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 األجرة على القرب

 

 ملخص البحث
ه كثري من ساهل فيتقد  هذا البحث يتناول أخذ العوض على القربة وهو موضوع مهم يف حياة املسلم

عى له  مما استدن غري حه ومناس لعدم املباالة , أو لغلبة الشهوة , أو حلب املال , ومجعه من حلال
وز , ما ال جيالك و ما جيوز من ذ البحث يف هذه القرابت من حيث حكم أخذ العوض عليها فيتضح
 حىت يكون املسلم على بصرية من أمره يف تقربه إىل  ربه جل وعال . 

ABSTRACT 
This research is concerned with taking recompenses of 

(spendings in Allah's cause as means of nearness to Allah). It is 

very important issue in muslim's life because many  

muslims indulge in taking recompenses due to 

thoughtlessness, pleasure  prevalence, love of money and 

gathering money even it's Halal   (good-gotten) or Haram 
 (ill-gotten). 

Accordingly the demand of researching of recompenses taking 

and recompenses judgment has been studied to show clearly 

whether " it can be taken: "Halal " or it's forbidden: (Haram); so 

that the muslim will be "well known" about his religion and 

relation with his God (Allah) almighty .   

 
 
 
 

                                               
#   Lawful  

.un lawful , forbidden and punishable from view point of  religion#    



 
3

 

 األجرة على القرب

 

 شكر وتقدير                                        
لك أشار وإىل ذ إن إسداء الفضل إىل أهله من األمور اليت ينبغي أن تكون قريبة من كل عاقل لبيب ,

 من صنع إليكم معروفا   النيب صلى هللا عليه وسلم فيما رواه عنه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما )
                      .                                                                          (1)فكافئوه , فإن مل جتدوا ما تكافئونه به , فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه (

, فهو  وإنين أتقدم ابلشكر اجلزيل , والعرفان ابجلميل , هلل سبحانه على ما وفقنا إليه , وأعاننا عليه
 أهل الشكر والثناء سبحانه وتعاىل .

هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه  أيب ومن شكر هللا سبحانه وتعاىل شكر ذوي الفضل فعن
 (2)ال يشكر هللا , من ال يشكر الناس (  وسلم قال : )

تهم ية ويف مقدمة العاملدينأتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان إىل أعضاء اجمللس األعلى جلامعة امل
 رئيس اجمللس األعلى  معايل الشيخ الدكتور  / حممد بن خليفة التميمي 

مشريف على و ر شيخي لشكة وأخص ابوالشكر موصول إىل أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملي
 ا البحثف على هذأشر  ذيوال –حفظه هللا  –  البحث  فضيلة الشيخ الدكتور/ أشرف زاهر حممد

 جميب . نه مسيع, إ , أسأل هللا أن جيزيه عين خري اجلزاء , وأن جيعل ذلك يف ميزان حسناته
 جهده , أو مل أى مثرة , ر أو توجيها  يفوتين أن أشكر كل من قدم اقرتاحا  , أو نصيحة ,  كما أنه ال

 . ظيما  عوهو الذي أعد للمحسنني أجرا   يرها , فاهلل وحده رأى القلوب مجيعا  ,
 
 
 
 
 

                                               
 .(1672رقم احلديث ) (2/128) , ابب عطية من سأل ابهللكتاب الزكاة ,   , كتاب  ,داود  سنن أيب( 1
 .( 4811رقم احلديث ) (4/255ابب  يف شكر املعروف ) , كتاب األدب ,داود  سنن أيب( 2
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 حمتوايت البحث :
 :رساالبحث يتكون من مقدمة واببني وخامتة وفه

 الفرق بني هذا البحث والبحوثو  بحثأمهية البحث و املقدمة تشتمل على : أسباب اختيار ال
 . والتمهيد يف االخالص ومكانته يف اإلسالمالسابقة وطريقيت يف هذا البحث 

 :الباب األول: تعريف األجرة والقربة وفيه فصالن
 . عند أهل اللغة وعند الفقهاء  الفصل األول :تعريف األجرة      
 . الفصل الثاين : تعريف القربة عند أهل اللغة وعند الفقهاء      

 : األجرة على القرب وفيه فصالن الباب الثاين :
 : الفصل األول : األجرة على التعليم وفيه أربعة مباحث  

 . املبحث األول : األجرة على تعليم القرآن الكرمي      
 . املبحث الثاين : األجرة على تعليم العلوم الدنيوية      
 . املبحث الثالث : األجرة على تعليم العلوم الدينية      

 : فصل الثاين : أخذ األجرة على فعل العبادات وفيه مبحثانال  
 . املبحث األول : أخذ األجرة على األذان واإلمامة      
 . املبحث لثاين : أخذ األجرة على احلج      

 .اخلامتة وفيه أهم النتائج 
 فهرس اآلايت , فهرس األحاديث , فهرس املصادر , فهرس املوضوعات . : رساالفه
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 :ملقدمةا
 .حبه أمجعنيآله وص وعلى , والصالة والسالم على سيدان حممد احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات

 ءاآلرا عن عيداب عديدة ن كتبيقدم تصور ا خمتار ا مقتبس ا مادته العلمية م البحثأما بعد: فإن هذا 
 . والسنة الكتاب من الشرعية النصوص عن البعيدة واالجتهادات

 : البحث ختيارا أسباب
 – بوب أنه ستوقفيناو  للشوكاين األوطار نيل كتاب  يف أقرأ كنت  أنين املوضوع هذا اختياري سبب
 كثري  خلط وأيضا حبثي موضوع يكون أن فأحببت املوضوع هبذا فأعجبت – القرب على األجرة ابب
 بيت يف يفرض ماهو ألن الرزق :  القرب على األجرةأخذ و  املال بيت من الرزق بني العلم طلبة من

 . (2) متليك نفع مقصود من العني )بعوض(, واإلجارة :  (1) والكفاية احلاجة بقدر املال
ف إهنا حمل خالجارة فف اإلومن املهم أن أذكر الفرق بينهما فالرزق متفق على جوازه غالبا  , خبال

 ومن الفروق بينهما مايلي:
 .جارة ف اإلبعد عن املعاوضة . خبالأن الرزق أدخل يف ابب اإلحسان , وأ أواًل:
 إلجارة .الف اري. خبأن الرزق جيوز فيها الدفع , والقطع , والتقليل , والتكث اثنياً:
 ث.أن األجرة تورث ويستحقها الوارث , وأما األرزاق فال تور  اثلثاً:
فني , ولو أن الرزق غالبا  مقدر ابلكفاية , وأما األجرة فعلى حسب الرتاضي بني الطر  رابعاً:

 .(3)زاد عن حد الكفاية 
 
 

                                               
 ( . 641ص/6( )جرد احملتار على الدر املختار ) , ابن عابدينحاشية ( 1
 (.6/4) املرجع السابق ( 2
, وضرب هلا األمثلة , وقد  ( ذكر القريف كل هذه الفروق5-3ص/3)ج )أنوار الربوق يف أنواء الفروق ( املعروف ب)الفروق(( 3

 نقلتها بتصرف .
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 :البحث يةأمه
 .ليهإ والتقرب بربه تهعالق وهو أال املسلم حياة يف مهم جبانب يتعلق  املوضوع هذا إن -1 

 . قربال على واألجرة املال بيت من الرزق بني العلم طلبة من كثري  خلط -2
 . الدين يف التفقه يريد مسلم كل  يهم املوضوع هذا -3

  : اسات السابقةالدر 
يف هذا املوضوع وقفت على بعضها , واستفدت منها , فجزى هللا  سابقة حبوثكتب و   عدة هناك

 أصحاهبا خريا  , ومن هذه املؤلفات :
 . جملدين يف حممد شاهني عادل للشيخ القرب أعمال على املال أخذ كتاب  -1
بد هللا بن حممد الطريقي , للدكتور ع واملعاصي الطاعات أعمال على األجرة أخذ كتاب  -2

 .صفحة تقريبا   (100وهو كتاب متوسط احلجم يف حوايل )
 . االستئجار على فعل القرابت الشرعية ملؤلفه / علي عبد هللا حسن -3
اإلجارة على األعمال الدينية ملؤلفة / مصطفى رشاد عزمي عبد اخلالق , وهو عبارة عن  -4

 .جامعة األزهر ابلقاهرة  رسالة ماجستري , من كلية الشريعة ,
  وطريقيت يف هذا البحث: الفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة 

 واالجتهادات اآلراء بعيدا عنيقدم تصور ا خمتار ا يعترب هذا البحث زبدة البحوث السابقة ولبها و 
ملعتربة على األدلة الصحيحة افيه اقتصرت لذا ,  والسنة الكتاب من الشرعية النصوص عن البعيدة

وحذفت  , ذكرت صحته من ضعفهالضعيفة , وما مل أحذفه األحاديث من هذا البحث  خرجت أو 
 . لورود النص والعربة ابلنص  األدلة العقلية
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 )التمهيد(
 اإلخالص

, وهللا سبحانه  إن حاجتنا إىل اإلخالص هلل عز وجل حاجٌة مهمة جدا  تدخل يف أمور حياتنا كلها
بادته وأمران ابإلخالص يف هذه العبادة فقال عز وجل:  َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَ ْعُبُدوا اَّللاَ وتعاىل خلقنا لع

يَن  يُن اخْلَاِلُص  )وقال:  (1)خُمِْلِصنَي َلُه الدِ   . (2)( َأال َّللِِا الدِ 
أنواع يع مج, من  هبادتعقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية أي خملصا  له يف 

يف كل ما  , لقصدابعبود إفراد امل : اإلخالص , كما هو واضح من لفظ اآلية الشرك صغريها وكبريها
د ب وحده, ال عبادة هلل اليفأمر ابلتقرب به إليه, وما تضمنته هذه اآلية الكرمية, من كون اإلخالص 

 لعابد فيها.الص له خيبادة ع, إال  , وقد بني جل وعال, أنه ما أمر بعبادة منه, جاء يف آايت متعددة
أما غري املخلص فكل ما أتى به من ذلك, جاء به من تلقاء نفسه, ال أبمر ربه, قال تعاىل: }َوَما 

يَن{ , وقال جل وعال }ُقْل ِإين ِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَّللاَ خمُْ  يَن ِلصا  َلُه اأُِمُروا ِإالا لِيَ ْعُبُدوا اَّللاَ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ  لدِ 
وا َما * َوأُِمْرُت أِلَْن َأُكوَن أَواَل اْلُمْسِلِمنَي{ , إىل قوله تعاىل: }ُقِل اَّللاَ َأْعُبُد خُمِْلصا  َلُه ِدييِن * فَاْعُبدُ 

ُتْم ِمْن ُدونِِه{  .(3)ِشئ ْ
 ْصَلُحوا َواْعَتَصُموا اِبَّللاِ واستثىن هللا طائفة  من البشر اهلالكني اخلاسرين قال تعاىل) ِإالا الاِذيَن ََتبُوا َوأَ  

فهؤالء الذين أخلصوا دينهم هلل هم السعداء حقا , الذين ينالون من رهبم اجلزاء  (4)(َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم َّللِاِ 
األوىف والنعيم املقيم يف جنات النعيم. وأثىن هللا على املؤمنني ملا كانوا يقومون بسائر أعمال القرب 

َا إطعامهم للمحتاجنيوالطاعات, ومنها  َويُْطِعُموَن الطاَعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكينا  َويَِتيما  َوَأِسريا  * ِإَّنا
كل    ال نريد أي نوع من أنواع األجر الدنيوي (5)نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللِا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاء  َوال ُشُكورا  

                                               
 . 5:, اآلية البينةسورة ( 1
 . 3:, اآلية الزمرسورة ( 2
 (.352ص 6)ج أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( 3
 .146:, اآلية  النساءسورة ( 4
 .9-8:, اآلية اإلنسانسورة ( 5
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من هو هذا الشخص؟ من هو؟  (1)َحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة جُتَْزىَوَما أِلَ  ما نقوم به لوجه هللا عز وجل
َوَسُيَجن ابُ َها األَتْ َقى * الاِذي يُ ْؤِت َماَلُه يَ تَ زَكاى * َوَما أَلَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة  ما هي صفته؟ قال تعاىل:

ولذلك فإن هللا تعاىل ال يقبل عمال  من   (2) َف يَ ْرَضىجُتَْزى * ِإالا ابِْتَغاَء َوْجِه َربِ ِه اأَلْعَلى * َوَلَسوْ 
, يقول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي أخرجه  العبد إال إذا كان خالصا  لوجهه

سلم فقال : أرأيت ء رجل إىل النيب صلى هللا عليه و النسائي يف اجملتىب عن أيب أمامة الباهلي قال جا
سلم ال شيء له فأعادها ثالث فقال رسول هللا صلى هللا عليه و  والذكر مالهرجال غزا يلتمس األجر 

مرات يقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال شيء له مث قال إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان 
 .(3)له خالصا وابتغي به وجهه (

ة امتة السعادم لنا خبخيت , وأن وأخريا  أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإايكم من املخلصني 
 أمجعني. وصلى هللا على نبينا حممد.

