
 .اإلجارةأحكام المحاضرة العشرون: 

تعريفيا: في المغة: اسـ لما يعطي مف كراء لمف قاـ بعمؿ ما، جزاء لو عمي      
جارة. وأجره وآجره إذا أثابو عمي عممو، وال يقاؿ إال في  عممو، فيقاؿ لو أجر وأجرة وا 

 النفع دوف الضر.

 الدنيوي.روي، واألجرة في الثواب ويغمب األجر في الثواب األخ

 وفي االصطالح: 

عرفيا الحنفية : بانيا عقد يفيد تمميؾ منفعة معمومة مقصودة مف العيف المستأجرة 
 بعوض.)ومعنى مقصودة أي اف يعتاد الناس التعامؿ بيا(

وقاؿ المالكية: اإليجار: تمميؾ منافع شيء مباحة مدة معمومة بعوض. وبمثؿ ذلؾ 
 قاؿ الحنابمة.

د عمى منفعة مقصودة معمومة، قابمة لمبذؿ واإلباحة، بعوض وقاؿ الشافعية : )عق
.)  معمـو

 وقاؿ االمامية : ىي عقد عمى تممؾ المنفعة المعمومة بعوض معموـ.

 مشروعيتيا:

 أجمع المسمموف عمي أف اإلجارة جائزة ومشروعة، وعمدتيـ في ىذا الكتاب والسنة

 (.6أجورىف{ )الطالؽأما الكتاب: فيقولو تعالي: }فإف أرضعف لكـ فآتوىف 

فقد أمر اهلل تعالي اآلباء بإعطاء األجر عمي اإلرضاع، فدؿ عمي أف األجر حؽ 
لممرضعة، وىي ال تستحقو إال بالعقد، إذ لو أرضعت بدوف عقد كانت متبرعة، 

 والمتبرع ال يستحؽ شيئا، فكاف ذلؾ دليال عمي مشروعية العقد.



 ومف السنة: ما يأتي:

ف النبي، صمى اهلل عميو وسمـ، استأجر رجال مف بني الديؿ   روى البخاري )أ - 1
 يقاؿ لو: عبد اهلل بف االريقط وكاف ىاديا خريتا( أي ماىرا.

جير أجره قبؿ وروى ابف ماجو )أف النبي، صمى اهلل عميو وسمـ، قاؿ: أعطوا األ - 2
 أف يجؼ عرقو(.

 أركان اإلجارة وشروطها:

 )عاقداف، وصيغة، ومنفعة، وأجرة(. لإلجارة أركاف أربعة، وىي:     

 الركف األوؿ: العاقداف: وىما المؤجر والمستأجر.

ويشترط في كؿ منيما أف يكوف أىال لمتعاقد، بأف يكوف عاقال بالغا ، فال يصح عقد 
اإلجارة مف مجنوف وال صبي، ألف كال منيما ال والية لو عمى نفسو وال عمى مالو. 

في الماؿ، ألنيا عقد يقصد بو الماؿ، فال يصح إال وأف يكوف غير محجور التصرؼ 
 مف جائز التصرؼ فيو.

وال يشترط البموغ في القوؿ الثاني لمفقياء، فمو أجر الصبي المميز مالو أو نفسو: فإف 
ف كاف محجورًا عف التصرفات يقؼ عمى  كاف مأذونًا في ذلؾ وغيره ينفذ عقده، وا 

 إجازة وليو.

: كما في البيع، لقولو تعالى: }يا أييا الذيف آمنوا ال تأكموا كما يشترط رضا المتعاقديف
[ واإلجارة 4/ 22أموالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف تراٍض منكـ{ ]النساء:

 تجارة، لوجود معنى مبادلة الماؿ بالماؿ فييا.

 



 الركن الثاني: الصيغة: وهي اإليجاب والقبول.

