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هِ الر َّحْمَّـنِ الر َّحِيمِ  بِسْمِ الل َـّ

 

 مقدمه:

 ب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین:الحمد لله ر 

تتتَة  ُْخرنَجتتتْت لنلنختتتابن لَتتتُْْمُروَو بنتتتالَْمْعُرو ن َولَنَْ تتتْ َو َعتتتنن ل﴿:قاااالله تاااكلو اااا  ل لو ااااي كُنْتتتتُْخ َختتتْمَ  ُمخ

نُتتت َو بناللختتتهن  ََتتتةن الَْحَستتتنَةن اْد  ﴿ او کتتتا قتتتا : ﴾1الُْمنَْكتتترن َولُِْمن ْكَمتتتةن َوالَْمْ عن ُع إنََل َستتتبن رن َرب تتتَل بنالْحن

تترخ َعتتْن َستتبن لنهن َوُ تتَ   َْعلَتتُخ بنالُْمْ تَتتدن نَ  َِ َتتْن  ْن تتَي  َْ َستتُن إنوخ َربختتَل ُ تتَ   َْعلَتتُخ  لُْ ْخ بنتتالختني  ن  2﴾ َوَجتتادن

تتتةن  َتتتْدُع َو إنََل ﴿ : او کتتتا قتتتا  تتتنُْكْخ  ُمخ الَْختتتْمن َو َتتتُْْمُروَو بنتتتالَْمْعُرو ن َو َنَْ تتتْ َو َعتتتنن الُْمنَْكتتترن َولْتتتتَُكْن من

 3﴾َو ُولََٰئنَل ُ ُخ الُْمْفلنُح وَ 

الله لبارک و لعالی انساو را با وصف ارش  مخل قات ب دو آو دارای یک سلسله خص صیات فطری خلق 

د و این فطرت باعث شده لا انساو من ده است که در لداوم زندگی برشی او در کرۀ خاکی زمین وابستگی دار 

برای  فظ، بقای خ یش در زمین لداوم و زندگی مناید یکی از خص صیات که انساو در صدد کسب آو 

 آنست.  میباشد،  ما  و متاع غرض ل یه ل ازم زندگی برای لداوم

                                                           
 (110قرانکریخ ) آ  عمراو / آیه  - 1
 (125قرانکریخ ) النحر / آیه  - 2

  (194قرانکریخ )آ  عمراو / آیه  - 3

 د اجارهعق

 در بانکـــــــداری اســــالمی

 نویسنده: دکتور محمد ظریف علم " ستانکزی"
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خص صی، ) از نَر  ق ق عندی که بنام  ق ق ) فطری، ذالی، انفسی ( نیز یاد میگردد، در بخش  ق ق 

 ق ق عینی قسخ  ق ق مالی ( متایر به ما  منحیث  ق فطری انساو دانسته شده است که  ق عینی را 

 چنین لعریف مینایند:  ق عینی  عبارت از لسلط مستقیخ شخص برذات عین ) ام ا  ( میباشد.

رای لداوم زندگی بنابر خص صیت فطری انساو مبنی بر متایر او بر ام ا  در کسب آو سعی میناید لا ب

خ یش، آنرا بدست آورد، البته بدست آوردو ما  و متاع بط ر مرشوع و غیر مرشوع ص رت گرفته میت اند که 

بط ر مرشوع از طریق اسباب کسب ملکیت که رشیعت اسالمی آنرا مرشوع گردانیده باشد، انساو صا ب آو 

د مانند انعقاد عق د رشعی و قان نی، میراث، ن ع ما  و متاع دانسته میش د، سعی در کسب آو مرشوع میباش

وصیت،  یازت، لصا ب، شفعه که منحیث اسباب مرشوع کسب ملکیت در رشیعت اسالمی مجاز دانسته 

 شده است انساو صا ب مالکیت چنین ام ا  و اشیاء دانسته میش د.

د و ِ ابط و بدست رشیعت اسالمی برای کسب ملکیت ق اعد و ِ ابط گذاشته است که عدو  از آو ق اع

آوردو مالکیت باالی ام ا  و اشیاء از طریق غیر مرشوع را ممن ع و  رام دانسته است، قاعده کلی در 

 رشیعت اسالمی به  کخ خطاب ال ی چنین ارشاد میفرماید:

یَن آَمنُ ا﴿ رن  یَا  َیَُّ ا الخذن اید ام ا   مدیگر را به  كه ایاو آورده اى كساىن 4﴾َواَل لَْْكُلُ ا  َْمَ الَُكْخ بَ ْنَُكْخ بنالْبَاطن

 ناروا مخ رید.

این خطاب ال ی مطلق کسب ملکیت را از طریق باطر ممن ع قرار داده است که ان اع کسب ملکیت باطر 

مانند ربا، قار، رسقت، خیانت در امانت، فریبکاری، رش ت، اختالب، غدر و ... شامر میگردد و بدست 

رق متذکره را باطر و  رام دانسته و  تی این اعا  را جرم للقی و مرلکب را مست جب آوردو ما  متاع از ط

 مجازات دانسته است.

الله لبارک و لعالی متام کائنات را در خدمت معیشت و زندگی ب رت انساو خلق من ده است که چنین ارشاد 

َاَواتن َوَما ِفن اْلَ  میفرماید: َر لَُكْخ َما ِفن السخ نُْه إنوخ ِفن َذَٰلنَل ََل َاَت لنَقْ َم  َتََفكخُروَو﴾﴿َوَسخخ و آنچه  5رْضن َجمن ًعا من

                                                           
 (29نساء/  قرانکریخ ) - 4

 (13قرانکریخ ) الجاثیة /  - 5
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در آسان ا و زمین است متام را مسخر شا گردانید و این ا  مه از س ی اوست، در این کار نیز برای مردم که 

 .لفکر میکنند آیالی از قدرت ال ی کامال آشکار است

انساو را که مسخر باالی آنچه در آسان ا و زمین است مسلط گردانیده، او را  مچناو الله لبارک و لعالی 

﴿َوإنْذ قَاَ  َربَُّل  منحیث ارش  مخل قات خلیفۀ روی زمین گردانیده که در م رد قرآو چنین ارشاد میفرماید:

رن ِفن اْلَرْضن َخلن َفة﴾ را فرم د که من در زمین  و وقتی که پروردگارت فرشتگاو 6لنلَْماَلئنَكةن إنِّن  َجاعن

 خلیفۀ خ ا خ گاشت.

بنابر نص ص رشعی ذکر شده انساو از کسب ملیکت غیر رشعی منع شده و آنچه در زمین  و آسان ا است 

برای لسلط و لسخیر انساو م یا شده است و  مچناو انساو خلیفه روی زمین گردانیده شده است پس انساو 

 به سعی و انعقاد عق د دارد.برای کسب متام این م ارد رضورت 

معامالت بانکی ن ع از عق د ب ده که  سب رضورت در سطح ج او از قدیخ مروج میباشد رشیعت اسالمی 

معامالت بانکی که در آو ربا، قار، لدلیس، غرر و سایر م ارد غیر رشعی م ج د باشد آنرا ممن ع و نامرشوع 

ری را لحت عن او بانکداری اسالمی مرشوع و برای آو ق اعد قرار داده است لیکن برخی از معامالت بانکدا

را وِع من ده است، فتاوای معارص را در م رد بانکداری اسالمی بط ر جمعی در کنفرانس  ای اسالمی 

 صادر که ل سط آو ق اعد بانکداری اسالمی لْسیس و ایجاد گردیده است.

 است که ما در صدد بحث آو استیخ.ره اجادر معامالت و عق د بانکداری اسالمی یکی  خ عقد 

اجاره یکی از عق د معاوِه متلیک منفعت است و در ج امع به کرثت بخاطر رفع ما یحتاج انسان ا منعقد 

میگردد، بط ر مثا  اگر شا میخ ا ید از یک منطقه به منطقه دیگر ر سپار گردید طبعی است که ل سط م لر 

د، و برای رسویس و لکسی کرایه پرداخت میناید که در  قیقت این رسویس و یا لکسی به آو منطقه میروی

یک عقد اجاره است در رسویس شا یک سیت را برای خ د به اجاره میگیرد و یا لکسی را بخاطر نقر خ د 

به اجاره میگیرید،  مچناو در سفر ای   ائی طیارات، اجاره مناز  برای ر ایش، و د ا ن ع از اجاره در 

مره از جانب اشخاص مانند عقد بیع منعقد میگردد که لفاوت آو با عقد بیع اینست که در عقد ج امع روز 

                                                           
 (30قرآنکریخ ) البقرة / آیه  - 6
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اجاره متلیک منفعت بدوو متلیک رقبه میباشد و لیکن در عقد بیع متلیک منفعت و رقبه بط ر کامر ص رت 

 میگیرد.

خ یش را دارد بنابرین در  از ایرنو عقد اجاره منحیث یک عقد بسیار م خ در زندگی روزمره انسان ا ا میت

بانکدارای اسالمی نیز منحیث یکی از معامالت بانکداری معارص م ج د است، فق ا برای ن ع جدید اجاره به 

رشط متلیک نیز در بانکداری اسالمی نَریات خ یش را برای مرشوعیت و رشوط این ع اجاره ارایه داشته 

 ا یخ من د.اند که در البالی این بحث به آو نیز اشاره خ  

در این مبحث به لعریف اجاره، مرشوعیت اجاره، ارکاو ورشوط اجاره، صفت اجاره، ان اع اجاره، ختخ اجاره 

 و چگ نگی عقد اجاره در بانکداری اسالمی ل ِیحات خ ا یخ داشت:

 

 

 

 

 

************ 
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 اولمبحث 

 اره:ـــــــتعریف اج 

 مچناو برای  7اجرت است و به معنای به کرایه گرفنت اجیر است. انجاره به کرسه  مزه در لغت اسخ برای

اجاره در مقابر پاداش اعا  خیر نیز استعا  میگردد چنانچه میگ یخ خداوند اجر پاداش نیکی را برایت 

بنابرین در زباو دری اجاره به معنای پاداش استعا  میگردد، و این معنی بیشرت مطابقت به معنای  8بد د.