 
 
 
 
 
 
 

                           

                                               
 .19:, اآليةالليلسورة ( 1
 .21-17:, اآليةالليلسورة ( 2
 الكربى السنن (3140) حديث رقم(  6/25) )اجملتىب( , كتاب اجلهاد , ابب من غزا يلتمس األجر والذكر  النسائي سنن( 3

 سلسلةوحسنه األلباين أنظر :   (4333حديث رقم ) من غزا يلتمس األجر والذكركتاب اجلهاد , ابب   (286/  4) للنسائي
 .(118/  1) وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث
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 الباب األول:

 حثان:تعريف األجرة والقربة وفيه مب

 اء .:تعريف األجرة عند أهل اللغة وعند الفقهالفصل األول

 : تعريف القربة عند أهل اللغة وعند الفقهاء .الفصل الثاين
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 :صالنفالباب األول: تعريف األجرة والقربة وفيه                          
 األول: تعريف األجرة عند أهل اللغة وعند الفقهاء. فصلال

 .(1)  اللغة هي: اجلزاء على العملاألجرة يف
 . (2)ألجرة عند الفقهاء: العوض الذي يدفعه املستأجر للمؤجر يف مقابلة املنفعة اليت أيخذها منهاو 
 الثاين: تعريف القربة عند أهل اللغة وعند الفقهاء . فصلال

مجعها  يتقرب به إىل هللا تعاىل .والقربة ما (3)القربة يف اللغة: .أصل القربة من القرب وهو الدنو خالف البعد
 . (5)والُقرابن: مايتقرب به إىل هللا تعاىل (4) وقُ ُراَبت. قُ َرب

 .(6)والقربة عند الفقهاء: فعل مايثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به, وإن مل يتوقف على نية
 يه النية.ف  يشرتطماالو ة يشرتط فيه الني ومعىن قوله: ))وإن مل يتوقف على نية(( أن من العبادات ما

حتتاج إىل نية ,كاإلميان ابهلل تعاىل, وتعظيمه , وإجالله, واخلوف  قال القرايف:"القرابت اليت اللبس فيها ال
واملهابة من سلطانه , والرجاء لنعمه , والتوكل على كرمه , واحلياء من جالله, واحملبة جلماله , من نقمه 

 . (7) القرآن , وسائر األذكار , فإهنا متميزة جلناِبه سبحانه وتعاىلوكذلك التسبيح والتهليل , وقراءة 
القرابت اليت حتتاج ِإىل نية , وهي : العبادات , من صالة وصيام وحج وغريها , وسواء أكانت واجبة أما 

واخلضوع  أم مندوبة فالبد فيها من نية , فإن املقصود من هذه العبادات تعظيم اَّللا سبحانه وتعاىل بفعلَها ,
َا حيصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعاىل , فِإن التعِظيَم ابلفعل بدون قصد  له يف إتياهنا , وذلك ِإَّنا

 (8)املعظام حَماٌل , فهذا الِقْسُم هو الذي أمر فيه الشرع ابلنيات 

                                               
 .362ص 1القاموس احمليط ج - 1
 .2ص4الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ج - 2
 .80ص5معجم مقاييس اللغة ج 3
 .256ص 1ج املصباح املنري - 4
 .664املفردات للراغب:ص - 5
 .1/132حاشية ابن عابدين: - 6
 .243ص1الذخرية للقرايف ج - 7
 .130/  1قرايف , والفروق لل 245ص 1الذخرية للقرايف ج - 8
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 األجرة على القرب وفيه فصالن :                   

 الفصل األول: األجرة على التعليم وفيه أربعة مباحث:      
 قرآن الكرمي.:األجرة على تعليم الاملبحث األول             
 : األجرة على الرقية الشرعية.املبحث الثاين             
 :األجرة على تعليم العلوم الشرعية.املبحث الثالث             
 : األجرة على تعليم العلوم الدنيوية.املبحث الرابع             
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 األجرة على القرب

 

 :املبحث األول:األجرة على تعليم القرآن الكرمي  
وات هللا وسالمه عليهم إَّنا كانوا يعلمون العلم بغري أجرة كما قال هللا تعاىل يف سورة ألنبياء صلا

الشعراء عن نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم  )وما أسألكم عليه 
)اتبعوا وقوله تعاىل عن رسل القرية املذكور يف سورة يس (1) ( من أجٍر إن أجري إال على رب العاملني

 وغري ذالك يف آايت كثرية يف القرآن.(2)يسألكم أجرا (  املرسلني إتبعوا من ال
 ا إىل هللا. ل وأحبهألعمااتفق العلماء على أن تعليم القرآن الكرمي بغري أجرة هو من أفضل ا وقد

  , وهذا مما))أما تعليم القرآن والعلم بغري أجرة فهو أفضل األعمال وأحبها إىل هللا اإلسالمقال شيخ 
الصحابة والتابعون وغريهم من العلماء املشهورين ابلقرآن ف , اإلسالميعلم ابالضطرار من دين 

 .(3)واحلديث والفقه وإَّنا كانوا يعلِ مون بغري أجرة ومل يكن فيهم من يعل م أبجرة أصال  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 ( . 109)  آية سورة الشعراء   - 1
 (.21-20) آية سورة يس  - 2
 .204ص30جمموع الفتاوى البن تيمية ج - 3
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 األجرة على القرب

 

  مذاهب الفقهاء يف هذه املسألة:
, والعلوم الشرعية  جواز أخذ رزق من بيت املال مقابل تعليم القرآنالفقهاء رمحهم هللا على   اتفق

بل رزق لإلعانة  يؤخذ من بيت املال ليس عوضا  وأجرة  ألن ما (1)النافعة من احلديث وفقه وحنومها
يف , ألنه لو قدح  يقدح يف اإلخالص خيرجه ذالك عن كونه قربة هلل تعاىل , وال على الطاعة وال

 .( 2), وال سلب القاتل  الغنائم حقتتما اساإلخالص 
لى ثالثة عوعدمه  جلوازايف حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن الكرمي من حيث  اختلفواإال أهنم 

 أقوال:
 القول األول:

 (3)ألجرة على تعليم القرآن الكرمي مطلقا  وذهب إىل هذا القول املتقدمون من احلنفيةاجيوز أخذ  ال
  (4)د احلنابلةجحة عناوالرواية الر 

 أدلة أصحاب هذا القول:
 أدلتهم من القرآن الكرمي : -أ

  (5)قوله تعاىل) أم تسأهلم أجرا  فهم من مغرم مثقلون ( -1
 من اآلية: اللداالستوجه 

ِم اْلُقْرآِن َواْلِعْلِم َعْن تَ ْعِلي ِعْلِم َسَبٌب لِتَ ْنِفرِي الناسْسِتْئَجاَر علىَ تَ ْعِليِم اْلُقْرآِن َوالْ َوأِلَنا االقال الكاساين : )
ْم َأْجر ا أِلَنا ثَِقَل اأْلَْجِر مَيْنَ ُعُهْم عن ذلك َوِإىَل هذا َأَشاَر الرابُّ َجلا َشْأنُُه يف قَ ْولِِه عز وجل } أَْم َتْسَأهلُُ 

ا َتْسَأهُلُْم وُز وقال تَ َعاىَل } ومفَ ُهْم من َمْغَرٍم ُمثْ َقُلوَن { فَ يُ َؤدِ ي إىَل الراْغَبِة عن هذه الطااَعاِت َوَهَذا اَل جيَُ 
َأْي على ما تُ بَ لِ ُغ إلَْيِهْم َأْجر ا وهو كان يُ بَ لِ ُغ بِنَ ْفِسِه َوِبَغرْيِِه ِبَقْولِِه َأاَل [ 104: يوسف] عليه من َأْجٍر {

                                               
 . 12ص4. كشاف القناع ج 157ص 6انظر املغين البن قدامة ج - 1
 .141ص4للموصلي ج االختيارات 153االختيارات الفقهية البن تيمية ص - 2
 .55ص6حاشية ابن عابدين ج 911ص4بدائع الصنائع ج -3
 .142ص6املغين البن قدامة ج - 4
 (.36سورة القلم آية ) - 5
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 األجرة على القرب

 

َأْخُذ اأْلَْجِر على ما يُ بَ لِ ُغ بِنَ ْفِسِه ِلَما قُ ْلَنا فَ ْليُ بَ لِ ْغ الشااِهُد اْلَغاِئَب َفَكاَن ُكلُّ ُمَعلِ ٍم ُمبَ لِ غ ا فإذا مل جَيُْز له 
 (1)َفَكَذا ِلَمْن يُ بَ لِ ُغ أِبَْمرِِه أِلَنا ذلك تَ ْبِليٌغ منه َمْعىن  

  (2)قوله تعاىل )والتشرتوا آبايِت مثنا  قليال (  -2
 وجه االستدالل من اآلية:

فهي تتناول من فعل  انت خاصة ببين إسرائيليقول القرطيب _ رمحه هللا تعاىل _: ) وهذه اآلية وإن ك
 حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه ريفمن أخذ رشوة على تغي فعلهم

 .(3)وقد تعني عليه حىت أيخذ عليه أجرا فقد دخل يف مقتضى اآلية وهللا أعلم(
وقوله تعاىل)وما أسألكم  (4)(قوله تعاىل)قل ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفني -3

 (5)عليه من أجٍر إن أجري إال على رب العاملني(
 وجه االستدالل من اآلية:

ألنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم إَّنا كانوا يعلمون العلم بغري أجرة قال العالمة الشيخ اأن 
اء وغريهم أن يبذلوا الشنقيطي)ويؤخذ من هذه اآلايت الكرمية أن الواجب على أتباع الرسل من العلم

ما عندهم من العلم جماان من غري أخذ عوض على ذلك وأنه ال ينبغي أخذ األجرة على تعليم كتاب 
 (6)هللا تعاىل وال على تعليم العقائد واحلالل واحلرام 

ه للناس يف الكتب ات واهلدى من بعد ما بيناقوله تعاىل: إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من البين -4
 (7)نهم هللا ويلعنهم الالعنون أولئك يلع

                                               
 .191ص4بدائع الصنائع ج - 1
 . (41البقرة اآلية ) سورة - 2
 . 335-334ص1اجلامع ألحكام القرآن ج - 3
 .(86) سورة ص آية - 4
 (109الشعراء آية) - 5
 .سورة هود 179ص/2أضواء البيان ج - 6
 (159)البقرة آية  - 7
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 األجرة على القرب

 

 وجه االستدالل من اآلية:
جرة عليه, إذ ان العلم على اجلملة, دون أخذ األقال القرطيب رمحه هللا )وجوب تبليغ العلم احلق, وتبي

 .(1)سالم(جرة على اإل, كما ال يستحق األ جرة على ما عليه فعلهال يستحق األ
 أدلتهم من السنة: -ب
ِشْبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن , وال تغلوا فيه  حديث عبد الرمحن بن -1

  (2), وال جتفوا عنه , وال أتكلوا به , وال تستكثروا به (
 من احلديث : االستداللوجه 

قال اإلمام الطحاوي ) فحظر عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتعرضوا ابلقرآن شيئا  من 
 (3)عوض الدنيا(

 حديث أيب الدرداء أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال " من أخذ على تعليم القرآن -2
 "(4)قوسا , قلده هللا قوسا من انر يوم القيامة 

علامت انسا  من أهل الصُّفة الكتاب " :قال -عنه هللا رضي-ديث عبادة بن الصامت ح -3
 -عز وجل- هللا , وأرمي عنها يف سبيلليست مبال :والقرآن, فأهدى إيل  رجل منهم قوسا , فقلت

إيل  قوسا   هللا, رجل أهدى فأل سألنه, فأتيته فقلت: اي رسول -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول ألتني

                                               
 .185ص2اجلامع ألحكام القرآن ج - 1
( وأخرجه أيضا  ابن أيب شيبة يف مصنفه)كتاب الصالة, 15507حديث رقم) (551/ 3)أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  - 2

  يف ( وصححه األلباين8/718)( وصححه ابن حجر كمايف الفتح  2/401,400 ) ابب يف الرجل يقوم ابلناس يف رمضان
 .(260)رقم احلديث  522/  1"السلسلة الصحيحة" 

 .18ص3شرح معاين اآلاثر ج - 3
. و أخرجه البيهقي يف " سننه " كتاب اإلجارة ابب من كره أخذ 437ص/8أخرجه بن عساكريف) َتريخ مدينة دمشق( ج - 4

 .( 256)457/  1( وصححه األلباين انظر "السلسلة الصحيحة"  11685)208/  6األجرة عليه) 
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 األجرة على القرب

 

إن كنت حتب أن  :هللا, قال ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست مبال وأرمي عنها يف سبيل
   (1)  ."َطْوقا  من انر فاقبلها ُتَطواق

ديث أيب بن كعب رضي هللا عنه, قال: علمت رجال  القرآن, فأهدى يل قوسا , فذكرت ح -4
 .(2)ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: "إن أخذهتا أخذت قوسا  من انر", فرددهتا

من " حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه, قال: مسعت رسول صلى هللا عليه وسلم قال ) -5
 . (3"), فإنه سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به الناس قرأ القرآن فليسأل هللا به 

حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه, قال:"خرج علينا رسول رسول صلى هللا عليه وسلم   -6
سيجىء أقوام يقيمونه كما اقرءوا فكل حسن , و فقال : وحنن نقرأ القرآن وفينا األعرايب واألعجمي" 

 .(4)يتأجلونه " يقام القدح , يتعجلونه , و ال
 من األحاديث السابقة: االستداللوجه 

وسلم  لى هللا عليهوأخرب ص وجل أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقراءة القرآن ابتغاء األجر من هللا عز
لهم ذم هلم ولفع يوي وهولدنر اويريدون به األج يسألون به الناسعن أقوام أيتون بعده يقرؤون القرآن  

 ألجرة على تعليم القرآن الكرمي .ارمي أخذ لك على حتفدل ذ
 

                                               
(  و أخرجه البيهقي يف " سننه "   3416)حديث رقم  (264 /3)إلجارة, ابب يف كسب املعلم ا , كتابأخرجه أبوداود  - 1

