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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
(708) 
 الخلو   قح :البيع

 ملخص ما مضى
ومةا هيتةه لبلةر أربعةة عحةر احتمةاالى، ومحةى البحةث عةن احتمةال  و ةا  خللةو االسةرقفلية يف حقيقةة عقةد ا البحث عن أن احملتمالت سبق

وجةةوب بعةةك العةةالم عةةن  جةةر و ، جعالةة أو عقةةداى مسةةت أفاى أو بيعةةاى أو اجةةارة وبيعةةاى  مةةا وصةةلنا احلةةديث حةةول احتمةةال  و ةةا اجةةارة مةة   ةةر 
ير ث بةك ر اش ةعاالت الةوارىة علةى لصةو عمةو البحة ةاا ، وأاالعةك مةا قةد يةورى علةى وعةن ب ،أوع الحر  وأأةه  ةر  وعةو أو  ةر  أتي ةة

 أو ي ر ذلك ونقول:  1ا عاالت على خصو  جهة اال اا  من ي ر ور  بني  وأه يف ضمن اجارة أو قر اشو  ،أ ا اجارة م   ر 
 أنواع الشرط في السرقفلية
مةةًالى لبلةةر  ةةهر  بسةةي  محةةا اى عليةةه يف ضةةمن العقةةد أن يهبةةه أو يقرضةةه  الةةد ان: أن يةةوجر  علةةى وجةةو  رإن الحةةر  يف االجةةارة يتصةةو 

ان لعةةةون السةةةرقفلية إجةةةارة مةةة   ةةةر ،  االوجةةةه األول والًةةةاي: وقةةةد سةةةب اااوأن ال يزيةةةد عليةةةه املبلةةةر املقطةةةوع الحةةةهر   العبةةة راملبلةةةر املقطةةةوع 
 والحر  يتصور على وجهني:

قدر   كا محا اى يف ضمن العقةد ان يهبةه املبلةر املقطةوع العبة ر، وعليةه يعةون املبلةر العبة ر ملعةاى  أن يؤجر  الد ان لبلر  هر  بسي  -أ
 للمالك املؤجر وتالب عليه آثار  من وجوب اخلمس عليه و وأه يوَرث وي ر ذلك. وهكا الحر  لصاحل املالك.

عليه ان يعون لةه أن دةدى عقةد اشدةار لنفسةه أو لعة ر  بعةد وال بد من ضميمة  ر  آخر وهو لصاحل املست جر وهو ان يحا  املست جر 
بةو قةد يحةار  ةر  ثالةث وهةو ان ال يزيةد املالةك  ،اأتهاء عقد اشدار األول الك   اأت بحمنه السرقفلية. إذاى ح  اخللةو إدةار مة   ةر ني

 عليه اشدار عند جتديد عقد  بعد اأتهاء مدة العقد القدمي.
املبلر املقطوع العب ر، وعليه ال يعون املبلر مما يتعلة  بةه اخلمةس أو يةورث بةو يعةون مةن ىيوأةه   7ا اى ان يقرضه الساب ، لعن محا   -ب

أفعةاى  أفعاى وهةو القةر ، ولةيس قرضةاى جةر   اليت على الورثة سداىها، وهكا ال ب س به أيحاى وليس بربا إذ الربا  و قر  جر أفعاى وهكا عقد جر  
 وهو اشجارة مًالى.

 .  وي ر ذلك ، ن يحا  أن يبيح له التصرر يف املبلر ا ميعن لصويرات أخر  للحر    م
وأحيف: إأه قد يوجر  محا اى عليه أن يعون و يالى عنه يف جتديد عقد االجارة لنفسه أو لعة ر  وهةكا مةن  ةر  النتي ةة وقةد يحةا  عليةه 

 أو لع ر ، وهكا من  ر  الفعو.أن يو له اأ  إذا اأتهى العقد  يف أن ددى اشجارة لنفسه 
 االشكاالت على الشروط في السرقفلية

الةةةةيت قةةةد لةةةةورى علةةةةى اال ةةةاا  مطلقةةةةاى أو علةةةةى خصةةةو   ةةةةر  النتي ةةةةة أو خصةةةو   ةةةةر  الو الةةةةة، والبحةةةث يةةةةدور حةةةول اش ةةةةعاالت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   ب ن لعون قرضاى م   ر .1ا
  أ  يقر  املالك. (7) 
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 واش عاالت هي:
 الشرط قائم بالمتشارطين ال بغيرهما -8