 ی آو دارد زیرا اجاره از جمله عق د معاوِ ی است که بدلین در آو معاوِه میش د متلیک منفعت را اصطال 

 مستاجر از معق د علیه میگیرد و در ع ض مستْجر اجرت) پاداش ( آو را برای مِجر مید د.

ات فق ی و بین کرایه و اجاره از نَر جم  ر فق اء کدام لفاوت وج د ندارد،  ردو بط ر مرتاد  در مصطلح

  ق قی استعا  گردیده میت اند.

 اجاره به دیدگا ی فق ای اسالمی قرار ذیر چنین لعریف میگردد:

 9اجاره عبارت است از متلیک منفعت م رد نَر از عین در مقابر ع ض میباشد. بنزد مذهب حنفی:  -۱

و مباح برای مدت معل م اجاره عبارت است از متلیک منفعت شیء معل م  بنزد مذهب مالکی و حنبلی: -۲

 10در مقابر ع ض میباشد.

اجاره عبارت از عقد است باالی منفعت م رد نَر معل م و مباح که قابلیت بد  و  بنزد مذهب شوافع: -۳

 11ابا ت را به ع ض معل م داشته باشد.

برابر ع ض در لعریفات ف ق متام فق اء به این متفق اند که اجاره عبارت از متلیک منفعت م رد نَر در 

میباشد، لعریف ا نا  به قی د اِافی مانند اینکه مذ ب مالکی،  نبلی و شافعی لرصیح من ده نپرداخته 

                                                           
 املغرب ِف لرلیب املعرب بخش  ر  )  مزه  مراه جیخ( / معجخ مقاییس اللغه بخش ) آجر ( - 7
  2ص  5رد املحتار علی الدر املختار ج  - 8

 2ص  5رد املحتار علی الدرالختار ج  -9
 298ص  5/ مغني ج  2ص  4الرشح الکبیر ج  - 10

 322ص  2مغني املحتاج، ج  - 11
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است، اگر به لعریفات نَر گردد اختال  وج د ندارد بلکه وج ه و قی د الفاقی وج د دارد بنابرین م رد بحث 

 دانسته منیش د. 

 خ یش اجاره را چنین لعریف من ده است: (1322قان و مدنی افغانستاو در ِمن مادۀ )

) عقد اجاره: عبارت است از متلیک منفعت م رد نَر از عینکه به اجاره داده میش د ل سط اجاره د نده برای 

 اجاره گیرنده بع ِیکه قابلیت بد  را داشته باشد(.

ه در متام لعریفات فق اء قان و مدنی نیز در لعریف خ یش مطابق لعاریف فق اء قی د اساسی عقد اجاره را ک

 ف قاً اشاره شد مد نَر گرفته است مانند:

و منفعت میباشد در  12ملکیت اعیاو دو عنرص دارد که عبارت از ملکیت رقبهمتلیک منفعت م رد نَر: ل-۱

 عقد اجاره مستْجر مالک منفعت آنچه در عقد لرصیح شده باشد میگردد.

 ناقص لقسیخ میگردد: ملکیت براساب دو عنرص آو به ملکیت لام و

عبارت از ملکیت است که مالک صا ب عین ملکیت رقبه و منفعت آو باشد، یعنی  ردو عنرص ملکیت لام: ل-

ملکیت م ج د باشد مانند اینکه شخص مالک یک منز  ر ایشی است و در آو خ دش زندگی میکند که  خ 

 مالک رقبه ملکیت است و  خ مالک منفعت آو.

ارت از ملکیت است که یک عنرص ملکیت را یک شخص مالک میباشد و عنرص دیگری عبملکیت ناقص: ل-

آو را شخص دیگری مالک میباشد که  ردو شخص از ملکیت ناقص بخش خ د استفاده من ده میت اند، مانند 

عقد اجاره در این عقد مِجر مالک عنرص رقبه ملکیت است و مستْجر مالک منفعت ما  االجاره میباشد. 

ین مالک و مِجر منیت اند از ما  االجاره خ دش استفاده مناید زیرا منفعت ما  را ل سط عقد اجاره به بنابر

شخص دیگری واگذار من ده است،  مچناو مستْجر  ق ندارد در ما  االجاره ط ری لرصفات مالکانه مناید 

االجاره را باالی شخصی که صال یت مالک رقبه را صدمه بزند، مانند اینکه مستْجر منیت اند عین ما  

بفروش برساند، به لضمین دین آو را بگذارد و یا  خ به اجاره به شخص دیگری بد د مگر اینکه در عقد به 

 اجاره باطنی لرصیح شده باشد.

                                                           
عربی گردو را میگ ید، و این اصطالح باالی ملکیت از ج ت مالک شدو م اشی استعا  میگردد،  رگاه شخص یکی از م اشی مانند   سانلرقبه: در - 12

او میش د از ایرنو این اصطالح  قیقتا باالی ملکیت گردو ) رقبه( گاو، گ سفند را از نزد شخصی میخرد، ریساو گردو و جل  آنرا میگیرد و مالک گردو 

رقبه ) ملکیت م اشی استعا  میگردد و مجازا باالی ملکیت سایر اعیاو مانند خانه، م لر و ... نیز استعا  میگردد که در مصطلحات  ق قی بنام ملکیت 

 .طلح رائج استهينلمصگردو( 
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عقد اجاره باالی ام ا  و ملکیت عینی منعقد میگردد، یعنی بنابر این قید م ِ ع اجاره باید عین باشد: ل-۲

ن ا باالی ملکیت عینی منعقد میگردد که در بر گیرنده ام ا  منق   و غیر منق   میباشد، از لعریف اجاره ل

 ایرنو ملکیت معن ی م ِ ع عقد اجاره شده منیت اند.

اجاره عقد معاوِ ی است که بدلین در این عقد به طرفین لعلق میگیرد، بنابرین در مقابر ع ض باشد: ل-۳

ر قید اولی ذکر گردید بد  آو باید ع ض باشد که از جانب مستْجر به مِجر قید لعریف در مقابر منفعت که د

 سپرده میش د.

ع ض اجاره  ر آو مالی مرشوع شده میت اند که قابر ارزش و متق م باشد، شده میت اند که پ   باشد و یا 

 جنس متق م.
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 دوممبحث 

 مشروعيت عقد اجاره:

رشوع رشیعت اسالمی است که به کتاب الله، سنت، اجاع و معق   ثابت ب ده عقد اجاره از جمله معامالت م

 که دالئر مرشوعیت آو ذیالً اشاره میگردد:

 کتاب الله: -1

فق اء در م رد مرشوعیت عقد اجاره به قصه  رضت شعیب و  رضت م سی علی ا السالم استناد مینایند که 

 میناید: الله لبارک و لعالی در قرآو از آو چنین  کایه

رُْه إنوخ َخْمَ َمنن اْستَاجرت الَْق نيُّ اْلَمنيُ  ﴿ َحَل إنْ َدى ابْنَتَيخ  قَاَ  إنِّن   قَالَْت إنْ َداُ َا  َا  َبَتن اْستَْْجن  ُرن ُد  َْو  ُنْكن

َك  نْدن ْن عن َجَج فَإنْو  مَْتَْمَت َعرْشًا فَمن َ  ن ُدِّنن إنْو َشاَء اللخُه َ الَْين َعََل  َْو لَُْْجَرِّنن ََثَاِّنن َوَما  ُرن ُد  َْو  َُشقخ َعلَ َْل َستَجن

يَ  النحن َن الصخ ﴾ من
13

یکی از آو دو دخرت گفت: ای پدر این مرد را که به شجاعت و امانت آراسته است به  

ه خدمت خ د اجیر کن گفت من اراده دارم که یکی از این دو دخرتم را به نکاح ل  در آورم بر این م ر ک

 شت سا  خدمت من کنی و اگر ده سا  متام کنی آو دو سا  به میر و اختیار ل ، و من در این نکاح رنج بر 

 خ ا خ ن اد، او شاء اللّه مرا شخص صالح خ ا ی یافت.ل  منی

در آیه ف ق عقد اجاره بین  رضت شعیب و  رضت م سی علی ا السالم منعقد گردیده ب د،  وجه داللت:

صه در رشیعت قبر از رشیعت اسالمی واقع شده است بان خ چ و رشائع من قبلنا نیز از جمله اگرچه این ق

 منابع رشیعت اسالمی میباشد البته لا زمانیکه در رشیعت اسالمی  کخ آو نسخ نشده باشد.

 حدیث:  -2

ه ا ادیث در م رد ( نیز اجاره مرشوع گردیده است ک صلی الله علیه وسلخدر منبع دومی اسالم ) ا ادیث نبی کریخ 

 چنین  کخ مینایند:

                                                           
 (27و  26القرآو الکریخ ) س رۀ قصص /  - 13
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َ اللخُه َعنُْ َا َوَعْن ابْنن ُعَمَر  فخ َعرَقُُه(( َصَلخ اللخُه َعلَ ْهن َوَسلخخَ قَاَ  قَاَ  رَُس ُ  اللخهن    رَِضن َم  َْجرَُه قَبَْر  َْو  َجن )) َْعطُ ا اْلَجن
14

از  

ی الله عن ا روایت است که رس  الله  فرم ده: قبر از اینکه عرق اجیر و کارگر  صلی الله علیه وسلخابن عمر ِر

 خشک ش د باید مزد او داده ش د.