-1/41)( وصححه احلاكم يف املستدرك  11681)( حديث رقم 206/  6)  كتاب اإلجارة ابب من كره أخذ األجرة عليه
 . (2915)( حديث رقم 2/655( وصححه األلباين انظر صحيح سنن أيب داود)42

( و أخرجه 2158)( حديث رقم 2/730 ) ابب األجرة على تعليم القرآن, أخرجه ابن ماجه يف " سننه " كتاب التجارت  - 2
( وصححه  11684)( حديث رقم 207/  6ابب من كره أخذ األجرة عليه)  , البيهقي يف " سننه الكربى " كتاب اإلجارة

 (.1493)ديث رقم ح األلباين كما يف اإلرواء
 ) ( وأمحد يف مسنده2917)( حديث رقم 5/164)ابب ماجاء ىف تعليم القرآن , فضائل القرآن  , كتابأخرجه الرتمذي  - 3
 .(1/117)( وصححه األلباين يف الصحيحة 19887)( حديث رقم 4/587
( وأمحد يف 830)( حديث رقم 1/220 ) ابب ماجيزئ األمي وألعجمي من القراءة , كتاب الصالة,   أخرجه أبوداود  - 4

 (.259)( حديث رقم 1/520)( وصححه األلباين كما يف الصحيحة 15252)( حديث رقم 3/504) املسند
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:) من تعلم علما  مما يبتغي به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به حديث أيب هريرة قال: قال رسول  -7
 .(1)عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة(

 من احلديث : االستداللوجه       
 .(2)ال عليه ينايف اإلخالصأنه يشرتط يف التعليم اإلخالص وأخذ امل     

حديث املثىن ابن وائل قال أتيت عبدهللا بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه فسأله  -8
رجل عن أجر املعلم فقال دخل على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  رجل متنكب قوسا 

ن أهداها إىل فأعجبت النيب  صلى هللا عليه وسلم  فقال ما أجود قوسك اشرتيتها قال ال ولك
 (3) رجل أقرأت ابنه القرآن قال فتحب أن يقلدك هللا قوسا من انر قال ال قال فردوها(

 مناقشة أدلة من منع اإلجارة على تعليم القرآن :
 .(4)أما قوله تعاىل) أم تسأهلم أجرا  فهم من مغرم مثقلون ( -1

هلم للدخول يف اإلسالم وأن النيب إَّنا اآلية تتحدث عن املشركني ودعوة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .(5)صلى هللا عليه وسلم ال يسأهلم أجرا  على إبالغ الدين

 
 
 

                                               
( 1/279) ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار يف القيامة ملن طلبه , كتاب العلم ,ه صحيحيف ابن حبان  أخرجه - 1

( 3664) حديث رقم (323/ 3) ابب يف طلب العلم لغري هللا تعاىل, كتاب العلم ,  يف سننه داود وأب ( و78)رقم  حديث
صحيح سنن أيب يف وصححه األلباين  (288حديث رقم ) (160/  1) , كتاب العلم الصحيحني على املستدركيف  حلاكمو 

 . (3112)( حديث رقم 2/697) داود
  .27ص6انظر نيل األوطار ج - 2
لطرباين ووثق رجاله مما يدل على أنه صحيح أو حسن يصلح لالحتجاج , فقال : رواه الطرباين يف الكبري , عزاه اهليثمي إىل ا - 3

 .96ص/4واملثىن وولده ذكرمها ابن أيب حامت , ومل جيرح واحدا  منهما , وبقية رجاله ثقات '' انظر جممع الزوائد ج
 (.36سورة القلم آية ) - 4
 ( 34ص/27انظر تفسري الطربي ) ج - 5
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 .(1)أما قوله تعاىل )والتشرتوا آبايِت مثنا  قليال ( -2
 (2)املراد ابآلية بنو إسرئيل , واآلية فيمن تعني عليه التعليم فأىب حىت أيخذ عليه أجرا           

وقوله تعاىل)وما أسألكم  (3)أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفني(قوله تعاىل)قل ما أما  -3
 (4)عليه من أجٍر إن أجري إال على رب العاملني(

املراد هبذه اآلايت هو األجر على التبليغ وهو خطاب للمشركني وليس املراد هبذه اآلايت وحنوها 
 .(5)األجرة على تعليم القرآن

ه للناس يف ات واهلدى من بعد ما بيناكتمون مآ أنزلنا من البينإن الذين ي )أما قوله تعاىل: -4
 .(6) (الكتب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون

 .(7)املراد هبا بنو إسرئيل , واآلية فيمن تعني عليه التعليم فأىب حىت أيخذ عليه أجرا             
اليستلزم املنع من قبول مادفعه  فإن املنع من التأكل ابلقرآن حديث عبد الرمحن بن ِشْبلأما  -5

 .(8)املتعلم بطيبة من نفسه
أما األحاديث القاضية ابملنع فقد قال اإلمام الشوكاين رمحه هللا)األحاديث القاضية ابملنع  -6

الباب _ يقصد حديث إن  كحديثيوقائع أعيان حمتملة للتأويل لتوافق األحاديث الصحيحة  
 وأبهنا ال -وحديث اقتسموا وضربوا يل معكم بسهم( أخذمت عليه أجرا  كتاب هللا( أحق ما

 .(9)تقوى على معارضة مايف  الصحيح ...(
                                               

 (41البقرة اآلية ) - 1
 .336ص1انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج - 2
 (86سورة ص آية) - 3
 (109الشعراء آية) - 4
 .471ص2انظر كتاب أخذ املال على أعمال القرب ج - 5
 (159)البقرة آية  - 6
 .336ص1انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج - 7
 .324ص5نيل ألوطار ج - 8
 .326ص5يل األوطار جن - 9
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 األجرة على القرب

 

 القول الثاين:
وهو  (2)والشافعية (1)ألجرة على تعليم القرآن الكرمي مطلقا  وذهب إىل هذا القول املالكيةاجواز أخذ 

 .(3)رواية عن اإلمام أمحد
 أدلة أصحاب القول الثاين:

سعد الساعدي قال: إين لفي القوم عند رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  إذ حديث سهل بن  -1
قامت امرأة فقالت اي رسول هللا إهنا قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم جيبها شيئا مث قامت 
فقالت اي رسول هللا إهنا قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم جيبها شيئا مث قامت الثالثة 

وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال اي رسول هللا أنكحنيها قال هل فقالت إهنا قد 
عندك من شيء قال ال قال اذهب فاطلب ولو خامتا من حديد فذهب فطلب مث جاء فقال ما 
وجدت شيئا وال خامتا من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا 

 .(4)ك من القرآنقال اذهب فقد أنكحتكها مبا مع
 من احلديث : االستداللوجه 

أن هذا احلديث صريح يف جعل تعليم القرآن عوضا  عن الصداق وقد كان الواجب عليه أن يدفع هلا 
التعليم ,  ى, فيصري بذلك كأنه أخذ األجرة علالصداق فأغناه قيامه ابلتعليم عن دفع هذا الصداق 

 .(5)ذكر ذلك ابن حجر عند شرح هذا احلديث 

                                               
 .62ص1املدونة ج - 1
 .136ص8املغين لنب قدامة ج - 2
 .136ص8املغين لنب قدامة ج - 3
 و (4854) رقم( حديث 5/1977)ابب التزويج على القرآن وبغري صداق ,كتاب النكاح,أخرجه البخاري يف الصحيح  - 4

و     ( 1425)رقم حديث  (1040/  2) حديد وخامت رآن,ق تعليم كونه  وجواز الصداق, ابب,كتاب النكاح , هصحيحيف  مسلم
يف  النسائي و (8حديث رقم ) (526/  2) , واحلباء الصداق يف جاء ما ابب,كتاب النكاح ,  الباقي عبد ت وطأيف امل مالك

 (.3339حديث رقم ) (113/  6)ابب: التزويج على سور من القرآن ه )اجملتىب( , كتاب النكاح , سنن
 رف.بتص 213ص /9فتح الباري ج انظر - 5
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 األجرة على القرب

 

حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النيب  صلى هللا عليه وسلم  مروا مباء فيهم لديغ أو  -2
سليم فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال هل فيكم من راق إن يف املاء رجال لديغا أو سليما 
فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب على شاء فربأ فجاء ابلشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك 

أخذت على كتاب هللا أجرا حىت قدموا املدينة فقالوا اي رسول هللا أخذ على كتاب هللا وقالوا 
 (.1)أجرا فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا(

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال انطلق نفر من أصحاب النيب  صلى هللا عليه  -3
فروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن وسلم  يف سفرة سا

يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم 
هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا اي أيها الرهط إن 

عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم  سيدان لدغ وسعينا له بكل شيء ال ينفعه فهل
وهللا إين ألرقي ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم تضيفوان فما أان براق لكم حىت جتعلوا لنا 

جعال فصاحلوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ   احلمد هلل رب العاملني   
جعلهم الذي صاحلوهم عليه  فكأَّنا نشط من عقال فانطلق ميشي وما به قلبة قال فأوفوهم

فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا حىت أنِت النيب  صلى هللا عليه وسلم  فنذكر 
له الذي كان فننظر ما أيمران فقدموا على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فذكروا له فقال 

                                               
 (5405حديث رقم) (5/2166)ابب الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم   , كتاب الطب,أخرجه البخاري يف الصحيح  - 1

/  11)  وعال جل هللا كتاب  على األجرة املرء أخذ إابحة عن اإلخبار ذكر ه , كتاب اإلجارة ,صحيح يف حبان ابنوأخرجه 
,   أخرجه الدارقطين  عن هارون بن مسلم أبو احلسن العجلي, عن عبيد هللا بن األخنس, بهو (  5146حديث رقم )  (546

/  1ابب رزق املؤذن ), كتاب الصالة ,  الكربى السننوأخرجه البيهقي يف  (3038رقم احلديث ) (27/  4)كتاب البيوع 
 .( 2019حديث رقم ) (631
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 األجرة على القرب

 

ا فضحك رسول هللا  وما يدريك أهنا رقية مث قال قد أصبتم اقسموا واضربوا يل معكم سهم
 (1)صلى هللا عليه وسلم(

حديث خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فأسلم  -4
مث أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل جمنون موثق ابحلديد فقال أهله إان حدثنا 

بفاحتة الكتاب فربأ فأعطوين  أن صاحبكم هذا قد جاء خبري فهل عندك شيء تداويه فرقيته
مائة شاة فأتيت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فأخربته فقال هل إال هذا وقال مسدد يف 
موضع آخر هل قلت غري هذا قلت ال قال خذها فلعمري ملن أكل برقيه ابطل لقد أكلت 

 .(2)برقية حق
 وجه االستدالل من األحاديث السابقة:  

  هذا تصريح جبواز أخذ األجرة على الرقية ابلفاحتة والذكر وأهنا حالل القال اإلمام النووي ) 
 (3)كراهة فيها وكذا األجرة على تعليم القرآن(

 مناقشة أدلة من منع اإلجارة على تعليم القرآن :
حبديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم زوج رجال  مبا معه من القرآن على صحة األجر  االستدالل -1

ادة جياب )أبنه زوجها إايه ألجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن املهر على فعل العب
فإذا رزقك هللا  ) بن عباس فيهاحديث و فيكون اثبتا هلا يف ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض 

فيه تقوية هلذا القول لكنه غري اثبت وقال بعضهم حيتمل أن يكون زوجه ألجل ما  (فعوضها 

                                               
 (2/795)ابب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب  , ارة كتاب اإلج,  ه صحيح يف البخاري خرجهأ  - 1

( 1727/  4السالم ابب جواز أخذ األجرة على الرقية ابلقرآن واألذكار ) كتاب  خرجه مسلم يفو أ (2156حديث رقم )
 يف املشرتطة األجرة أخذ للمرء اإلابحة ذكر,  كتاب الرقى والتمائم  , هصحيحوأخرجه ابن حبان يف  (2201)حديث رقم 

 .( 6112رقم احلديث ) (476/  13) الرقى على البداية
 يف  و أمحد بن حنبل (3896) حديث رقم(  4/13) ابب كيف الرقي , كتاب الطب, يف سننه داود بوأ أخرجه  - 2

واحلاكم يف  (6110) رقمحديث  (13/474 )( وصححه ابن حبان 21884) رقم( حديث  5/210)ه مسند
 ( ووافقه الذهيب.2055رقم )حديث  (1/747)درك املست

 .188ص/14شرح النووي على صحيح مسلم ج - 3
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 األجرة على القرب

 

ق عنه كما كفر عن الذي وقع على امرأته يف رمضان ويكون ذكر القرآن حفظه من القرآن وأصد
وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أهله قالوا ومما يدل على أنه 
مل جيعل التعليم صداقا أنه مل يقع معرفة الزوج بفهم املرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء 

 (1)مما تتفاوت فيه االغراض( وحنو ذلك
وحديث ) اقسموا واضربوا يل (.2)حبديث )إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا( االستدالل -2

اليدل على جواز أخذ األجرة على التعليم   (4)وحديث )لقد أكلت برقية حق (3)معكم سهما(
الرقية على إَّنا كان  وإَّنا سياق األحاديث السابقة تدل داللة واضحة وصرحية على أن ما أخذ

