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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(361) 

 بحث تطبيقي: السرقفلية:
وبقني  ،من حيث قابليتها للنقل أو االنتقال أو اإلسقاط ومنن حينث ةنحة وقوعهنا  ننام أو م مننام  شطر وافر من البحث عن احلقوقمضى 

 –شننطرام آخننر منننه، وسنننتوقح امص لبحننث مصننداق مننن مصننااليت احلقننوق ت ننقة االبننتالك، تبحننث ثطبيقنني ملننا م ننى تنني ث ننوص ال مننرة عمليننة 
 ناوين التالية:وهو حبث )السرقفلية( يف ضمن الع ،نظرية وملوضوعيته أي ام 

ماهيتهننننا ولننننو يف ا،ملننننة، و  الغننننرل والغايننننة والفوائنننند الننننو يتوخاهننننا العننننر  والننننناق منهننننا إا بننننه ثت نننن  ماهيتهننننا وحقيقتهننننا وح مهننننا أي ننننام 
وتوهنننا ، مننا اإلشننارة لننبعم أح امهننا مننن ثعلننت ا منن  هبننا أو جمننا ام خطنن م هبننا وحقيقتهننا، أنواعهننا وأنننواا التعاقنند فيهننا، ومننا لنني  منهننا  ننا  نني 

 له هذا املبحث. ما عقدثورث أو ال؟ باملقدار الذي يرثبط بصميم 
وو،ننه ، خلننو الر،ننل، نقننل قنندم، والفرو يننة للسننرقفلية ثسننمياي عدينندة يف األعننرا  امليتلفننة وهنني: ا لننو، بنندل ا لننو االسممم لالرير:مم :

 .التسمية واض 
بسنتاص( منن مال نه )أو منن ألنه أمنريل تنالوي والوتينل( مقابنل م اننام )تالندتاص وال (1)أص يست ،ر شيص –حسب بعم ةورها  –وهي 

 مليوص الينار يدفا مقدمام وهو املسمى بالسرقفلية.أ،رة معينة تل شهر تمليوص الينار م الم ومبلغ مقطوا من املال تم يت 
 األغراض لاألهداف:

   :الباع ة لبذل هذا املبلغ املقطوا ال بق مقدمام متعدالةلاألسباب 
 فهي:  ،ر  املست ،رأما من ط

فننال  نننت  انتهنناك مدثننه اةنندوالة يف العقنندلننه أولويننة حننت قدينند عقنند اإل ننار عننند  املننر،ر لت ننوصبذلننه لننه أي املسننت ،ر للمالننه يثننارة  -1
 للمر،ر أص خير،ه عند انتهاك مدة اإل،ارة بل عليه أص  دال له العقد.

 رة وإص  االي أ،رة أم اهلا يف السوق.وثارة يبذله له مقابل أص ال يزيد عليه مبلغ اإل،ا -2
أو يف األثنناك، بننف   ،بعند انتهناك مندة إ،ارثنه منن مال نه (2)احلت يف ث ،ق هنذا اةنل – أي للمست ،ر –وثارة يبذله له تي ي وص له  -3

 .(3)املبلغ أو األت ر
 وقد  ما بني اثنني من ثله ال الثة أو بينها مجيعام. -4
ار هنذا اةنل شنهريام ملينوص في خنذ  ننه يقندم علنى يفينح قيمنة اإل،نارة )يف إحندر الصنور( )تمنا لنو تناص قيمنة إفا من طر  املاله، وأما

،ننراك عمليننة ،راحيننة أو منن يت ألننح فقننط( ويعوضننه ب خننذ مبلننغ مقطننوا )تمنن يت مليننوص منن الم الفعننة واحنندة يف البدايننة( نظننرام إ  حا،تننه إليننه )إل
 لتجارة أو شبه اله(.أو أنه  تا،ه ترأ ال  لشراك منزل

م مننن قيمننة اإل،ننارة وبننني منندوا مننن ،هننة وبننني املبلننغ املقطننوا )املسننمى بالسننرقفلية( ف لمننا ف ننمث أص العننر  يالحظننوص التناسننب بننني مننا خ  
 قيمة اإل ار  اال مبلغ السرقفلية. تخف 

 مقطوا بإ اك إحدر األهدا  املاضية.وهناك من أنواا السرقفلية ما ال خيفم فيه قيمة اال ار بل ي خذيل تامالم ما مبلغ 
 صورتان ليست من السرقفلية

                                                           

 أو ،هة بناك على امليتار من ةالحيتها للتعاقد. (1)
 أي عن نفسه ولنفسه. (2)
 والدتاص والدار وأمور أخرر.ر ب ت ر  ا است ،ريل يف البيت سي يت ثفصيل حول إ،ارة املسَت ،   (3)
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 ما يسميه البعم سرقفلية ل نه خط  أو جما  فليست هلا أح امها:لهناك 
ليتننا ل لنه عنن  –منن  نق إثفناق مسنبت بينهمنا  –أص يدفا املاله املر،ر مبلغام مقطوعام من املال )تمائنة ملينوص( من الم للمسنت ،ر األللى: 

 فيسرتضنينندم علنى إ ناريل لنه أننه امل ناص لنفسنه من الم أو يف السننة ال انينة من الم مدة اإل،ارة تما لو آ،ريل ملدة مخ  سنني مث احتنا  املالنه بقية 
 وأ نن ير هنا بصنور أخنرر ت وهننا هبنة معوضنة من الم  وشنرعيتها،املست ،ر با رو  لقاك مبلغ منن املنال، وهنذيل مصناحلة ال إشن ال يف ةنحتها 

