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 ملخص:ال
عقد اإلجارة من العقود المسماة في الفقه اإلسالمي، وهو عقد الزم للطرفين 
بمجرد انعقاده صحيًحا، ال يجوز ألحدهما فسخه إال برضا الطرف اآلخر، أو 
بطروء العوارض التي تبطل العقد، كهالك العين في إجارة المعين، أو تعطل 

ملك  رة، فإذا تم االتفاق بين الطرفينن دفع األجمنافعها، أو عجز المستأجر ع
 المستأجر المنفعة، وملك المؤجر األجرة. 

، وال يشترط لصحتها قبُضها يجوز للمستأجر تأجير العين لغير المالكو 
ا النتقال ملك المنفعة إليه، بل يكفي وقوع العقد صحيًحا، واألفضل أن  حسًّ

ر االنتفاع بنفسه، أو جرى به المؤج يقبض المنفعة أواًل، إال أن يشترط عليه
 فيتوقف على إجازة المالك. ؛عرف

جر نفسه، قبل القبض الحسي للمستأجر تأجير العين المستأجرة للمؤ ويجوز 
ألن العين التي تستوفى منها اإلجارة ملك له، وهي بيده، وضمانها عليه،  ؛وبعده

 و عكس العينة.أ ،بشرط أال تكون صورة العقد ذريعة إلى الربا، كالعينة

 توارد إجارتني ىلع العقار
 صوره وتطبيقاته املعارصة

 بلمهدي بن محمد أرزقي الحكيم عبدإعداد: 
 كلية الشريعة -األستاذ المساعد بقسم الفقه 

 الرياض –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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يجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة على غير المستأجر األول مدة تعقب و 
ذا أجرها للمدة نفسها اإلجارة   تكون موقوفة على إذن المستأجر األول.األولى، وا 
يجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة إذا كانت جزءا من عقار يشمل عدة و 

ولو شمل ذلك العين  ،عقار كلهوحدات، بحيث تقع اإلجارة الثانية على ال
 المؤجرة.

ويجوز للمؤجر أيضا تأجير العين المؤجرة تأجيرا تمويليا، الختالف مقصد 
المستأجر الثاني عن األول، فاألول يقصد المنفعة، والثاني تملك العين التي 

 تتبعها المنفعة.
Two Leases of the Same Leasehold- Its Forms and Application 

Abstract: 

Lease contract is one of the contacts mentioned in the Islamic 

jurisprudence, and it is an obliging contract for both parties once it 

is genuinely signed and no party can terminate it without the 

consent of the other party or by happening of circumstances that 

render it void, such as destruction of the leasehold, becoming of no 

benefit or the default of the lessee in paying the lease amount. If an 

agreement is reached between the two parties, the lessee owns the 

leasehold and the lessor owns the lease amount.  

The lessee may lease the leasehold to a party other than the owner, 

and the material receipt is not a condition for the transfer of the 

benefit to it but it is enough that the contract is genuinely signed, 

and it is better to get the benefit first unless it is conditioned by the 

owner that the lessee shall benefit from the leasehold himself, or 

norms deem so, and that shall depend on the approval of the owner.  

The lessee may lease the leasehold for the lessor himself before the 

material receipt or after it because once the lease amount is 

received the leasehold becomes his ownership and it is under his 

control and guaranteed by him, provided that the form of the 

contract shall not be pretext for insincerity or hypocrisy.  
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The lessor may lease the leasehold to a party other than the first 

lessee for a period that follows the first lease, and if he leases it to 

for the same period, that shall depend on the permission of the first 

lessee. 

 مقدمة:ال
وعلدددى  لددده  ،الحمدددد ب رب العدددالمين، والصدددالة والسدددالم علدددى النبدددي الكدددريم

 .وصحبه أجمعين
 وبعد:

فددإن اإلجددارة مددن العقددود المتجددددة صددورها، الكثيددرة فروعهددا، والنصددو  فددي 
بابها قليلة، وتعامل الناس بها لم ينقطع، بل حاجتهم إليها في ازدياد واطراد، وقد 

تددبهم، ودونددوا أحكامهددا فددي مصددنفاتهم، ووضددع الموثقددون فددي بحثهددا فقهاؤنددا فددي ك
ومددا  ،علددم الوثدداال والشددروط مددثلهم، وقيددد  خددرون مددا نددزل فددي بلدددانهم مددن وقددااع

وجرى به  ،حكم به القضاة وأفتى به المفتون حسب ما كان في كل بلد من عرف
ي غير أنه جد فدي زمانندا مدن األمدور التنةيميدة والتخصصدات العلميدة فد ،عملهم

وانضددبب بمددا لددو  ،شددتى مجدداالت الحيدداة مددا لددم يعرفدده األولددون، وازدهددر العمددران
عاشدده سدددلفنا لغيدددروا كثيدددرا مدددن أحكددامهم االجتهاديدددة، فيمدددا يخددد  التصدددرف فدددي 

 واستصناعا. ،ومقاولة ،وسلما ،وتأجيرا ،أعيانه بيعا
د واستاجارا كعقد ،تأجيرا –عقد اإلجارة  :أعني –وقد تعامل الناس بهذا العقد 

إذ هدو األصدل  ؛كدالم الفقهداء فدي كتدبهم ينصدب عليدهمباشر بين طدرفين، وأكثدر 
ن لددم تخددل كتددبهم مددن الكددالم عددن اإلجددارة مددن البدداطن، أو بيددع  فددي اإلجددارات، وا 

 العين المؤجرة.
غير أن تحول العقود المالية من عقود تشدغيلية بدين طرفدي العقدد إلدى أدوات 

يددة، تجمددع أكثددر مددن طددرفين، إمددا فددي عقددد تمويليددة لدددى البنددوك والمؤسسددات المال
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واحد أو في عقود منفصلة، تربطها الروابب، وتحكمها الشدروط والعواادد، وابتكدروا 
ألجل ذلك منتجات مالية يجري التعامل بها، وهو ما يحتدا  إلدى نةدر فقهدي فدي 

 كل منتج منها.
ن مدددددن هدددددذه المنتجدددددات مدددددا يتعلدددددل باإلجدددددارة، سدددددواء منهدددددا التشدددددغيلية أو  ،وا 

لتمويليددة، ومددن المسدداال التددي كثددرت تطبيقاتهددا وفروعهددا، واشددتدت الحاجددة إلددى ا
 .مسألة إجارة العين المؤجرة بعقد إجارة سابقبيان صورها وأحكامها 

تووودارد فددي بحدددث هددذه المسددألة، وسدددميته:   واإلسدددهامومددن هنددا رأيدددت الكتابددة 
 (.اإلجارتين على العقار صدره دتطبيقاته المعاصرة

ون وذكدروا أحكدام ن لم تكن في أصلها نازلة، بل عرفهدا المتقددموا  -والمسألة 
لها تطبيقات تتصل بعقود مستحدثة في زماننا، أو لدم يدأت  -ما عرفوه من صور

وجمدع كدالم أهدل  ،لها ذكر في كتب الفقده، ودعدت الحاجدة اليدوم إلدى النةدر فيهدا
 العلم حولها.

للعين نفسها علدى طدرف وأسجل ابتداء أن مسألة تأجير مالك العين المؤجرة 
هددي لددب هددذا اإلشددكال، وكددالم المتقدددمين  ثالددث حددال كونهددا مشددغولة بعقددد سددابل

لكددان  -رحمدده ه-فيهددا شددحيل، ولددوال مددا نقددل فيهددا مددن اإلجددازة عددن ابددن تيميددة 
 ،منعها إجماعا، وال مدت أيادي الباحثين إليهدا، وهدي فدي حاجدة إلدى بحدث دقيدل

  صور المعاصرة لتأجير األعيان العقارية.ونةر عميل، وبخاصة ما تعلل بال
 ضونةمتده، وأدليدت بدبع ،وحسبي أني حاولت جمدع مدا كتدب حولهدا، ورتبتده

 التصورات التي قد تفتل الباب لمن يبحثها بعمل أكثدر، فمدا كدان فيهدا مدن توفيدل
ن كان غير ذلك  فأستغفر ه منه، هو حسبي ونعم الوكيل. فمن ه وحده، وا 
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 مشكلة البحث:
األصل في إجارة األعيان أنها بيع منفعة عين معينة، وقتا محددا معلوما، 
وتأجير تلك العين المؤجرة مرة أخرى هو بيع للمنفعة نفسها، فيجتمع بيعان على 
عين واحدة في وقت واحد، فإذا كان هناك عقار وحداته مشغولة بعقد إيجار، 

ر جديد، أو رغب مستثمر ورغب مالك العقار في إجارة العقار نفسه على مستأج
أو مؤسسة مالية بصيغة  ،في استاجار العقار المشغول عن طريل مصرف

اإليجار مع التمليك الالحل، وذلك بأن يشتري الممول ذلك العقار المشغول بعقد 
ثم يؤجره على مستثمر إجارة منتهية بالتمليك، فتكون المنفعة المملوكة  ،إجارة

وهو توارد عقدين على  ،، ومن هنا يحصل اإلشكالبالعقد السابل قد أعيد بيعها
 منفعة عين واحدة في وقت واحد، فنشأت الحاجة إلى بحث هذه المسألة.