در  دیث ف ق در م رد لعجیر به سپردو مزد اجیر  کخ شده است، از این معل م میگردد که  وجه داللت:

 ت.لْکید من ده اس صلی الله علیه وسلخاجاره مرشوع است که به لعجیر مزد آو رس   الله 

َ اللُه عنه، عن النبي  صَلخ اللُه عل ه وسلخخ قا  :  : عن  يب ُ َر رَة رَِضن )) قا  اللُه: ثالثةن  نا َخصُم خ   َم الق امةن

ه  ْجرَه (( رجرن  عطى يب ثخخ غدَر، ورجرن باع  رًّا فْكََر َثنَه، ورُجرن استْجَر  جمًا فاست ىف منُه ومل  ُْعطن
15
از  

ی ا فرم د که: الله لبارک و لعالی میفرماید سه نفر اند  صلی الله علیه وسلخلله عنه روایت شده رس   الله اب   ریره ِر

که من روز قیامت، خصخ آن ا خ ا خ ب د. او  کسی که به اسخ من پیاو ببندد سپس آو را نقض کند. دوم  

ص آزادی را بفروشد و قیمتش را بخ رد. س م  کسی که از شخصی   کار بگیرد و مزدش را ند د.کسی که شخن

:  دیث ف ق از جمله ا ادیث قدسی است و در این  دیث الله لبارک و لعالی خ د را خصخ وجه داللت

 کسی دانسته که شخصی را اجیر گیرد و به کار استخدام مناید و بعد مزد او را ند د.

بنزد الله لبارک و لعالی محس ب از این معل م میگردد که ندادو مزد گارگر و اجیر یکی از گنا او بزرگ 

میگردد، پس ثابت است که اجاره مجاز است و اگر مجاز منیب د الله لبارک و لعالی به دادو مزد اجیر لاکید 

 منی من د.

 اجامع: -3

بنابرین عقد اجاره  16اجاع متام امت از زماو صحابه کرام لا به  ا  به این است که عقد اجاره مرشوع است.

ه و علای اسالمی مرشوع ب ده از ایرنو در کتب فق ی متام مذا ب لحت عن او مستقر ) به اجاع صحاب

 اإلجارة ( م رد بحث قرار گرفته است.

                                                           
 رواه ابن ماجه. - 14
 رواه البخاری. - 15

 2ص  6/ الرشح الکبیر ج  259ص  5/ ن ایة املحتاج ج  5ص  4/ الرشح الصغیر ج  173ص  4البدائع ج  - 16
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 معقول: -4

عقد اجاره از برای آسانی مردماو است به آنچه که مالک آو نیستند و منافع آو را لقاِاء دارند مانند رضورت  

یت اند آو را بخرد لیکن رضورت به منافع آو دارد از ایرنو می ل اند به برخی ل ازم و اعیاو که شخص فقیر من

آو را به اجاره برای رفع رضورت خ د بگیرند و  مچناو شخص غنی رضورت به کار شخص فقیر دارد لا برای 

، او انجام کار مناید و در مقابر مزدش را بد د، بنابرین عقد اجاره از جمله رضوریات مردم در ج امع میباشد

 پس عقر نیز با این عقد مخالف نب ده و این عقد را نسبت رضورت مرشوع میداند.

 

 

 

***************** 
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 سوم  بحثم

 ارهــــــان عقد اجـــارک

عقد اجاره مانند سائر عق د دارای ارکاو میباشد که  ین انعقاد عقد لحقق آو  تمی دانسته میش د لا عقد 

عقد اجاره مانند سائر عق د بین جم  ر فق اء ) مالکی، ش افع و  نابله( و ا نا   صحیح گردد، در ارکاو

اختال  است بنزد ا نا  یک رکن است برای اجاره که عبارت از صیغه ) ایجاب و قب   ( میباشد و سائر 

ارکاو عقد  ارکاو را که جم  ر فق اء یاد مینایند از جمله اطرا  و مق مات عقد اجاره است نه اینکه منحیث

 اجاره محس ب ش ند.

 ( خ یش ارکاو عقد اجاره را چنین بر میشارد:433مجله اال کام در ِمن  کخ مادۀ )

 )اجاره به ایجاب و قب   منعقد میگردد مانند عقد بیع(.

 عقد اجاره بنزد جم  ر فق اء سه رکن ذیر رادارا میباشد: 

 صیغه ) ایجاب و قب   (؛ -1

 (؛ عاقدین ) اجیر و مستْجر -2

 معق د علیه ) منفعت از اجاره(. -3

ایجاب و قب   منحیث صیغه در عقد اجاره به الفاق مذا ب از جمله رکن عقد اجاره محس ب میگردد، بنزد 

جم  ر فق اء ) مالکی، ش افع و  نابله ( لفظ ایجاب از مِجر صادر میگردد و قب   از جانب مستْجر صادر 

ا  ایجاب لفظ است که از جانب  ریک از عاقدین که او  صادر میگردد، برخال  مذ ب  نفی، بنزد ا ن

 گردد باکی ندارد که جانب مِجر و یا مستْجر صادر گردد و لفظ دومی قب   است.

صیغه در عقد اجاره به  ر آو لفظ که داللت به اجاره مناید منعقد شده میت اند مانند  لفظ اجاره، کرایه، اعاره، 

 17ه داللت به اجاره و انعقاد منفعت ملکیت مناید. به منافع و غیره الفاظ ک

 ( مجلة اال کام نیز  کخ میناید: 434در م رد مادۀ )

                                                           
 409ص  4فتاوای  ندیه ج  - 17
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)کلات که در عقد اجاره استعا  میگردد مانند به اجاره داده ب دم، به کرایه داده ب دم و زود است به اجاره 

 بد خ(.

ی باشد منعقد شده میت اند و  مچناو بط ر عقد اجاره بط ر شفا ی، کتابت، و اشارات که در عر  جار 

 18لعاطی بدوو م ارد متذکره منعقد شده میت اند.

اجاره باید به لفظ الزم و منجز منعقد گردد به این ل ِیح که عقد اجاره باید خالی از خیار عیب و خیار رؤیت 

( مجلة اال کام 407و  406باشد و برای یکی از طرفین بدوو عذر جائز نیست فسخ اجاره چنانچه م اد ) 

 لرصیح میدارد:

)اجاره الزمی عبارت از اجاره صحیح است که عاری از خیار عیب و خیار رؤیت باشد و برای یکی از طرفین 

 فسخ آو بدوو عذر جائز نیست(.

 )اجاره منجز عبارت از اعتبار اجاره از وقت عقد است(.

 

 

 

****************** 

 

 

 

 

 

                                                           
 مجلة اال کام مراجعه گردد. 437و  436به م اد  - 18



14 
 

 

 چهارم بحثم

 جارهشروط عقد ا

رشوط عقد اجاره مانند رشوط عقد بیع چ ار ن ع است که عبارت از رشوط انعقاد، رشوط انفاذ، رشوط 

( خ یش 1324صحت و رشوط لزوم میباشند، قان و مدنی افغانستاو متام این رشوط را در ِمن مادۀ )

 مطابق نَریات فق اء که بعداً اشاره خ ا د شد قرار ذیر چنین لرصیح من ده است: 

در عقد اجاره عالوه بر رشوط عم می صحت عقد، لع ي ع نی که باجاره داده م ش د، ذکر منفعت آو به ) 

نح ی که منجر به منازعه نگردد، ب او مدت انتفاع ولع ي مقدار اجرت، رشط می باشد. در غم آو اجاره 

 فاسد شناخته م ش د(.

 رشط انعقاد: -1

که طرفین عقد باید عاقر باشند ازیرنو مجن و ا لیت و  رشوط انعقاد عبارت از ا لیت عاقدین است

 صال یت انعقاد عقد اجاره را ندارد.

 در م رد بل غ عاقدین در عقد اجاره مذا ب قرار ذیر اختال  دارند:

اجاره از جانب صغیر ممیز اگر مْذوو باشد و یا مْذوو نباشد درست است، و اگر  دیدگاهی مذهب حنفی: -۱

ین ص رت صحت و انفاذ عقد اجاره به اجازۀ ولی او ارلباط دارد اگر ولی او اجازه داد عقد محج ر باشد در ا

 19صحیح و نافذ میگردد و اگر اجازه نداد عقد صحیح و نافذ منیگردد.

 ( مجلة اال کام در م رد رشط ا لیت متعاقدین چنین لرصیح میدارد: 444مادۀ ) 

 ین به این معنی که  ردو عاقر و ممیز باشند(.)رشط است در انعقاد عقد اجاره ا لیت عاقد

ایت و اجازه ولی  دیدگاهی مذهب مالکی: -۲ عقد اجاره صغیر ممیز زمانی صحت دارد و نافذ میگردد که ِر

 20آو م ج د باشد.

                                                           
 176ص  4البدائع ج  - 19

 3ص  4رشح الکبیر ج  - 20
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رشط صحت عقد اجاره عقر و بل غ است، زیرا عقد اجاره مانند عقد  دیدگاهی مذهب شافعی و حنبلی: -۳

 یک منفعت از این ج ت صحت آو عقر و بل غ میباشد.بیع است در متل

( خ یش در م رد اجاره فض لی که خال  صال یت و رشط ا لیت منعقد 447مجلة اال کام در ِمن مادۀ )

 شده باشد چنین لرصیح میدارد:

) اجارۀ فض لی م ق   به اجازۀ مترص  است و اگر مترص  صغیر و یا مجن و باشد و اجرت، اجرت مثر 

در اینص رت منعقد میگردد اجارۀ فض لی م ق   به اجازۀ ولی یا وصی صغیر و مجن و، لکن رشط است  باشد

در صحت اجاره م ج دیت و باقی ماندو چ ار چیز، عاقدین، ما  معق د علیه، بد  اجاره در ص رلیکه از 

 جمله عروض باشد و اگر یکی از م ارد چ ارگانه م ج د نباشد اجاره درست منیش د(.

 ( قان و مدنی افغانستاو نیز چنین لرصیح میدارد:1326عین  کخ را مادۀ )

)عقد اجاره فض يل، به اجازه مالک م ق   است. در ص رل که مالک قارص یا محج ر ب ده و اجترت مطتابق 

 اجرت مثر لع ي گرد ده باشد، انعقاد اجاره، م ق   به اجازه ولی  ا وصی  ا ق خ م باشد(.

