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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ٍِخص اٌجحث

يحتكم ىذا البحث عمى دراسة أصكلية مقارنة كتطبيقية حكؿ مكضكع 
الشركط الجعمية كبعض التطبيقات المعاصرة عمى باب اإلجارة، كقد تناكلت فيو 
ا كبينت الخبلؼ الكارد في  الشركط الجعمية، فعرفت الشرط لغةن كاصطبلحن

الخبلؼ لفظي كال أثر لو في الفركع الفقيية، ثـ عرفت تعريؼ الشرط كقمت إف 
ا كقمت: إف ىناؾ فرؽ بيف الجعؿ الذم ىك مبمغ مف  الجعؿ لغةن كاصطبلحن
الماؿ يعطى لمستأجر عمى عمؿ قاـ بو مرة كاحدة، كبيف الجعؿ الكارد في 
الشركط الجعمية كىك كضع بعض الشركط في العقد مف قبؿ أحد الطرفيف ػ 

لمستأجر ػ كقد تككف ىذه الشركط مكافقة لمشركط الشرعية فتككف المؤجر أك ا
جائزة، كقد تككف مخالفةن ليا فتككف باطمةن أك فاسدةن، كتأثير ىذه الشركط عمى 

 العقد ىؿ ىي مبطمةه لو أـ ال؟ كأقكاؿ العمماء في ذلؾ.
كقمت إف: الجميكر كالحنفية متفقكف عمى أف الشرط ال أثر لو في الحكـ 

 الكارد مف اهلل ػ تعالى ػ األصمي 
ف الشرط عبلمةه عمى كجكد الحكـ في حؽ صاحب الشرط.  كا 

ف الحكـ ينتفي عند عدـ كجكد الشرط المكافؽ لمشركط الشرعية.  كا 
ف الشركط الجعمية قسميا الجميكر إلى أربعة أقساـ كذلؾ باعتبار مصدره:  كا 

، كعادمه يرجع لمعرؼ كالعادة، كمنيا ، ككضعيه .  كىي: شرعيه ما ىك لغكمه
 ككافقيـ عمييا الحنفية لكف زادكا عمييا الشرط الحقيقي.

 ٚلغّٗ احلٕف١خ ثبػتجبس٠ٓ خمتٍفني إىل ػذح ألغبٍَ ٟٚ٘:
 ػ باعتبار مصدره: اتفقكا مع الجميكر فيو ػ كما سبؽ أف ذكرت، لكف ُ

 زادكا الحقيقي.
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، كلو حكـ العمِ : محضه ؿ، كلو حكـ ػ باعتبار كجكد حكـ لو إلى خمسة أقساـو
 السبب، كشرط اسـ ال حكـ كىك مجاز، كشرط بمعنى العبلمة.

ككردت لو تقسيماته أخرل في كتب الفقو ككرد فييا خبلؼه بيف 
الجميكر كالحنفية كىي: تقسيـ الشرط إلى صحيحو كباطؿو أك فاسدو ػ 
فيما بمعنى كاحدو عند الجميكر ػ كفرؽ الحنفية بيف الباطؿ كالفاسد بأف 

ما كاف مبطبلن لمعقد، أما الفاسد فيك ما كاف الشرط فيو باطبلن الباطؿ 
 كالعقد صحيحه.

 

* * * * * * 
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Research Summary 
This research contains a comparative and applied study 

on the subject of the conditions of making and some 
contemporary applications on the door of ijara, in which it dealt 
with the conditions of the making, i knew the condition language 
and terminology and showed the disagreement contained in the 
definition of the condition and I said that the disagreement is 
verbal and has no effect in the doctrinal branches, then I knew 
the making language and terminology and I said: there is a 
difference between making money which is a sum of money 
given to a tenant for a work he did once, and the making 
contained in the making which is some of the conditions in the 
contract. Before one of the parties leased or rented and these 
conditions may be in accordance with the legitimate conditions 
and be a prize, and may be a violation of them, which may be 
invalid or corrupt, and the effect of these conditions on the 
contract is null or void? And the scholars say that. 

I said that: The public and the Hanafi agree that the 
condition has no effect on the original ruling contained by Allah 
Almighty . 

The condition is a sign of the existence of the provision 
against the holder of the condition. 

The provision is not in the absence of a condition that 
agrees with the legal requirements. 
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The conditions of the making are divided by the public into 
four sections, considering its source: 

They are: legit, my situation, and normal ity due to custom 
and custom, some of which are linguistic. The tap agreed to 
them, but they increased the real requirement. 

The tap divided it into several different sections: 
ُ -Considering its source: They agreed with the public in it as I 

mentioned earlier, but They increased the real. 
ِ -Considering that there is a ruling in five sections: pure, and 

he has the ruling of ills, and he has the ruling on reason, 
the condition of a name that is not a provision and it is a 
metaphor, and a condition in the sense of the mark. 
There are other divisions in the books of jurisprudence, 

and there is a disagreement between the public and hanafi: the 
division of the condition into true, false or corrupt, which is in 
the same sense of the public and the difference between 
falsehood and corruption, that falsehood was not null and void, 
but the corrupt is what the condition is invalid and the contract 
is valid. 
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ِخذِمـ  
الحمد هلل الذم جعؿ في كؿ زماف طائفةن مف أىؿ العمـ، يدعكف مف 

كف اإليماف في ضؿ إلى اليدل كينيكف عف الردل، يحيكف لمناس دينيـ، كيجدد
قمكبيـ، فما أحسف آثارىـ عمى الناس، ينفكف عف ديف اهلل تحريؼ الغاليف 
كانتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الضاليف، الذيف عقدكا ألكية البدع كأطمقكا عناف الفتنة 
مخالفيف في الكتاب يقكلكف عمى اهلل كفي اهلل ػ تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف 

، فنعكذ باهلل مف كؿ فتنةو مضمةو كصمى اهلل عمى محمد عمكا كبيراػ ما ال يعممكف
 النبي كآلو كسمـ تسميمنا كثيرنا.

 كبعد
: أ١ّ٘خ ادلٛظٛع:  أ٨ٚا

فإف الشركط الجعمية مف األمكر اليامة التي يحتاج إلييا الناس في كؿ 
أمكر حياتيـ، فيحتاج إلييا المالؾ لتأميف ممكو مف المستأجر، فيضطر لكضع 

الشركط ليضمف بيا حقو، كىذه الشركط قد تككف مكافقة لمشركط بعض القيكد ك 
الشرعية فتككف صحيحة كقد تككف مخالفة ليا فتككف باطمة كال يصح العقد 
 معيا، لذلؾ فقد كضع العمماء بعض الضكابط ليذه الشركط تضمف حؽ كؿ 

 مف الطرفيف.
لكف لـ يكف مكقؼ الفقياء مف تصحيح الشركط كمدل تأثير الشركط 

لباطمة عمى العقكد كاحدنا، بؿ اختمفت مذاىبيـ في ذلؾ تبعنا ألسباب مكضكعية ا
تتعمؽ بما كرد مف نصكص في الغرر كالشركط، كأسباب ذاتية تتعمؽ بفيـ كؿ 
منيـ لمنصكص الكاردة، كطريقة الجمع كالترجيح بيف المتعارض منيا. كرغـ أف 

مو المكضكعي كؿ مذىب مف المذاىب الفقيية لو طابعو الخاص كتقسي
لمشركط، إال أف ىناؾ مبلمح مشتركة تجمع بعض المذاىب حكؿ مدل تكسعيا 
في حرية االشتراط أثناء التعاقد، كلذلؾ حاكلت أف أجمع بيف ىذه المذاىب 
كأكفؽ بينيا قدر المستطاع ألبيف ما كاف الخبلؼ فييا جكىرمه لو أثر في 
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ي الفركع، ثـ أردفتو بجانب الفركع كما كاف فييا الخبلؼ لفظيه ال أثر لو ف
تطبيقي عمى بعض الشركط الجعمية المعاصرة مع بياف الحكـ الشرعي فييا 

أك لجاف الفتكل  مصحكبنا بالدليؿ كأقكاؿ العمماء سكاء القدامى أك المحدثيف
 المعاصريف.

ب: عجت اخت١بس ادلٛظٛع:
ا
 ثب١ٔ

 ي:كالذم دعاني إلى اختيار المكضكع عدة أسباب أكجزىا فيما يم
ػ ما استجد مف شركط كضعيا الناس ال كجكد ليا في الشريعة اإلسبلمية ُ

كألزمكا بيا أنفسيـ كبنكا عمييا أحكامنا كبطبلف البيع كبطبلف العقكد إف 
 لـ تتحقؽ.

ػ إيضاح ما ىك مكافؽ لما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية مف ىذه الشركط كما ِ
 ىك مخالؼ ليا كبياف كجو بطبلنو.

ـ المسائؿ المعاصرة كاشتممت عمى بعض ىذه الشركط كبياف ػ عرض أىّ
 المكافؽ منيا لمشريعة اإلسبلمية كالمخالؼ كرأم العمماء فيو.

 ػ محاكلة إثراء المكتبة األصكلية بما ىك جديده كمفيده بإذف اهلل.ْ
 ِشىٍخ اٌجحث:

تتمخص مشكمة البحث في أنو قد ظير في اآلكنة األخيرة بعض 
يا الناس في عقكدىـ لـ تكف في كتاب اهلل كال في سنة الشركط التي كضع

ا فإذا تحققت ىذه الشركط  رسكلو ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ كبنكا عمييا أحكامن
ذا لـ تتحقؽ أبطمكا عقكدىـ، فكاف مف الجدير بالبحث تناكؿ  صححكا عقكدىـ كا 

ا بياف ما كاف  منيا ىذه المكضكعات كبياف الحكـ الشرعي ليذه الشركط، كأيضن
ا مكافقنا لمشرع فيك جائز، كما كاف منيا مخالفنا لما جاءت بو الشريعة  صحيحن
، حتى يككف الناس عمى بينةو مف أمرىـ، كال يبتدعكا في الديف ما  فيككف باطبلن
ليس فيو، كيمزمكا بو أنفسيـ فيتعرضكا لممسائمة أماـ اهلل ػ تعالى ػ كالعقكبة عمى 

 ز كجؿ ػ، كأقكاؿ نبييـ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ .    ما خالفكا فيو أكامر اهلل ػ ع
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: اٌذساعبد اٌغبثمخ ٌٍّٛظٛع:  ساثؼبا
 ػ نظرية الشركط المقترنة بالعقد في الشريعة كالقانكف د/ زكي الديف شعباف.ُ

كىذه الدراسة تختمؼ عف مكضكع بحثي مف حيث إنيا تدرس نظرية 
فيتناكؿ نكعنا كاحدنا مف  الشركط المقترنة بالقعد بصفة عامة، أما بحثي

أنكاع الشركط كىك الشرط الجعمي كتطبيقو عمى باب فقيي كىك باب 
اإلجارة؛ لكثرة كقكع ىذا النكع مف أنكاع الشرط فيو ىذا الباب، مما يؤدم 
إلى كقكع غرر كضرر عمى كؿ مف المتعاقديف عند مخالفتو لما جاءت 

 بو الشريعة اإلسبلمية.
 ي بيف الفقو كالقانكف د/ جكاد محمكد أحمد بحر.ػ نظرية الشرط الجزائِ

كىذه الدراسة تختمؼ عف مكضكع بحثي مف حيث إنيا تدرس نكعنا 
مختمفنا كىك الشرط الجزائي؛ أما دراستي ففي الشرط الجعمي كما ذكرت، 

ا تختمؼ عنيا في الجانب التطبيقي كىك باب اإلجارة.   كأيضن
 د/ تركي بف عبد العزيز الجنيدؿ. ػ الشركط الجعمية المتعمقة بالتقاضيّ

كىذه الدراسة تتعمؽ فييا الشركط الجعمية بجانب تطبيقي مختمؼ كىك 
ا مف حيث المنيج  باب التقاضي، أما بحثي ففي باب اإلجارة، كأيضن

أما ىذه الدراسة فتدرس الشركط  ،ةيفدراستي استقرائية مقارنة كتطبيق
 ىب.الجعمية بصفة عامة دكف مقارنة بيف المذا

 ػ الشرط الجعمي حكمو كأثره في عقد الزكاج د/ خالد محمد صالح.ْ
ا حيث يتـ  كىذه الدراسة تختمؼ عف بحثي في الجانب التطبيقي أيضن
ا المنيج  التطبيؽ فييا عمى عقد الزكاج، أما بحثي فعمى باب اإلجارة، كأيضن

 االستقرائي المقارف. 
لية كتطبيقو عمى الفركع كقد جعمتو بعنكاف: )الشرط الجعمي دراسة أصك 

 الفقيية في باب اإلجارة(.
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: ادلٕٙح اٌتفص١ٍٟ ٌٍجحث:  خبِغبا
ػ ما يخص ىذه الدراسة مف حيث إنيا استقرائيةه بمعنى أنني سأتتبع فييا ُ

األقكاؿ كالنصكص مف مصادرىا األصمية قدر المستطاع، ثـ أقارف بيف 
بينيا بقكة الدليؿ، المذاىب الكاردة في المسألة كأعرض األدلة كأرجح 

 . كأبني عمى الراجح المسائؿ التي تـ اختيارىا في الجانب التطبيقي
 ػ عزكت اآليات بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.ِ
 ػ خرجت األحاديث مف مصدرىا، مع الحكـ عمييا إذا كانت مف غير ّ

 البخارم كمسمـ.
 ػ ترجمت لؤلعبلـ مف مصادرىا األصمية. ْ
حبو قدر المستطاع، فإف كجدت أقكاؿ مذككرة في ػ نسبت كؿ قكؿ لصآ

المصادر بدكف ذكر قائميا كليا صمة بمكضكع البحث كحاجة البحث 
 داعية لذكرىا ذكرتيا كعزكتيا لمكتاب الذم كردت فيو.

ػ تحرير محؿ الخبلؼ، كذلؾ ببياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في المسائؿ قبؿ ٔ
 عرض المذاىب كاألقكاؿ الكاردة فييا. 

، ال يخمك مف خطأ، كلكف حسبي أني  كىذا جيد المقؿ كعمؿه بشرمه
قصدت بو كجو اهلل أكالن كأخيران، ثـ المشاركة في نشر العمـ كالبحث عف األحكاـ 

 التي يحتاج إلييا الناس في أمكر دينيـ كدنياىـ. 
ف كانت األخرل فمف نفسي  فإف كنت قد أصبت فمف اهلل ػ تعالى ػ كا 

ر اهلل كأتكب إليو، كأسأؿ اهلل ػ عز كجؿ ػ أف يجعمو عممان نافعان، كالشيطاف كأستغف
كعمبلن صالحان متقببلن، كأف يرزقنا اإلخبلص في القكؿ كالعمؿ. إنو كلي ذلؾ 
كالقادر عميو. كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ، كالحمد هلل 

 أكالن كآخران.
ب: خؽخ اٌجحث:

ا
 خبِغ

مقدمةن كثبلثة مباحثو كخاتمة كفيرسنا لممراجع، ىذا البحث يتضمف: 
 كآخر لممكضكعات.
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 أ٨ٚ ادلمذِخ: ٚتتعّٓ:
ػ المنيج  ْػ الدراسات السابقة لممكضكع. ّػ سبب اختياره.ِػ أىمية المكضكع.ُ

 ػػ خطة البحث.ٓالتفصيمي لمبحث. 
 : تعريؼ )الشرط ػ الجعؿ ػ اإلجارة( كاختبلؼ العمماء فييا.ادلجحث ا٤ٚي
 تضمف أربعة مطالب:كي

ا عند الحنفية كالجميكر.ادلؽٍت ا٤ٚي       : تعريؼ الشرطػ لغةن كاصطبلحن
 كيتضمف ثبلث مسائؿ:

 : تعريؼ الشرط لغةن.ادلغأٌخ ا٤ٚىل
ا عند الحنفية.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ  : تعريؼ الشرط اصطبلحن
ا عند الجميكر.ادلغأٌخ اٌثبٌثخ  : تعريؼ الشرط اصطبلحن

ا.ٌثبٟٔادلؽٍت ا        : تعريؼ الجعؿ لغةن كاصطبلحن
 كفيو ثبلث مسائؿ:

عؿ لغةن.ادلغأٌخ ا٤ٚىل  : تعريؼ الجى
ا.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ عؿ اصطبلحن  : تعريؼ الجى
ا.ادلغأٌخ اٌثبٌثخ  : تعريؼ الشرط الجعمي اصطبلحن

 .يااختبلؼ العمماء فيك : أدكات الشرط ادلؽٍت اٌثبٌث    
 كفيو ثبلث مسائؿ:

 : أدكات الشرط.ادلغأٌخ ا٤ٚىل
 : أقساـ أدكات الشرط.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ
 : الخبلؼ الكارد في أدكات الشرط.ادلغأٌخ اٌثبٌثخ

ا.ادلؽٍت اٌشاثغ     : تعريؼ اإلجارة لغةن كاصطبلحن
 كفيو مسألتاف:
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 : تعريؼ اإلجارة لغةن.ادلغأٌخ ا٤ٚىل
ا.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ  : تعريؼ اإلجارة اصطبلحن

 : مشركعية الشرط الجعمي.ِظادلؽٍت اخلب       
 : أقساـ الشرط عند الحنفية كالجميكر. كيتضمف ثبلثة مطالب:ادلجحث اٌثبٟٔ

 : أقساـ الشرط عند الحنفية.ادلؽٍت ا٤ٚي      
 : أقساـ الشرط عند الجميكر.ادلؽٍت اٌثبٟٔ      
: أنكاع كأقساـ الشركط الجعمية عند كؿ مف الحنفية ادلؽٍت اٌثبٌث      

 جميكركال
 كفيو ثبلث مسائؿ:

 : أنكاع الشركط الجعمية.ادلغأٌخ ا٤ٚىل
: أقساـ الشركط الجعمية مف حيث اعتبارىا شرعنا كعدـ ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ

 اعتبارىا.
 : أقساـ الشركط الجعمية باعتبار أثرىا عمى التصرفاتادلغأٌخ اٌثبٌثخ

 كفييا ثبلثة فركع:
 : الشرط الصحيح.اٌفشع ا٤ٚي
 : الشرط الباطؿ.ٟٔاٌفشع اٌثب

 : الشرط الفاسد.اٌفشع اٌثبٌث
: أمثمة تطبيقية معاصرة لمشركط الجعمية عمى باب اإلجارة. ادلجحث اٌثبٌث

 :مطالبكيتضمف خمسة 
 : اإليجار المنتيي بالتمميؾ.ادلؽٍت ا٤ٚي      
 : شرط دفع مقدـ لئليجار.ادلؽٍت اٌثبٟٔ      
 اإليجار.في عقكد  الشرط الجزائي :ادلؽٍت اٌثبٌث      
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 : اإليجار المؤبد المعركؼ باإليجار القديـ.ادلؽٍت اٌشاثغ      
 : حكـ اشتراط صيانة العيف المؤجرة.ادلؽٍت اخلبِظ      

 كتتضمف: اخلبمتخ
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث. كأىـ التكصيات التي 

  أكصي بيا نفسي أكالن كالباحثيف مف بعدم ثانينا.
 

* * * * * * 
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 ادلجحث ا٤ٚي
 تؼش٠ف )اٌششغ ـ اجلؼً ـ ا٦خبسح( ٚاخت٩ف اٌؼٍّبء ف١ٙب.

 ادلؽٍت ا٤ٚي
ب ػٕذ احلٕف١خ ٚاجلّٙٛس

ا
، ٚاصؽ٩ح

ا
 تؼش٠ف اٌششغ ٌغخ

 كيتضمف ثبلث مسائؿ:
 : تعريؼ الشرط لغةن.ادلغأٌخ ا٤ٚىل

ا عند الحنفية.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ  : تعريؼ الشرط اصطبلحن
ا عند الجميكر.اٌثبٌثخ ادلغأٌخ  : تعريؼ الشرط اصطبلحن

 
ا
 ادلغأٌخ ا٤ٚىل: تؼش٠ف اٌششغ ٌغخ

كردت مادة )شىرىطى( في المغة بعدة معاني منيا ما كاف بسككف الراء 
 كمنيا ما كاف بفتحيا:

ـي الشٍَّيء كاٍلًتزاميو في البىٍيع كنحًكه كالشَّريطىًة  فالشٍَّرطي: بسككف الراء: إٍلزا
ديث:(ُ)ركطه كشىرائطي كالجمع: شي   .(ِ)" ال يىجكز شىٍرطاًف في بىٍيعو " . كفي الحى

 كالشىرىط: بالتَّحريًؾ لو عدة معاف منيا:
ًة : ُ ػ العبلمىةي الًَّتي يٍجعىمييا النَّاسي بينىييـ كجمعيا: أىٍشراطه أىٍيضان. كأىٍشراطي السَّاعى

 .(ّ){ راُطَياَفَقْد جاَء َأشْ  }عبلماتييا كفي الًكتاًب العىزيًز : 
                                                           

 ط دار اليداية، العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم  ُْٖٗ/  ُ( تاج العركس لمزبيدم ُ)
ط  ّْٓ/ ُ، ط دار اليبلؿ، مختار الصحاح لمحمد بف أبي بكر الرازم ِّّ/ ٔ

 مكتبة لبناف.
ط دار الكتب العممية، سنف  ُٕٗ/ّي المكاتب ( سنف النسائي الكبرل باب االختبلؼ فِ)

ط دار الكتب العممية، صحيح ابف حباف باب  ِّْ/َُالبييقي الكبرل باب المكاتب 
مؤسسة الرسالة. قاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده ضعيؼ كىك ،  ِط ُُٔ/ َُالكتابة 

 حديث صحيح.
 ( . ُٖسكرة محمد آية ) ( ّ)
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ليوِ ؿي الشٍَّيًء، كاالٍشًتقاقاًف ميتىقاًرباًف؛ ألفَّ عبلمىةى الشَّيًء أىكَّ ػ أىكَّ
(ُ). 

 ككؿ ىذه المعاني قريبة لممعنى االصطبلحي:
ػ المعنى األكؿ: كىك إلزاـ الشيء كالتزامو، بمعنى إلزاـ العاقد كالتزامو بجميع 

 شركط العقد سكاء كضعيا الشارع أك العاقد.
ػ كالعبلمة؛ ألنو يقصد بشركط العقد: العبلمات التي كضعيا الشارع أك العاقد 

 لمعقد ليميزه عف غيره مف العقكد.
 ػ كأكؿ الشيء؛ ألف الشرط البد كأف يككف في بداية العقد.

 لكف غمب استعمالو في المعنى األكؿ، كىك العبلمة.
ب ػٕذ احلٕف١خ :ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ

ا
 تؼش٠ف اٌششغ اصؽ٩ح

بعد تتبع كتب الحنفية كجدت أنيـ متفقكف عمى عدـ تأثير الشرط 
ف اختمفت تعبيراتيـ في الداللة عمى ىذا المعنى، كفيما يمي سأعرض  الحكـ، كا 

ا مما كرد في كتب الفقياء ثـ أستخمص المعنى المتفؽ عميو بينيـ.   بعضن
جاء في قكاطع األدلة:" الشرط ىك: ما يختمؼ الحكـ بكجكده كعدمو 

نما ىك  (ِ)ىك مقارف غير مفارؽ لمحد "ك  . كالعمة سكاءن أم أنو ال تأثير لو فيو كا 
.  عبلمة عمى الحكـ مف غير تأثير أصبلن

 كجاء في أصكؿ السرخسي:" اسـ لما يضاؼ الحكـ إليو كجكدنا عنده 
 . (ّ)ال كجكبنا بو"

                                                           

، مختار الصحاح لمرازم ِّّ/ ٔالعيف لمفراىيدم ، ُْٖٗ/  ُتاج العركس لمزبيدم  (ُ)
ُ /ّْٓ. 

، ُط دار الكتب العممية، بيركت، لبنافِٕٕ/ ِ( قكاطع األدلة في األصكؿ لمسمعاني ِ)
 .ـُٗٗٗىػ/ُُْٖ

 بيركت.-ط دار المعرفة  - َّّ/  ِ( أصكؿ السرخسي ّ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب اإلجارة 

ٕٜٕ 
 

مثاؿ ذلؾ: إف قكؿ القائؿ المرأتو إف دخمت الدار فأنت طالؽ، يجعؿ 
 .   (ُ)ؿ الدار شرطان حتى ال يقع الطبلؽ بيذا المفظ إال عند الدخكؿ"دخك 

زىاءي ًباٍنًتفىاًئو "   ا يىٍنتىًفي اٍلجى كجاء في التقرير كالتحبير: " الشٍَّرطى مى
(ِ) . 

 ٚثبٌٕظش يف اٌتؼش٠فبد اٌغبثمخ أسٜ أُٔٙ ِتفمْٛ ػٍٝ ثؼط ا٤ِٛس ِٕٙب:
 ي الكارد في الشرع.ػ أف الشرط ال تأثير لو في الحكـ األصمُ
 ػ أف الشرط عبلمة عمى كجكد الحكـ في حؽ صاحب الشرط.ِ
 ػ أف الحكـ ينتفي عند عدـ كجكد الشرط في حؽ صاحب الشرط.ّ

ب ػٕذ اجلّٙٛس: ادلغأٌخ اٌثبٌثخ 
ا
 تؼش٠ف اٌششغ اصؽ٩ح

بالنظر في تعريفات المتكمميف اتضح لي أنيـ متفقكف مع الحنفية في 
ف اختمفت   عباراتيـ.المعنى كا 

كفيما يمي سأعرض بعض ما كرد عنيـ مف تعريفات، ثـ أرجح بينيا 
 كأذكر أسباب الترجيح، كأتناكؿ الراجح بالشرح كالبياف. 

 جاء في المحصكؿ:" الشرط ىك الذم يقؼ عميو المؤثر في تأثيره 
 . (ّ)ال في ذاتو"

                                                           

 .ط دار الكتاب اإلسبلمي - ُّٗ/ ِكشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ( ُ)
 ط دار الكتب العممية. - ُُّ/ ُ( التقرير كالتحبير عمى تحرير الكماؿ بف اليماـ ِ)
 ط مؤسسة الرسالة. - ٖٗ/  ّ( المحصكؿ لمرازم ّ)
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لى ذلؾ ذىب الزركشي  .(ِ)، كالبيضاكم(ُ)كا 
دم أنو: " ما يمـز مف نفيو نفي أمر ما عمى كجو كجاء في اإلحكاـ لآلم

 . (ّ)ال يككف سببنا لكجكده كال داخبلن في السبب"
ليو ذىب ابف الحاجب في مختصر المنتيى حيث ذكر عدة  (ْ)كا 

 تعريفات كاالعتراضات الكاردة عمييا، ثـ عقبيا بذكر الراجح عنده.
ٍيًر  فقاؿ في المختصر: " كىاأٍلىٍكلىى: مىا يىٍستىٍمًزـي  مىى غى  نىٍفييوي نىٍفيى أىٍمرو عى

ًجيىًة السَّبىًبيًَّة"
(ٓ) . 

