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 ABSTRACT 

One of the contracts carried out by Islamic banks is forward contract 

which is applied in different forms in contemporary financial services . 

The research aims to discourse types of this contract , it's shariah 

justification and similar contracs, in the light of Islamic jurisprudence , 

particularly in Hanafi school as it consider forward contract as illegal and 

restricts the lease to be specified .the research has adopted a library read 

etch method to collect a various juristic opinions. In addition , the research 

has used Comparative method to deliberate the various juristic opinions , 

finally the study has reached to several significants among them is that the 

four suni school validates the forward contract and is considered as a 

separate contract. 

Keywords: Forward contrac, Salam in usufruct, nominated contracts. 
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 خلص  امل

 
 ي  وصو   ي الذم  الذ  لمةل  جماتات تختةلة تعددت العقود اليت أتخذ هبا البنوك اإلسالمي  ومنها عقد إجارة امل

يغ  صاحلياة املالي  املعاصرة، ويهد  حبث إجارة املوصو   ي الذم : مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيه  به إىل بيان 
لةقهي  اهذا العقد  ي الرتاث الةقهي اإلسالمي وذلك ببيان مشروعيته والتكييف الةقهي املالئم له وحترير أقوال املذاهب 

فيه، وخاص  املذهب احلنةي الذ  ِشيع عنه عدم إجازته إلجارة املوصو   ي الذم  وحصرهم اإلجارة فيما يكون معيناً، 
ذا وبيان أنواعه اليت ينقسم إليه والعقود الشبيه  به وبيان أوجه التشابه واتاختال  بينه وبينها، وقد اتبع   ي حبثي ه

ى استخراج آراء الةقهاء من الكتب املعتمدة، وذلك  ي املطالب املتعددة، واملنهج املنهج املكتيب: الذ  يعتمد عةل
اتاستقرائي التحةليةلي املقارن: وذلك خالل تتبع آراء الةقهاء  ي املسأل  وحتةليل اآلراء وعرض األدل  ومناقشتها والرتجيح 

ع ، صو   ي الذم  مشروع   ي املذاهب األرببينها ما أمكن، وقد خةلص البحث إىل نتائج عديدة من أمهها أن إجارة املو 
 وعقد إجارة املوصو   ي الذم  عقد مستقل بذاته وإن شاببه غريه، واحلمد هللا رب العاملني.

 العقود املسماة. -سةلم  ي املنافع -صة  منضبط  -الذم  -الكةلمات املةتاحي : إجارة املوصو 
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 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسةليم عةلى خري خةلقه سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني ومن تبعهم إبحسان 
 إىل يوم الدين. 

 وبعد:

خر كتب الةقه اإلسالمي ابلكثري من عقود املعامالت اليت إن مت استثمارها وتطبيقها  ي احلياة العمةلي  جلةلب  الكثري ز ت
من الةائدة عةلى األشخاص والبنوك واملؤسسات عةلى حٍد سواء، وتعاجل هذه البنوك جمموع  من العقود اليت هي أساس 

لذ  لقي الكثري من اتاهتمام من قبل فقهاء اتاقتصاد اإلسالمي، فةيه املعامالت اإلسالمي ، ومن ضمنها عقد اإلجارة ا
 من الصيغ ما جيعةله من الركائز األساسي   ي ساح  املعامالت  ي العصر الراهن.   

وأييت طرح هذا املوضوع )إجارة املوصو   ي الذم : مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيه  به(  ي هذا السياق حيث 
ن خالله إىل بيان معىن إجارة املوصو   ي الذم  وبيان مشروعيته  ي املذاهب الةقهي  األربع  وبيان سيسعى الباحث م

أنواعه اليت ينقسم إليه وذكر العقود الشبيه  به وبيان أوجه التشابه واتاختال  بينه وبينها هبد  اخلروج بصورة واضح  
ن العقود القدمي  اجلديدة فقد كان موجوداً  ي زمن الةقهاء متكامةل  عن معىن هذا العقد، وإجارة املوصو   ي الذم  م

السابقني ولكن بصورة تقةليدي  بسيط  تتمثل إبجارة داب  موصوف   ي الذم  أو سةين ، أما ما عةليه الزمن احلاضر فهو 
اً واسع  ز أوسع من ذلك بكثري حيث تكاد إجارة املوصو   ي الذم  تدخل كل قطاعات احلياة تا سيما وأهنا أتخذ حي

  إبرازه لكمال الشريع  واستيعاهبا ملستجدات احلياة ومرونتها وإثبات أن هذه الشريع من إجارة اخلدمات واملنافع، و ي هذا
مل تقف ولن تقف أبدًا  ي وجه التطور والتقدم املاد  واحلضار  بل تقوم برتشيده وضبطه مبا حيقق العدال ، ويقطع 

من من الوقوع  ي براثن اجلشع والشره الذ  يةسد األخالق واملروءة ويوقع العداوة والبغضاء املنازعات وجيعل الناس  ي مأ
 والتحاسد بني الناس. 
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 متهيد: 
سيكون احلديث  ي التمهيد عن تعريف إجارة املوصو   ي الذم  فقد ذكر الةقهاء املعاصرون بعض التعريةات إلجارة 

 عةليها ابلتعريف املختار: املوصو   ي الذم  أذكرها هنا وأعقب
فالدكتور أمحد نصار  عند حديثه عن عقد إجارة املوصو   ي الذم  يذكر لموله  ي معناه لعقدين مها: عقد اإلجارة 
وعقد السةلم، لذا فيقول  ي تعريةه: " أ  إنه ميكن تعريف عقد اإلجارة املوصوف  ابلذم  أبنه " بيع منافع مستقبةلي  بثمن 

م  ي املنافع " سواء كان  منافع أعيان أو منافع أعمال، أو هو "إجارة الذم  "؛ ألن املنةع  املستوفاة حال " أو هو "سةل
متعةلق  بذم  املؤجر وليس  متعين ، أو اإلجارة الواردة عةلى منةع  مضمون ؛ ألن املنةع  فيها يضمن املؤجر تقدميها  ي  

 (1)كل احلاتات، وهي متعةلق  بذمته".
ريف وضعها الدكتور بعضها غري شامل لةلمذاهب األربع   ي نظرهم إلجارة املوصو   ي الذم ، مثل فهذه جمموع  تعا

قوله:"بيع منافع مستقبةلي  بثمن حال"، فاحلنبةلي  تا يشرتطون كون الثمن حاتاً بل جيوز كونه مؤجالً كما سو  يتبني لنا 
يه أبنه سةلم من جه  املذهب احلنبةلي ألهنم تا ينظرون إل فيما بعد، كذلك قوله: "سةلم  ي املنافع"، فهذا أيضاً غري دقيق

 ي املنافع، بل هو نوع من اإلجارة مثةله مثل إجارة األعيان دون احلاج  لربطه بسةلم أو بعقد آخر، فهو عقد مستقل  
ى مجيع عةل له أركانه وشروطه، أما قوله: "إجارة الذم "، أو قوله: "اإلجارة الواردة عةلى منةع  مضمون "، فهذا صحيح

املذاهب لكنه قاصر عةلى ذكر قيد واحد مما جيب توفره  ي اإلجارة حىت تكون إجارة موصو   ي الذم ، وهو كون 
 املنةع  مضمون .

