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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة  مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف آرضني، واللع مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  ا

 الدائمة على أعدائه أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظي
(575) 

تقل لمن هي ب  يدالجواب الثاني: حق اإليجار قائم بالعين، في
ها نعقهق عهن بعه  الجواب  قهق واالنوقهال، ههو  ة علهى اللهار لل الثاين عن القول بانهه ال يععله قابليهة السهلط

ههن ّبههّ ا حهه ا اللههار الياههة يف اعوبههار العقههال  -الهه ص رههار حقاههات للمسههوّ ر  -آسهها ني  مماهها لههه 
، وهههو قههائ (1ّ

هن حيه  فا العهني املسهوّ رة  ي البيهم، و  هملها  بالعني، ويقابق بهالعو،، نه هن سه لهة  افعهها، فووهو  املعا
هها يصههل  للمانعياههة، سههوا  ههوها أناههه أنههق للمههال بالبا ههق، وقههد عرفهه   ههام  ههن صهه، قصههور، ولههيا ه ههام  العمو

لاه بال ريب( و بالصحاة واقم يف  ه، فا بالوقريب امل نور وه
ّ2). 

 ليس حق الخلو مساوياً لحق اإليجار -5الرد: 
ولهمن لهه وأنهأولً يورد عليه ولون قد  هر أنهه   ه: بّ   فس، ح  السرقفلية حب  اللار ليا دقيقهات، صايهة آ

 .-نما سيّيت   – زؤ 
ى إضافي قائم بالمالك وبالعين -2  حق اإليجار مع
هوثانياً:  هن  ههة وههو قهائ باملاله   ن املعهاين الضهافية تام الطهرفني فههو قهائ بهالعني  ن بّ  ح  اللار 

هثالت  أص يف إلهار مملونهه( فههو قهائ باملاله   ، هة أخرا إت ح  اللار يعين ّح  املال  يف إلار ه ا الدنا  
ههه بههالعني ليقههال بههّ  العههني ههن  هههة قيا عههات ون يوههن النههوال  يف يههد املالهه  ويف يههد  هههي هههي وهههي وبامللهه  

هه  قههائ لهها علههى نههق حههاليف الصههور ني و واحههدة  فهههي املسههوّ ر ههن  هههة أنههه قههائ ،فلههه حهه  اللههار ا ههن  بههق 
ه إىل املسوّ ر ص، املال   هة   قق   .باملال  وال يعل قابليوه لالنوقال وال

هن  هواب السهيد الروحهاين علهى هه ا الو هه بقولهه: ّ واب أوىل  هة،  عهر  ولعق ه ا ا إتا عرفه  هه  املقدا
قههو  أ ا أخهه  املههال بههعطا  إعطهها  املالهه  حهه ا االلههار للم ههن ا ههن دليلههه نونههه  سههوّ ر، ال يصهه ا  إت ال يظهههر 

                                                           

قهو  اله   (1ّ هن ا ووبة ال يعة ّاملسائق املسوحدثة( ّوقد يقال نما عن بعه  املعارهرين: بهّ  حه  اللهار  سخة املو ودة يف  ويف ال
الية يف اعوبار العقال  سخوني. رارم للجهة امل ار إليها مما له   وهو قائ بالعني...( وال فر  يف املطلب بني الوعب،ين أو ال

مد راد  الروحاين، املسائق املسوحدثة، ص (2ّ  .43السيد 
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ياة ه ا الو ه( ا  ال لدص، فا ا عدم متا ا  العر  عليه يف ه ا الز القابلة لالنوقال، و ب
ّ1). 

 الجواب الثالث: حق الخلو ذو وجود اعتباري مستقل مركب من حق اإليجار وغير
عه عهن النهوالنيوهو  طوير للجواب الثاين مبالجواب الثالث:  ، وههو أ  يقهال: بهق وثالثهها أيلهات  ا يسل 

سوقق وهو  لو اعوبار عقالئي أو فقق له و ود اعوبارص  اس املرنب اعوبارات تل  بّ  ح  ا املر وز يف أتها  ال
هم أ   قسهر نههريات رهأ،  بلهغ  قطهوع نبه، و بلغ  الوه لقا   ن  ثالت  موع اسوئجار ال خص لدنا   ن 

بلههغ  ّأو فا  ههدة ال ههارة ملههن نهها  بهه علههى أ ، و هها و ههها ( يوههو  للمسههوّ ر أ  يههد ر املوهها  بعههد انوههها  
قطوعهات نبه،ات، فهه ا اضمهوع ّبهبع  االخهوال   بلأهات  ديهد  هن املسهوّ ر ا ال ارة ال هرص السهاب  وأ  يّخه  

