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، 

2003مـ. 

• ابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي )1994م(، لسان العرب، بريوت: دار صادر. الطبعة الثالثة.	

• ابن نجيم، زين الدين املرصي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.	

• د كاِمل قره بليل، دار الرسالة 	 ِجْستاين، سنن أيب داود، حتقيق: شَعيب األرنؤوط - حَممَّ أبو داود، سليامن السِّ

العاملية، الطبعة األوىل، 1430هـ - 2009م.

• اآلمدي، أبو احلسن، سيد الدين عيل الثعلبي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب 	

اإلسالمي، بريوت- دمشق- لبنان.

• أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه 	 الصحيح املخترص من  املسند  بن إسامعيل اجلعفي، اجلامع  البخاري، حممد 

وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن 

السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 1422هـ.

• الشايش، أبو بكر، حممد القفال الفارقّي، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي، حلية العلامء يف معرفة 	

عامن،   / بريوت   - األرقم  دار   / الرسالة  مؤسسة  درادكة،  إبراهيم  أمحد  ياسني  د.  حتقيق:  الفقهاء،  مذاهب 

األوىل، 1980م.

• العامر، عبدالله، اإلجارة عىل اإلجارة وتطبيقها املعارص، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض-1423هـ.	

ثانيا- املصادر و املراجع االجنبية: 
References:

• Abu Dawud, Sulayman Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (In Arabic(, ed. Shuayb al-Arnaut, (Dar Al-
Risalah al-Alamamiyyah, 1430 A.H.(, 1st ed..

• Al-Amidi, Aba al-Hasan, Sayyid al-Din Ali Al-Thalabi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, (In Arabic(, ed. 
Abd al-Razzaq Afifi, (Beirut: al-Maktab al-Islami).

• Al-Ammar, Abdullah, al-Ijarah ala al-Ijara wa Tatbiqiha al-Muasir, (In Arabic(, (Riyadh: Jamiat al-
Imam Muhammad bin Saud, 1423 A.H.)



166

أحكام التأجري من الباطن يف الفقه اإلسالمي                                                                                                                                                          بدر نارص املنصوري

• Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Jufi, Sahih al-Bukhari, (In Arabic), ed. Muhammad Zuhayr, (Dar 
Tawq al-Najah, 1422 A.H.(, 1st ed..

• Al-Shashi, Abu Bakr, Muhammad al-Qaffal, Hilyat al-Ulama fi Marifat Mathahib al-Fuqaha, (In 
Arabic), ed. Yasin Ahmad Ibrahim Daradkah, (Beirut/Amman: Muassasat Al-Risalah/ Dar Al-Arqam, 
1980(.

• Ibn Abdul-Barr, Abu Omar, Yousuf Al-Nimri Al-Qurtubi, Al-Istithkar, (In Arabic), ed. Salim Muham-
mad Ata, Muhammad Ali Moawwad, (Beurit: Dar al-Kutub al-Isalmiyyah, 1421 A.H.), 1st ed..

• Ibn Abdul-Barr, Abu Omar, Yousuf Al-Nimri Al-Qurtubi, Al-Kafi fi Fiqhi Ahl al-Madinah, (In Arabic(, 
ed. Muhammad Muhammad Ahid wuld Madik Al-Mauraitani, (Riyadh: Maktabat Riyadh al-Hadithah), 
1400 A.H.(, 2nd ed..

• Ibn Abdul-Hadi, al-Burhan Ibn al-Qayyim - A group of scholars, Ikhtiyarat Shaykhul Islam Ibn Taymi-
yyah, (In Arabic), ed. Sami Jadallah, (Jeddah: Majma al-Fiqh al-Islami, 1424 A.H.).

• Ibn Abidin, Muhammad Amin al-Dimashqi al-Hanafi, Radd al-Muhtar, (In Arabic(, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1412 A.H.), 2nd ed..

• Ibn al-Humam, Kamal al-Din, Fath al-Qadir, (In Arabic), (Egypt: al-Matbah al-Amiriyyah, 1315 A.H.).

• Ibn al-Jalab, Ubaydullah al-Maliki, al-Tafri fi Fiqh al-Imam Malik bin Anas, (In Arabic(, ed. Sayyid 
Kasrawi Hasan, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428 A.H.), 1st ed..

• Ibn al-Mulaqqin, Abu Hafs Sirajuddin Omar al-Shafi al-Misri, Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj, 
(In Arabic), ed. Abdullah bin Saaf al-Lehyani, (Makkah: Dar Hira, 1406 A.H1 ,(.st ed..

• Ibn al-Munthir, Abu Bakr Muhammad bin al-Munthir al-Nisaburi, al-Ishraf ala Mathahib al-Ulama, 
(In Arabic), ed. Saghir Ahmed Al-Ansari Abu Hammad, (Ras al Khaimah: Maktabat Makkah al-Thaqa-
fiyyah, 1425 A.H.), 1st ed..