                                                           

ىك: اإلماـ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي، عالـ بفقو الشافعية  (ُ)
عتو كىي الزركشة، لو كاألصكؿ، تركي األصؿ، مصرم المكلد كالكفاة، نسب إلى صن

تصانيؼ كثيرة منيا: البحر المحيط، تشنيؼ المسامع، سبلسؿ الذىب، كغيرىـ الكثير، 
ينظر: الدرر الكامنة ألحمد بف حجر العسقبلني ى. ْٕٗرحمو اهلل سنة –تكفى 

أحمد بف محمد ابف العماد  شذرات الذىب، ـُِٕٗىػ/ ُِّٗبدكف/ِطّٕٗ/ّ
 ط دار العمـ لممبلييف. ِٖٔ/  ٔاألعبلـ لمزركمي  ط دار بف كثير، ّّٓ/ٔ العىكرم

( ىك: عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمى الشيرازم، ناصر الديف البيضاكم، ينسب إلى ِ)
قرب شيراز، ككلى قضاء شيراز مدة، ثـ انصرؼ عف القضاء  مدينة البيضاء بفارس

 ى.  ٖٓٔسنة لزىده ككرعو، لو مف المؤلفاتو الكثير في شتى فركع العمـ تكفى 
 .ِْٖ/ْط دار الفكر، األعبلـ لمزركمي  َّٗ/ ُّينظر: البداية كالنياية البف كثير 

 بيركت.  –ط المكتب اإلسبلمي ِّّ/  ِ( اإلحكاـ لآلمدم ّ)
( ىك: أبك عمرك جماؿ الديف عثماف بف أبى بكر بف الحاجب، فقيو مالكى مف كبار ْ)

كه حاجبان فعرؼ بو، مف تصانيفو: الكافية العمماء، كلد بإسنا في صعيد مصر ككاف أب
 ى. ْٔٔفي النحك، كمختصر الفقو كمنتيى السكؿ كاألمؿ في أصكؿ الفقو، تكفى سنة 

ط  ُّْ/ُ، كفيات األعياف البف خمكاف ََِ/ُّينظر: البداية كالنياية البف كثير         
 .ُُِ/ ْ، األعبلـ لمزركمي بيركت-دار صادر 

 ط دار المدني.ِٕٗ/ ِمع شرحو  ( مختصر ابف الحاجبٓ)
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 في  مختصر الركضة مع اختبلؼفي  (ُ)كذىب إليو الطكفي
ٍيًر ًجيىًة السَّبىًبيًَّة" فقاؿ: المفظ  مىى غى ا لىًزـى ًمًف اٍنًتفىاًئًو اٍنًتفىاءي أىٍمرو عى شىٍرعنا: مى " كى

(ِ) . 
اهي بأنو: " مى  (ّ)كعرفو الشاطبي ا اٍقتىضى كًطًو ًفيمى ٍصفنا ميكىمّْبلن ًلمىٍشري ا كىافى كى

ـي ًفيو" ٍك اهي اٍلحي ا اٍقتىضى كطي، أىٍك ًفيمى ذىًلؾى اٍلمىٍشري
(ْ) . 

ـي ًمٍف عىدىًمًو  (ٓ)كعرفو القرافي ا يىٍمزى في أنكار البركؽ بقكلو: " الشٍَّرطي مى
كده كىالى  كًدًه كيجي ـي ًمٍف كيجي ـي كىالى يىٍمزى مىى شىٍيءو ًمٍف اٍلمينىاسىبىًة اٍلعىدى  عىدىـ ًلذىاًتًو كىالى يىٍشتىًمؿي عى

ٍيًرًه "  . (ٔ)ًفي ذىاًتًو بىٍؿ ًفي غى
                                                           

( ىك: سميماف بف عبد القكل بف عبد الكريـ، نجـ الديف الطكفي الحنبمي، الفقيو األصكلي، ُ)
لو مصنفات كثيرة منيا "مختصر الركضة" في أصكؿ الفقو، "معراج الكصكؿ إلى عمـ 
-األصكؿ" ك "بغية السائؿ في أميات المسائؿ" في أصكؿ الديف كغير ذلؾ، تكفى

، شذرات ِْٗ/ِينظر: الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني ى. ُٕٔرحمو اهلل سنة 
 .ُِٕ/ّدار بف كثير، األعبلـ لمزركمي  ُط ّٗ/ٔرم بالذىب لمعك

 مؤسسة الرسالة. ُط - َّْ/ ُ( مختصر ركضة الناظر مع شرحو لمطكفي ِ)
بي، المفسر الفقيو ( ىك: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطّ)

المغكم المحدث الكرع الزاىد مف أئمة المالكية، مف كتبو: المكافقات في أصكؿ الفقو، 
ى. َٕٗكالمجالس شرح بو كتاب البيكع مف صحيح البخارم، كاالعتصاـ، تكفى سنة 

لمحمد بف محمد مخمكؼ  ُِّينظر: شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ص
 .ٕٓ/ُلعربي بيركت، األعبلـ لمزركمي ط دار الكتاب اى َُّٔت

 دار بف عفاف. ُطَْٔ/ ُ( المكافقات لمشاطبي ْ)
( ىك: أحمد بف إدريس بف عبد الرحيـ، شياب الديف الصنياجي القرافي، مف عمماء ٓ)

المحمة -المالكية، نسبة إلى قبيمة صنياجة "مف برابرة المغرب" كالقرافي نسبة إلى القرافة
كىك مصرم المكلد كالنشأة كالكفاة، كاف إماما -اـ الشافعي بالقاىرةالمجاكرة لقبر اإلم

عالما، انتيت إليو رئاسة المالكية، لو مؤلفات عديدة منيا: شرح تنقيح الفصكؿ في 
 ،َٗ/ُاختصار المحصكؿ في األصكؿ، كالذخيرة في الفقو. ينظر: األعبلـ لمزركمي 

 .ُٖٖ ص شجرة النكر الزكية لمحمد مخمكؼ
 ط دار الكتب العممية. - ِّٔ/  ُار البركؽ في أنكاء الفركؽ لمقرافي ( أنك ٔ)
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 ككؿ ىذه التعريفات السابقة كرت عمييا اعتراضات كردكد كثيرة 
 ال داعي لذكرىا ىنا.

ف كاف ىذا  كالذم ماؿ إليو أكثر العمماء كرجحكه ىك تعريؼ القرافي، كا 
ـ يسمـ مف االعتراضات كالرد عمييا إال أف لو بعضان مف األسباب األخير ل

 جعمتو أقكل ىذه التعريفات منيا:
 ػ أنو تعريؼ جامع مانع.ُ
 ػ كأف ما سبقو مف تعريفات عمييا مبلحظات قكية تجعميا ال تقكل ِ

 كال تنيض لمترجيح.
 ػ أف ىذا التعريؼ رجحو كثير مف العمماء.ّ
ىىا : مىا ػ كجاء في البحر المحيْ ديكده أىٍكالى ًح فىذيًكرى ًفيًو حي ط : " كىأىمَّا ًفي ااًلٍصًطبلى

ـي ًمٍف  ـي كىالى يىٍمزى ـي ًمٍف عىدىًمًو اٍلعىدى ا يىٍمزى ذىكىرىهي اٍلقىرىاًفيُّ ، كىىيكى أىفَّ الشٍَّرطى مى
ـه ًلذىاًتو "  كده كىالى عىدى كًدًه كيجي كيجي
(ُ) . 
 أدلتيـ كقمة االعتراضات الكاردة عمييا. كأنا أتتفؽ معيـ في الرأم، لقكة

 كفيما يمي إخراج لبعض محترزات التعريؼ:
 حمرتصاد اٌتؼش٠ف:

اًنعي؛ ألف  رىجى بو اٍلمى خى ـي(: قيد في التعريؼ ى ـي ًمٍف عىدىًمًو اٍلعىدى قكلو )يىٍمزى
ـي ًمٍف عىدىًمًو شىٍيءه.  المانع الى يىٍمزى

كًدًه  ـي ًمٍف كيجي إلىٍخ(: قيد آخر في التعريؼ خرج بو السَّبىبي كقكلو )كىالى يىٍمزى
كدي الحكـ. كًد السبب كيجي ـي ًمٍف كيجي  إٍذ يىٍمزى

                                                           

 ط دار الكتبي. - ُٕٓ/  ْ( البحر المحيط لمزركشي ُ)
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ـي  كًد السَّبىًب فىيىٍمزى كديهي ًلكيجي كبقكلو )ًلذىاًتًو(: خرج بو الشٍَّرطي اٍلميقىاًرفي كيجي
انً  كدي أًلىٍجًؿ السَّبىًب الى ًلذىاًت الشٍَّرًط أىٍك ًلًقيىاـً اٍلمى اًنًع الى اٍلكيجي ـي أًلىٍجًؿ اٍلمى ـي اٍلعىدى ًع فىيىٍمزى

 ًلذىاًت الشٍَّرًط.
ٍزءي  مىى شىٍيءو إلىٍخ(: قيد آخر في التعريؼ خرج بو جي كقكلو: )كىالى يىٍشتىًمؿي عى

كده كىالى عى  كًدًه كيجي ـي ًمٍف كيجي ـي كىالى يىٍمزى ـي ًمٍف عىدىًمًو اٍلعىدى ٍف كىافى يىٍمزى ا اٍلًعمًَّة فىييكى كىاً  ـه أىٍيضن دى
ٍزءى اٍلمينىاًسًب مينىاًسبه  ٍزًء اٍلمينىاسىبىًة فىًإفَّ جي مىى جي إالَّ أىنَّوي ميٍشتىًمؿه عى
 (ُ). 

 

* * * * * * 

                                                           

 .ُٕٓ/  ْ، البحر المحيط لمزركشي ِّٔ/  ُأنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ لمقرافي  (ُ)
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 ادلؽٍت اٌثبٟٔ
 ٚاصؽ٩حبا 

ا
 تؼش٠ف اجلؼً ٌغخ

 وفيو ثالث مسائل:
 : تعريف الَجعل لغة.ادلغأٌخ ا٤ٚىل

 : تعريف الَجعل اصطالًحا.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ
 .اصطالًحا : تعريف الشرط الجعميادلغأٌخ اٌثبٌثخ

  : ادلغأٌخ ا٤ٚىل
ا
 تؼش٠ف اجلؼً ٌغخ

عىؿى في المغة بعدة معاف منيا:  تأتي مادة جى
كًع في الشيء كاالشتغاًؿ بو.ُ ًو كالٌشري  ػ التَّكجُّ
ٍمًؽ كاإليجاًد فيتعىدَّل إلى مفعكؿو كاحد كمنو قكليو تعالى:ِ ٍعنىى الخى   ػ يككف بمى

مىقىيا .(ُ){َجَعَل الظُُّمَماِت َوالنُّوروَ  }  : أم خى
ٍعنىى التَّبًديًؿ نحكي قكًلو تعالى : ّ  . (ِ){ َفَجَعْمَنا َعاِلَيَيا َساِفَمَيا }ػ يككف بمى
كضاًت ْ مكاًت المىٍفري عىؿ الٌموي الصَّ ٍكـً الشَّرًعٌي كقكؿ الشَّاًرع : جى ٍعنىى الحي ػ  يككف بمى

ـى بو  كى ٍمسان أم حى خى
 كغيرىا مف المعاني .، (ّ)

 كاألقرب لممعنى المراد ىك المعنى الثاني كىك الخمؽ اإليجاد؛ 
ألف الشرط الجعمي لـ يكف مكجكدنا ضمف الشركط الشرعية لكف أكجده 

 المتعاقداف أك أحدىما.
عالة كالًجعالة  ًعيمة كالجي ٍعؿ كالًجعاؿ كالجى جاء في لساف العرب : "كالجي

عالة؛ اٍلكىٍسري  ًمًو" كالجى مىى عىمى عىمىوي لىوي عى : مىا جى ، كيؿُّ ذىًلؾى ُـّ عىًف المٍّْحيىاًنيّْ كىالضَّ
(ْ). 

                                                           

 .( ُ) اآلية  األنعاـسكرة ( ُ)
 .(  ْٕ) اآلية الحجرسكرة ( ِ)
دار صادر  ّط ُُُ/ُُ، لساف العرب البف منظكر ّْٗٔ/  ُتاج العركس لمزبيدم  (ّ)

 .ىػ ُُْْبيركت –
 .ُُُ/ ُُ( لساف العرب البف منظكر ْ)
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ب: ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ 
ا
 تؼش٠ف اجلؼً اصؽ٩ح

 جاء في شرح تنقيح الفصكؿ: الجعالة لغةن: بتثميث الجيـ ، كىي 
عؿ لئلنساف مف شيءو عمى فعؿو ما   .(ُ)ما جي

ـي ًعكىضو كجاء في شرح المحمي عمى ركضة الط شىٍرعنا اٍلًتزىا البيف:" كى
ٍيرى ميعىٌي" لىٍك غى مىى عىمىؿو ًفيًو كيٍمفىةه، كى ٍعميكـو عى  .(ِ) مى

مىى عىمىًؿ آدىًميٍّ  كجاء في الحدكد: ةو عى ٍقدي ميعىاكىضى الجعؿ ىك : " عى
مًّْو ًبًو الى يىًجبي إالَّ ًبتىمىاًمًو "  ٍيًر نىاًشئو عىٍف مىحى ًبًعكىضو غى
(ّ). 

ا: التزاـ ماؿ معمكـ في مقابمة عمؿ  كجاء في التعاريؼ: الجعؿ شرعن
 .(ْ)معمكـ ال عمى كجو اإلجازة 

كمف خبلؿ ىذه التعريفات أالحظ أف الجعؿ بفتح الجيـ كضميا 
ككسرىا: األجر الذم يجعمو اإلنساف في مقابؿ عمؿ يقـك بو األجير، كال يعطى 

 ب منو. ىذا الجعؿ إال بعد االنتياء مف العمؿ المطمك 

                                                           

 .ـ ُٕٕٗ -ىػ  ُّّٗ، ُط،  َٓ/  ّ( شرح تنقيح الفصكؿ لمقرافي ُ)
  ،ُُّ/ّ( شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف مع حاشيتا قميكبي كعميرةِ)

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓبدكف / 
المسمى اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة ِٗٓ( حدكد ابف عرفة ص ّ)

ىػ تحقيؽ محمد ابف قاسـ األنصارم  َّٖالكافية لئلماـ ابف عرفة المالكي ت / 
اع ت/   ق.َُّٓ، ُطالمكتبة العممية ىػ ط ْٖٗالرصَّ

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ المناكم القاىرم ل التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ( ْ)
سر  ،ُِٕ/  ُ،ـَُٗٗ-ىػ َُُْالقاىرة-عبد الخالؽ ثركتُط ىػ(َُُّ)المتكفى: 

دار  ُط ىػ(ِّٗبي الفتح عثماف بف جني المكصمي )المتكفى: أل صناعة اإلعراب
 .ـَََِ -ىػُُِْلبناف -الكتب العممية بيركت
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: أف األجير يعطى األجر عمى وأالحظ كذلك الفرق بينو وبين األجير
عمؿ يدكـ لفترة قد تككف طكيمة كقد تككف قصيرة أما الجعؿ فيككف لمرة كاحدة 

 عمى عمؿ كاحد.
 ٕٚ٘بن فشق ثني اجلؼبٌخ ٚا٦خبسح:

:  أف الجعالة كاإلجارة إال أنيا تختمؼ عنيا في سبعة أمكرو
اإلجارة شرعت عمى خبلؼ األصؿ؛ ألنيا عقد عمى منفعةو ػ جكازىا؛ ألف ُ

 كىي مجيكلةه كلكنيا أجيزت لمضركرة.  
ػ كصحتيا مع عدـ تعييف العامؿ، كمف قاؿ مف رد عمي عبدم فمو كذا، فأم ِ

 إنساف يقـك بيذا العمؿ يستحؽ ىذا الجعؿ.
ال ِ ، إذا تعسر ضبطو كرد اآلبؽ، كا  فبل ػ جكازىا كصحتيا عمى عمؿو مجيكؿو

.  بد مف التعييف كبناء جدارو أك خياطة ثكبو
 ػ تكقؼ استحقاؽ العكض عمى الفراغ مف العمؿ. كىذه الفركؽ متفؽه عمييا.ّ

 كىناؾ أشياء محؿ خبلؼو لكف الراجح فييا أنيا غير معتبرةو كىي:
ػ عدـ قبكؿ العامؿ، بمعني أنو ال يشترط التمفظ بالقبكؿ مف العامؿ؛ بؿ يعتبر ْ

 طريقة المتعارؼ عمييا.الرضا بال
ػ جيؿ العكض، كاألصح أنو يشترط أف يككف معيننا، فإذا كاف غير معيف فسد ٓ

 الشرط كبقي لمعامؿ أجرة المثؿ، فمف قاؿ مف رد عمى عبدم اآلبؽ 
 فمو ثكب أك أرضيو، فسد العقد ككجب لمف رده أجر المثؿ 

 كاإلجارة الفاسدة. 
فيو تفصيؿ فإف كاف الفسخ مف  ػ سقكط كؿ العكض بفسخ العامؿ، كىذأ

العامؿ قبؿ الشركع في العمؿ فبل أجر لو؛ ألنو لـ يعمؿ شيئنا يستحؽ 
عميو أجر، ككذلؾ بعد الشركع فيو كقبؿ إتمامو؛ ألنو لـ يحصؿ غرض 
المالؾ، أما إذا حدث الفسخ مف صاحب العمؿ بعد الشركع في العمؿ 
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ع في العمؿ فبل شيء فمو أجر المثؿ، أما إذا فسخ المالؾ قبؿ الشرك 
 لمعامؿ ألنو لـ يعمؿ شيئنا يستحؽ عميو أجر.

ارىًة إالَّ ًفي أىٍربىعىًة أيميكرو  جى جاء في شرح الجبلؿ المحمي: "كىًىيى كىاإٍلً
قُّؼي اٍسًتٍحقىاًؽ اٍلًعكىًض  تىكى مىى عىمىؿو مىٍجييكؿو كى ، كىعى ٍيًر ميعىيَّفو تييىا مىعى غى ًصحَّ كىازيىىا كى جى

مى  سىاًدسه كىىيكى ًفييىا عى ـي قىبيكًؿ اٍلعىاًمًؿ، كى اًمسه كىىيكى عىدى بىًقيى أىٍمره خى ى فىرىاًغ اٍلعىمىًؿ، كى
ًض ًبفىٍسًخ اٍلعىاًمًؿ" سىاًبعه كىىيكى سيقيكطي كيؿّْ اٍلًعكى ًض، كى ٍيؿي اٍلًعكى جى
(ُ). 

نما كاف الغرض  كليس ىذا ىك المراد بالجعؿ في الشركط الجعمية، كا 
 التفريؽ بيف الجعؿ الذم ىك األجر عمى عمؿ معيف، مف ذكر تعريفو 

كالجعؿ الكارد في الشركط الجعمية التي سيأتي ذكرىا في المطمب الثالث ػ إف 
 شاء اهلل تعالى. 

ب: ادلغأٌخ اٌثبٌثخ 
ا
 تؼش٠ف اٌششغ اجلؼٍٟ اصؽ٩ح

جاء في الكجيز في أصكؿ الفقو: الشرط الجعمي: كىك ما اشترطو 
رطت المرأة تقديـ المير كمو أك لك اشترط البائع تسميـ المكمؼ. كما لك اشت

 .(ِ)المبمغ في مكاف ما كتكاليؼ نقمو عمى المشترم كأمثاؿ ذلؾ
ٍعمي: ىك ما كاف مصدريه إرادة الشخص، بأف يجعؿ عقده أك  كالشٍَّرط الجى
التزامو معمَّقنا عميو كمرتبطنا بو، بحيث إذا كيًجدى الشرط كيًجدى ذلؾ العقد أك 

                                                           

 عمى منياج الطالبيف مع حاشيتا قميكبي كعميرة ( شرح جبلؿ الديف المحمي ُ)
 بدكف. ،ُُّ/ ّ

دار الخير دمشؽ  - ِ، ط َْٖ/ُ( الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي د/ كىبة الزحيمي ِ)
، ط مدني السعكدية ػ ُُٗ/ُ، عمـ أصكؿ الفقو د/ عبد الكىاب خبلؼُِْٕػ بيركت 

بد الكريـ النممة ط مكتبة د/ ع ّْٕ/ُمصر، الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف 
 ىػ. َُِْالرشد الرياض 
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ف لـ يتحقؽ ذلؾ الشرط، فبل يتحقؽ المشركط فيككف المشركطي اال لتزاـ، كا 
ا مرتبطنا بو كجكدنا كعدمن
(ُ). 

 كمثالو: ما لك عمَّؽ الشخص كفالتو بأمر يبلئميا، فقاؿ لمدائف: 
، فأنا كفيؿ بدينؾ الذم   إٍف سافر مدينؾ فبلفه اليكـ، أك إذا لـ يعد مف سفره اليـك

 لؾ عميو.
المديف أك عدـ عكدتو مف سفره يصبح شرطنا لثبكت الكفالة فإفَّ سىفىرى 

ف لـ يتحقؽ فبل يعتبر كفيبلن  عمى القائؿ، فإٍف تحقؽ ىذا الشرط ثبتت الكفالة، كا 
 ممتزما بأداء الديف.

- :  مف خبلؿ ىذه التعريفات أفيـ أف الشركط الجعمية عمى ثبلثة أنكاعو
كجكد المشركط كال يقتضي كىي ما يقتضي كجكدىا شروٌط جعميٌة نحويٌة: ػ ُ

 عدميا عدمو.
كىي ما اشترطو المكمؼ عمى نفسو أك عمى  شروٌط جعميٌة وضعيٌة:ػ ّ

 المستأجر.
كىي ما يتكقؼ عمييا كجكد المشركط كال شروٌط جعميةٌ حقيقيٌة أو شرعيٌة: ػ ْ

 يمـز مف كجكدىا كجكده. كىي قريبةه مف النحكية.
 والفرق بين ىذه األنواع:

الجعمية الشرعية: ما كانت مف كضع الشارع، دكف تدخؿ أف الشركط 
 مف المكمفيف.

                                                           

 دار الخير  - ِ، ط َْٖ/ُالكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي د/ كىبة الزحيمي  (ُ)
، ط مدني ُُٗ/ُ، عمـ أصكؿ الفقو د/ عبد الكىاب خبلؼُِْٕدمشؽ ػ بيركت 

النممة د/ عبد الكريـ  ّْٕ/ُالسعكدية ػ مصر، الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف 
 ىػ.َُِْط مكتبة الرشد الرياض 
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أما الشركط الجعمية النحكية: فيي التي البد مف تكافر أدكات الشرط 
 فييا ككجكد فعؿ الشرط كجكاب الشرط، كىي مكافقة لمشركط الشرعية.

أما الشركط الجعمية كالكضعية: فما كانت مف كضع المكمؼ دكف 
 تككف مكافقة لمشركط الشرعية كقد تككف مخالفة ليا. تدخؿ لمشرع فقد

كالذم يعنيني مف ىذه الشركط ىي الشركط الجعمية الكضعية فقط 
 كذلؾ لبياف الحكـ الشرعي الكارد فييا.

 
 
 

* * * * * * 
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 ادلؽٍت اٌثبٌث
 أدٚاد اٌششغ ٚاخت٩ف اٌؼٍّبء ف١ٙب

 وفيو ثالث مسائل:
 : أدوات الشرط.ادلغأٌخ ا٤ٚىل

 : أقسام أدوات الشرط.غأٌخ اٌثب١ٔخادل
 : الخالف الوارد في أدوات الشرط.ادلغأٌخ اٌثبٌثخ

 أدٚاد اٌششغ :ادلغأٌخ ا٤ٚىل
كضع عمماء المغة لمشرط أدكات يعرؼ بيا، كتبعيـ عمييا عمماء 

 األصكؿ، كىي عمى النحك التالي:
ذا ما، ككؿ، كمتى، ككمما، كمتى ما، كلك.ُ ذا، كا   ػ إف، كا 
ما يقكـ مقاميا في إفادة الربط المذككر مف نحك: ظرؼ أك حرؼ جر ػ أك بِ

 غير الـ التعميؿ.
 ػ أك استثناء )بإال أف( إذا تقدمو ما ال يحتمؿ التأقيت كالطبلؽ.ّ

كما لك قاؿ: ) امرأتو طالؽ إال أف يقدـ زيد ( مثبلن فإنو يحمؿ عمى 
فيصير (ُ)( .الشرط، فيصير كأنو قاؿ : )إف لـ يقدـ زيد فامرأتو طالؽ
 االستثناء في المثاؿ األكؿ بمعنى الشرط في المثاؿ الثاني .

 .(ِ)ػ كزاد البعض )حيثما، كأينما(ْ

                                                           

 دمشؽ/سكريا.-دار القمـ ِط ،  ِٔٓ - ِٓٓ/  ُ( شرح القكاعد الفقيية لمزرقا ُ)
لبناف، المدخؿ إلى -" ط المكتب اإلسبلمي بيركتَّٗ/ِ( ينظر: اإلحكاـ لآلمدم ِ)

مؤسسة الرسالة بيركت، كشؼ ِط ُُٔ/  ُمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف بدراف 
ط دار الكتاب اإلسبلمي، ِّٗ-ِٖٗ/ِسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم األ

،  ِِٖ-ِِِ/ُشرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو لمتفتازاني 
، شرح ّْٓ/  ّلبناف، البحر المحيط لمزركشي -دار الكتب العممية بيركت ُط

 بيكاف.مكتبة الع ِط،  َّْ/  ّالكككب المنير البف النجار 
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ٍسأىلىةي الثَّاًنيىةي: ًفي ًصيغىًتًو كىًىيى " إٍف " كىًىيى  جاء في البحر المحيط:" اٍلمى
قًُّع كىقىٍكًلًو: أىٍنًت أيُـّ اأٍلىدىكىاًت، أًلىنَّيىا الى تىٍخريجي عىٍف الشٍَّرًط، ًبًخبلى  ٍيًرىىا. كىًىيى ًلمتَّكى ًؼ غى

 ، رّّ إذىا اٍحمىرَّ اٍلبيٍسري قًَّؽ كىقىٍكًلًو: أىٍنتى حي . كى " إذىا " كىًىيى ًلٍمميحى ٍمت الدَّارى طىاًلؽه إٍف دىخى
ازنا. يىًجيءي شىٍرطنا ًمٍف اأٍلىٍسمىا قًُّع " كىًإٍف " مىجى قىٍد ييٍستىٍعمىؿي ًفي التَّكى مىا، كى ًء " مىٍف، كى

ا،  مى مىتىى، كى ٍيثيمىا، كىأىٍينىمىا كى مىتىى، كىحى كًؼ " أىٍيفى كىأىنَّى، كى ًمٍف الظُّري ا " كى مىٍيمى ، كى كىأىمُّ
" فنا ًلٍمكيكًفيّْيفى ٍعننى الى عىمىبلن ًخبلى اًزم ًبيىا مى كىٍيؼى " ييجى كى
(ُ). 

"إف"  فاعمـ أف األصؿ مف أدكات الشرط  ىك كجاء في رفع النقاب:"
 . (ِ)خاصة، كأما غيرىا فيك فرع عنيا لتضمنو معنى "إف"

 ألغبَ أدٚاد اٌششغ: ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ 
 اتفؽ جميكر األصكلييف كالحنفية عمى أف أدكات الشرط تنقسـ إلى قسميف:

يقتضي تكرار المعمؽ بتكرار المعمؽ عميو. كقصره  ػ ما يفيـ العمكـ: كىك ماُ
 كما عداىما يقتضي اإلطبلؽ. الفقياء عمى )كمما كميما(،

ذىا( كما عداىا يقتضي العمكـ. ِ  ٍف كىاً   ػ ما يفيـ اإلطبلؽ كىي: )لىٍك كىاً 
 عند الجميكر.

ٍيًف: مىا  مىى ًقٍسمى جاء في الفركؽ: "أىدىكىاتي الشٍَّرًط ًعٍندى المناطقة كالفقياء عى
ـي اٍلعيميكـى فىيىٍقتىًضي تىٍكرىارى اٍلميعىمًّْؽ ًبتىكٍ  مىٍيًو.ييٍفًي ؽى فىبلى  رىاًر اٍلميعىمًَّؽ عى ٍطبلى ـي اإٍلً ا ييٍفًي مى كى

مىٍيًو، إالَّ أىفَّ  رى اٍلميعىمَّؽي عى لىٍك تىكىرَّ مىى فىٍردو كى يىٍقتىًضي ذىًلؾى بىٍؿ يىٍقتىًصري ًمٍف اٍلميعىمًّْؽ عى
ٍف كى  مىى )لىٍك كىاً  ؽى عى ٍطبلى ـي اإٍلً كا ًفيمىا ييٍفًي ري نىاًطقىةى اٍقتىصى عىميكا مىا عىدىا ذىًلؾى اٍلمى ذىا( كىجى اً 

                                                           

 .ُْْ/ ْ( البحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي ُ)
  لمحسيف بف عمي بف طمحة الرجراجي ثـ الشكشاكم ( رفع النقاب عف تنقيح الشيابِ)

 د. أىٍحمىد بف محمَّد السراح، د. عبد الرحمف بف عبد اهلل الجبريف المحقؽ:، ُٖٔ/ ْ
 -ىػ  ُِْٓ، ُطشد الرياض مكتبة الر الناشر:  رسالتي ماجستير أصؿ ىذا الكتاب:

 .ـ ََِْ
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عىميكا  مىٍيمىا( كىجى مىى ) كيمَّمىا كى ـي اٍلعيميكـى عى ا ييٍفًي كا ًفيمى ري ، كىاٍلفيقىيىاءي اٍقتىصى ـي اٍلعيميكـى ًممَّا ييٍفًي
" ؽى ٍطبلى ـي اإٍلً مىا عىدىا ذىًلؾى ًممَّا ييٍفًي
(ُ). 
 اخل٩ف اٌٛاسد يف أدٚاد اٌششغ: ادلغأٌخ اٌثبٌثخ 

تمفت نظرة عمماء األصكؿ إلى أدكات الشرط نظرنا الختبلفيـ في اخ
 كضعيا ضمف أبكاب األصكؿ:

 .(ِ)ػ فمنيـ مف كضعيا ضمف باب تقسيـ المفظ فسماىا ) كممات الشرط(ُ
 كالتفتازاني.