وليس على التعليم وال يلزم من جواز أخذ اجلعل أو األجرة على الرقية جواز أخذ ذالك على 
 .(5)التعليم , ألن الرقية نوع من املداواة , فليست عبادة حمضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 .213ص/9فتح الباري ج  -1
 .(20سبق خترجيه صفحة ) - 2
 .(21سبق خترجيه صفحة ) - 3
 .(21سبق خترجيه صفحة ) - 4
 .36ص5انظر حاشية ابن عابدين ج - 5
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 األجرة على القرب

 

 القول الثالث:
وهو قول عند  (1)نفيةاحل اجيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة وهبذا قال متأخرو 

 (3) - رمحه هللا تعاىل –اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية و  (2)احلنابلة
 أدلة أصحاب هذا القول:

وا ال إهنم أجاز لقرآن إاليم أصحاب هذا القول هم يف األصل من القائلني ابملنع من االستئجار على تع
 . ذالك للضرورة

 ل األول.أما أدلتهم فقد تقدمت عند ذكر أصحاب القو 
 :ملا أيِتواحلاجة فهو  للضرورةستدلوا به على جوازه ا اأما م

 .(4)اجلمع بني األدلة مجيعا  وإعماهلا مجيعا  وهذا أوىل من إمهال أحدمها -1
 (5)خشية ضياع القرآن  -2
  (6)حاجة الناس إىل من يعلمهم وانشغال احلفاظ بشؤون املعيشة -3

 
 
 
 
 
 

                                               
 .35, 34ص 5و ج 263ص1انظر حاشية ابن عابدين ج - 1
 .435ص4انظر الفروع لنب مفلح ج - 2
 .316ص24جمموع الفتاوى ج - 3
 .498ص2انظر كتاب أخذ املال على أعمال القرب ج - 4
 .56ص/6حاشية ابن عابدين ج - 5
 .126على فعل القرابت الشرعية ص ستئجاراالتصرا  من كتاب خم - 6
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 األجرة على القرب

 

 الرتجيح:
جبواز أخذ  ضيلذي يقواالث  رجحان القول الثنيورد من مناقشات يتب بقة ومابعد ذكر أدلة األقوال السا

 األجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة وذالك ألسباب:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية)وهذا القول أقوى من غريه على هذا فإذا فعلها الفقري هلل وإَّنا أخذ األجرة  -1

ة هللا فاهلل أيجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل حلاجته إىل ذلك وليستعني بذلك على طاع
 (1)صاحلا وأما إذا كان ال يقرأ إال ألجل العروض فال ثواب هلم على ذلك(

أن هذا القول وسطا  بني املانعني واجمليزين , فهو أعدل األقوال ألننا لو قلنا ابملنع مطلقا  ألدى إىل إيقاع  -2
فإن املعلم حمتاج للنفقة لنفسه ولعياله فلو قعد بدون نفقة لضيع  احلرج الشديد وأدى إىل ضياع القرآن

 .(2)أوالده ولو قلنا ابجلواز مطلقا  لضيعنا االحتساب على التعليم وهو األصل يف التعليم
,  هللإلخالص اعن  وألن األصل يف التعليم االحتساب وأخذ األجرة على اإلطالق يبعد احملتسب -3

 .طمع يف الدنيافي
 ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيكَ  :قال عزا وجلا وليتعقل كما  سبحانه وتعاىل أنزل القرآن لُيعمل به وليتدبرأن هللا  -4

ب اُروا آاَيتِهِ  به الناس, إَّنا أنزل  , ومل ينزله سبحانه وتعاىل لألكل به, فيقرأ ليعطى أو يسأل(3) ُمَباَرٌك ل َِيدا
  .اهيمن النو  األوامر وترك ما فيه للعمل به وتعليمه الناس واألخذ مبا فيه من

لصحيح أن يعطى املعلم ما صرب, فجاز على ا لكن تعليم الناس القرآن حيتاج إىل فراغ وإىل تعب وإىل
 إلعانة على تعليم القرآناابلقرآن, ولكن هذا من  يعنيه على ذلك للحاجة إليه, وليس هذا من التأكل

بني من و لحاجة عمل لطاعة ويعيش ليتمكن من أداء الوفرق بني من أيخذ املال ليتقوى به على ال
و نزلوا ريس ولفض التد, ولو خفضوا الراتب خ , ولو ما أعطوه الراتب ما درس شيئا   قصده الراتب

 الرواتب مل يهتم ابلتدريس, فيتأثر اإلخالص ويصري هدفه الراتب.
  

                                               
 316ص/24جمموع الفتاوى ج 1
 .499ص2ى أعمال القرب جانظر كتاب أخذ املال عل - 2
 .(29سوة ص آية ) - 3
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 األجرة على القرب

 

 :(1):األجرة على الرقية الشرعيةاملبحث الثاين
واستدلوا ابألحاديث  (2)ربعة وغريهم من العلماء على جواز أخذ األجرة على الرقية اتفق األئمة األ

 :النبوية التالية
قال :) انطلق نفر من أصحاب النيب صلى هللا عليه  –رضي هللا عنه  –عن أيب سعيد اخلدري  -(1

يضيفوهم ,  وسلم يف سفرة سافروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا أن
فلدغ سيد ذلك احلي , فسعوا له بكل شئ ال ينفعه شيء , فقال بعضهم : لو أتيتم هؤالء الرهط 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء , فأتوهم , فقالوا : اي أيها الرهط ! إن سيدان لدغ , 

عم وهللا إين ألرقي وسعينا له بكل شيء ال ينفعه , فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : ن
, ولكن استضفناكم , فلم تضيفوان , فما أان براق حىت جتعلوا لنا جعال , فصاحلوهم على قطيع من 
الغنم , فانطلق يتفل عليه , ويقرأ : احلمد هلل رب العاملني , فكأَّنا أنشط من عقال , فانطلق ميشي 

قال بعضهم : اقتسموا , فقال الذي وما به قلبة , قال : فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه , ف
رقى : ال تفعلوا حىت أنِت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فنذكر له الذي كان , فننظر ما أيمران , 
فقدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فذكروا له ذلك , فقال : ) وما يدريك أهنا رقية ؟ ( , 

 :(3)يل معكم سهما ( ) متفق عليه (مث قال : ) قد أصبتم , اقسموا واضربوا 
 :من احلديث االستداللوجه 

تعقيبا على شرح احلديث : ) وهذا تصريح جبواز أخذ األجرة على الرقية  -رمحه هللا  -قال النووي 
وهذا مذهب الشافعي ومالك  0ابلفاحتة وأهنا حالل ال كراهة فيها وكذا األجرة على تعليم القرآن 

 .(4)ور وآخرين ( وأمحد واسحاق وأيب ث
                                               

جيوز الرقية لكن بشروط أن تكون بكالم هللا تعاىل أو أبمسائه وصفاته وابللسان العريب أو مبا يعرف معناه من غريه وأن يعتقد  - 1
 .281ص/10أن الرقية غري مؤثرة بنفسها بل بتقدير هللا عز وجل انظر عون املعبود ج

 .457/  4 -ري انظر فتح البا - 2
 .(20صفحة )( سبق خترجيه 1774رقم)454ص/2اجلمع بني الصحيحني ج - 3
 ( 356/  15,  14,  13شرح مسلم للنووي )  - 4
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 األجرة على القرب

 

أن نفرا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مروا : )  –رضي هللا عنه  –حديث ابن عباس  -(2
فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال : هل فيكم راق ؟ إن يف املاء رجال  –أو سليم  –مباء فيهم لديغ 

فجاء ابلشاء إىل  0, فربأ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب على شاء  –أو سليما  –لديغا 
أصحابه , فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب هللا أجرا حىت قدموا املدينة فقالوا : اي رسول هللا 

 –أخذ على كتاب هللا أجرا , فقال الرجل : اي رسول هللا إان مرران حبي من أحياء العرب فيهم لديغ 
فربأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  فانطلقت فرقيته بفاحتة الكتاب على شاء –أو سليم 

 .(1)أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا عز وجل (
: أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه  -حديث عم خارجة بن الصلت التميمي  -(3

فقال أهله  وسلم فأسلم , مث أقبل راجعا من عنده , فمر على قوم عندهم رجل جمنون موثق ابحلديد ,
: إان حدثنا أن صاحبكم هذا , قد جاء خبري , فهل عندك شيء تداويه ؟ فرقيته بفاحتة الكتاب , فربأ 
, فأعطوين مائة شاة , فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته , فقال : " هل إال هذا " وقال 

ذها , فلعمري ملن أكل مسدد يف موضع آخر : ) هل قلت غري هذا ( ؟ قلت : ال ! قال : ) خ
 0 (2)برقية ابطل , لقد أكلت برقية حق (

 يلي : ك مااألحاديث آنفة الذكر ظاهرة يف جواز أخذ األجرة على الرقية وشاهد ذل و
  0م سهما ( يل معك ربوا* قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد : ) قد أصبتم اقسموا واض

ب هللا ) عز جرا كتايه أديث ابن عباس : ) إن أحق ما أخذمت عل* وقوله صلى هللا عليه وسلم يف ح
  0وجل ( ( 

د أكلت طل , لقاب ية* وقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث خارجة : ) كل فلعمري من أكل برق
  0ل رقيتهم جر مقابن األحيث أقر النيب صلى هللا عليه وسلم الصحابة على ما أخذوه مبرقية حق ( 

 

                                               
 ( .20سبق خترجيه صفحة ) - 1
 ..(21سبق خترجيه صفحة ) - 2
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 األجرة على القرب

 

 ملعطى من األجرة على الرقية من ابب اإلجارة أم اجلعالة ؟مسألة : هل ا
يل ذلك  لة وتفصجلعااقد يكون املعطى من األجر على الرقية من ابب اإلجارة وقد يكون من ابب 

 كما يلي :
 يشف املريض أم مل واء شفيقط سلو قال املريض للراقي ارقين مببلغ كذا واالتفاق بينهما على القراءة ف

لى عمل ع قوهذا االتفا اإلجارة , ألن اإلجارة ال بد فيها من مدة أو عمل معلوم , فهذا من ابب
  0معلوم أال وهو القراءة فقط 

اجلعالة  أما إن اشرتط املريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت , فهذا من ابب
  0 (1)ألهنا جتوز على عمل جمهول والشفاء أمر جمهول ( 

مة: )قال ابن أيب موسى: ال أبس مبشارطة الطبيب على الربء ألن أاب سعيد حني رقى قال ابن قدا
  0 (2)الرجل شارطه على الربء(

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ) إذا جعل الطبيب جعال على شفاء املريض جاز , كما أخذ 
رقاه بعضهم حىت أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم الذين جعل هلم قطيع على شفاء سيد احلي , ف

برأ , فأخذوا القطيع , فإن اجلعل على الشفاء ال على القراءة , ولو استأجر طبيبا إجارة الزمة على 
الشفاء مل جيز ألن الشفاء غري مقدور له فقد يشفيه هللا وقد ال يشفيه فهذا وحنوه مما جتوز فيه اجلعالة 

  0 (3)دون اإلجارة الالزمة ( 
 
 
 

                                               
 .79ص  –أحكام الرقى والتمائم  - 1
 .541/  5 -املغين  - 2
 .507/  20 -جمموع الفتاوى  - 3



 
28

 

 األجرة على القرب

 

 .(1)رة على تعليم العلوم الشرعية:األجاملبحث الثالث
 . أحبها إىل هللاو ألعمال افضل أاتفق العلماء على أن تعليم العلوم الشرعية احتسااب  بغري أجرة هو من 

قال شيخ اإلسالم: ))أما تعليم القرآن والعلم بغري أجرة فهو أفضل األعمال وأحبها إىل هللا , وهذا 
د األمة الصحابة والتابعون وغريهم من العلماء املشهورين عنو ممايعلم ابالضطرار من دين اإلسالم, 

 (2)إَّنا كانوا يعلِ مون بغري أجرة ومل يكن فيهم من يعل م أبجرة أصال  (ابلقرآن واحلديث والفقه 
وال خالف بني العلماء على جواز أخذ رزق من بيت املال مقابل تعليم القرآن, والعلوم الشرعية 

 (3)قه وحنومهاالنافعة من احلديث وف
 وال:ربعة أقلى أعأما أخذ األجرة على تعليم العلوم الشرعية فقد اختلف الفقهاء يف حكمه 

 (4)األجرة على تعليم العلوم الشرعية للحاجة والضرورة وهبذا قال متأخرو احلنفية جيوز أخذ  -1
 .(6)رمحه هللا  –اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  (5)وهو قول عند احلنابلة

 ة أصحاب القول األول:أدل
استدل من يقول جبواز أخذ األجرة على تعليم العلوم الشرعية للحاجة والضرورة بنفس األدلة 

 (7)اليت استدل هبا يف أخذ األجرة على تعليم القرآن
 (8)يكره أخذ األجرة على تعليم العلوم الشرعية وهبذا قال املالكية يف املعتمد عندهم -2

 
                                               

أن بعض  الكالم يف هذه املسألة كالكالم يف املسألة)أخذ املال على تعليم القرآن( وكان ابإلمكان جعلها مسألة واحدة , إال - 1
 العلماء فرقوا يف احلكم بني املسألتني كاملالكية ولذا جعلته مسألة مستقلة.

