
تعريفه
أنواع الوكالة

التفويض: لغة 

 
 
: اصطالحا

إقامة اإلنسان غيره 
مكانه ليقوم بعمل ما 

 عنه
 
بدال

در شرع االسالم للشخص توكيل غيره في أموره التي ال يق
عليها ويشق عليه تنفيذها لعجزه أو  ملرضه أو لسفره

شقة للتيسير عليهم ولدفع املفأجاز الشرع ذلك , وُبْعِده 
ورفع الحرج عنهم وسد حاجاتهم ومصالحهم

بإجماع العلماءجائز عقد الوكالة 
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ل قد يكون عمال

َّ
 العمل املوك

 
: واجبا
إخراج الزكاة أو توكيل أخوه في دفع 
 
 
النفقات على أهله كأن يكون مسافرا

 
 
 وقد يكون عمال

 
: مستحبا
إخراج الصدقة للفقراء

 
 
 وقد يكون عمال

 
: مباحا

التوكيل في األعمال التجارية 

حكم عقد الوكالة

مثال

ل أخوه صالح على بتوزي
َّ
ع محمد وك

الصدقات على الفقراء بإعطائه 
مبلغ لشراء الطعام والشراب

محمد: املوكل
أخوه صالح: الوكيل 
توزيع الصدقات: املوكل فيه 

فعلية بإعطاء النقود: الصيغة 

صيغة الوكالة

تصح الوكالة بأي قول أو 
فعل دل عليه
:صيغة قولية

يوكلت أخي خالد في بيع أرض 
:صيغة فعلية

إعطاء صك ملكية البيت 
ملكتب عقاري لبيعه

شروط عقد الوكالة

الحكمة من مشروعية الوكالة

1
 
 
ل مالكا

َّ
أن يكون املوك

للش يء املوكل فيه
فال يجوز توكيل ما ليس

 له
 
2مالكا

3

4

ل والوكيل جائزي التص
َّ
رف أن يكون املوك

فال تصح وكالة املجنون والصبي

 مبا
 
ل فيه عمال

َّ
 أن يكون العمل املوك

 
حا

فال يجوز التوكيل عن اآلخرين في 
األعمال املحرمة

ل فيه تدخله الن
َّ
يابة أن يكون العمل املوك

فال يصح أن يوكل املسلم غيره في عمل ال 
تدخله النيابة كالصالة عنه أو الصيام



ةمخالفة الوكيل للوكال
يدخل في عقد الوكالة كل األعمال 
 للعمل املوكل فيه 

 
التابعة عرفا

وله فلو وكل في بيع سيارة فله أن يركبها
أن يقودها إلى موضع بيع السيارات
وله إعطائها ملن يريد شرائها ليجربها 
ما لم ينص املوكل على عدم القيام 

ببعض هذه األعمال
 
 
أي بع سيارتي ولكن ال تعرضها في: مثال

بل بعها بنفسك, محل للبيع  

كله على الوكيل أن يلتزم بما وكله فيه مو 
فال يفعل ما لم يؤذن له فيه, 

إذا خالف الوكيل فاشترى ملوكله ما لم -
 فإنه

 
 معيبا

 
ال يلزم يأمره به أو أشترى له شيئا

.املوكل قبوله 
ثر منه وإذا وكله بالبيع بثمن فله أن يبيع بأك-

وليس له أن يبيع بأقل , 
ال يجوز للوكيل حبس السلعة واملغاالة في-

ثمنها من أجل أن يكثر نصيبه من األجرة

ما يدخل في عقد الوكالة

لتوكيل الوكي
ليس للوكيل أن يوكل غيره ليقوم 

 عنه 
 
, إال أن يأذن له املوكل , بالعمل بدال

:سواء أكان اإلذن 
 
 
 إذنا

 
( أذنت لك أن توكل غيرك ) لفظيا

 
 
 أو إذنا

 
ل كأن يكون من عادة الناس التوكي) عرفيا

(في هذا العمل وعدم قيام الشخص نفسه بالعمل 

األجرة على الوكالة

الة 
َ
ولكن, يجوز أخذ األجرة على العمل في عقد الَوك

سواء أكانت , يشترط في األجرة أن تكون معلومة 
( مائة ريال500وكلت شراء السيارة ولك ) معينة