ػ كمنيـ مف ذكرىا ضمف باب العمكـ كالخصكص كاعتبرىا مف أدكات العمـك ِ
 في.. كالقرا(ّ)فسماىا )أدكات الشرط(

ػ كمنيـ مف ذكرىا ضمف حركؼ المعاني فجمع بيف كؿ المسميات فقاؿ ىي: ّ
)ألفاظ ككممات كحركؼ الشرط(. كذكر أف األصؿ فييا أنيا حركؼ. 

ليو أشار البزدكم في كشؼ األسرار.  كا 
جاء في كشؼ األسرار لمبزدكم: "قكلو "كمف ذلؾ" أم مف باب حركؼ 

ك ألفاظ الشرط كتسميتيا حركفنا المعاني حركؼ الشرط أم كممات الشرط أ
 .(ْ)باعتبار أف األصؿ فييا كممة، إف كىك حرؼ فيك األصؿ في ىذا الباب"

                                                           

 .َُْ/ ُ( أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ لمقرافي ُ)
ط دار المعرفة، شرح التمكيح كمعو التنقيح لمتفتازاني ، َِّ/ِ( أصكؿ السرخسي ِ)

 أطمؽ عمييا أدكات ككممات. ِِِ/ُ
ناظر دار الفكر المعاصر بيركت لبناف، ركضة ال ّط،  ُُِ/ُ( المنخكؿ لمغزالي ّ)

، أنكار مؤسسة الرٌياف ِط ىػ(َِٔألحمد بف محمد بف قدامة المقدسي )ت:  ِٗٓ/ُ
 .ُّٗ/ُالبركؽ 

ط دار الكتاب اإلسبلمي، تيسير التحرير لمحمد أميف ِٖٗ/ِ( كشؼ األسرار لمبزدكم ْ)
 .ُِٕ/ِط دار الكتب العممية بيركت، بادشاه 
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كمف خبلؿ النظر في اختبلؼ ىذه المسميات نجد السبب في ىذا 
 االختبلؼ يرجع إلى عدة أسباب منيا:

 ػ اختبلفيـ في تصنيفيا تحت أبكاب أصكؿ الفقو.ُ
أك كممات نظر إلى أف صيغ الشرط منيا ما ىك  ػ أف مف أطمؽ عمييا أدكاتِ

 .(ُ)اسـ كمنيا ما ىك حرؼ كالجميع مف أقساـ الكممة 
ػ كمف أطمؽ عمييا حركؼ الشرط نظر إلى أف األصؿ في أدكات الشرط )إف( ّ

 . (ِ)كىي حرؼ
 ػ كمف أطمؽ عمييا ألفاظ الشرط نظر إلى اقترانيا بفعؿ الشرط كىك ْ

 .(ّ)عبلمة عميو
مىى جاء في ا ؿ ًفي أىٍمرو عى لتكضيح:" كىًممىاتي الشٍَّرًط إٍف ًلمشٍَّرًط فىقىٍط فىتىٍدخي

ًؽ  ـي الطَّبلى ـٍ أيطىمٍّْقًؾ فىأىٍنًت طىاًلؽه فىالشٍَّرطي، كىىيكى عىدى كًد فىًإٍف قىاؿى إٍف لى طىًر اٍلكيجي خى
يىاًة،..." ٍكًت فىيىقىعي ًفي آًخًر اٍلحى قَّؽي ًعٍندى اٍلمى يىتىحى
 .آخر أدكات الشرطإلى  (ْ)

ٍيًف" مىى ًقٍسمى جاء في الفركؽ: "أىدىكىاتي الشٍَّرًط ًعٍندى المناطقة كالفقياء عى
(ٓ). 

ذىا مىا  ذىا كىاً  كًؼ الشٍَّرًط كىًىيى إٍف كىاً  ري ًمٍف ذىًلؾى حي جاء في أصكؿ البزدكم: "كى
مىا" مىٍف كى كيمَّمىا كى كيؿُّ كى مىتىى مىا كى مىتىى كى كى
(ٔ). 

                                                           

 .ْٓألصكلييف د/ الداية /، الشرط عند اّْٗ( حركؼ المعاني د/ محمكد سعد /ُ)
 ( المراجع السابقة.ِ)
 .المراجع السابقة( ّ)
 .ِِٖ/ ُ( شرح التمكيح عمى التكضيح لمتفتازاني ْ)
 .َُْ/ ُ( أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ لمقرافي ٓ)
لمحسيف بف عمي بف  ، الكافي شرح البزدكمُِٗ/ ِ( كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ٔ)

بذؿ النظر مكتبة الرشد، ُط َُُْ/ِ الديف السٍّْغنىاقي بف حجاج بف عمي، حساـ
 ىػ تحقيؽ د/ محمد زكي عبد البر.ُُِْط مكتبة التراث القاىرة َٓ/ُلؤلسمندم 
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 ادلؽٍت اٌشاثغ
ب
ا
 تؼش٠ف ا٦خبسح ٌغخ اٚاصؽ٩ح

 وفيو مسألتان:
 : تعريف اإلجارة لغًة.ادلغأٌخ ا٤ٚىل

 : تعريف اإلجارة اصطالًحا.ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ
.: ادلغأٌخ ا٤ٚىل 

ا
 تؼش٠ف ا٦خبسح ٌغخ

 وردت مادة )أجر( في المغة بعدة معان منيا:
زاءي عمى العىمىؿ. ػُ  الجى
ِ.  ػ الثَّكابي

 كؽ منيا:كقد فٌرؽ بينيما بفر 
، كالحاصؿ  - أف الحاًصؿي بأصكًؿ الشٍَّرًع كالعباداًت يقاؿ لو: ثكابه

؛ ألفَّ الٌثكىابى لغة بىدىؿي العىٍيًف كاألىٍجري بىدىؿي  بالميكىمّْبلًت يقاؿ لو: أىٍجره
ٍنفىعىًة كىي تابعةه لمعىٍيف. كقد ييٍطمىؽي األىٍجري عمى الثَّكىاًب كبالعىٍكس.  المى

، كفي التٍَّنًزيؿ: ػ كيطمؽ األىجٍ ّ َياَأيَُّيا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَمْمَنا َلَك }ري مجازا عمى المىٍيري
ِتي آَتْيَت ُأُجوَرُىنّ  . (ُ) {َأْزَواَجَك الالَّ  أىم ميييكرىىيفَّ

ٍرتي الرجؿ فيك يأجرني ثماني حجج أم ْ  ػ األيجرةي الكراء تقكؿ استأجى
 .(ِ)يصير أجيرم

َل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َىاَتْيِن َعَمى َقا }كمنو قكلو تعالى: 
 ، أم تجعميا أجرم عمى التزكيج.(ّ){ َأْن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ 

 كاألقرب لممعنى االصطبلحي ىك المعنى األكؿ، كىك الجزاء 
 عمى العمؿ.

                                                           

 .( َٓ) اآلية  ( سكرة األحزابُ)
كالمحيط  ،المحكـٔ/ُ، مختار الصحاح لمرازمِْْٓ/ُ( تاج العركس لمزبيدم)مادة أجر(ِ)

 .ْ/ُ،أساس الببلغةُّٕ/ّ إسماعيؿ بف سيده ألبي الحسف عمي بفاألعظـ 
 .( ِٕ ) اآلية( سكرة القصصّ)
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ب: ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ 
ا
 تؼش٠ف ا٦خبسح اصؽ٩ح

العمماء في تعريفيـ لئلجارة، كفيما يمي سأعرض أقكاليـ اختمفت عبارة 
 عمى كجو اإلجماؿ، ثـ أذكر أقكاليـ بالتفصيؿ:

 ػ منيـ مف عرفيا بأنيا: عقده عمى تمميؾ منفعة العيف؛ ألنيا التي يستكفى ُ
 منيا المنفعة. 

ػ كمنيـ مف عرفيا بأنيا: عقده عمى منفعة؛ ألنيا ىي التي يجكز التصرؼ فييا ِ
 ف األجر يدفع في مقابمة المنافع.كأل

ػ كمنيـ مف عرفيا بأنيا: عقد معاكضةو عمى العيف التي تحدث شيئنا فشيئنا مع ّ
بقاء أصميا كالمنفعة. بمعنى أف عقد اإلجارة كما يأتي في المنفعة يأتي 
كذلؾ في العيف التي تحدث شيئنا فشيئنا مع بقاء أصميا. كىـ ابف القيـ 

 كابف تيمية.
 ٤لٛاذلُ:ٚف١ّب 

ٌ
 ٠ٍٟ ػشض

 .(ُ) جاء في المُّبىاًب: " عقده عمى المنافع بعكض"
ٍقدي  ارىةي ًىيى عى جى كجاء في حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير: "اإٍلً
ا أىٍك  ٍعميكمن مىٍجعيكلىةو ًفي نىًظيًر ًعكىضو أىمىدنا مى ٍنفىعىةو كىاًئنىةو كى مىى تىٍمًميًؾ مى ةو عى ميعىاكىضى

ٍعميكمن   .(ِ) ا "قىٍدرنا مى
ٍيرى سىًفينىةو كىالى  ا أىٍمكىفى نىٍقميوي غى ٍنفىعىًة مى جاء في شرح الحدكد: "اإلجارة: بىٍيعي مى

وي يىتىبىعَّضي ًبتىٍبًعيًضيىا" ٍنيىا بىٍعضي ٍيًر نىاًشئو عى يىكىافو الى يىٍعًقؿي ًبًعكىضو غى حى
(ّ). 
"  .(ْ)كجاء في فتح المعيف:" شرعنا، تمميؾ منفعةو بعكضو بشركطو

                                                           

 .المكتبة العممية، بيركت ٖٖ/ ِالكتاب مع شرحو المباب لعبد الغني الميداني الحنفي  (ُ)
 بدكف.، ْٔٔ/  ٖ( حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ِ)
 ُّْ/ٕشيخ عميش ، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمِّٗ/ُ( شرح حدكد ابف عرفةّ)

 بدكف.
. ُط - ُِٗ/  ّ( فتح المعيف لممميبارم ْ)  دار بف حـز
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،  –كجاء في حاشيتا قميكبي ٍنفىعىةو بىعيكضو ارىةي ًىيى تيٍمًميؾ مى جى كعميرة: "اإٍلً
كطو " ًبشيري
(ُ). 

جاء في شرح زاد المستقنع لمشنقيطي: " اإلجارة عقد معاكضةو عمى 
" معمكـو  .(ِ)منفعةو معمكمةو مباحةو بعكض و

مف خبلؿ التعريفات السابقة تبيف أف اختبلؼ الفقياء في تعريؼ 
 جارة كاف بناء عمى اختبلفيـ في محؿ عقد اإلجارة كذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ:اإل

 القول األول: أن مورد عقد اإلجارة ىو المنافع.
ليو ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كأكثر الشافعية  كا 

: أف مكرد عقد اإلجارة ىك المنافع ألنيا ىي التي يجكز التصرؼ (ّ)كالحنابمة
ألجر يدفع في مقابمة المنافع، كليذا تضمف المنفعة دكف العيف كما فييا؛ كألف ا

 كاف العكض في مقابمتو فيك المعقكد عميو.
 اٌمٛي اٌثبٟٔ: أْ ِٛسد ػمذ ا٦خبسح ٘ٛ مت١ٍه ِٕبفغ اٌؼني.
ليو ذىب بعض الشافعية كمنيـ أبك إسحاؽ المركزم ، ألف المنافع (ْ)كا 

اإلجارة يجب أف يككف مكجكدنا، كالعقد معدكمةه، ال يمكف تمميكيا، كمكرد عقد 
                                                           

 .بدكفِّٖ/ٗعمى شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف كعميرة–(حاشيتا قميكبيُ)
 ، مكقع الشبكة اإلسبلمية. َُِ/  ِ( شرح زاد المستقنع لمشنقيطي ِ)
، شرح حدكد ابف ٖٖ/ ِني الحنفي ( الكتاب مع شرحو المباب لعبد الغني الميداّ)

 .ِ/ َُِ، شرح زاد المستقنع لمشنقيطيُِٗ/ّ، فتح المعيف لممميبارم ِّٗ/ُعرفة
( ىك: أبك إسحؽ إبراىيـ بف أحمد بف إسحؽ المىركزم الشافعي الفقيو، المتكفى بمصر في ْ)

 رجب سنة أربعيف كثبلثمائة.
ليو الرياسة بالعراؽ بعده كصنَّؼ كتبان كاف إماـ عصره، تفقو بابف سيرىٍيج كبرع كانتيت إ

كثيرة، منيا: "شرح مختصر الميزني" كىك "شرح مبسكط". أقاـ ببغداد دىران طكيبلن يدٌرس 
كيفتي كأنجب مف أصحابو خمؽ كثير، ثـ ارتحؿ إلى مصر في أكاخر عمره، فأدركو 

مـ الكصكؿ إلى أجمو فدفف بالقرب مف تربة اإلماـ الشافعي. ذكره ابف خمّْكاف. ينظر: س
، كفيات األعياف تركيا –مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ  ُِ/ُطبقات الفحكؿ لحاجي خميفة 

 .ِٕ-ِٔ/ُالبف خمكاف 
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ا يضاؼ إلى العيف ألنيا التي تستكفى منيا المنافع فكجب أف يككف تمميؾ  أيضن
 منافع العيف مكرد العقد.

 الجمع بين القولين:
 ثني اٌمٌٛني اٌغبثمني ٚرٌه ٥ٌعجبة اٌتب١ٌخ:

ٌ
 ٨ٚ ٠ٛخذ يف احلم١مخ خ٩ف

فعة، ال يعني بو أف تحدث منفعةه مف قاؿ إف مكرد عقد اإلجارة ىي المن -ُ
، كلكف مراده ىك المنفعة المستفادة مف العيف.  بدكف عيفو

لذلؾ فيك ال يقطع النظر عف العيف بؿ يجب أف تسمـ كتمسؾ مدة 
 العقد لينتفع بيا.

كمف قاؿ إف مكرد عقد اإلجارة تمميؾ منافع العيف، ال يعني بو أف العيف  -ِ
يع، كليس مراده كمقصكده مف اإلجارة ىك تممؾ باإلجارة كما تممؾ بالب

 تمميؾ العيف؛ بؿ تمميؾ منافعيا.
 لذلؾ فيك ال يقطع النظر عف المنفعة المطمكب استيفاءىا.

فالنتيجة الكاحدة ليذيف القكليف إف محؿ عقد اإلجارة في إجارة األشياء 
 ىي المنافع دكف األعياف.

اء المنفعة استيبلؾ كقد اتفؽ الفقياء عمى اشتراط أال يتضمف استيف 
 العيف مثؿ استئجار الشمع لبلستضاءة بو، كالصابكف لمغسؿ بو، فبل 
تصح اإلجارة عمى ذلؾ؛ ألف اإلجارة عقد عمى المنافع كىذه ال ينتفع بيا إال 

 بإتبلؼ عينيا.
 كىذا ىك األصؿ، كىك أمره مقرره عند جميكر الفقياء. 
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 ٠تخشج ػٍٝ ٘زا ا٤صً ػذح ِغبئً ِٕٙب:
، ػ ُ ال يجكز عند أكثر الفقياء إجارة الشجر كالكـر لمثمر ذاتو؛ ألف الثمر عيفه

 .(ُ) كاإلجارة بيع المنفعة، ال بيع العيف
ِ ، ػ كال تجكز إجارة الشاة لمبنيا أك سمنيا أك صكفيا، أك كلدىا؛ ألف ىذه أعيافه

 فبل تستحؽ بعقد اإلجارة.
؛ ألف الماء عيف.ػ كال تجكز إجارة ماءو في نير أك بئرو أك قناّ  ةو أك عيفو

كؿ ما ينتفع بو مع »يقكؿ د/ كىبة الزحيمي: ليذا كمو فإف المقرر أف: 
 .(ِ) «بقاء عينو تجكز إجارتو كما ال فبل

كاستثنكا إجارة الظئر )المرضع( لمضركرة كأجاز المالكية كراء الفحؿ 
 .(ّ) لمنزك عمى اإلناث كأباح أكثر العمماء أجرة الحجاـ لمحاجة

قالكا إذا حدث ما يرد عمى العيف كىك مشابو لممنفعة مع بقاء أصمو ك 
 فيمكف القكؿ بجكازه استثناء مف القاعدة العامة، كرخصة لمضركرة أك الحاجة.

كذلؾ مثؿ لبف الظئر كماء البئر كغيرىما فتدخؿ عمى طريؽ التبع 
لصبغ قياسنا عمى الصبغ في الثكب، فإف االستئجار عمى صبغ الثكب أما عيف ا

 فتدخؿ تبعنا.
القكؿ الثالث: أف مكرد عقد اإلجارة كما يأتي في المنفعة يأتي كذلؾ في العيف 

 التي تحدث شيئنا فشيئنا مع بقاء أصميا.

                                                           

 .الكتب العمميةدار ِط ُٕٓ/ ْ، بدائع الصنائع لمكاساني ِّ/ُٔ( المبسكط لمسرخسي ُ)
 دمشؽ.-سكريا-ط دار الفكر َّٖٓ/ ٓ( الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي ِ)
 بدكف.ِّٕ( القكانيف الفقيية ألبي القاسـ الغرناطي/ ّ)
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ليو ذىب ابف تيمية ، كخالفا بو مف قبميـ، كقاال (ِ)كتمميذه ابف القيـ (ُ)كا 
 اء أصميا كالمنفعة.بجكاز عقد اإلجارة عمى العيف التي تحدث شيئنا فشيئنا مع بق

فتصح اإلجارة عمى لبف الظئر كماء البئر؛ ألف الماء كالمبف لما كاف 
ء مع بقاء األصؿ كانا كالمنفعة. فقد قاسا األعياف التي  حدكثيما شيئنا بعد شيو
تتجدد مع بقاء األصؿ عمى المنفعة الشتراكيما في عمة الحدكث كالتجدد مع 

 بقاء األصؿ.
ًؼ اٍلًقيىاًس  وقال ابن تيمية : " مىى ًخبلى ارىةى الظٍّْئًر عى قىٍكؿي اٍلقىاًئًؿ : إفَّ إجى

ؽُّ ًبيىا  مىى مىنىاًفًع أىٍعرىاضو الى تيٍستىحى ارىةى الى تىكيكفي إالَّ عى جى إنَّمىا ىيكى اًلٍعًتقىاًدًه أىفَّ اإٍلً
مىٍيًو ًكتىابه كىالى سينَّةه كىالى  ـٍ يىديٌؿ عى  إٍجمىاعه كىالى ًقيىاسه بىٍؿ الًَّذم دىلٍَّت أىٍعيىافه كىىىذىا اٍلقىٍدري لى

ٍكمييىا  مىٍيًو اأٍليصيكؿي أىفَّ اأٍلىٍعيىافى الًَّتي تىٍحديثي شىٍيئنا بىٍعدى شىٍيءو مىعى بىقىاًء أىٍصًميىا حي عى

                                                           

 ( ىك: أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني الدمشقي الحنبمي، أبك العباس، ُ)
تقي الديف ابف تيمية: اإلماـ، شيخ اإلسبلـ، داعية إصبلح في الديف. آية في التفسير 

كثيرة منيا الجكامع كالسياسة كاألصكؿ، كأفتى كدرس كىك دكف العشريف. لو تصانيؼ 
ينظر: شذرات الذىب لبلبف العماد العىكرم ى. ِٖٕالشرعية كالفتاكل، تكفي سنة 

ط دار المعرفة، األعبلـ لمزركمي ّٔ/ُط دار بف كثير، البدر الطالع لمشككاني َٖ/ٔ
ُ  /ُْْ. 

س الديف ( ىك: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي، أبك عبد اهلل، شمِ)
ابف قيـ الجكزية: مف أركاف اإلصبلح اإلسبلمي، كأحد كبار العمماء. مكلده ككفاتو في 

كألؼ تصانيؼ كثيرة منيا: إعبلـ ى ُٕٓكتكفي سنة ى ُٗٔدمشؽ، كلد سنة 
المكقعيف، كشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ. ينظر: البداية 

كالنجـك  ُٖٔ: ٔكشذرات الذىب البف العماد العكرم  ،ِّْ: ُْكالنياية البف كثير 
 .ٔٓ/  ٔ، األعبلـ لمزركمي ِْٗ: َُالزاىرة البف تغرم بردم 
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يىكىاًف" .ثـ ذكر العمة في ىذا ق ًر ؛ كىالمَّبىًف ًفي اٍلحى نىاًفًع كىالثَّمىًر كىالشَّجى ـي اٍلمى ٍك ائبل : حي
مىٍييىا إالَّ كىذىًلؾى  ـى أىٍكمىؿي ًمٍف ًصفىاًتيىا ؛ كىالى ييٍمًكفي اٍلعىٍقدي عى " فىًإفَّ اأٍلىٍجسىا
(ُ). 

ككافقو عمى ذلؾ تمميذه ابف القيـ في إعبلـ المكقعيف حيث قاؿ: " 
اإلجارة تارةه تككف عمى منفعةو، كتارة تككف عمى عيفو تحدث شيئنا فشيئنا مع بقاء 

كمبف الظئر كنفع البئر، فإف ىذه األعياف لما كانت تحدث شيئنا فشئينا  األصؿ،
مع بقاء األصؿ كانت كالمنفعة، كالجامع بينيما ىك حدكث المقصكد بالعقد 

 .(ِ) شيئنا فشيئنا، سكاءه أكاف الحادث عيننا أـ منفعةن "
 :حاٌشاخ

ى العيف كاألخذ برأم ابف القيـ ػ رحمو اهلل ػ كىك جكاز عقد اإلجارة عم
ا  التي تحدث شيئنا فشيئنا مع بقاء أصميا كالمنفعة؛ حيث إنو أكجد سعة كفرجن
كتيسيرنا في عمؿ الناس اليكـ فعبلن كقانكننا في إجارة األعياف، كالمراعي 

 كالبحيرات كاألنعاـ المحمكبة.
 
 

* * * * * * 
 

                                                           

 ، لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ َٓٓػ ْٗٓ/  َِمجمكع الفتاكل  (ُ)
 عامر الجزار -أنكر الباز  :ت ىػ(ِٖٕابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 

 .ـ ََِٓىػ /  ُِْٔ، ّط دار الكفاء :شرالنا
 . يركتب –دار الكتب العممية  ُط ّْ/  ِ( إعبلـ المكقعيف البف القيـ ِ)
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 ادلؽٍت اخلبِظ
 ِششٚػ١خ اٌششغ اجلؼٍٟ

ركعية الشرط الجعمي إلى ثبلثة اختمؼ جميكر األصكلييف في مش
 اتجاىاتو مختمفةو:

ػ ما بيف مانعو يرل عدـ جكاز كضع أم شرط ليس في كتاب اهلل كال سنة ُ
كعمى رأسيـ الظاىرية؛ ألف األصؿ في الشركط الحظر  رسكلو 
 .(ُ)عندىـ

ػ كمف يرل التضييؽ في ىذا المجاؿ؛ ألف األصؿ في الشركط الحظر إال ما ِ
كيقاس عميو ما كاف مكافقنا لمقتضى العقد أك مؤكدنا لو أك  كرد بو دليؿ،

ا لو أك مكافقنا لمعرؼ الصحيح، كىـ الجميكر مف الحنفية  مبلئمن
كالمالكية كالشافعية ك بعضه مف الحنابمة، فيـ متفقكف مع الظاىرية في 
أف األصؿ في الشركط المنع لكنيـ أباحكا مف الشركط ما كاف مكافقنا 

، لكف الظاىرية لـ يجيزكا إال ما كرد بو نصه فقط كلـ لمقتضى العقد
 .(ِ) يجيزكا القياس عميو

                                                           

دار اآلفاؽ ، ط أحمد محمد شاكر ت، ُّ/ ٓ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ُ)
 بدكف. الجديدة، بيركت

 ،ِٗ/ ٔة الطكرم البف نجيـ ( البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمعو منحة الخالؽ كتكممِ)
 ، بداية المجتيد كنياية المقتصد البف رشدبدكف ِط، دار الكتاب اإلسبلمي

الحاكم الكبير ، ـَُٗٗىػ/َُُْبدكف طبعة ُِّ/ ْبدكف، األـ لمشافعي ُٖٕ/ ّ 
بي الحسف عمي بف محمد بف أل في فقو مذىب اإلماـ الشافعي شرح مختصر المزني

: ، تُّْ/ٓ ىػ،َْٓبغدادم، الشيير بالماكردم ت: محمد بف حبيب البصرم ال
دار الكتب العممية،  ُط الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد -الشيخ عمي محمد معكض 

 .ّّٕ/ُٔ، المجمكع شرح الميذب لمنككم ـ ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗلبناف  –بيركت 
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ػ كمنيـ مف يرل التكسع في الشركط؛ ألف األصؿ في العقكد كالشركط عندىـ ّ
بطالو، فصححكا كؿ شرط فيو  اإلباحة ، إال ما كرد الشرع بحظره كا 

 منافينا منفعةه ألحد المتعاقديف، كلـ يستثنكا إال بشرط أف يككف 
 . (ُ) لمقتضى العقد

  :
َ
بد٠ِث

َ
 َأح

ُ
خ
َ
٩َث

َ
بِة ث

َ
ج
ْ
ا اٌ

َ
ز
َ
ِت٩َفِ اٌؼٍّبء فِٟ ٘

ْ
 فِٟ اخ

ُ
ً
ْ
ص ا٤َْ

َ
ٚ 

ب
َ
٘
ُ
ذ
ْ
مىؿو لىوي قىٍد أىٍعيىا، فىمىرَّ َأح مىى جى : )حديث جابر بف عبد اهلل أىنَّوي كىافى يىًسيري عى

ا لىوي ]ص:النًَّبيُّ  بىوي فىدىعى رى ًبسىٍيرو لىٍيسى يىًسيري ًمٍثمىوي،  [، فىسىارى َُٗ، فىضى
 : ًقيَّةو »ثيَـّ قىاؿى : «ًبٍعًنيًو ًبكى : الى، ثيَـّ قىاؿى ًقيَّةو »، قيٍمتي ، فىًبٍعتيوي، «ًبٍعًنيًو ًبكى

نىقىدىًني ثىمىنىوي، ثيَـّ  مىًؿ كى ٍمبلىنىوي ًإلىى أىٍىًمي، فىمىمَّا قىًدٍمنىا أىتىٍيتيوي ًباٍلجى فىاٍستىٍثنىٍيتي حي
رى  : اٍنصى مىى ًإٍثًرم، قىاؿى ، فىأىٍرسىؿى عى مىمىؾى »ٍفتي ٍذ جى ، فىخي مىمىؾى ذى جى مىا كيٍنتي آًلخي

اليؾى  ، فىييكى مى  .(ِ)«(ذىًلؾى
بِٟٔ

َّ
 اٌث

ُ
ذ٠ِث

َ
ح
ْ
اٌ
َ
ًديثه بىًريرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٚ :  : حى مىا كىافى ًمٍف شىٍرطو لىٍيسى »قىاؿى

، كىا ً   . (ّ)«ٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو ًفي ًكتىاًب المًَّو فىييكى بىاًطؿه
                                                           

  لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ِِٔ/ ُ(نظرية العقد = العقكد ُ)
 -محمد حامد الفقي  ت ىػ،ِٖٕعبد السبلـ بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ت: 

 .ـُْٗٗىػ = ُّٖٔمطبعة السنة المحمدية ُط  محمد ناصر الديف األلباني
/كتاب الشركط، باب إذا اشترط البائع ظير الدابة إلى ُِٖٕ/ُٖٗ/ ّ(صحيح البخارم ِ)

 ،َُْٓ/ُٓ/ ٓصحيح مسمـ ، ىػُِِْدار طكؽ النجاة  ُط  مكاف مسمى جاز، 
كالمفظ ، ىػ ّّْ بيركت –كتاب البيكع، باب االستثناء في البيع، ط دار الجيؿ