ق مجله و قان و اگرچه رصا ت از رشط ا لیت ذکر نگردیده است اما از ف  ای منت آن ا در منت م اد ف  

معل م میگردد که اجاره زمانی فض لی دانسته میش د که از جانب شخصی بدوو اجازه صا ب عین منعقد شده 

شده باشد و یا از جانب شخص قارص و محج ری که از جانب محکمه از لرصفات مدنی محروم باشد منعقد 

باشد، که قارص را میت او صغیر غیر ممیز و مجن و دانست، زیرا قان و مدنی افغانستاو دیدگاه مذ ب  نفی 

( قان و مدنی لرصفات 543را در ا لیت انعقاد عق د در م رد صغیر ممیز رشط دانسته است چنانچه در مادۀ )

یش لرص  صغیر ممیز را که کامالً به ( خ 544صغیر غیر ممیز را باطر اعالم من ده و در ِمن  کخ مادۀ )

 منفعت وی باشد ج از داده است، اگرچه ولی وی اجازه نداده باشد.

 

 

 

 



16 
 

 رشوط نفاذ: -2

منعقد  21برای عقد اجاره لحقق دو رشط ملکیت و والیت باالی ملکیت الزم است، بنابرین اجارۀ فض لی

 منیگردد بسبب عدم ملکیت و والیت باالی معق د علیه.

اره فض لی م ق   و مرلبط به اجازه مالک میباشد بنزد مذ ب  نفی برخال  مذ ب شافعی مانند انفاذ اج

بیع، به این طریق زمانی عقد به اجازه مالک نافذ میگردد که شخص باالی معق د علیه ملکیت و یا والیت 

 22داشته باشد .

و که قبالً به آو اشاره شد در م رد ( قان و مدنی افغانستا1326( مجلة اال کام و مادۀ )447چنانچه مادۀ )

لرصیح میدارد که اجاره فض لی م ق   به اجازه مترص  )مالک عین(، ولی و یا وصی شخص صغیر و 

 محج ر میباشد.

 رشوط صحت عقد اجاره: -3

در صحت عقد اجاره رشایط است که متعلق به عاقدین، معق د علیه، محر معق د علیه و اجرت میباشد که 

 یح میگردد:قرار ذیر ل ِ

 رشوط که به عاقدین ارتباط دارد: (أ

ایت متعاقدین در عقد اجاره:    23رشط است ِر

ایت منعقد شده  رکن اجاره مانند عقد بیع ایجاب و قب   است، بنابرین رشط است لا ایجاب و قب   به ِر

ایت  ایت ص رت گرفته باشد و یا ِر ب سیله لدلیس باشد لا عقد اجاره صحیح گردد در ص رلیکه عقد بدوو ِر

 و فریب ص رت گرفته باشد چنین اجاره صحت ندارد و اثر  ق قی ببار منی آورد.

 ( نیز چنین لرصیح میدارد: 448مجلة اال کام در ِمن مادۀ )

ایت متعاقدین " اجیر و مستْجر"(.  )رشط است در صحت عقد اجاره ِر

 

                                                           
صال یت ملکیت و یا نیابت مانند والیت، وصایت، قیم میت و یا وکالت را نداشته باشد و  عیناجاره فض لی: عبارت از عقد است که شخص باالی  - 21

و قان نی  عقد اجاره را منعقد مناید از این ج ت چنین عقد را فض لی گ یند چ و عمر  ق قی در این خص ص فض   ) بی م رد ( است کدام اثر  ق قی

 باالی آو مرلب منیگردد.
 178ص  4بدائع الصنائع ج  - 22

 411ص  4الفتاوی ال ندیة ج  - 23
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 رشوط که به معقود علیه ارتباط دارد عبارت اند از: (ب

رشط است لا منفعت معق د علیه معل م باشد لا منازعه را دفع مناید، از معق د علیه باید معل م باشد: منفعت  -

 24در ص رلیکه منفعت مج    باشد این ج الت مفضی به نزاع میش د که در این ص رت اجاره درست منیش د.

 ( نیز لرصیح میدارد: 452در م رد این رشط مجلة اال کام در ِمن مادۀ )

 فعت و مدت در اجاره باید معل م باشد(.) من

رشط است لعیین مدت اجاره در اجارۀ رسای  ا، مناز  ر ایشی و مغازه  ا، و مدت اجاره باید معل م باشد:  -

چگ نگی ن عیت استفاد از اجاره مناز  رشط منی باشد، رص  در اجاره زمین  ای زراعتی، اجاره  ی انات، 

 25ا ن ع استفاده آو نیز معل م گردد.و وسایر  مر و نقر رشط است ل

اجاره بط ر قصیر املدت و ط یر املدت جائز است بنزد اکرث فق اء رص  مذ ب  نفی در امالک اوقا ، 

امالک ایتام، اجاره ط یر املدت را مجاز منیداند، ممکن مستْجر ادعای ملکیت اوقا  را بعد از مدت 

 26سا  بیشرت اجاره را مجاز منیداند. ط النی مناید از ایرنو در چنین امالک از سه

( قان و مدنی افغانستاو برای کسانیکه لن ا صال یت اداره ما  را داشته باشد از سه 1325در م رد مادۀ )

 سا  اِافه اجازه اجاره را منید د که چنین لرصیح میدارد:

ه سا  لع ي منا د، اگر مدت ) شخص که لن ا صال  ت اداره ما  را دارد، منی ل اند مدت اجاره را ب ش از س

اجاره ب ش از سه سا  لع ي شده باشد، به سه سا  لنق ص می  ابد. مگر ا نکه قان و ط ر د گری  کخ 

 .من ده باشد(

در ص رلیکه استفاده و لسلیمی معق د علیه معق د علیه باید قابر استفاده و لسلیمی  قیقتاً و رشعاً باشد:  -

 نص رت اجاره درست منیش د.متعذر و ممکن نباشد در ای

رشط است که منفعت از معق د علیه مباح باشد مانند اجاره منفعت از معق د علیه رشعاً باید مباح باشد:  -

  27منز  برای سک نت، بنابرین جائز نیست اجاره در اعا  معصیت و گناه.

رشط است عمر اجاره باشد:  عمر که به اجاره داده میش د نباید فرض و واجب دینی باالی اجیر در عقد -

که م ِ ع عقد اجاره را لشکیر مید د باالی  جیر در عقد اجاره فرض و واجب دینی نباشد مانند مناز 

                                                           
 411ص  4الفتاوی ال ندیة ج  - 24

 411ص  4مرجع سابق ج  - 25
 150ص  7لکملة فتح القدیر ج  - 26

 .502ص  5/ مغني ج  21ص  4/ الرشح الکبیر ج  125ص  5لبیین الحقایق ج  - 27
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در این چنین اعا  که فرض و واجب دینی باالی اجیر میباشد و منحیث  28خ اند پنج وقت، روزه گرفنت

 نیست و فاسد میباشد.معق د علیه در عقد اجاره قرار گیرد چنین اجاره درست 

 ج( رشوط که به محل معقود علیه ارتباط دارد: 

رشط است که معق د علیه در عقد اجاره قبض ش د و یا قابلیت قبض و گرفنت را داشته باشد زیرا اجاره ن ع 

 29از بیع است از ایرنو رشط است در عقد اجاره قبض من دو معق د علیه.

 ارت اند از:د( رشوط که به اجرت ارتباط دارد عب

بنابرین علخ به اجرت  اصر منیش د مگر به ط ر اشاره، رشط است که اجرت ما  متق م و معل م باشد:  -

 30لعیین و یا  خ بیاو من دو اندازه اجرت.

مانند اجاره منز  ر ایشی به منز  ر ایشی، رشط است که اجرت از منفعت جنس معق د علیه نباشد:   -

عت در مقابر زراعت، زیرا در این  الت الحاد جنس باعث لحریخ عقد ربا خدمت در مقابر خدمت، زرا

 31نسیئه میش د.

 رشوط لزوم عقد اجاره: -4

برای رشوط لزوم عقد اجاره رشط است که عین به اجاره داده شده باید سامل و خالی از  رن ع عیب باشد لا 

 32از آو به ص رت درست منفعت گرفته ش د.

 

 

 

 

                                                           
 506ص  5/ املغني ج  37ص  16ط ج املبس   - 28
 193ص  4البدائع ج  - 29

 404ص  5. املغني ج  148ص  7لکملة فتح القدیر ج  30
 194ص  4بدائع الصنائع ج  - 31

 143ص  5لبیین الحقائق ج  - 32
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 پنجم بحثم

 ارهـــــقد اجصفت ع

﴿ َا  َ َُّ ا الخذن َن آَمنُ ا  َْوفُ ا عقد اجاره در ن ع خ یش عقد الزم است بدلیر ق   الله لبارک و لعالی: 

ای کسانیکه ایاو آورده اید وفا به عق د لاو مناید. بنابر  کخ الله لبارک و لعالی وفا به عقد الزم  33بنالُْعُق دن﴾

 است.

یست که عقد اجاره از جمله عق د الزم نیست رص  اختال  در بین مذا ب در م رد در این م ِ ع اختال  ن

 فسخ آو است که قرار ذیر رشح داده میش د:

  بنزد مذهب حنفی: -1

﴿ َا  َ َُّ ا الخذن َن آَمنُ ا  َْوفُ ا  فسخ عقد اجاره ج از ندارد بدوو عذر و استدال ، مذ ب  نفی به آیه متربکۀ:

بنابر  کخ آیه متذکره فسخ عقد در اصر وفا به عقد نیست از ایرنو فسخ عقد ستناد میناید، ا 34بنالُْعُق دن ﴾

 35اجاره ج از ندارد مگر در  الت عذر.