وكلت على تحصيل َديني الذي عند ) أو نسبة مئوية
% (10محمد ولك 

نوع عقد الوكالة 
ومتى يفسخ

,الَوكالة عقد غير  الزم للطرفين 
لة فيحق للموكل أو الوكيل أن يفسخ الوكا

بشرط أن ال يترتب على ذلك, متى شاء 
.ضرر للطرفين 

بموت املوكل أو: ينفسخ عقد الوكالة -
.الوكيل أو جنونه

دد وينفسخ عقد الوكالة بانتهاء املدة املح-
. والغرض من الوكالة 

ضمان الوكيل
الوكيل أمين على املال الذي معه

فال يضمن ما تلف منه بغير  تعٍد أو تفريط
فإذا حصل من الوكيل ,

ترك ما ) تفريط ( أي فعل ما يخالف) تعٍد 
.فإنه يضمن ما تلف( يجب عليه

ه أو كأن يوكل ببيع سيارة ويتركها مفتوح:مثال
شغاله فتسرق أو يسوقها بسرعه عالية 
وشديدة فيتعرض لحادث وتلفه بذلك 

(فهذا تعدي وتفريط)

ةتوثيق الوكال

بل بمجرد القول , تصح الوكالة من غير كتابة 
ور واألولى توثيقه بالكتابة و الشهود في األم

حتى تتضح األمور وال يقع وذلك , املهمة 
.الطرفان في الخصومة أو الشقاق فيما بعد 
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ةتعريف العِريَّ 
ة يجب على املستعير أن يحافظ على العاِريَّ 

 أن , كما يحافظ على ماله 
 
وال يجوز له شرعا
رر يأخذ العارية من املستعير ثم ُيحدث بها ض

إذا تلفت العارية فعليه ضمانها -
 الناش ئ عن -

ُ
ال يدخل في الضمان التلف

.االستعمال املعتاد الذي رضيه املعير 

,  لو أعار شخص سيارته آلخر نصف سنة: مثل
فليس عليه ضمان ما تآكل من إطارات السيارة 

بسبب االستعمال املعتاد

: لغة
دمأخوذة من الُعِريَّ وهو التجر 

 
 
:اصطالحا

أن يعطي شخص آلخر ش يء 
ينتفع به من غير مقابل ويرده

ةصيغة العاِريَّ 

مثاله

 للعين املعارة( 1
 
أن يكون املعير مالكا

 غير مكره( 2
 
أن يكون مختارا

أن تكون العين املعارة فيها منفعة مباحة( 3

أعار  أحمد كتابة 
لزميله عبدالعزيز 
ليقرأه ثم يعيده

ةحكم العاِريَّ 
ة  أنها جائزة  , األصل في العاِريَّ

فيستحب اإلعارة ويباح االستعارة 
بِ : لقوله تعالى ُ

ْ
ى ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
ِ ﴿ َوت

 ر 
َوىَٰ 
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ق
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 م: فالنبي :بالنسبة  للمستعير 
 