 .204ص30جمموع الفتاوى البن تيمية ج - 2
 . 12ص4. كشاف القناع ج 157ص 6ج انظر املغين البن قدامة - 3
 . 35, 34ص 5و ج 263ص1انظر حاشية ابن عابدين ج - 4
 .435ص4انظر الفروع لنب مفلح ج - 5
 .316ص24جمموع الفتاوى ج - 6
 تقدم يف املبحث األول حتت جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن - 7
 .419ص4املدونة ج - 8
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 األجرة على القرب

 

 ين :أدلة أصحاب القول الثا
استدل املالكية على كراهة االستئجار على تعليم العلوم الشرعية أبنه خيشى أن يؤدي 

إلجارة على تعليم العلم الشرعي ا االستئجار على التعليم إىل تقليل طالب العلم الشرعي و
 . (1) عليه السلف الصاحل خالف ما

 (2)ذا القول بعض املالكيةألجرة على تعليم العلوم الشرعية مطلقا  وذهب إىل هاز أخذ جيو  -3
وهو رواية عن  (3)يتعلمه من مسائل مضبوطة يعلمها له والشافعية بشرط تعني املتعلم وما

 (4)اإلمام أمحد
 أدلة أصحاب القول الثالث :

استدل من يقول جبواز أخذ األجرة على تعليم العلوم الشرعية مطلقا  بنفس األدلة اليت استدل 
 .(5)عليم القرآنهبا يف أخذ األجرة على ت

ألجرة على تعليم العلوم الشرعية مطلقا  وذهب إىل هذا القول املتقدمون من اجيوز أخذ  ال -4
 . (7)جحة عند احلنابلةاوالرواية الر  (6)احلنفية

 أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل من يقول بعدم جواز أخذ األجرة على تعليم العلوم الشرعية مطلقا  بنفس األدلة اليت 

 .(8)تدل هبا يف أخذ األجرة على تعليم القرآناس

                                               
 .18ص4حاشية الدسوقي ج - 1
 .18ص4الدسوقي جحاشية  - 2
 ..188ص5روضة الطالبني للنووي ج  - 3
 .435ص4الفروع لنب مفلح ج - 4
 تقدم يف املبحث األول حتت جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن - 5
 .191ص4بدائع الصنائع ج -6
 .142ص6املغين البن قدامة ج - 7
 تقدم يف املبحث األول حتت جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن - 8
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 األجرة على القرب

 

 الرتجيح:
جح القول حيث يرت  لقرآناخذ األجرة على تعليم أالرتجيح يف هذه املسألة كالرتجيح يف مسألة 

ياع العلم خلشية ضو  مهااألول للجمع بني األدلة  وإعماهلا مجيعا  وهذا أوىل من إمهال أحد
 حلفاظ بشؤون املعيشة.وحاجة الناس إىل من يعلمهم وانشغال ا

 .(1):األجرة على تعليم العلوم الدنيويةاملبحث الرابع
تعارف حنوها لاخلط و و العلماء ابالتفاق االستئجار على تعليم اللغة واألدب و احلساب  أجاز

 .حل العامةالضرورة الداعية لذلك, وإال تعطلت املصا الناس على ذالك وللحاجة أو
على  ن أخذ األجرةملفقهاء انع ميه يقع َترة قربة وَترة غري قربة فلذا مل وجيوز أخذ األجرة عليه ألن

 : فعله
يقع قربة إن أحسن النية وأخلص العمل هلل من أجل تعليم أبناء املسلمني وألجل طلب الرزق  -1

قال :إَّنا األعمال ابلنيات وإَّنا لكل  صلى هللا عليه وسلم احلالل إلعاشة العيال ألن النيب
 .(2) ى (امرئ ما نو 

قال الشيخ العالمة ابن ابز رمحه هللا)ومعلوم أن طلب الرزق احلالل إلعاشة العيال وأهل البيت من 
 . (3)أفضل القرابت , بل من أهم الواجبات , وهو أفضل من التفرغ لصوم التطوع , وصالة التطوع(

 إن كان مقصود املعلم األجرة فقط فله مانوى. ويقع غري قربة -2
خالفا للفقهاء يف هذه املسألة بل يظهر  دكتور:عبد هللا حممد بن أمحد الطريقي ) ومل أرقال الشيخ ال

أهنم متفقون على ذالك بدليل أهنم نصوا على تعليم العلوم اليت يشرتط يف فاعلها أن يكون من أهل 
 .(4)القربة ففهم منه أن ما عداها على أصل اإلابحة جيوز أخذ األجرة عليه(

                                               
 اليت اليشرتط يف معلمها أن يكون من أهل القربة كاحلساب وتعليم اخلط والشعر وغريها. - 1
 .3ص/1ابب بدء الوحي احلديث األول ج , صحيح البخاري - 2
 .322ص10ج جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز - 3
 .69كتاب أخذ األجرة على أعمال الطاعات واملعاصي ص- 4
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 الفصل الثاين:                            
 فعل العبادات وفيه مبحثان:أخذ األجرة على        

 :أخذ األجرة على األذان , واإلمامة.املبحث األول             
 : أخذ األجرة على النيابة يف احلج.املبحث الثاين             
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 األجرة على القرب

 

 :أخذ األجرة على األذان  واإلمامة.املبحث األول
يتقرب به إىل هللا  األذان يف اإلسالم يعترب من شعائره الكربى وأبرز مسات اجملتمع اإلسالمي وهو مما

إلمامة ا و (1)قال هللا تعاىل )ومن أحسن قوال  ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا  وقال إنين من املسلمني (
إلرشاد األعمال اليت يتقرب به إىل هللا ملا لإلمام من دور ابرز يف اجملتمع يف ايف الصالة أيضا  تعترب من 

 والتوجيه والنصح.
ن ملرزق عليهما وز أخذ اجي الإعلم أخي:أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا وجد متطوع ابألذان واإلقامة 

 .بيت املال وال أخذ األجرة عليهما
أن يرزقهم وال واحدا منهم  لإلمامقال اإلمام الشافعي: )وأحب أن يكون املؤذنون متطوعني وليس 

 .(2)وهو جيد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة(
 .(3)قال ابن قدامة )أما إن وجد متطوع به مل يرزق غريه لعدم احلاجة إليه وهللا أعلم( 

 .(4)الصالة من غري شرط جائز  والخالف بني العلماء أن مايعطاه اإلمام يف
 .(5)قال بن قدامة " والأبس أن يدفعوا إليه من غري شرط"

ا مة وحنوها ممواإلما قامةواتفق الفقهاء على أنه جيوز أخذ األجرة من بيت املال على األذان واإل
 ختلفوا يفمث ا ملعاوضةب اابيتعدى نفعه إىل غري فاعله واعتربوها من ابب األرزاق واملساحمة ال من 
أجازها على  منهم منفنهم حكم أخذ األجرة ملن يصلي إماما  جبماعة أو مؤذان  هلم وأيخذ األجرة م

 ا .مطلق كراهة ومنهم من منع أخذ األجرة  ألذان ومنعها على اإلمامة حترميا  أوا
 
 

                                               
 (.33فصلت آية ) - 1
 .84ص1األم ج - 2
 .23ص5املغين لنب قدامة ج  3
 .207ص1انظر كتاب أخذ املال على أعمال القرب ج - 4
 .20ص3املغين لنب قدامة ج - 5
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 األجرة على القرب

 

وال أشهرها قألك على كم ذأما مايتعلق أبخذ األجرة على األذان واإلمامة فقد اختلف الفقهاء يف ح
 مايلي:

 القول األول: 
إلمامة اإىل منع االستئجار على األذان و  (3)واحلنابلة(2)وبعض املالكية (1)ذهب املتقدمون من احلنفية

 يف وجه على األذان , واألصح على اإلمامة. (4)مطلقا  ووافقهم الشافعية
 األول:أدلة أصحاب القول 

ل هللا اجعلين إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد حديث عثمان بن أيب العاص أنه قال اي رسو  -1
 .(5)أبضعفهم واختذ مؤذان ال أيخذ على أذانه أجرا(

 من احلديث: االستداللوجه 
وز للمؤذن جي نه اللى أعأن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقوله ))اختذ(( يقتضي الوجوب فدل 

 نهما قربة .من كال  أامع ملنع أيضا  جبأخذ األجرة على األذان وتقاس اإلمامة على األذان يف ا
ال أيخذ على أذانه أجرا   إن من صفة املؤذن املأمور ابختاذه أن))  –رمحه هللا  –يقول الصنعاين 

 .(6)ابختاذه(( اوهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرا  ليس مأمور 
ى بني الصفا واملروة بن عمر يسعاحديث جعفر بن سليمان قال مسعت حيىي البكاء يقول رأيت   -2

بن عمر اومعه انس فجاءه رجل طويل اللحية فقال اي أاب عبد الرمحن إين ألحبك يف هللا فقال 

                                               
 .392ص1حاشية ابن عابدين ج - 1
 .455ص1مواهب اجلليل ج - 2
 .460ص1املغين لنب قدامة ج - 3
 .291ص5هناية احملتاج ج - 4
  يف سننه النسائي وأخرجه (715حديث رقم) ( 1/314)درك كتاب الصالة أبواب األذان واإلقامة أخرجه احلاكم يف املست - 5

 الرسالة ط ه مسنديف  أمحدو  (672حديث رقم )(23/  2) اختاذ املؤذن الذي ال أيخذ على أذانه أجرا كتاب األذان , ابب
 (.497حديث رقم) ( 1/107) صححه األلباين انظر صحيح سنن أيب داود (16270حديث رقم ) (200/  26)
 .236ص1سبل السالم ج - 6
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عنه  وأيخذبن عمر الموه وكلموه فقال إنه يبغي يف أذانه الكين أبغضك يف هللا فكأن أصحاب 
 .(1)أجرا

 من احلديث: االستداللوجه 
ن عرف البيذان ومل ر على الرجل أخذه األجرة على األنكأ –رضي هللا عنهما  –أن ابن عمر 
 عمر خمالف.

 . (2)قال ابن حزم : ) واليعرف البن عمر يف هذا خمالف من الصحابة رضي هللا عنهم(
 .(3)(من الصحابة كما صرح بذلك اليعمريبن عمر اليت مرت مل خيالفها أحد ا فتياقال الشوكاين)

سبب لتنفري الناس عن الصالة يف اجلماعة ألن ثقل األجر  ن االستئجار على األذان واإلمامةأ -3
 .(4) جل جالله بقوله )أم تسأهلم أجرا  فهم من مغرم مثقلون(لك أشار ذلك وإىل ذ مينعهم عن

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث :
أن حديث عثمان بن أيب العاص حممول على الندب فاألمر يف قوله صلى هللا عليه وسلم   -1

 . (5)( يفيد الندب وليس الوجوب ))اختذ(
لك ألن راوي هذا ألثر عن ابن عمر هو حيي ابن عمر رضي هللا عنهما اليصح وذوأثر  -2

 .(6)البكاء وهو ضعيف
ع رتتبة على دفلحة املاملص ألجر مينعهم اجلماعة لو سلمنا وجود ذلك الثقل إال أناأما أن ثقل  -3

 األجرة أكرب.
                                               

 (1852حديث  رقم ) 481ص/1كتاب الصالة ابب البغي يف األذان واألجر عليه ج,صنفيف املعبد الرزاق أخرجه  -1
 جارات ,, كتاب اإلآلاثرا معاين شرحواحلاوي يف  (13059 حديث رقم ) (264/  12) الكبري يف املعجم وأخرجه الطرباين

 ( .6020حديث رقم ) (128/  4) ال أم ذلك جيوز هل القرآن تعليم على الستئجارا ابب
 

 .146ص3احمللى ج - 2
 44ص/2نيل األوطار ج - 3
 (.46القلم آية) - 4
 .128ص3اجملموع ج - 5
 .278ص11انظر هتذيب التهذيب ج - 6
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 األجرة على القرب

 

 القول الثاين: 
إىل جواز االستئجار على األذان واإلمامة مطلقا   (2)وبعض املالكية (1) رواية اثنية ذهب احلنابلة يف

يف املشهور على  (4) يف األصح على األذان ويف وجه على اإلمامة , واملالكية (3)ووافقهم الشافعية 
 .(5)األذان وحده أو مع اإلمامة دون اإلمامة ابنفرادها

 أدلة أصحاب القول الثاين:
بد هللا بن حمرييز أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة حني جهزه إىل الشام قال قلت حديث ع -1

أليب حمذورة إين أريد أن أخرج إىل الشام وإين أسأل عن أتذينك فأخربين قال خرجت يف نفر فكنا 
يف بعض طريق حنني مقفل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  من حنني فلقينا رسول هللا  صلى هللا 

عليه وسلم  يف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ابلصالة عند النيب  
صلى هللا عليه وسلم  فسمعنا الصوت وحنن متنكبون عن الطريق فصرخنا نستهزئ حنكيه فسمع 
الصوت فقال أيكم يعرف هذا الذي أمسع الصوت قال فجيء بنا فوقفنا بني يديه فقال أيكم 

قال فأشار القوم كلهم إيل قال فأرسلهم وحبسين عنده وال شيء أكره إيل مما  صاحب الصوت
أيمرين به رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فأمرين ابألذان وألقى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  

أن  علي نفسه األذان فقال قل هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد
ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا مث قال يل ارجع وامدد صوتك 
قال أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا 

كرب هللا رسول هللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا أ
أكرب ال إله إال هللا فلما فرغ من التأذين دعاين فأعطاين صرة فيها شيء من فضة وقال اللهم ابرك 

                                               
 .460ص1انظر املغين ج - 1
 .455ص1مواهب اجلليل ج - 2
 .206-205ص1روضة الطالبني ج - 3
 .455ص1مواهب اجلليل ج - 4
 .432ص 3املدونة ج - 5
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 األجرة على القرب

 

فيه وابرك عليه قال فقلت اي رسول هللا مرين ابلتأذين قال قد أمرتك به قال فعاد كل شيء من 
ى هللا عليه وسلم  الكراهية يف القلب إىل احملبة فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول هللا  صل

 . (1)فكنت أأذن مبكة عن أمر رسول هللا  
 وجه االستدالل من احلديث:     

رة خذ األجأاز لك على جو طاين صرة فيها شيء من فضة( فدل ذقول أيب حمذورة )دعاين فأع
 ة.هما قرب منعلى األذان ويقاس اإلمامة على األذان يف اجلواز أيضا  جبامع أن كال  

مة ) جيوز أخذ الرزق على األذان واإلمامة من بيت املال فجاز أخذ األجر عليه كبناء قال ابن قدا -2
 (2)( املساجد والقناطر

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين :
 قصة أيب حمذورة كانت أول ما أسلم ألنه أعطاه حني علمه األذان. -1
عطاه من إَّنا أ يكون , وأقرب االحتماالت فيها أن االحتمالأهنا واقعة حال يتطرق إليها  -2

 ابب التأليف حلداثة عهده ابإلسالم . 
 
