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ملخص

تهدؼ هذه الدراسة إلى البحث في مشركعية اشتراط "التجديد التمقائي" في عقد اإلجارة ،مػف مظظػكر

الفقه اإلسالمي ،كهؿ يككف هذا الشرط معتب ار في العقد أك ال.

كسيتبع الباحث في دراسته المظهج االستقرائي كالمقارف؛ كذلؾ بالكقكؼ عمػى آراء الفقهػاء ،كالمقارظػة

فيما بيظها ،ثـ الترجيح بيف هذه اآلراء.

كقد تكصؿ الباحث إلى أف اشتراط التجديد في عقػد اإلجػارة هػك شػرط مظػاؼ لمقتعػى العقػد؛ إذ إف

مقتعى العقد هك تسميـ المأجكر عظد اظتهاء المدة ،كشرط التجديد يظافي ذلؾ ،كالشػرط الماػالؼ لمقتعػى

العقد هك شرط فاسد.

الكممات المفتاحية :التجديد التمقائي ،المدة ،الشرط ،التجديد العمظي ،االمتداد الشرعي.

Abstract
The aim of the study was to examine the legitimacy of "automatic renewal" stipulation
in the lease contract from Islamic Fiqih perspective, and whether this stipulation is
considered or not.
The study used the inferential comparative design by focusing on the opinions of scholars,
comparing and contrasting among them, then favoring one opinion to the other.
The study concluded that there is a need to know the timeline of the renting lease,
either explicit or implicit to be valid. If not, the leasing contract is invalid.
Furthermore, the study concluded that stipulating that the leasing contract is automatically
renewed contradicts the nature of the contract as it indicates that the leased is to be handled
to the landlord at the end of the contract, and the stipulation of automatic renewal
contradicts this fact. Any stipulation violating the nature of the contract is invalid.

املقدمة.

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف ،كبعد:

فإف عقد اإليجار مف أكثر العقكد التي يحتاجها الظاس في حياتهـ ،كلذا فقد كاظت اإلجارة مف األبكاب الرئيسة التي
بحثها الفقهاء في فقه المعامالت ،كقد كجد قاظكف ااص في األردف يػظظـ عالقػة المالػؾ بالمسػتأجر ،كهػك قػاظكف المػالكيف
كالمستأجريف رقـ  11لسظة 1661ـ.
كقد ظهر قاظكف المالكيف كالمستأجريف سظة 1661ـ ،ثػـ طػرأت عميػه تعػديالت عػدة ،كػاف أكلهػا تعػديؿ القػاظكف رقػـ ()03

لسظة 0333ـ ،حيث إف االتفاؽ عمى مدة العقد ال يحكمه إرادة المتعاقديف قبؿ هذا التعديؿ؛ إذ إف القاظكف في السابؽ أعطى
* باحث.
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المستأجر حؽ االمتداد القاظكظي مهما كاظت المػدة المػذككرة فػي العقػد ،بمعظػى :أف المسػتأجر يبقػى مسػتأج انر فػي ممػؾ المػؤجر
سكاء حدد الطرفاف -المالؾ كالمستأجر -مدة اإليجار أـ لـ يحدداها كسكاء اتفقا عمى أف يككف التجديد تمقائيان أـ ال.

كمظذ صدكر القاظكف المعدؿ لقػاظكف المػالكيف كالمسػتأجريف رقػـ  03لسػظة 0333ـ المظشػكر بتػاري 0333/5/01ـ

ألغػػي االمتػػداد القػػاظكظي لمعقػػكد التػػي تبػػرـ بعػػد ظفػػاذ أحكامػػه ،كأرجعػػت عقػػكد اإليجػػار إلػػى األصػػؿ العػػاـ الػػذم يحكػػـ العقػػكد

كهك مبدأ "العقد شريعة المتعاقديف" ،بمعظػى :أف مػدة اإليجػار يتفػؽ عميهػا المتعاقػداف  -المالػؾ كالمسػتأجر ،-فيكػكف القػاظكف بهػذا
قد أعطى حؽ االمتداد القاظكظي لجميع العقكد التي أبرمت قبؿ تػاري 0333/5/01ـ عمػى أف تظتهػي بتػاري 0313/10/01ـ.
أما العقكد التي تظعقد بعد 0333/5/01ـ ،فتحكمها شركط العقد كمظها شرط المدة.

ككفقان لذلؾ ،ففي العقكد التي تظعقد بعد 0333/5/01ـ فإف المالؾ كالمستأجر يحدداف مدة اإليجار حسب االتفاؽ،

كيحكـ هذا االتفاؽ الظصكص المظظمة لذلؾ الكاردة في القاظكف المدظي.

أما فيما يتعمؽ بالعقد المبرـ بعد تاري  0333/5/01كاتفؽ الطرفاف عمػى تجديػده تمقائيػان ،فػإف المػدة تصػبح ثالثػيف عامػان،

بمعظى أف يبقى المستأجر في المأجكر لمدة ثالثيف سظة بشركط العقد المتفؽ عميها ظفسها.

كبقي الحاؿ عمى ذلؾ حتػى صػدكر القػاظكف المعػدؿ لقػاظكف المػالكيف كالمسػتأجريف رقػـ  14لسػظة 0336ـ المظشػكر بتػاري

0336/6/1ـ ،كبمكجػػب هػػذا التعػػديؿ مػػدد المشػػرع عقػػكد اإليجػػار التػػي كػػاف مػػف المفتػػرض أف تظتهػػي بتػػاري 0313/10/01ـ،

كأعػػاؼ أيعػػا البظػػد اآلتػػي عمػػى الفق ػرة (ب) مػػف المػػادة ( ،)2حيػػث أصػػبحت كمػػا يػػأتي( :إذا ظػػص العقػػد عمػػى تجػػدده تمقائي ػان،

فيتجػػدد العقػػد بحكػػـ القػػاظكف لمػػدة تعاقديػػة مماثمػػة لمػرة كاحػػدة مػػا لػػـ يقػػـ المسػػتأجر بإشػػعار المػػؤجر بعػػدـ رغبتػػه فػػي التجديػػد قبػػؿ
اظتهاء المدة األصمية).
ككفقان لهذا التعديؿ ،فقد ظمت العقكد المبرمة قبؿ تػاري 0333/5/01ـ يحكمهػا مبػدأ االسػتمرار القػاظكظي ،أمػا العقػكد التػي

أبرمػػت بعػػد ذلػػؾ فيحكمهػػا مبػػدأ العقػػد شػريعة المتعاقػػديف ،كأصػػبح التجديػػد التمقػػائي يعظػػي مػػدة مماثمػػة كاحػػدة ،بمعظػػى :أف العقػػد إذا
كتب فيه (سظة تجدد تمقائيان) فإف ذلؾ يعظي أف العقد مدته سظتاف ،كاذا كتب فيه امس سظكات تجدد تمقائيػان فػإف العقػد تكػكف مدتػه
عشر سظكات ،في حاؿ ااتار المستأجر التمديد ،كهكذا.

فجاءت هذه الدراسة لتبحث مشػركعية اشػتراط التجديػد التمقػائي لمعقػد مػف مظظػكر الفقػه اإلسػالمي ،كهػؿ يكػكف هػذا الشػرط
معتب ار في العقد أك ال.
مشكلة البحث.

تػػدكر مشػػكمة البحػػث حػػكؿ مشػػركعية اشػػتراط التجديػػد التمقػػائي لعقػػد اإلجػػارة ،كلػػذا فقػػد جػػاءت الد ارسػػة لتجيػػب ع ػف

األسئمة اآلتية:

 -1ما حكـ تمديد عقد اإلجارة؟
 -0ما التجديد العمظي لمعقد؟
 -0هؿ يجكز التمديد لمعذر؟
أسباب اختيار املوضوع.

عقد اإليجار مف العقكد التي يحتاجها الظاس بكثرة في حياتهـ ،ككثي ار ما تشتمؿ العقكد عمى هذا الشرط ،كهك شرط
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التجديد التمقائي ،كستبحث الدراسة هذا المكعكع؛ لألسباب اآلتية:
 -1قد تحصؿ الظزاعات كيقع االاتالؼ بيف المؤجر كالمستأجر مف غير أف يكػكف عظػد أحػد مػظهـ اطػالع عمػى مشػركعية
هذا الشرط ،فجاءت هذه الدراسة لتبيف مشركعية ذلؾ.

