
 ( سة : عقد اإلجارةماخ) المحاضرة ال
، وأجرر العالرص حراال العررص ر ري  تعريف االجارة لغة : يقال أجر الشيء أكررا   -

 أن يكون أجيرًا عند  وجرعه أجراء .
 اإلجارة في االحطالح : هي عقد يفيد ترليك الرنفعة الرعلولة بعوض لعلوم .

 لشروعيتها : ثبت لشروعية اإلجارة بالكتاب ، والسنة ، واإلجراع ، والرعقول . -
رررر ألررررا الكترررراب فقررررول   تعررررال  :  –أ  يحررررَر َلرررر   َقاَلررررتح   اح ََ رحُ    ن   ررررَت حج  َداُهَرا َياَأَبررررت  اأح

رريُ    َل  ِح َ  الحَقررو ْلأ ا ررَت حَجرح ررَدَّ ابحَنتَرري  َهرراَتيح   َعَلرر  َأنح 62اأح ررَك   اح َِ رري ُأر يررُد َأنح ُأِّحك  ( َقرراَل   ِّي 
َأ َوَلررا ُأر يرُد أَ  نحرد  ر ح ع  رًرا َفر  ررَت َعشح َجرَف َفر  نح َأتحَررح ُدِّ ي تَر حُجَرِّ ي َثَرراِّ َي ا  نح َأُشرَّ  َعَليحرَك َأررَتج 

يَ    ِ ال  َ  الص   .  6٢القصص:    نح َشاَء َّللا ُ ل 
طر  ت لحرَك  فقررأ :  ولا روْل ع  عتبة ب  الرنذر قال : كنا عند رأول          

 ن لوأر   ( اتر   اا بلرق قصرة لوأر ، قرال: ١ النررص: آَياُ  الحُقرحآن  َوك َتاَب ُلب يَ  
  أجر ِّفسه ثراِّي اجف أو عشرًا عل  عفة فرجه وطعام بطنه . 
: ثالثررررررة أن  قررررررال    قررررررال :  وألررررررا السررررررنة : لررررررا حرررررر  أن رأررررررول    –ب 

َصرررهي مرروم القيالررة، رجررص أعطرر  برري ثرري حرردر، ورجررص برراع ارررًا ف كررص ثرنرره، ورجررص 
 . واَِبار في هذا كثيرة . أأت جر أجيرًا فستوف  ولي موفي أجر  

 وألا اإلجراع اِلة أجرعت عل  جواز اإلجارة .  –ج 
الرعقررول :  ن الِاجررة  لرر  الرنررافة كالِاجررة  لرر  اِعيرران، فلرررا جرراز العقررد علرر   -د 

 اِعيان، لزم جواز اإلجارة عل  الرنافة أيضًا .
 أِّواع اإلجارة : اإلجارة ِّوعان :

 ذا. جارة عل  لنفعة عي  لعلولة ، ك جرتك هذ  الدار بك - ١
 جارة عل  عرص لعلوم ، كر ن يسرت جر شاصرًا لبنراء جردار، أو ارر  أرض، أو  - 6

 ارص لتاع .
والرنفعة قد تكون لنفعة عي  كسركن  الردار، وركروب السريارة، وقرد تكرون لنفعرة عررص، 
لثررص عرررص البنرراء، والِررداد، والايرراو وِِّرروهي، وقررد تكررون لنفعررة الشرراص الررذْل مبررذل 

 جهد  كالاادم والعالص.
 كان عقد اإلجارةأر 



ياتلرررررق الفقهررررراء فررررري تعرررررداد أركررررران عقرررررد اإلجرررررارة ، فرررررالجرهور علررررر  أِّهرررررا: الصررررريغة 
 اإليجرراب والقبررول( ، والعاقرردان ، والرعقررود عليرره  الرنفعررة واِجرررة( . واهررل الِنفيررة 

  ل  أِّها الصيغة فقط .
 الرك  اِول : الصيغة :

عليهرررا، كاالأرررتاجار واالكترررراء جرهرررور الفقهررراء علررر  أن اإلجرررارة تنعقرررد بررر ْل لفررر  دال 
 واإلكراء . وتنعقد ب عرتك هذ  الدار شهرا بكذا؛ ِن العارية بعوض  جارة . 