 أهمية البحث دأسباب اختياره:
 ما ذكر في مشكلة البحث أعاله. .1
حاجدددة أدوات التمويدددل فدددي الصدددناعة الماليدددة اإلسدددالمية إلدددى دراسدددة بسدددبب  .2

ات لتوليددددد المددددال دون حاجددددة حقيقيددددة إلددددى تحويددددل العقددددود المباشددددرة إلددددى أدو 
 التملك.

المسدددابقة بدددين المصدددارف والبندددوك اإلسدددالمية وشدددركات التمويدددل إلدددى إخدددرا   .3
 ،منتجدات ماليددة تحقدل لهددم األربدام، وهددو مدا يسددتدعي دراسدة هددذه المنتجددات

 وتقويمها متى احتاجت إلى ذلك. ،وتقييمها
عدين واحددة فدي وقدت واحدد، قيام هذه المعاملة على توارد بيعين على منفعة  .4

وهو مدا يتعدارض مدع األصدل العدام، وهدو أن المملدوك ال يتصدرف فيده غيدر 
 مالكه.
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 أهداف البحث:
بيددان الحكددم الشددرعي لتصددرفات مالددك العددين المددؤجرة علددى العددين نفسددها مدددة  .1

 إجارتها.
وبيدان  ،ذكر الصور المعاصرة إلجدارة األعيدان المشدغولة بعقدود إجدارة سدابقة .2

 حكمها.
سددددهام فددددي دراسددددة منددددتج مددددن المنتجددددات الماليددددة التددددي تسددددعى المصددددارف اإل .3

وطددرم البددداال  ،اإلسددالمية والمؤسسددات التمويليددة إلددى إنعدداب االقتصدداد بهددا
 الشرعية للمعامالت التي تحوم حولها الشبهات.

 الدراسات السابقة:
 وقفت على ثالث دراسات لها عالقة ببحثي، وهي:

، لشددديخنا األسدددتاذ اإلجوووارة دتطبيقاوووا المعاصووور الدراسوووة اىدلوووى: اإلجوووارة علوووى
الدكتور عبد ه بن موسدى العمدار، منشدور فدي مجلدة الجامعدة اإلسدالمية للعلدوم 

 م.2006، عام132، ع38الشرعية، الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، مج
 وجاءت الدراسة في خمسة مباحث: األول: تأجير المستأجر للعدين المدؤجرة.

والرابددددع:  والثالددددث: إجددددارة األشددددخا . تددددأجير المالددددك للعددددين المددددؤجرة.والثدددداني: 
والخددامس: التطبيددل المعاصددر لعجددارة علددى  الضددمان فددي اإلجددارة علددى اإلجددارة.

 اإلجارة.
والثدداني،  ،األول :وبخاصددة المبحثددين ،اشددترك البحثددان فددي الدراسددة النةريددة

هددو الخددامس:  ،علددى تفدداوت فددي بحددث المسدداال، والددذي لدده صددلة مباشددرة ببحثددي
التطبيدددل المعاصدددر لعجدددارة علدددى اإلجدددارة، وقدددد جعلددده فدددي مطلبدددين: األول: فدددي 
إجدددارة األشدددياء. والمطلدددب الثددداني: التطبيدددل المعاصدددر لعجدددارة علدددى اإلجدددارة فدددي 

 إجارة األشخا .
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وفقدده -وهددذا األخيددر ال عالقددة لدده ببحثددي، والمطلددب األول لددم يتوسددع شدديخنا 
صدددوره، إذ المطلدددب كلددده جددداء فدددي صدددحة ونصدددف فدددي بحثددده ولدددم يسدددتوعب  -ه

 الصفحة.
عدددن إجددارة األعيدددان عمومددا، وبحثدددي عدددن  -حفةددده ه-ثددم إن كدددالم الشددي  

 إجارة العقار تحديدا.
، ألخدددي الفاضدددل الدراسوووة اليا:يوووة: بيووول العوووين الموووؤجرة دتطبيقاتوووه الق وووا ية

الجمعيدة الدكتور: مساعد بن عبد ه بن حمد الحقيل، منشور في مجلدة قضداء، 
 هد.2014، عام 3العلمية القضااية السعودية، جامعة اإلمام، ع
األول: بيدددددع العدددددين المدددددؤجرة لغيدددددر  وجددددداءت الدراسدددددة فدددددي ثالثدددددة مباحدددددث:

والثالددث: التطبيقددات القضددااية  الثدداني: بيددع العددين المددؤجرة للمسددتأجر. المسددتأجر.
 لبيع العين المؤجرة.

 وهذه الدراسة تختلف عن بحثي من حيث:
ال: أنهددا خاصددة بأحكددام بيددع العددين المددؤجرة، وبحثددي عددن أحكددام تددأجير العددين أو 

 المؤجرة.
حثدددي يميدددل إلدددى ثانيدددا: أن الددددكتور نحدددا ببحثددده إلدددى التطبيدددل القضدددااي، بينمدددا ب

 فافترقا من الناحيتين.؛ التمويل االستثماري 
مدد عبيدد : دراسة فقهية مقارنة. للدكتور/ محالدراسة اليالية: إجارة العين المؤجرة

الهدددداجري، مجلددددة مركددددز صددددالل كامددددل لالقتصدددداد اإلسددددالمي، جامعددددة األزهددددر، 
 م.2016، عام 58، ع20مج

المبحث األول: التدأجير بالبداطن  وخمسة مباحث: ،جاءت الدراسة في تمهيد
المبحددث  المبحددث الثدداني: تددأجير العددين المددؤجرة قبددل قبضددها مددن قبددل المسددتأجر.
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المبحددث الرابددع: تددأجير العددين المددؤجرة  األجددر. الثالددث: تددأجير العددين بزيددادة فددي
 المبحث الخامس: تأجيرها من قبل المؤجر. لمالكها.

 ،الرابدددددع :واالشدددددتراك بدددددين بحثدددددي وهدددددذه الدراسدددددة إنمدددددا يدددددأتي فدددددي المبحثدددددين
 والخامس، غير أنهما يفترقان فيما يلي:

ومنقولهدا، أوال: أن دراسة الدكتور الهاجري عامة في مندافع األعيدان كلهدا، ثابتهدا 
 ودراستي خاصة بالعقار دون غيره.

ولدم  ،ثانيا: أن دراسة الدكتور الهاجري اقتصرت على مدا ذكدره الفقهداء فدي كتدبهم
يتعددرض للتطبيقددات المعاصددرة، ودراسددتي تركددز علددى الصددور المسددتجدة وأحكامهددا 

 الشرعية.
 م:اج البحث:

علمدددددي المدددددنهج ال -تعدددددالى-بمشدددددياة ه -أسدددددلك فدددددي كتابدددددة هدددددذا البحدددددث 
 وهو اآلتي: ،المتعارف عليه

ليتضددددل  ؛: أصددددور المسددددألة المددددراد بحثهددددا تصددددويًرا دقيًقددددا قبددددل بيددددان حكمهدددداأدًل 
 إن احتيج لذلك.-المقصود من دراستها 

أذكدددر حكمهدددا بددددليلها مدددع توثيدددل كاندددت المسدددألة مدددن مواضدددع االتفددداق  : إذايا:ًيوووا
 االتفاق من مةانه المعتبرة.