 -0المكعػػكع لػػه أهميتػػه مػػف الجاظػػب االقتصػػادم ،فقػػد يحػػرص المسػػتأجر عمػػى إطالػػة زمػػف العقػػد ،كيحػػرص المػػؤجر عمػػى
إظهائه كال سيما مع ارتفاع األجرة مف كقت آلار.

 -0ال يكجد بحسب اطالعي دراسة فقهية مقارظة كمستقمة لهذا الجزئية –اشتراط التجديد -تجمع جكاظبها التي تتعمؽ بها.
الدراسات السابقة.
لـ أجد -حسب اطالعي -دراسة فقهية تعػالج هػذه الجزةيػة ،كهػي اشػتراط التجديػد التمقػائي فػي عقػد اإلجػارة ،كلكػف
كجدت رسالة ماجستير بعظػكاف" :أثر األجل في أحكاام قداا ااجاارة فاي الفداق نالداامنن الماامي" لمباحػث "محمػد المهػدم"
كفيؽ سامي السائح مف جامعة الظجاح الكطظية في ظابمس سظة 0333ـ.
تظػػاكؿ الباحػػث فػػي الفصػػؿ التمهيػػدم تعريػػؼ عقػػد اإلجػػارة ،كمشػػركعيته ،كأظكاعػػه ،كفػػي الفصػػؿ األكؿ :تعػػرض ألهميػػة
األجػػؿ فػػي عقػػكد المعاكعػػات ،كأف األجػػؿ شػػرط صػػحة لعقػػد اإلجػػارة كأف الجهالػػة مفسػػدة لمعقػػد ،كفػػي الفصػػؿ الثػػاظي :تظػػاكؿ
كيفية اظقعاء عقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي كالقاظكف المدظي ،كفي الفصؿ الثالث :تظاكؿ تجديد عقد اإلجػارة تجديػدا عػمظيا
في الفقه اإلسالمي كالقاظكف المدظي.
ككاعػػح أف الرسػػالة تظاكلػػت مكعػػكع التجديػػد العػػمظي لمعقػػد ،كالتجديػػد لمعػػركرة ،أمػػا البحػػث الػػذم بػػيف أيػػديظا فهػػك يتظػػاكؿ
التجديد التمقائي لمعقد بعد اظتهاء مدته.
كالفػػرؽ بػػيف التجديػػد التمقػػائي كالتجديػػد العػػمظي :أف التجديػػد التمقػػائي :هػػك المػػدة التػػي يسػػتحقها المسػػتأجر بعػػد اظتهػػاء مػػدة
العقد بحكـ الشرط الذم اشترطه في العقد(.)1
كأما التجديد العمظي :فهك أف يبقى المستأجر في العقار بعد اظتهاء المدة كيقره المؤجر عمى ذلؾ.
كأما التجديد لمعركرة :فهك أف تظتهي مدة العقد كيترتب عمى تامية العقار عرر يمحؽ بالمسػتأجر ،ففػي هػذه الحالػة يمػدد
العقد مدة يظدفع بها العرر عمى أف يؤدم المستأجر أجر المثؿ عظها"(.)0
كمػػا كجػػدت بحثػػا بعظ ػكاف" :امتااااا قدااا ااجااارة فااي الفدااق اا اا مي :ا ار ااة مدارمااة ودااامنن المااالكين نالم اات جرين
األرامااي" لمػػدكتكر محمػػد عمػػي سػػميراف /كميػػة الشػريعة ،جامعػػة آؿ البيػػت سػػظة 0336ـ .قػػاـ الباحػػث ببيػػاف مفهػػكـ االمتػػداد لعقػػد
اإلجػػارة ،كظطػػاؽ س ػرياظه ،كطبيعػػة التمديػػد كمسػػكغاته ،كاظتهػػاء االمتػػداد لعقػػد اإلجػػارة .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى ج ػكاز التمديػػد لعقػػد
اإليجار في الفقه اإلسالمي لمعركرة الممحة بأجرة المثؿ ،كاظتهاء تمديد عقد اإليجار حاؿ اظتهاء العركرة.
ككاعػػح أف البحػػث عػػالج مكعػػكع االمتػػداد القػػاظكظي لعقػػد اإلجػػارة ،باػػالؼ د ارسػػتي التػػي تتظػػاكؿ اشػػتراط التجديػػد التمقػػائي
لمعقد بعد اظتهاء مدته.
كالفرؽ بيظهما أف االمتداد القاظكظي هك الحؽ الػذم أعطػاه القػاظكف لممسػتأجر باالسػتمرار فػي إشػغاؿ المػأجكر بغػض الظظػر
عف المدة المتفؽ عميها في العقد( .)0كأما اشتراط التجديد فهك كما ذكرت.
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مههجية البحث.

سيتبع الباحث في دراسته المظهج الكصػفي كاالسػتقرائي ،كذلػؾ بػالكقكؼ عمػى آراء الفقهػاء كالمقارظػة بيظهػا ،كستقسػـ

الدراسة إلى :مقدمة كثالثة مباحث كااتمة عمى الظحك اآلتي:
الموحث األنل :اشتراط تمديد عقد اإلجارة.
الموحث الثامي :التجديد العمظي.

الموحث الثالث :االمتداد الشرعي لعقد اإلجارة( .االمتداد لمعذر).
املبحث األول :اشرتاط متديد عقد اإلجارة.

ال بد في عقد اإلجارة مف معرفة المدة ابتداء كاظتهاء ،كالعقد يظتهي باظتهاء مدته.
لكف إذا اشترط المستأجر أف يجدد العقد تمقائيا فهؿ يصح هذا الشرط في الفقه اإلسالمي؟

قبػ ػػؿ أف أتعػ ػػرض لمحكػ ػػـ الفقهػ ػػي لممسػ ػػألة ،أحػ ػػب أف أشػ ػػير إلػ ػػى أف المػ ػػادة  -2فػ ػػي الفق ػ ػرة (ب) مػ ػػف قػ ػػاظكف المػ ػػالكيف
كالمستأجريف األردظي ظصت عمى أظه" :إذا ظػص العقػد عمػى تجػدده تمقائيػان ،فيتجػدد العقػد بحكػـ القػاظكف لمػدة تعاقديػة مماثمػة لمػرة

كاحدة ما لـ يقـ المستأجر بإشعار المؤجر بعدـ رغبته في التجديد قبؿ اظتهاء المدة األصمية".

فبحسػػب هػػذه المػػادة إذا شػػرط التجػػدد التمقػػائي لمعقػػد فإظػػه يتجػػدد تمقائيػػا ،إال إذا قػػاـ المسػػتأجر بإشػػعار المػػؤجر بعػػدـ رغبتػػه
في التجديد ،كهذا يعظي أف التجديد ليس الزما بحؽ المستأجر ،كلكظه الزـ بحؽ المؤجر إف ااتار المستأجر التجديد.
كأم ػػا الم ػػدة الت ػػي يتج ػػدد له ػػا العق ػػد فه ػػي الم ػػدة األص ػػمية ظفس ػػها كلمػ ػرة كاح ػػدة فق ػػط ،كه ػػذا م ػػا اس ػػتقر عمي ػػه األم ػػر كفق ػػا آلا ػػر
التعديالت لقاظكف المالكيف كالمستأجريف رقـ  14لسظة 0336ـ المظشكر بتاري 0336/6/1ـ.
من نجهة مظر الفدهاء:
ال بد لظا أف ظؤصؿ لمكعكع االشتراط في العقكد؛ لػظعمـ مػا يعمػؿ بػه مػف الشػركط كمػا ال يعمػؿ بػه ،فػأقكؿ ابتػداء:
إف حريػػة االشػػتراط فػػي الش ػريعة هػػك مبػػدأ سػػمطاف اإلرادة فػػي تعػػديؿ آثػػار العقػػد المقػػرر فػػي الق ػكاظيف ،كالش ػريعة كالقػػاظكف
متفقاف عمػى أف تقريػر آثػار العقػكد كأحكامهػا هػك مػف إرادة الشػارع ال مػف عمػؿ العاقػد ،كالفػارؽ بيظهمػا فػي مقػدار تفػكيض
الشارع إلى العاقديف مف السمطاف عمى تعديؿ األحكاـ التي قررها التشريع مبدئيان في كؿ عقد(.)1

كفقهاء الشريعة فػي حريػة االشػتراط بػيف معػيؽ كمكسػع ،كال بػد لظػا هظػا أف ظبػيف مػا هػك متفػؽ عميػه مػف الشػركط كمػا هػك

ماتمؼ فيه عظدهـ.

