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 ك بدات ك كریه مامۆستایه  ئايا دروسته
 ؟  وه كانی بته و وانه بری ئه كو له سكی تر تاوه كه به

خوای   وه نه مم بده وت وه مه وده  یه من پرسیاركم ھه :پرسیار
  مامۆستایان له ندك له ، ھه وه پاداشتی خرتان بداته  وره گه
جگای  سانكی تر له چن كه وفركردن ده  رده روه تی په زاره وه

ك  ر كریه رامبه به له  وه كانیان بنه كو وانه نن تاوه خۆیان داده
قی تری با  و مامۆستایه ری، وئه سه ون له كه ردووالیان ڕده ھه  كه

  سانه كه  و جۆره كاتكدا ئه گرت، له ده بۆخۆی ھه  كه مووچه
، یان  مامۆستایی كاری تریان نییه  له  ن جگه كه ده  مه ئه
وی تری  وئه  وه نه ك ده یه ند وانه ندك جار خۆیان چه ھه
، ئایا  وه بۆیان بنه  پاره ی به وه سانكی تر بۆ ئه كه ن به ده ده
م  ؟ بۆ زانینیشتان ئه چییه  م كاره حوكمی ئه  وه رعه ڕووی شه له

و  ی ئه ئاگاداری ئیداره ندك جار به ھه  كارانه  جۆره
 .  وه پاداشتی خرتان بداته  وره كرت، خوای گه ده  خوندنگایانه

 .  وره سوپاس بۆ خوای گه :م وه

 :  كركار دوو جۆر كركاره  وه رعه ڕووی شه له

  واته  ناسراوه) أجیر خاص(  به كركارك كه :میان  كه یه
سك  ت كار بۆ كه تایبه كي دياركراو به يه هكركارك بۆ ماو

سك بۆ مانگك یان دوو مانگ یان  ی كه وه كو ئه كات، وه ده
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بت  دا ده یه و ماوه سكی تر بكات وله ساك وزیاتر كار بۆ كه
و بت،  زانجی بۆ ئهبكات وسوود وقا  سه و كه نھا كار بۆ ئه ته

سوود   كه  ناسراوه) أجیر عام(كركاری گشتی   جۆركی تریان به
  ك به نه  وه یه كه كاره به  نده به  كركاره  م جۆره و قازانجی ئه

ستای خانوو  رگدروو یان وه ك كاری به ، وه  وه یه كه ی كاره ماوه
  له كانیان نه خاوه  كارانه  م جۆره ئه  دروستكردن، چونكه

 .كانیان  ك كاتی كاره گرن نه رده كانیاندا كرێ وه ر كاره رامبه به

ندی  كارمه  ی كه سانه و كه یری مامۆستاش، ئه مامۆستا و غه
كانیان  كاره كه  وه ته ی كركاری تایبه چوارچوه  چنه تن ده حكومه

و  بت له ده  كه  وه نكی دیاری كراوه مه كات وزه  به  نده به
 .بت یان نه كه ن كاره ن بۆ خاوه كه سی تر نه دا كار بۆ كه یه ماوه

  وه رعه ڕووی شه له) أجیر خاص(ت  كركاری تایبه  جا بۆیه
ی  كه كاره  بری خۆی دابنت كه سكی تر له كه  كه  دروست نییه

زاتر  خۆیشی شاره له  سه و كه ند ئه رچه نجام بدات، ھه بۆ ئه
و  بوونی ئه به  نده به  و كریه هئ  ولھاتووتریش بت، چونكه

ر كركاری  سه له  واجبه  سكی تر، بۆیه ك كه بۆ خۆی نه  سه كه
تی  كردویه  ی كه سته و گربه ڵ ئه گه فا بت له وه به  ت كه تایبه

  ی كه ته و ئایه ی ئه گه به  ویش به دا، ئه كه ن كاره ڵ خاوه گه له

ْوفُوا بِالُْعُقودِ يَا  (: رموت  فه ده  وره خوای گه
َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَ�ّ ّ�ُ