• Ibn al-Munthir, Abu Bakr Muhammad bin al-Munthir al-Nisaburi, al-Awsat fi al-Sunan wa al-Ijma wa 
al-Ikhtilaf, (In Arabic), ed. Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammed Hanif, (Riyadh: Dar Taybah, 
1405 A.H.), 1st ed..

• Ibn al-Najjar, Muhammad ibn Ahmad al-Futuhi, Maunat Uli al-Nuha Sharh al-Muntaha, (In Arabic(, 
ed. Abdul-Malik bin Duhaysh, (Maktabat al-Asadi), 5th ed..

• Ibn al-Najjar, Muhammad ibn Ahmad al-Futuhi, Muntaha al-Iradat, (In Arabic(, ed. Abdullah bin Ab-
dul-Muhsin al-Turki, (Muassasat al-Risalah, 1419 A.H.), 1st ed..

• Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad al-Shaybani, Musnad al-Imam Ahmad b. Hanbal, (In Arabic), (Muas-
sasat al-Risalah, 1421 A.H.(, 1st ed..

• Ibn Hazm, Abu Muhammad, Ali bin Said Al-Thahiri, al-Muhalla bi al-Athar, (In Arabic(, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah).

• Ibn Hibban, Muhammad ibn Habban al-Tamimi, Sahih Ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban, (In Arabic(, ed. 
Shuayb al-Arnaut,(Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1414 A.H), 2nd ed..

• Ibn Juzay, al-Gharnati, Qawanin al-Ahkam al-Shariyyah, (In Arabic), (Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin).

• Ibn Manzur, Muhammad bin Makram, Lisanul Arab, (In Arabic(, (Beirut: Dar Sadir(, 3rd ed..

• Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih Shams al-Din al-Maqdisi, al-Furu, (In Arabic(, ed. Abdullah Ab-
dul-Muhsen al-Turki, (Muassasat al-Risalah, 1424 A.H.), 1st ed..

• Ibn Nujaym, Zayn al-Din al-Misri, al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqaiq, (In Arabic), (Dar al-Kitab 
al-Islami(, 2nd ed..

• Ibn Qaid, Uthman bin Ahmed al-Najdi, Hashiyat al-Muntaha, (In Arabic(, ed. Abdullah bin Abdul-



167

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 37-العدد 1( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

Muhsin al-Turki, (Muassasat al-Risalah, 1419 A.H.), 1st ed..

• Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr, Ighathat al-Lahfan min Masayid al-Shaytan, (In 
Arabic), ed. Muhammad Hamid Al-Faqi, (Riyadh: Maktabat al-Marif).

• Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr, Ilam al-Muwaqqin, (In Arabic(, (Dar al-Jil(.

• Ibn Qudaamah, Abu Muhammad, Muwaffaq al-Din Abdullah al-Maqdisi al-Hanbali, Al-Kafi, (In Ara-
bic), ed. Abdullah bin Abdul-Muhsen al-Turki, (Cairo: Tabat Hajr 1418 A.H.), 1st ed.. 

• Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah al-Maqdisi al-Hanbali, al-Mughni, (In Ara-
bic), (Cairo: Maktabat al-Qahirah, 1388 A.H.).

• Ibn Rajab, Zayn al-Din Abdul-Rahman al-Hanbali, Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid (Qawaid 
Ibn Rajab), (In Arabic(, ed. Mashhur Hasan, (KSA: Dar Ibn Affan, 1419 A.H.), 1st ed..

• Ibn Rushd, Abu al-Walid, Muhammad al-Qurtubi, al-Bayan wa al-Tahsil, (In Arabic), ed. Dr. Muham-
mad Hajji et al., (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1408 A.H.(, 2nd ed...

• Ibn Shas, Abu Muhammad, Jalaluddin Abdullah al-Maliki, Aqd al-Jawahir al-Thaminah fi Mathhab 
Alim al-Madinah, (In Arabic), ed. Dr. Hamid bin Muhammad Lahmar, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 
1423 A.H.(, 1st ed.. 

• Ibn Tahir, Abdullah bin Omar bin Husayn, al-Uqud al-Mudafah ila Mithliha, (In Arabic(, (Riyadh: Dar 
Kunuz Ishbilya, 1434 A.H.), 1st ed..

• Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas, Taqi al-Din Ahmad bin Abdul-Halim Al-Harrani, Majmu al-Fatawa, (In 
Arabic), ed. Abdul-Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Mujamma al-Malik Fahad, 1416 
A.H.(.

• Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas, Taqi al-Din Ahmad ibn Abdul-Halim al-Harrani, al-Fatawa al-Kubra, 
(In Arabic), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 A.H.), 1st ed..

• Ibn Uthaymin, Muhammad ibn Salih, al-Sharh al-Mumti ala Zad al-Mustaqni, (In Arabic(, (Dar Ibn 
al-Jawzi al-Ula, 1422-1428 A.H.(.