()5

فدا اتفق جمهنر الفدهاء مف الحظفية( ،)2كالمالكية( ،)3كالشافعية ( ،)4كالحظابمة

عمى صحة الشركط اآلتية:

 -1الشػػرط الػػذم يقتعػػيه العقػػد ،كمػػف أمثمتػػه :مػػا لػػك اشػػترط المسػػتأجر عمػػي المػػؤجر أف يسػػممه المػػأجكر فهػػذا شػػرط صػػحيح؛
ألف التسميـ مف مقتعيات العقد.
 -0الشػػرط الػػذم يالئػػـ مقتعػػى العقػػد ،كمثالػػه :مػػا لػػك اشػػترط عميػػه كفػػيال فػػي أداء األجػرة ،فهػػذا ال يقتعػػيه العقػػد كلكظػػه يالئػػـ
مقتعاه ،ككذلؾ إذا اشترط عمى المؤجر أف تككف األجرة في ظهاية المدة.
 -0الشرط الذم كرد في الشرع دليؿ بجكاز اشتراطه ،مثؿ :اشتراط الايار في البيع.
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كما اتفدنا قمى ف اا الشرنط اآلتية(:)6

 -1عظد اشتراط أمر محظكر في الشرع ،كما لك شرط في عقد اإليجار استاداـ المأجكر لبيع الامرة.
 -0عظد اشتراط أمر يؤدم إلى غرر غير يسير ،كما لك شرط عميه أف يكصػمه إلػى مكػاف كػذا فػي كقػت كػذا ،فػإف لػـ يكصػمه
في الكقت المحدد فال أجرة له.
 -0عظد اشتراط ما يظافي مقتعى العقد ،كأف يشترط عميه أال يعيؼ أحدا في بيته.
ناختمفنا في الشرط الذي ليس من مدتضى العدا نفاي النتات مف اق خ يخالفاق ،كلكػف فيػه مظفعػة ازئػدة ألحػد المتعاقػديف،

كبيػػع دار عمػػى أف يسػػكظها البػػائع شػػه انر أك أكثػػر ،أك ش ػراء أرض عمػػى أف يزرعهػػا البػػائع سػػظة ،أك ش ػراء سػػيارة عمػػى أف يركبهػػا
البائع مدة مف الزمف ،فااتمفكا في صحة هذا الشرط عمى قكليف:

الدنل األنل :إف الشرط صحيح ،بشرط أف يككف لمدة يسيرة ال تمظع المالؾ مف التصرؼ في ممكه كبػه قػاؿ المالكيػة(،)13

كصححه الحظابمة( ،)11كهك قكؿ عظد الشافعية(.)10

الدنل الثامي :إف الشرط فاسد ،كيفسد العقد في المعاكعات المالية كاإلجارة ،كبه قاؿ الحظفيػة( ،)10كالشػافعية فػي األصػح
عظدهـ(.)11
األالاااة:

()12

ا تال الدائمنن وصحة الشرط بحديث جابر  قاؿ" :بعت مف الظبي  بعيرا ،كاشترطت عميه ظهره إلى المديظة"

.

ككجه الداللة في الحديث أف الظبي  أقره عمى ذلؾ.

نا تال الدائمنن وف اا هذا الشرط وما ي تي:
 -1ما ركم" :أف الظبي  ظهى عف بيع كشرط"(.)13
ككجه الداللة في الحديث أظه كرد الظهي عف البيع كالشػرط مطمقػا ،كاسػتثظي مػف ذلػؾ مػا كػاف مكافقػا لمقتعػى العقػد

أك يالئـ مقتعاه ،أك كرد به الشرع أك جرل به العرؼ ،كيبقى ما كراء ذلؾ في دائرة الظهي(.)14

 -0استدلكا أيعا بأظه شرط لـ يبف عمى التغميب ،أم :أظه ليس الغالب في فعؿ الظاس ،كال هػك مػف مصػمحة العقػد ،كال
مف مقتعاه ،فمـ يصح ،كما لك شرط أف ال يسممه المبيع(.)15

 -0فعػف عائشػػة -رعػي اهلل عظهػػا -قالػت :جػػاءتظي بريػرة فقالػت :كاتبػػت أهمػي عمػػى تسػػع أكاؽ فػي كػػؿ عػاـ أكقيػػة فػػأعيظيظي،
فقمت :إف أحب أهمؾ أف أعدها لهػـ كيكػكف كالؤؾ لػي فعمػت .فػذهبت بريػرة إلػى أهمهػا فقالػت لهػـ فػأبكا عميهػا فجػاءت مػف
عظدهـ كرسكؿ اهلل  جالس ،فقالت :إظي قد عرعػت ذلػؾ عمػيهـ فػأبكا إال أف يكػكف الػكالء لهػـ فسػمع الظبػي  فػأابرت
عائشػػة الظبػػي  فقػػاؿ" :اػػذيها كاشػػترطي لهػػـ ال ػكالء فإظمػػا ال ػكالء لمػػف أعتػػؽ" .ففعمػػت عائشػػة ثػػـ قػػاـ رسػػكؿ اهلل  فػػي
الظػاس فحمػد اهلل كأثظػى عميػه ثػـ قػاؿ" :أمػا بعػد :مػا بػاؿ رجػاؿ يشػترطكف شػركطا ليسػت فػي كتػاب اهلل ،مػا كػاف مػف شػػرط

ليس في كتاب اهلل فهك باطؿ كاف كاف مائة شرط ،قعاء اهلل أحؽ كشرط اهلل أكثؽ ،كاظما الكالء لمف أعتؽ"(.)16
كجه الداللة أف األمر هظا لمتسكية بيف االشتراط كتركػه ،كقكلػه تعػالى :ا ْ اتغ ْْ رف ْر لغ مه ْام أ ْغن غخ تغ ْ اتغ ْْ رف ْر لغ مه ْام[التكبػة،]53 :
ص ا رو مرنا[الطػػكر ]13 :كالتقػػدير :كاشػػترطي لهػػـ ال ػكالء ،أك ال تشػػترطي .كلهػػذا قػػاؿ عقيبػػه:
اص ا رو مرنا أ ْغن غخ تغ ْ
كقكلػػه :فغ ْ
"فإظما الكالء لمف أعتؽ"(.)03
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مماتشة األالة:

ظكقش االستدالؿ بحديث جابر بما يأتي:

 -1إف البيع لـ يكف حقيقيا ،كاظما كاف مف قبيؿ حسف العشرة كالصحبة في السفر(.)01
كيؤيػػد هػػذا أظػػه جػػاء فػػي بعػػض الركايػػات أف الظبػػي  قػػاؿ لػػه حيظمػػا أراد أف يعطيػػه قيمتهػػا بعػػدما رجػػع إلػػى المديظػػة:

"اذها مع الظاقة فهما لؾ ،بارؾ اهلل لؾ فيهما"(.)00

 -0إف استثظاء جابر  حمالظه إلى المديظة لـ يكف أثظاء العقد بؿ كاف بعده فهك مفصكؿ عف العقد(.)00

أما االستدالؿ بحديث أف الظبي  ظهى عف بيع كشرط" ( .)01فقد أجيب عظه بأف الحديث لـ يصح(.)02

كاذا ظظرظا في أدلة الفػريقيف ظجػد أف حػديث الظهػي عػف بيػع كشػرط حػديث عػعيؼ كمػا ذكػر أهػؿ العمػـ ،فػال يحػتج
به ،كأما حديث جابر المذككر أعاله فهك صحيح ،كهك ظص في المسألة.
نالذي أرجحق هك القكؿ بصحة هذ الشرط لصػحة حػديث جػابر  كلػيس هظػاؾ مػا يػدؿ عمػى أف الشػرط كػاف بعػد العقػد،

كالقكؿ بأف البيع لـ يكف حقيقيا ال يعظي فساد الشرط ،بؿ يدؿ عمى صحته ،كلك لـ يكف صػحيحا لمػا اشػترطه الصػحابي بحعػرة
الظبي  ،كحديث بريرة دؿ غمى فساد الشرط الماالؼ لمقتعى العقد كليس عمى فساد الشركط مطمقا.
أما الشرط الذي يخالف مدتضى العدا ،كأف يؤجره دا ار كيشترط عميه أال يسكظها فهك شرط فاسد كمػا بيظػت آظفػا ،لكػف هػؿ

يفسد الشرط كالعقد معا؟ أـ يفسد الشرط كيصح العقد؟ قكالف لمفقهاء في ذلؾ:

الدنل األنل :إف الشرط فاسد كالعقد صحيح ،كهك قكؿ عظد كؿ مف الحظفية( ،)03كالمالكية( ،)04كالشافعية( ،)05كالحظابمة(.)06
الدنل الثامي :فساد الشرط كالعقد معا كهك القكؿ الثاظي لكؿ مف الحظفية( ،)03كالمالكية( ،)01كالشافعية( ،)00كالحظابمة (.)00

كاسػػتدؿ القػػائمكف بصػػحة العقػػد بحػػديث عائشػػة فػػي شػرائها لبريػرة بشػػرط أف يكػػكف ،الػكالء لمبػػائع .فعػػف عائشػػة -رعػػي اهلل

عظها -قالت :جاءتظي بريػرة فقالػت :كاتبػت أهمػي عمػى تسػع أكاؽ فػي كػؿ عػاـ أكقيػة فػأعيظيظي ،فقمػت :إف أحػب أهمػؾ أف أعػدها
لهـ كيككف كالؤؾ لي فعمت .فذهبت بريرة إلى أهمها فقالت لهـ فأبكا عميهػا فجػاءت مػف عظػدهـ كرسػكؿ اهلل  جػالس فقالػت:
إظي قد عرعت ذلػؾ عمػيهـ فػأبكا إال أف يكػكف الػكالء لهػـ فسػمع الظبػي  فػأابرت عائشػة الظبػي  فقػاؿ" :اػذيها كاشػترطي

لهـ الكالء فإظما الكالء لمف أعتؽ " .ففعمت عائشة ثـ قاـ رسكؿ اهلل  في الظػاس فحمػد اهلل كأثظػى عميػه ثػـ قػاؿ" :أمػا بعػد مػا
بػػاؿ رجػػاؿ يشػػترطكف شػػركطا ليسػػت فػػي كتػػاب اهلل ،مػػا كػػاف مػػف شػػرط لػػيس فػػي كتػػاب اهلل فهػػك باطػػؿ كاف كػػاف مائػػة شػػرط،
قعاء اهلل أحؽ كشرط اهلل أكثؽ ،كاظما الكالء لمف أعتؽ"(.)01

أالة الدنل الثامي:

 -1إف الشرط له ما يقابمه مف الثمف أك األجرة ،فحيظما يحكـ بفساده كجب أف يرد ما يقابمػه مػف الػثمف أك األجػرة ،كهػك
مجهكؿ ،فيؤدم إلى الجهالة بهما فيفسد العقد.

 -0إف مطمؽ الظهي يكجب فساد المظهي عظه(.)02

كيجاب عف ذلؾ بأظه اجتهاد ماالؼ لحديث عائشة ،كهك ظص في المسألة.

نالصحيح صحة العقد؛ لداللة الحديث ،فالظبي  أبطؿ الشرط كعده لغكا ،كجعؿ العقد صحيحا.

بقػي أف ظػذكر أف مػف الشػركط الصػحيحة عظػد الحظفيػة( )03مػا جػرل عميػه التعامػؿ بػيف الظػاس بشػرط أال ياػالؼ الشػرع كال
مقتعى العقد.
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كمػػف األمثمػػة المعاص ػرة عمػػى ذلػػؾ :اشػػتراط المشػػترم عمػػى البػػائع التعهػػد بإصػػالح الشػػيء المشػػترل مػػدة معيظػػة مػػف
الزمػػاف ،كالسػػاعة ،كالمػػذياع ،كالسػػيارة ،كالغسػػالة ،كالثالجػػة ،كاشػػتراط حمػػؿ البعػػاعة إلػػى مكػػاف المشػػترم ،فهػػذا ممػػا تعارفػػه
الظاس كاف كاف فيه زيادة مظفعة ألحد العاقديف ،فجاز ذلؾ استحساظان(.)04

كال بد أف ظذكر هظا أيعا أف مذهب الحظابمػة هػك أكسػع المػذاهب فػي األاػذ بحريػة االشػتراط( ،)05كال سػيما ابػف تيميػة(،)06

كابػػف قػػيـ الجكزيػػة( ،)13فهػػـ يػػركف أف األصػػؿ فػػي الشػػركط اإلباحػػة أك اإلطػػالؽ ،فيصػػح كػػؿ شػػرط فيػػه مظفعػػة أك مصػػمحة ألحػػد
العاقديف ،كاشتراط مظفعة في عقد البيع كسكظى الدار المبيعة بعد بيعهػا مػدة معيظػة ،كتكصػيؿ المبيػع لػدار المشػترم ،كاشػتراط
الزكجة عمى الزكج أال يتزكج عميها ،أك أال يسافر بها ،أك أال يظقمها مف مظزلها.
فهذه شركط صحيحة يجب الكفاء بها ،سػكاء فػي عقػكد المعاكعػات الماليػة ،أـ فػي عقػكد التبرعػات ،أك فػي التكثيقػات أك
الزكاج كظحكه ،فإف لـ يكؼ بها جاز لمعاقد اآلار فس العقد.
كلـ يستثف الحظابمة كمف كافقهـ مف الشركط الجائزة إال الشرط المظافي لمقتعى العقد ،أك الذم كرد الظهي عظه(.)11
ناذا مظرمااا فااي هااذا الشاارط –كهػػك اشػػتراط التجديػػد فػػي العقػػد -ظجػػد أظػػه ماػػالؼ لمقتعػػى العقػػد؛ فمقتعػػى العقػػد أف يسػػمـ
المػأجكر عظػػد اظتهػاء المػػدة لممػػؤجر ،كاذا كجػد هػػذا الشػػرط لػـ يسػػمـ المسػتأجر المػػأجكر رغػػـ اظتهػاء المػػدة المتفػػؽ عميهػا فػػي العقػػد،
كفائدة حصر المػدة كتحديػدها أف يرفػع المسػتأجر يػده عػف العػيف المسػتأجرة ،كاشػتراط التجديػد هػك إبطػاؿ لفائػدة التقػدير كالتحديػد
كاالؼ لمكجب العقد(.)10

كحكـ الشرط الماالؼ لمكجب العقػد كمقتعػاه الفسػاد باتفػاؽ الفقهػاء مػف الحظفيػة( ،)10كالمالكيػة( ،)11كالشػافعية(،)12

كالحظابمة(.)13

كقد ظص الشافعية عمى المسألة ظصا فقالكا :إذا اشترط تمديد المدة فػي العقػد ،كمػا لػك شػرط عميػه تبقيػة الػزرع فػي األرض
فاإلجارة باطمة؛ ألظه شرط يظافي مقتعى العقد فأبطمه ،فمقتعى العقد تسميـ المػأجكر عظػد اظتهػاء المػدة ،كاشػتراط التمديػد

يظافي ذلؾ(.)14

ثـ إظه مف شرط المدة عظدهـ أف تككف معمكمة االظتهاء ،كحيظمػا يػظص عمػى تجػدده تمقائيػا أصػبحت ظهايػة المػدة غيػر معمكمػة،

فال تصح اإلجارة عمى هذه الصكرة(.)15

كظص الحظابمة عمى المسألة أيعػا فقػالكا :العقػد فاسػد؛ ألظػه جمػع بػيف متعػاديف؛ فػإف تقػدير المػدة كتحديػدها يقتعػي ظقػؿ

فاسدا(.)16
المأجكر إلى المؤجر ،كشرط البقية ياالفه ،كألف مدة البقية مجهكلة؛ فكاف ن

فأبطػؿ الشػػافعية( )23العقػػد الػذم يشػػترط فيػػه تمديػد المػػدة ،كعممػكا ذلػؾ بأظػػه ماػػالؼ لمقتعػى العقػػد ،كمقتعػػاه تسػػميـ

المأجكر عظد اظتهػاء المػدة كمػا أسػمفت ،فػإذا قمظػا باالمتػداد لػـ يسػمـ المػأجكر ،كمػا حكػـ الحظابمػة( .)21بػبطالف العقػد أيعػا ،كعممػكا

ذلؾ بالعمة ظفسها التػي ذكرهػا الشػافعية ،كبعمػة أاػرل ،كهػي أف مػدة التمديػد مجهكلػة-كمػا لػك قػاؿ يجػدد تمقائيػا -فهػذه ال حػد لهػا
فقد تككف شه ار كقد تطكؿ سظيف ،كهذه الجهالة تؤدم إلى الظزاع فكاف العقد باطال.
كمػػف هػػذا البحػػث ،يتبػػيف لظػػا أف اشػػتراط التجديػػد فػػي العقػػد هػػك شػػرط فاسػػد فيجػػب عػػدـ اعتبػػاره ،كال بػػد مػػف اعتبػػار المػػدة
المتفػؽ عميهػػا فػػي العقػػد بحيػػث يظتهػػي العقػػد باظتهائهػػا ،كبهػػذا يتسػظى لممالػػؾ أف يسػػتمـ المػػأجكر ،كهػػذا هػػك مقتعػػى عقػػد اإليجػػار،
كهك المقصكد مف تحديد المدة في العقد.
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املبحث الثاني :التجديد الضنين.