َ
سورة [ )�
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  ڕتان ھناوه ی باوه سانه و كه ی ئه ئه:   واته] ١: المائدة
 .ن  ده نجامی ده ئه  ی كه ستانه و گربه ڵ ئه گه فابن له وه به

م  له) تی خوای ل بیت حمه ڕه( شخ اإلسالم إبن تیمیة 
قدر أجرتھم بالعمل ال بالزمان الذين ت«: ت  ده  وه یه باره

ويسمى األجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدھم بحيث 
يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل ، والعمل دين في 

 »ذمته كديون األعيان ليس واجبا على عينه كاألجير الخاص
  ی كه و كركارانه ئه:   واته]  )٣٠/٧٣(مجموع الفتاوى [

ك  نه  وه نجامدانی كاركی دیاریكراوه ئه  به  نده كانیان به كاره
اری وترت كرك پیان ده  ، كه وه ن و كاتكی دیاركراوه مه زه  به

دا كرا  گه ستكیان له ر گربه گه ئه) األجير المشترك(ش  ھاوبه
نجامی  كو ئه تاوه  ردنیاندایه گه  له  و كاره وا ئه بۆ كارك، ئه

  و كاره سكی تر ڕابسپرت ئه بۆی كه  دروسته  ن، بۆیه ده دده
  كه  وه ته ی كركاری تایبه وانه پچه ، به كه ن كاره بكات بۆ خاوه

سكی تر ڕابسپرت بۆ  بری خۆی كه له  ست نییهدرو
 . و كاره نجامدانی ئه ئه

ويستحق األجير الخاص  « :  كتابی شرح المقنع یشدا ھاتووه له
األجرة بتسليم نفسه ، وتتعلق اإلجارة بعينه كالمبيع المعين 

ت  كركاری تایبه:   واته]  )٤/٣٣( كشاف القناع[  » ..فال يستنيب
خۆی   ی كه و كاره ری ئه رامبه به له  یه وه ئهقی  حه موسته

ی  كركه  ربگرت، بۆیه شی وه دات بۆ خۆی كركه نجامی ده ئه



 

6 

فرۆشت  ده  ی كه و كایه ك چۆن ئه ، وه وه خۆیه به  ته تایبه
  و كایه ئه  ودروست نییه  وه خۆیه به  ته شی تایبه كه نرخه

 .كی تر  كایه  بگۆڕرت به

( شخ ابن باز   له  پرسیاركی تر كراوه  م پرسیاره ی ئه ھاوشوه
أرجو من سماحتكم  «: پرسن لی  وده) تی خوای ل بت حمه ره

التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من 
األئمة والحفاظ ، واإلمام ال يحضر إال يوم الجمعة بحجة أنه 

لم على ذلك مرتبا مشغول بأعماله األخرى ، علما بأنه يتس
 شھريا ويعطي جزءا منه لمن ينوب عنه ، جزاكم الله خيرا ؟

ی خۆی  وه ر ئه به وتك له بۆ ئیمامی مزگه  ئایا دروسته:    واته »
زا  سكی تری شاره بری خۆی كه و بۆی ناكرت له  شغوه زۆر مه

كان بكات،  و نوژه بری ئه كو له وحافظی قورئان دابنت تاوه
كرت نوژی  نھا بۆی ده ته  وه رقایه ھۆی سه خۆی به  چونكه

خۆی   و ئیمامه بكات ؟ بۆ ئاگاداریشتان ئه  كه كه ینی بۆ خه ھه
ت  حكومه  كی دیاری كراوی خۆی له یه مووچه  مانگانه

كانی بۆ  نوژه  ی كه سه و كه دات به ندكی ده گرت و ھه رده وه
 .  وه ان بداتهپاداشتی خرت  وره كات ؟ خوای گه ده

