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  دراسة عقد الكراء

 :تعريف  الكراء
بمعنى أنو عقد بمقتضاه يمنح المكري لممكتري منفعة منقول :   ىو عقد معاوضة عمى منافع غير اآلدمي

 .خالل مدة معينة في مقابل أجرة محددة يمتزم بدفعيا المكري , أو عقار
 شرح التعريف

  أنو يخول لممكتري استعمال منافعو مقابل أجر معينة دون أن يممك :   معنى كون عقد عمى المنافع
 ذاتو فيخرج بذلك البيع ألنو عقد عمى ذات الشيء

  أن العقد فيو يكون عمى الدور واألراضي واألدوات :   معنى كونو عقد عمى منافع غير اآلدمي
 .والحيوان فال يدخل فيو اإلجارة و الجعل ألنيم عقد عمى منافع اآلدمي

 مشروعيتو ودليل مشروعيتو

 الكراء عقد جائز بإجماع أىل العمم ودليل مشروعيو حديث رافع بن خديج أن الرسول اهلل صمى اهلل عميو 
و سمم نيى عن كراء المزارع قال حنظمة وسألت رافع بن خديج بالذىب و الورق؟ فقال أما بالذىب و 

 .(الموطأ كتاب كراء األرض  )الورق فال بأس بو  
وىو جائز , وال بيع, وىو من العقود الالزمة يمزم المتكاريين بمجرد العقد وال ينقضو موت أحد المتكاريين

 في كل شيء يصح بيعو ما ال تفوت ذاتو باستغاللو

 .أركانو و شروط أركانو 
فالمكري ىو المالك لمعين أو الذات المكتراة أو وكيمو والمكتري : وىما المكري والمكتري : العاقدان  .1

ىو الشخص الذي تممك بعوض حق االنتفاع بالعين المكتراة مدة معمومة ويشترط في كل منيما أن يكون 
 مميز فال يصح

 من غيره لجنون و سكران أو صغر وأن يكون العقد بينيما عن رضا فال يمزم إن

 كان عن غير طواعية بأن يكره احدىما عمى العقد

, ممموكة ممكا صحيحا لممالك, ويشترط فييا أن تكون مباحة االستعمال: منفعة العين المكتراة  .2
 وعدم فوات ذاتيا باستغالليا ككراء شاة لذبحيا وطعام ألكمو, مقدورا عمى تسميميا

وىي المقابل أو العوض الذي يدفعو المكتري لممكري في مقابل االنتفاع بالعين  : سومة الكراء   .3
طاىرة مقدورا عمى تسميميا كما يشترط في األجرة أن , المكتراة ويشترط فييا أن تكون معينة و محددة 

 .تكون محدودة الوقت إما مشاىرة أو وجيبة 
 .أنواعو 

اختمف في كراء األرض لمن يزرعيا و المشيور في مذىب اإلمام مالك جواز : كراء األراضي    .1
 :كرائيا بالنقود لمحديث المذكور أعاله كما يجوز كراؤىا بالعروض  والحيوان وال يجوز كراؤىا بما يمي 

 كل ما تنبتو األرض واستثني من ذلك الخشب و القصب و الحمفاء* 
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الطعام كمو سواء كان بما تنبتو األرض كالحبوب و الخضر أو كان مما ال تنبنو كالمحم والحميب * 
 .والعسل 

فان لم تكر األرض وفق ما ذكر فسخ الكراء قبل الحرث وان فسخ بعده كان المزروع لو ووجب عميو 
 .كراء المثل لرب األرض 

 كراء العروض

ويقصد بالعروض الثياب و األوان والحمي و السروج و غيرىا ويجوز كراؤىا شريطة أن يكون العرض 
و األصل في كراء العروض أن المكتري ال يضمن العرض الذي اكتراه ألنو , المكترى معروفا بعينو 

ويصدق المكتري فيما , يعتبر أمينا إال إذا ثبت أن ضياعو وتمفو إنما كان بتفريط منو و تعد فيضمن
ويمزم الكراء كمو إذا كانت مدة الكراء قد انقضت أما إن , يدعي من الضياع أو في سببو مع يمينو 

ادعى تمف العرض قبل انقضاء المدة  و أثبت ذلك بالبينة سقط عنو الضمان و أدى من الكراء بقدر 
 .من دفع إلى وقت التمف 

و يصدق المكتري في رد العرض المكترى إذا ادعى صاحبو أنو لم يرده بشرط أن يحمف عمى رده 
ما أخذ ببينة ال يرد إال ببينة " لمقاعدة , وأال يكون قد قبضو ببينة و إال ال تبرأ ذمتو إال إذا رده بالبينة 

." 