 أتبع ما يلي:ة من مساال الخالف ا كانت المسأل: إذيالًيا
وبعضدها  ،تحرير محل الخالف إذا كانت بعض صور المسألة محدل خدالف –أ 

 محل اتفاق.
ذكر األقوال في المسألة، وبيان مدن قدال بهدا مدن أهدل العلدم، ويكدون عدرض  –ب

 الخالف حسب االتجاهات الفقهية، مع العناية باالستدالل والمناقشة والترجيل.
 ركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد قدر اإلمكان.: الترابًعا
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وبيدان مدا ذكدره أهدل الشدأن فدي درجتهدا إن لدم  ،: تخدريج األحاديدث واآلثدارخامًسا
 أكتفي حيناذ بتخريجها منهما.فإن كانت كذلك  ،تكن في الصحيحين أو أحدهما

 : التعريف بالمصطلحات وشرم الغريب.سادًسا
 لغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.: العناية بقواعد السابًعا
 : أقوم بالترجمة لألعالم غير المشهورين خاصة.يامً:ا

 خطة البحث:
 وخاتمة. ،ومباحث ،وتمهيد ،تتكون خطة البحث من مقدمة

  :التمهيد 
 وتحته أربعة مطالب:المبحث اىدل: مقدمات البحث ، 

 المطلب األول: تعريف اإلجارة ومشروعيتها.
 اني: طبيعة عقد اإلجارة.المطلب الث

 المطلب الثالث: محل عقد اإلجارة.
 تحرير المسألة محل البحث. المطلب الرابع:

 وتحته أربعة مطالب:المبحث اليا:ي: تأجير المستأجر العيَن المؤجرة ، 
المطلددب األول: تددأجير المسددتأجر العددينة المددؤجرة علددى غيددر المالددك قبددل 

 قبضها.
تأجر العددددينة المددددؤجرة علددددى المالددددك قبددددل المطلددددب الثدددداني: تددددأجير المسدددد

 قبضها.
المطلددب الثالددث: تددأجير المسددتأجر العددينة المددؤجرة علددى غيددر المالددك بعددد 

 قبضها.
 المطلب الرابع: تأجير المستأجر العينة المؤجرة على المالك بعد قبضها.
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 وتحته مطلبان:المبحث اليالث: تأجير المالك العيَن المؤجرة . 
ر المالدك العدينة المدؤجرة علدى غيدر المسدتأجر األول المطلب األول: تأجي

 مدة تعقب المدة األولى.
المطلددب الثدداني: تددأجير المالددك العددينة المددؤجرة علددى مسددتأجر  خددر للمدددة 

 نفسها، وتحته مسألتان:
المسددألة ألولددى: تددأجير المالددك العددين المددؤجرة علددى مسددتأجر  خددر ليقددوم 

 مقامه في استيفاء منفعتها.
انيددة: تددأجير المالددك العددين المددؤجرة علددى مسددتأجر  خددر ليقددوم المسددألة الث

 مقامه في استيفاء غلتها دون منفعتها.
 وفيها أهم النتااج والتوصيات.الخاتمة : 

وقد راعيت االختصار في هذا البحث والتركيز فدي صدلب المسدألة محدل 
وتجنددب  ،مددا أمكددن، مددع االقتصددار علددى أهددم مسدداال الموضددوع-البحددث 

 اضحة أو البعيدة.القضايا الو 
أسأل أن ينفع بهذه الورقات كاتبهدا وقاراهدا، وأن يوفدل للهددى  -تعالى–وه 
 والصواب.

 وسلم تسليًما كثيًرا. ،وعلى  له وصحبه ،وبارك على نبينا محمد ،وصلى ه  
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 المبحث اىدل
 مقدمات البحث

 وتحته أربعة مطالب:
 :ىدل: تعريف اإلجارة دمشردعيتااالمطلب ا
 تحته مسألتان:و 

 :جارةالمسألة اىدلى: تعريف اإل
اإلجدددارة فدددي اللغدددة: مصددددر أجدددر، وهدددي مشدددتقة مدددن األجدددر، وهدددو العدددوض 

 .(1 والجزاء على العمل، وهي مثلثة، والكسر فيها أفصل
، وكثير مدن البداحثين (2 وفي االصطالم، هي: تمليك المنفعة بعوض معلوم

مل عليه مدن ضدوابب، وهدو: دعقدد علدى لما اشت ؛يرتضي تعريف الحنابلة لعجارة
أو موصدوفة فدي الذمدة، أو  ،منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، مدن عدين معيندة

. إال أندده يعيبدده الطددول، ثددم هددو تعريددف بالرسددم ال (3 عمددل معلددوم بعددوض معلددومد
 بالحد.

 :لمسألة اليا:ية: مشردعية اإلجارةا
جماع األ ،والسنة ،اإلجارة عقد مشروع بالكتاب  مة.وا 

                                                 

(، 436محددديب، الفيروزأبددددادي   (، القدددداموس ال1/62( ينةدددر: مقدددداييس اللغدددة، ابددددن فدددارس  1 
 (.316والمطلع، البعلي   

(، شددرم حدددود 259(، أندديس الفقهدداء، القونددوي   254( ينةددر: طلبددة الطلبددة، النسددفي   2 
 (.2/283(، اإلقناع، الحجاوي  2/332(، مغني المحتا ، الشربيني  551ابن عرفة   

 (.2/381البهوتي   (، الروض المربع،1/339( منتهى اإلرادات، ابن النجار  3 
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 خئ ُّٱتعدددالى: -، وقدددال (1  َّ يي ىي مي خي حي ُّٱتعدددالى: -قدددال ه 

 جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ

 مظ  حطمض خض حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح

 مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع

، وقال (2  َّ  جه هن من خن حن جن ممخم حم جم هل  مل خل حلجل
 يئ ىئ نئ مئ ُّٱمدع الخضدر:  -عليه السدالم-في قصة موسى  -تعالى–

وغيرها من اآليات الدالة على  ،(3  َّ نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب
 مشروعية اإلجارة.

رضددي -فيمددا رواه عندده أبددو هريددرة  -صددلى ه عليدده وسدلم-ومدن السددنة قولدده 
تعالى: ياليوة أ:وا خصوماو يودو القياموة: رجو  أعطوى -قال هللا قال:   -ه عنه

 ،فاسوتدفى م:وه ،فأك  يم:ه، درجو  اسوتأجر أجيورا ،بي يو غدر، درج  باع حرا
 .(4 (أجره -دفي رداية: يعطه  -دلو يعط 
 ٱٱ.(5 (أعطدا اىجير أجره قب  أن يجف عرقهصلى ه عليه وسلم:  -وقوله 

                                                 

 .6( سورة الطالق، اآلية: 1 
 .28د26( سورة القص ، اآليات 2 
 .77( سورة الكهف، اآليات 3 
 (.2227رقم  3/83( أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا 4 
(، والبيهقي في 2443، رقم  3/510(  أخرجه ابن ماجه، أبواب الرهون، باب أجر األجراء 5 

 6/120ى، كتاب اإلجارة، باب ال تجوز اإلجارة حتى تكون معلومة وتكون األجرة معلومة الكبر 
(، وقال بعده: دوهذا ضعيف بمرةد، وقال ابن الملقن: هذا الحديث روي من طرق 11768رقم  

 .7/35كلها ضعيفةد. ينةر: البدر المنير 
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 .(1 (من استأجر أجيرا فليعلمه أجرهصلوات ربي وسالمه عليه:  -وقوله 
داسووتأجر رسوودل فددي حددديث الهجددرة:   -رضددي ه عنهددا-ومندده قددول عااشددة 

دهود  ،دأبد بكور رجوال مون ب:وي الودي  هاديوا خريتوا -هللا عليه دسلو صلى-هللا 
على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتياما، دداعداه غار يودر بعود يوالث ليوال 

 . (2  (براحلتياما صبح يالث
 والنصو  في هذا الباب كثيرة. 

، وممدن حكدى اإلجمداع: اإلمدام (3 وقدد أجمدع العلمداء علدى مشدروعية اإلجدارة
 ،(7 ، وابن رشد(6 ، والكاساني(5 ، وابن المنذر(4 شافعيال
 

                                                 

جوز اإلجارة حتى تكون معلومة ( أخرجه البيهقي مرفوعا في الكبرى، كتاب اإلجارة، باب ال ت1 
(، وابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على أبي 11765رقم   6/120وتكون األجرة معلومة 

هريرة وأبي سعيد في كتاب البيوع واألقضية، باب من كره أن يستعمل األجير حتى يبين له أجره 
 (.21511رقم   11/96
رقدم  3/89ر أجيدرا ليعمدل لده بعدد ثالثدة أيدام ( أخرجه البخاري، كتداب اإلجدارة، بداب إذا اسدتأج2 
 2264.) 
سماعيل بن علية ،( وُحكي الخالف في جوازها عن أبي بكر األصم3   ،والحسن البصري  ،وا 

وهم محجوجون بانعقاد إجماع من قبلهم ومن جاء بعدهم  وابن كيسان. ،والنهرواني ،والقاشاني
 على الجواز. 