الذي يظھر لي أنه ال يجوز « : ت  مدا ده وه شخ ابن بازیش له
لھذا اإلمام أن يفعل ما ذكره السائل إال بمراجعة الجھة 
المختصة فيبين للجھة المختصة أن له شغال فال يستطيع 
الحضور إال في اليوم الفالني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا 
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ستناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء له أن يستنيب ، ا
الصالة والقراءة في العلم ، حتى يكون النائب قائما مقامه في 
كل شيء ، أما كون اإلمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى 
غيره فھذا ال يجوز إال بإذن الجھة المختصة فإذا سمحت له 

جموع م[  »وعين من يصلح أن يكون نائبا عنه فال حرج في ذلك
ی من بیزانم دروست  وه ئه:    واته] )٣٠/١٣٢" (فتاوى ابن باز 

  وه بكات به  یه و شوه كاركی له  وته و مزگه بۆ ئیمامی ئه  نییه
ندیدار بكات و بۆیان ڕوون  یوه نی په الیه پرس به  بت كه نه

ینی یان  ڕۆژی ھه  شغوه ی زۆر مه وه ر ئه به خۆی له  كه  وه بكاته
بت  وت ئاماده مزگه بت بۆی ناكرت له ۆژ و فن رۆژ نهفن ڕ

و  ر ئه گه بری خۆی، جا ئه له  زای داناوه سكی تری شاره كه   بۆیه
  و كاته ی پدا، ئه و كاره تی ئه مۆه  ندیداره یوه په  نه الیه

  له  زاتر و باشتره خۆی شاره ك خۆی یان  له سكی وه كه  دروسته
جگای خۆی،  كانیدا ڕابسپرت له انی نوژهجھن عیلم  وبه

ربگرت وپاشان  وه  كه سه خۆی مووچه م كه ر ئه گه م ھاتوو ئه به
جگای  سكی تر له ندیدار كه یوه نی په ب پرسی الیه به بت 

ك  ر وه گه ، مه دروست نییه  وه رعه ڕووی شه له  مه خۆی دابنت ئه
 ن  ی پ بده و كاره تی ئه هندیدار مۆ یوه نی په ووتمان الیه

و  بۆ ئه  بت دروست نییه  م پیه رزم به جا برای به
ت و  حكومه  كی دیاری كراو له یه مووچه  ی كه مامۆستایه

ی  وه ر ئه رامبه به گرت له رده وفركردن وه   رده روه تی په زاره وه
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ب  بهسكی تر  ، كه بۆی دیاركراوه  ی كه و وانانه ست به ھه  كه
كرێ بگرت و بك  به  رده روه تی په زاره تی وه ئیزن و مۆه

كانی بۆ  وانه  شه كو به ی خۆی پ بدات تاوه كه مووچه له
 . وه بته

 .  زاتره ش زانا وشاره وره خوای گه
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ئايا دروسته مامۆستایهك كرێیهك بدات


بهكهسێكی تر تاوهكو لهبری ئهو وانهكانی بڵێتهوه ؟

پرسیار: من پرسیارێكم ههیه ودهمهوێت وهڵامم بدهنهوه خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه، ههندێك لهمامۆستایان له وهزارهتی پهروهرده وفێركردن دهچن كهسانێكی تر لهجێگای خۆیان دادهنێن تاوهكو وانهكانیان بڵێنهوه لهبهرامبهر كرێیهك كه ههردوولایان ڕێدهكهون لهسهری، وئهو مامۆستایه باقی تری مووچهكه بۆخۆی ههڵدهگرێت، لهكاتێكدا ئهو جۆره كهسانه ئهمه دهكهن جگه له مامۆستایی كاری تریان نییه، یان ههندێك جار خۆیان چهند وانهیهك دهڵێنهوه وئهوی تری دهدهن بهكهسانێكی تر بۆ ئهوهی بهپاره بۆیان بڵێنهوه، ئایا لهڕووی شهرعهوه حوكمی ئهم كاره چییه؟ بۆ زانینیشتان ئهم جۆره كارانه ههندێك جار بهئاگاداری ئیدارهی ئهو خوێندنگایانه دهكرێت، خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه .


وهڵام: سوپاس بۆ خوای گهوره .


لهڕووی شهرعهوه كرێكار دوو جۆر كرێكاره :


یهكهمیان : كرێكارێك كهبه (أجیر خاص) ناسراوه واته كرێكارێك بۆ ماوهيهكي دياركراو بهتایبهت كار بۆ كهسێك دهكات، وهكو ئهوهی كهسێك بۆ مانگێك یان دوو مانگ یان ساڵێك وزیاتر كار بۆ كهسێكی تر بكات ولهو ماوهیهدا دهبێت تهنها كار بۆ ئهو كهسه بكات وسوود وقازانجی بۆ ئهو بێت، جۆرێكی تریان به كرێكاری گشتی (أجیر عام) ناسراوه كه سوود و قازانجی ئهم جۆره كرێكاره بهنده بهكارهكهیهوه نهك به ماوهی كارهكهیهوه، وهك كاری بهرگدروو یان وهستای خانوو دروستكردن، چونكه ئهم جۆره كارانه خاوهنهكانیان له بهرامبهر كارهكانیاندا كرێ وهردهگرن نهك كاتی كارهكانیان .


مامۆستا و غهیری مامۆستاش، ئهو كهسانهی كه كارمهندی حكومهتن دهچنه چوارچێوهی كرێكاری تایبهتهوه كهكارهكانیان بهنده به كات وزهمهنێكی دیاری كراوهوه كه دهبێت لهو ماوهیهدا كار بۆ كهسی تر نهكهن بۆ خاوهن كارهكهیان نهبێت.


جا بۆیه كرێكاری تایبهت (أجیر خاص) لهڕووی شهرعهوه دروست نییه كه كهسێكی تر لهبری خۆی دابنێت كه كارهكهی بۆ ئهنجام بدات، ههرچهند ئهو كهسه لهخۆیشی شارهزاتر ولێهاتووتریش بێت، چونكه ئهو كرێیه بهنده بهبوونی ئهو كهسه بۆ خۆی نهك كهسێكی تر، بۆیه واجبه لهسهر كرێكاری تایبهت كه بهوهفا بێت لهگهڵ ئهو گرێبهستهی كه كردویهتی لهگهڵ خاوهن كارهكهدا، ئهویش به بهڵگهی ئهو ئایهتهی كه خوای گهوره دهفهرموێت : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [سورة المائدة :1] واته : ئهی ئهو كهسانهی باوهڕتان هێناوه بهوهفابن لهگهڵ ئهو گرێبهستانهی كه ئهنجامی دهدهن .


شێخ الإسلام إبن تیمیة ( ڕهحمهتی خوای لێ بیت) لهم بارهیهوه دهڵێت : «الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان ويسمى الأجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل ، والعمل دين في ذمته كديون الأعيان ليس واجبا على عينه كالأجير الخاص» [مجموع الفتاوى (30/73) ] واته : ئهو كرێكارانهی كه كارهكانیان بهنده به ئهنجامدانی كارێكی دیاریكراوهوه نهك به زهمهن و كاتێكی دیاركراوهوه، كه پێیان دهوترێت كرێكاری هاوبهش (الأجير المشترك) ئهگهر گرێبهستێكیان لهگهڵدا كرا بۆ كارێك، ئهوا ئهو كاره له گهردنیاندایه تاوهكو ئهنجامی ددهدهن، بۆیه دروسته بۆی كهسێكی تر ڕابسپێرێت ئهو كاره بكات بۆ خاوهن كارهكه، بهپێچهوانهی كرێكاری تایبهتهوه كه دروست نییه لهبری خۆی كهسێكی تر ڕابسپێرێت بۆ ئهنجامدانی ئهو كاره.


