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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
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 تفصيل البحث عن صور وأنواع السرقفلية
 نواعاً وخترجيات، وقد مضى حبث بعض أنواعها وبقى البعض اآلخر:ان للسرقفلية أسبق 

 شرطني أو شروط، كما سبق وحتقيق القول يف ذلك يف ضمن مطالب: بل معفمن أنواعها وخترجياهتا أن تكون إجارة مع شرط 
 شرط الفعل وشرط النتيجة

يشرطط يف ضرمن العقرد ان يفعرل أمرراً ك نشراا النكرا  ان الشرط يتصور على وجهني: شرط الفعل وشررط النتيةرة، فانره ترارة األول: 
أن يقرع أو اإليصاا وتارة يشطط يف ضمنه نتيةة ذلك األمر ككوهنا زوجة أو مطلقرة وبائنرة أو وكيلرة أو و رية أ   أو الطالق أو التوكيل

ل أ  سبباً مللكية املشروط له أو زواجه ج أو املوك  ك أو املزو  بدون توسط لفظ أو فعل إنشائي آخر بل يكون نفس الشرط هو اململ  ذلك 
 أو وكالته من دون توسط سبب ك جراا العقد أو اإليقاع.

 متى يصح شرط النتيجة ومتى ال يصح
كما يف النكا  والطالق فانه ال   واآلثار باتان شرط النتيةة غري  حيح فيما اشطط فيه الشارع أسباباً خا ة لتحقق املسب  الثاني: 

ركتفرى فيهرا برم  م  إ اإلنشاا باللفظ فال تصح ح ى املعاطاة، ويصح فيما  م يشطط فيره الشرارع أسرباباً خا رة برل يصح فيهما إال م أو نش 
التوكيرل ال يشرطط فيره فران  :أعم من كونه لفظاً أو إشارة أو غريمها وذلك كالو ية والوكالة والبيع على حسرب مشرهور املترمخرين (1)زمب  

هراا الكتراب  كرمن يقرول بعتركلراا  رح شررط النتيةرة فيره فيكرون نفرس هراا الشررط هرو املنشر  لره وذلرك  لفظ خاص وال فعرل خراص و 
يف قبرال شررط الفعرل وهرو قولره بشررط أن تروكلك، وكرالك احلرال يف الو رية   يف األمرر الفرال ، فقرال قبلرل مر الً  بشرط أن أكرون وكيلرك

وكاا البيع فقد  ،على أن جتعلك و يةان تقول يف مقابل  ن بعدك م الً ثل ك مجتك نفسي على أن أكون و ية على زو   :كما لو قالل
 تقول زوجتك نفسي على أن تبيعك بستانك الفال  وقد تقول زوجتك نفسي على أن يكون بستانك الفال  ملكاً يل.

 بشرط النتيجة يتحقق المشروط فورا  
إذ إنشراه  يكرون برنفس  مرع إيقراع العقرد الرا  وقرع شررطاً فيره روط فوراً ان شرط النتيةة ال حالة انتظارية له بل يتحقق املشالثالث: 

ط عليره بالشررط املشروط مبةررد الشررط برل يتوقرق حتققره علرى عمرل املشرطر فيه أما شرط الفعل فال يتحقق  ،لفظ الشرط يف ضمن العقد
 بان ينش  الوكالة أو الو ية أو البيع م اًل.

 شرط النتيجة الزم
 سيميت. تفصيللنتيةة الزم وال جمال للطاجع عنه يف العقد الالزم بل ويف العقد اجلائز على ان شرط االرابع: 

 يجب العمل به لكنه لو لم يفعل فال أثرشرط الفعل 
فران  ،العمل به لكن األثر الوضعي ال يطتب على جمرد الشررط برل ال برد مرن توسرط الفعرل اً ان شرط الفعل واجب تكليفالخامس: 

                                                           

 بناا على انه االعتبار املبز، وليس بتام. (1)
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  م يقع. (1) م يلتزم بالشرط لكنه ال يطتب األثر املعلول لالك الفعل لفرض انه حيثوإال ع د  آمثاً ترت بر األثر   الفعل   توسط
التهرا برنفس إجرراا كران مرن شررط النتيةرة وثبترل وك  ،قبلرل :جتك نفسي على أن أكون وكيلرة يف الطرالق عنرك فقرالزو   :فلو قالل