 لمبخارم.
عبد المعطي أميف  ت/ كتاب العتؽ باب الكالءّّّْ/َِٗ/ ْ( السنف الصغير لمبييقي ّ)

 ،ـُٖٗٗ -ىػ َُُْجامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ باكستاف ُط قمعجي
شعيب  ت /كتاب اإلسراء باب الكالء/ ِّْٓ/ُٕٔ/ َُمخرجا  -ابف حباف صحيح 
، صحيح ابف حباف ُّٗٗ – ُُْْبيركت الثانية،  -مؤسسة الرسالة  ِ، طاألرنؤكط

، ت: شعيب األرنؤكطكتاب العتؽ، باب بياف بأف الكالء لمف أعتؽ،  ُِّْٕٓٔ/ َُ
إسناده عيب األرنؤكط: قاؿ عنو شـ  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖمؤسسة الرسالة، بيركت ُط 

 .صحيح عمى شرطيما
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ُ
بٌِث

َّ
اٌث

َ
مَّـى ٚ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : )نىيىى رىسيكؿي اهلًل صى ٍبًد اهلًل، قىاؿى اًبًر ٍبًف عى : عىٍف جى

وي،  بلىحي تَّى يىٍبديكى صى ابىرىًة، كىعىٍف بىٍيًع الثَّمىًر حى اقىمىًة كىاٍلميزىابىنىًة كىاٍلميخى ًف اٍلميحى عى
، ًإالَّ اٍلعىرىايىا.(كىالى ييبى  اعي ًإالَّ ًبالدّْينىاًر كىالدٍّْرىىـً

(ُ). 
كىل:  ًنيفىةى أىنَّوي رى ًكمى عىٍف أىًبي حى ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب مىا ري مَّى المَّوي  -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو »ػ كى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى شىٍرطو  -عى ٍف بىٍيعو كى  . (ِ)«نىيىى عى
.فىاٍختىمىؼى اٍلعيمىمىاءي   شىٍرطو ، كى اًديًث ًفي بىٍيعو ًلتىعىاريًض ىىًذًه اأٍلىحى

(ّ) 
كفيما يمي سأتعرض ليذه االتجاىات الثبلث بذكر أدلة كؿ اتجاهو 

 كمحاكلة التكفيؽ بينيا أك الترجيح حسب الدليؿ:
 ا٨جتبٖ ا٤ٚي: اجتبٖ ادلبٔؼني:

كعمى رأسيـ الظاىرية، يركف أف األصؿ في الشركط الحظر، كال يجكز 
 تراط أم شرط لـ يرد في الكتاب أك السنة.اش

                                                           

ًر ًبالتٍَّمًر، ُِٕٖ/ٕٓ/ ّصحيح البخارم  (ُ) /كتاب البيكع، بىابي بىٍيًع الميزىابىنىًة، كىًىيى بىٍيعي الثَّمى
بىٍيعي العىرىايىا. صحيح مسمـ  ، كى ًبيًب ًبالكىٍرـً بىٍيعي الزَّ /كتاب البيكع، باب َّٔٗ/ُٕ/ ٓكى

 عة، كالمفظ لمسمـ.جامع ما جاء في المزار 
ًنيفىةى، كىاٍبفى أىًبي  (ِ) ٍدتي ًبيىا أىبىا حى ٍمتي مىكَّةى فىكىجى : دىخى ، قىاؿى ٍبدي اٍلكىاًرًث ٍبفي سىًعيدو نص الحديث:)عى

شىرىطى شىٍرطن  ا تىقيكؿي ًفي رىجيؿو بىاعى بىٍيعنا، كى : مى ًنيفىةى فىقيٍمتي ا، لىٍيمىى، كىاٍبفى شيٍبريمىةى، فىسىأىٍلتي أىبىا حى
 ، اًئزه : اٍلبىٍيعي جى ، ثيَـّ أىتىٍيتي اٍبفى أىًبي لىٍيمىى فىسىأىٍلتيوي، فىقىاؿى ، كىالشٍَّرطي بىاًطؿه : اٍلبىٍيعي بىاًطؿه قىاؿى
 : ، فىقيٍمتي اًئزه ، كىالشٍَّرطي جى اًئزه : اٍلبىٍيعي جى ةى فىسىأىٍلتيوي، فىقىاؿى مى ، فىأىتىٍيتي اٍبفى شيٍبري كىالشٍَّرطي بىاًطؿه

ا ٍسأىلىةو كىاًحدىةو، فىأىتىٍيتي أىبىا سيٍبحى مىيَّ ًفي مى ثىةه ًمفى اٍلفيقىيىاًء ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعرىاًؽ اٍختىمىفيكا عى فى المًَّو ثىبلى
دًّْه  ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ك ٍبفي شيعىٍيبو دَّثىًني عىٍمري ؟ حى ا أىٍدًرم مىا قىاالى : مى ًنيفىةى فىأىٍخبىٍرتيوي، فىقىاؿى حى

، كىالشٍَّرطي بىاًطؿه أىفَّ النَّ » ، اٍلبىٍيعي بىاًطؿه شىٍرطو ٍف بىٍيعو كى مَّـى نىيىى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىاهي « ًبيَّ صى رى
. مسند أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ /  ًميّْ سىًف ٍبًف اٍلقىاًسـً اٍلبىجى ، َُٔاٍبفي عيٍقدىةى، عىًف اٍلحى

 الرياض –مكتبة الككثر  يـ المكي،باب العيف، ركايتو عف عمرك بف شعيب أبي إبراى
 .ق ُُْٓ/ ُط

 .ُٖٕ/ ّ( بداية المجتيد كنياية المقتصد البف رشد ّ)
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 ٚاعتذٌٛا ػٍٝ رٌه ثؼذح أدٌخ ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ.
 فّٓ اٌمشآْ:

َوَمْن َيْعِص المََّو َوَرُسوَلُو َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُو َنارًا َخاِلًدا ِفيَيا } :ػ قكلو تعالىُ

 .[ُْ]النساء:  {َوَلُو َعَذاٌب ُمِيينٌ 

 [.ّ]المائدة: {اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمتِ  }ػ قكلو تعالى: ِ

ِتْمَك ُحُدوُد المَِّو َفاَل َتْعَتُدوَىا َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَِّو َفُأوَلِئَك }قكلو تعالى: 

 [.ِِٗ]البقرة:  {ُىُم الظَّاِلُمونَ 
 ٚاعتذٌٛا ِٓ اٌغٕخ مبب ٠ٍٟ:

ـى رىسيكؿي المًَّو ػ عىٍف ُ ًديثى قىالىٍت: ثيَـّ قىا ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى  عىاًئشىةى، فىذىكىرىًت اٍلحى فىحى
  : مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو »عى اؿو يىٍشتىًرطيكفى شيري مىا بىاؿي ًرجى

ؿَّ مىا كىافى ًمٍف شىٍرطو لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو   فىييكى بىاًطؿه، عىزَّ كىجى
ءي  ا اٍلكىالى نَّمى شىٍرطي المًَّو أىٍكثىؽي، كىاً  ؽُّ، كى اءي المًَّو أىحى ، قىضى ٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو كىاً 

ٍف أىٍعتىؽى   .(ُ)«ًلمى
: "فيذه اآليات كىذا الخبر براىيف قاطعة في إبطاؿ  :ٚخٗ اٌذ٨ٌخ يقكؿ ابف حـز

اهلل األمر بو أك  كؿ عيد ككؿ عقد ككؿ كعد ككؿ شرط ليس في كتاب
                                                           

عبد المعطي أميف  ت/ كتاب العتؽ باب الكالءّّّْ/َِٗ/ ْ( السنف الصغير لمبييقي ُ)
 ،ـُٖٗٗ -ىػ َُُْجامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ باكستاف ُط قمعجي

، شعيب األرنؤكط ت /كتاب اإلسراء باب الكالء/ ِّْٓ/ُٕٔ/ َُصحيح ابف حباف 
 ، صحيح ابف حبافُّٗٗ – ُُْْبيركت الثانية،  -مؤسسة الرسالة  ِط
، ت: شعيب األرنؤكطكتاب العتؽ باب بياف بأف الكالء لمف أعتؽ،  ُِّْٕٓٔ/ َُ 

إسناده قاؿ عنو شعيب األرنؤكط: ـ  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖمؤسسة الرسالة، بيركت ُط 
 .صحيح عمى شرطيما
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النص عمى إباحة عقده؛ ألف العقكد كالعيكد كالكعكد شركط كاسـ 
 .(ُ)الشرط يقع عمى جميع ذلؾ"

كىـ الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية : ا٨جتبٖ اٌثبٟٔ: ادلع١مني
يركف أف األصؿ في الشركط الحظر إال ما كرد  (ِ)كبعض الحنابمة

ة، كىـ بيذا ضيقكا نطاؽ الشركط كقصركه دليؿه يجيزه مف كتاب أك سن
عمى ما كرد في الكتاب كالسنة كما فعؿ الظاىرية، لكنيـ تكسعكا عنيـ 

 قميبلن بجكاز القياس عمى ىذه الشركط الكاردة في األدلة.
 أدٌتٙـُ: ِٓ اٌغٕخ:

اءىٍتًني بىًريرىةي فىقىالىٍت: كى  ٍنيىا، قىالىٍت: جى اتىٍبتي أىٍىًمي "عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى
: ًإٍف أىحىبَّ أىٍىميًؾ أىٍف أىعيدَّىىا  ًقيَّةه، فىأىًعيًنيًني، فىقيٍمتي مىى ًتٍسًع أىكىاؽو، ًفي كيؿّْ عىاـو كى عى
ـٍ فىأىبىٍكا ذىًلؾى  ، فىذىىىبىٍت بىًريرىةي ًإلىى أىٍىًميىا، فىقىالىٍت لىيي يىكيكفى كىالىؤيًؾ ًلي فىعىٍمتي ، كى ـٍ لىيي

مىٍييىا، فى  ـٍ كىرىسيكؿي المًَّو عى اءىٍت ًمٍف ًعٍنًدًى ، فىقىالىٍت: ًإنّْي قىٍد عىرىٍضتي ذىًلؾى  جى اًلسه جى
، فىسىًمعى النًَّبيُّ  ـٍ ـٍ فىأىبىٍكا ًإالَّ أىٍف يىكيكفى الكىالىءي لىيي مىٍيًي اًئشىةي النًَّبيَّ عى  ، فىأىٍخبىرىٍت عى

 : ًذييىا كىاٍشتىًرًطي لىييـي الكىالى »، فىقىاؿى ا الكىالىءي ًلمىٍف أىٍعتىؽى خي اًئشىةي، «ءى، فىًإنَّمى ، فىفىعىمىٍت عى
ـى رىسيكؿي المًَّو  :  ثيَـّ قىا مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى أىمَّا بىٍعدي، مىا »ًفي النَّاًس، فىحى

كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو، مىا كىافى  اؿو يىٍشتىًرطيكفى شيري ًمٍف شىٍرطو لىٍيسى ًفي  بىاؿي ًرجى

                                                           

دار اآلفاؽ ، ط أحمد محمد شاكر ت، ُّ/ ٓ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ُ)
 بدكف.  الجديدة، بيركت

 ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ِٗ/ ٔ( البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ البف نجيـ ِ)
  ّّٕ/ُٔ، المجمكع شرح الميذب  ُِّ/ ْ، األـ لمشافعي ُٖٕ/ ّالبف رشد 

ط دار الفكر بدكف،  ىػ،ٕٔٔألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ت: 
 .ُّْ/ٓالحاكم الكبير لمماكردم 
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شىٍرطي المًَّو أىٍكثىؽي،  ؽُّ، كى اءي المًَّو أىحى ، قىضى ٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو ، كىاً  ًكتىاًب المًَّو فىييكى بىاًطؿه
ٍف أىٍعتىؽى  ا الكىالىءي ًلمى نَّمى  .(ُ)«كىاً 

 استدلكا بيذا الحديث مف كجييف: ٚخٗ اٌذ٨ٌخ:
استدلكا بيذا  َلْيَس ِفي ِكتَاِب المَِّو َفُيَو َباِطٌل( َما َكاَن ِمْن َشْرطٍ :) ػ قكلو ُ

الجزء مف الحديث عمى أف أم شرط ليس في الكتاب كال في السنة كال 
في اإلجماع كال في القياس فيك باطؿ، فتكسعكا عف الظاىرية بإلحاؽ 

 ما جاء بو اإلجماع كالقياس.
"، كىذا شرطه مخالؼه لما في الكتاب فىأىبىٍكا ًإالَّ أىٍف يىكيكفى الكى  ػ قكؿ بريرة:"ِ ـٍ الىءي لىيي

ما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس ِفي عنو في قكلو: " كالسنة، فنيى الرسكؿ 
"، فقاس عميو الجميكر كؿ شرطو جاء مخالفنا ِكتَاِب المَِّو َفُيَو َباِطلٌ 

 لمقتضى العقد؛ ألف العقكد مشركعةه فكؿ ما يخالؼ المشركع 
 .(ِ)فيك باطؿ

في المجمكع شرح الميذب: "إذا شرط في البيع شرطنا نظرت فإف  جاء
كاف شرطنا يقتضيو البيع كالتسميـ كالرد بالعيب كما أشبييما لـ يبطؿ العقد ألف 
شرط ذلؾ بياف لما يقتضيو العقد فمـ يبطمو؛ فإف شرط ما ال يقتضيو العقد كلكف 

قد؛ ألف الشرع كرد فيو مصمحة كالخيار كاألجؿ كالرىف كالضميف لـ يبطؿ الع
بذلؾ عمى ما نبينو في مكاضعو ػ إف شاء اهلل ػ كبو الثقة؛ كألف الحاجة تدعك 

 . (ّ)إليو فمـ يفسد العقد"
                                                           

/كتاب البيكع باب إذا اشترط شركطن في البيع ال تحؿ ُِٖٔ/ّٕ/ ّ( صحيح البخارم ُ)
 .ىػُِِْدار طكؽ النجاة  ُط، محمد زىير بف ناصر الناصرت: 

ػ ُُٕكأثره في عقد الزكاج دراسة مقارنة د/ خالد محمد صالح/( الشرط الجعمي حكمو ِ)
 بتصرؼ. ُِٕ

 .ّّٔ/ ٗ( المجمكع شرح الميذب لمنككم ّ)
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كىـ الحنابمة كعمى رأسيـ ابف القيـ كابف تيمية:  ا٨جتبٖ اٌثبٌث: اجتبٖ ادلٛعؼني
يؿ كىؤالء يركف أف األصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة، إال ما كرد الدل

بطالو، فيـ تكسعكا في ىذا الباب بجعميـ األصؿ في الشركط  بحظره كا 
اإلباحة كليس الحظر، فصححكا كؿ شرطو فيو منفعةه ألحد المتعاقديف 

 كلـ يستثنكا إال ما كرد دليؿ مف الشرع بحظره.
يقكؿ ابف تيمية في نظرية العقد : "كقد بينا في غير مكضع أف األصؿ 

يحـر منيا إال ما حرمو اهلل كرسكلو كلـ يحـر اهلل عقدنا في العقكد اإلباحة فبل 
 .(ُ)فيو مصمحةه لممسمميف ببل مفسدة تقاكـ ذلؾ"

ككذلؾ في باب النكاح تمسكنا بما ركل عقبة عف النبي ػ صمى اهلل عميو 
 كسمـ ػ كسأذكره في األدلة فيما يمي:

 استدلكا بعدة أدلةو مف القرآف كالسنة: :أدٌتٙـُ
 فّٓ اٌمشآْ:

 .(ِ){َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقود}ػ قكلو تعالى: ُ

 . (ّ){َوَأْوُفوا ِباْلَعْيِد ِإنَّ اْلَعْيَد َكاَن َمْسُئوالً }ػ ِ
 ٚخٗ اٌذ٨ٌخ ِٓ ا٠٢بد:

دلت ىذه اآليات كغيرىا مف اآليات التي تفيد كجكب الكفاء بالعقكد 
مف أنكاع العقكد، ككذلؾ دلت عمى عمى كجكب الكفاء بالعقكد، كالشرط  نكع ه

كجكب الكفاء بالعيد، كالشركط نكعه مف أنكاع العيكد التي يأخذىا اإلنساف عمى 

                                                           

 .ِِٔ/ ُ البف تيمية ( نظرية العقد = العقكدُ)
 .(ُ )اآلية ( سكرة المائدةِ)
 .( ّْاآلية  ) ( سكرة اإلسراءّ)
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 نفسو، كيجب عميو الكفاء بو حتى ال يتعرض لممسألة كالعقكبة مف اهلل 
 .  (ُ)يـك القيامة

 ِٚٓ اٌغٕخ:
مَّى  ػ ما ركم عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو ػ رىًضيى المَّوي ُ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي ػ، قىاؿى عى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى كجى »اهللي عى ا اٍستىٍحمىٍمتيـٍ ًبًو الفيري كًط أىٍف تيكفيكا ًبًو مى ؽُّ الشُّري  .(ِ)«أىحى
ٍنوي، عىًف النًَّبيّْ ِ ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى : " قىاؿى المَّوي: ثىبلىثىةه أىنى ػ عىٍف أىًبي ىيرى ا ، قىاؿى

رِّا فىأىكىؿى  ؿه بىاعى حي ، كىرىجي ؿه أىٍعطىى ًبي ثيَـّ غىدىرى ًة: رىجي ـٍ يىٍكـى الًقيىامى ٍصمييي خى
ـٍ ييٍعًط أىٍجرىهي " لى رى أىًجيرنا فىاٍستىٍكفىى ًمٍنوي كى ؿه اٍستىٍأجى نىوي، كىرىجي ثىمى
(ّ). 

، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ّ :  ػ ما ركم عىًف اٍبًف عيمىرى ٍف بىاعى »قىاؿى نىٍخبلن قىٍد أيبّْرىٍت، مى
ٍبتىاعي  تييىا ًلٍمبىاًئًع، ًإالَّ أىٍف يىٍشتىًرطى اٍلمي  .(ْ)«فىثىمىرى

قىاؿى النًَّبيُّ ْ كًطًيـٍ : » ػ كى  .(ٓ)«الميٍسًمميكفى ًعٍندى شيري
 عمى المراد مف ناحيتيف: دلت ىذه األحاديث كغيرىاوجو الداللة: 

ؽ، كالنيي عف الغدر كنقض العيد، ػ كجكب الكفاء بالعيكد كالشركط كالمكاثيُ
 كلك كاف األصؿ فييا الحظر لما أمر بيا كذـ مف نقضيا.

                                                           

 مقارنة د/ خالد محمدالشرط الجعمي حكمو كأثره في عقد الزكاج دراسة  (ُ)
 ،بدكف.ُّٕصالح/

/كتاب الشركط، باب الشركط في المير عند عقدة ُِِٕ/َُٗ/ ّ( صحيح البخارم ِ)
 النكاح.

 / كتاب البيكع، باب إثـ مف باع حرنا. ِِِٕ/ّٖ/ ّ( صحيح البخارم ّ)
 كتاب البيكع، باب مف باع نخبلن عمييا ثمر،  ُّْٓ/ُُِٕ/ ّ( صحيح مسمـ ْ)

 بدكف. بيركت –دار إحياء التراث العربي ط  -ؤاد عبد الباقيمحمد ف ت/
 / بدكف رقـ/كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة.ِٗ/ ّ( صحيح البخارم ٓ)
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ػ أف العقكد كالشركط مف األفعاؿ كاألصؿ فييا اإلباحة، فيستحب ىذا األصؿ ِ
 .(ُ)إلى أف يدؿ دليؿ عمى التحريـ

 اٌشاخح:
بالنظر في األدلة السابقة مف حيث قكتيا ككضكح داللتيا عمى المراد، 
كما يترتب عمى ذلؾ مف مصمحة الناس أرل أف الرأم الراجح ىك رأم أصحاب 
االتجاه الثالث، الذيف يركف أف األصؿ في الشركط اإلباحة إال ما كرد دليؿ 

ػ:)مىا كىافى ًمٍف شىٍرطو لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو بتحريميا، أما ما كرد في قكؿ النبي
ا لما كرد في كتاب اهلل، فإف كاف فىييكى بىاًطؿ( فالمراد بو ما كاف م خالفنا كمناقضن
 .(ِ)كذلؾ ثبت الشرع كسقط الشرط

 

* * * * * * 

                                                           

 ُْٕ( الشرط الجعمي حكمو كأثره في عقد الزكاج دراسة مقارنة د/ خالد محمد صالح/ُ)
 بتصرؼ.

 ( المرجع السابؽ. ِ)
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 ـبٟٔحث اٌثـادلج
 ألغبَ اٌششغ ػٕذ احلٕف١خ ٚاجلّٙٛس

 ويتضمن ثالثة مطالب:
 : أقسام الشرط عند الحنفية.ادلؽٍت ا٤ٚي

 : أقسام الشرط عند الجميور.ادلؽٍت اٌثبٟٔ
 ام الشرط الجعمي.: أقسادلؽٍت اٌثبٌث

 ألغبَ اٌششغ ػٕذ احلٕف١خ: ادلؽٍت ا٤ٚي 
بعد البحث كالتنقيب في كتب الحنفية كجدت أف ليـ تقسيماتو متعددةو 

 باعتباراتو مختمفةو كمف ذلؾ ما يمي:
 اٌتمغ١ُ ا٤ٚي: تمغ١ُّٙ ٌٍششغ ِٓ ح١ث ِصذسٖ أٚ ِٓ ح١ث ٚظؼٗ: 

 لمشرع كعقميه  أجد أنيـ قسمكه إلى خمسة أقساـ: حقيقيه كجعميه 
:  كعادمه كلغكمه

مىٍيًو لىٍفظي  ا ييٍطمىؽي عى أىمَّا الشٍَّرطي أىٍم أىٍقسىاميوي فىمى جاء في التقرير كالتحبير:" ى
شىٍرطه  يىاًة ًلٍمًعٍمـً ،كى مىٍيًو الشٍَّيءي ًفي اٍلكىاًقًع  كىاٍلحى قَّؼي عى ا يىتىكى ًقيًقيّّ كىىيكى مى شىٍرطو حى

: إمَّا ًلمشَّ  ٍعًميّّ مىٍيًو شىٍرعنا كىالشُّييكًد جى كديهي الشٍَّرًعيُّ عى كطي أىٍم كيجي قَّؼي اٍلمىٍشري ٍرًع فىيىتىكى
ٍيًف  ًحيحى ًة الشٍَّرًعيٍَّيًف الصَّ كدى ًلمنّْكىاًح كىالصَّبلى ًة، إٍذ الى كيجي ًلمنّْكىاًح كىالطَّيىارىًة ًلمصَّبلى

ا" ًبديكًنًيمى
(ُ). 

ثة ألف عدـ المشركط عند عدـ كجاء في قكاطع األدلة: " كأقسامو ثبل
ف كاف منشأه العقؿ فيك شرط  الشرط إف كاف منشأه الشرع فيك شرط شرعي كا 
ف كاف منشأه العادة فيك شرط عادم ،كأضاؼ بعضيـ نكعان رابعان كىك  عقمي كا 

 .(ِ)الشرط المغكم كىك ما نتج عف داللة المغة

                                                           

 دار الكتب العممية. ِ، طِْْ/  ٓالحاج ( التقرير كالتحبير البف أمير ُ)
 . دار الكتب العممية، بيركت، لبنافُط ،ََُ/  ُ( قكاطع األدلة في األصكؿ لمسمعاني ِ)
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 .(ُ)كتبعو عمى ذلؾ صاحب تيسير عمـ أصكؿ الفقو
 زا أْ اٌششغ ٠ٕمغُ إىل:ِٚؼىن ٘

 ػ الحقيقي: كىك ما يتكقؼ عميو كجكد المشركط حقيقةن، كتكقؼ العمـ ُ
 عمى الحياة.

ػ جعميه لمشرع: كىك ما يتكقؼ عميو كجكد المشركط شرعنا كالشيكد لمنكاح، ِ
 كالطيارة لمصبلة.

: كىك ما كاف منشؤه العقؿ.ّ  ػ عقميه
: كىك ما كاف منشؤه العادة ككقْ  كع الطبلؽ عند دخكؿ الدار.ػ عادمه
: كىك ما كاف مصدره المغة.ٓ  ػ لغكمه

 اٌتمغ١ُ اٌثبٟٔ: تمغ١ُ اٌششغ ثبػتجبس ٚخٛد حىٍُ ٌٗ ٚػذَ ٚخٛد حىٍُ: ٚرٌه
، كلو حكـ العمؿ، كما لو حكـ األسباب، عمى خمسة أقسام:  محضه

 كشرط اسـو ال حكـ، كشرطه بمعنى العبلمة.
أقساـ : شرط محض، كشرط لو جاء في كشؼ األسرار:" كىك خمسة 

حكـ العمؿ، كشرط لو حكـ األسباب، كشرط اسما ال حكما فكاف مجازا في 
ككافقو في ذلؾ شمس األئمة ( ِ)الباب، كشرط ىك بمعنى العبلمة الخالصة ".

شرط ًفيًو شيٍبيىة اٍلعمَّة(السرخسي، كزاد عميو نكعنا سادسنا كىك   . )ى
اـ شىرط مىٍحض كىشرط ًفي حكـ اٍلعمَّة قاؿ السرخسي: "كىًىي ًستَّة أىقسى 

كىشرط ًفيًو شيٍبيىة اٍلعمَّة كىشرط ًفي معنى السَّبىب كىشرط اٍسما الى حكما كىشرط 
ة"بً  اًلصى  .(ّ) مىٍعنى اٍلعىبلمىة اٍلخى

                                                           

 ، مؤسسة الرياف.ُط،  َْ/  ُ( تيسير عمـ أصكؿ الفقو لمجديع ُ)
 .َِّ/ِ، أصكؿ السرخسي ِٖٖ/ ْ( كشؼ األسرار لمبزدكم ِ)
 .َِّ/ِ( أصكؿ السرخسي ّ)
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 ٚث١بْ ٘زٖ ا٤لغبَ وّب ٠ٍٟ:
ػ أما الشرط المحض: كىك ما يمتنع بو كجكد العمة فإذا كجد الشرط كجدت ُ

 ، نحك إف دخمت الدار فأنت طالؽ.العمة
ػ كأما الشرط الذم ىك في حكـ العمؿ: فإف كؿ شرط لـ يعارضو عمةه صمح أف ِ

يككف عمةن يضاؼ إليو الحكـ كمتى عارضو عمةه لـ يصمح عمةن، مثالو 
ما قالكا في شيكد الشرط كاليميف إذا رجعكا بعد الحكـ إف الضماف 

ذا رجع شيكد الشرط كحدىـ بطريؽ التعدم فمـ يجعؿ الشرط عمةن  كا 
يجب أف يضمنكا لما قمنا فأما شيكد اإلحصاف إذا رجعكا فبل يضمنكف 
بحاؿو عند الحنفية خبلفنا لزفرػ رحمو اهلل ػ ألف اإلحصاف ال يتعمؽ بو 

ال فبل يضمنكف كجكد.  كجكبه كا 
ػ كأما الشرط الذم لو حكـ األسباب فأف يعترض عميو فعؿ مختارو غير ّ

يو كأف يككف سابقنا عميو كذلؾ مثؿ رجؿو حؿ قيد عبدو حتى منسكبو إل
أبؽ لـ يضمف قيمتو باتفاؽ أصحابنا ألف المانع مف اإلباؽ ىك القيد 
فكاف حمو إزالةه لممانع فكاف شرطان في الحقيقة إال أنو لما سبؽ اإلباؽ 
 الذم ىك عمة التمؼ نزؿ منزلة األسباب فالسبب مما يتقدـ كالشرط 

 مما يتأخر.
ػ كأما الذم ىك شرطه اسمنا ال حكمنا فإف كؿ حكـو تعمؽو بشرطيف فإف أكليما ْ

شرطه اسمنا ال حكمنا؛ ألف حكـ الشرط أف يضاؼ الكجكد إليو كذلؾ 
مضاؼه إلى آخرىما فمـ يكف األكؿ شرطنا، بؿ اسمنا كليذا قمنا فيمف 

ا ثـ قاؿ المرأتو: إف دخمت ىذه الدار كىذه الدار فأنت طالؽ ثـ أباني
 دخمت إحداىما ثـ نكحيا ثـ دخمت الثانية أنيا تطمؽ.

