
 :الركن الثاني : العاقدان وما يشترط فيهما 
ويشترط فيهما لالنعقاد العقل ، فال تنعقد اإلجارة من المجنون وال من الصبيي الب ال ال 

 يميز، فال خالف في أنها ال تنعقد إال من جائز التصرف في المال .
ويشترط في العاقبدنن لصصب أ أن يقبي هينهمبا ربن تبراا، فب اا وقبي العقبد مشبو ا  ب  را  

هصبأ ومبن معهبل لصصب أ واليبأ إنشباد العقبد، فعقبد ف نه يفسد. كما يشترط الشافعيأ وال نا
 الفضولي يعتير رندهل فاسدا.

 الركن الثالث : م ل اإلجارة : الكالم هنا نتناول منفعأ العين المؤجرة، واألجرة.
أ. منفعببأ العبببين المبببؤجرة : هببب ا وقبببد ايبببترط الفقهبباد فبببي منفعبببأ المعقبببود رصيهبببا خمسبببأ 

 يروط هي : 
منفعببأ معصومببأ رنببد التعاقببد رصمببا  تنتفببي  ببه الجهالببأ المؤديببأ الشببرط األول: أن تكببون ال

 إلى النزاع .
الشببرط الثبباني: ويشببترط لصبب أ اإلجببارة أن يءببون اسببتيفاد المنفعببأ مقببدورا   قيقببأ ودون 

  رج يرري، الك أن العقد ال يءون وسيصأ إلى نيل المعقود رصيه هدون الك.
نفعبأ أن تكبون مقصبودة ،  معنبى أن الشرط الثالث : ويشبترط لصب أ اإلجبارة رصبى الم

يعتبباد النببباع التعامببل ههبببا . وهببو مببب ه   عببُ الفقهببباد . مثالببه  ربببدم جببوا  اسبببت جار 
األيببجار لتجفيببث الثيبباا رصيهببا واالسببتنالل ههببا ،ألن هبب   منفعببأ  يببر مقصببودة مببن 
الشجر . وأجا  البيعُ اخخبر مبن الفقهباد أن يسبتلجر الرجبل الشبجر والنفبل ليجفبث 

ا ببببه أو نيسبببباها رصيهببببا ليسببببتنل  نصهببببا ، وارتيببببروا الببببك مببببن قييببببل المنفعببببأ رصيهببببا  ي
 المقصودة .

ردم انتفاع األجير  عمصه المعقود رصيه، فب ن كبان ننتفبي  عمصبه لبل تجبز الشرط الرا ي : 
اإلجارة ، ألنه  ين   يءون رامال  لنفسه، فال يسبت   األجبر إا ال يسبت   إنسبان أجبرا  

 رصى رمصه لنفسه.
ورصببى هبب ا يفببرج مببا إاا اسببتلجر رجببال  رصببى العمببل فببي يببيد هببو فببي يببريءه ، كببلن 
يءببون هببين أ نببين أعببام فلسببتلجر أ ببدهما  ببا يه رصببى أن ي مببل نصببييه مببن الاعببام 

 إلى مءان معصوم ، والاعام مشترك هينهما ،ف مصه كصه ، فال يست   أجرا. 



رتببب  الفقهببباد رصبببى هببب ا الشبببرط الفبببامت: أن تكبببون المنفعبببأ ممصوكبببأ لصمبببؤجر . وقبببد 
الشببرط أنببه ال يجببو  اسببت جار  ببائل يسببتنل  نصببه، ألنهببا منفعببأ  يببر ممصوكببأ لمالببك 
ال ببائل . وكبب لك ال ننفبب  اسببت جار دا ببأ مببن  يببر مالكهببا وال دار مببن  يببر مالكهببا ألن 
المبؤجر ال يمصبك منببافي ربين هببي مصبك  يببر  ، وهب   هببي أجبارة الفضببولي وهبي متوقفببأ 

، فببلن أجا هببا قيببل اسببتيفاد المنفعببأ نفبب و و ال  اصبب ، وأن أجا هببا  رصببى أجببا ة المالببك
  عد استيفاد المنفعأ، لل تجز اإلجارة ، وكان  األجرة لصعاقد الفضولي ال لصمالك .

 ا . األجرة ويروأها :
األجرة : هي هدل المنفعأ التي وقي رصيها رقبد اإلجبارة ، فهبي فبي اإلجبارة كبالثمن فبي 

د معاوضأ ، ل ا كان كل ما يصصح  منبا  فبي الييبي يصبصح أجبرة فبي الييي إا كالهما رق
 اإلجارة ، وما ال يصح  منا  في الييي ال يصح أجرة في اإلجارة . 

  :ويشببترط فيهببا : أن تكببون مبباال  معصومببا  متقومببا ، واأل ببل فببي ايببتراط العصببل قولببه
 إليها و التعين.. وي صل العصل  اإليارة  من أستلجر أجيرا  فصيعصمه أجر  

 انقضاد اإلجارة :  -
اتف  الفقهاد رصى أن اإلجارة تنتهي  انتهاد المدة، أو ههالك المعقود رصيبه المعبين، أو 

  اإلقالأ.
واه  ال نفيأ إلى أنها تنقضي أيضا  موو أ د المتعاقدنن، أو أرود ر ر يمني مبن 

األ ببل فبببي األجببرة أنهبببا االنتفبباع  بببالعين المسببتلجرة، والبببك هنبباد رصبببى أنهببل نبببرون أن 
 تتجدد هتجدد المنفعأ.
 أوال : انقضاد المدة : 

 إاا كان  اإلجارة م ددة المدة وانته  ه   المدة، ف ن اإلجارة تنتهي  ال خالف.
 يبر أنبه قبد نوجبد رب ر يقتضبي امتبداد المبدة، كبلن تكبون أرضبا  راريبأ، وفببي األرا 

ئرة فبي الجبو، وانقضب  المبدة قيبل  رع لل يست صد، أو كان  سفينأ في الي ر، أو أا
 الو ول إلى األرا.

  انيا: انقضاد اإلجارة  اإلقالأ: 
من أقال نادمبا هيعتبه أقبال ث رثرتبه نبوم    : ما أن اإلقالأ جائزة في الييي؛ لقوله 

 فهي ك لك جائزة في اإلجارة؛ ألن اإلجارة هيي منافي. القيامأ 



 لجور : الثا : انقضاد اإلجارة ههالك الم
تفسخ اإلجارة  سي  هالك العين المستلجرة   يث تفوو المنافي المقصودة منها كصيبأ، 
 السفينأ إاا نقض  و ارو ألوا ا، والدار إاا انهبدم  و بارو أنقاضبا، وهب ا القبدر 

 متف  رصيه . 
 را عا : فسخ اإلجارة لصع ر:

 المسبببتلجر ت فبببتح نببرا ال نفيبببأ جبببوا  فسببخ اإلجبببارة ل بببدود رببب ر  ل ببد العاقبببدنن، أو 
الجيل( وال نيقى العقد ال مبا ويصبح الفسبخ، إا ال اجبأ تبدرو إليبه رنبد العب ر؛ ألنبه لبو 
لزم العقد  ين ب  لصبزم  با   العب ر ضبرر لبل نصتزمبه  العقبد. فكبان الفسبخ فبي ال قيقبأ 

 امتنارا من التزام الضرر، وله واليأ الك .
 خامسا : انفساخ اإلجارة  الموو :

أن اإلجارة تنقضي  موو أ د العاقدنن الص نن يعقدان لنفسيهما، كما نرا ال نفيأ 
 تنقضي  موو أ د المستلجرين أو أ د المؤجرين في  صته فقل .