 
 
 
 
 

                                               
 كرهه  من قوله ضد ابألذان ابلرتجيع األمر ذكر, كتاب الصالة , ابب األذان ,  هابن حبان صحيحأخرجه  - 1
 ابنو  (632ديث رقم )ح (5/  2)ه , كتاب األذان , ابب كيف األذاىنسننيف  النسائي( و 1680حديث رقم )(574/  4)

  داود أيب صحيح أللباين يف( وصححه ا708حديث رقم ) (234/  1), كتاب األذان , ابب الرتجيع يف األذان  يف سننه جهما
 (.518حديث رقم ) (419/  2) كتاب الصالة , ابب كيف األذان

 157ص/6املغين ج - 2
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 األجرة على القرب

 

 القول الثالث: 
إلمامة عند اإىل جواز االستئجار على األذان و  (2)وهو قول عند احلنابلة (1)احلنفية اذهب متأخرو 

 .(3) رمحه هللا –خ اإلسالم ابن تيمية الضرورة واحلاجة واختار هذا القول شي
 الثالث:أدلة أصحاب القول 

ى ستدلوا به علا اما مأ اجةواحل هنم أجازوا ذالك للضرورةأأدلتهم نفس أدلة أصحاب القول األول إال 
 جوازه للضروة واحلاجة فهو ملا أيِت:

 ر على األذانالستئجااواز جظهور التواين يف األمور الدينية وكسل الناس يف االحتساب فلو امتنع  -1
 ذان واإلمامة وتعطلت هذه الشعرية .واإلمامة يف هذه احلالة لضاع األ

االكتساب لنفسه وعياله  د بعلمه هذا وجه هللا تعاىل , إذيقص –احملتاج  –أن املؤذن واإلمام  -2
جيب عليه بل يتعني , وال جيوز ترك الواجب املتعني لغري املتعني فيأخذ األجرة لئال مينعه 

مل أيخذ األجرة خبالف الغين فليس حباجة  االكتساب عن إقامة شعرية األذان واإلمامة ولوال ذلك
 .  (4)إىل الكسب , فاألذان واإلمامة يف حقه حينئذ إما فرض كفاية أوعني

 فائدة:
 : (5)سبب اخلالف يف أخذ األجرة على األذان

 رة.خذ األجابح أبن أيب العاص فمن صححه منع أخذ األجرة عليه , ومن ضعفه أاتصحيح حديث  -1
 ذان واجب أم ليس بواجب ؟: هل األ حكم األذان  -2

 ة.لصالافمن رأى وجوبه منع أخذ األجرة عليه قياسا  على منع أخذ األجرة على 
 واجبة. الومن رأى عدم وجوبه , أابح أخذ األجرة عليه , قياسا  على األفعال غري

                                               
 . 392ص1انظر حاشية ابن عابدين ج - 1
 .367ص23انظر جمموع الفتاوى لنب تيمية ج - 2
 .207ص30جمموع الفتاوى ج - 3
 .98االستئجار على فعل القرابت الشرعية ص - 4
 .92االستئجار على فعل القرابت الشرعية ص - 5
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 األجرة على القرب

 

 (1) الرتجيح:
تدل به اس ما قوةلك لول ميكن القول أبن اخلالف قوي وذبعد عرض األقوال وذكر أدلة كل ق

الضرورة  ز لغريجلوااالفريقني والذي يظهر أن الراجح من هذه األقوال هو قول من قال بعدم 
 واحلاجة  وذلك ملاايِت :

ة ذان واإلمامياع األىل ضألننا لو قلنا ابملنع مطلقا  ألدى إىل إيقاع احلرج الشديد وأدى إ -1
 ضاع األوالد.لنفقة  دونفلو قعدا ب إلمام حمتاجان للنفقةاوتعطلت هذه الشعرية فإن املؤذن و 

 دم.ملتققول ابجلواز مطلقا   فيه خمالفة حلديث عثمان بن أيب العاص  االو   -2
فال ميكن  لكليةابنقطع ميكن إلزامه  وابلتايل إذا انقطع بعض األوقات أو ا أن احملتسب ال -3

 .حماسبته وابلتايل يصبح األمر فوضى
 بة يف احلج ::أخذ األجرة على النيااملبحث الثاين

ت بنفسه أو ما اء احلجن أداحلج من العبادات املشتملة على البدن واملال وقد يكون العبد عاجزا  ع
 ومل يؤد احلج . فهل جيوز أن ينوب عنه آخر أبجرة يف أداء احلج عنه ؟
 اختلف الفقهاء يف حكم أخذ األجرة  على حج اإلنسان عن غريه :

ع هذه تعاىل , ونف ىل هللاا إن احلج كغريه من العبادات اليت يتقرب هبوسبب اخلالف يف هذه املسألة: أ
لمستأجر أم يكون ل فعهاالقرابت راجع إىل العبد حني قيامه هبا فإذا وقعت اإلجارة عليها فهل ن

 يكون لألجري الذي ابشر فعل القربة بنفسه ؟
النفع ال حيصل إال لألجري قال فمن قال إن النفع حيصل للمستأجر قال جبواز األجرة , ومن قال إن 

 .(2)بعدم جواز االستئجار على احلج 
 
 

                                               
 .205ص1خمتصر من كتاب أخذ املال على أعمال القرب ج - 1
 .64وانظر ص 207-206ص30جمموع الفتاوى ج - 2
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 األجرة على القرب

 

 أقوال: الثةولذا اختلف الفقهاء يف حكم أخذ األجرة  على حج اإلنسان عن غريه على ث
 القول األول: 
إىل منع االستئجار على احلج وإَّنا يستحق النفقة ابملعروف  (2)واحلنابلة يف املعتمد  (1)ذهب احلنفية

 اب  من غري تبذير ويرد ما فضل معه من املال إال أن يؤذن له يف أخذه.ايإ و ذهااب  
 أدلة أصحاب القول األول:

 .(3)قول هللا تعاىل ) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( -1
 وجه االستدالل من اآلية:

 قال اإلمام القرطيب )فأخرب أنه ليس له إال ما سعى فمن قال: إنه له سعي غريه فقد خالف ظاهر
 .(4)اآلية 

 .(5)قول هللا تعاىل: " وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال " -2
 وجه االستدالل من اآلية:

 الستطاعةايت ضوب واملاملعو أن هللا تبارك وتعاىل إَّنا فرض احلج على املستطيع إمجاعا  واملريض 
 .لبدنية ا طاعةاالستاملذكورة يف اآلية هي  االستطاعةيتناوهلم اآلية مث إن  هلم وال

ن احلج هو س حج البيت " وهذا غري مستطيع, ألقال اإلمام القرطيب : قوله تعاىل: " وهلل على النا
 .(6)قصد املكلف البيت بنفسه وألهنا عبادة ال تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصالة 

 
 

                                               
 .602-601ص2حاشية ابن عابدين ج - 1
 .232-231ص 3املغين ج  - 2
 (.39سورة النجم آية ) - 3
 .151ص4تفسري القرطيب ج - 4
 (.97آل عمران: آية) - 5
 .151ص4تفسري القرطيب ج - 6
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 األجرة على القرب

 

جيوز  ن احلج يقع طاعة فالجيوز االستئجار عليها كالصوم والصالة أل أن احلج عبادة بدنية فال  -3
 .(1)تدخله النيابة  أخذ العوض عليه مع أنه ال

 مناقشة أدلة أصحاب القول األول :
وقول هللا تعاىل: " وهلل على  (2)أما االستدالل بقول هللا تعاىل ) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( -1

ة لنوعي االستطاعة [ فهي عامة شامل97الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال "]آل عمران:
 . (3)البدنية واملالية فمن كان عاجزا  ببدنه فهو مستطيع مباله وبغريه فيدخل حتت عموم اآلية 

ل ية معا  ودليية وبدنمال أما االستدالل أبن احلج عبادة ختتص فاعلها فال نسلم له بل هو عبادة -2
أدلة أصحاب  كرها يفسأذ و لغري دخول النيابة األحاديث الدالة على جواز اإلستنابة يف احلج عن ا

 القول الثاين .
 

 القول الثاين :
 (6)يف الرواية الثانية إىل جواز االستئجار على احلج ووافقهم املالكية  (5)واحلنابلة  (4)ذهب الشافعية 

يف حالة ما إذا أوصى امليت ابحلج عنه , وتنفذ من ثلث ماله مراعاة ملن يقول : جبواز النيابة يف احلج 
 ا فيه من شائبة املال , واليسقط فرض أو نفل احملجوج عنه .ومل
 
 
 

                                               
 .113ص7اجملموع ج - 1
 (.39سورة النجم آية ) - 2
 .101ص7اجملموع ج - 3
 .124ص2األم للشافعي ج - 4
 .45ص6اإلنصاف للمرداوي ج - 5
 .321ص1بداية اجملتهد ج - 6
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 األجرة على القرب

 

 أدلة أصحاب القول الثاين :
فجاءت امرأة من  حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال كان الفضل رديف النيب   -1

خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النيب  صلى هللا عليه وسلم  يصرف وجه الفضل 
لشق اآلخر فقالت إن فريضة هللا أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه إىل ا

 (1)قال نعم وذلك يف حجة الوداع (
 إن: فقالت وسلم, عليه هللا صلى النيب إىل جاءت امرأة أنحديث ابن عباس رضي هللا عنهما  -2

 كان  لو أرأيت عنها, حجي نعم,»: قال عنها؟ أفأحج حتج, أن قبل فماتت حتج أن نذرت أمي
 أحق هللا فإن له, الذي هللا اقضوا»: فقال نعم,: قالت , «قاضيته؟ أكنت دين أمك على

 .(2) «ابلوفاء
حديث أيب رزين العقيلي أنه سأل النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال اي رسول هللا إن أيب شيخ كبري  -3

 .(3)ال يستطيع احلج والعمرة والظعن فقال حج عن أبيك واعتمر(
 

                                               
أخرجه و (.1756رقم )حديث  657ص/2ج ,حج املرأة عن الرجل , ابب كتاب احلج   ه ,صحيحيف البخاري أخرجه  - 1

يف  حبان ابن (1334رقم )حديث  (973/  2) احلج ابب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها أو للموت كتاب احلج ,مسلم  
, كتاب املناسك ه سننيف ماجه  ابنو (  3989حديث رقم)  (301/  9)كتاب احلج  ابب احلج واالعتمار عن الغري ,   هصحيح

 (.2909حديث رقم ) (971/  2ابب احلج عن احلي, إذا مل يستطع ) ,
حديث رقم )  656ص/2كتاب احلج ابب احلج والنذور عن امليت والرجل حيج عن املرأة جه ,صحيحيف البخاري أخرجه  - 2

حديث (548/  4) ابب احلج عن امليت وأن احلجة الواجبة من رأس املالج ,,كتاب احلالكربى السنن يف لبيهقيوا (.1754
( 2632) حديث رقم  (116/  5) احلج عن امليت الذي نذر أن حيج, كتاب مناسك احلج , وأخرجه النسائى ( 8672رقم )

ج فماتت , فأتى أخوها النىب إال أهنما قاال: " أن امرأة نذرت أن حت ( 2140حديث رقم )(42/  4) الرسالة ط مسند يف أمحدو 
 صلى هللا عليه وسلم فسأل عن ذلك , فقال: أرأيت.. ".

