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 اإلجارة)ب 

هذا اخلامس من مسائل املعامالت، تقدم عند� البيع، وهو عقد على  "اإلجارة: اخلامس":  رمحه هللاولهق
 .عني؛ إما حاضرة وإما غائبة، ويقابل هذا العقد على منفعة العني، وهو اإلجارة

 .، وقد تقدم بنوعيه؛ عني حاضرة وعني غائبة"ًعينا إما البيع": قوله رمحه هللا
، وهذا هو الذي سنبحثه اآلن، وهو اإلجارة؛ فإن اإلجارة هي بيع املنفعة، "منفعة وإما": وله رمحه هللاق

هذا تعريف اإلجارة، أقصر تعريف لإلجارة هو بيع املنافع، فإن احلقيقة يف عقود اإلجارة بشىت صورها أنه 
 .ًعقد على منفعة؛ إما أن تكون املنفعة يف عني أو تكون عمال من عامل

 أنواع اإلجارة وصورها

 : بـ هو املعقود عليه يف عقد اإلجارة، مث بني ما"اإلجارة وهي": قوله رمحه هللا
، تستأجر هذه السيارة للسفر عليها، اآلن عقد "نفعها منها Qخذ عني على إما وهي": وله رمحه هللاق

 .وىلاألصورة العلى عني الستيفاء املنفعة منها، هذه 
 وهو أن تعقد على إيصالك إىل البلد ثانية،الصورة ال هذه ،"عني من منفعة على وإما" :قوله رمحه هللا

 - إذا كانت وسيلة النقل طائرة -الفالين بواسطة القطار، أنت مل تعقد على قطار بعينه وال طائرة 
 ُبعينها، أنت عقدك على منفعة تستوىف من عني، هذه العني قد تكون هذه أو تلك أو تلك، ليس لك

 .hملنفعة املعقود عليهاُعالقة hلعني اليت يستوىف منها النفع، إمنا لك 
 .وهذا عقد على عملهذه الصورة الثالثة،  "شخص من منفعة على وإما" :قوله رمحه هللا

 :فاملنفعة
 .إما أن تكون مستوفاة من أعيان -
 .وإما أن تكون مستوفاة من عامل -

 :ورlنفإذا كانت مستوفاة من أعيان فلها ص
 .تستوىف املنفعة منهامعينة أن يكون العقد على عني  :الصورة األوىل
 .ً كائنا ما كانت تلك العنيٍ على منفعة تستوىف من عني العقدكونيأن  :الصورة الثانية
 املنفعة، مثل ً، تستأجر أرضا لزراعتها، فهنا عني تستوىف منها"للزرع أرض كإجارة األوىل": قوله رمحه هللا

 .سيارة تسافر عليها
، فاملعقود عليه هو املنفعة، ال العني، "ذلك وحنو الدابة، وركوب ،دار كسكىن: والثانية": وله رمحه هللاق

ًسكىن دار سواء كانت هذه الدار هنا أو هناك، مثلما حتجز مثال سكىن نزل يف فندق، حىت لو حددوا 
ثاين فأنت قد عقدت معهم على منفعة، وهي سكىن غرفة، سواء لك الغرفة هي يف الطابق األول أو ال

كانت يف الدور األول أو الثاين أو الثالث، ال دخل لك يف هذا التعيني؛ ألنك مل تعقد على غرفة 
 .بعينها، إمنا عقدت على منفعة تستوىف من عني
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عقد اإلجارة، وهو املنفعة  هذا هو النوع الثالث من املعقود عليه يف "الشخص ومنفعة": قوله رمحه هللا
 .املستوفاة من عامل

 وهذا بيان أن العقد على "املشرتك فهو العمل سلمه وإن اخلاص األجري فهو تسلمه إن": وله رمحه هللاق
 :العمل له صورlن

 .� يكون فيها األجري خاصا:الصورة األوىل
 .ً يكون فيها األجري مشرتكا:والصورة الثانية

 .ر نفعه hلزمن، هذا تعريفهُِّد قاألجري اخلاص هو من
 .ر نفعه hلعملُِّداألجري املشرتك هو من قو

ًفمثال عندما تذهب بثوبك إىل الغسال لغسله، أنت استأجرت العامل هنا على عمل أو استأجرته يف 
 .ر نفعه hلعمل، ال hلزمنَّقدُزمن؟ على عمل، أجري خاص أو أجري مشرتك؟ أجري مشرتك؛ ألنه ي

ًتستأجر مدرسا يدرس أوالدك القرآن ساعةعندما   يف اليوم، أجري خاص أو أجري مشرتك؟ أجري خاص؛ ً
 .ر hلزمنِّدُألن نفعه ق

 .األجري اخلاص واألجري املشرتكبني ختتلف فيها أحكام اإلجارة أخرى ومثة أحكام 
 