ل اإلجارة الواردة عةلى الذم  وهي: ما يكون حم - ي معرض حديثه عن أنواع اإلجارة-ويقول الدكتور عةلي القره داغي: 

فالدكتور مل يورد تعريف إلجارة املوصو   ي الذم  بل ذكره   (2)م ، وصةاً تنتةى به اجلهال ،العقد منةع  موصوف   ي الذ
كنوع اثن من أنواع اإلجارة، واقتصر عةلى ذكر ما مييزها عن إجارة العني وهي أن الضابط فيها هي الصة  املتعةلق  بذم  

 املؤجر.
 
 
 

                                                           
، حبث مقدم لندوة الربك  3ضوابط اإلجارة املوصوف   ي الذم  وتطبيقاهتا  ي متويل اخلدمات  ي املؤسسات املالي  اإلسالمي ، أمحد حممد حممود نصار:  (1)

 .2002الثالثون لالقتصاد اإلسالمي، املنعقد  ي شهر رمضان، دط 
 .2002، حبث مقدم إىل اجملةلس األورويب لإلفتاء، ابريس 21اإلجارة عةلى منافع األشخاص، عةلي حمي الدين القره داغي:  (2)
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ا غري اخلدمات: "اإلجارة املصوف   ي الذم  هي اليت يكون حمةلهويقول الدكتور عبد احلق محيش  ي حبثه ضوابط إجارة 

معني بل موصو  بصةات يتةق عةليها مع التزامها  ي الذم ، حبيث تا يقتضي قيام املؤجر بتسةليم نةسه وتا تسةليم عني 

 ة  املتعةلق  ابلذم .لصوهذا التعريف أو البيان كسابقه يبني  أن اإلجارة املوصوف   ي الذم  ُمناط  اب (3)معين  لةلمستأجر"،
وبعد النظر  ي تعريف اإلجارة عام  وتعاريف الةقهاء السابق  تبني يل أن  أضع تعريةاً جامعاً ملقومات اإلجارة املوصوف  

  ي الذم  وهو: 
عقد عةلى متةليك منافع مباح ، ذات صةات منضبط  متعةلق  بذم  املؤجر مدة معةلوم  بثمن معةلوم، سواء أكان  منافع 

 (4)ان أو منافع أعمال.أعي
 وفيما يةلي شرح التعريف لبيان سبب وضع هذه القيود  ي بيان معىن إجارة املوصو   ي الذم :شرح التعريف: 

 فالعقد: يطةلق عةلى ما ينشأ عن إرادتني لظهور أثره الشرعي  ي احملل.
ان موصوف  إجارة املوصو  هي منافع أعيواملنافع: املقصود من ذكر املنافع متييزها عن األعيان، وبيان أن ما يدخل  ي 

 تا أعيان معين ، فاإلجارة املوصوف  هي متةليك منافع أعيان موصوف .
 مباح : فتخرج املنةع  احملرم ، فمن املعرو  أنه تا جيوز ورود اإلجارة عةلى منةع  حمرم .
نازعات، ولتكون طعاً لةلخالفات واملذات صةات منضبط : أ  أن تكون املنةع  قابةل  ألن توصف وصةاً دقيقاً منضبطاً ق

 قابةل  لإلبدال عند هالكها وتعيُّبها بعيب مينع من استخدامها.
متعةلق  بذم  املؤجر: هذا ما مييز اإلجارة املوصوف   ي الذم  عن اإلجارة املعين ؛ ألن اإلجارة املعين  تستوىف من عني معين  

ؤجر   عني أو شخص يتوفر فيه الشروط املطةلوب ، فإذا قدم املأو شخص معني  ي العقد، أما املوصو  فيستوىف من أ
عيناً حتتو  عةلى املنةع  املتةق عةليها مث تعيب  أو هةلك  وجب عةليه أن يقدم غريها؛ ألن العني األوىل مل تعد متضمن  

 لةلصة  اليت من أجةلها مت عقد إجارة املوصوف   ي الذم .
اً يتةق عةليها الطرفان  ي العقد، متييزاً لإلجارة عن البيع الذ  يكون مستدميمدة معةلوم : أ  تكون اإلجارة ملدة معين  
 تتنتقل فيها العني واملنةع  إىل شخص آخر.

                                                           
، حبث مقدم إىل مؤمتر املصار  اإلسالمي  بني الواقع 20ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدم  من املؤسسات املالي  اإلسالمي ، عبد احلق محيش:  (3)

 .2002يونيو  3 -مايو 32ائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل اخلري  بديب، املقام  ي الةرتة بني واملأمول، د
ظراً نلقد وضع  هذا التعريف بعد اتاطالع عةلى تعريف اإلجارة بشكل عام  ي كتب الةقهاء، وما ينبغي توفره إجارة املوصو   ي الذم  بشكل خاص،  (4)

 ، وذلك لبيان ما يندرج حت  مسمى إجارة املوصو   ي الذم .لطبيعته اليت تتميز عن إجارة األعيان
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 بثمن معني: معةلومي  األجرة لطر ي العقد من األركان اليت جيب أن يكون الطرفان عةلى دراي  اتم  به وإتا مل يصح العقد.

ا بيان حمل اإلجارة، فهي تنعقد عةلى منافع ألعيان، أو منافع يبذهلا أشخاص، بقيامهم منافع أعيان أو منافع أعمال: وهذ
 بعمل ما، كخياط  أو  تطبيب وغريمها.