 .5/48( األم، الشافعي، 4 
 .115جماع، ابن المنذر،  ( اإل5 
 .4/174( بدااع الصنااع، الكاساني، 6 
 .2/395( بداية المجتهد، ابن رشد، 7 
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 ، وغيرهم.(2 ، وابن بزيزة(1 وابن قدامة
 :مع:ى تدارد اإلجارتين على العقارالمسألة اليالية: 

والوصددول إليدده،  ،التددوارد تفاعددل، مددن الفعددل الثالثددي ورد، وهددو بلددو  الشدديء
-لددم يدخلدده، ومندده قولدده  أو ،وأشددرف عليدده، دخلدده ،بلغدده :أي .تقددول: ورد المدداء

 َّ ين ىن من خن ُّٱتعالى: 
 بلغه. :أي .(3 

الموافداة إلدى الشديء،  :قال ابن فارس: دالواو والراء والددال: أصدالن، أحددهما
 .(4 لون من األلواند :والثاني

ويسددتعمل عنددد المعاصددرين بمعنددي الددورود علددى الشدديء فددي وقددت واحددد، أو 
 .(5 الواحد تلو اآلخر

د القو   أو أقبلوا عليه مًعا. ،م الماء/ توارد القوُم إلى الماء: وردوهتقول: توارة
 وتوارد األعضاء إلى المجلس: وصلوا إليه الواحد تلو اآلخر.

والمقصددود بتددوارد اإلجددارتين هنددا: هددو أن يقددع علددى عقددار واحدددة عقدددا إجددارة 
مافي وقت واحد، إما للمدة نفسها،  تكدون مددة أحدد العقددين أطدول مدن األخدرى  وا 

 و أقل، وقد يكون أحد العقدين تاليا لآلخر.أ

                                                 

 .5/250( المغني، ابن قدامة، 1 
 .2/1030( روضة المستبين في شرم كتاب التلقين، ابن بزيزة، 2 
 .23( سورة القص ، اآلية: 3 
 ، مادة:  ورد(.6/105( مقاييس اللغة، 4 
، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، 2/1024جم الوسيب، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ( المع5 

 .3/2423أحمد مختار، 
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واإلجارتدددان الواردتدددان علدددى العقدددار قدددد تكوندددا بسددديطتين، أو تشدددغيليتين، وقدددد 
تكون إحداهما تشغيلية واألخرى تمويلية، كمدا لدو كاندت إحدداهما منتهيدة بالتمليدك 

 مثال.
 المطلب اليا:ي: طبيعة عقد اإلجارة:

عقدد الزم  مدن الطدرفين، وعقدد   أقسدام:والعقود من حيدث طبيعتهدا علدى ثالثدة 
 الزم من طرف جااز  من طرف  خر، وعقد جااز  من الطرفين.

والددالزم مددن الطددرفين: هددو كددل عقددد يتضددرر كددل واحددد مددن العاقدددين بفسددخه 
 يف ىف يث ىث ُّٱتعدددالى: -دون رضددداه، وهدددو األصدددل فدددي العقدددود؛ لقدددول ه 

 َّ يقىق
 1). 

هو كل عقدد يتضدرر أحدد عاقديده فقدب والجااز ألحد العاقدين الالزم لآلخر: 
 يتضددرر، جددااز مددن قبددل الددذي بفسددخه دون رضدداه، فالعقددد الزم مددن قبددل الددذي ال

فهو الزم من جهة السديدد؛  ،ألن له التنازل عن حقه، وذلك كعقد الكتابة ؛يتضرر
إذ ال يتضدددرر بالفسددد ، جدددااز مدددن جهدددة العبدددد؛ إذ هدددو الدددذي يتضدددرر بالفسددد ، 

الزمة من جهة الراهن والضامن والكفيدل، جداازة مدن جهدة وكعقود التوثقات، فهي 
 الداان؛ ألن الحل في التوثل له، فله إسقاطه.

والجااز للعاقدين هو كل عقد ال يتضرر أي واحد مدن العاقددين بفسدخه دون 
والوكالددة، أمددا الجعددل فددإن الجاعددل ال يتضددرر قطًعددا  ،والقددراض ،رضدداه، كالجعددل

لددده علدددى الغدددرر، وأمدددا القدددراض فدددإن رب المدددال بالفسددد ، وكدددذا المجعدددول لددده لدخو 
وهددو بددين الرجدداء والخددوف، وأمددا  ،والعامددل كالهمددا تترتددب مصددلحته علددى الددربل

                                                 

 .1( سورة الماادة، اآلية: 1 
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أو كانددت علددى صددورة الجعالددة،  ،الوكالددة فمحددل الجددواز فيهددا إن كانددت بغيددر أجددر
أمددا إن كانددت علددى صددورة اإلجددارة فهددي الزمددة، فددإن كانددت علددى صددورة الجعالددة 

ن كانددت تبرًعددا فددال يتضددرر أي واحددد مددن الطددرفين فعلددى مددا سددبل فددي  الجعددل، وا 
 بفسخها.

على أن المالكية يصرحون في الجعالة بلزومها للجاعل بشدروع المجعدول لده 
طرف أحد العاقددين في العمل، وحيناذ تنتقل إلى القسم الثاني الذي هو الزم من 

 جااز من اآلخر.
 زمت الجاعلة بالشروعد.: دول(2)في المختصر -رحمه ه- (1)قال خليل

وحيددث قيددل بدداللزوم فهددذان القسددمان تثبددت صددفة اللددزوم فيهمددا عنددد الحنفيددة 
والمالكيدددة بمجدددرد العقدددد، وعندددد الشدددافعية والحنابلدددة ال يلدددزم إال إذا تفدددرق العاقددددان 

البي ِّعان بالخيوار موا لوو :     عمال بقوله ؛ا أو تخاُيِرهما، فاختارا اللزومبأبدانهم
 .(3)(اختر :يقدل أحدها لصاحبه أد ،يتفرقا

 للعلماء في ذلك اتجاهان: فهل اإلجارة من العقود الالزمة أو الجاازة؟

                                                 

( هو: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، أبو المودة، الجندي المالكي المصدري، سدمع 1 
عبددد ه المنددوفي، درس بالشدديخونية، لدده  مددن ابددن عبددد الهددادي، وقددرأ علددى الرشدديدي، والزم الشددي 

كتابددده المشدددهور بالمختصدددر فدددي فقددده المالكيدددة، والتوضددديل شدددرم مختصدددر ابدددن الحاجدددب، وكتددداب 
، الددرر الكامندة، ابدن 1/357ينةر: الدياب المذهب، ابن فرحدون،  ه.767المناسك. توفي سنة 

 .2/207حجر، 
 2   )210.) 
حيل، كتدداب البيددوع، بدداب إذا لددم يوقددت فددي الخيددار هددل ( أخرجدده بهددذا اللفددا البخدداري فددي الصدد3 

(، وأخرجه في مواضع أخر ليس فيها عجز الحدديث، وكدذلك مسدلم فدي 2109رقم   3/64يجوز 
 (.1532، رقم  5/10كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان 
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أن اإلجددارة مددن العقددود الالزمددة التددي تلددزم العاقدددين متددى وقعددت  التجوواه اىدل:
صحيحة، عارية عن خيار الشرط والرؤية والعيب، وهذا مذهب جماهير العلماء، 

 .(4 ، والحنابلة(3 ، والشافعية(2 والمالكية ،(1 فهو قول الحنفية
 واستدلوا بما يلي:

 [.1]الماادة:  َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱتعالى: -: قول ه الدلي  اىدل
أمدر باإليفداء بدالعقود، وفسد  العقدد مدن أحدد  -تعدالى–: أن ه ددجه الدللة

 .(5 به -عالىت–العاقدين بإرادته المنفردة ليس من اإليفاء بالعقد الذي أمر ه 
: أن اإلجدددارة عقدددد معاوضدددة، فدددال يجدددوز ألحدددد طرفيددده أن يسدددتقل الووودلي  اليوووا:ي

 .(6 بفسخه إال بما يجوز فس  البيع به
فأشدبهت البيدع، فدال  ؛: قالوا: وألن فدي اإلجدارة تمليدك منفعدة بعدوضالدلي  اليالث

 .(7 يجوز نقضها مثله

                                                 

 .4/201، بدااع الصنااع، الكاساني، 15/79( المبسوط، السرخسي، 1 
، الفروق، القرافي، 2/1091لى مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ( المعونة ع2 
4/13. 
 .9/208، الحاوي الكبير، الماوردي، 1/400( المهذب، الشيرازي، 3 
، كشاف 5/99، المبدع في شرم المقنع، البرهان ابن مفلل 6/58( اإلنصاف، المرداوي، 4 

 .4/23القناع، البهوتي، 
 .4/201كاساني، ( بدااع الصنااع، ال5 
 .2/274، بداية المجتهد، ابن رشد الجد، 4/201( بدااع الصنااع، الكاساني، 6 
 .4/23، كشاف القناع، البهوتي، 5/233( المغني، ابن قدامة، 7 
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زا لمددددا وثدددل كددددل واحدددد مددددن : قدددالوا: لددددو كاندددت اإلجددددارة عقددددا جدددااالووودلي  الرابوووول
المتعاقدددين باالنتفدداع بمددا صددار إليدده، ولبطلددت الحكمددة مددن شددرعيتها؛ إذ ال يددأمن 

 .(1 من فس  صاحبه
: أن عقد اإلجارة عقد غير الزم، فيجوز لكل واحدد مدن المتعاقددين التجاه اليا:ي

 .(3 ، وهو قول شريل القاضي(2 فسخها بال عذر، وال يشترط رضا الطرف اآلخر
 سُتِدل له بما يلي:وا

 .(4 : أن اإلجارة فيها إباحة منفعة، فأشبهت اإلعارة في عدم اللزومالدلي  اىدل
ألن اإلجدارة عقدد  ؛جارة على اإلعارة قياس مع الفارق : بأن قياس اإلدي:اقش

فأشدبهت  ؛إلعارة، فهي عقد من عقود اإلرفاقفأشبهت البيع، بخالف ا ؛معاوضة
 الهبة.

