
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 "فقهًأسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "على 

 جواب سؤال

 الدوٌانی والنصفگی المشهورٌن فً أفغانستان يحكم عقد

 إلى عبد الجمٌل قامع

 :السؤال

 السالم علٌكم...

خذ الفقٌر أٌأن جدا، وصٌغتها:  ةجائر ًنعرف صحتها وه ال ةفغانستان معاملأ ًفعندنا  ،شٌخنا الجلٌل

الفقٌر عجلها ولبنها خذ أنجبت فٌأنثی وحملت وأن کانت إو سنتٌن فأ ةشهر ٌربٌه سنأ ةو عشرأ ةعجال ذا سن

ٌقسمان وانه كٌمس وأ ةصفمنان کان ذکرا ٌبٌعانه إنجاب. وقبل اإل ةصفمناٌبٌعانها  وأها كلمال ةوٌسلم البقر

 ؟صحٌح أمفهل هذا العقد فاسد  تسمی نصفگی. ةالثانٌ ةوالصور ىولی تسمی دوٌاناأل ةالصور .ةصفانممنافعه 

 .وجزاکم هللا خٌرا

 

 :الجواب

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

كتاب ، فقد جاء فً معلومة ولٌست مجهولة األجرة إذا ذكرت أن تكونإن من شروط اإلجارة فً اإلسالم 

ً بالمشاهدة : )...11: صفحة "أجرة العمل" النظام االقتصادي باب وٌشترط أن ٌكون مال اإلجارة معلوما

. وعوض اإلجارة «إذا استأجر أحدكم أجٌراً فلٌعلمه أجره»قال:  والوصف الرافع للجهالة، ألّن النبً 

وجائز أن ٌكون منفعة، وكل ما جاز جائز أن ٌكون نقداً، وجائز أن ٌكون غٌر نقد، وجائز أن ٌكون ماالً، 

ً جاز أن ٌكون عوضاً، على شرط أن ٌكون معلوماً. أما لو كان مجهوالً فال ٌصح. فلو  أن ٌكون ثمنا

 ّ استأجر الحاصد بجزء غٌر معلوم من الزرع لم ٌصح للجهالة، بخالف ما لو استأجره بصاع واحد، أو ُمد 

ذلك جائز فً  ه، أو ٌجعل له أجراً مع طعامه وكسوته. ألنّ صّح. وٌجوز أن ٌستأجر األجٌر بطعامه وكسوت

فجعل لهن النفقة والكسوة على  ﴾َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ ﴿ المرضعة قال تعالى:

 ة...(الرضاع. وإذا جاز فً المرضعة جاز فً غٌرها، ألنّه كله إجارة، فهً مسألة من مسائل اإلجار

الجهالة، حتى ٌتمكن من  ًمعلومة علماً ٌنف عند ذكرها والحاصل أنه ٌجب أن تكون األجرة

ألّن األصل فً العقود كلها أن تنفً المنازعات بٌن النّاس. ولذلك ٌشترط أن  استٌفائها من غٌر منازعة.

لدارقطنً عن ابن مسعود، رواه ا« إذا استأجر أحدكم أجٌراً فلٌعلمه أجره» :تكون األجرة معلومة لقوله 

. إالّ أنه إذا لم تكن استئجار األجٌر حتى ٌتبٌن له أجره نهى عن  ولما روى أحمد عن أبً سعٌد أن النبً

.. والموضوع األجرة معلومة، انعقدت اإلجارة وصحت، وٌرجع عند االختالف فً مقدارها إلى أجر المثل.

 جارة، وٌمكن أن ٌستوفى هناك.بتمامه مذكور فً النظام االقتصادي فً باب اإل
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 هو كما ٌلً: كما فهمته وعلى ضوء ذلك فإن سؤالك

 الفقٌر الذي ٌأخذ عجالً وعمره سنة أو عشرة أشهر، ثم ٌربٌه وٌعتنً به سنة أو سنتٌن، وتكون أجرته:

 :حتى أصبحت بقرة، ففً هذه الحالة** إذا كان العجل الذي أخذه أنثى واعتنى بها 

 ، ولبنها، ثم ٌسلم البقرة لمالكها...ربٌة فإن أجرة الفقٌر هً المولودإذا أنجبت خالل مدة الت -أ

 تلك المدة. بل اإلنجاب أجرة له، بدل التربٌةأو أن ٌأخذ نصف ثمن البقرة عند بٌعها ق -ب

بٌه سنة أو ، إذا كان ذكراً، فإن أجرته تكون بعد أن ٌرلعجل الذي أخذه لٌربٌه وٌعتنً بهإذا كان ا **

 سنتٌن:

 .ٌبٌعانه وثمنه مناصفة بٌنهما -ج

 أو ٌمسكانه وٌقسمان منافعه بٌنهما مناصفة. -د

كون األجرة ، فإن الحكم الشرعً فً هذه الحالة ٌتوقف على إذا كان ما فهمته كما هو أعاله صحٌحاً 

 ، والجواب كما ٌلً:ةوأن مدة العناٌة والتربٌة كذلك أن تكون محددة ومعلوم، ولٌست مجهولة، معلومة

 ما تحمله األنثى وهذا مجهول...هً إن البند "أ"، ال ٌجوز العقد فٌه، ألن األجرة  -

 البند "ب" األجرة معلومة ألنها نصف ثمن البقرة عند بٌعها فً أمد متفق علٌه فتجوز. -

 البند "ج" تكون األجرة نصف ثمن العجل عند بٌعه فً أمد متفق علٌه وهذا جائز. -

البند "د" ٌجب تحدٌد المنافع التً تقسم مناصفة لتكون معلومة بوضوح حتى تجوز، وإن لم تكن معلومة  -

 فال تجوز.

 
 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1431جمادى الثانٌة  03

  م02/03/2012 الموافق

 :كر على الفٌسبورابط الجواب من صفحة األمٌ

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828

.122848424578904/594815154048893/?type=3&theater 

 س:ة األمٌر على غوغل بلجواب من صفحرابط ال

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/post

s/iLFi9PUgwEX 

 :ٌترالجواب من صفحة األمٌر على تورابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/837364050329759746 
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