التجايا الضممي :هك بقاء المؤجر في العقار بعد اظتهاء المدة المتفؽ عميهػا فػي العقػد ،)20أك بقػاؤه فػي العقػار بعػد اظتهػاء
الكحدة الزمظية التي جعمت عالمة عمى األجرة في العقد غير محدد المدة ،كذلؾ برعا المستأجر(.)20

فإذا كاف العقد محددا بمدة كاظتهت المدة ،كبقػي المسػتأجر فػي العقػار فقػد ذهػب الفقهػاء إلػى أف هػذا تجديػد عػمظي لمعقػد،

فيتجدد مدة مماثمة لممدة األكلى ،كيعد عقدان جديدان(.)21

كهػك مػا أاػػذ بػه القػػاظكف المػدظي حيػث جػػاء فيػه" :اذا اظتهػػى عقػد اإليجػار كبقػػي المسػتأجر مظتفعػػا بالمػأجكر برعػػى

المؤجر الصريح أك العمظي اعتبر العقد مجددا بشركطه األكلى"(.)22

كقد يسػتأجر عمػى أف األجػرة كػؿ شػهر بكػذا ،أك كػؿ سػظة بكػذا مػف غيػر تحديػد لمػدة اإلجػارة كيبقػى المسػتأجر فػي العقػار

مف غير أف يطالبه المالؾ بتسميمه فما الحكـ في هذه الحالة؟

كيػرل جمهػكر الفقهػاء مػف الحظفيػػة( ،)23كالمالكيػة( ،)24كالحظابمػة( ،)25كهػك قػكؿ عظػػد الشػافعية ( ،)26أف اإلجػارة تظعقػد الزمػػة

في الشهر األكؿ كال تظعقد في غيره إال إذا تمبس فيه ،كهكذا في كؿ شػهر؛ ألف بقػاء المسػتأجر فػي العقػار كسػككت المالػؾ عظػه،
كتقاعيه أجرته مظه يعد تراعيا مف الطرفيف ،كهك إيجاب عمظي مف المسػتأجر كقبػكؿ عػمظي مػف المالػؾ ،فبػذلؾ يتجػدد العقػد
شه ار بشهر أك سظة بسظة كذلؾ بحسب الكحدة الزمظية التي اتفقا عمى أجرتها فهذه صكرة أارل لمتمديد العمظي.

كهػػك مػػا أاػػذت بػػه مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة حيػػث جػػاء فيهػػا :لػػك اسػػتؤجر عقػػار شػػهرية كػػذا د ارهػػـ مػػف دكف بيػػاف عػػدد

األشهر يصح العقد .لكف عظد اتاـ الشهر األكؿ لكؿ مػف اآلجػر كالمسػتأجر فسػ اإلجػارة فػي اليػكـ األكؿ كليمتػه مػف الشػهر
الثاظي الذم يميه كأما بعد معي اليكـ األكؿ كليمته فميس لهما ذلػؾ ،كاف قػاؿ أحػد العاقػديف فػي أثظػاء الشػهر فسػات اإلجػارة،
تظفسػ فػػي ظهايػػة الشػػهر كاف قػػاؿ فػػي أثظػػاء الشػػهر فسػػات اإلجػػارة اعتبػػا ار مػػف ابتػػداء الشػػهر اآلتػػي تظفس ػ عظػػد حمكلػػه .كاف

كاظت قد قبعت أجرة شهريف أك أكثر فميس ألحدهما فس إجارة الشهر المقبكض أجرته(.)33

كال بد لظا في هذا المقاـ أف ظفرؽ بيف االمتداد العمظي كاالمتداد القاظكظي ،فاالمتداد القاظكظي لعقد اإليجار يػتـ بقػكة

القاظكف إذا رغب المستأجر بالبقاء في المأجكر كال يتكقؼ عمى رعا المؤجر ،بيظما ال يتـ التجديد العمظي إال بإرادة الطرفيف.

ثػػـ إف التجديػػد العػػمظي ُيعػػد عقػػدا جديػػدا؛ ألف العقػػد األصػػمي اظتهػى باظتهػػاء المػػدة التػػي اظعقػػد العقػػد عميهػػا صػػحيحا ،بيظمػػا

االمتداد القاظكظي ال يعد عقدا جديدا ،كيترتب عمى ذلؾ فركؽ أيعا :مظها تكافر األهميػة لػدل طرفػي العقػد عظػد تجديػده ،بيظمػا ال
يشترط ذلؾ عظد امتداد العقد كفقا لمقاظكف(.)31

املبحث الثالث :االمتداد الشرعي يف عقد اإلجارة.

لقد تكصمت الدراسة إلى أف اشتراط التجديد في عقد اإلجارة هػك شػرط غيػر صػحيح عظػد الفقهػاء ،كأف عقػد اإلجػارة يظتهػي

باظتهاء المدة ،لكف هؿ يمكف أف يمتد عقد اإلجارة إلى ما بعد المدة بحكـ الشرع؟ كاذا صح هذا االمتداد فما مقداره كما عابطه؟
لقػد ذكػر الفقهػاء صػك ار يمكػف أف يمتػد فيهػا عقػد اإلجػارة بحكػـ الشػرع ،كمػا لػك اسػتأجر أرعػا لمػزرع فاظتهػت المػدة قبػؿ أف

يستحصػد الػػزرع ،كلػػـ يكػػف مػػف المسػػتأجر تفػريط؛ كػػأف تػأار الػػزرع لشػػدة البػػرد أك قمػػة المطػػر ،فػػذهب الحظفيػػة( ،)30كالمالكيػػة(،)30

كالشػػافعية( )31فػػي الصػػحيح عظػػدهـ ،كالحظابمػػة( )32إلػػى أظػػه يجػػكز تمديػػد اإلجػػارة مػػدة يستحصػػد بهػػا الػػزرع؛ دفعػػا لمعػػرر عػػف

المسػػتأجر ،كيػػدفع المسػػتأجر لممػػؤجر أج ػرة المثػػؿ عػػف المػػدة ال ازئػػدة ،كفػػي هػػذا الحكػػـ رعايػػة لمجػػاظبيف؛ إذ لػػك قمظػػا باظتهػػاء العقػػد
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باظتهاء المدة لمحؽ العرر بالمستأجر ،كلك قمظا بزيادة المدة مف غير مقابؿ لمحؽ العػرر بػالمؤجر ،فرعايػة لمجػاظبيف زيػد
في المدة بمقابؿ أجرة المثؿ.
فػػإف كػػاف مظػػه تفػريط ،بػػأف زرع صػػظفان ال يستحصػػد فػػي تمػػؾ المػػدة ،أك صػػظفان يستحصػػد فػػي المػػدة إال أظػػه أاػػر زراعتػػه

فمػػيس لػػه الحػػؽ بالتمديػػد؛ ألظػػه مفػػرط ،كلممالػػؾ أف يأاػػذ الػػزرع بالقيمػػة ،أك يتركػػه بػػاألجرة لمػػا ازد عمػػى المػػدة؛ ألف المسػػتأجر
أبقى زرعه في أرض غيره بعدكاظه(.)33

كاف ااتار المستأجر قطع زرعه في الحاؿ ،كتفريغ األرض ،فمػه ذلػؾ؛ ألظػه يزيػؿ العػرر ،كيسػمـ األرض عمػى الكجػه

الذم اقتعاه العقد(.)34

كهظاؾ صكرة أارل لالمتداد في عقػد اإلجػارة ذكرهػا الحظفيػة( ،)35كهػي مػا لػك اسػتأجر دابػة إلػى بمػد فمػات المػؤجر فػي
()36

بعض المفػازة

– كعظػدهـ إذا مػات أحػد العاقػديف اظفسػ العقػد -قػالكا فمػه أف يركبهػا أك يحمػؿ عميهػا إلػى تمػؾ البمػد أك إلػى

أقرب األمػاكف مػف المصػر؛ ألف الحكػـ بػبطالف اإلجػارة هظػا يػؤدم إلػى العػرر بالمسػتأجر لمػا فيػه مػف تعػريض مالػه كظفسػه
إلػػى التمػػؼ ،كيػػؤدم إلػػى اإلعػرار بالكرثػػة إذا كػػاظكا غػػائبيف؛ ألف المظػػافع سػػتتعطؿ مػػف غيػػر اسػػتفادة مظهػػا ،فكػػاف فػػي اسػػتيفاء
العقد مصمحة لمجاظبيف .فجعؿ ذلؾ عذ ار في بقاء اإلجارة كهذا معظى قكلهـ :إف اإلجارة كما تفس بالعذر تبقى بالعذر.