ن اإلجدددارة أجيددزت للحاجددة، وال حاجددة إلدددى إثبددات صددفة اللدددزوم : أالوودلي  اليووا:ي
 .(5 لها

                                                 

 .2/148( قواعد األحكام ومصالل األنام، العز ابن عبد السالم، 1 
 .4/201ني، ، بدااع الصنااع، الكاسا15/79( المبسوط، السرخسي، 2 
( هو: شريل بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية الكوفي القاضي، له صحبة، ولي القضاء 3 

ه، وله 80ه، وقيل: 78ستين سنة، توفي سنة  -رضي ه عنهم-لعمر وعثمان وعلي ومعاوية 
، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة6/131ينةر: الطبقات الكبرى، ابن سعد،  أزيد من مااة سنة.

 .2/394ابن األثير، 
 .4/201( بدااع الصنااع، الكاساني، 4 
 .15/79( المبسوط، السرخسي، 5 
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ددز للحاجددة، وحاجددة الندداس إلددى دي:وواقش : بددأن اإلجددارة أصددل بددذاتها، فلددم ُتجة
البيع أكثر من حاجتهم إلى اإلجارة، فيلزم عنه جعل البيع عقدا جداازا غيدر الزم، 

 والتفريل بينهما تحكم.
 الترجيح: 

هدددو مدددذهب جمددداهير أهدددل العلدددم القاضدددي  –أعلدددم  -تعدددالى–وه  –الدددراجل 
بلزوم عقد اإلجدارة لطرفيده بمجدرد انعقداده صدحيحا، ال يجدوز ألحددهما فسدخه إال 
برضدا الطدرف اآلخدر، أو بطددروء العدوارض التدي تبطدل العقددد، كهدالك العدين فددي 

 إجارة المعين، أو تعطل منافعها، أو عجز المستأجر عن دفع األجرة.
 بين الطرفين ملك المستأجر المنفعة، وملك المؤجر األجرة. فإذا تم االتفاق

وال يخفددى أن العقددود تحكمهددا العوااددد والبنددود، مددا لددم يخددالف ذلددك النصددو  
الشدددددرعية والقواعدددددد والمقاصدددددد المرعيدددددة، أو يرجدددددع علدددددى أصدددددل العقدددددد بدددددالنقض 

 والبطالن.
 المطلب اليالث: مح  عقد اإلجارة:

 جارة، أو المعقود عليه ما هو؟والمقصود بهذا هو مورد عقد اإل
 هل يقع العقد على المنفعة، أو على العين التي تستوفى منها المنفعة؟

 اختلف العلماء في ذلك على ثالثة اتجاهات:
: وهددو الددذي عليدده جمدداهير أهددل العلددم أن المعقددود عليدده فددي عقددد التجوواه اىدل

 ،(2 ،  والمالكية(1 اإلجارة هو المنفعة، وهذا مذهب الحنفية
 

                                                 

 .5/127، تبيين الحقاال، للزيلعي 9/273( البناية في شرم الهداية، للعيني، 1 
 .2/1031، روضة المستبين، ابن بزيزة، 2/654( اإلشراف، القاضي عبد الوهاب 2 
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 .(2 ، والحنابلة(1 والشافعية
 أدلة هذا التجاه:

 استدلوا بأدلة كثيرة، منها:
: قددالوا: إن المعقددود عليدده هددو المسددتوفى بالعقددد، وذلددك هددو المنددافع الوودلي  اىدل

دون األعيان، ألنها التي يصل من المستأجر التصرف فيها بالبيع والهبة، وليس 
 .(3 له أن يتصرف في العين

: قدالوا: وألن األجدر يددفع فدي مقابدل المنفعدة، ومدا كدان العدوض فدي ليا:يالدلي  ا
 .(4 مقابله فهو المعقود عليه

البيدع،  : قالوا يشهد لقولنا اتفاق الفقهاء على أن اإلجدارة تصدل بلفداالدلي  اليالث
حمددل علددى أندده أراد اإلجددارة، ولددو حمددل علددى الدددار  ؛فلددو قددال: بعتددك داري شددهرا

 .(5 ألن البيع ال يتوقت لكان بيعا فاسدا،
: أن المعقود عليه هو العين الذي تستوفى منده المنفعدة، وهدو قدول التجاه اليا:ي
 ،(6 بعض الشافعية

                                                 

، مغني المحتا ، 6/81، العزيز شرم الوجيز، الرافعي، 7/295( البيان، العمراني، 1 
 .2/450الشربيني، 

 .3/546، كشاف القناع، البهوتي، 5/251( المغني، ابن قدامة، 2 
، المغني، ابن قدامة، 7/295، البيان، العمراني، 2/654( اإلشراف، القاضي عبد الوهاب، 3 
5/251. 
 ( المراجع السابقة.4 
 .655-2/654ضي عبد الوهاب، ( اإلشراف، القا5 
 .6/81، العزيز شرم الوجيز، الرافعي، 7/295( البيان، العمراني، 6 
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 .(1 منهم أبو إسحاق المروزي 
 استدلوا بأدلة أيضا، منها: 

: أن المنفعددددة معدومددددة وقددددت إنشدددداء العقددددد، والعقددددد علددددى المعدددددوم الوووودلي  اىدل
 .(2 باطل

مداالمندافع إمدا أنهدا موجدودة  : بدأند:دقش مقددرة الوجدود، ولهدذا صدل إيدراد  وا 
العقد عليها، إذ العقد ال يرد إال على موجدود، ولدوال أنهدا مقددرة الوجدود لكدان ذلدك 

 .(3 في معنى بيع المعدوم بمؤخر، وذلك ممنوع
: قالوا: ألن اللفا في اإلجارة يضاف إلى العين وليس إلى المنفعدة، الدلي  اليا:ي

 .(4  ترى أنك تقول:  جرتك داري أال
: بددأن اللفددا إنمددا أضدديف إلددى العددين؛ ألنهددا محددل المنفعددة ومنشددؤها، د:وودقش

 . (5 كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان، والمعقود عليه حقيقة الثمرة
فوجدب أن تكدون العدين ؛ عين هدي التدي تسدتوفى منهدا المندافع: أن الالدلي  اليالث

 .(6 هي مورد العقد

                                                 

( هو: إبراهيم بن أحمد، أبدو إسدحاق المدروزي، تفقده علدى أبدي العبداس ابدن سدريج، انتهدت إليده 1 
ينةدر: تداري   ه.340تصدر المزندي، تدوفي بمصدر سدنة رااسة الشافعية ببغداد، له شرم علدى مخ

 .2/467، تهذيب األسماء واللغات، النووي، 6/11داد، الخطيب البغداي، بغ
 .2/450، مغني المحتا ، الشربيني، 9/206( الحاوي الكبير، الماوردي، 2 
 .6/81( العزيز شرم الوجيز 3 
 .5/251، المغني، ابن قدامة، 6/81( العزيز شرم الوجيز، الرافعي، 4 
 .8/8( المغني، ابن قدامة، 5 
 .6/81العزيز شرم الوجيز، الرافعي، ( 6 
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: بأنددده لدددو كدددان مدددورد عقدددد اإلجدددارة هدددو العدددين المتندددع رهدددن العدددين قشد:ووود 
المسدتأجرة، وكدذلك تدأجير العدين المرهوندة، وال خددالف فدي جدواز ذلدك، فددل علددى 

 .(1 أن محل العقد هي المنفعة
ويحدددث لدده بدددل مددع بقدداء  ،: أن اإلجددارة تددرد علددى كددل مددا يتجددددالتجوواه اليالووث

، (2 ماء البار والعين مثال، وهو قول ابن تيميةعينه، سواء كان عينا أو منفعة، ك
 . (3 وابن القيم

قدالوا: إن الدذي دلدت عليدده األصدول أن األعيدان التدي تحدددث شدياا فشدياا مددع 
بقاء أصلها حكمها حكم المنافع، كالثمرة في الشدجرة، واللدبن فدي الحيدوان، والمداء 