كررررا تنعقرررد بوهبترررك لنافعهرررا شرررهرا بكرررذا، وحرررالِتك علررر  أن تسرررك  الررردار لرررردة شرررهر 
بكذا، أو للكتك لنافة هذ  الدار أنة بكذا، أو عو تك لنفعرة هرذ  الردار أرنة برنفعرة 

أررلرت  ليررك هررذ  الرردراهي فرري َياطررة هررذا، أو فرري دابررة حررفتها كررذا، أو فرري  دارأ، أو
ارلرري  لرر  لكررة، فيقررول: قبلررت، لررة أن هررذ  اِلفرراغ لرري تو ررة فرري اللغررة لررذلك، لكنهررا 

 أفاد  في هذا الرقام ترليك الرنفعة بعوض.
 * هص تنعقد باللف  البية ؟ للفقهاء رأيان في الرس لة :

 ها بلف  البية ، ِِّها ِّوع ل  البية فتنعقد بلفظه .الرأْل اِول : حِة اِّعقاد
 وإليه اهل : بعض الفقهاء .

 الرأْل الثاِّي : عدم اِّعقادها بلف  البية .
 وإليه اهل : البعض اآلَر ل  الفقهاء .

 ، لستدلي  برا ملي: 
.  ن اإلجرررارة والبيرررة يشرررتركان لررر  ايررري أن كررراًل لنهررررا يضرررا   لررر  العررري    رررافة ١

فالبد ل  التفرقة بينهرا بلف  تعر  به اإلجارة ل  البية ، كرا هرو الشر ن فري واادة ، 
 العقود الرتبامنة .

.  ن اإلجررارة عقررد ياتلررق عرر  البيررة فرري الِكرري واالأرري ، فالبررد  اًا لرر  لفرر  َررا  6
 بها.
 أاوال الصيغة : -

قرد  قد تكون الصيغة للعقد لنجزة ، وقرد تكرون لضرافة ، وقرد تكرون لعلقرة ، وعلر  كرص
 تقترن بشروو وقد ال تقترن .



التنجيز : تكون الصيغة لعقرد اإلجرارة لنجرزة  اا لري يضرق اإليجراب فيهرا  لر  زلر   -أ
لسررتقبص ، ولرري يعلررَّ علررر  شرررو حيررر لوجررود لِتررررص الوقرروع ، ك جرتررك هررذ  السررريارة 

 شهرًا أو هذ  الدار شهرًا ، فتنش  اإلجارة عند قبول اإليجاب أثر االِّتهاء لنه.
اإل رررافة : تكرررون حررريغة اإلجرررارة لضرررافة  اا أ ررريق اإليجررراب فيهرررا  لررر  زلررر   -ب 

الرسررتقبص، ك جرتررك هررذ  الرردار ابتررداًء لرر  السررنة الرقبلررة أو بعررد مررولي  لررثاًل، أو ِِّررو 
 الك، فصِة اإلجارة لة اإل افة ، لِص اَتال  بي  الفقهاء .

رو ، ِِّها ترليك التعليَّ : اهل الفقهاء ال  عدم جواز تعليَّ اإلجارة عل  الش
والتعليَّ عندهي لفسد للترليكا  أواء أكاِّت في اِعيان أم في الرنافة ، واأتثنوا 
ل  الك الوحية، ِِّها بطبيعتها عقد لضا  . وبناء عل  هذا  اا أجر شاص 

 آَر أر ه في جهة كذا أن زوجه أبنته لثاًل ، فالعقد فاأد.