ن استعار أدرعا

 ألبي طلحة , صفوان بين أمية 
 
.واستعار فرسا

(هالتلبسها صاحبتها من جلباب)لقوله:للمعيرأما 

الحكمة من مشروعيتها

دليل على ترابط وتآخي أفراد املجتمع( 1

إشاعة روح املودة واأللفة واإلخاء بين الناس( 2

عظمة هذا الدين إذ يحث على البذل ( 3

والتعاون ومساعدة بعضهم بعضا 
تعويد على تحمل املسؤولية والحفاظ على ( 4

ممتلكات اآلخرين

ةنوع عقد العاِريَّ 
عقد العارية عقد جائز 

أو فمتى أراد املعير ( بمعنى غير الزم) 
.املستعير رد العين املعارة فله ذلك

: بشرط
أن ال يترتب ضرر على أحد الطرفين

فر أن يأذن املعير للمستعير بالس: مثال

فال يجوز له, بالسيارة ثم الرجوع فيها 
(أعطني سيارتي:)أن يقول له في الطريق

ةاملحافظة على العاِريَّ 

آداب االستعارة
عدم آخذ العارية من املستعير حتى يقض ي حاجته منها( 1

أن يحافظ املستعير على العارية من التلف(2

أن ال يكلف املستعير صاحب العارية أن يحملها إليه ( 3

ها أن يعيد املستعير العارية إلى صاحبها بعد االنتهاء من( 4

.أن ال يمنع العارية ممن طلبها وهو محتاج إليها ( 5

فيهعلى املستعير أن ال يتصرف في العارية بغير ما أذن له( 6

على املستعير أن يحسن استعمال العارية( 7

أحمد: املعير 
عبدالعزيز: املستعير 
ة  الكتاب: العاريَّ

ةشروط العاِريَّ 

تصح اإلعارة بكل لفظ أو فعل دل عليها
لو أشرت إلى زميلك بأنك تريد منه )

 فأعطاك إياه
 
( قلما

فقد طلبت من زميلك استعارة القلم 
وأعارك إياه ؛ وإن لم تتلفظا بش يء



تعريفه
:لغة 

ما يعطى من عوض على عمل 
(ويطلق على العقد نفسه) 

 
 
: اصطالحا

عقد على املنافع بعوض

2

2

:منافع أعيان

:منافع أشخاص

كدفع األجرة للطبيب للكشف
نأو استئجار البنائين والسائقي

كالدور الشقق واملحالت التجارية

حكم اإلجارة
عقد اإلجارة اإلباحة فياألصل في 
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 هو وأبا بكر استأجر أن النبي)
 
عندما خرج مهاجرا

 في الطريق لكي يدلهم ويهديهم في هذا الطري
 
(ق أجيرا

شروط اإلجارة

1
أ

 
 
استئجار شقة  فال بد من برؤيتها: مثال

  ينفي الغرر عن
 
 دقيقا

 
هاأو وصفها وصفا

ب
 
 
هل يريد الشقة للسكن أم : مثال

مكتب تجاري أم مستودع أم معمل

 
 
يحدد مالك الشقة املستأجرة قدر األجرة : مثال

ويحدد هل هي لسنة أو لشهر أو ليوم
 لم يتم بناؤه وتكون األجويجوز 

 
رة أن يستأجر  بيتا
أن يحدد بدقه صفة : بشرطإكمال بناء هذا البيت 

 ينفي الغرر ويقطع الخصومة
 
هذا البناء تحديدا

3
 له لشخص يبيع فيه ما حرم 

 
فال يجوز أن يؤجر محال

 , هللا 
 
 ليفعل له فعال

 
 أجيرا

 
كما ال يجوز أن يستأجرا

 
 
ألن في ذلك تعاون على اإلثم والعدوان؛ محرما

فال يجوز تأجير ما يعجز عن تسليمه ؛
لكالسيارة املسروقة أو بضاعة لم تص

ك و مأذون التصرف فيها فال يتصرف فيما ال يمل
رثه كالوكيل وولي الصغير واملجنون أو فيه و : مثل

.حتى يأخذ اإلذن في ذلك 

معرفة األجرة معرفة تنفي الغرر امعرفة املنفعة املعقود عليه

أن تكون املنفعة مباحة

معرفة العين املعقود عليها

معرفة الغرض من االستئجار

أن تكون املنفعة مملوكة للمؤجر5القدرة على التسليم4

نوع عقد اإلجارة ومتى يفسخ
عقد اإلجارة عقد الزم 

فإن وقع عقد اإلجارة على الوجه الصحيح فإنه يلزم املستأجر 
.واملؤجر املض ي في هذا العقد  إال إذا تراضيا على فسخه 

وتفسخ اإلجارة بتعذر استيفاء املعقود عليه 
كما لو استأجر بيت للسكن فانهدم أو احترق فإن عقد اإلجارة ) 