 املطخلب األول: مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة:
طةلب شخص من آخر عةلى أن يؤجره سيارة ذات مواصةات منضبط  وحمددة  ي العقد، أو عةلى أن يؤجره شخصاً 

ر فيه الكةاءة التعةليمي  لتخصص ما، وألزم املوجر ذمته عةلى توفري ذلك،  ومت العقد بينهما عةلى أهنا إجارة موصوف  تتوف
  ي الذم ، فهل جيوز هذا العقد  ي نظر الةقهاء؟ فيما يةلي بيان أقوال الةقهاء  ي إجارة املوصو   ي الذم  وأدلتهم: 

 أوتًا: أقوال الةقهاء  ي املسأل :

وإن كان  الةكرة السائد عدم مشروعي   (5)هاء املذاهب األربع  عةلى  مشروعي  إجارة املوصو   ي الذم ،اتةق فق
إجارة املوصو   ي الذم  عةلى املذهب احلنةي، غري إنه توجد نصوص  ي املذهب احلنةي تؤكد قوهلم هبا، و ي بيان 

يقول:"  - ي معرض حديثه عن هالك الداب  وأتثريها عةلى انةساخ عقد اإلجارة –جوازها يقول السرخسي  ي املبسوط 
اء ألن املكار  التزم العمل  ي ذمته وهو قادر عةلى الوف -لةسخ اإلجارة-بغري عينها مل يكن هذا عذروإن كان  الداب  

ويقول الكاساين:" وإن كان  اإلجارة عةلى دواب بغري أعياهنا فسةلم إليه دواب  (6)به بداب  أخرى حيمةله عةليها"،
لداب  إذا مل ألنه هةلك ما مل يقع عةليه العقد؛ ألن افقبضها فمات  تا تبطل اإلجارة، وعةلى املؤاجر أن أيتيه بغري ذلك؛ 

تكن معين  فالعقد يقع عةلى منافع  ي الذم ، وإمنا تسةلم العني ليقيم منافعها مقام ما  ي ذمته، فإذا هةلك بقي ما  ي 
ني قابةل  عالذم  حباله فكان عةليه أن يعني غريها"، فهذا يدل عةلى أنه إذا مت العقد ومل يتم حتديد داب  معين  أو أ  

 لإلجارة بل مت حتديد صة  منضبط  فيها أن اإلجارة صحيح ، مثةلها مثل إجارة العني.
واتةاق الةقهاء عةلى مشروعي  إجارة املوصو   ي الذم  تا يقدح  ي أهيم  هذا العقد، وتا يقال أبن اتةاقهم يغين عن 

 الشرع  ة الناس بشكل مباشر حىت كان مما أجازهالبحث فيه؛ بل إنه يدل من انحي  عةلى أهيم  هذا العقد ومساسه حبيا
                                                           

، دار الةكر، 1/3، دار املعرف ، بريوت، لبنان. حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، حممد عرفه الدسوقي: 21/5املبسوط، لمس الدين السرخسي:  (5)
، دار الةكر، بريوت، لبنان، دط.   2/333ظ املنهاج، حممد اخلطيب الشربيين: بريوت، لبنان، حتقيق: حممد عةليش، دط. مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألةا
، بريوت، لبنان، دار الةكر، حتقيق: هالل مصيةلحي مصطةى هالل، دط. 1/22كشا  القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت: 

2102. 
ن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ لمس الدين ابن الشيخ مجال الدين . العناي  شرح اهلداي ، حممد ب21/5املبسوط لةلسرخسي:  (6)

 .1/22. كشا  القناع لةلبهويت: 2/333.  مغين احملتاج لةلشربيين: 1/3، دار الةكر، بريوت، لبنان. حاشي  الدسوقي: 2/72الرومي البابريت: 
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احلنيف، فكان من األمهي  مبكان البحث فيه وبيان أحكامه، مث إن اتةاقهم عةلى جواز العقد من حيث العموم حيمل  ي 
  طياته اختالفهم  ي الكثري من الةروع اليت تندرج حتته فالتوضيح والتةصيل لتةلك اخلالفات تعطي البحث قيم  عةلمي

ظيم ، ومن انحي  أخرى فإنه قد جدَّ من األمور  ي العصر احلديث ما مل يكن  ي عهد الةقهاء السابقني فكان تابد ع
 من بيان مشروعي  اجلديد من عدمه، فأسأل هللا التوفيق والسداد  ي ذلك.

ةلى جواز ويل عو ي معرض احلديث عن مشروعي  إجارة املوصو   ي الذم  فقد نص قرار جممع الةقه اإلسالمي الد

 (7)إجارة املوصو   ي الذم  فقال:" جيوز إجارة األعيان املوصوف   ي الذم  مبا تا خيالف قواعد املعامالت الشرعي "،
وجاء فياملعايري الشرعي :"جيوز أن تقع اإلجارة عةلى موصو   ي الذم  وصةًا  منضبطاً، ولو مل يكن ممةلوكًا لةلمؤجر 

 (8)حيث يتةق عةلى تسةليم العني املوصوف   ي موعد سراين العقد". )اإلجارة املوصوف   ي الذم  (
 اثنياً: أدل  الةقهاء  ي املسأل :

مل يستدل الةقهاء لإلجارة املوصوف   ي الذم  أبدل  خاص ، بل استدلوا بعموم األحاديث اليت تبيح اإلجارة؛ ألهنم يعدوهنا  
دل  خاص ، ومن األدل  اليت استدلوا هبا ما  رو  عن ابن عباس كإجارة األعيان فةلم جيدوا ما يدعوا لالستدتال هلا أب

وغريها مما تقدم  ي الةصل  (9)رضي هللا عنهما، قال: " احتجم رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم وأعطى احلجام أجره"،

    (10)األول.
 املطخلب الثاين: التكييف الفقهي إلجارة املوصوف يف الذمة:

  ي التكييف الةقهي بني إجارة منافع األعيان املوصوف   ي الذم  وبني إجارة منافع األشخاص ي البداي  جيب أن نةرق 
  ي الذم :

التكييف الةقهي إلجارة منافع األعيان املوصوف   ي الذم : كما لو قال شخص آلخر أو لبنك: استأجرت منك  أواًل: 
 سيارة صةتها كذا وكذا لتحمةلين إىل مكان كذا، فما هو التكييف املناسب هلذه العقد تاشتماله  ي املعىن لعقدين من 