  بنزد جمهور ) مالکی، شوافع و حنابله(: -2

اجاره عقد الزم است و فسخ منیگردد مگر به آنچه که سائر عق د الزم فسخ میگردید مانند م ج دیت عیب و 

﴿ َا  َ َُّ ا الخذن َن آَمنُ ا ز بین رفنت محر استیفا منفعت و این ا نیز به  کخ الله لبارک و لعالی استناد مینایند: یا ا

جم  ر فق اء ر م خ الله میگ یند که اجاره عقد باالی منافع است مشاب ت به عقد نکاح  36 َْوفُ ا بنالُْعُق دن ﴾

است که اجرت در مقابر منفعت و منفعت در مقابر اجرت  دارد و از س ی  خ از جمله عق د معاوِ ی

 37میباشد از ایرنو فسخ منیش د مانند عقد بیع.

 

                                                           
 ( 1القراو الکریخ ) املائدة / اَلیة   - 33

 ( 1القراو الکریخ ) املائدة / اَلیة   - 34

 2ص  16املبس ط ج  - 35

 ( 1القراو الکریخ ) املائدة / اَلیة   - 36

 209ص  2/ غایة املنت ي ج  409ص  5/ املغني ج  355ص  2/ مغني املحتاج ج  227ص  2بدایة املجت د ج  - 37
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 مثرۀ اختالف: -3

 باالی اختال  فق ی ف ق که اشاره شد  کخ ذیر به دیدگاه فق اء مرلب میش د:

گر عقد بعد از فسخ میگردد عقد اجاره به ف ت یکی از متعاقدین )مستْجر و مِجر( و ا بنزد مذهب حنفی:

ف ت یکی از متعاقدین باقی گذاشته ش د و فسخ نگردد در اینص رت منفعت را که مستْجر مالک میش د 

ب اسطه عقد و اجرت را که مِجر مستحق میش د برای غیر عاقد که عبارت از ورثه است لعلق میگیرد که این 

اجاره از م رث به وارث متص ر نیست، جائز نیست،  مچناو انتقا  ع ِین که منفعت و اجرت است در عقد 

زیرا عقد اجاره در قسمت مستْجر منعقد میگردد  ر ساعت در ساعت آینده باالی منافع، و اگر اجازه انتقا  

عقد را به وارث بد یخ پس در اینص رت چیزی را انتقا  مید یخ که منفعت آینده است در  الیکه م رث 

 صا ب نشده است.منحیث مستآجر آو را بعد از مرگ خ د 

در قسمت ف ت مِجر ملکیت عین که به اجاره داده شده است به ورثه انتقا  میناید، در اینص رت  دوث 

منافع به مالک لعلق میگیرد که وارث است و مستْجر مستحق منفعت منیش د بدلیر اینکه وارث با مستْجر 

 38عقد را منعقد ننم ده است.

عقد اجاره با ف ت یکی از عاقدین فسخ منیگردد، زیرا اجاره عقد  ابله(:بنزد جمهور ) مالکی، شوافع و حن

 39الزم و عقد معاوِ ی است پس فسخ منی گردد مانند عقد بیع به ف ت یکی از عاقدین.

( لرصیح من ده، عقد اجاره با ف ت یکی 1387قان و مدنی افغانستاو دیدگاه اخیر جم  ر را در ِمن مادۀ )

 گردد که چنین لرصیح میدارد: از متعاقدین فسخ منی

)اجاره به وفات اجاره د نده  ا اجاره گمنده خامته منی  ابد، با وصف آو ورثه اجاره گمنده در ص رت وفات 

وی می ل انند انت ای عقد اجاره را مبنی براثبات ا نکه ع ا د شاو به سبب م ت م رث لحمر دوام اجاره را 

شاو خارج گرد ده است مطالبه منا ند، مرشوط بر ا نکه طلب فسخ  د اکرث نداشته  ا اجاره از  دود ا ت اج 

در ظر  ششاه از لار خ وفات اجاره گمنده ص رت گرفته ومدت مع نه اطالع راجع به لخل ه ن ز رعا ت شده 

 .باشد(

 

 

                                                           
 144ص  5لبین الحقائق ج  - 38

  428ص  5/ املغني ج  356ص  2/ مغني املحتاج ج  328ص  2بدایة املجت د ج  - 39
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 ششمبحث م

 ارهـــــــــــانواع اج 

که معق د علیه منافع اعیاو می باشد و یا  خ معق د اجاره به نسبت معق د علیه به دو ن ع لقسیخ میش د، این

 علیه عمر می باشد.

عبارت از اجاره است که معق د علیه منافع اعیاو میباشد و به سه قسخ  نوع اول: معقود علیه اعیان میباشد:

 لقسیخ میگردد:

 اجارۀ عقارات مانند اجاره مناز  ر ایشی، رسای  ا و اراِی. -1

 مانند اجاره لباب  ا، ظرو . اجارۀ عروض ) کاال  ا ( -2

 اجارۀ  ی انات. -3

در این ن ع اجاره معق د علیه عمر انساو میباشد مانند اشخاص نوع دوم: معقود علیه عمل میباشد: 

 40صا ب  رفه و صنعت از جانب صا ب کار به اجاره گرفته میش د.

 ین لرصیح گردیده است:( قان و مدنی افغانستاو نیز چن1323لقسیخ ف ق مطابق کتب فق ی در مادۀ )

 ) عقد اجاره بر منافع اعیاو منق  ، غیر منق   و  مچناو بر عمر مجاز ص رت گرفته میت اند(.

ن ع اجاره در عمر که معق د علیه عمر باشد و برای کسیکه به اج ره گرفته میش د اطالق لفظ اجیر میش د به 

 دون ع ذیر لقسیخ میگردد:

 است که برای شخص خاص در مدت معل م و کار معل م استخدام شده باشد.عبارت از اجیر  اجیر خاص: -1

 41عبارت از اجیر است که برای متام مردم کار میناید مانند نان ای، خیاط، دال . اجیر مشرتک: -2

 

 

                                                           
 .421ام مادۀ مجلة اال ک - 40

 .422مرجع ف ق مادۀ  - 41
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 هفتم بحثم

 ارهـــــــــختم اج

 م ارد ذیر: اجاره از جمله عق د مِقت و استمراری است ختخ و منت ی منیش د مگر به یکی از

  فوت یکی از متعاقدین:  -1

اجاره منت ی میش د به ف ت یکی از متعاقدین ) اجیر و مستْجر ( بنزد مذ ب  نفی چنانچه قبالً در م رد 

 لفصیر داده شد.

لیکن بنزد جم  ر فق اء ) مالکی، شافعی و  نابله( عقد اجاره به ف ت یکی از متعاقدین منت ی منیش د مانند 

 یراث برده میش د از جانب وارثین مت فی.عقد بیع به م

( به دیدگا ی جم  ر لرصیح من ده که عقد 1387قبالً نیز اشاره شد که قان و مدنی افغانستاو در ِمن مادۀ )

 اجاره با ف ت یکی از متعاقدین فسخ منی گردد که چنین لرصیح میدارد:

د، با وصف آو ورثه اجاره گمنده در ص رت وفات )اجاره به وفات اجاره د نده  ا اجاره گمنده خامته منی  اب

وی می ل انند انت ای عقد اجاره را مبنی براثبات ا نکه ع ا د شاو به سبب م ت م رث لحمر دوام اجاره را 

نداشته  ا اجاره از  دود ا ت اج شاو خارج گرد ده است مطالبه منا ند، مرشوط بر ا نکه طلب فسخ  د اکرث 

ر خ وفات اجاره گمنده ص رت گرفته ومدت مع نه اطالع راجع به لخل ه ن ز رعا ت شده در ظر  ششاه از لا

 .باشد(

  :42اقاله -2

اقاله یکی از  االت منت ی و ختخ شدو اجاره است، زیرا اجاره از جمله عق د معاوِ ی است که بدلین ) 

ایت  خ میت   انند ل افق به فسخ و انحال  منفعت و اجرت ( به یک دیگر لعلق میگیرد از ایرنو طرفین با ِر

 عقد اجاره لصمیخ الخاذ منایند.

 ( قان و مدنی نیز لرصیح میدارد:1396( مادۀ )1در م رد فقرۀ )

                                                           
 اقاله: عبارت از ل افق متعاقدین ْنَ ر فسخ و انحال  عقد میباشد. - 42
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)  ریک از متعاقدین می ل انند فسخ عقد اجارۀ را که مدت آو محدود باشد، قبر از انت ای مدت اجاره 

 مطالبه مناید(.

 هالک شدن عین معقود علیه: -3

که عین معق د علیه  الک ش د عقد اجاره منت ی میش د، بدلیر اینکه دیگر عین وج د ندارد که در ص رلی 

 بد  اجاره اجرت در برابر منفعت آو پرداخته ش د.

  انقضای مدت: -4

با سپری شدو مدت اجاره، اجاره منت ی میش د، مگر در  الت اجاره منت ی و فسخ منیش د که عذر وج د 

ه در اجاره زمین برای زراعت، زراعت آو به پختگی نرسیده باشد، در اینص رت لا زماو داشته باشد مانند اینک

 43پخته شدو محص الت به اجرت مثر، اجاره دوام داده میش د.

( انت ای مدت را م جب ختخ و منت ی شدو اجاره دانسته که 1384قان و مدنی افغانستاو در ِمن مادۀ )

 چنین لرصیح میدارد:

 ای مدت مرص ه عقد بدوو اطالع لخلیه منت ی میگردد(.)اجاره به انت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 223البدائع ج ص  - 43
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 هشتم بحث م

 چگونگی عقد اجاره در بانکداری اسالمی

عقد اجاره از جمله عق د است که در بانکداری اسالمی امروزه مروج ب ده و یکی از پر درآمد لرین مفاد 

سعاری نب ده بلکه عقاریات، ام ا  منق   نیز بانکدار اسالمی محس ب میگردد، رسمایه  ای بانکی لن ا پ   ا

منحیث رسمایه بانک محس ب میگردد، عقاریات و امالک بانک که یکی از رسمایه  ای آو محس ب میگردد 

به طریق عقد اجاره میت او از آو  ربح مرشوع ل سط عقد اجاره بدست آورد،  مچناو شی ه  ای جدید اجاره 

ی معارص علاء جائز دانسته شده است مانند اجاره منت ی به رشط متلیک در بانکداری اسالمی ل سط فتاوا

 که در البالی این بحث به آو اشاره خ ا یخ من د.

