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شروطه

حكمه

تعريفه ٢- مشترك
١-خاص

حكمها

حكمه 

مثل مثل

ال يجوز ان (ال يجوز)
يشترط أجرا ولكن 
يجوز له ان يأخذ 
رزقا من بيت مال 

املؤمنني 
(كمكافأه)

ال يجوز ولكن إذا 
كان عاجز يجوز 

(يجوز)

املستأجر

املؤجر

حكم العاريه 

الشروط

الحكمه من 
مشروعيه 
العاريه 

آداب 
العاريه

صيغة
العاريه التعريف

التعريف

انواع 
الوكاله 

صيغه 
الوكاله

حكم
 عقد

 الوكاله
شروط الوكالة

مخالفه الوكيل
للوكاله

األجرة على
 الوكاله 

نوع عقد 
الوكاله 

ومتى ينفسخ

ضمان
الوكيل

جائز

يجوز ( مالم يكن 
هنلك شرط بان 
يقوم هذا األجير 
بالعمل بنفسه ). 

اقامة اإلنسان 
غيره مكانه ليقوم 
بعمل بدال عنه

ان يعطي شخص 
شيء آلخر ينتفع به 
ويرده دون مقابل. 

جائز

التزاماته

توكيل 
األجير 
غيره 

بالعمل 

انواع 
االجراء 

نوع عقد 
االجارة ومتى 

ينفسخ

بيع العني
 املؤجره

عقد الزم 

بلزمه دفع األجرة واملحافظه 
على العني املستأجرة 

تسليم العني للمستأجر

اذا كانت تلك 
الطاعه ال تقبل 

كالخياط والطبيب واملهندسالنيابه كالصاله.  السائق والخادمه واملوظف

الوكاله

الوكيل أمني على املال 
الذي معه فال يضمن ما 
تلف بغير تعد او تفريط

يجوز أخذ األجرة على 
الوكاله ( تكون معلومه)

الوكاله عقد غير الزم 
للطرفني (فيحق الي 

منهما ان يفسخه بدون 
ضرر على األخر ) 
وينفسخ عقد الوكاله 
ايضا بموت املوكل أو 

جنونه. 

١- املوكل مالكا للشيء
٢- ان يكونا جائزي التصرف. 

٣- ان يكون عمل مباح. 
٤- ان يكون عمل تدخله النيابه. 

على الوكيل اإللتزام بما وكل فيه ، فال يفعل مالم 
يؤذن له فيه( فائا فعل مالم يوكل به ال يلزم املوكل 

قبوله )(ائا وكله بالبيع فله ان يبيع بأكثر منه ) ( إذا 
كانت الوكاله بأجرة ونسبه مئويه ، فال يجوز للوكيل 

حبس السلع واملغاالة في ثمنها )

١- قوليه ( االيجاب والقبول )
٢-فعليه

١- العمل الواجب ( آداء الحج 
الواجب عليه ،اخراج الزكاه). 
٢- العمل املستحب (التوكيل 
في إخراج الصدقه للفقراء)

٣- العمل املباح ( التوكيل في 
األعمال التجاريه ) 

العاريه 

ترابط الناس وتآخيهم
مساعدة الناس بعضهم 

لبعض

املحافظة على 
الشيء سليم

بكل لفظ أو قول 
دل عليها 

١- ان يكون املعير مالكا للعني 
٢- ان يكون مختارا غير مكره
٣- العني قيها منفعه مباحه

عقد اإلجارة 

حقوق 
الخدم 
واألجراء

الوكاله والعاريه 

واإلجارة 

حكم االجارة 
على الطاعات

املسكن وامللبس 
واملأكل واالحترام 

واالنصاف والرفق بهم

االعمال التي تجوز 
النيابه فيها كإخراج 

الزكاة 
الحج إذا كان واجبا 

على العبد 
االستئجار على 
اإلمامة واألذان 

هو الذي يستأجر 
هو الذي حدد عمله مده معلومة 

بإنجاز عمل معني 

عقد على املنافع 
ِبِعٓوض. 

١معرفه املنفعة املعقود عليها 
٢-معرفه األجرة 

٣-ان تكون منفعه مباحهة
٤-قادر على تسليمها 
٥-ان تكون ملك للمؤجر

االباحة

جائز