 (الرباع  )كراء الدور و الحوانيت
 .يجوز كراؤىا بجميع األثمان التي يجوز بيا البيع وىذا الكراء إما أن يكون وجيبة أو مشاىرة 

ىو الكراء الذي ينعقد لمدة محددة معينة باإلشارة إلييا أو تسميتيا مقابل ثمن معموم كأن : كراء الوجيبة
بأجرة مقدرة لتمك المدة  (أكتري منك دارك ىذا الشير أو ىذه السنة أو السنتين)يقول المكتري لممكري 

وىذا النوع من الكراء يمزم المتعاقدين إلى أن تنقضي المدة و ال يحق ألي منيما أن يفسخ . المعينة
 .ىذا الكراء إال إذا تراضيا عمى ذلك فيفسخ حينئذ العقد و يدفع المكتري من لمكراء بقدر ما سكن 

وىو يعقد فييا الكراء عن كل سنة دون تحديد مدة بعينيا كأن يقول : كراء المشاىرة أو المساىنة 
المكتري لممكري اكتري منك  دارك كل شير بألف درىم والعقد في ىذا النوع غير الزم لممتعاقدين 

 :عمى التفسير األتي عمى القول المشيور
       إذا كان المكتري لم يدفع  شيء من الكراء فال يمزميما شيء ولو شرع المكتري في السكن فان فسخ

ما لم يجرعرف بالمزوم و إال فميس لممكري أن يخرجو إال إذا تغيرت , الكراء دفع من الكراء بقدر ما سكن 
 أثمان الكراء

  إن كان المكتري قد دفع شيئا من الكراء ولم يكن قد شرع في السكن فال يستجاب لمن طمب الفسخ
 منيما إال إذا رضي الطرف اآلخر بالفسخ ويرد لممكتري ما دفعو
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  إذا كان المكتري قد دفع شيئا من الكراء وشرع فعال في السكن فانو يمزميما إتمام المدة التي دفع  
وعمل ذلك أنو من باب جمع السمف و الكراء في عقد واحد حيث إن , كراءىا ولو تراضيا عمى الفسخ

 .القدر المدفوع يعتبر سمفا والمقابل لو في مدة السكن كراء
من ذلك كراء الدواب و السيارات والشاحنات و السفن    و غيرىا من و سائل : كراء الرواحل والسفن 

 :و ىي تكرى إما لمركوب أو الحمل , النقل 
 وجب تحديده إما بالمسافة أو بالزمن و يمنع الجمع بينيما: كراؤىا من أجل الركوب 

 و تكرى عمى . و جب تعيين ما يحمل عمييا و المسافة أو الزمان : كراؤىا لحمل البضائع و السمع
 :وجيين

  و ىو الذي يقع  الكراء فيو عمى وسيمة نقل معينة بذاتيا ال غيرىاوجو معين: الوجو األول 

 و ىو الذي ال يقع  الكراء فيو عمى وسيمة نقل معينة بذاتيا ال غيرىا و :وجو مضمون: الوجو الثاني  
 .إنما المراد منو جنس وسيمة النقل ال من غير تعين معين منو
غير أنو . أو تأخيرىا إذا شرع في الركوب, و التكييف الفقيي لموجيين أنو يجوز فييما تقديم أجرة الكراء 

أما في الوجو . في الوجو األول يفسخ العقد إذا لم يتمكن المكتري من العين المكتراة  لعارض مانع فييا 
ال يفسخ و عمى المكري أن يأتي بعين أخرى لممكتري  حتى يفي األول بمقتضى العقد و لو لم , الثاني

 . يشترط ذلك عند التعاقد

 لعقد الكراء دور اقتصادي و اجتماعي و تربوي و حقوقي و مالي من ذلك: دورعقد الكراء

   توقف الناس عمى ىذا العقد لمحصول عمى منافعيم بطرق مشروعة     · 

    تسييل معامالت الناس حيث ال يستطيع الشخص الحصول عمى منافع األشياء بالشراء فيمجأ إلى
 الكراء مقابل أجر اإلنتفاع بيا دون تممك ذاتيا

    معرفة المكري و المكتري ما لو من حقوق تجاه اآلخر و ما عميو من واجبات بمقتضى عقد الكراء
 فينتج عن ذلكثقافةحقوقية قانونية

    التربية عمى وجوب احترام العقود و منيا عقد الكراء كما ىو مطموب شرعا في قولو تعالى " :
 "يأييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود

إسيامو في الرواج االقتصادي حيث أصبح عقد الكراء اليوم لو امتداد في مختمف مناحي الحياة اليومية و 
و المالية ككراء الدور و المحالت التجارية والرواحل  وعاء لكثير من التصرفات االجتماعية و االقتصادية

 والسيارات ومؤن تجييز الحفاالت و غيرىا

 

 