و  مچناو عقد اجاره از نَر فق ی به ان اع اجاره منفعت اعیاو و اجاره در اعا  لقسیخ میگردد که در  ردو 

را در روشنائی ق اعد فقه اسالمی و فتاوای معارص ن ع بانکداری اسالمی در عرص معارص معامالت خ یش 

 اسالمی انجام مید ند.

 مچناو اجاره در ام ا  در ن ع اجاره منت ی به متلیک و اجاره در اعا  منحیث آماده من دو کارگر و کارکن 

 رف ی دو م ِ ع جداگانه اجاره از  یث م ِ ع م رد بحث است که در عرص معارص در بانکداری 

و رشکت  ای اسالمی مروج میباشد که در دو بخش ذیر  رکدام را م رد بحث و لحلیر قرار خ ا یخ اسالمی 

 داد:

 اول: اجاره منتهی به رشط متلیک:

اجاره به رشط متلیک از جمله معامالت بانکداری اسالمی ب ده که در بن ک اسالمی مروج میباشد قبر از 

 است لا در قدم او  این عقد معرفی گردد: الزماینکه به مرشوعیت این عقد اشاره گردد 

اجاره به رشط متلیک از دو کلمه اساسی بر محت ای این عقد لرکیب شده است و یک اصطالح فق ی لرکیبی 

است که از اجاره و متلیک لشکیر شده است که  رکدام در قدم او  بط ر جداگانه و متعاقبا به ط ر لرکیبی 

 لعریف میگردد:
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د اصطالح اجاره در ابتدای این بحث از نَر لغ ی و اصطال ی بحث شده است رضورت به در م ر  اجاره: -1

 لکرار نیست.

متلیک در لغت از ملک گرفته شده است و کلمۀ عربی است مست رد در زباو دری است و در  متلیک: -2

ست انساو لغت به معنای ق ت و صحت است چنانچه گفته میش د مالک شی شد، به این معنی که ق ی شد د

 44باالی ملکیت آو و صحیح شد.

معنای اصطال ی متلیک از معنای لغ ی آو خارج نب ده و در اصطالح عبارت از کسی را متلیک در اصطالح: 

 مالک چیزی کردو و یا به عباره دیگر چیزی را به ملک کسی در آوردو.

  تعریف اجاره منتهی به رشط متلیک: -3

قر مینایخ لا لعریف درست که مطابق سیاق اجاره به رشط متلیک طبق قی د در این م رد چندین لعریف را ن

 رشعی آو باشد دریافت منایخ:

عقد اجاره است که در آو مستْجر مکلف است لا در مدت عبارت از  عقد اجاره منتهی به رشط متلیک:أ( 

ز آو ل افق شده است، خریداری اجاره یا بعد از آو، شی اجاره شده را به قیمتی که از قبر اجاره و یا بعد ا

 45کند.

لعریف ف ق نزدیک به  د  و مقصد اجاره منت ی به رشط متلیک است، از لعریف ف ق معل م میگردد که عقد 

اجاره منت ی به رشط متلیک منافع و مقاصدی دارد که با سایر عق د در مقاصد خ د نزدیک است مانند عقد 

عقد بیع در متام اشکا  خ د مستلزم انتقا  مالکیت مبیعه به مشرتی بیع بط ر نسیئه و اقساطی، در  الیکه 

 میباشد.

عبارت از عقد بین دو طر  است که یک طر  به طر  دیگری عین معین  عقد منتهی به رشط متلیک:ب( 

را در مقابر اجرت معین به اجاره مید د و مستْجر در اقساط معین در خال  مدت معین اجرت آنرا برای 

 46مید د، که در نتیجه ملکیت عین به مستْجر در پرداخت آخرین قسط انتقا  میگردد.مستْجر 

این لعریف نیز نبسبتاً  د  عقد اجاره منت ی به رشط متلیک بر آورده من ده است لیکن مشکر در لعریف 

اء در ف ق این است که  ردو عقد را در ِمن یک عقد گنجانیده است، در  الیکه عقد اجاره و عقد بیع مجز 

                                                           
 351ص  5معجخ اللغة ج  - 44
 مکتبة الشاملة الحدیثة. - 45

 48خالد الحاِف، اإلجارة املنت یة بالتملیک ص  - 46
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عقد اجاره منت ی به متلیک باید فرض ش د چنانچه در مجاز ب دو این عقد چنین رشط را فتاوای معارص 

 گنجانیده است.

عبارت از عقد متلیک منفعت در ابتداء است که متعاقباً در اخیر مدت به  اجاره منتهی به رشط متلیک:ج( 

  47متلیک عین می انجامد.

د اجاره منت ی به رشط متلیک است زیرا از کلمه و قید متلیک منفعت و این لعریف نزدیک به  قیقت عق

متلیک عین معل م میگردد که دو عقد جدگانه فرض شده است که بعد از لکمیر عقد او  که اجاره است عقد 

 دوم عقد بیع که متلیک عین است منعقد میگردد.

عبارت از عقد است که بین طرفین به  ود:بانهم میتوان عقد اجاره به رشط متلیک را چنین تعریف من هـ(

اجرت و زماو معین منعقد گردیده، مِجر وعده متلیک عین را به عقد مستقر  به و یا بیع به مستْجر در ختخ 

 مدت اجاره و سپردو آخرین بد  اجاره طبق ل افق قبلی داده باشد.

اشاره میگردد قرین و نزدیک دانست که این لعریف را میت او به رشوط که فق اء در فتاوای معارص که بعداً 

 قی د ذیر در این لعریف بر مصداق آو داللت میناید:

 ؛اجرت و مدت باید در عقد اجاره منت ی به رشط متلیک معین شده باشد -1

مِجر وعده متلیک عین را برای مستْجر ل سط عقد جداگانۀ  به و یا بیع در ختخ مدت اجاره  -2

 ؛داده باشد

د متلیک عین ل سط عقد جدید  به و یا بیع ص رت گیرد، زیرا در فقه اسالمی در ختخ اجاره بای -3

 ؛ِمن یک عقد جائز نیست دو عقد در 

 در ختخ اجاره و سپردو آخرین مبلغ بد  اجاره ملکیت عین باید به مستْجر انتقا  مناید. -4

ت و عدم مرشوعیت آو در م رد عقد  اجاره منت ی به رشط متلیک از نَر علای معارص سه ق   به مرشوعی

 لرصیح گردیده است که قرار ذیر عبارت اند از:

 برخی از علای معارص اسالمی، عقد اجاره به رشط متلیک را جائز میدانند. قول اول:

                                                           
 2110لتملیک، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس ص  سن شاذيل، اإلیجار املنت ي با - 47
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عقد اجاره به رشط متلیک را جائز میدانند به رشط اینکه فرق بین جم  ر علای معارص اسالمی،  قول دوم:

 ته باشد.اجاره و متلیک وج د داش

 عقد اجاره به رشط متلیک را جائز منیدانند.برخی از علای معارص اسالمی، قول سوم:

برخی از علای معارص مانند شیخ عبدالله الجبیرین دکت ر عبد الله محمد و دکت ر ابرا یخ  دلیل قول اول:

و دلیر ایشاو قرار ذیر  ، عقد اجاره به رشط متلیک را مجاز و از جمله معامالت مرشوع میدانند48اب اللیر

 میباشد:

 قیقت این ن ع عقد، بیع به اقساط است مرشوط بر اینکه ملکیت به مشرتی انتقا  منی یابد، لا زمانیکه متام 

اقساط را بایع لسلیخ نشده باشد، این ن ع اجاره پ شیده برای عقد بیع  قیقی است، اگرچه ص رت این عقد، 

عتبار به  قائق آو داده میش د و در رشوط صحت آو شامر میگردد لا اجاره است، در  الیکه بر عق د ا

 49زمانیکه دلیر منع آو نشده باشد.

جم  ر علای معارص عقد اجاره به رشط متلیک را در فت ای جمعی در قرار مجمع فقه  دلیل قول دوم:

او قرار فت ای اولین و قرار معیار ای رشعی برای مِسسات اسالمی و  مچن 110/4( شارۀ 12اسالمی عدد )

م و فت ای  یئت رشعی بانک راجحی  1987/  3/  11 – 7سمینار فق ی برای بیت مالی ک یت در دوره 

 در م رد مرشوعیت عقد اجاره به رشط متلیک صادر شده است. 1/114-115

فرق  آن اند علای معارص که فت ای ف ق را در م رد مرشوعیت عقد اجاره منت ی به رشط متلیک صادر من ده ا

بین اجاره و عقد را میگذارند استدال  مینایند که بین عقد اجاره و عقد متلیک باید فرق ش د، در اینص رت 

عقد درست است و مانع رشعی ندارد، این مانند آنست که بعد از متام شدو مدت عقد اجاره ملکیت را به عقد 

 50بیع باالی مستاجر بفروشد و یا  به مناید.