كهكذا ظرل أظه ال ماظع عظػد الفقهػاء مػف القػكؿ بامتػداد العقػد إذا ترتػب عمػى اظتهائػه عػرر ،فيمػدد العقػد مػدة يظػدفع بهػا

العرر عف المستأجر مقابؿ أجرة المثؿ ،كبهذا ظككف قد كازظا بيف مصمحة العاقديف.
كاالمتػػداد فػػي مثػػؿ هػػذه الحػػاالت لػػـ يكػػف بحكػػـ العقػػد ،كلكػػف بحكػػـ الشػػرع؛ حيػػث بظيػػت أحكػػاـ الشػريعة عمػػى درء المفاسػػد
كجمب المصالح ،كاظما شرعت العقكد لتحقيؽ مصالح العباد.

كاف العبارة التي ذكرهػا فقهػاء الحظفيػة؛ كهػي قػكلهـ" :إف اإلجػارة كمػا تفسػ بالعػذر تبقػى بالعػذر"( )43تصػمح بػأف تكػكف

عابطا فقهيا في هذه المسألة.

كهػػذا مػػا أاػػذ بػػه القػػاظكف المػػدظي األردظػػي ،حيػػث ظػػص عمػػى أظػػه" :اذا اظقعػػت مػػدة اإليجػػار كثبػػت قيػػاـ عػػركرة ممحػػة

المتدادها ،فإظها تمتد بقدر العركرة عمى أف يؤدم المستأجر أجر المثؿ عظها"(.)41

اخلامتة.
المتائج.

كبعد الفراغ مف البحث يمكف أف ظامص إلى الظتائج اآلتية:

 -1إف اشػتراط التجديػد فػي عقػد اإلجػارة هػك شػرط مظػاؼ لمقتعػى العقػد؛ إذ مقتعػى العقػد تسػميـ المػأجكر عظػد اظتهػاء المػػدة،
كشرط التجديد يظافي ذلؾ ،كالشرط الماالؼ لمقتعى العقد هك شرط فاسد.
 -0إذا بقي المستأجر في المأجكر بعد اظتهاء المػدة مػع رعػا المػؤجر بػذلؾ فيعػد تجديػدا عػمظيا لمعقػد ،كيكػكف عمػى الشػركط
ظفسها التي اتفقا عميها سابقا ،كيتجدد لمدة مماثمة لممدة األكلى.

 -0ال ماظع عظد الفقهاء مف القكؿ بامتداد عقد اإلجارة إذا ترتب عمى اظتهائه عرر ،فيمدد العقد مدة يظدفع بها العرر
عػػف المسػػتأجر مقابػػؿ أجػرة المثػػؿ ،كبهػػذا يتحقػػؽ التػكازف بػػيف مصػػمحة العاقػػديف ،كيمكػػف أف يسػػمى هػػذا باالمتػػداد الشػرعي
لعقد اإلجارة.
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1441 ،)1ه2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 168
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تنصية الوحث.

تكصػػي الد ارسػػة الماتصػػيف كطػػالب العمػػـ بد ارسػػة م ػكاد القػػاظكف كتقظيظهػػا؛ حتػػى تكػػكف مرجعػػا لممعظػػيف بسػػف الق ػكاظيف ،كمػػا

تككف مرجعا لمسمطة التظفيذية التي تطبؽ هػذه القػكاظيف ،ككػذلؾ مرجعػا لمسػمطة القعػائية عظػد الظظػر فػي القعػايا المرفكعػة إليهػا
لمبت فيها ،فعظد ذلؾ تككف األحكاـ أكثر مكافقة لمشريعة ،كأقرب إلى تحقيؽ العدالة بيف الظاس.
اهلوامش.
) (1قاظكف المالكيف كالمستأجريف ،المادة  /2ب.
) (0القاظكف المدظي األردظي ،المادة – .341
) (0قاظكف المالكيف كالمستأجريف ،المادة /2أ.1/
) (1الزحيمي ،كهبة ،الفدق اا

مي نأالتق ،دمشؽ ،دار الفكر ،ط .0323/1 ،1

) (2الكاسػاظي ،واائع الصمائع في ترتيب الشارائع .140-136/2 ،أبػك المعػالي ،برهػاف الػديف محمػكد بػف أحمػد( ،ت313هػػ) ،المحايط
الورهااامي ،عبػػد الكػػريـ سػػامي ،بيػػركت ،دار الكتػػب العمميػػة( ،ط6 ،)1ـ0331 ،ـ .056/3 ،كالبػػابرتي ،محمػػد بػػف محمػػد( ،ت ،)453
العماية شرح الهااية ،دار الفكر.066/3 ،

) (3القرطبي ،محمد بػف أحمػد ،وااياة المجتهاا نمهاياة المدتصاا ،القػاهرة ،دار الحػديث1102 ،هػػ0331/ـ .146-144/0 ،كالق ارفػي،
الذخيرة ،محمد حجي.234/2 ،146/2 ،

) (4الظ ػػككم ،محي ػػي ال ػػديف يحي ػػى ب ػػف ش ػػرؼ ،ممهااااج الطاااالوين نقمااااة المفتاااين فاااي الفداااق ،ع ػػكض قاس ػػـ( ،ط ،)1دار الفك ػػر،
1102هػ0332/ـ .64/1 ،كالشربيظي ،محمد بف أحمد ،مْمي المحتاج إلى معرفة معامي ألفاظ الممهااج .052/0 ،كالقميػكبي،
شهاب الديف ،كعميرة أحمد البرلسي ،حاشيتا تمينوي نقميرة ،دار الفكر ،بيركت1112 ،هػ1662/ـ.001/0 ،

) (5ابف قدامػة ،عبػد اهلل بػف أحمػد ،الكاافي فاي فداق ااماام الموجال أحماا وان حموال ،دار الكػب العمميػة( ،ط.003/3 ،1661 ،)1
كابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الفتانى الكورى ،دار الكتب العممية( ،ط1135 ،)1هػ1654/ـ.43/1 ،
) (6الكاساظي ،واائع الصمائع في ترتيب الشرائع .140-136/2 ،أك المعالي ،برهاف الديف محمكد بف أحمػد (ت313هػػ) ،المحايط
الورهااامي ،عبػػد الك ػريـ سػػامي ،بيػػركت ،دار الكتػػب العمميػػة( ،ط6 ،)1ـ0331 ،ـ .056/3 ،كالبػػابرتي ،محمػػد بػػف محمػػد( ،ت ،)453
العماية شرح الهااية ،دار الفكر .066/3 ،كالقرطبي ،محمد بف أحمد ،وااية المجتها نمهاية المدتصا ،القاهرة ،دار الحديث،

1102هػ0331/ـ .146-144/0 ،كالق ارفػي ،الاذخيرة ،محمػد حجػي .234/2 ،146/2 ،كالظػككم ،محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ،
ممهاج الطاالوين نقمااة المفتاين فاي الفداق ،عػكض قاسػـ( ،ط ،)1دار الفكػر1102 ،هػػ0332/ـ .64/1 ،كالشػربيظي ،محمػد ابػف
أحمػد ،مْماي المحتااج إلااى معرفاة معاامي ألفاااظ الممهااج .052/0 ،كالقميػكبي ،شػهاب الػػديف ،كعميػرة أحمػد البرلسػي ،حاشاايتا
تمينوي نقميرة1112 ،هػ1662/ـ دار الفكر ،بيركت .001/0 ،كابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،الكافي في فدق اامام الموجال
أحما ون حمول ،دار الكب العممية( ،ط1661 ،)1ـ .003/3 ،كابف تيمية ،أحمد بػف عبػد الحمػيـ ،الفتاانى الكوارى ،دار الكتػب

العممية( ،ط1135 ،)1هػ1654/ـ.43/1 ،

) (13ابػػف رشػػد الحفيػػد ،محمػػد بػػف أحمػػد ،واايااة المجتهااا نمهايااة المدتصااا ،دار الحػػديث ،القػػاهرة1102 ،ه ػػ0331/ـ.146/0 ،
الماَّنماة نحال م ر
اهج التَّ ر
ر
حص ر
شاك تها،
ايل نمتاائج لطاائف التَّ رْنيال فاي غ
شار رح غ
كالرجراجي ،أبك الحسف عمي بف سعيد (ت 300هػ) ،مغم م
غ م
تحقيؽ :أحمد بف عمي( ،ط13 ،)1ـ ،دار ابف حزـ1105 ،هػ0334/ـ.010/3 ،
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) (11البهػكتي ،كشاااف الدماااع .213/1 ،كالبهػكتي ،مظصػػكر بػػف يػػكظس( ،ت 1321هػػ) ،الاارنا المروااع شاارح زاا الم ااتمدع فااي
اختصار المدمع ،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة.016/1 ،

) (10العمراظي ،الويان في مذهب اامام الشافعي.103/2 ،

) (10الشيباظي ،محمد بف الحسف (ت 156هػ) ،األغصل ،تحقيؽ :محمد بكيظككالف ،دار ابف حزـ ،بيركت( ،ط10 ،)1ـ1100 ،هػػ/
0310ـ.