(أو حجز موعد لعملية فشفي فإن عقد اإلجارة يفسخ , يبطل 

1

3

( :املنافع) في قوله 



حقوق الخدم واألجراء

األجير الخاص
2

,  هو الذي يستأجر مدة معلومة 
يع يستحق املستأجر نفعه في جم

هذه املدة
السائق والخادم واملوظف: مثل
ما ال يضمن األجير الخاص -

تلف بيده إال إذا تعد أو فرط
فالسائق الخاص ال يضمن ما )

تلف من السيارة إذا حصل له 
حادث إال إذا تعدى كالسرعة 
الزائدة أو فرط كالوقوف في 

(مكان غير نظامي

كاألجير املشتر 
وهو الذي حدد عمله بإنجاز عمل معين

الخياط والطبيب والكهربائي واملهندس: مثل
لى فالعقد في األجير املشترك متجه للعمل ال إ
.الوقت وهو يعمل لك ويعمل لغيرك 

األجير املشترك يضمن على كل حال إذا تلف 
واما إذا كان بغير فعله لكنه , ش يء بفعله 

 فإنه يضمن ما تلف 
 
 أو مفرطا

 
ا أما إذ, متعديا

 فال يض
 
 أو مفرطا

 
.من كان بغيره وليس متعديا

لو احترق محل خياط مالبس فإذا كان : مثل
بفعله فهو يضمن أما إذا كان بغيره فهو ال 

 
 
 أو مفرطا

 
.يضمن إال إذا كان متعديا

1

جراء
ُ
أنواع األ

يجب عليه فعل كل ما يتمكن به 
:املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة 

تسليم العين للمستأجر  (1
تصليح وصيانة العين إذا احتاجت ( 2

(ر كما لو انهدم البيت بسبب مط)لنفقه 

دفع األجرة( 1
املحافظة على العين املستأجرة( 2
القيام باألشياء التي تحدث بسببه(3

دفع األجرة كامله ولو لم يسكن( 4

املستأجراملؤجر

التزام املؤجر واملستأجر
إعانتهم في األعمال الشاقة وعد تكليفهم ما ال يطيقونه( 1
عيادتهم إذا مرضوا ( 2
الرفق واللين واللطف بهم (3
إكرامهم واإلحسان إليهم واحترامهم وعدم ضربهم أو إهانتهم( 4
افيه  وعدم أكل مالهم وحقهم بالباطل( 5 إعطائهم إجرتهم  و
إدخال السرور عليهم ومشاركتهم في املأكل وامللبس( 6

مسائل وأحكام في اإلجارة

ةبيع العين املؤجر 

يجوز بيع العين 
املؤجرة وال يفسخ 

اإلجار ببيعها
ع ويشترط في البي

أن يكون املشتري 
على علم بهذه 

اإلجارة

رهتأجير العين املؤجرة على غي

يجوز ملن ملك منفعة أن يؤجرها 
 للعي

 
, ن على غيره وإن لم يكن مالكا

وسواء كانت أكثر من األجرة األولى 
:بشرطين, أم أقل 

أن ال يكون املؤجر األول قد (1
شرط عليه أال يؤجره

ي أن يكون انتفاع املستأجر الثان(2
بالعين املؤجرة بقدر  انتفاع 

املستأجر األول أو أقل

ملتوكيل األجير غيره بالع

يجوز لألجير أن يوكل 
ما, غيره ليقوم بالعمل 

لم يكن هناك شرط 
بأن يقوم هذا األجير 
,  بعمل العمل بنفسه 

أو كان املستأجر قصده 
يختلف باختالف الذي 
يقوم بالعمل مكانه

اإلجارة على الطاعة

إذا كانت تلك الطاعة ال تقبل ( 1
النيابة فال تجوز 

االستئجار  على اإلمامة واألذان ال ( 2
يجوز إال عند الضرورة إلى ذلك 

 على العبد ( 3
 
الحج إذا كان واجبا

ز وهو يستطيع ببدنه وماله فال يجو 
 أو ببدنه

 
 أو عاجزا

 
وإذا كان مستحبا

 بماله فإنه يجوز 
 
مقتدرا

األعمال التي تجوز فيها النيابة ( 4
كإخراج الزكاة وبناء املساجد يجوز 

االستئجار على فعلها