لو وليا ح  اللار للأ، ف  قر فانه مبفرد ال يسمى السرقفلية.يف بع  الصور آخرا( هو املسمى حب  ا
قل، ل تعلم قابليته له  الرد: المركب مما ل تعلم قابليته لل

هههن أ هههزا  بعلهههها يقاااا : ل  ام والوهههق املرنهههب  ويجهههة  وبهههم أخههها املقهههد قهههدر صههه،  –فرضهههات  –إ  ال صههه، 
هه لههو  ههول، ففههر،  رانههب حهه  ا هههول  ههن أ ههزا  بعلههها  ههور أحههدها قهدور نمهها أ  الوههق املرنههب  ن مجلههة أ

قهق  إت إتا ن  قهق فانهه  ح  اللار ال يدفم إنوال أ  ح  اللار ال يعل قابليوه لل عله قابليهة حه  اللهار لل
ئهه   ال  قههق حي ههن صهه، لل ههه و هها ال يعلهه رههحة انوقههال بعلههه ال يعلهه رههحة   علهه قابليههة املرنههب  لوضههوأ أ  

ن ص ه و رنب  زئية.انوقال نله مبا هو نق   ،  لالر با ية ولفر، الولية وا
واب إذ يقا :   ّحد و هني:بميون ا

 حق اإليجار في المركب مغاير لحق إيجار المالك -5الجواب: 
لهو، لهيا ههو نفها حه  اللهار القهائ باملاله  ليقهال بّنهه األو :  هه حه  ا أ  ح  اللار، اله ص  رنهب 

ههها   ،رهههحة نقههق الوههق - بعهههات لهه ل   – فيجهههقهههق رههحة نقلهههه لع  د إىل ب سههو سهههوّنا  بهههق هههو حههه   ديههد 
لة ثق ه  املعا سوقالت يف  وا على أ   ،العقال   لةت اص أ  العقال  أو العر  ب ن هه ا القبيهق ّالسهرقفلية(  عا

سههوقالت  ههن البههائم إليههه، بههق  ههوقالت  وحيهه  أ  االعوبههار  (لههو  ههرم فههات سههيعوتو  للمسههوّ ر حهه  اللههار ّال 
لا  الو ايف فيها عدم الردع خفيا املدونة ن يووقا تل  إال على اعوباره وال حا ة بعدئ   إال إىل قاعدة ال

ام.  بق واململى تل  بالعمو
لني  ههن  وبههم ار وههاطام املوعهها ههار  هههق هههو نهه ل  أم ال فههال بههد  لههو( يف ا نعهه يبقههى الوههالم يف أ  ّعقههد ا

                                                           

 املصدر. (1ّ
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ولفة فقهد في تل  يف بنعلى أ   ،بالسرقفلية ن أتا أنواع  في املطل  ملا سب  وسيّيت  علها ال يصل  دليالت لل
حهو القلهية  هها نه ل ، علهى أنهه لهو ن يوهن فمهو ن البحه  الفقههي ههو أنهه، ب ، لهو نها  ال هر يةيوو  نوع 

 تل  ن ل  لص .
تقل بانتقا  محله -2  حق اإليجار ي
وإ  ن يون حقات آخر بق نا  هو القائ بالبهائم ويهراد نقلهه للمسهوّ ر إال أ  يقال: أ  ح  اللار الثاني: 

ههول   ن أ زا  بعلهها  ها  ه  انوقال ه رهحةع  أنه إمنا يلزم  ور الرتنب  ها لهو قل ها بهّ  حه  اللهار  هز  دو   لهو قل
ها ح  اللار للمسوّ ر. وا  بّنه الطم أو أثر  رنبة الط لو حقيقة اعوبارية   ا

رنهب أو أ  وفيه فسهه أو يف ضهمن  قهق ب قق واالنوقهال ال يفهر  فيهه بهني أ  ي ا ي   يف رالحيوه لل : أ  
ق له ليوو  هو أثرات له. فوّ قق   ي

 الجواب الرابع: السرقفلية بيع محض
ههههن ّقلهههاة إليههههه  أ  يقههههال مبههها تهههههبالجاااواب الرابااااع:  ومهههة متييههههز العههههرا  إىل أ  بعهههه  ا هههان  تهبهههه  

الفههة السههرقفلية  ههق لهها وال  عههد  زايهها آخههرا، و ههرا العههر  علههى الوعا وقعههه و  عههد بيعههات للمحههق الوجههارص و
ظام العام وقانو  إلار العقار(  .(1ّلل