) (11العمراظي ،الويان في مذهب اامام الشافعي.103/2 ،

) (12الباارم ،كتاب الشركط ،باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكاف مسمى ،ح.156/0 ،0415
) )13الطبراظي ،سميماف بف أحمد ،المعجم األن ط ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض اهلل ،كعبد المحسف بف إبراهيـ ،دار الحرميف ،القاهرة،
باب العيف ،مف اسمه عبػد اهلل ،ح  ،002/1 ،1031عػعيؼ جػدان .يظظػر :األلبػاظي ،محمػد ظاصػر الػديف ،م امة األحااياث
الضعيفة نالمنضنقة نأثرها ال يء في األمة ،ح .430/1 ،161

) )14أبك المعالي ،برهاف الديف محمكد بف أحمد( ،ت313هػ) ،المحيط الورهامي.061/3 ،

) (15الشيرازم ،إبراهيـ بف عمي ،المهذب في فداق ااماام الشاافعي ،دار الكتػب العمميػة .00/0 ،كالعم ارظػي ،يحيػى بػف أبػي الايػر،
الويان في مذهب اامام الشافعي ،قاسـ محمد ،جدة ،دار المظهاج( ،ط1101 ،)1ق0333/ـ.102/2 ،

) (16الباػػارم ،محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ،الجااامع الصااحيح ،محمػػد زهيػػر ،دار طػػكؽ الظجػػاة( ،ط1100 ،)1هػ ػ ،كتػػاب البيػػكع ،بػػاب إذا
اشترط شركطا في البيع ال تحؿ ،ح .40/0 ،0135

) (03ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي ،مكتبة القاهرة ،األكؿ1005 ،هػ1635/ـ.140/1 ،
) (01السراسي ،محمد بف أحمد ،المو نط ،بيركت ،دار المعرفة1111 ،هػ1660/ـ.12/10 ،

) (00لـ أجد له أصال في كتب الحديث لكف ذكر في المبسكط ،يظظر :السراسي ،محمػد بػف أحمػد ،المو انط ،دار المعرفػة ،بيػركت،
1111هػ1660/ـ.12/10 ،

) (00الطحاكم ،أحمد بف محمد (ت 001هػ) ،شرح معامي اآلثار ،تحقيؽ :محمد زهرم الظجػار ،كمحمػد سػيد جػاد الحػؽ ،عػالـ الكتػب،
(ط1111 ،)1هػ1661/ـ.11/1 ،

) )01الطبراظي ،سميماف بف أحمد ،المعجم األن ط ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض اهلل ،كعبد المحسف بف إبراهيـ ،دار الحرميف ،القاهرة،
باب العيف ،مف اسمه عبد اهلل ،ح  ،002/1 ،1031ععيؼ جدان .كيظظر :األلباظي ،محمػد ظاصػر الػديف ،م امة األحااياث
الضعيفة نالمنضنقة نأثرها ال يء في األمة ،ح .430/1 ،161

) (02ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي ،مكتبة القاهرة ،األكؿ1005 ،هػ1635/ـ.140/1 ،
) (03السراسي ،محمد بف أحمد ،المو نط ،دار المعرفة ،بيركت1111 ،هػ1660/ـ .كالبػابرتي ،محمػد بػف محمػد ،العماياة شارح الهااياة،
دار الفكر.140/6 ،

) (04القرطبي ،محمد بف أحمػد ،وااية المجتها نمهاياة المدتصاا .146-144/0 ،كالق ارفػي ،أحمػد بػف إدريػس ،الاذخيرة،146/2 ،
.234/2

) (05الظككم ،محيي الديف يحيى بف شرؼ ،ممهاج الطالوين نقماة المفتين في الفدق .64/1 ،كالشربيظي ،محمد بف أحمػد ،مْماي
المحتاج إلى معرفة معامي ألفاظ الممهاج .052/0 ،كالقميػكبي ،شػهاب الػديف ،كعميػرة أحمػد البرلسػي ،حاشايتا تميانوي نقميارة،
.001/0

) (06يظظر :ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد (ت 303ق) ،الكافي في فدق اامام الموجل أحما ون حمول.00/0 ،
) (03السراسي ،محمد بف أحمد ،المو نط ،دار المعرفة ،بيركت1111 ،هػ1660/ـ .كالبابرتي ،محمد بف محمد ،العماية شرح الهااية،
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دار الفكر.140/6 ،
) (01القرطبي ،محمد بف أحمػد ،وااية المجتها نمهاياة المدتصاا .146-144/0 ،كالق ارفػي ،أحمػد بػف إدريػس ،الاذخيرة،146/2 ،
.234/2

) (00الظككم ،محيي الديف يحيى بف شرؼ ،ممهاج الطالوين نقماة المفتين في الفدق .64/1 ،كالشربيظي ،محمد بف أحمػد ،مْماي
المحتاج إلى معرفة معامي ألفاظ الممهاج .052/0 ،كالقميػكبي ،شػهاب الػديف ،كعميػرة أحمػد البرلسػي ،حاشايتا تميانوي نقميارة،
.001/0

) (00ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد (ت303ق) ،الكافي في فدق اامام الموجل أحما ون حمول.00/0 ،

) (01الباارم ،محمد بف إسماعيؿ ،الجامع الصحيح ،تحقيؽ :محمد زهير ،دار طكؽ الظجاة( ،ط1100 ،)1هػ ،كتاب البيػكع ،بػاب
إذا اشترط شركطا في البيع ال تحؿ ،ح .40/0 ،0135

) (02السراسي ،محمد بف أحمد ،المو نط.12/10 ،
) (03الكاساظي ،واائع الصمائع.140/2 ،
)(04الزحيمي ،كهبة ،الفدق اا

مي نأالتق ،دمشؽ ،دار الفكر( ،ط.0323/1 ،)1

) )05ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،الكافي في فدق اامام الموجل أحماا وان حموال ،دار الكػب العمميػة( ،ط1661 ،)1ـ.003/3 ،
كابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الفتانى الكورى ،دار الكتب العممية( ،ط1135 ،)1هػ1654/ـ.43/1 ،

) (06ابػف تيميػة ،أحمػد بػف عبػد الحمػيـ ،مجمانع الفتاانى قواا الاارحمن وان محماا مجماع المماك فهاا لطواقاة المصاحف الشااريف،
المايمة المونية1113 ،هػ1662/ـ.013/06 ،

) (13ابػف قػػيـ الجكزيػة ،محمػػد بػف أبػػي بكػر ،إقا م الماانتعين قاان رب العااالمين ،تحقيػؽ :محمػػد عبػد السػػالـ( ،ط1111 ،)1هػػ1661/ـ،
دار الكتب العممية ،بيركت.003/1 ،

)(11الزحيمي ،كهبة ،الفدق اا

مي نأالتق ،دار الفكر ،دمشؽ( ،ط.0323/ 1 ،)1

) (10ابػػف ظصػػر ،عبػػد الكهػػاب بػػف عمػػي( ،ت  ،)100المعنمااة قمااى مااذهب قااالم المايمااة ،تحقيػػؽ :حمػػيش عبػػد الحػػؽ ،المكتبػػة
التجارية( ،د.ط)0 ،ـ .1132/1 ،كابف ظصر ،عبد الكهاب بف عمي ،ااشراف قمى مكت م ائل الخ ف( ،تحقيػؽ :الحبيػب ابػف
طاهر) ،دار ابف حزـ( ،ط1103 ،)1هػ1666/ـ.331/0 ،