                                                           
 م.2222 -هـ2133اجلزائر  -(  ي دورته العشرين مبدين  وهران 20/30( )222جممع الةقه اإلسالمي الدويل جبدة: رقم ) (7)
 .2021، 2، ط3/2بند – 2املعايري الشرعي ، هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي : معيار اإلجارة واإلجارة املنهي  ابلتمةليك، رقم  (8)
(، دار ابن كثري، 2272هللا البخار  اجلعةي: كتاب: اإلجارة، ابب: خراج احلجام، رقم ) بدرواه البخار : صحيح البخار ، حممد بن إمساعيل أبو ع (9)

. ومسةلم، صحيح مسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسني القشري  النيسابور :  2227 – 2107. 3بريوت، لبنان، حتقيق: د. مصطةى ديب البغا، ط
 إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. (، دار15كتاب: املساقاة، ابب: حل أجرة احلجام ، رقم )

 .1/22. اكشا  القناع لةلبهويت: 2/333. مغين احملتاج لةلشربيين: 1/3حاشي  الدسوقي:  (10)
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قد السةلم فهل يعترب عقد إجارة موصوف   ي الذم  أم أنه عقد العقود املسماة  ي الةقه اإلسالمي مها عقد اإلجارة وع

 سةلم: 
عند التمعُّن  ي هذا العقد يظهر لنا جةليًا اشتماله عةلى معىن اإلجارة ومعىن السةلم، فهو إجارة؛ ألن املستأجر ميةلك 

ةلم؛ ألنه بيع منافع وهو سمنةع  العني املؤجرة والعني تبقى ملالكها األصةلي يسرتدها بعد انقضاء املدة املتةق عةليها، 
مستقبةلي  بثمن حال، والسةلم كما هو معةلوم "بيع موصو   ي الذم  ببدل يعطى عاجاًل"، فهو إذًا سةلم  ي املنافع، 
وسةلم البيع يكون  ي األعيان فيتم استقصاء صةاته  ي العقد وعةلى صاحب السةلم تسةليم العني كما اتةق عةليه من شروط 

أجر ة املوصو   ي الذم  هو سةلم  ي املنافع وليس  ي األعيان، فيتم اتاتةاق بني املؤجر واملستومواصةات، والسةلم  ي إجار 

 (11)عةلى مواصةات معين  جيب أن تتوفر  ي العني املستأجرة اليت سو  يتم متةلك منافعها  ي موعٍد يتم حتديده  ي العقد.
هل هي عةلى مةلك صاحبها األول فتكون إجارة أم  غري أن احلد الةاصل بني كونه إجارة أو سةلمًا هو  ي رقب  العني

تنتقل إىل الثاين فتكون سةلماً، وهي هنا ابقي  عةلى مةلك صاحبها األول فيكون العقد إجارة موصوف   ي الذم ، وعةليه 
فإن استخدام بعض الةقهاء ملصطةلح "سةلم  ي املنافع" كان بسبب اشتمال العقد معىن السةلم، وهذا التنصيص عةلى أن 

أما غريه من املذاهب فةلم تذكر ذلك بل اقتصرت  (12)املوصو   ي الذم  "سةلم  ي املنافع" تةرد به الشافعي ، إجارة

وهذا التنصيص الذ  تةرَّد به الشافعي   (13)عةلى بيان أن اإلجارة عةلى قسمني: إجارة معين  وإجارة موصوف   ي الذم ،
تاختال  بني الةقهاء  ي عدة مسائل، منها مسأل  وق  سو  يعود عةلى بعض أحكام اإلجارة املوصوف   ي الذم  اب

فالشافعي  يقيسون حكمها  ي اإلجارة املوصوف   ي الذم  عةلى حكمها  ي السةلم  (14)تسةليم األجرة و ي خيار الشرط،
ناسب مع تفيعطوهنا نةس احلكم، أما احلنةي  واملالكي  واحلنابةل  فإهنم تا يقيسوهنا عةلى السةلم بل يعطوهنا أحكام أخرى ت

عقد اإلجارة، وابلتايل فقد ختالف ما هي عةليه  ي السةلم، ألهنا عندهم إجارة وليس  سةلمًا وإن كان  حتمل معىن 
السةلم، فالعقد شريع  املتعاقدين مادام تا خيالف نصوص الدين، وهنا تا توجد تخالة  لكونه يندرج حت  عقد اإلجارة 

 الصحيح .

                                                           
 .3ضوابط اإلجارة املوصوف   ي الذم  وتطبيقاهتا  ي متويل اخلدمات  ي املؤسسات اإلسالمي :  (11)
ه  2122، 2، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان، حتقيق: د. حممد حممد اتمر، ط2/227شرح روض الطالب، زكراي األنصار :  أسىن املطالب  ي (12)
– 2000. 
 .1/22. كشا  القناع لةلبهويت: 1/3. حاشي  الدسوقي: 21/5املبسوط لةلسرخسي:  (13)
 ن تسةليم األجرة  ي جمةلس العقد لشبهه ابلسةلم فهو عندهم سةلم  ي املنافع.فالشافعي  يعامةلون إجارة املوصو   ي الذم  معامةل  السةلم فيوجبو  (14)
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تشبه السةلم  ؛ ألن إجارة املوصو -ابلنسب  لتنصيص الشافعي  عةليه-لذم  عةلى السةلموجاز قياس إجارة املوصو   ي ا

 ي أهنا متةليك شيء  ي املستقبل موصو  وصةًا ودقيقًا بثمن حال، فقد توافقا  ي العةل   وهي كون العقد عةلى شيء 
ا جاز بيع ز  ي الةرع، فإذوما جاز  ي األصل جا موصو  وصةًا دقيقًا فيتوافقان  ي احلكم وهو كون الثمن حاتًا،

موصو   ي الذم  جاز إجارة موصو   ي الذم ، ويشهد هلا ما يشهد لةلسةلم من أدل  مبيحه، فةي احلديث حممد بن 
أيب اجملالد عندما سأل عبد هللا بن أيب األوىف: هل كان أصحاب النيب صةلى هللا عةليه وسةلم  ي عهد النيب صةلى هللا عةليه 

أهل الشام  ي احلنط  والشعري والزي   ي كيل معةلوم  (15) ؟ قال: عبد هللا:" كنا نسةلف نَِبيطَ وسةلم ُيسةلةون  ي احلنط

واستدل به  الةقهاء عةلى  (16)إىل أجل معةلوم"، قةل : إىل من كان أصةله عنده؟ قال:" ما كنا نسأهلم عن ذلك"،

وإذا جاز بيع ما  (17)حةلول السةلم، جواز السةلم فيما ليس موجوداً أثناء إبرام عقد السةلم إذا أمكن وجوده  ي وق 
 ليس موجوداً جاز إجارة ما ليس موجوداً قياساً عةليه بعد استقصاء صةاته وذكر ما يتعةلق به ابلتةصيل.