نما قمنا إنو ٓ ػ كأما الشرط الذم ىك عبلمةه فكاإلحصاف في باب الزنا، كا 
عبلمةه؛ ألف حكـ الشرط أف يمنع انعقاد العمة إلى أف يكجد الشرط كىذا 
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؛ ألف الزنا إذا كجد لـ يتكقؼ حكمو عمى  ال يككف في الزنا بحاؿو
حدث بعده لكف اإلحصاف إذا ثبت كاف معرفنا لحكـ الزنا، إحصافو ي

فأما أف يكجد الزنا بصكرتو فيتكقؼ انعقاده عمةن عمى كجكد اإلحصاف 
 (ُ)فبل يثبت أنو عبلمةه كليس بشرطو فمـ يصمح عمةن لمكجكد كال لمكجكب.

 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  . بتصرؼ.ََّػ ِٖٖ/ْكشؼ األسرار لمبزدكم  (ُ)
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 ألغبَ اٌششغ ػٕذ اجلّٙٛس:  ادلؽٍت اٌثبٟٔ
: شرطه قسـ الجميكر  الشرط باعتبار منشئو كمصدره إلى أربعة أقساـو

، كشرطه عادمه  ، كشرطه عقميه ، كشرطه شرعيه لغكمه
ىـ متفقكف مع الحنفية ، ك (ُ)

 في ىذا التقسيـ، لكف زاد الحنفية عمييا الشرط الحقيقي .
: أكليا  مىى أىٍربىعىًة أىٍقسىاـو جاء في البحر المحيط:" كىك ػ أم الشرط ػ عى

ٍقًميّّ  ٍقًميِّا؛ عى ييسىمَّى عى ، كى يّّ اًلـه إالَّ كىىيكى حى يىاًة ًلٍمًعٍمـً فىًإنَّيىا شىٍرطه لىوي إٍذ الى ييٍعقىؿي عى : كىاٍلحى
ًؽ،  قيكًع الطَّبلى كًؿ الدَّاًر ًلكي ، كىديخي كًطًو. ثىاًنييىا: ليغىًكمّّ كمىوي ًلمىٍشري  أًلىفَّ اٍلعىٍقؿى أىٍدرىؾى ليزي

ـي ًمٍف أىٍك اٍلًعٍتًؽ اٍلميعى  ًة فىًإنَّوي يىٍمزى ، كىالطَّيىارىًة ًلمصَّبلى مىٍيًو. ثىاًلثييىا: شىٍرًعيّّ مًَّؽ عى
ـي  ًة، كىالى يىٍمزى ًة الصَّبلى  اٍنًتقىاًء الطَّيىارىًة اٍنًتقىاءي ًصحَّ

 . رى كىاًز اٍنًتفىاًئيىا اًلٍنًتفىاًء شىٍرطو آخى ًة ًلجى ًة الصَّبلى كدي ًصحَّ كًدىىا كيجي ًمٍف كيجي
ـي ًمٍف اٍنًتفىاًء اٍلًغذىاًء اٍنًتفىاءي رى  يىكىاًف ، كىاٍلغىاًلبي ًمٍنوي أىنَّوي يىٍمزى اًبعييىا: اٍلعىاًدم، كىاٍلًغذىاًء ًلٍمحى

كديىىا ". كًدًه كيجي ًمٍف كيجي يىاًة كى اٍلحى
 .(ْ()ّ)كتبعو عمى ىذا الطكفي كالجراعي(ِ)

 

* * * * * * 
           

 
 

                                                           

 .ُِٖ/  ُآؿ الشيخ  -( شرح الكرقات في أصكؿ الفقو ُ)
 .ِْٖ/  ُ( البحر المحيط لمزركشي ِ)
 تقي الديف ل شرح مختصر أصكؿ الفقو ،ُّْ/ُ( شرح مختصر الركضة لمطكفي ّ)

 .ِْٖ/ُىػ(  ّٖٖ -ىػ  ِٖٓ) أبي بكر بف زايد الجراعي المقدسي الحنبمي
 .ِْٖ/  ُ( البحر المحيط لمزركشي ْ)
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 ألغبَ اٌششٚغ اجلؼ١ٍخ ػٕذ وًٍ ِٓ أٔٛاع ٚ: ادلؽٍت اٌثبٌث 
 احلٕف١خ ٚاجلّٙٛس

 وفيو ثالثة مسائٍل:
 : أنواع الشروط الجعمية.ادلغأٌخ ا٤ٚىل

: أقسام الشروط الجعمية من حيث اعتبارىا شرًعا وعدم ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ
 اعتبارىا عند الحنفية والجميور.

 مى التصرفات: أقسام الشروط الجعمية باعتبار أثرىا عادلغأٌخ اٌثبٌثخ
 وفييا ثالثة فروٍع:

 : الشرط الصحيح.اٌفشع ا٤ٚي
 : الشرط الباطل.اٌفشع اٌثبٟٔ
 : الشرط الفاسد.اٌفشع اٌثبٌث

 أٔٛاع اٌششٚغ اجلؼ١ٍخ.: ادلغأٌخ ا٤ٚىل 
سبؽ أف ذكرت أف الٌشركط الجعمٌية: ىي الٌشركط اٌلتي يشترطيا 

 لكصٌية.المكٌمؼ في العقكد كغيرىا، كالٌطبلؽ كالعتاؽ كا
كمنو االشتراط عند الحنفية كىك: فعؿ المشترط، بأف يعٌمؽ أحد 
 تصٌرفاتو، أك يقٌيدىا بالٌشرط، فمعنى االشتراط ال يتحٌقؽ إاٌل في الٌشرط الجعمٌي.

 
ّ
ؼ١ٍمٟ

ّ
شغ اٌت

ّ
 : كىك ما يترٌتب عميو الحكـ كال ٟٚ٘ ٔٛػبْ: ا٤ٚي: اٌش

 .(ُ)يتكٌقؼ عميو
رؼ في العقد فيؤخر انعقاده كأثره كقيؿ: ىك ما يعمؿ في أصؿ التص

 .(ِ)الذم يترتب عميو، فإذا ما تحقؽ الشرط عمؿ التصرؼ عممو ككقع العقد

                                                           

 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ، ِطبيركت -دار الفكر ،َّٕ/ٓ( حاشية رد المحتار البف عابديفُ)
 .ّّ( نظرية الشركط المقترنة بالعقد د/ زكي الديف شعباف /ِ)
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كىك يصاغ عادة بأحد األدكات الشرطية التي تربط بيف فعميو نحك إف 
ذا كمتى ككمما.  كا 

مثالو: الٌطبلؽ المعٌمؽ عمى دخكؿ الٌدار، كما إذا قاؿ ليا: إف دخمت 
الؽه، فإٌف الٌطبلؽ مرٌتبه عمى دخكليا الٌدار، فبل يمـز مف انتفاء الٌدار فأنت ط

.  (ُ)الٌدخكؿ انتفاء الٌطبلؽ، بؿ قد يقع الٌطبلؽ بسببو آخرو
كمثالو في عقد اإلجارة: لك قاؿ أجرتؾ ىذه الدار إف رضي أبي في 
مدة كذا فقد تعمؽ كقكع اإلجارة كانعقادىا عمى رضا األب فإذا كجد الرضا 

 إلجارة.تحققت ا
ذٞ

ّ
شغ اٌتم١١

ّ
: كىك التزاـ أمرو لـ يكجد في أمرو كجد ٚإٌٛع اٌثبٟٔ: اٌش

 .(ِ)بصيغةو مخصكصةو 
كقيؿ ىك: ما ال يعمؿ في أصؿ التصرؼ بؿ يعمؿ في أثره كحكمو 

 .(ّ)الذم يترتب عميو بعد أف كاف مطمقنا أك ناجزنا
 كىك يصاغ عادة بعبارات مثؿ: )عمى أف، أك عمى شرط أف، 

 شرط أف(.أك 
مثالو في عقد اإلجارة: لك قاؿ أجرتؾ ىذه الدار عمى أف أسكنيا ستة 
أشير مثبلن كقبؿ اآلخر ذلؾ فالعقد تحقؽ مقارننا بالشرط فيعمؿ العقد كالشرط 
جميعنا، فالعقد يحؿ االنتفاع بالسكف لممستأجر كحؽ االنتفاع بالسكف لممالؾ مدة 

 ستة أشير.

                                                           

 .َّٕ/ٓ( حاشية رد المحتار البف عابديف ُ)
 ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، ُط مميةدار الكتب الع ،ٖٔ/ ٕ( غمز عيكف البصائر لمحمكم ِ)
 .ّْ( نظرية الشركط د/ زكي شعباف صّ)
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 أِشاْ:  ٠ٚشرتغ ٌصحخ اٌششغ اٌتؼ١ٍمٟ
 ػ أف يتصؿ الشرط بالجزاء دكف كجكد فاصؿو بينيما.ُ
؛ ألنو لك كاف كاقعه فعبلن لـ يكف ِ ػ أف يككف الشرط منتظر الكقكع ال كاقعه فعبلن

لو فائدةه، كأف يقكؿ لرجؿو إف كنت حينا أجرتؾ ىذه الدار، فيقع العقد 
 تنجيزنا ألف الحياة ما زالت قائمة.ه 

، ػ أال يككف الشرط مستّ حيؿ الكقكع؛ ألنو لك كاف مستحيبلن كقع الشرط باطبلن
كما لك قاؿ: إف عشت بعد مائة عاـ أجرتؾ ىذه الدر، فالحياة بعد مائة 

  .  عاـ نادرةه، كىذا شرطه مستحيؿه فكقع باطبلن
كًد  طىًر اٍلكيجي مىى خى جاء في األشباه كالنظائر: "كىٍكفي الشٍَّرًط مىٍعديكمنا عى

رنا فىالتٍَّعًميؽي بً  زىاءي ميؤىخَّ ٍيثي كىافى اٍلجى كدي رىاًبطو حى ، كيجي ًباٍلميٍستىًحيًؿ بىاًطؿه كىاًئفو تىٍنًجيزه كى
زىاًء" ـي فىاًصؿو أىٍجنىًبيٍّ بىٍيفى الشٍَّرًط كىاٍلجى ، كىعىدى زي الَّ ييتىنىجَّ كىاً 
(ُ). 

 ٠ٚشرتغ ٌصحخ اٌششغ اٌتم١١ذٞ أِشاْ: 
مى خطر الكجكد، بمعنى أف يككف ػ أف يككف الشرط عند استخدامو معدكـه عُ

 .(ِ)غير مكجكدو أثناء العقد لكف يحتمؿ كقكعو
؛ ألنو إذا كاف مستحيبلن كاف دليبلن عمى عدـ الرغبة ِ .أال يككف الشرط مستحيبلن

 .(ّ) في إتماـ التصرؼ
 ِٓ ح١ث ا٤ثش(: (اٌفشق ثني اٌششغ ادلؼٍك ٚاٌششغ ادلم١ذ

 أما الشرط المقيد فيككف أثره بعد  ػ أثر الشرط المعمؽ قبؿ تماـ العقد،ُ
 تماـ العقد.

                                                           

، حاشيتا ُِّ/ُ، كينظر: تبييف الحقائؽ لمزيمعي ُّٖ( األشباه كالنظائر البف نجيـ / ُ)
 .ُُّ/ّقميكبي كعميرة

 .َُٔ/ ( الشرط عند األصكلييف د/ الدايةِ)
 .ِٓ( نظرية الشرط د/ الشاذلي/ّ)
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 .(ُ)ػ الشرط المقيد يعمؿ في أثر العقد كحكمو ال في أصموِ
مثاؿ ذلؾ في الشرط المعمؽ: قكؿ القائؿ أذىب لمدرس إذا طمع النيار، 

 فعمؽ الذىاب لمدرس بطمكع النيار.
أسكنيا كمثالو في الشرط المقيد: كقكؿ القائؿ أجرتؾ ىذه الدار عمى أف 

. فالعقد صحيحه في  . فقيد عقد اإلجارة بشرط أف يسكنيا ثبلثة أشيرو ثبلثة أشيرو
 أصمو، لكف تقيد أثره كحكمو بيذا الشرط.

نقؿ الحمكم عف الزركشي الفرؽ بيف التعميقي كالتقييدم:"أف التعميقي: 
رو ترتيب ما لـ يكجد عمى أمرو يكجد بأف أك إحدل أخكاتيا، كالتقييدم: التزاـ أم

قد كجد بصيغةو مخصكصةو"  .(ِ)لـ يكجد في أمر و
فكصؼ المعمؽ بأنو ترتيب كالترتيب يككف قبؿ تماـ العقد، ككصؼ 

 التقييد بأنو التزاـه، كىك يككف بعد تماـ العقد كفي حكمو كأثره.  
ب :ادلغأٌخ اٌثب١ٔخ

ا
 ألغبَ اٌششٚغ اجلؼ١ٍخ ِٓ ح١ث اػتجبس٘ب ششػ

ة أقساـ ترجع كميا إلى اعتباريف: األكؿ: كىذه الٌشركط الجعمٌية ليا عد
 مف حيث اعتبارىا شرعنا كعدـ اعتبارىا

 ٟٚ٘ ثٙزا ا٨ػتجبس تٕمغُ إىل ث٩ثخ ألغبَ:
شرطه ال ينافي الٌشرع: بؿ ىك مكٌمؿ لمٌشركط كذلؾ كما لك اشترط  :اٌمغُ ا٤ٚي

 المقرض عمى المقترض رىنان أك كفيبلن.
ممشركط: بؿ ىك مناؼ لمقتضاه، كما لك شرطه غير مبلئـو ل: اٌمغُ اٌثبٟٔ

 اشترط الٌزكج في عقد الٌزكاج أال ينفؽ عمى الٌزكجة.

                                                           

 .ِٓ، نظرية الشرط د/ الشاذلي/َُٔ/ الداية/الشرط عند األصكلييف د (ُ)
 .ُْ/ ْ( غمز عيكف البصائر لمحمكم ِ)
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شرطه ال ينافي الٌشرع ما شرط فيو، كفيو مصمحةه ألحد العاقديف  :اٌمغُ اٌثبٌث
أك كمييما أك لغيرىما كلكٌف العقد ال يقتضيو: فبل تعرؼ مبلءمتو أك 

منزالن عمى أف يسكنو البائع مثبلن عدـ مبلءمتو لمعقد كذلؾ كما لك باع 
 فترةن معمكمةن أك يسكنو فبلف األجنبٌي.

 ألغبَ اٌششٚغ اجلؼ١ٍخ ثبػتجبس أثش٘ب ػٍٝ اٌتصشفبد: ادلغأٌخ اٌثبٌثخ 
 كىذه المسألة مكطف خبلؼو بيف الحنفية كالجميكر:

: قسمكا الشركط الجعمية باعتبار أثرىا عمى التصرفات إلى قسميف: فبجلّٙٛس
 كباطؿه. صحيحه 

، فزاد الحنفية عمى الجميكر  :ٚاحلٕف١خ قسمكىا إلى صحيحو كباطؿو كفاسدو
 الفاسد. 

كقد جعمت كؿ قسـ مف ىذه األقساـ فرعنا كذكرت فيو تعريفنا لو مع ذكر 
 بعض األمثمة عميو:
 ٚف١ٙب ث٩ثخ فشٚع:

 : الشرط الصحيح.اٌفشع ا٤ٚي
 الشرط الباطل. اٌفشع اٌثبٟٔ:
 الشرط الفاسد.: اٌفشع اٌثبٌث

 اٌششغ اٌصح١ح : اٌفشع ا٤ٚي
ىك ما كاف مكافقنا لمقتضى العقد، أك مؤكدنا لمقتضاه، أك جاء بو  

 .(ُ)الشرع، أك جرل بو العرؼ

                                                           

 .َّّٓ/ّ( الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيميُ)
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 : ػ ما كرد بو ّػ مؤكده لمقتضى العقد. ِػ ما يقتضيو العقد ػ ُكىك عمى أنكاعو
 ة عمى ػ ما جرل بو العرؼ. كفيما يمي ذكره لبعض األمثمْالشرع. 
 .(ُ)كؿ نكعو 

 ـ ِثبي اٌششغ اٌزٞ ٠متع١ٗ اٌؼمذ:1
 _ اشتراط البائع تسميـ الثمف أك حبس المبيع حتى أداء جميع الثمف.

 _ كاشتراط المشترم تسميـ المبيع، أك تممكو.
كاشتراط الزكجة عمى زكجيا أف ينفؽ عمييا، كاشتراطو عمييا تسميـ نفسيا إذا  -

 قبضت ميرىا. 
يف مقتضى العقد أك تكافؽ مقتضاه؛ ألف مضمكنيا فيذه شركطه تب

كاجب التحقؽ شرعان، حتى كلك لـ يشترطيا أحد العاقديف؛ ألف ثبكت الممؾ 
كالتسميـ كالتسمـ كحبس المبيع مف مقتضى المعاكضات، كاإلنفاؽ عمى الزكجة 

 (ِ)كزفافيا مف مقتضى الزكاج.
 ـ ِثبي اٌششغ ادلؤوذ دلمتعٝ اٌؼمذ:2

البائع تقديـ كفيؿ أك رىف معينيف بالثمف عف تأجيمو لممستقبؿ، اشتراط  -    
فإف الكفالة كالرىف استيثاؽه بالثمف، فيبلئـ البيع كيؤيد التسميـ. كمثمو 

 اشتراط ككف كالد الزكج كفيبلن بالمير كالنفقة.
مثؿ اشتراط الخيار أك األجؿ ألحد  :ـ ٚاٌششغ اٌزٞ ٚسد ثٗ اٌششع3

الطبلؽ إذا طرأ سببه داعو لو، فذلؾ كمو مشركعه  المتعاقديف، أك اشتراط
 في الشرع.

                                                           

، ِٓٔ/  ّ، كحاشية الدسكقي مع الشرح الكبير ُٕٔ/ ٓبدائع الصنائع لمكاساني  (ُ)
 .ُٖٗ/ّي كما بعدىا ط دار الفكر، ككشاؼ القناع لمبيكت ّّٔ/ٗكالمجمكع لمنككم 

 المراجع السابقة. (ِ)
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مثؿ اشتراط المشترم عمى البائع التعيد : ـ ٚاٌششغ اٌزٞ خشٜ ثٗ اٌؼشف4
مف الزماف، كالساعة، كالمذياع،  بإصبلح الشيء المشترل مدةن معينة ن
كالسيارة، كالغسالة، كالثبلجة، كاشتراط حمؿ البضاعة إلى مكاف 

ف كاف فيو زيادة منفعةو ألحد المشترم، فيذ ا مما تعارفو الناس كا 
 العاقديف، فجاز استحسانان.

 مف الحنفية، بدليؿ أف النبي اشترل في السفر مف  (ُ)خبلفان لزفر 
 جابر بف عبد اهلل بعيران، كشرط لجابر رككبو كحمبلنو عميو إلى المدينة.
قرار ىذا الشرط عند الحنفية أدل إلى تكسيع حرية الن اس في كا 

االشتراط، بما يحقؽ ألحد العاقديف منفعة زائدة عف مقتضى العقد. كما أدل إلى 
زكاؿ الشرط الفاسد مف معامبلت الناس. كأصبحت الشركط كميا صحيحة 

 بالعرؼ إال إذا كانت مصادمة لنص تشريعي، أك منافية لمبادئ الشريعة.
 اٌششغ اٌجبؼً: اٌفشع اٌثبٟٔ 
الصحيح، كليس فيو منفعة ألحد المتعاقديف ىك ما لـ يكف أحد أنكاع 

نما ىك ما كاف فيو ضرره ألحد العاقديف.  كال لغيرىما، كا 
 أِثٍخ ػٍٝ اٌششغ اٌجبؼً:

 ، كاشتراط بائع البضاعة عمى المشترم أال يبيعيا أك ال ييبيا ألحدو
كاشتراط بائع الدار عمى المشترم أف يتركيا مف غير سكفو مدة شيرو في كؿ 

                                                           

( ىك: زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم، مف تميـ، أبك اليذيؿ: فقيو كبير، مف أصحاب ُ)
اإلماـ أبي حنيفة. أقاـ بالبصرة ككلي قضاءىا كتكفي بيا. كىك أحد العشرة الذيف دكنكا 

أم( كىك الكتب، جمع بيف العمـ كالعبادة. ككاف مف أصحاب الحديث فغمب عميو )الر 
دار الكتاب  ِط ّٖٗ/ٗينظر تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ى. ُٖٓقياس الحنفية تكفي سنة 

مؤسسة لرسالة، األعبلـ  ّط ّٖ/ٖبيركت، سير أعبلـ النببلء لمذىبي -العربي
 .ْٓ/  ّلمزركمي 
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، كاشتراط بائع سيارةو أال ييركب المشترم فبلنان فييا أك يضعيا في سنةو مثبلن 
 .(ُ)مكافو خاصو 

فالعقد صحيحه حينئذ، كالشرط لغكه باطؿه ال قيمة لو، سكاء في عقكد 
 (.ِ)المعاكضات، أـ في العقكد األخرل كالزكاج كالكفالة كاليبة

 اٌششغ اٌفبعذ : اٌفشع اٌثبٌث
العقد كال يبلئمو كلـ يرد بو الشرع كال  ىك: ما كاف شرطنا ال يقتضيو
 .العرؼ ككاف ألحد المتعاقديف فيو منفعة

 أِثٍخ ػٍٝ اٌششغ اٌفبعذ:
كشراء حنطةو عمى أف يطحنيا البائع، أك قماشه عمى أف يخيطو البائع 
قميصان مثبلن، أك شراء بضاعةو عمى أف يتركيا في ممؾ البائع شيران، أك بيع دارو 

بائع شيران أك أكثر، أك شراء أرضو عمى أف يزرعيا البائع عمى أف يسكنيا ال
سنةن، أك شراء سيارةو عمى أف يركبيا البائع مدةن مف الزمف، أك عمى أف يقرضو 

 .(ّ) قرضان أك ييب لو ىبة
 كيختمؼ أثر الشرط الفاسد عمى العقكد بحسب نكع العقد. 

                                                           

لسيؼ الديف أبك بكر محمد بف أحمد الشاشي  حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء( ُ)
 ُٖٖٗالمممكة األردنية الياشمية، عماف -مكتبة الرسالة الحديثة ُ ط ُِٕ/ْ القفاؿ

 .ِّْٕ/ ٓالفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي ، د/ ياسيف أحمد إبراىيـ درادكو .تـ
 ىػ.ُُْٕط: دار ابف عفاف ط: األكلى  ُْٖ/  ُ( المكافقات لمشاطبي ِ)
ط دار احياء التراث العربي،  ّْٗ/ٓ( مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر لشيخي زادة ّ)

ط بدكف، الفقو اإلسبلمي كأدلتو د/ كىبة الزحيمي ُٖٓ/ٗالعناية شرح اليداية لمبابرتي 
ْ  /َٓٔ. 
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المعاكضات المالية : أف الشرط الفاسد في عقكد ٚاٌمبػذح ادلمشسح يف رٌه ٟ٘
 .(ُ)يفسدىا، كفي غيرىا ال يؤثر عمييا

فالشرط الفاسد في المعاكضات المالية كالبيع كاإلجارة كالقسمة 
أنو  كالمزارعة كالمساقاة كالصمح عف الماؿ يفسدىا؛ لما ركم عف النبي 

كألف الشرط الفاسد يتنافى مع مبدأ التعادؿ الذم تقـك  (ِ)«كشرط نيى عف بيع»
 المبادالت المالية. عميو

كأما العقكد األخرل غير المبادالت المالية كالتبرعات )ىبة أك إعارة( 
كالتكثيقات )كفالة أك حكالة أك رىف(، كالزكاج كالطبلؽ، كاإلطبلقات كالككالة، 
فبل يؤثر عمييا الشرط الفاسد، كيبقى العقد صحيحان، كيصير الشرط الغيان ال 

لغاء الشركط أثر لو، لما ثبت في السنة  النبكية مف تصحيح ىذه العقكد كا 
 .(ّ)الفاسدة، كالحكـ بصحة اليبة كبطبلف شرط التأقيت مثبلن 

ٍنفىعىةه  ا يىكيكفي ًفيًو مى جاء في العناية شرح اليداية : "الشٍَّرطى اٍلفىاًسدى ىيكى مى
مىٍيًو" ٍعقيكًد عى ًد اٍلميتىعىاًقدىٍيًف أىٍك ًلٍممى أًلىحى
(ْ). 

يؼ كبلن مف الشرط الباطؿ كالفاسد أالحظ أف الفرؽ كمف خبلؿ تعر 
  بينيما ىك:

أف الباطؿ ما ترتب عميو ضرر عمى أحد العاقديف أك المعقكد عميو، 
 فمف باب دفع الضرر عف العاقديف بطؿ ىذا الشرط.

                                                           

ٍمًبيّْ (ُ) ٍمًبيُّ عمى تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  حاشية الشّْ لشياب الديف أحمد بف محمد الشّْ
بكالؽ، القاىرة  -األميرية المطبعة الكبرل  ُط، ُُّ/ْ ىػ( َُُِلمزيمعي )ت: 

 .ىػ ُُّّ
 . تخريجو سبؽ (ِ)
 .َّْٓ/ ْالفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي  (ّ)
 .ْٕٓ/ ٔ ىػ(ٖٕٔمحمد بف محمكد البابرتي )ت:  ( العناية شرح اليدايةْ)
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أما الفاسد فميس فيو ضرر عمى أحد العاقديف، بؿ فيو منفعة ألحدىما 
ئمو كلـ يرد بو الشرع كال العرؼ، فبناء عمى لكنو ال يقتضيو العقد كال يبل

مخالفتو لما جاء بو الشرع كاف فاسدنا كىك يؤثر عمى بعض العقكد دكف غيرىا 
 كما سبؽ، فكاف فاسدنا في حؽ الحكـ أم ال حكـ لو لمخالفتو لمشرع.

قىٍكليو جاء في حاشية الشمبي عمى تبييف الحقائؽ: " ـى  كى ٍك ٍعنىاهي الى حي فىاًسده مى
ٍكـ"لى  ؽّْ اٍلحي  . (ُ)وي فىكىافى فىاًسدنا ًفي حى

كقد جاء في المكسكعة الككيتية خبلصة أقكاؿ العمماء في أقساـ الشرط 
 مف حيث الصحة كالبطبلف كالفساد، كىذا نص ما كرد فييا:

ٍيًف: شىٍرطو صى   ٍقتىًرفى ًباٍلعىٍقًد ًإلىى نىٍكعى ٍمييكري اٍلفيقىيىاًء الشٍَّرطى اٍلمي ـى جي ، "قىسَّ ًحيحو
، كىالشٍَّرطي  ًحيحي : الشٍَّرطي الصَّ نىًفيَّةي ًإلىى ثىبلىثىًة أىٍنكىاعو قىسَّمىوي اٍلحى ، كى ًحيحو ٍيًر صى شىٍرطو غى كى
ًحيًح: ىيكى أىٍف يىكيكفى ًصفىةى اٍلقىاًئـً  اًبطي الشٍَّرًط الصَّ اٍلفىاًسدي، كىالشٍَّرطي اٍلبىاًطؿ. كىضى

ديكرً  ٍقتى صي ؿ اٍلعىٍقًد كى ا يىٍقتىًضيًو اٍلعىٍقدي أىٍك ييبلىًئميوي ًبمىحى كىىىذىا اٍلقىٍدري ميتَّفىؽه  -ًه، أىٍك مى
مىٍيًو بىٍيفى اٍلفيقىيىاًء  مىٍيًو  أىٍك مىا كىرىدى ًفي الشٍَّرًع دىًليؿه  -عى ا يىٍجًرم عى كىاًزًه، أىٍك مى ًبجى

نىًفيًَّة: أىٍك مىا ييحى  اؼى فيقىيىاءي اٍلحى ا أىضى كعىةن ًلٍمعىاًقًد، كىمىا التَّعىاميؿ، كىمى ةن مىٍشري قّْؽي مىٍصمىحى
نىاًبمىة : مىا الى يىٍقتىًضيًو  ...قىاؿ الشَّاًفًعيَّةي كىاٍلحى أىمَّا الشٍَّرطي اٍلبىاًطؿ أىًك اٍلفىاًسدي فىييكى

، أىًك اٍشًترىاًط أىٍمرو لىـٍ  رو ا ييؤىدّْم ًإلىى غىرى اهي أىٍك مى ـي ميٍقتىضى يىًرٍد ًفي الشٍَّرًع  اٍلعىٍقدي، كىالى ييبلىًئ
 .(ِ)أىٍك نىٍحًكًه"

 

* * * * * * 
 

                                                           

 .ّْ/ ْحاشية الشمبي عمى تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  (ُ)
 . ِّٖ/ َّالمكسكعة الفقيية الككيتية  (ِ)
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 ادلجحث اٌثبٌث
 أِثٍخ تؽج١م١خ ِؼبصشح ٌٍششٚغ اجلؼ١ٍخ ػٍٝ ثبة ا٦خبسح

 وفيو خمسة مطالب:
 : اإليجار المنتيي بالتمميك.ادلؽٍت ا٤ٚي

 : شرط دفع مقدم لإليجار.ادلؽٍت اٌثبٟٔ
 عاوضات.: الشرط الجزائي في عقود المادلؽٍت اٌثبٌث
 : اإليجار المؤبد المعروف باإليجار القديم.ادلؽٍت اٌشاثغ

 : حكم اشتراط صيانة العين المؤجرة.ادلؽٍت اخلبِظ
 ا٦جيبس ادلٕتٟٙ ثبٌت١ٍّه : ادلؽٍت ا٤ٚي

سبؽ أف ذكرت أف الشركط الجعمية عمى نكعيف: منيا ما ىك تعميقيه 
، كالتقييدم عمى قسميف: صحيحه  كباطؿه أك فاسده فيما  كمنيا ما ىك تقييدمه

.  مترادفاف عند الجميكر، كجعؿ الحنفية الفاسد قسمنا مستقبلن
:  كىذه الشركط مف حيث اعتبارىا شرعنا كعدـ اعتبارىا عمى ثبلثة أنكاعو
شرطه ال ينافي الٌشرع، كشرطه غير مبلئـو لممشركط بؿ ىك مناؼو 

ةه ألحد العاقديف أك لمقتضاه، كشرط ال ينافي الٌشرع ما شرط فيو، كفيو مصمح
 كمييما أك لغيرىما كلكٌف العقد ال يقتضيو.