لهكتابی شرح المقنع یشدا هاتووه : « ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه ، وتتعلق الإجارة بعينه كالمبيع المعين فلا يستنيب.. »  [كشاف القناع (4/33) ] واته : كرێكاری تایبهت موستهحهقی ئهوهیه لهبهرامبهری ئهو كارهی كه خۆی ئهنجامی دهدات بۆ خۆی كرێكهشی وهربگرێت، بۆیه كرێكهی تایبهته بهخۆیهوه، وهك چۆن ئهو كاڵایهی كه دهفرۆشێت نرخهكهشی تایبهته بهخۆیهوه ودروست نییه ئهو كاڵایه بگۆڕرێت به كاڵایهكی تر .


هاوشێوهی ئهم پرسیاره پرسیارێكی تر كراوه له شێخ ابن باز ( رهحمهتی خوای لێ بێت) ودهپرسن لێی : « أرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى ، علما بأنه يتسلم على ذلك مرتبا شهريا ويعطي جزءا منه لمن ينوب عنه ، جزاكم الله خيرا ؟ » واته :  ئایا دروسته بۆ ئیمامی مزگهوتێك لهبهر ئهوهی خۆی زۆر مهشغوڵه و بۆی ناكرێت لهبری خۆی كهسێكی تری شارهزا وحافظی قورئان دابنێت تاوهكو لهبری ئهو نوێژهكان بكات، چونكه خۆی بههۆی سهرقاڵیهوه تهنها بۆی دهكرێت نوێژی ههینی بۆ خهڵكهكه بكات ؟ بۆ ئاگاداریشتان ئهو ئیمامه خۆی مانگانه مووچهیهكی دیاری كراوی خۆی له حكومهت وهردهگرێت و ههندێكی دهدات بهو كهسهی كه نوێژهكانی بۆ دهكات ؟ خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه .


شێخ ابن بازیش لهوهڵامدا دهڵێت : « الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب ، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم ، حتى يكون النائب قائما مقامه في كل شيء ، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبا عنه فلا حرج في ذلك»  [مجموع فتاوى ابن باز " (30/132)] واته :  ئهوهی من بیزانم دروست نییه بۆ ئیمامی ئهو مزگهوته كارێكی لهو شێوهیه بكات بهوه نهبێت كه پرس بهلایهنی پهیوهندیدار بكات و بۆیان ڕوون بكاتهوه كه خۆی لهبهر ئهوهی زۆر مهشغوڵه ڕۆژی ههینی یان فڵان ڕۆژ و فڵان رۆژ نهبێت بۆی ناكرێت لهمزگهوت ئامادهبێت بۆیه كهسێكی تری شارهزای داناوه لهبری خۆی، جا ئهگهر ئهو لایهنه پهیوهندیداره مۆڵهتی ئهو كارهی پێدا، ئهو كاته دروسته كهسێكی وهك خۆی یان  لهخۆی شارهزاتر و باشتره له عیلم  وبهجێهێنانی نوێژهكانیدا ڕابسپێرێت لهجێگای خۆی، بهڵام هاتوو ئهگهر ئهم كهسه خۆی مووچهكه وهربگرێت وپاشان بێت بهبێ پرسی لایهنی پهیوهندیدار كهسێكی تر لهجێگای خۆی دابنێت ئهمه لهڕووی شهرعهوه دروست نییه، مهگهر وهك ووتمان لایهنی پهیوهندیدار مۆڵهتی ئهو كارهی پێ بدهن 


جا برای بهرێزم بهم پێیه بێت دروست نییه بۆ ئهو مامۆستایهی كه مووچهیهكی دیاری كراو له حكومهت و وهزارهتی پهروهرده  وفێركردن وهردهگرێت لهبهرامبهر ئهوهی كه ههڵسێت بهو وانانهی كه بۆی دیاركراوه، كهسێكی تر بهبێ ئیزن و مۆڵهتی وهزارهتی پهروهرده بهكرێ بگرێت و بڕێك لهمووچهكهی خۆی پێ بدات تاوهكو بهشه وانهكانی بۆ بڵێتهوه.


خوای گهورهش زانا وشارهزاتره .
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