ذكر األمر ابلعمرة عمن ال يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض احلج سواء  يف صحيحه , يف ابن حبان وأخرجه   -3
/  3الشيخ الكبري, وامليت)ابب ما جاء يف احلج عن شاكر , يف احلج ,  ت الرتمذي و (3991حديث رقم ) 304ص/9ج

 صحيحيف (. وصححه األلباين 16203حديث رقم ) (119/  26) الرسالة ط همسند يف . أمحد(930حديث رقم ) (260
 .(3127حديث رقم ) (599/  1) وزايدته الصغري اجلامع
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 األجرة على القرب

 

 وجه االستدالل من األحاديث السابقة :
أن احلج يقبل النيابة يف حق العاجز عن أدائه بنفسه أومات ومل يؤده فتجوز اإلجارة عليه  -1

فإن مل يوجد من حيج عنه إال أبجرة,استؤجر عنه من رأس ماله  ةحينئذ إذ احلج دين هللا يف الذم
 . (1)ابملؤاجرة  أمر النيب  من يؤدي دين هللا تعاىل عنه فهو داخل يف عموم

 .(2)  جارة كالزكاة إأن احلج عبادة هلا تعلق ابملال فصحت النيابة فيها بال -2
 ستنابة يف احلج عمن وجب عليهئجار على احلج فإنه حيتاج إىل اإلن احلاجة تدعو إىل االستأ -3

 .(3)لك فيحتاج إىل بذل األجر فيه (يكاد يوجد متربع بذ احلج وعجز عن فعله وال
 .(4)أما وجه الكراهة يف االستئجار على احلج عند املالكية : ألنه من ابب أكل الدنيا بعمل اآلخرة 

 :الرتجيح
 : أيِتمما سبق يظهر لنا أن أخذ األجرة على أعمال احلج جائز شرعا  وذالك ملا

ت از جه فإذا ج عنلقوة ما استدلوا به فإهنا نصوص صحيحة صرحية يف وقوع احلج عن احملجو  -1
 ع .تها على املنعف داللا أضالنيابة جاز أخذ األجرة أما ما استدل به املانعون أمكن مناقشتها مم

أن القول جبواز االستئجار قول يتفق مع أصول االشريعة ومقاصدها العظيمة حيث جاءت  -2
كِ ن املشقه عن املكلفني وتيسري سبل اخلري هلم فإن األخذ هبذا القول ميَُ  ابلتيسري ورفع احلرج و
 .  (5)املكلف من إبراء ذمته 

و هل هم النائب كن يكون  أعين ومما جيب التنبيه عليه هنا أن القول جبواز االستئجار على احلج , ال ي
فال  ملباحاتب اابمجع املال واالكتساب بذالك ألنه إن قصد ذالك خرج من ابب الطاعات إىل 

 يكون له ثواب يف اآلخرة.
                                               

 .257ص4احلاوي الكبري ج  - 1
 .271ص1املنتقى شرح املوطأ للباجي ج - 2
 .156ص6املغين ج - 3
 .3ص3مواهب اجلليل ج - 4
 .406ص1كتاب أخذ املال على أعمال القرب ج  - 5
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أما إذا كان قصده االكتساب بذلك, وهو أن  –رمحه هللا تعاىل  –يمية قال شيخ اإلسالم ابن ت
يستفضل ماال, فهذا صورة اإلجارة واجلعالة, والصواب أن هذا ال يستحب, وإن قيل جبوازه؛ ألن 

 .(1)العمل املعمول للدنيا ليس بعمل صاحل يف نفسه, إذا مل يقصد 
ج أن احلاج على احل  النفقةإىل أن حقيقة األمر يف –رمحه هللا تعاىل  –ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يستحب له أخذ النفقة وذلك إذا كان مقصوده أحد شيئني :
ه, مته متعلقة برض ا فذان ف: اإلحسان إىل احملجوج عنه, وذلك أن احلج عن امليت إن ك املوضع األول

مية : ه وسلم للخثع عليهللالى  صفاحلج عنه إحسان إليه إببراء ذمته, مبنزلة قضاء دينه, كما قال النيب
 " فاهلل أحق ال :ق" أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان جيزي عنه ؟ " قالت : نعم, 

 ن يقبل قضاءأبمه أحق وكر  ابلقضاء " , وكذلك ذكر هذا املعين يف عدة أحاديث, بني أن هللا لرمحته
ن إليه, هذا حمسذا, فالدين الواجب عن هالدين عمن قضي عنه, فإذا كان مقصود احلاج قضاء هذا 

رحم  ان إليه, مثلى اإلحسه علوهللا حيب احملسنني, فيكون مستحب ا, وهذا غالب ا إَّنا يكون لسبب يبعث
ج على أداء احل تعني بها يسبينهما, أومودة وصداقة, أو إحسان له عليه جيزيه به, وأيخذ من املال م

لك لو وصى ع . وكذنزا  ية حجه, وهلذا جوزان نفقة احلج بالعنه, وعالمة ذلك أن يطلب مقدار كفا
 حبجة مستحبة, وأحب إيصال ثواهبا إليه .

: إذا كان الرجل مؤثر ا أن حيج حمبة للحج وشوق ا إىل املشاعر, وهو عاجز فيستعني  واملوضع الثاين
طي اجملاهد املال ابملال احملجوج به على احلج, وهذا قد يعطي املال ليحج به ال عن أحد, كما يع

ليغزو به, فال شبهة فيه, فيكون هلذا أجر احلج ببدنه, وهلذا أجر احلج مباله, كما يف اجلهاد فإنه من 
جهز غازاي فقد غزا, وقد يعطي املال ليحج به عن غريه, فيكون مقصود املعطي احلج عن املعطي عنه 

 .(2)حسان إىل الغري . ومقصود احلاج ما حيصل له من األجر بنفس احلج ال بنفس اإل
 وخالصة ذالك: أن املستحب أن أيخذ املال ليحج ال أن حيج ليأخذ املال .

                                               
 14ص26جمموع الفتاوى ج  - 1
 .16-15ص26جمموع الفتاوى ج  - 2
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 فائدة اخلالف:
قال اإلمام موفق الدين بن قدامة ) فائدة اخلالف أنه مىت مل جيز أخذ األجرة عليها فال يكون إال انئبا 

حصر أو مرض أو ضل الطريق مل يلزمه مات أو أ حمضا وما يدفع إليه من املال يكون نفقة لطريقه فلو
الضمان ملا أنفق نص عليه أمحد ألنه إنفاق إبذن صاحب املال فأشبه ما لو أذن له يف سد ثقب 
فانبثق ومل ينسد وإذا انب عنه آخر فإنه حيج من حيث بلغ النائب األول من الطريق ألنه حصل قطع 

دفعة أخرى كما لو خرج بنفسه فمات يف بعض هذا املسافة مبال املنوب عنه فلم يكن عليه اإلنفاق 
الطريق فإنه حيج عنه من حيث انتهى وما فضل معه من املال رده إال أن يؤذن له يف أخذه وينفق 
على نفسه بقدر احلاجة من غري إسراف وال تقتري وليس له التربع بشيء منه إال أن يؤذن له يف ذلك 

وال يقرت يف النفقة وال يسرف وقال يف رجل أخذ  قال أمحد يف الذي أيخذ دراهم للحج ال ميشي
حجة عن ميت ففضلت معه فضله يردها وال يناهد أحدا إال بقدر ما ال يكون سرفا وال يدعو إىل 
طعامه وال يتفضل مث قال : أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذا فقيل له : حج هبذه فله أن يتوسع 

يت : حجوا عين حجة أبلف درهم فدفعوها إىل رجل فله أن فيها وإن فضل شيء فهو له وإذا قال امل
يتوسع فيها وما فضل فهو له وإن قلنا جيوز االستئجار على احلج جاز أن يقع الدفع إىل النائب من 
غري استئجار فيكون احلكم فيه على ما مضى وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعترب فيه شروط 

جارة وما أيخذ أجرة له ميلكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به يف إلاإلجارة من معرفة األجرة وعقد ا
النفقة وغريها وما فضل فهو له وأن احصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو يف ضمانه 
واحلج عليه وإن مات انفسخت اإلجارة ألن املعقود عليه تلف فانفسخ العقد كما لو ماتت البهيمة 

 .(1)أيضا من موضع بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه ألن احلج عليه املستأجرة ويكون احلج 
 
 
 

                                               
 .185ص3املغين ج - 1
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 اخلامتة                                       
 أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد البحث تتلخص فيما يلي :               

وإن كانت النية مقرتنة وجل يف ذلك كله  أن اجلواز يف ذالك كله بوجوب إخالص النية هلل عز -1
أيضا   أبخذ األجرة أو العوض على هذه األعمال الشريفة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به 

 اه أمحد وأبو داود وابن ماجه .عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة . يعين رحيها . رو 
هبذه األعمال  القيامأنه وإن كان الذي رجحناه يف هذا كله اجلواز للحاجة إال أننا نعتقد أن  -2

وجل , وعلى هذا  الصاحلة الشريفة ابتغاء الثواب األخروي فقط من أعظم القرابت إىل هللا عز
 اتفقت األمة سلفا  وخلفا .

أجرة فهو أفضل األعمال وأحبها إىل هللا, وهذا مما يعلم ابالضطرار  ما تعليم القرآن والعلم بغريأ -3
, والصحابة والتابعون  ليس هذا مما خيفى على أحد ممن نشأ بداير اإلسالم,  اإلسالممن دين 

وَتبعوا التابعني وغريهم من العلماء املشهورين عند األمة ابلقرآن واحلديث والفقه, إَّنا كانوا 
, فإن العلماء ورثة األنبياء وإن إال ما ندرومل يكن فيهم من يعلم أبجرة  يعلمون بغري أجرة,

حبٍظ وافر, واألنبياء  ا ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذاألنبياء مل يورثوا دينارا  وال درمها  وإَّن
 .صلوات هللا وسالمه عليهم إَّنا كانوا يعلمون العلم بغري أجرة

إن كان غري حمتاج هلذه األجرة  –عليا والثواب األكمل فعليه وبناء  على هذا فمن أراد الدرجة ال
ما مل يدعوه ذلك إىل  أن يبتغي هبذه األعمال الصاحلة الثواب األخروي فقط  –وذاك العوض 

عن القيام هبذه األعمال  –بسبب طلب املعاش والتكسب لكفاية وعول نفسه وعياله  –االنشغال 
واليت تواىن عنها أكثر اخللق يف األزمان املتأخرة وخاصة يف الصاحلة اليت هي من فروض الكفاية 

 .زماننا هذا, وهللا املستعان وعليه التكالن
أنه البد أن يعلم أن املراد من جواز أخذ األجرة على قراءة القرآن الكرمي ليس املراد منها ما   -4

القراءة على وجه التعليم أو أحدثه القراء يف األزمان املتأخرة وخاصة يف زماننا وإَّنا املراد منها 
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العالج الطيب ألن هذا هو املعىن الواضح املفهوم من قراءة القرآن يف كل األحاديث الثابتة اليت 
احتججنا هبا على جواز أخذ األجرة, وأما هذا الذي أحدثه القراء يف زماننا حيث يقرءون يف 

بل ويشرتطون املبالغ العظيمة  املآمت وعلى القبور وحنو ذلك ويشرتطون أخذ األجرة على ذلك
؟ فهذا الذي أحدثوه بدعة وزيغ واحنراف, ومل ترد به نصوص  جعال  وأجرة على تلك القراءة

تدل عليه من الكتاب والسنة بل تشري النصوص إىل أنه أكل ألموال الناس ابلباطل والبدعة, 
على ذمه وبدعيته واحنرافه حىت ومل يفعله سلفنا الصاحل البتة, بل وأمجع املتأخرون من أهل العلم 

 . ولو كان بغري أجرة, فكيف لو كان هبا
لليت هي أقوم من العمل,  ناهذا ما تيسر مجعه وتدوينه سائال املوىل جلت قدرته وعز شأنه أن يهدي

لإلخالص يف القول والعلم والعمل, وما كان من صواب هنا فمن هللا  ناواألحسن من القول, ويوفق
من نفسي ومن الشيطان, ورحم هللا من أهدى إيل عيويب, وال عدمت أخا  يدل وما كان خطأ ف

, وكفى بربك هاداي ونصريا وصلى هللا وسلم على خري خلقه, نبينا حممد  , وينبه إىل غلطة على زلة
 وآله وصحبه وسلم

                             
 حسن حممد إدريس               عبد هللا                                             

 ه 3/1434/ 16حرسها هللا  –من مكة املكرمة                                     
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 فهر                                   فهرس اآلايت                                             

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 َينَ  نَي َلهُ ِلصِ خمُْ َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَ ْعُبُدوا اَّللا  7 5 البينة الدِ 

يُن اخْلَاِلصُ َأال  7 3 الزمر  َّللِِا الدِ 

 َيَن * َوأُ  َلُه اِلصا  خمُْ ُقْل ِإين ِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَّللا ِمْرُت أِلَْن لدِ 
 َأُكوَن أَواَل اْلُمْسِلِمنيَ 

 7 11 الزمر

 ْا اِبَّللاِ ُمو َتصَ ِإالا الاِذيَن ََتبُوا َوَأْصَلُحوا َواع  7 146 النساء 

 ََوَأِسريا  يَِتيما  وَ نا  ِكييُْطِعُموَن الطاَعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمسْ و  7 8 االنسان 

 َىَوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة جُتْز 8 9 الليل 

 ملنيلعااوما أسألكم عليه من أجٍر إن أجري إال على رب 14-12 109 الشعراء 

 ا  اتبعوا املرسلني إتبعوا من ال يسألكم أجر 20 يس-
21 

12 

أم تسأهلم أجرا  فهم من مغرم مثقلون 13 36 القلم 

   وال تشرتوا آبايِت مثنا  قليال 18-14 41 البقرة 

 وما َتْسَأهُلُْم عليه من َأْجٍر 13 104 يوسف 

نيقل ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلف 18-14 86 ص 

ما  بعد من البينات واهلدى إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من
 نونلالعاهم بيناه للناس يف الكتب أولئك يلعنهم هللا ويلعن

 18-14 159 البقرة

 َب اُروا آاَيتِهِ ُمَباَرٌك ل ِ  ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيك  24 29 ص َيدا

  نين ال إوق ومن أحسن قوال  ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا
 من املسلمني

 32 33 فصلت

وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 39 39 النجم 

وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 39 97 آل عمران 
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 الصفحة الراوي طرف احلديث