حبددديس األصدددل فدددي البادددر، ولهدددذا ُسدددوي بدددين الندددوعين فدددي الوقدددف، فدددإن الوقدددف ت
وتسددبيل المنفعددة، فكمددا يجددوز أن تكددون فاادددة الوقددف منفعددة السددكنى، وأن تكددون 

 .(4 ثمرة، فكذلك في اإلجارة
: بددأن المتقددرر عنددد جميددع الفقهدداء أن تمليددك األعيددان بعددوض يكددون د:وودقش

بيعددا، وتمليددك المنددافع بعددوض يكددون إجددارة، فددإذا وجددد مددا يددرد علددى العددين وهددو 
قاء أصله، كالثمرة من الشجر، والماء من العيون، واللبن مدن مشابه للمنفعة مع ب

الةاددر، فيسددتثنى مددن األصددل العددام، كاالسددتاجار علددى صددبق الثددوب، فددإن العقددد 
 .(5 على الصبق، وأما المصبو  به فيدخل تبعا

                                                 

 .5/251، المغني، ابن قدامة، 6/654( اإلشراف، القاضي عبد الوهاب، 1 
 . 30/230( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 2 
 .3/215( إعالم الموقعين، ابن القيم، 3 
 .216-3/215( إعالم الموقعين، ابن القيم، 4 
 .6/15( اإلنصاف، المرداوي، 5 
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 :الترجيح
أندده ال خددالف بددين هددذه األقددوال،  -أعلددم  -تعددالى–وه  -الددذي يةهددر لددي 
 أن العين ال تملك باإلجارة، بل المملوك هو منفعتها. فاإلجماع حاصل على

غير أن القول الثاني له حا من النةر فيما إذا تعلقت المنفعة بعين معيندة، 
ولم تكن موصوفة في الذمة، بحيث ال يقبل المستأجر استيفاءها من عدين أخدرى 

 ولو كانت مشابهة، إذا كان له في العين المعينة مقصد واضل.
جدددددارة األعمددددال، فقدددددد يقدددددع العقدددددد علددددى العمدددددل، وهدددددو المنفعدددددة ومثددددل هدددددذا إ

المقصددودة، بغددض النةددر عمددن يددؤدي هددذا العمددل، وقددد يقددع علددى عمددل شددخ  
إذ قسددموا اإلجددارة إلددى قسددمين:  ؛هددذا ةدداهر فددي صددنيع فقهدداء الشددافعيةبعيندده، و 

إجددارة واردة علددى عددين، كإجددارة شددخ  معددين للعمددل، أو دابددة معينددة للركددوب، 
جددارة وار  دة علددى الذمددة، كاسدددتاجار دابددة موصددوفة للحمدددل، فاإلجددارة هنددا علدددى وا 

 الحمل، وليس على الدابة التي تحمل.
وهو ما يتفل أيضا مع صدنيع الحنابلدة، ففدي التعريدف المختدار عنددهم: أنهدا 

أو موصدوفة فدي  ،عقد على منفعة مباحة معلومة، مددة معلومدة، مدن عدين معيندة
 الذمة.

 ،قهددداء اإلجددارة إلدددى قسددمين: إجدددارة علددى األعيدددانوهددذا ةدداهر فدددي تقسدديم الف
جارة على األعمال.  وا 

جارة األعمال وهي منافع األشخا ، جعلوها نوعين: أجير خا  وأجير  ،وا 
 عام.
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وهو المنفعة هنا بغض النةر عمدن  ،فاإلجارة على األعمال تقع على العمل
صدودة لدذاتها، يؤدي هذا العمل، وفي إجارة األعيان تتعلل بدذات معيندة، وهدي مق
 ال يلزم المستأجر بقبول العمل إذا لم ينجزه الشخ  المعين للعمل.

فلو نزل هذا التقسيم على إجارة منافع األعيان لترجل االتجاه الثاني، ووجهه 
تعلل رغبة المستأجر بمنفعدة عدين معيندة، فأشدبه فدي ذلدك األجيدر الخدا ، وه 

 أعلم.
 البحث:المطلب الرابل: تحرير المسألة مح  

، في إعادة تأجير (2 ، أو مالك منفعته(1 صورة المسألة أن يرغب مالك عقار
 العقار نفسه على طرف ثالث، وهو المستأجر الثاني هنا.

فددددال يخلددددو المددددؤجر هنددددا مددددن أن يكددددون مالددددكة العقددددار، أو المسددددتأجرة مالددددكة 
 المنفعة.

ندددة أو فدددإن كدددان المسدددتأجر فدددال يخلدددو إمدددا أن تكدددون المنفعدددة مدددن عدددين معي
موصوفة في الذمة، وأن يؤجرها قبل قبض المنفعة أو بعد قبضدها، وعلدى المالدك 

 نفسه أو على غيره، فهذه ثمان صور.
ن كان المؤجر هو المالك فال يخلدو إمدا أن تكدون المنفعدة مدن عدين معيندة  وا 
أو موصددوفة فددي الذمددة، ثددم إمددا أن يؤجرهددا قبددل تمكددين المسددتأجر األول منهددا أو 

مدا أن يؤجرهددا علددى المسدتأجر األول أو علددى غيددره، فهدذه ثمددان صددور بعدده، ثددم إ
 أيضا.

                                                 

 أو الوحدة التجارية  المحل أو المكتب(. ،ة السكنية  فيال أو شقة(( الوحد1 
 ( وهو المستأجر.2 
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وعلى الصور الستة عشر إمدا أن يؤجرهدا للمددة المشدغولة بالعقدد السدابل، أو 
 لمدة تليها، أو هما معا، فهذه ثمان وأربعون صورة.

وعلى الصور الثمان واألربعين، إمدا أن تكدون األجدرة مسداوية لألجدرة األولدى 
 ر أو أقل، فهذه مااة وأربع وأربعون صورة.أو أكث

هددذا مددا تقتضدديه القسددمة العقليددة سددبرا وتقسدديما، غيددر أن هددذه الصددور كثيددر 
 منها متشابه، وبعضها ال يرد على ما نحن فيه. 

والمقصدددود بالبحدددث أصدددالة النةدددر فدددي مسدددألة تدددأجير العقدددار المشدددغول بعقدددد 
 د الصور المذكورة أعاله.إجارة سابل كأصل عام، ومنه يتفرع النةر في  حا

سددديتركز البحدددث حدددول مسدددألة إجدددارة الوحددددة السدددكنية  ولتحديدددد المسدددألة أكثدددر
 الفددديال( أو الشدددقة المشدددغولة بعقدددد إجدددارة سدددابل، سدددواء كاندددت مسدددتقلة، أو كاندددت 
الشقة ضمن عمارة تحوي عددا من الشدقل، أو كاندت الفديال ضدمن مجمدع يحدوي 

أو ضدددمن مجمدددع تجددداري، أو مكتبدددا  ،تقالعدددددا مدددن الفلدددل، أو محدددال تجاريدددا مسددد
 ضمن مجمع إداري.

 ويمكن جعل أصول المساال السابقة في المباحث التالية.
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 المبحث اليا:ي
 تأجير المستأجر العين المؤجرة

 وتحته خمسة مطالب:
 :لمؤجرة على غير المالك قب  قب ااالمطلب اىدل: تأجير المستأجر العين ا

ي المسدألة ينبغدي التنبيده علدى أن فدرض المسدألة قبل ذكدر كدالم أهدل العلدم فد
أن يقددوم المسددتأجر الثدداني فددي االنتفدداع مقددام المسددتأجر األول أو دوندده فددي المدددة 
 ،واالسددتعمال، فلددو اسددتأجر رجددل دارا للسددكنى، فأجرهددا لمددن يجعلهددا محددل خياطددة

أو غيددر ذلددك مددن أنددواع االنتفدداع التددي تضددر بمصددلحة المالددك لددم يجددز  ،أو جددزارة
 رفه، وال ينبغي أن يكون هذا محل خالف أو بحث.تص

أو تقييده بموافقدة  ،أو منعه ،ومثله لو اشتمل العقد على شرط بإجازة التأجير
 المالك.

نمددا الكددالم فيمددا لددو أراد تأجيرهددا لمددن يقددوم مقامدده فددي اسددتيفاء المنفعددة مدددة  وا 
 وكيفية.

 اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على اتجاهين:
، وقددول عنددد (2 ، والشددافعية(1 ، وهددو المددذهب عندد الحنفيددةه اىدل: التحووريوالتجووا
 .(3 الحنابلة

 واستدلوا بما يلي:

                                                 

 .1/262، الجوهرة النيرة، العبادي 6/91( الدر المختار، الحصكفي 1 
 .147د2/146( الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي 2 
 .6/35، اإلنصاف، المرداوي 5/277( المغني، ابن قدامة 3 
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إذا اشوتريت شوي ا رضدي ه عنده، وفيده:  -: حديث حكيم بن حدزام الدلي  اىدل
 .(1 (فال تبعه حتى تقب ه
ن : أن اإلجدارة بيدع منفعدة، فهدي داخلدة فدي عمدوم النهدي عدددجه السوتدلل
 بيع الشيء قبل قبضه.

بدددالفرق بدددين البيدددع واإلجدددارة، ذلدددك أن البيدددع متعلدددل باألعيدددان، وهدددي  دأجيوووب
محسوسددة، فاشددترط قبضددها، بخددالف اإلجددارة، فمحلهددا منددافع تلددك األعيددان، وهددي 

ا، فال يشترط فيها القبض.  غير موجودة حسًّ
، رضددي ه عندده-: حددديث عمددرو بددن شددعيب عددن أبيدده عددن جددده الوودلي  اليووا:ي

 .(2 (دل بيل ما ليس ع:دكوفيه:  
: أن فددي بيددع المسددتأجر المنفعددة قبددل قبضددها بيًعددا لمدددا ال ددجووه السووتدلل

 يملك، وقد ورد النهي عنه.
: بددأن اإلجددارة بيددع منفعددة، والمنفعددة معدومددة وقددت العقددد، ولددو كانددت دأجيووب

يددع، بيعددا حقيقددة لمددا جدداز بيعهددا، ولمددا سددميت إجددارة، فلمددا سددميت باسددم غيددر الب
 واستقلت بأحكام دونه، دل على أنها ليست بيعا، فال يشملها الحديث.

 

                                                 

 11/358(، وابدددددن حبدددددان فدددددي صدددددحيحه، 15316رقدددددم   24/32د فدددددي المسدددددند، ( رواه أحمددددد1 
 (.10465(، والبيهقي في الكبرى، رقم 3983رقم 
(، 3504رقدم  3/303( رواه أبو داود في كتاب اإلجارة، باب فدي الرجدل يبيدع مدا لديس عندده، 2 

(، 1234م رقدد 2/515والترمددذي فددي أبددواب البيددوع، بدداب مددا جدداء فددي كراهيددة بيددع مددا لدديس عندددك 
(. قددال الترمددذي: دوهددذا 4625رقددم  1/897والنسددااي فددي كتدداب البيددوع، بدداب بيددع مددا لدديس عندددك 

 حديث حسن صحيلد.
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فالمراد بالحديث النهي عن أن يبيع اإلنسان عيندا  ثم لو ُسلِدم بأن اإلجارة بيع
 .(1 مملوكة لغيره ثم يسعى في تحصيلها، أو يبيعه ما ال يقدر على تسليمه

ل يح  سلف دبيول، دل وفيه:  : ما ورد في الحديث السابل أيضا، الدلي  اليالث
 .(2 (شرطان في بيل، دل ربح ما لو ي من

لعدم قدبض  ؛: أن المنافع لم تدخل في ضمان المستأجرددجه الستدلل به
 .(3 العين، فال يجوز له التصرف فيها وأخذ ربل في مقابلها

: بما أجيب عن الدليل السابل، من أن المنافع معدومة، قبضت ديجاب ع:ه
 أو لم تقبض.  العين

، (5 ، والدراجل عندد الحنابلدة(4 وهو المدذهب عندد المالكيدة التجاه اليا:ي: الجداز،
 .(7 ، والشافعية(6 وهو قول في مذهب الحنفية 

 واستدلوا بأدلة، منها:
األصل العام، وهو أن األصل في المعامالت الحل واإلباحة، وفي  الدلي  اىدل:

 يرد دليل التحريم.العقود الصحة والنفاد، ما لم 
لددده  زفجدددا ؛: قدددالوا: وألنددده قدددد ملدددك منفعدددة العدددين المدددؤجرة بالعقددددالووودلي  اليوووا:ي

 التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات الجاازة، ومنها اإلجارة.

                                                 

 .3/193( إعالم الموقعين، ابن القيم 1 
 ( سبل تخريجه قريبا.2 
 .5/81، المبدع، البرهان ابن مفلل، 5/277( المغني، ابن قدامة، 3 
 .1/370كافي، ابن عبدالبر ، ال5/114( المنتقى، الباجي 4 
 .3/566، الكشاف، البهوتي 6/34( اإلنصاف، المرداوي 5 
 .4/425، الفتاوى الهندية 6/91( رد المحتار، ابن عابدين 6 
 .3/146، الفتاوي الكبرى، الهيتمي 3/166، حاشية البجيرمي 1/304( المهذب، الشيرازي، 7 
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: أن المعقددود عليدده هددو منددافع العددين، وهددي معدومددة حددين العقدددد، الوودلي  اليالووث
لنهدي عدن ربدل مدا لدم يضدمن، أو لم تقدبض، فدال يددخل ذلدك فدي ا ،قبضت العين

 وال في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.
 الترجيح: 

القول الثاني، وهو أنه ال يشترط القدبض  –وه أعلم  -الذي يةهر رجحانه 
ددا النتقددال ملددك المنفعددة للمسددتأجر، بددل يكفددي وقددوع العقددد صددحيحا، فتلددزم بدده  حسًّ

 األجرة على المستأجر، وينتقل إليه ملك المنفعة.
أو لم تقبض، وقد أجداز  ،: أن المنافع معدومة، قبضت العينددجه الترجيح

 الشارع تأجيرها مع كونها معدومة، فدل ذلك على أنها بخالف البيع في ذلك.
غيدددر أنددده يحسدددن أال يبدددادر المسدددتأجر فدددي التصدددرف فدددي العدددين المسدددتأجرة 

هدا مددة إجارتهدا معاوضة بإعادة تأجيرهدا قبدل تمكينده منهدا، أمدا تبرعده بهدا أو وقف
فال حر  فيه، النتفاء النزاع فيما لو لم يمكن من العين ذاتها، بخالف لو عاوض 

 عليها ثم عجز عن تسليمها.
 :  قب ااالمطلب اليا:ي: تأجير المستأجر العين المؤجرة على المالك قب

 اختلف العلماء في هذه الصورة أيضا على اتجاهين:
، وهدو قدول عندد (2 ، والشدافعية(1 هب عند الحنفية، وهو المذالتجاه اىدل: الم:ل

 .(3 الحنابلة
 واستدلوا بأدلة، منها:

                                                 

 .1/262نيرة، العبادي ، الجوهرة ال6/29( الدر المختار، الحصكفي 1 
 .3/166، حاشية البجيرمي 5/265( روضة الطالبين، النووي 2 
 .6/34، اإلنصاف، المرداوي 5/277( المغني، ابن قدامة 3 
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: أن عقددددد اإلجددددارة مددددن عقددددود المعاوضددددات، فيشددددترط فيهددددا لجددددواز الوووودلي  اىدل
 .(1 التصرف فيها القبض كالبيع

ن فددي تأجيرهددا علددى مؤجرهددا يلددزم مندده تمليددك المالددك، وهددو غيددر أ: الوودلي  اليووا:ي
 .(2 جااز
: بدأن المملدوك للمالدك إنمدا هدي العدين، أمدا منفعتهدا فقدد انتقلددت يجواب ع:وهد 

 زوز لدده تأجيرهددا علدى غيددر المالددك جدداملكيتهدا للمسددتأجر بعقددد اإلجددارة، وكمدا يجدد
 لعدم الفرق. ؛على المالك

 واستدلوا باألدلة نفسها المذكورة في أدلة القول األول من الصورة األولى.
، (4 ، واألصدددل عندددد الشدددافعية(3 وهدددو مدددذهب المالكيدددة، التجووواه اليوووا:ي: الجوووداز

 .(5 والراجل عند الحنابلة
 واستدلوا بأدلة منها: 

 ما لم يرد دليل التحريم. ،: األصل العام في إباحة العقود وجوازهاالدلي  اىدل
ومددة، وال تصدددير : أن مددورد عقدددد اإلجددارة علدددى المنددافع، وهدددي معدالوودلي  اليوووا:ي

 .(6 فال يؤثر ذلك في الحكم ؛مقبوضة بقبض العين

                                                 

 .2/325، الكافي، ابن قدامة، 5/277( المغني، ابن قدامة، 1 
 .9/107( رد المحتار، ابن عابدين، 2 
 (.1/370ابن عبدالبر   (، الكافي،5/114( المنتقى، الباجي  3 
، المهدددذب، 5/402(، وينةدددر: حليدددة العلمددداء، الشاشدددي، 5/265( روضدددة الطدددالبين، لندددووي  4 

 .1/403الشيرازي، 
، الكشدددددداف، البهددددددوتي 6/35(، اإلنصدددددداف، المددددددرداوي، 6/34( تصددددددحيل الفددددددروع للمددددددرداوي  5 
 3/566.) 
 .1/403( المهذب، الشيرازي، 6 
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 الترجيح:
ألن العدين التدي  ؛ه في هذه الصدورة هدو جدواز اإلجدارةالذي يةهر لي رجحان

تسدددتوفى منهدددا اإلجدددارة ملدددك لددده، وهدددي بيدددده، وضدددمانها عليددده، وهدددي أخدددف مدددن 
 الصورة األولى في نةري، فالغرر فيها ضعيف.