وهةةو جر اسةةت جر مةةن املسةةت جر  وةةاذا  ةةر  املةةؤ امل إىل إىل ي ر ةةا اأ  يتعةةدا ا جر واملسةةت جر  وال ؤ أوالى: إن الحةةر  قةةائم باملتحةةار ني ااملةة
 ن يعةون و ةيالى عنةه يف ذلةك، بةجر  بنحةو السةرقفلية  للمسةت جر أن لةه جتديةد العقةد لنفسةه أو لعة ر  بنحةو اشذن أو صاحب الد ان الةك  يةؤ 

علةى مةنهم ، اللهةم إال أن يحةا   ةو واحةد ؟مةن املسةت جرالحةر  ابعاوةة أءةاء لصةوير   إىل املسةت جر  ينتقةو وعيةف  أفةوذ  وةر واأه علةى 
بةو  ؟املالةك وعيةف يحةا  يف ملةك ية ر  ا ا  عةن وإن  عن أفسه وليس لالك وعيف يحا ؟ وم  ذلك يرى اأه إن ا ا ، الحقه  ولياى 

 .ما اءعليه يف ضمن العقد دب أن يتعاقد املست جر الًاي م  املالك ويحا  
وأمةا إن  ةان  ، مةا ال يعةون الحةر  لةه   بةارث وءةو وبعبارة أخر : إن  ةان الحةر  بنحةو  ةر  الفعةو واأةه ال يلةزم مةن لنتقةو إليةه العةني ا

 .بنحو  ر  النتي ة و رى ما سي يت
 لو خالف الشرط عصى لكنه ال حق له -7

األمةر أأةه عةا إ وةان عةدم الووةاء بالحةر  يف  وعايةة جر  لهؤ اأتهاء مدة االجارة، ولو خالف ومل يجر  له عند ؤ ي نأأه لو ا ا  عليه ا :ثانيا  
للمسةت جر أ  حة  يف املعةان  عقد حرام، لعنه ال أثر وضعياى له لعىن أأه لو مل يفعو امل يوجر  للمسةت جر الةداو  للسةروقلية  مل يعةنضمن ال

 .س  كلكأبداى، م  ان واق  االمر يف عقوى اخللو لي
وأظةة ر ذلةةك الو الةةة يف الطةةال  وا ةةا لةةو ا ةةا ت عليةةه يف ضةةمن عقةةد النعةةاس ان يو لهةةا يف لطليةة  أفسةةها منةةه بنحةةو  ةةر  الفعةةو وواوةة  

 ، وامةاوأعح لعنه مل يو لهما واأه وعالى حراماى لعنها ال ميعنها لطلي  أفسها منه إذ الفر  أأه مل يعمو بالحر  ومل يو لها وليسةت و يلةة عنةه
وليسةت و الةةة وال منةه اليهةا  وأقةةو واليةة هلةا واليةة جعةو أن هةك   :وةة رى ،إذا ا ةا ت عليةه أن لعةون و يلةه عنةةه بةالطال  بنحةو  ةر  النتي ةة

 . 8ا  الطال  بيد من أخك بالسا احي  للزوج أقو واليته على الطال  للع ر  إذ 
 تمليعية  لو مل يعمو الورثة والوصي لقتحاها. ما در  أظ ر اال عال الساب  يف الوصية العهدية امقابو ال

 شرط الفعلال له عزله إن كان -4
أأه لو ا ا  عليه أن يو لةه يف اجةراء عقةد االدةار لنفسةه أو لعة ر ،  ةان لةه عزلةه ووسةإ الو الةة إذ الو الةة عقةد جةائز، وهةكا : ثالثا  ورابعا  

  ان  ر  الو الة بنحو  ر  الفعو.  ا إنعزله، هكويها إذ ليس له  اخللو مما ال يتطاب  م  عقد
 وهي والية ان كان شرط شرط النتيجة -3

ا ةةا  يف ضةةمن عقةةد االجةةارة أن يعةةون بةة ن ، ارمحةةه اهلل وأمةةا إن  ةةان بنحةةو  ةةر  النتي ةةة  مةةا ذهةةب إليةةه احملقةة  الحةةيإ حسةةني احللةةي 
 و يالى عنه ىائماى يف جتديد العقد لنفسه أو لع ر ، و رى عليه أمران:

وعلةةى أن للمالةةك أن يفعةةو ذلةةك إال يف  صةةحتهعلةةى  عإىل جعةةو الواليةةة للعةة ر علةةى أموالةةه، وهةةكا ممةةا مل يةةدل الحةةر  ب ةةاى ل   ذلةةكةةة إن مرجةة  1
    وللبحث صلة باذن اهلل لعاىل صير خمصوصة  الوقف و بهه.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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