 .ههكما سيميت توضيحه ووجوإن كان عزل الوكيل يف حد ذاته جائزاً،  وليس له عزهلا بعد ذلك  الصيغة املشطط فيها ذلك،
يوكلهرا   يوكلهرا، فر ن  م، ووجب عليه أن : قبلل، كان من شرط الفعلأما لو قالل: زوجتك نفسي على أن توكلك يف الطالق فقال

رر ،التوكيررل م يتحقررق سرربب الوكالررة وهررو كرران آمثرراً لكنهررا ال تكررون وكيلررة إذ  ررل بنفسرره، لوالعقررد تضررمن شرررط أن يوك  نعررم حرراول  ال التوك 
 بعض األعالم تصحيح هاا بوجه آت مع مناقشته.
 شرط الفعل وشرط النتيجة في السرقفلية

شرط ر على كال النحوين: وذلك بمن يؤجر  الدكان م اًل مقابل ألق دينار شهرياً بتصو  ان الشرط يف السرقفلية ميكن أن ي  السادس: 
أو  ،وهرراا مررن شرررط الفعررل –علررى الرروجهني  –أو بشرررط ان يقرضرره إياهررا  ،أن يهبرره )أ  املسررتمجر للمالررك( مائررة مليررون دينررار مقرردماً 

 وهاا من شرط النتيةة. (أو مقرضرة له ئة مليون ملكاً له )أو موهوبة لهبشرط ان تكون املا
 بعرررد انتهرراا مررردة إجررراريت لرررهلشرر آ آخرررر تررروكلك يف ترررمجري الررردكان وكررالك احلرررال يف الشررررطني اآلخرررين: إذ ترررارة يقرررول بشرررط أن 

)عنك. بل وعن نفسري علرى وجره مضرى وسريميت( فيكرون مرن شررط الفعرل فلرو  م يوكلره بعرد ذلرك فرال  رق للمسرتمجر أن يرؤجر املكران 
 له.للغري ويمخا حق السرقفلية وإن كان املالك آمثاً بعدم توكيله إذ ختلق عن العمل بالشرط الالزم 

يكرون وكررياًل ف مررن شررط النتيةررةوترارة يقرول: بشرررط ان أكرون وكررياًل عنرك يف تررمجري الردكان للغررري بعرد انتهراا مرردة إجيرار  لرره، وهراا 
 .بالفعل

 شرط الفعل.ال والظاهر ان اجلر  العملي للناس على هاا األخري أ  شرط النتيةة 
 اإلشكال على شرط النتيجة ووجوه تصحيحه شرعا  

 ه استشكل يف شرط النتيةة انه ال دليل عليه شرعاً.انالسابع: 
 وأجيب بوجو :

 .األول: األدلة اخلا ة على موارد عديدة منه
ولسنا نمخا شرطية شرط النتيةرة مرن  ،فانه يشمل كال النوعني من الشرط (2)اْلُمْؤِمُنوَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ  :ال ا : إطالق قوله 

بالعام يف الشبهة املصداقية، بل نقول انه نوع شرط عرفراً وانره يصردق عليره باحلمرل الشرائع الصرناعي انره ها  الرواية ليكون من التمسك 
 شرط فيشمله )عند شروطهم( قهراً.

(3) َأْوفُووا بِواْلُعُقودِ ال الرث: إطرالق 
 فر ذا  ،فران مقتضرا  وجروب الوفراا بالعقرد علرى حسرب مرا تعوقرد عليره فانره هرو العقرد الرا  أبرمرا

 وللبحث تتمة بل تتمات ب ذن اهلل تعاىل. ،لعقد منصباً على هاا الشرط وجب الوفاا به والوفاا به ال يكون إال بالوفاا به بشروطهوقع ا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

  
 191غرر احلكم: ص ِإْضَماُر َأْن اَل يَوُعودَ رِِح وَ التوَّْوبَُة َنَدٌم بِاْلَقْلِب َواْسِتْغَفاٌر بِاللَِّساِن َوتَوْرٌك بِاْلَجَوا :قال أمري املؤمنني 

                                                           

 أ  الفعل الا  هو علة. (1)
 .371ص 7طهران، ج –، دار الكتب اإلسالمية 11الشيخ الطوسي، التهايب، عدد األجزاا:  (2)
 .1سورة املائدة: آية  (3)
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