 8 أبو أمامة الباهلي الذكر مالهأرأيت رجال غزا يلتمس األجر و 

 15 عبد الرمحن بن ِشْبل اقرؤوا القرآن , وال تغلوا فيه

 وساق قوسا , قلده هللا من أخذ على تعليم القرآن
 من انر يوم القيامة

 15 أبو الدرداء

 15 عبادة بن الصامت نرآعلامت انسا  من أهل الصُّفة الكتاب والق

 16 أيب بن كعب قوسا   علمت رجال  القرآن فأهدى يل

وام أق يءمن قرأ القرآن فليسأل هللا به , فإنه سيج
 يقرءون القران يسألون به الناس

 16 عمران بن حصني

ن حنو خرج علينا رسول رسول صلى هللا عليه وسلم 
كل فوا رءنقرأ القرآن وفينا األعرايب واألعجمي" اق

 حسن

 16 جابر بن عبد هللا

إال  لمهتعيغي به وجه هللا ال من تعلم علما  مما يبت
 ليصيب به عرضا من الدنيا

 17 أبوهريرة

جل ر دخل على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  
 متنكب قوسا

 17 عبدهللا بن بشر

امرأة  إذ قامت  إين لفي القوم عند رسول هللا  
 كفقالت اي رسول هللا إهنا قد وهبت نفسها ل

سهل بن سعد 
 الساعدي

19 

 فهرس األحاديث
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 20 عبدهللا بن عباس ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللاإن أحق 

فقال وما يدريك أهنا رقية مث قال قد أصبتم اقسموا 
 واضربوا يل معكم سهما

 20 أبو سعيد اخلدري

خذها فلعمري ملن أكل برقيه ابطل لقد أكلت 
 برقية حق

 21 خارجة بن الصلت

 30 اخلطابعمر بن  إَّنا األعمال ابلنيات وإَّنا لكل امرئ ما نوى

خرجت يف نفر فكنا يف بعض طريق حنني مقفل 
يف  من حنني فلقينا رسول هللا  رسول هللا  

 بعض الطريق

 35 أبو حمذورة

فجاءت امرأة من  كان الفضل رديف النيب  
 خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه

 41 عبدهللا بن عباس

 فقالت إن أمي  جاءت إىل النيب  أن امرأة 
 نذرت أن حتج

 41 عبدهللا بن عباس

إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج والعمرة والظعن 
 فقال حج عن أبيك واعتمر

 41 أبو رزين العقيلي
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 املصادر واملراجعفهرس                                    

ود أبو دقيقة االختيار لتعليل املختار لعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي حتقيق : حمم
 ه  .1370تركيا , الطبعة الثانية  –املكتبة اإلسالمية , استانبول 

االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية , اختيار العالمة عالء الدين 
أبواحلسن على بن حممد البعلي احلنبلي , حتقيق : حممد حامد الفقي , مكتبة السنة احملمدية 

 , مصر .

  - عبدهللا بن حممد الطريقي :جرة على أعمال الطاعات واملعاصي  املؤلفأخذ األ
 ه 1410 سنة الطبع - األوىل :الطبعة - الرايض -مكتبة املعارف  :الناشر

الناشر : كنوز  –أخذ املال على أعمال القرب أتليف : عادل بن شاهني بن حممد شاهني 
 ه  .1425ع :سنة الطب –الطبعة األوىل  –الرايض  –أشبيليا 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل املؤلف : حممد انصر الدين األلباين )املتوىف : 
 م .1985 -ه   1405بريوت الطبعة: الثانية  –ه ( الناشر: املكتب اإلسالمي 1420

  االستئجار على فعل القرابت الشرعية املؤلف : على عبد هللا حسن ابو حيىي الناشر دار
م .9971 : َتريخ النشر   النفائس الطبعة :األوىل 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن املؤلف : حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر 
لبنان عام النشر :  –اجلكين الشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

 م. 1995 -ه   1415

املطليب القرشي بن إدريس بن العباس بن عثمان  عي أبو عبد هللا حممداألم املؤلف: الشاف
 ه 1393بريوت الطبعة: الثانية  سنة النشر:  –املكي  الناشر: دار املعرفة 



 
52

 

 األجرة على القرب

 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف املؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان 
 إحياء الرتاث العريب الطبعة: الثانية . املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي الناشر: دار

بداية اجملتهد وهناية املقتصد املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد 
 -ه  1425القاهرة َتريخ النشر:  –القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد الناشر: دار احلديث 

 م 2004

ء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع املؤلف: عال
 م1986 -ه  1406احلنفي  الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية, 

َتريخ دمشق املؤلف: أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر احملقق: 
ه   1415عام النشر: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م 1995 -

تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري 
 ه   1405بريوت َتريخ النشر :  –بن غالب اآلملي, أبو جعفر الطربي  الناشر: دار الفكر 

ن حجر العسقالين هتذيب التهذيب املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ب
 ه 1326الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية, اهلند الطبعة: الطبعة األوىل, 

جامع البيان عن أتويل آي القرآن أتليف : حممد بن جرير بن زيد بن خالد الطربي أبو 
 ه .1405 -جعفر , دار النشر :الفكر بريوت 

أبو عبد هللا البخاري اجلعفي حتقيق :   اجلامع الصحيح املختصر املؤلف : حممد بن إمساعيل
جامعة دمشق .الناشر :  –د/مصطفى ديب البغا  أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

 م 1987ه /1407بريوت الطبعة :الثالثة ,  –دار ابن كثري اليمامة 
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=  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
صحيح البخاري املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي احملقق: حممد زهري 
بن انصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد 

 ه  .1422فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل, 

صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه =  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا
صحيح البخاري املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي احملقق: حممد زهري 

 ه 1422بن انصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة  الطبعة: األوىل, 

دار النشر اجلامع ألحكام القرآن , أتليف : أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب , 
 القاهرة . –: دار الشعب 

اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم املؤلف: حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيد 
األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر  احملقق: د. علي حسني البواب الناشر: 

 م2002 -ه  1423لبنان/ بريوت   الطبعة: الثانية,  -دار ابن حزم 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
 بريوت . –الناشر: دار الفكر 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد , 
د عبد املوجود الناشر: الشيخ عادل أمح -الشهري ابملاوردي احملقق: الشيخ علي حممد معوض 

 م . 1999-ه   1419لبنان الطبعة: األوىل,  –دار الكتب العلمية, بريوت 

الذخرية املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 
, 7, 5 - 3: سعيد أعراب جزء 6, 2: حممد حجي جزء 13, 8, 1ابلقرايف احملقق: جزء 

 م 1994بريوت الطبعة: األوىل,  -مد بو خبزة الناشر: دار الغرب اإلسالمي: حم12 - 9
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رد احملتار على الدر املختار املؤلف: ابن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
 م .1992 -ه  1412بريوت الطبعة: الثانية, -الدمشقي احلنفي الناشر: دار الفكر

 املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي الناشر: روضة الطالبني وعمدة املفتني
 ه  .1405الطبعة: الثانية ,  -املكتب اإلسالمي, بريوت

سبل السالم املؤلف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين, الكحالين مث الصنعاين, 
العزيز اخلويل . الناشر: أبو إبراهيم, عز الدين, املعروف كأسالفه ابألمري  حتقيق : حممد عبد 

 ه  .1379بريوت  الطبعة: الرابعة  َتريخ النشر :  –دار إحياء الرتاث العريب 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر 
لنشر الدين, بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم, األشقودري األلباين الناشر: مكتبة املعارف ل

 م . 1995 -ه   1415والتوزيع, الرايض الطبعة: األوىل, )ملكتبة املعارف( عام النشر: 

سنن ابن ماجه املؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين, وماجة اسم أبيه يزيد 
 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار الفكر بريوت .

سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِ ِجْستاين احملقق:  سنن أيب داود املؤلف: أبو داود
                            بريوت –حممد حميي الدين عبد احلميد الناشر: املكتبة العصرية, صيدا 

سنن الرتمذي املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك, الرتمذي, أبو 
 ر وآخرون الناشر: دار إحياء الرتاث العريب   بريوت .عيسى حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاك

 الدارقطين البغدادي مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو: الدارقطين املؤلف سنن
برهوم  أمحد هللا, حرز اللطيف عبد شليب, املنعم عبد حسن االرنؤوط, شعيب: حققه)

 م 2004 - ه  1424 ,األوىل: لبنان الطبعة – بريوت الرسالة , مؤسسة: الناشر
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: احملقق النسائي اخلراساين, علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: الكربى املؤلف السنن
 - ه  1421 األوىل,: بريوت الطبعة – الرسالة مؤسسة: شليب الناشر املنعم عبد حسن

 م . 2001

بكر البيهقي  السنن الكربى املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين, أبو 
لبنان الطبعة: الثالثة,  –احملقق: حممد عبد القادر عطا  الناشر: دار الكتب العلمية, بريوت 

 م 2003 -ه   1424

شرح معاين اآلاثر املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة 
الناشر: دار الكتب األزدي احلجري املصري املعروف ابلطحاوي حققه حممد زهري النجار  

 م 1399 –العلمية بريوت  الطبعة: األوىل 

صحيح ابن حبان املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد, التميمي, 
أبو حامت, الدارمي, الُبسيت ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي حققه وخرج 

ناشر: مؤسسة الرسالة, بريوت الطبعة: الثانية , أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط ال
 م 1992 -ه   1414

صحيح أيب داود املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين, بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم, 
 -ه   1423األلباين الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت الطبعة: األوىل, 

 م . 2002

حيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا املسند الصصحيح مسلم = 
 ه (261املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  عليه وسلم

  بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي
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حممد انصر الدين, بن احلاج نوح بن  املؤلف: أبو عبد الرمحن صحيح اجلامع الصغري وزايداته
 . الناشر: املكتب اإلسالمياأللباين جناِت بن آدم, األشقودري 

عون املعبود شرح سنن أيب داود املؤلف: حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر, أبو عبد 
بريوت الطبعة:  –الرمحن, شرف احلق, الصديقي, العظيم آابدي  الناشر: دارالكتب العلمية 

 ه  1415لثانية, ا

فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين 
الشافعي الناشر: دار الفكر  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه 

د وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عب
 هللا بن ابز.

الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن 
 عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف الناشر: عامل الكتب .

القاموس احمليط املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى حتقيق: مكتب 
ؤسسة الرسالة إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة حتقيق الرتاث يف م

 م 2005 -ه   1426لبنان الطبعة: الثامنة,  –للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت 

كتاب الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن 
لراميىن مث الصاحلي احلنبلي  احملقق: أبو الزهراء مفرج, أبو عبد هللا, مشس الدين املقدسي ا

 ه   1418الطبعة: األوىل  الناشر: دار الكتب العلمية بريوتحازم القاضي 

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة, عبد هللا بن حممد بن 
الرايض الطبعة:  –الرشد إبراهيم بن عثمان  احملقق: كمال يوسف احلوت الناشر: مكتبة 

 1409األوىل, 
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كشف القناع عن منت اإلقناع , أتليف : منصور بن يونس بن إدريس البهوِت , دار النشر : 
 ه  حتقيق : هالل مصيلحي مصطفى هالل . 1402بريوت  –دار الفكر 

 اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن
 –علي اخلراساين, النسائي حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية 

 م.1986 – 1406حلب الطبعة: الثانية, 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان 
 1414, القاهرة عام النشر: اهليثمي  احملقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي

 م . 1994ه , 

جمموع الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  احملقق: 
 عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر : مكتبة ابن تيمية الطبعة : الثانية .

 شرف النووي الناشر: دار الفكراجملموع شرح املهذب املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن 
 م1997َتريخ النشر :  بريوت

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  أشرف على 
 ه  .1423مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر الناشر : دار العاصمة الطبعة : الرابعة  , 

 بريوت . –الناشر: دار الصادر  مالك بن عامر األصبحيبن  املدونة املؤلف: مالك بن أنس

املستدرك على الصحيحني املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه 
بن نُعيم بن احلكم الضيب النيسابوري املعروف اببن البيع  حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

 م .1990 – 1411بعة: األوىل, بريوت الط –الناشر: دار الكتب العلمية 
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مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد 
عادل مرشد, وآخرون  الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة:  -الشيباين احملقق: شعيب األرنؤوط 

 م 1999 -ه   1420الثانية, 

د بن علي الفيومي مث احلموي, أبو العباس املقري دراسة املصباح املنري املؤلف: أمحد بن حمم
 وحتقيق : يوسف الشيخ حممد الناشر : املكتبة العصرية .

املصنف  املؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين احملقق: 
 ه  .1403, بريوت الطبعة: الثانية –حبيب الرمحن األعظمي الناشر: املكتب اإلسالمي 

معجم مقاييس اللغة املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي, أبو احلسني احملقق: 
 م.1979 -ه  1399عبد السالم حممد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 

املغين البن قدامة املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة 
ملقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهري اببن قدامة املقدسي الناشر: مطبعة املنار اجلماعيلي ا

 ه 1345القاهرة الطبعة: األوىل   َتريخ النشر: 

  املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن مفردات يف غريب القرآن
الطبعة: الثالثة   بريوتدمشق  -الناشر: دار القلم  احملقق: صفوان عدانن الداودي

 م2002ه /1423

املنتقى شرح املوطإ املؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب 
 ه  1331القرطيب الباجي األندلسي الناشر: دار الكتاب العريب بريوت  الطبعة: األوىل, 

الدين حيىي بن شرف النووي  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املؤلف: أبو زكراي حميي
 ه 1392بريوت الطبعة: الثانية,  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
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مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد  
 ه  .1398املغريب, املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي  الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية, 

صححه ,املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  موطأ اإلمام مالك
الناشر: دار إحياء الرتاث العريب,  ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي
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