                                                           
( در م ِ ع ) التْجیر املنت ي بالتملیک والص ر املرشوعة فیه( نرش شده در مجله 8862و  8262فتاوای شیخ عبدالله الجبیرین در م قع شاره ) - 48

 مجمع فقه اسالمی. 2105( ص 5شاره )
 2105( ص 5ملنت ي بالتملیک والص ر املرشوعة فیه( مجلۀ فقه اسالمی شاره )محمد عبدالله، مقالۀ ) التْجیر ا - 49

  مجله انجمن فق ی 156 – 155(  ص 11الشبیيل، مقاله نرش شده درعدد ) - 50
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جمع برخی از علای معارص اسالمی مانند ابن عثیمین، بکر اب  زید، محمد املختار  سوم: دلیل قول

 عقد اجاره منت ی به رشط متلیک را مجاز منیدانند به دالئر ذیر: 51الشنقیطی

 نَ َى رَُس ُ  اللخهن عن  يب  ر رة رِض الله عنه، قا :)) استناد به  دیث پیامرب صلی الله علیه وسلخ میکنند که:

  52صَل الله عل ه وسلخ َعْن بَ َْعتَْين ِفن بَ َْعَة((.

ی الله عنه روایت شده که رس   خدا ن ی من ده از دو بیع در یک بیع را.  از ابی  ریره ِر

از  دیث ف ق چنین استنباط میگردد که رس   الله صلی الله علیه وسلخ ن ی من ده دو بیع را در وجه داللت: 

مبنی بر منع مصداق بیع اجاره منت ی به رشط متلیک است، زیرا در این عقد دو بیع یک بیع که این  دیث 

 باالی یک عین  منعقد میش د.

 این دلیر مجیزوو چنین ج اب میگردد:

در عقد اجاره منت ی به رشط متلیک جمع بین عقد بیع و عقد اجاره باالی یک عین در یک وقت ص رت 

دو عقد اجاره منت ی به رشط متلیک که دو عقد ) عقد اجاره و عقد بیع ( منیگیرد، زیرا رشط است در مجاز ب  

از  خ جدا گردند، پس زمانیکه  ردو عقد از  خ جدا ش ند بنابرین باالی یک عین در زماو وا د دو عقد 

 53منعقد منیگردد.

 شیوه های اجاره منتهی به رشط متلیک: -

که فق ای معارص آن ا را لحت رشایط ق اعد فقه اجاره منت ی به رشط متلیک شی ه  ای مرشوعی دارد 

 اسالمی مجاز دانسته است که از آنجمله به شی ه  ای ذیر اشاره میگردد:

عقد اجاره بین دو طر  منعقد میش د، پس از عقد اجاره وعده بفروش ملکیت م رد اجاره به  شیوه اول:

پرداخت کلیه اقساط اجاره ل افق شده ل سط مبلغی ) قیقی یا رمزی ( داده میش د که در پایاو مدت پس از 

 مستاجر پرداخت می ش د.

                                                           
 239محمد الحاج، عقد اإلجارة املنت یة بالتملیک ص  - 51
 رواه الرتمذي. - 52

 179عقد االجارة املنت یة بالتملیک ص  - 53
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دو طر  عقد اجاره، عین )خانه، کشتی یا امثا  آو( را منعقد مینایند و وعده  به را در عقد  شیوۀ دوم:

جداگانه به آو ِمیمه میسازند، یعنی مِجر پس از انقضای مدت معینی که متام اقساط اجاره را پرداخت کند 

 را به مستاجر  به میناید. عین

اینکه منت قرارداد شامر عقد اجاره و بیع باشد اعخ از اینکه َثن رمزی باشد و یا  قیقی، در  شیوه سوم:

عقد بیع پرداخت َثن معلق می باشد به رشط لادیه متام اقساط اجاره ای که قرار است در مدت لعیین شده 

 پرداخت ش د.

 فعلی م رد اختال  است:این شی ه در عرص سابق و عرص 

در سابق این عقد در باب لعلیق عقد بیع به رشط ب د، که جم  ر فق اء آو را ممن ع و ناجائز دانسته ب دند، 

در  الیکه امام ا مد ر مه الله در یک روایت آو را مجاز و مرشوع دانسته است، که شیخ االسالم ابن لیمیه 

داده است و  مچناو برخی از علای معارص نیز این ق   را لرجیح ر مه الله این ق   امام ا مد را لرجیح 

 داده اند.

برخی از با ثین و محققین میگ یند که: عقد اجاره متن ی به رشط متلیک،  قیقتاً عقد اجاره  وه چهارم:شي

است  مراه بیع به خیار رشط به نفع مِجر که برای مدت ط النی ) اخرین مدت عقد اجاره( اجاره داده 

میش د، کسانیکه خیار مِجر به زماو ط یر را در عقد بیع اجازه مید ند عبارت اند از امام ا مد، امام محمد 

بن  سن،  بی ی سف، ابن املنذر، ابن  بی لیلی، اسحاق و  بی ث ر، برشط اینکه مدت معل م و محدود باشد، 

ه  رکدام از عقد اجاره و بیع م ِ ع بنابرین اجتاع بیع  مراه اجاره جائز است در عقد وا د برشط اینک

 خاص خ د را داشته باشند.

اینکه عقد براساب عقد اجاره منعقد شده باشد ولی مستْجر  ر زمانیکه که بخ ا د  ق مالکیت  شیوۀ پنجم:

باالی عین ما  االجاره را دارد، مرشوط بر اینکه بیع در زماو خ دش متام ش د، و به عقد جدید که ارزش 

 ما  االجاره در زماو عقد مد نَر گرفته ش د و یا  خ مطابق ل افق که قبالً ص رت گرفته ب د. قیمت عین

این شی ه نیز جائز است بدوو کدام مشکر و در لصمیخ مجمع فق ی که بعداً ذکر خ ا د شد این شی ه اشاره 

ع معارض واقع شده است، رشط که در این شی ه مدنَر گرفته میش د با  یچ نص از قراو، سنت و اجا 

 منیش د و  مچناو مطابق مقتضای عقد اجاره نیز میباشد.
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اینکه عقد مطابق شی ۀ پنجخ ف ق باشد و براساب عقد اجاره منعقد شده باشد ولی در سه م رد  شیوۀ ششم:

 ذیر اختیار باید به مستْجر داده ش د:

 جاره؛خریداری عین ما  االجاره به نرخ بازار در زماو انت ای مدت عقد ا -1

 متدید مدت عقد اجاره برای مدت  ای اِافی؛ -2

اعاده عین ما  االجاره بعد از انت ای مدت اجاره به صا ب آو و  مچناو مستْجر  ق فسخ عقد را  -3

داشته باشد، که این ص رت نیز جائز دانسته شده است در قرار مجمع فقه اسالمی در کنفرانس دورۀ 

  ت ق. 1409پنجخ سا  

ریقۀ است که در عقد اجاره به آو اشاره کردیخ که در لعیین مبالغی که قبالً ل سط این شی ه  او ط

 وی به عن او اقساط اجاره پرداخت شده، قیمت عین ما  االجاره در نَر گرفته شده است.

اینکه اشخاص  قیقی و یا  کمی خانه، طیاره و یا کشتی را به بانک بفروشد و بعد از خریداری  شیوۀ هفتم:

 بانک آو را به بائع او  به اجاره و وعد به بیع و  به بد د. بانک،

این شی ه مشکلی را از نَر رشعی از  یث ا تا   یله ب ج د میاورد، لن ا مجرد لامین مالی از طریق مرابحه 

و پ شش عملیات رب ی لحت این نام را افزایش مید د، بدین ج ت این بیع از  یث ما  و مقصد نزدیک به 

 ه است.بیع عین

م )  1980 ت مطابق  1403سا   20/4 یئت ب رد رشعی بیت مالی ک یت براین ن ع عقد طبق فت ای شارۀ 

  54 ( خ یش اجازه مرشوط داده است اینکه عقد بیع باید از عقد اجاره منفصر و جدا منعقد گردد.47ص 

 ر اشاه میگردد:فتاوای که در م رد مرشوعیت اجاره منت ی به رشط متلیک صادر شده قرار ذی

 

 

 

                                                           
/ املكتبة  328اإلجارة ولطب قال ا املعارصة اإلجارة املنت  ة بالتمل ل دراسة فق  ة مقارنة، ص  -كتاب مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  - 54

 (al-maktaba.org) الشاملة الحد ثة

https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
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 فتوای مجمع فقه اسالمی 

/ رجب  1هـ ق / الی  1421/ جمادی الآخر /  25( در شهر ریاض کشور عربستان سعودی از تاریخ 12در دورۀ )

 م 2000سبتامبر سال  28الی  23هـ ق مطابق  1421 /

 ( 12/4) 110قرار شماره 

 در مورد عقد اجاره منتهی به شرط تمليک

عات و بحث  ا ارائه شده بته مجمتع در مت رد اجتارۀ منت تی بته رشط متلیتک و بعتد از استتاع پس از مطال

مناقشات و نَریات در این م رد با  ض ر اعضای مجمع و اشخاص خبیر و لعداد از فق اء لصمیخ ذیر الخاذ 

 شد:

 اجاره منت ی به رشط متلیک:

 اول: شیوه های جائز و ممنوع قرار ذیل:

 که دو عقد مختلف در یک وقت باالی یک عین منعقد گردد.شی ۀ ممن ع: این -1

 شی ۀ  ای مجاز: -2

وج د دو عقد مجزاء که از نَر زمانی مستقر از یکدیگر باشند، ط ری که انعقاد عقد بیع بعد از عقد اجاره  ( 

د  منعقد گردد و یا در ختخ مدت اجاره، و  مچناو وعده متلیک نیز وج د داشته باشد، و یتا  تخ اختیتار معتا

 وعده در ا کام وج د داشته باشد.