) (10السيكطي ،المو نط .12/13 ،كالكاساظي ،واائع الصمائع .162/1 ،كالعيظي ،الوماية شرح الهااية.000/13 ،
) (11القرافي ،الذخيرة .232/2 ،كالصاكم ،حاشية الصاني قل الشرح الصعير.41/1 ،

) (12يظظر :الشيرازم ،المهذب .026/0 ،كالظككم ،المجمنع شرح المهذب (مع تكممة ال وكي نالمطيعي).32/12 ،
) (13البهكتي ،كشاف الدماع.12/11 ،

) (14الشيرازم ،إبراهيـ بف عمي ،المهذب في فدق اامام الشافعي .0026/0 ،كالعمراظي ،يحيى بف أبي الايػر ،الوياان فاي ماذهب
اامام الشافعي.024/4 ،

) (15العمراظي ،يحيى بف أبي الاير ،الويان في مذهب اامام الشافعي.033-031/4 ،
) (16ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي .33 ،32/5 ،كابف قدامة المقدسي ،عبد الرحمف بف محمد (ت 350هػ) ،الشرح الكوير
قمى متن المدمع.110/3 ،

) (23الشيرازم ،إبراهيـ بف عمي ،المهذب في فدق اامام الشافعي .0026/0 ،كالعمراظي ،يحيى بف أبي الايػر ،الوياان فاي ماذهب
اامام الشافعي.024/4 ،

) (21ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي .33 ،32/5 ،كابف قدامة المقدسي ،عبد الرحمف بف محمد (ت 350هػ) ،الشرح الكوير قمى
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متن المدمع.110/3 ،

) (20ابف عابديف ،را المحتار قمى الار المختار( ،ط1110 ،)0هػ1660/ـ ،دار الفكر ،بيػركت .3/3 ،كمالػؾ بػف أظػس ،المانماة
الكورى .203/0 ،كابػف رشػد ،محمػد بػف أحمػد ،الوياان نالتحصايل نالشارح نالتنجياق نالتعميال لم اائل الم اتخرجة ،تحقيػؽ:

محمد حجي ،كآاركف( ،ط1135 ،)0هػ1655/ـ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت.26/6 ،

) (20ابف عابديف ،را المحتار قمى الار المختار( ،ط1110 ،)0هػ1660/ـ ،دار الفكر ،بيػركت .3/3 ،كمالػؾ بػف أظػس ،المانماة
الكورى .203/0 ،كابػف رشػد ،محمػد بػف أحمػد ،الوياان نالتحصايل نالشارح نالتنجياق نالتعميال لم اائل الم اتخرجة ،تحقيػؽ:

محمد حجي ،كآاركف( ،ط1135 ،)0هػ1655/ـ ،دار الغرب اإلسػالمي ،بيػركت .26/6 ،كالثعمبػي ،عبػد الكهػاب بػف عمػي (ت
100هػ) التمدين في الفدق المالكي ،تحقيػؽ :محمػد بػك ابػزة ،دار الكتػب العمميػة( ،ط1102 ،)1ه ػ0331/ـ .125/0 ،كالمػكاؽ،
التاج نااكميل لمختصر خميل .243/4 ،كالمامػي ،عمػي بػف محمػد الربعػي( ،ت 145هػػ) ،التوصارة ،تحقيػؽ :أحمػد عبػد الكػريـ،

(ط11 ،)1ـ ،ك ازرة األكقػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػالمية ،قطػر1100 ،هػػ0311/ـ) .2315/11 ،كالعم ارظػػي ،الويااان فااي مااذهب اامااام
الشافعي .033-031/4 ،كالشربيظي ،محمد بف أحمػد ،مْمي المحتاج إلى معرفة معامي ألفاظ الممهااج .121/0 ،كابػف قدامػة،

عبد اهلل بف أحمد ،المْمي .6/5 ،كالبهكتي ،اتائق أنلي المهى لشرح الممتهى المعرنف وشرح ممتهى اارااات.224/0 ،

) (21ابف عابديف ،را المحتار قمى الار المختار( ،ط1110 ،)0هػ1660/ـ ،دار الفكر ،بيػركت .3/3 ،كمالػؾ بػف أظػس ،المانماة
الكورى .203/0 ،كابػف رشػد ،محمػد بػف أحمػد ،الوياان نالتحصايل نالشارح نالتنجياق نالتعميال لم اائل الم اتخرجة ،تحقيػؽ:

محمد حجي ،كآاركف( ،ط ،)0دار الغرب اإلسالمي ،بيركت1135 ،هػ1655/ـ.26/6 ،
) (22الدامنن المامي األرامي ،المادة .0 /434

) (23المرغيظاظي ،عمػي بػف أبػي بكػر ،الهااياة فاي شارح وااياة الموتااي .004/0 ،كالبػابرتي ،العماياة شارح الهااياة .63/6 ،كابػف
عابديف ،را المحتار قمى الار المختار.23/3 ،

) )24الثعمبي ،عبد الكهاب بف عمي (ت 100ه ػ) ،التمدين في الفدق المالكي ،تحقيػؽ :محمػد بػك ابػزة ،دار الكتػب العمميػة( ،ط،)1

1102ه ػ0331/ـ .125/0 ،كالم ػكاؽ ،التاااج نااكمياال لمختصاار خمياال .243/4 ،كالمامػػي ،عمػػي بػػف محمػػد الربعػػي (ت 145ه ػػ)،
التوصرة ،تحقيؽ :أحمد عبد الكريـ( ،ط11 ،)1ـ ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر1100 ،هػ0311/ـ).2315/11 ،

) (25ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي .6/5 ،كالبهػكتي ،اتائق أنلي المهى لشرح الممتهى المعرنف وشارح ممتهاى اارااات،
.224/0

) (26العمراظي ،الويان في مذهب اامام الشافعي .033-031/4 ،كالشربيظي ،محمد بف أحمد ،مْمي المحتااج إلاى معرفاة معاامي
ألفاظ الممهاج.121/0 ،

) )33مجمة األحكام العالية ،المادة .161
) (31العبيدم ،عمي هادم ،شرح أحكام تامنن نالم ت جرين ،دار الثقافة( ،ط0332 ،)1ـ ،ص.31

) )30الكاساظي ،أبك بكر بف مسعكد ،واائع الصمائع في ترتيب الشرائع .000 ،000/1 ،كالعيظي ،محمػكد بػف أحمػد ،الوماياة شارح
الهااية .020/13 ،كالزيمعي ،تويين الحدائق شرح كمز الاتائق.111/2 ،

) (30ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد اهلل ،الكافي فاي فداق أهال المايماة .431/0 ،كالزرقػاظي ،عبػد البػاقي بػف يكسػؼ (1366هػػ) ،شارح
ُّ
الزرتامي قمى مختصر خميل ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد( ،ط1100 ،)1هػ0330/ـ5 ،ـ ،دار الكتب العممية ،بيركت.61/4 ،

) (31الماكردم ،عمي بف محمد ،كتاب الحاني الكوير .124/4 ،كالشيرازم ،المهذب في فدق اامام الشافعي.026/0 ،

) (32ابػػف قدامػػة ،عبػػد اهلل بػػف أحمػػد ،المْمااي ،مكتبػػة القػػاهرة ،األكؿ1005 ،ه ػػ1635/ـ .030-031/2 ،كالبهػػكتي ،مظصػػكر ابػػف
يكظس ،كشاف الدماع قن متن ااتماع.213/0 ،
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) (33الشيرازم ،إبراهيـ بف عمي ،المهذب في فدق اامام الشافعي .026/0 ،كابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي.33 ،32/5 ،

) (34ابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد ،المْمي .33 ،32/5 ،كابف قدامة المقدسي ،عبد الرحمف بف محمد (ت 350هػ) ،الشرح الكوير
قمى متن المدمع ،دار الكتاب العربي لمظشر كالتكزيع( ،د.ط)( ،د.ت).111/3 ،

) (35الكاساظي ،أبك بكر بف مسعكد ،واائع الصمائع في ترتيب الشرائع.000 ،000/1 ،

) (36المفازة :هي البرية القفر كتجمع مفاكز ،يظظر :ابف مظظكر ،محمد بف مكرـ (ت 411هػ) ،ل ان العرب ،دار صػادر ،بيػركت،
(ط12 ،)1ـ ،260/2 ،مادة فكز.

) (43الكاساظي ،أبك بكر بف مسعكد ،واائع الصمائع في ترتيب الشرائع.000/1 ،
) (41القاظكف المدظي األردظي ،المادة – .341
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