جر ويدؿ عمي تمميؾ المنفعة بعوض داللة فاإليجاب: كؿ لفظ يصدر مف المؤ 
 ظاىرة، سواء أكاف صريحا أـ كناية.

 فمف الصريح: آجرتؾ ىذا أو أكريتؾ، أو ممكتؾ منافعو سنة بكذا.

 ومف الكناية: اسكف داري شيرا بكذا، أو جعمت لؾ منفعة ىذا الشيء بكذا.

المنفعة داللة ظاىرة، والقبوؿ: كؿ لفظ يصدر مف المستأجر ويدؿ عمي الرضا بتممؾ 
 كقولو: قبمت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت، ونحو ذلؾ.

ويقـو مقاـ الصيغة التعاطي إف جري العرؼ بذلؾ، كأف يدخؿ سيارة لنقؿ الركاب 
إلي مكاف معموـ، دوف أف يجري عقدا، ويعطي األجرة عند وصولو أو قبمو، فإف ذلؾ 

القبوؿ في الداللة عمي الرضا بالعقد إف صحيح، ألف التعاطي لو حكـ اإليجاب و 
 جري بو العرؼ.

 الركن الثالث: المنفعة، ويشترط فيها شروط عدة، منها:

أف تكوف متقومة، أي معتبرة ومقصودة شرعا أو عرفا، ليحسف بذؿ الماؿ في  -أ 
مقابمتيا، كاستئجار دار لمسكف، أو دابة أو سيارة لمركوب، ألنيا إذا لـ تكف ذات 

رعا كاف بذؿ الماؿ في مقابميا سفيا وتضييعا، وقد نيي الشرع عف إضاعة قيمة ش
 الماؿ:

 ػ فال يصح استئجار آالت الميو، لحرمة منفعتيا..

أف يكوف في مقدور المؤجر تسميميا، ليتمكف المستأجر مف استيفائيا. فمو كاف  -ب
 المؤجر عاجزا عف تسميـ المنفعة، حسا أو شرعا، لـ تصح اإلجارة.



 ال يصح تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة.ػ ف

ػ وال يصح استئجار أرض لمزراعة، ليس ليا ماء دائـ، وال يكفييا المطر المعتاد أو 
 ما في معناه كالثموج.

 لعدـ القدرة عمي تسميـ المنفعة في ىذه األشياء حسا.

الشرط الثالث لممنفعة: أف يكوف حصوليا لممستأجر، ال لممؤجر: فال تصح  -جػ 
، ألف ا إلجارة عمي القرب التي تحتاج إلي نية وال تدخميا النيابة كالصالة والصـو

منفعتيا ػ وىي الثواب ػ تعود عمي المؤجر ال المستأجر، وألف القصد منيا امتحاف 
 المكمؼ باالمتثاؿ وكسر النفس، وال يقـو غيره مقامو في ىذا.

ف كانت تحتاج إلي نية. فتصح وتصح اإلجارة عمي كؿ قربة وعبادة تدخميا النيابة وا  
اإلجارة عمي الحج عف العاجز والميت، ، ولذبح أضحية، ونحر ىدي، وتفرقة زكاة. 

 ألف ىذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فييا عف غير المكمؼ بيا أصال.

الشرط الرابع: أف ال يكوف في المنفعة استيفاء عيف قصدا: فال تصح إجارة  -د
مرتو، وال الشاة الستيفاء صوفيا أو لبنيا أو نتاجيا، ألف األصؿ البستاف الستيفاء ث

في عقد اإلجارة تمميؾ المنافع، فال تممؾ األعياف بعقدىا قصدا. وألف ىذا في الحقيقة 
 استيالؾ ال انتفاع، وموضوع اإلجارة في األصؿ االنتفاع ال االستيالؾ.

جاز، كما إذا استأجر امرأة فإذا تضمف عقد اإلجارة استيفاء منفعة تبعا ال قصدا 
لمحضانة واإلرضاع، أو لإلرضاع فقط، فإف ذلؾ يستتبع استيفاء لبف المرضع وىو 

 عيف، فيصح ذلؾ لمضرورة أو الحاجة الداعية إليو.