 اجاره فعلی و واقعی باشد و شامر عقد بیع و سالر آو نباشد.ب( 

ِانت ما  االجاره باید بدوش مالک باشد نه مستْجر، مستْجر آنچه را بایتد متحمتر شت د کته بته عتین ج( 

 منی ش د.بسبب قص ر و یا عدم قص ر او میرسد، در ص رت للف شدو منفعت، مستْجر به چیزی ملزم 

در ص رلی که ما  االجاره بیمه باشد، باید بیمه لعاونی اسالمی باشد نه بیمه لجارلی و بیمه بایتد بته ع تده د( 

 مالک )مِجر( باشد نه به ع ده مستْجر.
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الزم است که اجاره منت ی به رشط متلیک ا کام اجاره، در ط   مدت اجاره لطبیق گردد و ا کام بیع در   ت(

 عا  گردد.زماو متلک عین ا

  زینه  نگ داری و غیره عملیات ملکیت در ط   زماو اجاره به ع ده مِجر میباشد نه به ع ده مستْجر.و( 

 دوم: شیوه های عقد ممنوع ) غیر مجاز(:

عقد اجاره منت ی به رشط متلیک عین اجاره داده شده در مقابر اجرت در خال  مدت معین باشتد، بتدوو  -1

ص رت که در اخیر مدت اجاره، عقد اجاره به عقد بیتع خت د بخت د لبتدیر و منعقتد  انعقاد عقد بیع جدید، به

 ؛گردد

اجاره عین برای شخصی به اجرت و مدت معین  مراه بتا عقتد بیتع بترای  تاو شتخص، معلتق بته رشط  -2

 پرداخت متام اجرت ل افق شده در خال  مدت لعیین شده یا زماو آینده باشد.

قد بیع به خیار رشط به نفع مِجر و مِک   به مدت معین ) آخرین مدت عقد عقد اجاره  قیقی  مراه با ع -3

 .اجاره( باشد

این م ِ ع در فتاوای و لصمیات صادر شده ل سط  یئتت علمتی علتای بتزرگ کشت ر عربستتاو ستع دی 

 گنجانیده شده است.

 سوم: از شیوه های عقد جائز:

ه شده در مقابر اجرت و مدت معتین منفعتت بگیترد، عقد اجاره که مستْجر را قادر می سازد از عین اجار  -1

 مراه عقد  به عین از طریق عقد جداگانه با وعده  به مرشوط به سپردو متام اجرت ص رت میگیرد. ) و این 

 ؛( در دوره س م مجمع در م رد  به صادر گردیده است(3/1/13 کخ مطابق آنچه است که در قرار شاره )

اختیار به مستْجر بعد از انت ای و وفا به متام اقساط اجترت مستتحقه در طت   عقد اجاره  مراه با دادو  -2

مدت اجاره، عین را به قیمت بازار در زماو ختخ مدت اجاره خریداری مناید. ) این  کخ مطابق قترار شتاره 

 ؛( در جلسه پنجخ صادر شده است(5/6)44

ه شده در مقابر اجترت و متدت معتین منفعتت عقد اجاره که مستْجر را قادر میسازد لا از عین اجاره داد -3

بگیرد،  مراه با لع د فروش عین اجاره داده شده به مستْجر پس از پرداخت کامر اجرت بته َثتن کته بتا خ 

 ؛ ردو طر  ل افق من ده ب دند
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عقد اجارۀ که مستْجر را قادر میسازد لا از عین به اجاره داده شده در مقابر اجرت و مدت معین منفعتت  -4

د، مِجر باید برای مستْجر این اختیار را بد د که در متلیک عین اجاره داده شده در  ر زماو که بخ ا د بگیر 

 6میت اند عقد بیع را به عقد جدید به قیمت جدید مطابق بازار خریداری مناید. ) این  کخ مطابق قرار شاره 

 مجمع صادر شده است(. 5/  44 /

 چهارم: سائر شیوه ها:

ی به رشط متلیک شی ه  ای مختلف دارد، رضورت به بررسی دارد که در دورۀ آینده مجمتع بتاالی اجاره منت 

 55آو بحث ص رت خ ا د گرفت، إو شاء الله لعالی.
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 فتوای اولين کنفرانس فقهی بيت تمویل مالی کویت 

 م 1981در سال 

 در مورد عقد اجاره منتهی به شرط تمليک

الک و مستْجر به رشط این منعقد ش د که مستْجر در قبا  اقساط معینی که در مدت در ص رلیکه عقد بین م

معین لقسیخ میش د از م ِ ع عقد ب رمند ش د، مرشوط براینکه این عقد به مالکیت مستْجر منت ی و خامتته 

 یابد، این عقد در ص رت مد نَر گرفنت م ارد ذیر معترب و صحیح است:

 آو در ط    او مدت؛لعیین مدت اجاره و لطبیق  -1

 لعیین مبلغ  ر قسط از اقساط اجاره؛ -2

انتقا  ملکیت به مستْجر در انت ای مدت اجاره ب اسطۀ  به ما  االجاره براساب وعدۀ قبلی که در  -3

 56این خص ص بین مالک و مستْجر لفا خ شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ املكتبة  932تمل ل دراسة فق  ة مقارنة، ص اإلجارة ولطب قال ا املعارصة اإلجارة املنت  ة بال -كتاب مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  - 56

 (al-maktaba.org) الشاملة الحد ثة

https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
https://al-maktaba.org/book/8356/22635#p3
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 چگونگی اجاره منتهی به رشط متلیک در بانکداری اسالمی:

ر م ارد و شی ه  ای متذکره در م رد اجاره منت ی به رشط متلیک  مراه با ذکر فتاوای معارص آو بعد از ذک

طبق رشوط و مقتضای عرص  ارض با درنَرداشت دیدگا ی فق ی آو در قدم او  باید ذکر گردد که اجاره 

 منت ی به رشط متلیک از نَر جم  ر فق ای معارص مجاز است اما لحت رشوط ذیر:

که عقد اجاره و عقد بیع باید دو عقد مجزاء که از نَر زمانی مستقر از یکدیگر باشند، ط ری  رشط است -1

که انعقاد عقد بیع بعد از عقد اجاره منعقد گردد و یا در ختخ مدت اجاره، و  مچناو وعده متلیک نیتز وجت د 

 ؛داشته باشد

 ؛آو نباشد رشط است که عقد اجاره فعلی و واقعی باشد و شامر عقد بیع و سالر -2

 ؛ِانت ما  االجاره باید بدوش مِجر باشد -3

در ص رلی که ما  االجاره بیمه باشد، باید بیمه لعاونی اسالمی باشد نه بیمه لجارلی وباید بته ع تد مالتک  -4

 ؛)مِجر( باشد نه به ع ده مستْجر

زماو متلتک  رشط است که اجاره منت ی به رشط متلیک در ط   مدت اجاره لطبیق گردد و ا کام بیع در -5

 ؛عین اعا  گردد

  زینه  نگ داری و غیره عملیات ملکیت در ط   زماو اجاره به ع ده مِجر باشد نه به ع ده مستْجر. -6

در ص رت لحقق رشوط ف ق و سائر ا کام که در فتاوای قبلی ذکر شد لحقق یابد عقد اجاره منت ی به رشط 

د طبق رشوط و ا کام وِتع شتده فق تی در مت رد متلیک درست و صحیح است، بانک  ای اسالمی میت انن

عقد اجاره را در معامالت بانکداری اسالمی خ یش منعقد منایند که در این ن ع عقتد ا تدا  مرشتوع ذیتر 

 لحقق میابد:

 عقد مرشوع طبق ا کام رشیعت اسالمی منعقد میگردد؛ -1

ه  ای س دی ص رت میگیرد؛ -2  جل گیری از قِر

 ع رشعی ص رت میگیرد؛رشد اقتصادی در معامالت مرشو  -3

مالک شدو مردم از طریق معامالت مرشوع و لکمیر رضوریات ما یحتاج آن ا با استفاده از عقد اجاره الی  -4

 متلیک عین بسبب عقد بیع بط ر جداگانه از عقد اجاره و یا  خ بسبب  به ص رت میگیرد.
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 دوم: اجاره در عمل:

اجاره در عمر میباشد که مشم   اعا  اشخاص از  یث فن و در ان اع اجاره که قبالً اشاره من دیخ یکی  خ 

لخصص میباشد و یا به عبارۀ دیگر م ِ ع عقد اجاره، عمر شخص میباشد، باالی شخصی که به اجرت 

گرفته میش د اطالق اجیر میش د، که به اجیر عام و اجیر خاص لقسیخ میگردد، لفصیر این م ِ ع قبالً ذکر 

 گردیده است.

اره به اعا  را میت او بط ر انفرادی که یک نفر اجیر بخاطر کار معین استخدام میگردد مثا  داد و در عقد اج

 مچناو در سیستخ  ای بانکداری اسالمی معارص میت او از رشکت اعا  ) ابداو( بط ر مفاوِه و عناو مثا  

 داد.

فقه به این ل ِیح معرفی گردیده  رشکت اعا  عبارت از رشکت است که محر آو عمر و کار میباشد، در کتب

است که دو یا بیشرت از دونفر ن ع معین و یا غیر معین  عمر را قب   کنند که مشرتک آو را انجام مید ند 

و یا مشارکت در صنعت، زراعت و لجارت را مثا  داد، چنانچه در رشکت  ای م ِ عه لحت  57مانند خیاطی

ن ع رشکت  ا فعالیت مینایند که  ق ق م ِ ع آنرا چنین لعریف عن او رشکت  ای لضامنی کار فعالیت این 

 میناید:

الحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای شخص دیگر کاری را انجام یا لع دی را  رشکت لضامنی کار:

 58ایفا کنند، مفاد کار رشکت بین شاو طبق م افقت رشکاء لقسیخ گردد.

و رشکت لضامنی در مصطلح  ق ق م ِ عه در عرص فعلی این  بنابر معرفی رشکت اعا  در مصطلح فق ی

ن ع رشکت  ا بط ر کار مشارکتی معین براساب  رفه و لخصص لْسیس و فعالیت مینایند،  مچناو بانک 

  ای اسالمی ل سط رشکت  ا فرعی خ یش میت انند چنین خدمات را ل سط عقد اجاره به عمر انجام د ند.

ت کاری که کارگراو را در عقد کار به مِجرین معرفی مینایند و خ د رشکت از س ی  خ رشکت  ای خدما

 منحیث وسیط بین کارگر و کار فرما عمر میناید نیز در عرص فعلی وج د دارد.
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