هذا ما يتعةلق إبجارة األعيان املوصوف   ي الذم  أما إجارة األشخاص أ  األعمال  ي الذم  فإن تكييةها قد خيتةلف عن 
 ذلك، كما يةلي. 

أجارة منافع األشخاص  ي الذم  )إجارة األعمال(: كما لو قال شخص آلخر أستأجرتك لتقوم إبنشاء طريق  اثنياً:
صةته كذا  ي منطق  معين ، أو استأجرتك خلياط  أو لبناء صةته كذا وكذا، فما هو التكييف املناسب هلذه الصور، 

 وفيما يةلي بيانه: (18)إلجار وعقد اتاستصناع،وذلك ألهنا تشمل أيضاً عةلى معنيني من معاين العقود، مها عقد ا

فاإلجارة عةلى الصنع أو  (19)اتاستصناع عقد عةلى مبيع  ي الذم  شرط فيه العمل عةلى وجه تخصوص بثمن معةلوم،
 العمل تتةق مع اتاستصناع  ي كون العمل عةلى العامل، وهو الصانع  ي اتاستصناع، واألجري  ي إجارة الذم ، ويةرتقان 

                                                           
مد حممود بن نبيط: هم أهل الزراع : مسوا بذلك تاهتدائهم إىل استخراج املاء واستنباطه من الينابيع وحنوها، عمدة القار  شرح صحيح البخار ، أبو حم (15)

 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، دط.22/11در الدين العيين: أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنةي ب
 (.2211البخار : صحيح البخار : كتاب: السةلم، ابب: السةلم إىل من ليس عنده أصل، رقم ) (16)
ت، لبنان، حتقيق: حمب الدين ، دار املعرف ، بريو 1/132فتح البار  شرح صحيح البخار ، أمحد بن عةلي بن حجر أبو الةضل العسقالين الشافعي:  (17)

 ه.2372اخلطيب، دط، 
 صناعات،  ي مقارن  إجارة املوصو   ي الذم  ابتاستصناع غري واردة عةلى مذهب املالكي  والشافعي  ألهنم تا يقولون هبا بل يةلحقون اتاستصناع ابلسةلم (18)

، مواهب 22/232تصناع والةرق بينها وبني اإلجارة ينظر: املبسوط لةلسرخسي: فهي أيضاً اتبع  لةلسةلم عندهم، وهللا أعةلم، ولبيان أقوال الةقهاء  ي اتاس
. روض  الطالبني وعمدة املةتني، 2322، 2، دار الةكر، بريوت، لبنان، ط1/521اجلةليل لشرح تختصر خةليل، حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد هللا: 

 (.3/215.  كشا  القناع لةلبهويت: )2105، 2بنان، ط، املكتب اإلسالمي، بريوت، ل1/21حيىي بن شر  النوو : 
 ،2222، 2، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط5/2بدائع الصنائع  ي ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين:  (19)
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، فةي إجارة الذم  لعمل ما: احملل هو العمل، أما  ي اتاستصناع: فهو العني املوصوف   ي الذم  تا بيع العمل،  ي احملل

وفرق آخر بينهما هو أنه  ي إجارة الذم  يقدم املستأجر لةلعامل " املادة"، فالعمل عةلى العامل، واملادة من املستأجر، 
هي واتاستصناع  ي حقيقته بيع سةلع ، وقد تكون استهالكي  أو معمرة و  أما  ي اتاستصناع: فاملادة والعمل من الصانع،

املقصودة من العقد، واإلجارة املوصة  ابلذم   ي حقيقته إجارة، واملقصود هنا املنةع  وجيب أن تكون السةلع  معمرة تا 
ة  ميعن  أو خلياط  بصهتةلك رقبتها ابتاستعمال أ  غري استهالكي ، وابلتايل فإن استئجار ذم  شخص ما لشق طريق 

 ثوب بصة  معين  يندرج حت  إجارة األعمال املوصوف   ي الذم .
 املطخلب الثالث: أنواع إجارة املوصوف يف الذمة:

عند استقراء أقوال الةقهاء  ي إجارة املوصو   ي الذم  يتبني لنا أهنم ذكروا  ي ثنااي أقواهلم ثالث  أنواع تندرج حت  
 الذم ، مث إهنم مل يسةلبوا صة  املشروعي  عن أ  من األنواع املذكورة فهذا يدل عةلى جوازها مسمى إجارة املوصو   ي

 وفيما يةلي تةصيةلها:  -وهللا أعةلم–
 اليت يكون الثمن فيها موصوفاً  ي الذم :اإلجارة  -2

ة ابلوصف، تكون مقرر حيث أن األجرة اليت ترتتب عةلى املستأجر إما أن تكون معين  حمددة مرئي  أثناء العقد، وإما أن 
يةلغى بتةلف ما قد عينه األجري أو املكر  لنةسه من األجرة اليت ضبطها موصوف   ي ذم  املستأجر أو املكرت ،   تا وهنا

ي أو ، والةرق بني اإلجارة املعين  واملوصوف   ي الذم  هنا أن تةلف الثمن املعني املرئكما تا يةلغى العقد بظهور عيب فيه
طو  عةلى تخالة  لةلشرط الذ  التزم به الطرفان، أما تةلف الثمن أو األجر املوصو   ي الذم  فةليس ظهور عيب فيه، ين

فيه ما خيالف الشرط املتةق عةليه، إذ الشرط هنا ليس متعةلقاً  ي هذه احلال  بعني ما حدده املشرت  أو املستأجر لةلبائع 

  (20).م  كل منهماأو األجري إبراًء لذمته وإمنا هو متعةلق ابجلنس الثاب   ي ذ
 اإلجارة اليت تكون فيها العني موصوف   ي الذم : – 2

واستئجار العني املتمثةل   ي شيء ما كالدواب والسيارات والسةن فقد درج كثري من الةقهاء عةلى تسمي  العقد املتعةلق ابستئجارها  

 وهي كقول  (21)موصو   ي الذم كراء، وهنا العقد إما أن يقع عةلى عني تخصص  مرئي ، وإما أن يقع عةلى شيء 

                                                           
 .2007مي  ي البحرين، ، حبث مقدم إىل مؤمتر العمل املايل واملصر ي اإلسال3اإلجارة املوصوف   ي الذم ، حممد سعيد رمضان البوطي:  (20)
 .22اإلجارة املوصوف   ي الذم  لةلبوطي:  (21)
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املؤجر لةلمستأجر جعةل  لك منةعتها )أ  العني املوصوف  ابلذم ( سن  بكذا، وإذا كان  داب  مثاًل جيب ذكر جنس الداب  

 (22)تاختال  الغرض هبا سرع  وبطئاً.
  قسمني:ويدخل ضمنها ما ذكره فقهاء احلنابةل  عند تقسيمهم إجارة املوصو   ي الذم  فقالوا تنقسم إىل

األول: أن تكون إجارة منةع   ي الذم   ي حمل معني: كاستأجرتك حلمل هذه األمتع  إىل مكان كذا عةلى سيارة هتيئها من 
 مالك بكذا.