ا مف األمثمة التطبيقية الكاقعية كأطبقيا  كفي ىذا المبحث سأتناكؿ بعضن
 عمى ىذه الشركط:
اإليجار المنتيي بالتمميؾ، كىك صكرة مف صكر اإليجار  :ِٚٓ ٘زٖ ا٤ِثٍخ

 المعاصر لمعقارات كالسيارات.
يجار يذكر فيو شرطه كىك: أنو بعد انتياء دفع أقساط عقد إ ٚصٛستٗ أٔٗ:

، كيككف  اإليجار يصبح العقار ممكنا لممستأجر مع نياية آخر قسطو
اإليجار أغمى مف المعتاد لمثؿ ىذه العيف المؤجرة، كىك بذلؾ عقد 
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، كفيو أيضا شرط أف المستأجر إف لـ يستكمؿ  إيجارو ينتيي إلى بيعو
ر كؿ ما دفعو مف أقساطو كال يتممؾ العيف سداد أقساط اإليجار فسيخس

 المؤجرة.
كىك عقده لو عدة صكرو كما ذكرناه ىك الصكرة المعركفة لدل 

 االقتصادييف.
فيذا العقد بو صكرةه مف صكر الشركط الجعمية المذككرة بعقد اإليجار 

 بالتراضي بيف الطرفيف بتممؾ المستأجر لمعيف المؤجرة بنياية مدة اإليجار.
يجارو في كقتو كاحدو كىذا فيذا ا لشرط حٌكؿ صكرة العقد إلى عقد بيعو كا 

 الشرط باطؿه باتفاؽ الفقياء.
 د١ًٌ ثؽ٩ٔٗ:

 عف أبيو عف جده، قاؿ: )نيى  (ُ)ما ركم عف عمرك بف شيعيبو 
، كعف ًرٍبح مالـ ييٍضمٍف،  رسكؿ اهلل  مىؼو كسى عف بيعتيف في بيعة، كعف بيع و

)  . (ِ)كعف بيع ماليس عندؾى

                                                           

(ُ ، مَّد ٍبف عىٍبد المًَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف العاص، أىبيك إٍبرىاًىيـ السٍَّيًمٌي الطائفيُّ ( عٍمرك ٍبف شيعىٍيب بف ميحى
يـ أىبىا عىٍبد المَّو الكفاة:  رىًضيى المَّو عىٍنيىا  -ق سىًمعى ًمٍف زينب بنت أىًبي سىمىمىةى  َُِككناه بعضي

ًمٍف: أىًبيًو، كسىًعيد ٍبف ال - ، كىطىاكيكس، كىعىٍمًرك ٍبًف الشًَّريد، كى بىاحو مسٌيب كىعىطىاًء ٍبف أىًبي رى
مىٍيمىاف ٍبف يىسار، كغيرىـ كىعىٍنوي: عطاء، كقىتىادة، كمكحكؿ، كالزٍُّىًرٌم، ككاف ثقةن صدكقنا، كثيرى  كسي

سىفى الحديث. ينظر: الطبقات الكبرل البف سعد   –دار الكتب العممية ط ّّّ/ٓالًعمـ، حى
، ميزاف االعتداؿ لمذىبي ِٖٖ/ ّ، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ـ َُٗٗ-ىػ  َُُْ، ُط ركتبي
 .ـ ََِٗ-ىػ  َُّْ دمشؽ –مؤسسة الرسالة العالمية  ُط  ِٗٔ/ّ

، ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔالقاىرة  –دار الحديث ُط  ،ِٖٔٔ/َُٗ/ ٔ( أخرجو أحمد في مسنده ِ)
باب ما جاب  ُُِّ /ِٓٓ/ ّت شاكرقاؿ عنو أحمد شاكر: إسناده صحيح، سنف الترمذم 

،مكارد  ـُٕٓٗ-ىػُّٓٗمصر -مصطفى الحمبي  ِط مف النيي عف بيعتيف في بيعة،
حسيف  :المحقؽ ىػَٕٖألبي الحسف الييثمي ت ْْْ/َُُٗ/ّالظمآف إلى زكائد ابف حباف

ـ. كقاؿ  ُِٗٗ-ـ  َُٗٗىػ =  ُُِْ - ُُُْدار الثقافة العربية، دمشؽ ُطسميـ أسد 
 .ف أسد: إسناده حسف مف أجؿ محمد بف عمركعنو حسي
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  ٚخٗ اٌذ٨ٌخ ِٓ ٘زا احلذ٠ث:
، كمما يؤيد ىذا ما كرد عف  النيي عف الجمع بيف عقديف في عقدو كاحدو

 اإلماـ الشافعي ػ رحمو اهلل ػ أنو قاؿ عف معنى ىذا الحديث: 
" إذا تبايع الرجبلف بيعتيف في بيعة فالبيعتاف جميعا مفسكختاف بما 

ألنو إنما انعقدت العقدة عمى أف انعقدت، كىك أف يقكؿ أبيعؾ عمى أف تبيعني؛ 
عف بيع  ممؾ كؿ كاحد منيما عف صاحبو شيئا ليس في ممكو، كنيى النبي 

الغرر كمنو أف أقكؿ سمعتي ىذه لؾ بعشرة نقدا أك بخمسة عشر إلى أجؿ فقد 
 . (ُ)كجب عميو بأحد الثمنيف؛ ألف البيع لـ ينعقد بشئ معمـك "

:" لو تأكيبلف أحدىما: أف يقكؿ نقبلن عف الشافعي (ِ)كقاؿ الصنعاني
بعتؾ بألفيف نسيئةن كبألؼ نقدنا فأييما شئت أخذت بو، كىذا بيعه فاسده؛ ألنو إيياـه 
كتعميؽه. كالثاني: أف يقكؿ بعتؾ عبدم عمى أف تبيعني فرسؾ انتيى. كعمة 
النيي عمى األكؿ عدـ استقرار الثمف كلزكـ الربا عند مف يمنع بيع الشيء 

                                                           

 .َّٓ/  ٕ( األـ لمشافعي ُ)
( ىك: محمد بف إسماعيؿ بف صبلح يعرؼ باألمير الصنعاني رحؿ إلى صنعاء كعمره ِ)

ثماني سنكات كتمقى العمـ عمى شيكخيا كرحؿ إلى الحجاز كقرأ الحديث عمى أكابر 
مف ى ُُِٖكتكفي سنة ى َُُُسنة  عمماء مكة كالمدينة كىك مف فقياء الزيدية، كلد

البدر مصنفاتو سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ، شرح الجامع الصغير لمسيكطي. ينظر: 
محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل ل ُّّ/ِ الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع

أبجد العمـك الكشي المرقـك ، بيركت-دار المعرفة ط ىػ( َُِٓالشككاني اليمني )ت: 
بي الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف أل ٖٖٔص بياف أحكاؿ العمـك في

-دار الكتب العممية  :الناشر ىػ( َُّٕلطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )ت: 
 .ّٖ/ٔ، األعبلـ لمزركمي .عبد الجبار زكار :تحقيؽـ.ُٖٕٗبيركت، 
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ر يكمو ألجؿ النساء. كعمة النيي عمى الثاني: تعميقو بشرطو بأكثر مف سع
 .(ُ)مستقبؿو يجكز كقكعو كعدـ كقكعو فمـ يستقر الممؾ"

كىك أيضا منييه عنو لحدكث الغرر كالضرر عمى المستأجر إف عجز 
مف أقساط اإليجار فيخسر كؿ ما دفعو، كىي تككف عادة  عف سداد آخر قسط و

 عمي لمعقارػ كما سبؽ أف ذكرت ػأكثر بكثير مف اإليجار الف
 ذلزا خبءد فتٜٛ ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء ثتحش٠ُ ٘زٖ اٌصٛسح ٣ٌتٟ:

: أنو جامعه بيف عقديف عمى عيفو كاحدةو غير مستقرو عمى أحدىما، كىما أ٨ٚا 
 مختمفاف في الحكـ متنافياف فيو.

فالبيع يكجب انتقاؿ العيف بمنافعيا إلى المشترم، كحينئذ ال يصح عقد 
إلجارة عمى المبيع؛ ألنو ممؾه لممشترم، كاإلجارة تكجب انتقاؿ منافع ا

 العيف فقط إلى المستأجر.
كالمبيع مضمكفه عمى المشترم بعينو كمنافعو، فتمفو عميو، عينان 
كمنفعةن، فبل يرجع بشيء منيما عمى البائع، كالعيف المستأجرة مف 

ف يحصؿ مف ضماف مؤجرىا، فتمفيا عميو، عينان كمنفعةن، إال أ
 المستأجر تعد أك تفريط.

: أف األجرة تقدر سنكيان أك شيريان بمقدارو مقسطو يستكفي بو قيمة المعقكد ثب١ٔبا 
عميو، يعده البائع أجرةن مف أجؿ أف يتكثؽ بحقو حيث ال يمكف لممشترم 

 بيعو.
مثاؿه لذلؾ: إذا كانت قيمة العيف التي كقع عمييا العقد خمسيف ألؼ لايرو 

ا شيريان ألؼ لايرو حسب المعتاد جعمت األجرة ألفيف، كىي في الحقيقة كأجرتي
قسطه مف الثمف حتى تبمغ القيمة المقدرة، فإف أعسر بالقسط األخير مثبلن سحبت 
 منو العيف باعتبار أنيا مؤجرة كال يرد عميو ما أخذ منو بناء عمى أنو 

 استكفي المنفعة.
                                                           

 .   ـَُٔٗ ىػ/ُّٕٗ مصطفى الحمبي ْط .ُٔ/ّ( سبؿ السبلـ لمصنعاني ُ)
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ء إلى االستدانة إليفاء القسط كال يخفى ما في ىذا مف الظمـ كاإللجا
 . (ُ)األخير، كمضاعفة اإليجار

كما صدر قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشر بالرياض 
ىػ كاضعنا ضكابط لمصكر الجائزة كالغير جائزة في اإليجار المنتيي  ُُِْسنة 

 بالتمميؾ كذلؾ فيما يمي:
 ظٛاثػ ا٦جيبس ادلٕتٟٙ ثبٌت١ٍّه:

 ثػ اٌصٛس ادلّٕٛػخ ٚاجلبئضح ِب ٠ٍٟ:أ٨ٚا: ظب
ضابط المنع: أف يرد عقداف مختمفاف في كقتو كاحدو عمى عيفو كاحدةو في  -ُ

.  زمفو كاحدو
ضابط الجكاز: كجكد عقديف منفصميف يستقؿ كؿ منيما عف اآلخر زمانان،  -ِ

بحيث يككف إبراـ عقد البيع بعد عقد اإلجارة، أك كجكد كعدو بالتمميؾ 
 مدة اإلجارة، كالخيار يكازم الكعد في األحكاـ. في نياية

 كأف تككف اإلجارة فعميةه كليست ساترةه لمبيع.
أف يككف ضماف العيف المؤجرة عمى المالؾ ال عمى المستأجر، كبذلؾ  -ّ

يتحمؿ المؤجر ما يمحؽ العيف مف التصرؼ الغير ناشيءو مف تعد 
 إذا فاتت المنفعة.المستأجر، أك تفريطو، كال يمـز المستأجر بشيءو 

                                                           

كما بعدىا، عقد اإلجارة  ُّٔ( الشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة د/ محمد اليمني/ُ)
، ِّٕ، المعامبلت المالية المعاصرة د/عثماف شبير/ ُْالمنتيي بالتمميؾ د/ الشثرم/

، الفقو الميسر د/ عبد اهلل ُٔٓ/ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو د/ كىبو الزحيمي 
إلجارة المنتيية بالتمميؾ في الفقو اإلسبلمي د/ خالد عبد اهلل ،إٗ/َُالطيار
،ط جامعة الممؾ سعكد، اإلجارة المنتيية بالتمميؾ د/ محمد سميماف ْٖالحافي/
 .ِٗ - ُٗىػ ، ص ُِِْمحـر  ُّالعدد  -، مجمة العدؿالمنيعي
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إذا اشتمؿ العقد عمى تأميف العيف المؤجرة فيجب أف يككف التأميف تعاكنيان  -ْ
 إسبلميان ال تجاريان، كيتحممو المالؾ المؤجر كليس المستأجر.

يجب أف تطبؽ عمى عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ أحكاـ اإلجارة طكاؿ مدة  -ٓ
 ف.اإلجارة، كأحكاـ البيع عند تممؾ العي

تككف نفقات الصيانة غير التشغيمية عمى المؤجر ال عمى المستأجر طكاؿ  -ٔ
 مدة اإلجارة.

: ِٓ صٛس اٌؼمذ ادلّٕٛػخ:  ثب١ٔبا
عقد إجارةو ينتيي بتممؾ العيف المؤجرة مقابؿ ما دفعو المستأجر مف أجرةو  -ُ

، بحيث تنقمب اإلجارة في  خبلؿ المدة المحددة، دكف إبراـ عقدو جديدو
 المدة بيعان تمقائيان. نياية

إجارة عيفو لشخصو بأجرةو معمكمةو كلمدةو معمكمةو مع عقد بيعو لو معمؽه عمى  -ِ
سداد جميع األجرة المتفؽ عمييا خبلؿ المدة المعمكمة، أك مضاؼه إلى 

 كقتو في المستقبؿ.
، اقترف بو بيعه بخيار الشرط لصالح المؤجر، كيككف  -ّ عقد إجارةو حقيقيو

لى أجؿ محدد )ىك آخر مدة عقد اإليجار(. كىذا ما تضمنتو مؤجبلن إ
الفتاكل كالقرارات الصادرة مف ىيئاتو عمميةو كمنيا: ىيئة كبار العمماء 

 بالمممكة العربية السعكدية.
: ِٓ صٛس اٌؼمذ اجلبئضح:  ثبٌثبا

عقد إجارةو يمكف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة مقابؿ أجرة معمكمة  -ُ
ة معمكمة، كاقترف بو عقد ىبةو العيف لممستأجر معمقنا عمى سداد في مد

، أك كعدو باليبة بعد سداد كامؿ  كامؿ األجرة، كذلؾ بعقدو مستقؿو
 . (ُ)األجرة

                                                           

 الثالثة.( في دكرتو ّ/ُ/ُّ( قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة بالنسبة لميبة رقـ )ُ)
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عقد إجارةو مع إعطاء المالؾ الخيار لممستأجر بعد االنتياء مف كفاء جميع  -ِ
المأجكرة بسعر  األقساط اإليجارية المستحقة خبلؿ المدة في شراء العيف

 . (ُ)السكؽ عند انتياء مدة اإلجارة
عقد إجارةو يمكف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة مقابؿ أجرةو معمكمةو،  -ّ

في مدةو معمكمةو كاقترف بو كعده ببيع العيف المؤجرة لممستأجر بعد سداد 
 كامؿ األجرة بثمفو يتفؽ عميو الطرفاف.

مف االنتفاع بالعيف المؤجرة مقابؿ أجرة معمكمة،  عقد إجارة يمكف المستأجر -ْ
في مدة معمكمة، كيعطي المؤجر لممستأجر حؽ الخيار في تممؾ العيف 
المؤجرة في أم كقت يشاء عمى أف يتـ البيع في كقتو بعقدو جديدو بسعر 

 السكؽ. أك حسب االتفاؽ في كقتو.
، كتحتاج : ىناؾ صكره مف عقكد التأجير المنتيي بالتمميؾ مساثؼبا  حؿ خبلؼو

 .(ِ)إلى دراسة، ال داعي لذكرىا ىنا
 ششغ دفغ ِمذَ ٧ٌجيبس : ادلؽٍت اٌثبٟٔ

كصكرة المسألة في العقكد الخاصة بإيجار عيفو معينةو مثؿ شقةو أك 
، فإف المستأجر يدفع لممؤجر مبمغان مف الماؿ يتـ خصمو مف   محؿو تجارمو
 قيمة اإليجار، كالغالب أف تككف قيمتو أضعاؼ األجرة الشيرية أك السنكية، 
كال يمكف المالؾ المستأجر مف كضع يده عمى العقار إال بعد الحصكؿ عمى 

 البدؿ المذككر.
ا بإيجار  ُٓفمثبلن يتـ عمؿ عقد إيجارو لمدة  شيرمو فيدفع  ََّعامن

 يجار.ألؼ جنيوو تخصـ مف قيمة اإل ُٓالمستأجر مقدـ 

                                                           

 ( في دكرتو الخامسة.ٓ/ٔ)ْْ( قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة رقـ ُ)
 (.ٓ)ٔ/ْْ( كذلؾ كفؽ قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة السابؽ رقـ ِ)
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كما أفتى بو كثيره مف العمماء كالييئات كلجاف الفتكل: أف ىذا الماؿ 
جائزه كيعتبر ممكنا لممؤجر إذا تـ احتسابو مف القيمة اإليجارية كتـ خصمو منو 
كؿ شيرو كيعد المأخكذ جزءنا معجبلن مف األجرة المشركطة في العقد كتككف 

األجرة مؤجؿ الكفاء مضافنا إلى األجكر التي تدفع في المستقبؿ جزءنا آخر مف 
ما تـ تعجيمو مثؿ اتفاؽ الزكجيف في العصر الحاضر عمى قسمة المير إلى 

 . (ُ)معجؿو كمؤجؿو 
 كفي حالة الفسخ قبؿ انتياء المدة ينطبؽ عمى ىذا المبمغ أحكاـ األجرة.

المالكي كنقؿ  (ِ)كىذا النكع أجازه كأفتى بو الشيخ ناصر الديف المقاني
 .(ّ)شيخ عميش المالكي في فتاكيو كنقمو أيضا الزرقانيفتكاه ال

 .(ٓ)في حاشيتو (ْ)كأجازه مف الحنفية ابف عابديف
                                                           

 ، بحث د/ كىبة الزحيمي.ُِْٕص  ّج  ْ( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي عدد ُ)
ي المصرم، العبلمة المحقؽ ذك ( ىك : محمد بف حسيف الشيخ اإلماـ ناصر الديف المقانِ)

في -رحمو الٌمو-الفضائؿ العديدة، بقية السمؼ، درس العمـك نحكا مف ستيف عاما، تكفي
ىػ، لو حكاش عمي التكضيح ؛ حاشية عمي  ّٕٖىػ، مكلده سنة  ٖٓٗشعباف سنة 

ط  ََُّ/ُّٗ/ُشرح المحمي عمي جمع الجكامع. ترجـ لو في: شجرة النكر الزكية 
، كمعجـ المؤلفيف لعمر كحالة ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ، ُط لبناف لعمميةدار الكتب ا

، طبقات بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت -مكتبة المثنى، ط ُٕٔ/ُُ
 ـ.ََِٔىػ/ُِْٕالبيضاء مطبعة النجاح الجديدةػ الدار ُ، طَِّ/ُِٖ/ِالحضيكي

ف شياب الديف بف محمد ( ىك: أبك عبد اهلل محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد بّ)
ٍزرقاف كىي قرية مف قرل  الزرقاني، الفقيو المالكي األصكلي كلد بالقاىرة. نسبتو إلى ي
منكؼ بمحافظة المنكفية بمصر. لو عدة مصنفات، منيا: شرح المكاىب المدنية 
لمقسطبلني، كىك مطبكع، كلو أيضان: مختصر المقاصد الحسنة لمسَّخاكم؛ شرح مكطأ 

، ُٖٓ-ُْٖ/ٔاألعبلـ لمزركمي . ق ُُِِكغيرىا. تكفي بالقاىرة سنة  اإلماـ مالؾ
 .ُِْ/َُمعجـ المؤلفيف لعمر كحالة 

ماـ الحنفية في ْ) ( ىك: محمد أميف بف عمر بف عابديف الدمشقي، فقيو الديار الشامية كا 
عصره، نبغ في عمـك شتى حتى صار عبلمة زمانو، كعنو أخذ كثير مف عمماء زمانو، 

اتو رد المحتار عمى الدر المختار، كحاشية ابف عابديف في الفقو، كنسمات مف مصنف
، ِٕٔ/ٔينظر: األعبلـ لمزركمي ى.ُِِٓاألسحار عمى شرح المنار، تكفي سنة 

 .ُْٖ-ُْٕ/ّالفتح المبيف 
 .ُٕ/ْ( حاشية ابف عابديف ٓ)
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 (ِ)في مطالب أكلي النيى (ُ)كأجازه مف الحنابمة البيكتي
فيذا الشرط مف الشركط الجعمية المقيدة لمعقد كالتي ىي في مصمحة 

 أحد المتعاقديف.
بالجكاز كذلؾ في قرار مجمع الفقو  كجاءت فتاكل العمماء المعاصريف

اإلسبلمي: " أنو ال مانع شرعنا مف دفع ىذا المبمغ المقطكع عمى أف يعد جزءان 
مف أجرة المدة المتفؽ عمييا كىي ليست مف الشركط الباطمة أك الفاسدة أك 

 .(ّ)المخالفة لمشرع كفي حالة الفسخ يطبؽ عمى ىذا المبمغ أحكاـ األجرة " 
عمر األشقر في بحثو عف المسألة أف تعرؼ نسبة كؿ  كاشترط الشيخ

مف الطرفيف مف الماؿ كأف يككف لممالؾ النصؼ كلممستأجر النصؼ كينبغي 
 .(ْ)النص عمى ذلؾ صراحةن في العقد الذم يبـر بيف الطرفيف

 
 

* * * * * * 
                                                           

شيخ  ( ىك: منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي:ُ)
الحنابمة بمصر في عصره. نسبتو إلى )بيكت( في غربية مصر. لو كتب، منيا 
الركض المربع شرح زاد المستقنع المختصر مف المقنع، ككشاؼ القناع عف متف 

، معجـ المؤلفيف َّٕ/ٕق. ينظر: األعبلـ  َُُٓاإلقناع لمحجاكم تكفي سنة 
 ة الرسالة.مؤسس ُ، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة طِِ/ُّ

مصطفى بف سعد الرحيبانى )ت: ل، َّٕ/ْ مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى (ِ)
 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓالمكتب اإلسبلمي،  ِط ىػ(ُِّْ

، المعامبلت المالية َِّّ-ِِّٗص ّج  ْمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي عدد (ّ)
 .ِٕالمعاصرة د/عثماف شبير/

 .ُِْٖص  ّعدد الرابع ج( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الْ)
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 اٌششغ اجلضائٟ يف ػمٛد ا٦جيبس: ادلؽٍت اٌثبٌث 
المتعاقديف عمى تقدير التعكيض الذم يستحقو ىك اتفاؽ بيف  اٌششغ اجلضائٟ:

مف شرط لو عف الضرر الذم يمحقو إذا لـ ينفذ الطرؼ اآلخر ما التـز 
 . (ُ)بو أك تأخر في تنفيذه

 خبء يف ِؼدُ ادلصؽٍحبد ادلب١ٌخ ٚا٨لتصبد٠خ:
أما تعريؼ الٌشرط الجزائي بمفيكـ الحديث: فيك اتفاؽ بيف العاقديف  "

عكيض الذم يستحقو الدائف أك الممتـز لو إذا لـ ينفذ الممتـز عمى تقدير مسبؽ لمت
 .(ِ)أك المديف التزامو أك تأخر في تنفيذه." 

ا مف الشركط الجزائية المقترنة بعقكد اإليجار،  كفيما يمي سأذكر بعضن
 كما كرد فييا مف أحكاـو شرعيةو:

 -أِثٍخ اٌششغ اجلضائٟ ػٍٝ ػمٛد ا٦جيبس: 
كد اإليجار الخاصة بإيجار عيفو مثؿ شقةو أك دكافو بالتزاـ في عق :ادلثبي ا٤ٚي

الطرؼ الثاني بالمدة اإليجارية كفي حاؿ عدـ استكماؿ المستأجر ليذه 
المدة يتحمؿ دفع مبمغو معيفو لمطرؼ األكؿ أك الشرط الجزائي المقترف 
 بعقد إجارة األرض الزراعية كالذم يتضمف تعكيض المؤجر عف 

 الزراعية خاليةن مف الزراعة عند كقت انتياء  تأخر تسميـ األرض
 .(ّ)مدة اإلجارة 

                                                           

 .َّٓص  ِج  ُِ( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي عدد ُ)
 :الناشر لنزيو حماد،ِٕٓ( معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء ص: ِ)

 .ـََِٖىػ /ُِْٗ ُط دمشؽ –دار القمـ 
ئي ، الشرط الجزآٖٖ/ِ( بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة مجمكعة مؤلفيف ّ)

 كما بعدىا. ُّّكأثره في العقكد المعاصرة د/ محمد اليمني/
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 احلىُ اٌششػٟ ذلزا ادلثبي: 
الذم عميو كثيره مف الفقياء المعاصريف أف الشرط الجزائي جائزه كأنو 
مف الشركط التي تعتبر في مصمحة العقد إلكماؿ العقد في كقتو المحدد أك 

 .تسميـ العيف المؤجرة في كقتيا المحدد
 ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ خٛاصٖ:

أف رجبلن قاؿ لكريو (ُ)ػ  ما ركاه البخارم في صحيحو بسنده عف ابف سيريف  ُ
)مف يكرم كسائؿ النقؿ( : أدخؿ ركابؾ فإف لـ أرحؿ معؾ يكـ كذا 

: مف شرط عمى نفسو  (ِ)ككذا فمؾ مائة درىـ فمـ يخرج فقاؿ شريح
 .(ّ)طائعنا ليس مكره فيك عميو

 رط الجزائي شرع سدنا ألبكاب الفكضى فالش وجو الداللة:
 كالتبلعب كسببنا لدفع الناس لمكفاء بالعقكد تحقيقنا لقكلو تعالى : 

                                                           

ىك: أبك بكر محمد بف سيريف البصرم كىك أحد الفقياء مف أىؿ البصرة، كالمذككر  (ُ)
بالكرع في كقتو. ككانت لو اليد الطكلى في تعبير الرؤيا. ككانت كالدتو لسنتيف بقيتا 

 ة سنة عشر كمائة بالبصرة.مف خبلفة عثماف، كتكفي تاسع شكاؿ يـك الجمع
 . ُْٓ/ٔ، األعبلـ ِّٔ/ِ، حمية األكلياء ُُٖ/ْينظر: كفيات األعياف           

( ىك: شريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ الكندم، أبك أمية: مف أشير القضاة الفقياء ِ)
في صدر اإلسبلـ. أصمو مف اليمف. كلي قضاء الككفة، في زمف عمر كعثماف كعمي 

ىػ ككاف ثقة في الحديث، مأمكنا  ٕٕة، كاستعفى في أياـ الحجاج، فأعفاه سنة كمعاكي
ىػ.  ٖٕفي القضاء، لو باع في األدب كالشعر. كعمر طكيبل، كمات بالككفة سنة 

، األعبلـ ِِْ/ُ، كفيات األعياف ُُٖ/ٔينظر: الطبقات الكبرل البف سعد 
ّ/ُُٔ. 

