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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
(981) 

 هل للمستأجر زيادة مبلغ السرقفلية ولمن يكون؟
وال ها  إ  االهو وهاهبا بهنفب املبلهط امل طهو   شهص  اهانه حق السرقفلية أن يؤجر، بعد انتهاء مدة إجارتهه، الهدنان مه الىل إ  ملن لفرع: 

خاصههة أو للمالهه  حينئههب  األن ههر لههه  لههه أن يديههد املبلههط امل طههو  وههه  ، لاههن ههه بلههط السههرقفلية الههبب اعطهها  للمالهه الابهها األول أب بههنفب م
 .؟ها )املال  واملستأجر األول( بالنسبة، أو حسب االتفاق  عليخاصة أو يوز  

 وهل له زيادة اإليجار ولمن يكون؟
، وذله  ؟له ان يديد م دار اإلجيهار علهى املسهتأجر ال ها ، لاهن هه  زيهارة اإلجيهار لهه أو للماله  أو بينهمها أو حسهب االتفهاقو فرع آخر: 

مياهههن أن جيعلهههه ، وهههه    مههها يد عهههه املسهههتأجر ال ههها  غههها يعهههارل مبلهههط اإلجيهههار األولللمالههه  ونهههبل خمصصهههاىل  بعهههد ان نهههان مبلهههط اإلجيهههار األول
 .؟للمستأجر األول

 ؟ ذل  غا سيظهر من خالل البحو ال ارم بإذن اهلل تعا .أو نلها صحيحة  أية صورة من الصور صحيحة
 بعض الفوارق بين المشاع وبين الملك المبّعض ذاتاً وآثاراً 

 :(1)الفوارق بني النوعنيبعض تسعة من امللاية ومنها: املشا  ومنها: املل  املبع ض ذاتاىل وآااراىل، وهنا نشا إ   سب ت أنوا تتمة: 
ح وبع ههها با هه  نمهها علههى نههالم يف   يههق معنهها  إذ  تمهه   يههه احتمههاالح االاههة بع ههها صههحي ،ان املشهها  ملهه  مههبع ض عرضههي ومنهااا:

جههدء جههدء بتمامههه لاههن هههبا مههن حي يههة وذا  مههن  ا نهه   مههنهه   منه  اههاراىل  هههو ملهه  مههبع ض  ههوك  يشههم  ملهه   أمهها املههبع ض ذاتههاىل وآ سههيأيف يف ه ههه،
 حي ية أخرى وهابا، نما سبق.

 من جهة أخرى: منه أقوى من املشا  من جهة وأضعف ال امن السابق،  نالسرقفلية على االحتمال  ،ان املبع ض ذاتاىل وآااراىل ومنها: 
التصهر   يهه واملاله  غنهو  مهن التصهر   يهه وأمها املشها   االنها غنهو  مهن التصهر  إال بهإذن صهاحبه مهارام مشهاعاىل  اما انه أقوى  ألن له

 . ان تعاسرا رجعا للحانم الشرعي، وألنه مل  لا  جدء بتمامه وإن نان هي ية رون أخرى
 .واما انه أضعف من املشا   ألن املشا  مل  ملا ملاه بنسبته، من ن  احلي ياح

 أنواع السرقفلية )حق الخلو( وتخريجاتها
ونعيههد ههنهها  (2)ختههريا السههرقفلية بصههور قههد تبلههط العشههرة بع ههها حمههرم وبع ههها حملهه  بههال نههالم وبع ههها مههورر هههو وأخههب ورر( )ومياههنساابق 

 اقت ى ذل : حيوصياغة االحتماالح واألقوال بشا  أمش  مث نبحو ما مل نبح ه منها بشا  موسع 
 طإجارة مع شر 
 :وجهنيوالشرط يتصور على  ،ان تاون السرقفلية إجارة مع شرط: والثاني الوجه األول

أن يؤجر  الدنان مببلط شهرب بسيط قدر  نهبا مشها اىل يف ضهمن الع هد ان يهبهه املبلهط امل طهو  الابها، وعليهه ياهون املبلهط الابها ملاهاىل  -أ
 وهبا الشرط لصاحل املال . ث وغا ذل .ونونه يور   للمال  املؤجر  تاتب عليه آاار  من وجوب اخلمب عليه

لهه أن جيهدر ع هد اإلجيهار لنفسهه أو لعها  بعهد ياهون عليهه ان املسهتأجر وهو ان يشهاط  وهو لصاحل املستأجر وال بد من ضميمة شرط آخر
بهه  قههد ي هها  شههرط االههو وهههو ان ال يديههد املالهه  إذاىل حههق اخللههو إجيههار مههع شههر ني  انتهههاء ع ههد اإلجيههار األول الههبب نانههت ب ههمنه السههرقفلية.