  (23)والثاين: أن تكون إجارة منةع  الذم   ي حمل موصو : كاستأجرتك حلمل أمتع  صةتها كذا إىل مك  بكذا. 
 فيها موصوفاً  ي الذم :اإلجارة اليت يكون العمل  – 3

 واإلجارة الواردة عةلى العمل هلا حالتان األوىل أن يتعةلق العقد ابلشخص ذاته، كأن يقول له: استأجرتك لتةعل كذا وهو ما 
يطةلق عةليه ابألجري اخلاص، فيجب عةليه أن يةعةله بنةسه، وتا جيوز أن يوكل العمل إىل غريه ليقوم به بدتًا عنه، وذلك مثل أن 

لعقد بينهما عةلى أن يعمل له اخلياط ، أو التجارة، أو السباك ، أو اخلدم ، أو اإلدارة ملدة شهر مثاًل، واحلال  الثاني  وهي يتم ا
أن يتعةلق العقد بذم  الشخص املستأجر مثل ألزم  ذمتك أو أسةلم  إليك هذه الدراهم  ي خياط  هذا وهو ما يطةلق عةليه 

وهنا عقد اإلجارة تا يتعةلق بشخص األجري أو املستأجر، وتا  (24)ه يتقبل العمل لكثريين.ابألجري املشرتك ومسي مشرتكًا ألن
ينحصر القيام ابلعمل املطةلوب منه  ي شخصه هو بل يتعةلق العقد حينئذ بذمته، فةله أن ميارس العمل املطةلوب منه بنةسه، وله 

   (25)إن شاء أن يستأجر له من يراه أهاًل إلجنازه أو أن يوكةله بذلك.
والشخص املقصود  ي النوعني هو  ي حقيقته اإلنسان وحده، ولكن اليوم يطةلق عةليه وعةلى الشخص املعنو ، حيث اعرتف  
القوانني املعاصرة ابلشخصي  اتاعتباري  لةلشركات واملؤسسات، وأثبت  هلا ذم  مالي  مستقةل  عن ذمم الشركاء واملسؤولني، وكذلك 

 (26)جملامع الةقهي .اعرت  هبا الةقهاء املعاصرون وا
واملعيار الذ  مييز بني األجري اخلاص والعام هو أن األجري اخلاص عةليه أن يسةلم نةسه لصاحب العمل )فردًا أو مجاع  أو 

                                                           
 .22/212أسىن املطالب  ي شرح روض الطالب،  (22)
، 2، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط2/257شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهويت:  (23)

2221. 
، دار املكتب  التجاري  الكربى مبصر 21/252حتة  احملتاج  ي شرح املنهاج، حتة  احملتاج  ي شرح املنهاج، أمحد بن حممد بن عةلي بن حجر اهليتمي:  (24) 

الذم   نظر أيضاً اإلجارة املوصوف   ياو  م،2223-هـ  2357 لصاحبها مصطةى حممد، روجع  وصحح : عةلى عدة نسخ مبعرف  جلن  من العةلماء، دط،
 .1لةلبوطي: 

 .1اإلجارة املوصوف   ي الذم  لةلبوطي:   (25)
 .1اإلجارة عةلى منافع األشخاص لةلقره داغي:  (26)
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مؤسس  أو شرك (، وأن حيدد له مدة معين  يكون لصاحب العمل احلق  ي اتانتةاع به دون غريه، وأنه إذا مل يكةلف بعمل، أو 
ون تقصري فإنه يستحق األجر املتةق عةليه، فالعقد وارد عةلى الشخص نةسه أصاًل ليقوم بعمل ما، فيكون مل ينجز العمل د

 العمل تبعاً، ولكن عةلى األجري أتا يصر  من وقته احملدد  ي عقد اإلجارة إىل غري املستأجر.
تا خيتص  صاحب العمل، وأن صاحب العملوأما األجري املشرتك فاملعيار فيه هو إمتام العمل املطةلوب دون تسةليم نةسه إىل   

به، فالعقد وارد أصالً عةلى العمل وليس عةلى الشخص مباشرة، ولذلك تا يستحق األجرة إتاّ إبمتام العمل وتسةليمه إىل صاحب 

 (27)العمل.
جها املؤسسات املالي  ه الثاني  والثالث  مها أساس البحث وعنهما تتةرع األدوات والوسائل التمويةلي  اليت تنتنيوعةليه فإن الصورت

اإلسالمي  إلثراء عمةلياهتا التمويةلي  اليت تضعها حت  خدم  عمالئها لتةلبي  حاجاهتم ومتطةلباهتم املتنوع ، وما سيتم مناقشته  ي 
الةصل الثالث من صور إجارة املوصو   ي الذم  تا ينةك عن أحد هذين النوعني، فإن تةلك الصور إما إجارة خدمات ومنافع 

ذم  أو إجارة أعمال  ي الذم ، أما الصورة األوىل فإهنا مع أمهيتها البالغ  فإن ورودها يكون عند احلديث عن األجرة  ي ال
 وطبيعتها ووق  دفعها وذلك تاختال  الةقهاء  ي وق  دفع األجرة  ي عقد إجارة املوصو   ي الذم .

 املطخلب الرابع: العقود الشبيه بعقد إجارة املوصوف يف الذمة:
توجد عدة عقود تشبه عقد إجارة املوصو   ي الذم  من حيث تعةلقها  ي ذم  أحد الطرفني أذكرها هنا وأبني أوجه 

 التشابه واتاختال  بينها وبني عقد إجارة املوصو   ي الذم :
 أواًل: إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف يف الذمة:

  ي الذم  وإجارة املعني املوصو   ي الذم :أوجه التشابه بني إجارة املوصو   -2
 أوتًا: املعقود عةليه  ي كال العقدين هو منةع  موصو   ي الذم .