 .نها ليست سرقفليةول 
أص يعصنني املسننت ،ر بعنند انتهنناك منندة إ،ارثننه فننال خيننر  مننن اةننل إال بنن ص ينندفا لننه املالننه مبلغننام مقطوعننام مننن املننال )يسننميه  لطننام الثانيممة: 

ُلللوا ََمكمَواَلكلمك وقد قال ثعا :  ال شه يف حرمته فانه )أتل للمال بالباطل( ا بالسرقفلية( ر م عدم و،وال اثفاق مسبت بينهما، وهذا  ْك ال تَم
ِامم ا  مَنكلمك باالكَبا بَميمك

منندة عننند انتهنناك أص خينر  بعنند مخنن  سننني  مقت ننى عقند اإل،ننارة هننوخمنالح ملقت ننى املرمنننوص عنند شننروطهم إا تمننا أنننه   (1)
 وقد فصل البعم بني ةورثني ههنا وسي يت. اإل،ارة.

علنى و،اهنة يف هنذا اةنل وأص الزبنائن اعتناالوا علينه فلنو  حصنل -املسنت ،ر  –، ب ننه وعندم خرو،نهوال  دي ثربير البعم لصنحة عصنيانه 
علنى أننه يننقم  نا حنني العقند، النه ولنو شناك الشنرتط منن قبنل  املالنهخسرهم ورحبهم ةاحب اةل؛ لوضوح أننه   يشنرتط علنى  أخر  منه

علينه أص يندفا لصناحب  يلتنزم منن الافنا عننه بن ص فهنل ،عاملنهسبب استئجاريل للمحل نفنرة النناق منن املنطقنة أو اةنل خاةنة لسنوك  عتنه وث لو
 هد الناق يف الرتالال على هذيل املنطقة أو اةل؟اةل مبلغام قبل خرو،ه أو بعد انتهاك مدثه إا قد أضريل بز 

نواع عقدها ماهية السرقفلية  َل
 بع ها مورال حبث وأخذ ورال:ثبلغ العشرة بع ها حمرم وبع ها حملل بال تالم و قد  يريج السرقفلية بصور:مكن ل 

أص ث ننوص شننرطام يف ضننمن عقنند اإل،ننارة، بنن ص يننر،ريل النندتاص ملنندة تننذا بنن ،رة تننذا شننهريام بشننرط أص يبننذل لننه مبلغننام مقطوعننام قنندريل تننذا َلاًل: 
ِا مقدمام فت وص السنرقفلية شنرطام يف ضنمن العقند، وهنذا ،نائز ال  بنار علينه إا  ُلمرلل ملامايَن عانكمَد  مركِاً َحمر َ  َحماَلاًل ََلك َََحم   فَمِان  الكملسك َُ هامك إاال  

َحَراماً 
(2). 

 فاإل،ارة هي املعهوالة ومعها  عل املست ،ر للماله مبلغام مقطوعام. :ن يف عقديعقدث وص أص ث وص إ،ارة و،عالة أي ثانياً: 
نَمَهممى َرسلممو ل  :عننن معننل قولننه  ال ننالم – حملننهيف  –وسنني يت انننه يغتفننر يف ا،عالننة مننا ال يغتفننر يف اإل،ننارة مننن ا هوليننة، تمننا سنني يت 

َييكنا فاي بَميكعٍ  الل ها  َعنك َسَلٍ  َلبَميكٍع َلَعنك بَميمك
وأص حمتمالثه مخسنة ل نهنا مجيعنام ال ثنطبنت علنى املقنام إا املقنام عقنداص  نا إ،نارة و،عالنة  (3)

 ال بيعاص وهو ظاهر.
ََلكفلوا باالكيلقلودا مشول أص ي وص عقدام مست نفام، بناك على ثالثاً: 

 فيه أي ام.ال إش ال للعقوال املست نفة وهذا  (4)
م، واملشنهور أص أص ي وص ةلحام ومصاحلة ب ص يصاحله على أص ينتفا من حمله تذا سنة مقابل مبلغ شهري معني ومبلنغ مقطنوا مقند  رابياً: 

 نن الشنيا الطوسني اهنب إ  أص الصنل  يف منورال تنل عقند هنو هنو فالصنل  ل ،العقوال يغتفر فيه ما ال يغتفنر يف  نقيل ل افةالصل  عقد قسيم 
 الذي أفاال فائدة اإل،ارة إ،ارة وما أفاال فائدة اهلبة املعوضة هبة معوضة وه ذا. وللبحث ةلة بإاص اهلل ثعا .

 لصلى اهلل على محمد لآله الطاهر:ن
 

َعكَما ا إاَلى الل ها َعز  َلَج   انكراظَارل الكَفَرجا  ،ا مانك َرلكحا الل ها انمكَرَظرللا الكَفَرَج َلاَل تَميكَْسلو : قال اإلمام علي    فَِان  َََحب  األك
 .616ص 2ا صال:  

                                                           

 .22سورة النساك: آية  (1)
 .467ص 7،  11الشيا الطوسي، التهذيب، الار ال تب اإلسالمية، طهراص، عدال األ،زاك  (2)
 .231ص 7،  11الشيا الطوسي، التهذيب، الار ال تب اإلسالمية، طهراص، عدال األ،زاك  (3)
 .1سورة املائدة: آية  (4)

(361) 
 