 يركت ت د/ مصطفى البغا.، ط دار ابف كثيرػ بُٖٗ/ِ( صحيح البخارم ّ)
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، كجكاز ىذا الشرط ىك ما (ُ) {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقود }

 .(ِ)أفتى بو كثيره مف العمماء كالييئات كلجاف الفتكل 
 ؼني:ٌٚىٓ اشرتغ اٌؼٍّبء شش

: أال يككف ىناؾ عذره في اإلخبلؿ بااللتزاـ المكجب لو معتبره شرعنا ا٤ٚي
 فيككف العذر مسقطنا لمشرط الجزائي حتى يزكؿ.

: إذا ما كانت الشركط الجزائية كثيرةه عرفنا، كيراد بيا التيديد المالي، ٚاٌثبٟٔ
كتككف بعيدةن عف مقتضى القكاعد الشرعية فيجب الرجكع في ذلؾ إلى 
 العدؿ كاإلنصاؼ، كيرجع في تقدير الضرر إلى أىؿ الخبرة كالشأف 

 في ذلؾ.
في عقكد اإليجار الخاصة بإيجار عيف مثؿ شقةو أك دكافو يمتـز  :ادلثبي اٌثبٟٔ

الطرؼ الثاني )المستأجر( بسداد األجرة في المكعد المحدد دكف 
عف % َُالحاجة لممطالبة كفي حاؿ التأخير يتحمؿ المستأجر غرامة 

 َكؿ شيرو تأخيهر
؛ ألف سداد  :احلىُ اٌششػٟ ذلزا ادلثبي أف الشرط الجزائي فيو غير جائزو

األجرة ىك ديفه عمى المستأجر كالزيادة في الديف بسبب التأخر في 
 السداد مف الربا الصريح المنيي عنو.

                                                           

 .( ُاآلية ) ( سكرة المائدة ُ)
، الفتاكل اإلسبلمية ٖٖٓ/ِ(بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة مجمكعة مؤلفيف ِ)

ـ، ُٖٗٗىػ ػ ُُْٖ ِ، ط كزارة األكقاؼ المصرية طَُٔ/ٔمف دار اإلفتاء المصرية
 .َٗكيتي /الفتاكل الشرعية في المسائؿ االقتصادية بيت التمكيؿ الك
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: "كأما إذا التـز المدعى عميو لممدعي (ُ)جاء في فتاكل الشيخ عميش
يكفو حقو في كذا فمو عميو كذا ككذا، فيذا ال يختمؼ في بطبلنو؛  أنو إذا لـ

ألنو صريح الربا كسكاء كاف الشيء الممتـز بو مف جنس الديف أك غيره، كسكاءه 
 .(ِ)كاف شيئنا معيننا أك منفعنة"

 كىك مف الربا المشابو لربا الجاىمية بقكليـ: )إما أف تقضي كأما 
 أف تربي(.

الفقو اإلسبلمي بجدة في دكرتو الثانية عشر  كبيذا جاء قرار مجمع
ىػ، بعدـ جكاز الزيادة في الديكف عند التأخير، كما نص في قراره بالبيع ُُِْ

: إذا تأخر المشترم المديف في دفع األقساط بعد المكعد ُٓبالتقسيط رقـ 
؛ ألف  ة عمى الديف بشرطو سابؽو أك بدكف شرطو المحدد، فبل يجكز التزامو أم زيادو

ذلؾ ربنا محرـه 
(ّ). 

                                                           

ىك: محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل: فقيو، مف أعياف المالكية. مغربي  (ُ)
األصؿ، مف أىؿ طرابمس الغرب. كلد بالقاىرة كتعمـ في األزىر، ككلي مشيخة المالكية 
فيو. كلما كانت ثكرة عرابي باشا اتيـ بمكاالتيا، فأخذ مف داره، كىك مريض، محمكال ال 

، كألقي في سجف المستشفى، فتكفي فيو، بالقاىرة. مف تصانيفو )فتح العمي حراؾ بو
المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ، كىك مجمكع فتاكيو، كمنح الجميؿ عمى 

ـ. ينظر: معجـ المؤلفيف ُِٖٖى ُِٗٗمختصر خميؿ، في فقو المالكية، تكفي سنة 
 .ُٗ/  ٔ، األعبلـ لمزركمي ُِ/ٗلعمر كحالة 

محمد بف أحمد بف محمد فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ ل (ِ)
بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة مجمكعة مؤلفيف بدكف.  ،ِْٔ/ ُعميش،

ِ/ٖٖٔ. 
 .َُّص  ِ/ُِمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة  (ّ)
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الشرط الجزائي عمى األجير الخاص في عقكد العمؿ في حاؿ  :ادلثبي اٌثبٌث
 خطئو كتسببو في ضرر مالي لصاحب العمؿ أك المؤسسة 
 كالذم يتضمف خصـ مبمغو معيفو مف أجرة العامؿ إذا أخؿ بالتزاماتو 

 .(ُ)المختمفة 
يو جائزه إف كاف الخطأ بسبب أف الشرط الجزائي ف: احلىُ اٌششػٟ ذلزا ادلثبي

تقصيرو مف األجير، أدل إلى حدكث ضررو مالوي لصاحب العمؿ، أما 
إف كاف الخطأ ليس بسبب تقصيرو مف العامؿ كألسباب خارجون عف 
إرادتو فبل يجكز تغريمو في ذلؾ؛ ألف ىذا تضميفه عميو ما لـ يضمنو 

 بالشرع.
خاص في حاؿ تأخره عف أكقات الشرط الجزائي عمى األجير ال ادلثبي اٌشاثغ:

 العمؿ بخصـ أياـو مف أجره المستحؽ.
؛ ألنو ناتجه عف  أف :احلىُ اٌششػٟ ذلزا ادلثبي الشرط الجزائي فيو جائزه

إىماؿو كتقصيرو مف العامؿ كالمؤمنكف عند شركطيـ، كاستصحابنا 
لؤلصؿ الذم ىك جكاز أم معاممةو ما لـ يأت دليؿه عمى منعيا كبناءنا 

 ؿ األكثر كىك أف األصؿ في الشركط الصحة.عمى قك 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ٖٖٔ/ِبحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة مجمكعة مؤلفيف (ُ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب اإلجارة 

ٖٕ٘ 
 

 حىُ ا٦جيبس ادلؤثذ ادلؼشٚف ثب٦جيبس اٌمذ٠ُ : ادلؽٍت اٌشاثغ
كىك مف الشركط الجعمية التي فرضيا القانكف الكضعي في عقكد 

 اإليجار لمعقارات أك المحبلت أك األراضي الزراعية.
جار ىي: أف يبقى كصكرة ىذا الشرط أك القانكف في عقكد اإلي

المستأجر مدل الحياة في العيف المؤجرة بنفس القيمة اإليجارية كيكرثيا لجيؿ 
كاحد يميو، فالقانكف ال يجيز إنياء العبلقة اإليجارية كال زيادة األجرة بؿ إنو في 

 حالة كفاة المستأجر يمكف ألحد أبناءه تكممة عقد اإليجار.
  ػمٛد ا٦جيبس فّب حىُ ٘زا اٌششغ أٚ ٘زا اٌمبْٔٛ يف

: الصكرة الفقيية لممسألة أنو عقد إيجارو غير محدد المدة كىذه الصكرة أ٨ٚا 
 اختمؼ فييا الفقياء:

؛ ألنو البد مف تحديد مدتو لتنتفي ُ ػ فالشافعية كالحنابمة: عمى أنو عقده باطؿه
الجيالة في العقد كما كاف مف العقكد خالينا مف المدة كجب فسخو 

نشاء العقد   مرةن أخرل مع تحديد مدة اإلجارة.كا 
جاء في المغني: " اإلجارة إذا كقعت عمى مدةو يجب أف تككف معمكمةه 
كشيرو كسنةو كال خبلؼ في ىذا نعممو؛ ألف المدة ىي الضابطة لممعقكد عميو 

 . (ُ)المعرفة لو فيجب أف تككف معمكمةه "
: أنو عقده صحيحه (ِ)ثكرػ القكؿ الثاني لمحنفية كالمالكية كبعض الحنابمة كأبي ِ

كيسمى عقد المشاىرة، لكنو غير ممـز ألحد الطرفيف فأييما أراد فسخ 
 .(ّ)العقد فمو ذلؾ

                                                           

 ق. َُْٓط دار الفكر العربي بيركت ػ لبناف ِٓ/  ٔالمغني البف قدامة  (ُ)
( ىك: إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي البغدادم، أبك ثكر: الفقيو صاحب اإلماـ ِ)

الشافعي. قاؿ ابف حباف: كاف أحد أئمة الدنيا فقيا كعمما ككرعا كفضبل، صنؼ الكتب 
ابف عبد البر: لو مصنفات كثيرة منيا كتاب ذكر  كفرع عمى السنف، كذب عنيا، كقاؿ

 ٕٖ: ِينظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي ى.  َِْفيو اختبلؼ مالؾ كالشافعي، تكفي سنة 
        .ٓٔ/ ٔكتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  ُٓ/ ُكميزاف االعتداؿ لمذىبي 

 .ُُُِٕٔ، َُُّٔٔ( فتكل الشبكة اإلسبلمية ّ)
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جاء في الشرح الكبير: " كجاز الكراء مشاىرة كىك عبارة عندىـ عما 
عبر فيو بكؿ نحك كؿ شير بكذا أك كؿ يكـ أك جمعة ككؿ سنة بكذا كلـ يمـز 

متكارييف حمو عف نفسو متى شاء كال كبلـ لآلخر ...إلى الكراء ليما فمكؿ مف ال
 . (ُ)أف قاؿ: إف المشاىرة لقب لمدة غير محدكدة "

 فعمى القكؿ بصحة العقد فإف لكؿ كاحد مف المتعاقديف فسخو 
 متى شاء.

كبيذا يتضح أف عقد اإليجار القديـ بصكرتو كشركطو التي فرضيا 
مشريعة بؿ قد نقؿ ابف قدامة اإلجماع عف القانكف مف العقكد الباطمة المصادمة ل

عمى ذلؾ فقاؿ: "أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف  (ِ)ابف المنذر
 . (ّ)استئجار المنازؿ جائز كال تجكز إجارتيا إال في مدة معينة معمكمة "

                                                           

، ْٓ-ْْ/ْ حاشية الدسكقيمع  أحمد الدردير عمى مختصر خميؿالشرح الكبير لمشيخ ( ُ)
ط دار الكتب العممية، المغني البف قدامة  ُْٖ/ْبدائع الصنائع لمكاسانيبدكف، 

ٔ/ِٓ. 
ىك: أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم الحافظ العبلمة الثقة األكحد، شيخ  (ِ)

األشراؼ كالمبسكط كاإلجماع كالتفسير. الحـر كصاحب الكتب التي لـ يصنؼ مثميا 
ى. ُّٖكاف غاية في معرفة االختبلؼ كالدليؿ مجتيدا ال يقمد أحدان مات بمكة سنة 

لبناف، -دار الكتب العممية بيركت ُط ىػ(ْٖٕلمذىبي )ت:  ٓ/ّ تذكرة الحفاظينظر: 
مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث ،  ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ

بي محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي أل ُِٔ/ِلزمافا
ىػ  ُُْٕلبناف،  -دار الكتب العممية، بيركت  ُط خميؿ المنصكر ت: ىػ(ٖٕٔ)ت: 

صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل  َِٓ/ُالكافي بالكفيات ، ـ ُٕٗٗ -
 –دار إحياء التراث  ط مصطفىأحمد األرناؤكط كتركي  ت: ىػ(ْٕٔالصفدم )ت: 

 .ـَََِ -ىػَُِْ بيركت
 .ـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖبدكف طبعة ،ّّّ/ٓ( المغني البف قدامة ّ)
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كىذا نص اإلجماع الكارد عف ابف المنذر: "كأجمعكا عمى إجازة أف 
ـ"يكرم الرجؿ مف الرجؿ  دارنا معمكمة قد عرفاىا كقتنا معمكمنا بأجرو معمكو

(ُ). 
فميس لممسمـ البقاء عمى ىذا اإليجار أك يتكئ عمى قكانيف تسمح لو 
بذلؾ، فتأبيد اإلجارة يجعؿ المستأجر مالكنا أك كالمالؾ كما أنو يؤدم إلى أكؿ 

منو  أمكاؿ الناس بالباطؿ؛ بؿ إف المستأجر يعتبر غاصبان لممؾ غيره لك طمب
المالؾ الخركج أك زيادة األجرة كلـ يفعؿ، كجب عميو إخبلء العيف أك البقاء 

يجارو كمدةو محددةو.  برضا المالؾ بعقدو جديدو كا 
                           

 

* * * * * * 
 
 
 

                                                           

دار اآلثار لمنشر كالتكزيع، ط  ْٕٓ/ُُٓ( اإلجماع البف المنذر/ ت: أبي عبد األعمى / ُ)
 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُط مصر –القاىرة 
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 حىُ اشرتاغ ص١بٔخ اٌؼني ادلؤخشح : ادلؽٍت اخلبِظ
لمالؾ عينان ذات نفعو مقابؿ لما كانت اإلجارة عقده بيف طرفيف يقدـ فييا ا

، كأكثر األعياف يصيبيا الخمؿ إما بسبب االستعماؿ مف غير تعد ػ  عكضو ماليو
 أك عكارض أخرل فتثكر مشكبلته بيف الطرفيف في تكمفة صيانة ذلؾ الخمؿ.

لذلؾ اىتمت الجية المنظمة لعقكد اإليجار باشتراط ذلؾ في العقد 
ات الكبيرة كعني الفقياء ببياف حكـ ذلؾ كخصكصان في إيجار المعدات كالعقار 

 قديمان كحديثان.
 ٚلذ لغُ اٌؼٍّبء ص١بٔخ اٌؼني ادلأخٛسح إىل لغّني:

: الصيانة األساسية التي يتكقؼ عمييا االنتفاع بالعيف المستأجرة كالبلزمة ا٤ٚي
، كترميـ السقؼ الذم  لبقاء العيف المؤجرة، مثؿ إصبلح الجدار الميدـك

الماء، أك إصبلح عيبو كبيرو باآللة لعيبو أصمي فييا أك ال يمنع نزكؿ 
طرأ عمييا بسببو خارجي فيذه الترميمات ضركريةه لئلبقاء عمى االنتفاع 

 بالمسكف أك باآللة.
: الصيانة التشغيمية العادية التي تحتاج إلييا المساكف المؤجرة نتيجة اٌثبٟٔ

مؾ، كتتمؼ في فتراتو االستعماؿ مثؿ صيانة كتغيير األشياء التي تيستي
صبلح أجيزة كمفاتيح اإلنارة  دكريةو بسبب االستعماؿ، كتغيير كا 
الكيربائية كأيدم األبكاب كالشبابيؾ كالحنفيات كالطرطشة كالدىاف 
كتغيير ببلطةو كيسرت كنحكىا ككذلؾ ما تحتاجو اآللة مف تغيير زيتو 

 .(ُ)كتنظيؼو كضبط أجيزة 

                                                           

 .ُٕٔبحث د/ منذر قحؼ ص ِج  ُُمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي عدد  (ُ)
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 اٌتضاِبد ادلؤخش ثبٌص١بٔخ:
رر الفقياء أف الصيانة األساسية التي يتكقؼ عمييا بقاء العيف المؤجرة ق

كاألجزاء الجكىرية فييا تككف عمى المؤجر؛ ألف اإلجارة عقده عمى منفعةو فبل بد 
 .(ُ)مف صيانة ما يجعميا صالحةن لمبقاء كاالنتفاع

صبلح  جاء في الدر المختار: " كعمارة الدار المستأجرة كتطيينيا كا 
  (ِ)اب كما كاف مف البناء عمى رب الدار ككذلؾ كؿ ما يخؿ بالسكنى ". الميز 

بداؿ خشبة إف  كجاء في المغني:" عمى المكرم بناء حائط إف سقط  كا 
ف شرط ىذا عمى المكترم فالشرط فاسده؛ ألف  انكسرت كعميو تبميط الحماـ، كا 

 (ّ)العيف ممؾه لممؤجر فنفقتيا عميو ".
ذا امتنع المؤجر عف ال قياـ بيذه الصيانة فإنو ال يجبر عمييا؛ ألف كا 

المالؾ ال يجبر عمى إصبلح ممكو كلممستأجر أف يخرج كلو حؽ فسخ اإلجارة 
 .(ْ)لعدـ تمكنو مف االنتفاع بالعيف المؤجرة ، ىذا رأم جميكر الفقياء 

                                                           

بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة بحث صيانة األعياف المؤجرة د/ محمد  (ُ)
 .ّٕٓعثماف شبير ص

بف عمي الحصكفي لمحمد  ّٗٗ/الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار (ِ)
 ةدار الكتب العممي :ُط عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ت: ىػ(َُٖٖالحنفي )ت: 

 .ـََِِ -ىػ   ُِّْ
 .َّْ/ٓالمغني البف قدامة  (ّ)
( بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة بحث صيانة األعياف المؤجرة كتطبيقاتيا في ْ)

ق ُِْٖدار النفائس األردف ُ، طْٕٓمعامبلت المصارؼ د محمد عثماف شبير ص
 ـ.ُٖٗٗ –
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 اٌتضاِبد ادلغتأخش ثبٌص١بٔخ:
تعمالو أك يتحمؿ المستأجر تبعة الصيانة التشغيمية الناتجة مف اس

ىمالو كتقصيره، أك ما يتعمؽ بحفظ العيف المؤجرة، مثؿ كسح الثمج إالناتجة مف 
عف األسطح كالماء عف األرضيات، كيتحمؿ ما جرل العرؼ أنو عمى 
المستأجر إف كاف العقد بدكف شرط، فإف كاف ىناؾ شرط عمؿ بو؛ ألف الشرط 

 مقدـه عمى العرؼ.
 حىُ اٌششغ ثبٌص١بٔخ ػٍٝ ادلؤخش:

يجكز أف يشترط المستأجر عمى المؤجر في العقد أم نكعو مف 
اإلصبلحات، سكاءه لحفظ العيف أك انشائيةه أك تحسينيةه كسكاء كانت معمكمة 
التكمفة أك غير معمكمة كال ضرر في ذلؾ؛ ألف ىذه التكمفة تضاؼ إلى العيف 

 .(ُ)التي يممكيا المؤجر؛ كألف المؤمنكف عند شركطيـ 
 ص١بٔخ ػٍٝ ادلغتأخش:حىُ اٌششغ ثبٌ

 :كىذا يختمؼ باختبلؼ نكع الصيانة المشركطة عمى المستأجر
ػ فإف كانت صيانةن تحسينيةن أك تشغيميةن فإنيا تجب عمى المستأجر طبقنا ُ

 لمشرط بالعقد.
ف كانت صيانةن أساسيةن كإصبلح حائطو أك أرضياتو أك صيانةن أساسيةن ِ ػ كا 

ال يجكز اشتراط ذلؾ عمى المستأجر، لممعدات فاتفؽ الفقياء عمى أنو 
 كالشرط غير صحيحو كالعقد فاسده.

                                                           

نة األعياف المؤجرة كتبعية ( بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة بحث عقد صياُ)
 .ُّّذلؾ عمى المؤجر كالمستأجر د محمد سميماف األشقر ص
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: " فإف اشترط المرمة عمى المستأجر فسدت اإلجارة؛ (ُ)قاؿ السرخسي 
 (.ِ)ألف المرمة عمى اآلجر فيذا شرط مخالؼ لمقتضى العقد"

كألنو تكميؼه زائده عمى األجرة كمنفعةه لممؤجر كفيو جيالةه؛ ألف أعماؿ 
مجيكلة القدر كتككف األجرة مجيكلةن؛ كألنو شرطه مخالؼه لمقتضى  الصيانة

العقد كىك أف تبعة الصيانة ألصؿ العيف المؤجرة تككف عمى المؤجر ال عمى 
 المستأجر.

كلكف يمكف تصحيح ىذا الشرط بأف تحدد قيمة أعماؿ الصيانة ألصؿ 
تصحيح العيف المؤجرة، بحيث تخصـ تمؾ القيمة مف األجرة، كيمكف بذلؾ 

 الشرط كالعقد.
جاء في المبسكط: " كلك اشترط عميو رب الحماـ عشرة دراىـ في كؿ 
؛ ألنو معمـك المقدار  شير لمرمتو مع األجرة كأذف لو أف ينفقيا عميو فيك جائزه

 (.ّ) كقد جعمو نائبنا عف نفسو في إنفاقو عمى ممكو "
ة مف األجرة فإذا تحددت قيمة أعماؿ الصيانة حسـ المستأجر تمؾ القيم

ذا كانت ًلما سيحدث في العيف المؤجرة فيصح إذا  باعتباره ككيبلن عف المؤجر كا 
 أىًذفى لو في الصيانة كخصـ ذلؾ مف األجرة.

                                                           

(ىك: محمد بف أحمد بف سيؿ أبك بكر شمس األئمة السرخسي قاضى مف كبار األحناؼ ُ)
مجتيد مف أىؿ سرخس في خرساف أشير كتبو المبسكط في الفقو كلو شرح الجامع 

)ينظر: الطبقات السنية في تراجـ ى. ّْٖالكبير كشرح السير الكبير تكفى سنة 
لتقى الديف بف عبد القادر التميمى تحقيؽ د/ عبد الفتاح محمد الحمك ط  ِٖ/ُالحنفية 

، معجـ المؤلفيف لعمر كحالة ِْ/ٕـ، األعبلـ لمزركمي ُٖٗٗى/َُُْدار الرفاعى 
ٖ/ِّٗ. 

 ، بدكف.ٕٓ/ُٓ( المبسكط لمسرخسي ِ)
 ( المرجع السابؽ.ّ)
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كجاء قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو الحادية عشر مكافقنا لكؿ ما 
 ذكرنا بما يمي:

لمستأجر، ىذا " الصيانة المشركطة في عقد اإلجارة عمى المؤجر أك ا
عقده يجتمع فيو إجارةه كشرطه، كحكـ ىذه الصكرة أف الصيانة إذا كانت مف النكع 
الذم يتكقؼ عميو استيفاء المنفعة فإنيا تمـز مالؾ العيف المؤجرة مف غير شرط، 
كال يجكز اشتراطيا عمى المستأجر، أما الصيانة التي ال يتكقؼ عمييا استيفاء 

عمى أم مف المؤجر أك المستأجر إذا عينت تعييننا المنفعة فيجكز اشتراطيا 
 .(ُ) نافينا لمجيالة
 
 
 

* * * * * * 
 
 

                                                           

 .َِٖ-ِٕٗ/ِ/ُُمجمع الفقو اإلسبلمي ( مجمة ُ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب اإلجارة 

ٖٙٓ 
 

 ـبمتـخاخل
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة السبلـ األتماف 
األكمبلف عمى سيد كلد عدناف كسيد الخمؽ أجمعيف، كعمى آلو كصحبو الغر 

 رىـ إلى يـك الديف.  المياميف، كمف سار عمى نيجيـ كاقتفى أث
 أما بعد

فإني أختـ بحثي المتكاضع بعد حمد اهلل ػ تعالى ػ عمى اإلعانة 
 كالتكفيؽ، بعدة نتائج كتكصياتو 

: إٌتبئح فٟٙ وبٌتبيل:  أ٨ٚا
، ال أثر لو في ُ  ػ أف الخبلؼ في تعريؼ الشرط اصطبلحان خبلؼه لفظيه

 الفركع الفقيية.
دة منيا: أنو مبمغ مف الماؿ يعطى لمستأجر ػ أف لفظ الجعؿ لو اطبلقات عديِ

في مقابؿ عمؿ يسير مرة كاحدة، كيطمؽ عمى ما يضعو أحد المتعاقديف 
مف شركط سكاء كانت مكافقةن لمشريعة أك مخالفةن ليا، فإف كانت 
مخالفةن لمشريعة فيي إما باطمةه أك فاسدةه، فإف كانت باطمةن فيي مبطمةه 

ف كانت فاسدةن بطؿ الشرط كبقي العقد جائزان، عمى خبلؼو في  لمعقد، كا 
 ذلؾ بيف الحنفية كالجميكر.  

 ػ أف الشرط عبلمةه عمى كجكد الحكـ في حؽ صاحب الشرط.ّ
 ػ أف الحكـ ينتفي عند عدـ كجكد الشرط المكافؽ لمشركط الشرعية. ْ
ػ أف الجميكر ال يفرقكف بيف الفاسد كالباطؿ، أما الحنفية فيفرقكف بينيما ٓ

 قكة الدليؿ كضعفو، أك قطعية الدليؿ كظنيتو. بحسب
: شرعيه كعرفيه كلغكمه ٔ ػ أف الجميكر قسمكا الشرط الجعمي إلى أربعة أقساـو

، بينما قسمو الحنفية باعتباريف مختمفيف إلى عدة أقساـ:  ككضعيه
 باعتبار مصدره: اتفقكا مع الجميكر لكف زادكا عميو الحقيقي. -
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حضو كلو حكـ العمؿ كلو حكـ السبب، كشرطه باعتبار كجكد الحكـ: إلى م -
، كشرطه بمعنى العبلمة.  اسـه ال حكـه كىك مجازه

ب: اٌتٛص١بد:
ا
 ثب١ٔ
ػ االىتماـ بما يستجد مف أحكاـ كاالجتياد في كضع حمكؿ ليا، مثؿ ىذه ُ

إلنيا إف كانت مخالفةن لمشريعة فيترتب عمييا غرره  ؛الشركط الجعمية
كبطبلف العقد.  كجيالة ه

ىناؾ صكهر مف عقكد التأجير المنتيي بالتمميؾ محؿ خبلؼ تحتاج إلى  ػّ
 دراسةو كال مجاؿ لدراستيا في ىذا البحث.

 ػ االستفادة مف األبحاث العممية كتنزيميا عمى أرض الكاقع، لتعـ الفائدة.ِ
 ىذا ما انتييت إليو كالحمد هلل عمى تكفيقو كسداده.      

دنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ، كصمي الميـ كسمـ كبارؾ عمى سي
 كالحمد هلل رب العمميف. 

 
 

* * * * * * 
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 فٙشط ادلشاخغ
 كقد جعمتو مرتبنا ترتيبنا أبجدينا

 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
أبجد العمـك الكشي المرقكـ في بياف أحكاؿ العمـك ألبي الطيب محمد   .ُ

 صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم
بيركت  -ىػ( الناشر: دار الكتب العممية  َُّٕالًقنَّكجي )ت: 

 ـ.ُٖٕٗ
اإلبياج في شرح المنياج )منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي   .ِ

ىػ(: لتقي الديف أبك الحسف عمي بف ٖٕٓالبيضاكم المتكفي سنو 
عبد الكافي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب ط 

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت: - دار الكتب العممية
اإلجارة المنتيية بالتمميؾ في الفقو اإلسبلمي د/ خالد عبد اهلل الحافي،   .ّ

 رسالة ماجستير جامعة الممؾ سعكد إشراؼ د/ خميؿ نصار.
اإلجارة المنتيية بالتمميؾ د/ محمد سميماف المنيعي، بحث في مجمة   .ْ

 قُِِْ، محـر ُّالعدؿ العدد 
دار اآلثار لمنشر  ُمنذر، ت أبي عبد األعمى طإلجماع البف الا  .ٓ

 ـ.ََِْ -ىػ  ُِْٓمصر،  –كالتكزيع، القاىرة 
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي   .ٔ

ىػ ت: عبد الرزاؽ ُّٔبف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم ت: 
 لبناف. -دمشؽ -عفيفي ط: المكتب اإلسبلمي، بيركت

فحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ محمد بف عمي بف إرشاد ال  .ٕ
ىػ، ت: َُِٓمحمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني المتكفى: 

كفر بطنا قدـ لو: الشيخ  -الشيخ أحمد عزك عناية، دمشؽ 
دار الكتاب  ُخميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ط

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالعربي 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
سـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم أساس الببلغة ألبي القا  .ٖ

: دار ُىػ( ت: محمد باسؿ عيكف السكد طّٖٓجار اهلل )ت: 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلبناف  –الكتب العممية، بيركت 

أصكؿ السرخسي: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة   .ٗ
 بيركت. –ىػ ط: دار المعرفة ّْٖالسرخسي ت: 

ف لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف إعبلـ المكقعيف عف رب العالمي  .َُ
ىػ( ت: محمد عبد ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت: 

، ُييركت ط –السبلـ إبراىيـ الناشر: دار الكتب العممية 
 ـ.ُُٗٗ-ىػ ُُُْ

األعبلـ لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي   .ُُ
_ أيار /  : دار العمـ لممبلييفُٓىػ( طُّٔٗالدمشقي )ت: 

 ـ. ََِِمايك 
األـ لمشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف   .ُِ

شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي 
 بيركت. –ىػ( ط دار المعرفة َِْ)المتكفى: 

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ألبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف    .ُّ
دار الكتبي  ُىػ طْٕٗدر الزركشي ت: عبد اهلل بف بيا

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ
بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة بحث صيانة األعياف   .ُْ

المؤجرة كتطبيقاتيا في معامبلت المصارؼ د محمد عثماف 
 ـ. ُٖٗٗ –ق  ُِْٖدار النفائس  ُشبير، ط
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة بحث عقد صيانة األعياف   .ُٓ

لمؤجرة كتبعية ذلؾ عمى المؤجر كالمستأجر د محمد سميماف ا
 األشقر.