 .6قاؿ تعالي: }فإف أرضعف لكـ فآتوىف أجورىف{ الطالؽ



از، ألف ومثؿ ىذا لو استأجر دارا لمسكني، وليا حديقة فييا أشجار مثمرة، ج
 استيالؾ الثمر تبع الستيفاء المنفعة.

الشرط الخامس مف شروط المنفعة: أف تكوف معمومة لمعاقديف عينا وصفة وقدرا.  -ىػ
 فيشترط لصحة اإلجارة:

العمـ بعيف المنفعة: ويكوف ذلؾ ببياف محميا، فال تصح إجارة إحدى الداريف دارا  -
ميا. وكذلؾ لو قاؿ: أجرتؾ دارا، دوف دوف تعييف، لجيالة عيف المنفعة بجيالة مح

بياف أوصافيا أو اإلشارة إلييا. وذلؾ أف المنفعة ىي محؿ العقد في اإلجارة، فال بد 
مف تعيينيا ليصح العقد، ولما كانت المنفعة ليست شيئا ماديا يمكف تجسيده وتعيينو، 

 يانيا.استعيض عف ذلؾ ببياف محميا لمضرورة، فيقـو بياف محؿ المنفعة مقاـ ب

العمـ بنوع المنفعة وصفتيا: وذلؾ حيف يكوف المستأجر يختمؼ الناس في االنتفاع  -
 بو اختالفا ظاىرا ال يتسامح بو عادة.

فال تصح إجارة أرض لمزراعة دوف أف تعيف المزروعات التي ستزرع فييا، ألف أثر 
و يستأجرىا المزروعات عمي األرض يختمؼ مف النوع إلي نوع، فإذا ذكر المستأجر أن

ليزرع فييا ما يشاء صح العقد، ألنو يحمؿ عمي األشد، فإذا انتفع فييا باألخؼ كاف 
 لو ذلؾ مف باب أولي.

فإذا كانت المنفعة المرادة مما ال يختمؼ الناس فييا اختالفا ظاىرا يؤدي إلي المنازعة 
بياف مف صحت اإلجارة دوف بياف نوعيا، وذلؾ كاستئجار الدور لمسكني، فال يشترط 

سيسكف معو مف أسرتو، أو بياف ما سيضع في البيت مف أثاث وأمتعة، ألف ذلؾ مما 
 يتسامح الناس فيو عادة.

فإذا انتفع بيا بخالؼ الغالب والمعتاد لـ يكف لو ذلؾ، كما إذا انتفع بالدار بصناعة 
 أو تجارة.



ا بالدور وعميو: يشترط لصحة إجازة الدار إذا كانت في محمة ينتفع الناس فيي
بالسكني وغيرىا، أف يبيف نوع المنفعة مف سكني أو تجارة أو صناعة، كما ذكرنا، 

 وأف يبيف نوع التجارة أو الصناعة كذلؾ.

 وكذلؾ يشترط لصحة اإلجارة عمي عمؿ: أف يبيف نوع العمؿ الذي سيقوـ بو األجير.

يا ما يقدر بالزمف، العمـ بقدر المنفعة: ويختمؼ تقدير المنفعة باختالؼ نوعيا: فمن -
 ومنيا ما يقدر بالعمؿ، ومنيا ما يصح فيو األمراف.