 اثنياً: كال العقدين تازم تا جيوز فسخه إتا ابلرتاضي.
 أوجه اتاختال  بني إجارة املوصو   ي الذم  وإجارة املعني املوصو   ي الذم : -2

تكون عةلى منغع  معين  موجودة حال العقد وإن كان  ليس   ي اجملةلس، بينما إجارة  أوتًا: إجارة املعني املوصو 
 املوصو   ي الذم  تكون عةلى منةع  غري معين  بل منضبط  بصةات معين   ي ذم  املؤجر.

جارى  املوصو  إ اثنياً:  ي إجارة األعمال يكون األجري معيناً  ي إجارة املعني املوصو   ي الذم ، بينما تا جيوز تعيينه  ي
 ي الذم ، فأ  أجري حتقق  فيه املواصةات املتةق عةليها يستطيع القيام ابلعمل، وعةليه فإن موت األجري  ي إجارة املعني 

                                                           
 .22اإلجارة عةلى منافع األشخاص لةلقره داغي:  (27)
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املوصو   ي الذم  يؤد  إىل فسخ العقد، بينما موت األجري  ي إجارة املوصو   ي الذم  فال يؤثر عةلى العقد؛ ألن 
 ةلى مواصةات معين  فيةلزم املؤجر أن حيضر غريه ممن تتحقق فيه املواصةات حمل العقد.العقد ليس عةلى شخص وإمنا ع

اثلثاً: خيار العيب اثب   ي إجارة املعني املوصو   ي الذم ، لكنه غري وارد  ي جارة املوصو   ي الذم ؛ ألن مدارها 
 ةليها.واصةات املتةق ععةلى الصةات فإذا مل تتحقق  ي تةلك العني وجب احضار عني أخرى تتحقق  ي امل

رابعاً: وجوب تقدمي املنةع  ) اخلدم ( املوصوف   ي الذم  ابلشكل الذ  يتمكن املستأجر من اتاستةادة منها، وهذا 
يستةلزم تقدمي التوابع الضروري ، واحلاجب  اليت تا ميكن اتانتةاع ابملنةع  إتّا بعد حتققها،  ي حني أن اإلجارة املعين  تا 

 إتاّ إذا اشرتط.تستدعي ذلك 
خامساً: إن اإلجارة املوصوف   ي الذم  جيوز فيها أتجيةلها إىل املستقبل وهو الغالب ) أ  اإلضاف  إىل املستقبل(  ي حني 

 أن اإلجارة املعين  تا جتوز فيها اإلضاف  إىل املستقبل، وهذا عند الشافعي ، أما غريهم فقد أجازوها.
وصوف   ي الذم  وجود اخلدم  املوصوف   ي الذم  وق  العقد، وتا وجود الشخص املقدم سادساً: تا يشرتط  ي اإلجارة امل

لةلخدم ، حيث تستطيع املؤسس  املالي  تقدميها حسب املواصةات،  ي حني أن اإلجارة املعين  تا بّد من وجود الشخص 

 (28)الذ  يقدم اخلدم  أثناء العقد.
 اثنياً: عقد السخلم:
 السةلم بتعرفيات تختةلة  لكنهم يتةقون عةلى أن معىن السةلم هو:"بيع موصو   ي الذم  ببدل يعطىلقد عرَّ  الةقهاء 

 فتعةلُّق السةلم  ي الذم  جيعةله شبيهاً إبجارة املوصو ، وفيما يةلي أوجه التشابه واتاختال : (29)عاجاًل"،
 أوجه التشابه بني السةلم وإجارة املوصو   ي الذم : -2

 املوصو   ي الذم   ي أمرين أساسيني: يتشابه السةلم مع إجارة
األول: أن كال العقدين يقعان عةلى موصو   ي الذم ، حيث يةلزم أحد الطرفني نةسه عةلى أن يسةلم لةلطر  اآلخر 

 عيناً موصوف  بصةات معين  منضبط .
التسةليم، فالقدرة  جلاثنياً: أنه يشرتط  ي كال العقدين أن يكون املعقود عةليه مما يغةلب عةلى الظن وجوده عند حةلول أ

 (30)عةلى التسةليم من أهم شروط العقدين.
                                                           

 . 20اإلجارة عةلى منافع األشخاص لةلقره داغي:  (28)
. الةقهاء متةقون عةلى هذا املعىن وإن اختةلةوا 2007، 25/221املوسوع  الةقهي  الكويتي ، التابع  لوزارة األوقا  الشؤون اإلسالمي  بدول  الكوي :  (29)

  ي بعض شروطه مثل جواز السةلم احلال وأتخري البدل عن جمةلس العقد لثالث  أايم وغريها.
 وهنما من عقود املعاوضات الالزم .هذان أهم أوجه التشابه إضاف  إىل ك (30)
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 أوجه اتاختال  بني السةلم وإجارة املوصو   ي الذم : -2
 يتميز عقد إجارة  املوصو   ي الذم  عن السةلم:

يع مجأوتًا: أبن إجارة املوصو  ترد عةلى منةع  العني ملدة معةلوم  أو منةع  عمل، بينما  ي السةلم فإن العقد يرد عةلى 
 املوصو   ي الذم .

اثنياً: بعد انتهاء مدة العقد  ي إجارة املوصو   ي الذم  تعود العني إىل املؤِجر بينما  ي السةلم فإن العقد يرد عةلى كل 

 (31)املعقود عةليه بعينه ومنافعه، فتنتقل العني بكةليهتها إىل الطر  اآلخر.

 (32)اثلثاً: عقد االستصناع:
ة  ي الذم  شرط فيه العمل، فكون اتاستصناع متعةلقًا بعمل  ي الذم  جيعةله شبيهًا إبجار  واتاستصناع عقد عةلى مبيع

 املوصو   ي الذم ، وفيما يةلي أوجه التشابه واتاختال :
 أوجه التشابه بني اتاستصناع وإجارة املوصو   ي الذم : -2

 يشابه اتاستصناع إجارة املوصو   ي الذم  من حيث أهنما:
 عةلى موصو  منضبط  ي الذم ، وابلتايل فإن اجلهال  مةضي  إىل فساد العقدين.أوتًا: عقدان  

اثيناً: كال العقدين جيوز أتجيل األجر عن العقد بشرط أن يكون حمددًا معةلومًا لةلطرفني، وابلتايل تا جيوز زايدة الثمن 
 لتجديد اجل السداد؛ ألنه زايدة  ي الدين مقابل الزايدة  ي األجل وهو راب.