اقشة وتصحيح  م
ن تنهر (2ّوه ا و ه  ديد لهو صه، تله ، ولوهن لهو فهر،  راضهي  ،ن نر  هن حه  ا والظهاهر أ  املوهداول 

ههاط أو  واسههم ل  فوسههميوه بههاملوعاقههدين  لههو  ئهه    ولوههن عمههدة النههوال ،حبهه  ا هههو أنههه لههو نهها  بيعههات ونهها   حي
ههزا  د ههق هههو آقسهها  ال هههرية الههثمن  ليههو  دفعههة واحههدة( و عجههق هههو املبلههغ املقطههوع الوبهه، ّنمائههة   أ إىل 

هها ههدة تلهه  ونهها  الب هوليههة الههثمن ّالعههو،( إتا ن  ههدد  هه     علههى أ ّنمائههة ألهها نههق نهههر( للههزم  ههه ا ا
سهههومر همهها ال هههرص   عاقبههه  أيهههادص املسههوّ رين الههه ين يهههدفم أحهههده  بقهههي يف يهههد املسههوّ ر آول أو للبهههائم 

حو السرقفلية  .لْخر الدنا  ب
هههول يههة بعهه  الههثمن املعجهق إت العههو، هههو اضمههوع وهههو  علو فههال بههد  ،وال يوفهي لههدفم  ههولة اضهوليههة 

                                                           

طبعههة  29/2/1699رههدر يف  1691/أ/1411قههرار رقهه  (1ّ لههة ديههوا  الوههدوين القههانوين يصههدرها ديههوا  الوههدوين يف وطارة العههدل، 
ة، بأ وو سة، ا ا ة ا  .429، ص1699داد، العدد آول، الس

ا . (2ّ ا ت وأرضات نما هو ظاهر هو ا عبارة ّباع دنانه أو بيوه( إت يراد نله: آر، والب ن بيم ا ق ب  ا  أريد به ظاهر 
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هها بههّ  لعههق سههوّنفات أو لعههق الههثمن هههو املعجههق  عا (1ّلوصههحي  تلهه  إ لههة أو يوههو  العقههد رههلحات أو عقههدات 
هوليوههها ال  سههرص إىل الههثمن أو أ  فسههاد ال ههر  ال  ه آقسهها  ال هههرية املد لههة بههدعوا أ   وي ههرت  يف ضههم

ق. ئ   فوّ  يسولزم فساد امل رو  ٓنه الوزام يف الوزام ف، م إىل أ رة املثق حي
 لخلو( بيع للمسقفات وإيجار لألرضالجواب الخامس: )ا

ا  ونبهه( وإلهار لهضر،  للمسقفامبيم  واقعهاأ  يقال بّ  السرقفلية هو يف الجواب الخامس:  ّأص الب
ال   ن عقدين: إ ارة وبيم فيوو  للمسوّ ر ح  اللار ٓنه  رنب   .للمسقفامفهو 

اقشة  الم
ه يرد عليه  و  ه  الصورة يف ح –لو إال أ  الطم تل  أ  يوو  القسر ال هرص  –د نفسها أنه وإ  أ

اله   هه ّباعوبهار  وطعهات بي ديهد  هن ا ( وبهني املاله  آرهلي ّباعوبهار املسهقفامال ص يّخه  املسهوّ ر القهدن 
ارص بأهي أ   ،ال  آر،( وليا ن ل  العر  ا ههة، بهق ونه ل  ي هن هه  ا نع لو فعلوا ملا ورد إنوال 

قسمات عليها ّاملال  واملسوّ ر  املقدامبلغ املقطوع يوو  حال امل ديهد إال القدنأص  ن املسوّ ر ا ( إتا أخ  
 فقر. وللبح  رلة. املسقفاملقا   –بالرتاضي  –أ  لعله 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ام الصاد   لَ  :قال ال ُه اللَُّه َسْبَع َساَعاٍت، فَِإِن اْستَاْغَفَر اللََّه َلْم اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن ِإَذا َأْذَنَب َذْنباً َأجَّ
 ٌء، َوِإْن َمَضِت السَّاَعاُت َوَلْم َيْستَاْغِفْر ُكِتَبْت َعَلْيِه َسيَِّئٌة؛ َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيذَكَُّر َذنْاَبُه بَاْعدَ  ُيْكَتْب َعَلْيِه َشيْ 

ُ ِمْن َساَعِتهِ ِعْشرِيَن َسًَة َحتَّى َيْستَاْغِفَر رَبَُّه فاَ  َْسا   يَاْغِفَر َلُه َوِإنَّ اْلَكاِفَر َليَا
 .341ص 2الوايف:  

                                                           

 أص القسر ال هرص. (1ّ
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