 عليه اإلجيار عند جتديد ع د  بعد انتهاء مدة الع د ال دمي.
                                                           

 سبق. إضا ة إ  ما (1)
 (.161الدرس ) (2)
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املبلط امل طو  الابا، وعليهه ال ياهون املبلهط غها يتعلهق بهه اخلمهب أو يهورث به  ياهون مهن ريونهه  (1)لان مشا اىل ان ي رضه ،نالسابق  -ب
ولهيب قرضهاىل جهرأ نفعهاىل  ،بأس به أي اىل وليب بربا إذ الربا ن  قرض جهر نفعهاىل وههبا ع هد جهر  نفعهاىل وههو ال هرضاليت على الوراة سدارها، وهبا ال 

 وهو اإلجارة م الىل.
 نما ميان تصويراح أخرى للشرط نان يشاط أن يبيح له التصر  يف املبلط، وغا ذل .

 قرض مع شرط
ه املالهه  أن يههؤجر  الههدنان، نمهها لههو احتهها  إ  ان ي ههاض مليههاراىل  اشههاط عليههه ان تاههون السههرقفلية: قرضههاىل قههد اشههاط  يهه: الثالاا الوجااه 

امل ههرض أن يسههتأجر منههه رنانههاىل )أب رنههان امل ههرض( مببلههط شهههرب قههدر  نههبا، وهههبا ربهها حمههرم ألنههه قههرض جههر  نفعههاىل وهههو تههأجا  رنانههه للم ههاض، 
 والظاهر انه ليب من السرقفلية يف شيء وإن مسي هبا  مجاز.

قرضهاىل قهد اشهاط  يهه املسهتأجر أن يسهتأجر رنانهه  ، لياون من السهرقفلية وذله  بهان تاهون السهرقفلية على العاب من ذل ن تصوير  وميا
 شهرب بسيط م اب  أن ي رضه وهو نساب ه.مببلط م سط  (2)أن يؤجر  رنانه امل رضنما لو أرار املال  أن ي اض منه  اشاط عليه 

 إجارة وجعالة
 اون إجارة وجعالة.تأن : الرابعالوجه 

 عقد مستأنف
 اون ع داىل مستأنفاىل.تأن : الخامسالوجه 

 صلح
 اون صلحاىل.تأن : السادسالوجه 

 إجارة وبيع
اون إجارة وبيعاىل، وهو ما سهلف مفصهالىل الاهالم حولهه يف مناقشهتنا للسهيد الروحها  يف مناقشهته لتصهوير ا  هق الشهي  تأن : السابعالوجه 

 للمستأجر باملبلط امل طو  الابا. املال  لدى الع الء  يبيعه حلق اإلجيار ماليةىل  بان   حسني احللي لبل 
 إجارة ووكالة

 إجارة وونالة. اهنا: الثامنالوجه 
 بيع فقط أو إجارة فقط

 لاهن العاشهرن م سهطاىل، بيع   ط أو إجارة   ط، واملبلهط امل طهو  الابها جهدء اله من معجهالىل والبهاقي جهدء اله م اهنا: التاسع والعاشرالوجه 
 هاجة إ  مام  وهو انه اشاط أن له التأجا للعا.

 هبة معوضة
 هبة معوضة.اهنا  :الحادي عشرالوجه 

 إباحة معوضة
 إباحة معوضة. اهنا: الثاني عشرالوجه 
 اقالة
 .نما ذهب إليه بعض العامة  اقالة اهناعشر:  الثال الوجه 

 عقد خاص
 د خاص رلت عليه الرواياح.ع  اهناعشر:  الرابعالوجه 

 وسيأيف الاالم عن ن  ذل  مفصالىل بإذن اهلل تعا .
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 .282ص 1عواك الآللئ:    َلْم َيْصِبْر َعَلى ُذلِّ التاََّعلُِّم َساَعًة بَِقَي ِفي ُذلِّ اْلَجْهِل َأبَداً َمْن  :قال النيب األنرم 
                                                           

 أب ي رض املال . (1)
 أب املال  يؤجر للم رض. (2)
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