 أوجه اتاختال  بني اتاستصناع وإجارة املوصو   ي الذم : -2
 خيتةلف اتاستصناع عن إجارة املوصو   ي الذم  من عدة أوجه:

 أوتًا: إجارة املوصو   ي الذم  من العقود الالزم  أما اتاستصناع فقد اختةلف القول عند احلنةي   ي كونه عقداً أو وعداً.
 

اثنياً: إجارة املوصو   ي الذم  ترد عةلى املنافع سواء أكان  منافع أعيان أو منافع أعمال، بينما اتاستصناع يرد عةلى 
العني املوصوف   ي الذم  حمل اتاستصناع، وابلتايل فال متيةلك حملل العقد  ي إجارة املوصو   ي الذم  بل تبقى العني عةلى 

 مكةلي  حمل اتاستصناع تكون لةلمستصنع.  مةلك املؤِجر عةلى عكس اتاستصناع فإن

                                                           
م  كوهنا ترد ذرمبا يرد  ي السةلم عند بعض الةقهاء مسأل  عدم جوازه  ي األخالط املقصودة املتميزة عن بعضها، وهذا غري وارد  ي إجارة املوصو   ي ال (31)

رتن  ات اتاتصال فإهنا تشمل خدم  اتاتصال وإرسال الرسائل واتانعةلى املنافع واألعمال، ومن طبيع  املنافع اشتماهلا عةلى أخالط كثرية مثل استئجار خدم
 وغريها من اخلدمات. 

 من املعرو  أن الةقهاء اختةلةوا  ي اتاستصناع فاجلمهور أحلقه ابلسةلم بينما عده احلنةي  عقداً مستقالً بذاته.  (32)
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اثلثاً: إجارة املوصو   ي الذم  ترد عةلى منافع األشياء ومنافع األشخاص، أما اتاستصناع فإنه يرد عةلى األشياء اليت 
 تدخةلها الصنع  فقط.

 (33)رابعاً: إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال ميخلك:
 ذم :ميةلكه، أذكر هنا أوجه التشابه واتاختال  بينه وبني إجارة املوصو   ي الوهذا البيع هو أن يبيع اإلنسان شيئاً تا 

 أوجه التشابه بني إجارة املوصو   ي الذم  وبيع ما تا ميةلك: -2
 أوتًا: كالمها يقع عةلى مؤجل موصو .

 اثنياً: يشرتط لصح  كةليهما القدرة عةلى التسةليم عند حةلول األجل.
   وبيع ما تا ميةلك:مملوصو   ي الذأوجه اتاختال  بني إجارة ا -2

أوتا: بيع ما تا ميةلك داخل  ي ربح ما تا يضمن، أما إجارة املوصو   ي الذم  فال تدخل  ي هذا الباب؛ ألن كال 
 الطرفني عةلى دراي  اتم  حبقوقه وواجباته.

املوصو   ي الذم   بينما إجارة اثنياً: بيع ما تا ميةلك من بيوع الغرر، تاحتمال حتصيةل  املعقود عةليه أو عدم حتصيةله،
 فإهنا عةلى أمر موصو  مضبوط  ي الذم  مقدور عةلى تسةليمه، فال غرر فيه وتا جهال .

 النتائج: انتهى البحث إىل النتائج التالية:
 إجارة املوصو   ي الذم  عقد مستقل بنةسه له أحكامه اخلاص  وآاثره وإن كان يشبه السةلم  ي املنافع. -2
إجارة املوصو   ي الذم  عةلى صة  التزمها املؤجر  ي ذمته لةلمستأجر وتا يدور عةلى عين  معين  تكون  يدور عقد -2

 حمل العقد، بل كل عني تتحقق فيها الصة  اليت هي مدار العقد ميكن أن تكون حماًل له.
الذم  غري  املوصو   يإجارة املوصو   ي الذم  جائزة  ي املذاهب الةقهي  األربع  عةلى عكس الشائع من أن إجارة  -2

 جائزة  ي املذهب احلنةي.
 ي اإلجارة هناك أجري خاص وأجري مشرتك أو عام، واألجري اخلاص غري وارد  ي إجارة املوصو   ي الذم  ألنه  -1

 يتوجب عةليه أن يؤد  العمل بنةسه وتا جيوز أن ينيب عن نةسه أحد فالعقد عةليه تا عةلى غريه.
و   ي الذم  هو أجري مشرتك أ  أنه يستطيع أن يتقبل األعمال من عدة أطرا   ي نةس األجري  ي إجارة املوص -5

الوق ، ألن العمل املطةلوب منه واجب عةليه  ي ذمته فهو إبمكانه أن يؤديه بنةسه أو مبن ينوب عنه طاملا تتوفر فيه 

                                                           
 عقود كثرية، وقد يقع  ي -بيع ما ليس عند اإلنسان–ا ليس عندك" وهذ البيع بيع ما تا ميةلك مأخوذ من حيث النيب صةلى هللا عةليه وسةلم: "تا تبع م (33)

 حتدث عنه الةقهاء كثرياً، أذكره هنا ابختصار فمن أراد التوسع فةلريجع إىل مظانه.
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 الصة  املطةلوب   ي العقد.
صو  ثل السةلم واتاستصناع وبيع ما تا ميةلك ولكن إلجارة املو قد تشتبه بعض العقود إبجارة املوصو   ي الذم  م -1

  ي الذم  من اخلصائص واألحكام ما جيعةله عقداً مستقاًل عن غريه.
 املراجع:

اإلجارة املوصوف   ي الذم ، حممد سعيد رمضان البوطي، حبث مقدم إىل مؤمتر العمل املايل واملصر ي اإلسالمي  ي  -2
 .2007البحرين، 

اإلجارة عةلى منافع األشخاص، عةلي حمي الدين القره داغي، حبث مقدم إىل اجملةلس األورويب لإلفتاء، ابريس  -2
2002. 

أسىن املطالب  ي شرح روض الطالب،ز كراي األنصار ، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان، حتقيق: د. حممد حممد  -3
 .2000 –ه  2122، 2اتمر، ط
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