أ(ػ فما تقدر فيو المنافع بالزمف: ىو كؿ منفعة ال يمكف ضبطيا بغيره وتقؿ وتكثر، 
أو تطوؿ وتقصر، كإجارة الدور لمسكني، فإف سكني الدار تطوؿ وتقصر، وكاإلجارة 

 قؿ ويكثر. لإلرضاع، فإف ما يشربو الرضيع مف المبف ي

فمثؿ ىذه المنافع ال يمكف تقديرىا بغير الزمف، ألف تحصيميا ال ينضبط بغير ذلؾ. 
وليذا جاء عمي لساف شعيب عميو السالـ: )عمى أف تأجرني ثماني حجج( فقد قدر 
نما استأجره لمرعي ونحوه، والرعي مف  منفعة استئجار موسي عميو السالـ بالزمف، وا 

 ىذا النوع مف المنافع.

 ما تجوز عميو اإلجارة مف الزمف:

ذا قدرت المنفعة بالزمف وجب أف يكوف مدة معمومة، تبقي فييا العيف المؤجرة  وا 
 غالبا، ليتمكف المستأجر مف استيفاء المنفعة المعقود عمييا.

والمرجع في معرفة المدة التي تبقي فييا كؿ عيف غالبا إنما ىو العرؼ وأىؿ الخبرة. 
 عيف إلي عيف: ويختمؼ ذلؾ مف

 ػ فاألرض ػ مثال ػ تصح إجارتيا مائة سنة أو أكثر.

 ػ والدار: تصح إجارتيا ثالثيف سنة.



 ػ والدابة: تصح إجارتيا عشر سنيف.

 وىكذا كؿ شيء عمي ما يميؽ بو، ويقدر أىؿ الخبرة أنو يبقي ىذه المدة.

 ما يستثني مف زمف اإلجارة:

ف الذي تستغرقو العبادات الواجبة التي ال ويستثني مف الزمف المستأجر عميو الزم
تؤدي إال في المدة المستأجر عمييا، وكذلؾ أوقات الطعاـ المعتادة لدي اإلجراء 
والمستأجريف. وكذلؾ إذا كانت المدة مقدرة بزمف طويؿ: استثني أياـ األعياد الثابتة 

ي ىذه األياـ بالشرع، وأياـ التعطيؿ الثابتة بالعرؼ، فإف األجير يستحؽ األجر عم
وتمؾ األوقات ولو لـ ينص عمييا في العقد، فال ينقصو المستأجر شيئا مف األجر 

 المتفؽ عميو لميـو أو الشير أو السنة.

ب( ػ ما تقدر فيو المنافع بالعمؿ: وذلؾ إذا كانت المنفعة معمومة في ذاتيا ولكنيا قد 
 تستغرؽ زمنا يقصر أو يطوؿ، فال يمكف ضبطيا بو.

 وذلؾ كاالستئجار لخياطة ثوب، وطالء جدار، وطبخ طعاـ، ونحو ذلؾ.

فإف مثؿ ىذه المنافع تقدر بالعمؿ وال تقدر بالزمف، ألف الزمف فييا قد يطوؿ وقد 
 يقصر، بينما العمؿ فييا منضبط ومحدد.

جػ. ما يصح تقدير المنفعة فيو بالزمف أو العمؿ: وذلؾ كاستئجار سيارة لمركوب، 
ر المنفعة بالزمف كأف يستأجر السيارة لتوصمو مف دمشؽ إلي مكة مثال، فيصح تقدي

فيكوف تقدير المنفعة بالعمؿ، وال ينظر إلي ما يستغرؽ مف الوقت، كما يصح أف 
يستأجر السيارة يوما أو يوميف، فتكوف المنفعة مقدرة بالزمف، سواء قطع بيا المسفة 

 أـ ال، وركبيا أـ ال.



فعة بالزمف والعمؿ معا، كما إذا استأجره ليخيط لو ىذا الثوب وال يصح أف تقدر المن
بيوـ، أو ليبني لو ىذا الجدار بيوميف، أو ليوصمو مف دمشؽ إلي مكة بثالثة أياـ، 
ألف العمؿ قد ال يستغرؽ الوقت المحدد، وقد يزيد عنو، فيكوف في ذلؾ غرر، فال 

 يصح العقد.

 

 
 