بداية المجتيد كنياية المقتصد ألبي الكليد محمد بف أحمد ابف رشد    .ُٔ
القاىرة ط بدكف  –ىػ( الناشر: دار الحديث ٓٗٓالحفيد )ت: 
 ـ. ََِْ-ىػ ُِْٓتاريخ النشر: 

بف كثير القرشي البداية كالنياية ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر    .ُٕ
ىػ( ط دار الفكر عاـ ْٕٕالبصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٕالنشر: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف   .ُٖ

ىػ( الناشر: دار الكتب ٕٖٓأحمد الكاساني الحنفي )المتكفى: 
 ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، ِالعممية ط

 محاسف مف بعد القرف السابع لمحمد بف عمي بف البدر الطالع ب  .ُٗ
ىػ( الناشر: َُِٓمحمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: 

 بيركت. –دار المعرفة 
ىػ تحقيؽ ُُِْط مكتبة التراث القاىرة َٓ/ُبذؿ النظر لؤلسمندم   .َِ

 د/ محمد زكي عبد البر.
عمى الشرح  بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم   .ُِ

الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى 
(: ألبي العباس أحمد بف  اًلؾو اـً مى مى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإٍلً

ىػ( ُُِْمحمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي )ت: 
 الناشر: دار المعارؼ.
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
ف محمد بف بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ ألبي الفضؿ أحمد بف عمي ب  .ِِ

ىػ( ت: سمير بف أميف ِٖٓأحمد بف حجر العسقبلني )ت: 
 ىػ. ُِْْ، ٕالرياض ط –الزىرم الناشر: دار الفمؽ 

بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب: محمكد بف عبد الرحمف   .ِّ
)أبي القاسـ( ابف أحمد بف محمد، أبك الثناء، شمس الديف 

بقا ط: دار ىػ( ت: محمد مظير ْٕٗاألصفياني )المتكفى: 
المدني، السعكدية. ت: فخر الديف سيد محمد قانت )رسالة 

 ـ. ََُِ-ىػ  ُِِْ، ُدكتكراه( الناشر: مكتبة الرشد ط
تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ   .ِْ

ىػ( ت: مجمكعة مف المحققيف َُِٓالحسيني، الزَّبيدم )ت: 
 الناشر: دار اليداية. 

خ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ لشمس الديف أبك عبد اهلل تاري   .ِٓ
ىػ( ت: ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت: 

عمر عبد السبلـ التدمرم الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت 
 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ، ِط

تاريخ بغداد ألبي بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت:    .ِٔ
: الدكتكر بشار عكاد معركؼ الناشر: دار الغرب ىػ( تّْٔ

 بيركت، ت: عبد الجبار زكار. –اإلسبلمي 
تذكرة الحفاظ لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف   .ِٕ

-ىػ( الناشر: دار الكتب العممية بيركتْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت: 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ/ ُلبناف ط
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
بد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد التقرير كالتحبير: أبك ع  .ِٖ

المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي )ت: 
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْىػ(: دار الكتب العممية ط: الثانية، ٕٖٗ

تيسير التحرير لمحمد أميف بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير   .ِٗ
مصر  -ىػ، ط مصطفى البابي اٍلحمىًبي  ِٕٗبادشاه الحنفي ت: 

بيركت  -ـ كصكرتو: دار الكتب العممية  ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ
 -ىػ  ُُْٕبيركت ) -ـ(، كدار الفكر  ُّٖٗ -ىػ  َُّْ)

 ـ(. ُٔٗٗ
تيسيري عمـ أصكؿ الفقو لعبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب   .َّ

مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر  ُاليعقكب الجديع العنزم ط
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف،  –كالتكزيع، بيركت 

 ق.ُِْٖالمكتبة العصرية ُحاشية الدسكقي مع الشرح الكبير، ط   .ُّ
حاشية رد المحتار ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز   .ِّ

 ىػ(ُِِٓعابديف الدمشقي الحنفي )ت: 
حاشيتا قميكبي كعميرة ألحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة   .ّّ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓكت ط: بدكف بير  –الناشر: دار الفكر 
حركؼ المعاني بيف دقائؽ النحك كلطائؼ الفقو د / محمكد سعد ط   .ّْ

 ـ سكر األزبكية.ُٖٖٗ
الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار لمحمد بف عمي   .ّٓ

ىػ( ت: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ َُٖٖالحصكفي الحنفي )ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِّْ: دار الكتب العممية ُط
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف   .ّٔ

ىػ( ت: محمد ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )ت: 
 -عبد المعيد ضاف الناشر: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 ـ.ُِٕٗىػ/ ُِّٗ، ِصيدر اباد/ اليند ط
حيى بف ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ألبي زكريا محيي الديف ي  .ّٕ

ىػ( ت: زىير الشاكيش الناشر: المكتب ٕٔٔشرؼ النككم )ت: 
 ـ.ُُٗٗىػ / ُُِْ، ّعماف ط -دمشؽ -اإلسبلمي، بيركت

ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ   .ّٖ
أحمد بف حنبؿ أبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف 

مشقي الحنبمي، محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الد
مؤسسة الرٌياف  ِىػ( طَِٔالشيير بابف قدامة المقدسي )ت: 

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ
ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ   .ّٗ

أحمد بف حنبؿ ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف 
مؤسسة الرٌياف  ِىػ( طَِٔمحمد بف قدامة المقدسي )ت: 

 .ـََِِ-ىػ ُِّْ
سبؿ السبلـ لمحمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني،   .َْ

الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ 
 ْىػ( الناشر: دار الحديث، طُُِٖكأسبلفو باألمير )ت: 

 ـ.َُٔٗىػ/ ُّٕٗمصطفى الحمبي 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة لمحمد بف عبد اهلل بف حميد   .ُْ

ىػ( ت: بكر بف عبد اهلل أبك زيد،  ُِٓٗثـ المكي )ت: النجدم 
عبد الرحمف بف سميماف العثيميف الناشر: مؤسسة الرسالة 

 -ىػ  ُُْٔ، ُلبناف ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ. ُٔٗٗ

سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ لمصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني   .ِْ
)ت « حاجي خميفة»بػ ك « كاتب جمبي»العثماني المعركؼ بػ 

ىػ( ت: محمكد عبد القادر األرناؤكط، الناشر: مكتبة  َُٕٔ
 ـ. ََُِتركيا عاـ النشر:  –إرسيكا، إستانبكؿ 

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك   .ّْ
( ِ، ُىػ( ت: أحمد محمد شاكر )جػ ِٕٗعيسى )المتكفى: 

بّكمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  راىيـ عطكة عكض المدرس ( كا 
( الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ٓ، ْفي األزىر الشريؼ )جػ 
 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ، ِمصر ط –مصطفى البابي الحمبي 

جامعة ُالسنف الصغير لمبييقي ت/ عبد المعطي أميف قمعجي ط  .ْْ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ َُُْالدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ باكستاف 

ٍك ًجردم  السنف الكبرل ألحمد بف  .ْٓ ٍسرى الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ( ت/ محمد عبد القادر ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييقي )ت: 
 -ىػ  ُِْْ، ّلبناف ط  –عطا دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ. ََِّ
سنف النسائي الكبرل ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي   .ْٔ

 –العممية ىػ(: دار الكتب  َّّالخراساني، النسائي )ت: 
ـ ، ت: د. عبد الغفار سميماف ُُٗٗ – ُُُْ، ُبيركت ط

 البندارم ، سيد كسركم حسف.
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
سير أعبلـ النببلء لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف   .ْٕ

ىػ( : ت : مجمكعة مف ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت : 
المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط : الناشر : مؤسسة 

 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓ، ّالة طالرس
شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية لمحمد بف محمد بف عمر بف    .ْٖ

ىػ( عمؽ عميو: عبد المجيد َُّٔعمي ابف سالـ مخمكؼ )ت: 
 -ىػ  ُِْْ، ُخيالي الناشر: دار الكتب العممية، لبناف ط

 ـ. ََِّ
مد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب لعبد الحي بف أحمد بف مح   .ْٗ

ىػ( ت: َُٖٗابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )ت: 
محمكد األرناؤكط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط الناشر: 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُبيركت ط –دار ابف كثير، دمشؽ 
شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو لسعد الديف   .َٓ

ىػ(  ّٕٗفتازاني الشافعي )ت: مسعكد بف عمر بف عبد اهلل الت
 ُُْٔلبناف  –دار الكتب العممية بيركت ُت: زكريا عميرات ط

 ـ ػ. ُٔٗٗ -ىػ 
 -ىػ ُِٖٓشرح القكاعد الفقيية ألحمد بف الشيخ محمد الزرقا ت/  .ُٓ

دمشؽ /  -: دار القمـ ِىػ ت: مصطفى أحمد الزرقا طُّٕٓ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْسكريا،

لديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد شرح الكككب المنير لتقي ا  .ِٓ
العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار الحنبمي ت 

ىػ ت/ محمد الزحيمي كنزيو حماد الناشر: مكتبة العبيكاف ِٕٗ
 ـ ػ   ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة: الطبعة الثانية 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
شرح تنقيح الفصكؿ ألبي العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف   .ّٓ

ىػ( ت: طو عبد ْٖٔف المالكي الشيير بالقرافي )ت: عبد الرحم
 ،ُالرؤكؼ سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة ط

 ـ.ُٕٕٗ-ىػ  ُّّٗ 
شرح زاد المستقنع لمحمد بف محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب:   .ْٓ

 دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
بد القكم بف الكريـ الطكفي شرح مختصر الركضة لسميماف بف ع  .ٓٓ

ىػ ت: عبد اهلل بف ُٕٔالصرصرم، أبك الربيع، نجـ الديف ت: 
 ـ.ُٕٖٗىػ/ َُْٕمؤسسة الرسالة،  ُعبد المحسف التركي ط

الشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة د/ محمد اليمني رسالة    .ٔٓ
 ق.ُِْٔدكتكراه جامعة الممؾ سعكد كمية التربية 

كلييف د/ الداية، رسالة ماجستير بالجامعة األردنية الشرط عند األص  .ٕٓ
 كمية الدراسات العميا.

 الشركط الجعمية في النكاح د/ خالد صالح، بدكف.  .ٖٓ
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف لمحمد بف حباف بف أحمد بف   .ٗٓ

حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي 
 –األرنؤكط الناشر: مؤسسة الرسالة ىػ( ت: شعيب ّْٓ)ت: 

 ـ.ُّٗٗ –ق ُُْْ، ِبيركت ط
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو   .َٔ

كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم لمحمد بف إسماعيؿ أبك 
عبداهلل البخارم الجعفي المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر 

عف السمطانية بإضافة ترقيـ  : دار طكؽ النجاة )مصكرةُط
 ىػ.ُِِْترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي( ،
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى   .ُٔ

اهلل عميو كسمـ ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم 
ىػ ت: مجمكعة مف المحققيف الناشر: دار  ُِٔالنيسابكرم ت: 

الطبعة التركية المطبكعة في  بيركت ط: مصكرة مف -الجيؿ 
 ىػ. ُّّْاستانبكؿ سنة 

الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع لشمس الديف أبك الخير محمد بف   .ِٔ
ىػ( الناشر: منشكرات دار َِٗعبد الرحمف السخاكم )ت: 

ىػ / َُْٔ، ُىػ، طَُّٓ، ُبيركت. ط –مكتبة الحياة 
 -ىػ  ُُْٖ، ّـ، كط ََِِ -ىػ ُِِْ، ُـ، كطُٖٔٗ
، ُـ، كطَُٗٗىػ/َُُْـ، كط بدكف، سنة النشر:  ُٕٗٗ
 ـ. ََِٖىػ / ُِْٗىػ.الطبعة: األكلى تاريخ النشر: َُّٓ

ىػ /  ُُٖٗطبقات الحضيكي لمحمد بف أحمد الحضيكي )ت:   .ّٔ
 ـ. ََِٔىػ /  ُِْٕ ُـ ت: أحمد بكمزكك ط ُٕٕٓ

الطبقات السنية في تراجـ الحنفية، ت: تقي الديف بف عبد القادر   .ْٔ
ىػ( ك: د. عبد الفتاح  ََُُميمي الدارم الغزم )المتكفى: الت

 محمد الحمك، الناشر: دار الرفاعي.
الطبقات الكبرل ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي   .ٓٔ

بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 
ىػ( ت: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العممية َِّ

 ـ.َُٗٗ -ىػ  َُُْ، ُبيركت ط –
عقد اإلجارة المنتيي بالتمميؾ د/ الشثرم، ط دار الحبيب بالرياض   .ٔٔ

 ـ.َََِ –ق ُُِْ
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
العناية شرح اليداية، المؤلؼ: محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف   .ٕٔ

أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف 
 شر: دار الفكر.ىػ( النأٖٕالركمي البابرتي )ت: 

غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر المؤلؼ: أحمد بف   .ٖٔ
محمد مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني الحمكم الحنفي 

ىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األكلى، َُٖٗ)المتكفى: 
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

األكقاؼ  الفتاكل اإلسبلمية مف دار اإلفتاء المصرية، ط كزارة  .ٗٔ
 ـ.  ُٖٗٗىػ ػ  ُُْٖ ِالمصرية ط

 فتاكل الشبكة اإلسبلمية، المؤلؼ: لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية.  .َٕ
 الفتاكل الشرعية في المسائؿ االقتصادية بيت التمكيؿ الككيتي، بدكف.  .ُٕ
فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ لمحمد بف    .ِٕ

ىػ( ُِٗٗد اهلل المالكي )ت: أحمد بف محمد عميش، أبك عب
 الناشر: دار المعرفة.

فتح القدير لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف   .ّٕ
 ىػ( الناشر: دار الفكر.ُٖٔاليماـ )ت: 

فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف )ىك شرح لممؤلؼ عمى   .ْٕ
الديف أحمد بف كتابو ىك المسمى قرة العيف بميمات الديف( لزيف 

عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي بف أحمد المعبرم المميبارم 
 ، بدكف. ُىػ( الناشر: دار بف حـز طٕٖٗاليندم )ت: 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ )مع اليكامش(: ألبي العباس   .ٕٓ

شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير 
ىػ( ت: خميؿ المنصكر الناشر: دار الكتب  ْٖٔبالقرافي )ت: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖالعممية: 
الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي )الشَّامؿ لؤلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء المذىبيَّة كأىـٌ   .ٕٔ

النَّظريَّات الفقييَّة كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة كتخريجيا( لد/كىٍىبىة 
ٍيًمٌي، الناشا  دمشؽ.  –سكريَّة  -ر: دار الفكر بف مصطفى الزُّحى

الًفقوي الميىسَّر لد/عىبد اهلل بف محمد الطٌيار، لد/عبد اهلل بف محٌمد   .ٕٕ
المطمؽ، كد. محمَّد بف إبراىيـ المكسىى الناشر: مىدىاري الكىطف 

 .ُق، طُِّْالمممكة العربية السعكدية  -لمنَّشر، الرياض 
ف بف محمد عكض الجزيرم الفقو عمى المذاىب األربعة لعبد الرحم  .ٖٕ

، ِلبناف ط –دار الكتب العممية، بيركت  ىػ(،َُّٔ)ت: 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْ

قكاطع األدلة في األصكؿ ألبي المظفر، منصكر بف محمد بف عبد   .ٕٗ
الجبار ابف أحمد المركزم السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي 

ىػ( ت: محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي ْٖٗ)ت: 
، ُالناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف ط

 ـ.ُٗٗٗىػ/ُُْٖ
القكانيف الفقيية ألبي القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل،   .َٖ

 ىػ( بدكف.ُْٕابف جزم الكمبي الغرناطي )ت: 
 الكافي شرح البزكدم لمحسيف بف عمي بف حجاج بف عمي،   .ُٖ

 ىػ( ُُٕحساـ الديف السٍّْغنىاقي )ت: 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
تاب التعريفات لعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ك  .ِٖ

ىػ( ت: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ ُٖٔ)ت: 
 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْ ُط –الناشر: دار الكتب العممية بيركت 

كتاب العيف ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ    .ّٖ
المخزكمي، د ىػ( ت: د ميدم َُٕالفراىيدم البصرم )ت: 

 إبراىيـ السامرائي الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ.
لمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف  كشاؼ القناع  .ْٖ

ىػ( ط دار الكتب العممية َُُٓإدريس البيكتى الحنبمى )ت: 
 بدكف.

كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم: عبد العزيز بف أحمد بف محمد،   .ٖٓ
ىػ( ط: دار الكتاب َّٕ)ت: عبلء الديف البخارم الحنفي 

 اإلسبلمي.
المباب في شرح الكتاب لعبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ   .ٖٔ

ىػ( ت: محمد ُِٖٗالغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )ت: 
 محيي الديف عبد الحميد الناشر: المكتبة العممية، بيركت.

)ت:  المبسكط لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  .ٕٖ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْىػ( ط بدكف، تاريخ النشر: ّْٖ

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة،   .ٖٖ
 تصدر عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة.

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر لعبد الرحمف بف محمد بف   .ٖٗ
سميماف المدعك بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم )ت: 

 ىػ( ط: دار إحياء التراث العربيَُٖٕ



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب اإلجارة 

ٖٚ٘ 
 

 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
مجمكع الفتاكل لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد   .َٗ

السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني 
عامر الجزار  -ىػ( ت: أنكر الباز  ِٖٕالحنبمي الدمشقي )ت: 
 ـ. ََِٓىػ /  ُِْٔ، ّالناشر: دار الكفاء ط

المجمكع شرح الميذب )مع تكممة السبكي كالمطيعي( ألبي زكريا   .ُٗ
 ىػ( ط: ٕٔٔمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: 

 دار الفكر.
المحصكؿ ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي   .ِٗ

ىػ( ت: َٔٔالرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت: 
 كاني: ط مؤسسة الرسالة.الدكتكر طو جابر فياض العم

المحكـ كالمحيط األعظـ ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده   .ّٗ
ىػ[ ت: عبد الحميد ىنداكم الناشر: دار ْٖٓالمرسي ]ت: 
 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْ، ُبيركت ط –الكتب العممية 

 مختار الصحاح لزيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف   .ْٗ
ىػ( الناشر: مكتبة لبناف  ٔٔٔازم )ت: عبد القادر الحنفي الر 

 ت: محمكد خاطر.ُٓٗٗ - ُُْٓبيركت  –ناشركف 
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ لعبد القادر بف أحمد بف   .ٓٗ

ىػ( ت: د. ُّْٔمصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف )ت: 
 –عبد اهلل بف عبد المحسف التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 

 ق.َُُْ، ِبيركت ط
مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف   .ٔٗ

ألبي محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف 
دار الكتب  ُىػ( ت: خميؿ المنصكر طٖٕٔاليافعي )ت: 
 ـ.  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕلبناف،  -العممية، بيركت 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
أيبؾ بف عبد اهلل صبلح الديف خميؿ بف  َِٓ/ُالكافي بالكفيات   .ٕٗ

ىػ( ت: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ط ْٕٔالصفدم )ت: 
 ـ.َََِ -ىػَُِْبيركت  –دار إحياء التراث 

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف   .ٖٗ
 -ىػ( ت: شعيب األرنؤكط ُِْىبلؿ بف أسد الشيباني )ت: 

 بف عبد المحسف عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد اهلل
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُالتركي الناشر: مؤسسة الرسالة ط

مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، لمصطفى بف سعد   .ٗٗ
-ىػ ُُْٓالمكتب اإلسبلمي،  ِىػ( طُِّْالرحيبانى )ت: 

 ـ.ُْٗٗ
المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي، د محمد عثماف   .ََُ

 ـ.  ََِٕفائس األردف دار الن ٔشبير، ط
معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء لنزيو حماد،   .َُُ

 ـ.ََِٖىػ/ُِْٗالنشر: تاريخ ُدمشؽ، ط –الناشر: دار القمـ 
بيركت،  -معجـ المؤلفيف لعمر رضا كحالة الناشر: مكتبة المثنى   .َُِ

 دار إحياء التراث العربي بيركت.
حامد صادؽ قنيبي،  -ركاس قمعجي  معجـ لغة الفقياء لمحمد  .َُّ

 -ىػ  َُْٖ، ِالناشر: دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ط
 ـ. ُٖٖٗ

 ق. َُْٓالمغني البف قدامة ط دار الفكر العربي بيركت ػ لبناف   .َُْ
منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمحمد بف أحمد بف محمد عميش،   .َُٓ

ركت الطبعة: بي –ىػ( الناشر: دار الفكر ُِٗٗالمالكي )ت: 
 بدكف طبعة.
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 الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب اإلجارة 

ٖٚٚ 
 

 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي   .َُٔ

دار ّىػ( ت: الدكتكر محمد حسف ىيتك، طَٓٓالطكسي )ت: 
 ـ. ُٖٗٗسكرية  –دار الفكر دمشؽ  ،بيركت -الفكر المعاصر

ىػ َٕٖمكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ألبي الحسف الييثمي ت   .َُٕ
 ُُُْدار الثقافة العربية، دمشؽ ُيف سميـ أسد طالمحقؽ: حس

 ـ. ُِٗٗ-ـ  َُٗٗىػ =  ُُِْ -
المكافقات إلبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير   .َُٖ

ىػ( ت: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ َٕٗبالشاطبي )ت: 
 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُُْٕسمماف: دار ابف عفاف الطبعة: األكلى 

رة مجمكعة باحثيف باشراؼ د حسيف ناصر المكسكعة العربية الميس  .َُٗ
 ـ.ََِٗ، ّطبعة المكتبة العصرية صيدا بيركت ط 

مكسكعة الفقو اإلسبلمي لمحمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم   .َُُ
 ـ. ََِٗ-ىػ  َُّْ، ُالناشر: بيت األفكار الدكلية، ط

ار المكسكعة الفقيية الككيتية، ط كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية د  .ُُُ
 ىػ. ُِْٕ- َُْْالككيت مف  –السبلسؿ 

 مكقع )اإلسبلـ، سؤاؿ كجكاب( إشراؼ/ الشيخ محمد صالح المنجد.  .ُُِ
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف   .ُُّ

ىػ( ت: عمي ْٖٕأحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت: 
 –نشر، بيركت محمد البجاكم الناشر: دار المعرفة لمطباعة كال

ـ، الناشر: مؤسسة الرسالة  ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖ، ُلبناف ط
 ـ ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكلى،  دمشؽ –العالمية 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 
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 ادلصذس أٚ ادلشخغ َ
 ـ.ََِٗ-قَُّْدار كنكز إشبيميا ُنظرية الشرط د/ الشاذلي، ط  .ُُْ
دار النيضة  ُنظرية الشركط المقترنة بالعقد د/ زكي الديف شعباف، ط  .ُُٓ

 ـ. ُٖٔٗ
= العقكد لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف  نظرية العقد  .ُُٔ

ىػ، ت ِٖٕعبد السبلـ بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ت: 
مطبعة ُمحمد ناصر الديف األلباني ط -محمد حامد الفقي 

 ـ.ُْٗٗىػ = ُّٖٔالسنة المحمدية 
 اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية.   .ُُٕ

 )شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع(: محمد بف قاسـ األنصارم، 
ىػ(: ط ْٖٗأبك عبد اهلل، الرصاع التكنسي المالكي )المتكفى: 

 المكتبة العممية.
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ألبي العباس شمس الديف أحمد بف   .ُُٖ

 محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي 
 بيركت. –ت: إحساف عباس الناشر: دار صادر  ىػ(ُٖٔ)ت: 
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 فٙشط ادلٛظٛػبد
 اٌصفحخ ادلٛظٛع

 ِٕٗ ممخص البحث  
 ِّٖ                                       المقدمة                                                                                                                      

 َِٗ                                           المبحث األول: تعريف )الشرط ـ الجعل ـ اإلجارة( واختالف العمماء فييا. 
 َِٗ المطمب األول: تعريف الشرطـ لغة واصطالحا عند الحنفية والجميور

 َِٗ المسألة األولى: تعريف الشرط لغة
 ُِٗ لمسألة الثانية: تعريف الشرط اصطالحا عند الحنفيةا

 ِِٗ المسألة الثالثة: تعريف الشرط اصطالحا عند الجميور
 ِٕٗ المطمب الثاني: تعريف الجعل لغة واصطالحا

 ِٕٗ المسألة األولى: تعريف الَجعل لغة
 ِٖٗ المسألة الثانية: تعريف الَجعل اصطالحا

 ََّ اصطالحا الشرط الجعميالمسألة الثالثة: تعريف 
 َُّ أدوات الشرط واختالف العمماء فيياالمطمب الثالث: 

 َُّ المسألة األولى: أدوات الشرط
 َّْ المسألة الثانية: أقسام أدوات الشرط

 َّٓ المسألة الثالثة: الخالف الوارد في أدوات الشرط
 َّٕ الرابع: تعريف اإلجارة لغة واصطالحا المطمب
 َّٕ ة األولى: تعريف اإلجارة لغةالمسأل

 َّٖ المسألة الثانية: تعريف اإلجارة اصطالحا
 ُّْ المطمب الخامس: مشروعية الشرط الجعمي

 ِّّ المبحث الثاني: أقسام الشرط عند الحنفية والجميور
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 اٌصفحخ ادلٛظٛع
 ِّّ المطمب األول: أقسام الشرط عند الحنفية

 ِّٕ المطمب الثاني: أقسام الشرط عند الجميور
المطمب الثالث أنواع وأقسام الشروط الجعمية عند كال من الحنفية 

 والجميور
ِّٖ 

 ِّٖ المسألة األولى: أنواع الشروط الجعمية
 ُّّ المسألة الثانية: أقسام الشروط الجعمية من حيث اعتبارىا شرًعا 

 ِّّ المسألة الثالثة: أقسام الشروط الجعمية باعتبار أثرىا عمى التصرفات
 ِّّ لفرع األول: الشرط الصحيحا

 ّّْ الفرع الثاني: الشرط الباطل
 ّّٓ الفرع الثالث: الشرط الفاسد

المبحث الثالث: أمثمة تطبيقية معاصرة لمشروط الجعمية عمى باب اإلجارة. 
 مطالبويتضمن خمسة 

ّّٖ 

 ّّٖ األول: اإليجار المنتيي بالتمميك المطمب
 ّْْ لإليجار الثاني: شرط دفع مقدم المطمب
 ّْٕ اإليجارالثالث: الشرط الجزائي في عقود  المطمب
 ِّٓ الرابع: اإليجار المؤبد المعروف باإليجار القديم المطمب
 ّٓٓ الخامس: حكم اشتراط صيانة العين المؤجرة المطمب
 َّٔ الخاتمة

 ِّٔ                                 فيرس المراجع                                                         
 ّٕٗ فيرس الموضوعات

 