لددى الربددا فيمددا إذا غيددر أندده ينبغددي أن يقيددد ذلددك بددأال تكددون المعاملددة حيلددة إ
كانددت أجددرة العقددد الثدداني معجلددة وأقددل مددن أجددرة العقددد األول وهددي مؤجلددة، كددأن 
يددؤجر المالددك عقدداره بمااددة ألددف للسددنة تدددفع فددي نهايددة السددنة، ثددم يؤجرهددا عليددده 

 المستأجر بثمانين ألفا حالة.
أو عكس العينة، كأن يستأجرها المستأجر من المؤجر بثمانين ألفا حالة، ثدم 

 جرها عليه بمااة ألف مؤجلة إلى نهاية السنة. يؤ 
 وهي من المساال المشكلة في بيوع اآلجال.
 :لمؤجرة على غير المالك بعد قب ااالمطلب اليالث: تأجير المستأجر العين ا

إذا اسدددتأجر شدددخ  عيندددا معيندددة وقبضدددها وملدددك منفعتهدددا، فهدددل يجدددوز لددده 
 تأجيرها على غير مالكها؟
 على اتجاهين:  اختلف العلماء في ذلك
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 : ذهددب جمدداهير أهددل العلددم إلددى جددواز هددذه اإلجددارة، فهددو مددذهبالتجوواه اىدل
، وهدددددو قدددددول جماعدددددة مدددددن (4 ، والحنابلدددددة(3 ، والشدددددافعية(2 ، والمالكيدددددة(1 الحنفيدددددة
 ، وعليه العمل والفتوى لدى عموم المسلمين.(5 السلف

 استدلوا بأدلة، منها:
عدددة العددين بالعقدددد، فجدداز لددده تمليكهددا لغيدددره : أن المسدددتأجر ملددك منفالوودلي  اىدل

 .(6 بعوض وبغيره، كساار أمالكه
: قيداس اإلجدارة علدى عقدد البيدع، بجدامع المعاوضدة فدي كدل منهمدا، الدلي  اليا:ي

فكمدددا أن المشدددتري يجدددوز لددده التصدددرف فدددي العدددين بعدددد قبضدددها، وال كدددالم للبدددااع 
 .(7 حيناذ، فكذلك المؤجر؛ لعدم الفارق 

 

                                                 

، الفتددداوى الهنديدددة، 5/18، رد المحتدددار، ابدددن عابددددين، 4/206ي، ( بددددااع الصدددنااع، الكاسدددان1 
4/425. 
، مواهدددب الجليدددل، الحطددداب، 5/416، التدددا  واإلكليدددل، المدددواق، 5/114( المنتقدددى، البددداجي، 2 
5/417. 
، روضددددددة الطددددددالبين، النددددددووي، 1/403، البيددددددان، العمرانددددددي، 1/403( المهددددددذب، الشدددددديرازي، 3 
5/265. 
، كشداف القنداع، 5/80، المبدع، البرهان ابدن مفلدل، 1/430ين، أبو يعلى، ( الروايتين والوجه4 

 .3/566البهوتي، 
بددن عبددد الددرحمن، رين، ومجاهددد، وعكرمددة، وأبددي سددلمة ( مددنهم: سددعيد بددن المسدديب، وابددن سددي5 

 .8/54، المغني، ابن قدامة، 9/28والنخعي، والشعبي، والثوري. ينةر: المحلى، ابن حزم، 
 .4/15، كشاف القناع، البهوتي، 5/417يل، الحطاب، ( مواهب الجل6 
 .1/340( المهذب، الشيرازي، 7 
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: ال يجوز للمستأجر تأجير العدين المدؤجرة، وهدو روايدة عدن اإلمدام :يالتجاه اليا
 .(2 اختارها منهم القاضي أبو يعلى،(1 أحمد

ل يح  سولف دبيول، دل شورطان فوي صلى ه عليه وسدلم:  -استدلوا بقوله 
-، والشداهد منده قولده (3  (بيل، دل ربح موا لوو ي ومن، دل بيول موا لويس ع:ودك

(، والمنددافع لددم تدددخل فددي ضددمان دل ربووح مووا لووو ي وومن:  صددلى ه عليدده وسددلم
المستأجر األول بالقبض، بل ضمانها على المالك المدؤجر، فلدم يجدز لده تمليكهدا 

 .(4 لغيره معاوضة
: بأن المنافع فدي اإلجدارة معدومدة، وقبضدها وضدمانها بقدبض العدين دي:اقش

مددن ملددك شددياا التددي تسددتوفى منهددا، فتدددخل فددي ملددك المسددتأجر بمجددرد القددبض، و 
 فضمانه عليه.

 :الترجيح
هو القول بجواز تأجير المسدتأجر للعدين  –وه أعلم  –الذي يةهر رجحانه 

ه أندده ملدك بالعقدد منددافع العدين، والملددك دليدل جددواز هدالمسدتأجرة بعدد قبضددها، ووج
 التصرف في المملوك وصحته.

                                                 

، اإلنصدددددداف، 5/277، المغنددددددي، ابددددددن قدامددددددة، 1/430( الددددددروايتين والددددددوجهين، أبددددددو يعلددددددى، 1 
 ..6/34المرداوي، 

( هو محمد بن الحسين بن محمد بدن خلدف، أبدو يعلدى القاضدي، يعدرف بدابن الفدراء، ولدد سدنة 2 
مددددن تصددددانيفه: عيددددون المسدددداال، والعدددددة فددددي أصددددول الفقدددده، ومسدددداال الخددددالف، وكتدددداب ه، 380

ينةددددر: طبقددددات الحنابلددددة، ابددددن أبددددي يعلدددددى،   ه.458الددددروايتين والددددوجهين وغيرهددددا، تددددوفي سددددنة 
 .1/693، مناقب اإلمام أحمد، ابن الجوزي، 2/193
 ( سبل تخريجه.3 
 .5/81بن مفلل، ، المبدع، البرهان ا5/277( المغني، ابن قدامة، 4 
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 :(1 غير أنه يحسن ذكر شروط صحة هذا التأجير
 أو أقل. ،تأجر الثاني مثل المستأجر األول في االنتفاعأن يكون المس -1
 .(2 أال يكون المؤجر األول قد اشترط في العقد منع إعادة التأجير -2
أن يكددون العقددد الثدداني  التددأجير مددن البدداطن( بمثددل مدددة العقددد األول أو  -3

 أقل منه.
 أال يكون ذلك حيلة على الربا. -4

 :ين المؤجرة على المالك بعد قب ااالعالمطلب الرابل: تأجير المستأجر 
 اختلف العلماء في هذه الصورة أيضا على اتجاهين:

، (3 ، وهدددو قدددول جمهدددور العلمددداء، فهدددو مدددذهب المالكيدددةالتجووواه اىدل: الجوووداز
 . (6 ، وهو قول عند الحنفية(5 ، والمذهب عند الحنابلة(4 والشافعية

 واستدلوا بأدلة، منها:
إلجارة على البيع، بجامع الملكيدة، فكمدا أن المشدتري يجدوز : قياس االدلي  اىدل
كذلك يجدور للمسدتأجر تدأجير العدين  المشتراة بعد قبضها من بااعها له بيع العين

 .(7 على مالكها، فكل منهما تصرف فيما يملك التصرف فيه
                                                 

( هددذه الشددروط مسددتفادة مددن ضددوابب تددأجير العقددار مددن البدداطن الددذي وضددعته الهياددة الشددرعية 1 
، 51ينةدددر: الضدددوابب المستخلصدددة مدددن قدددرارات الهيادددة الشدددرعية لبندددك الدددبالد،   لبندددك الدددبالد.

 .158الضابب 
 .تعالى-إن شاء ه -يانه في موضعه ( وهو شرط صحيل على ما يأتي ب2 
 .5/406، مواهب الجليل، الحطاب، 1/370الكافي، ابن عبدالبر  (3 
 .2/333، مغني المحتا ، الشربيني 5/265( روضة الطالبين، النووي 4 
 .3/617، مطالب أولي النهى، للرحيباني 3/566( كشاف القناع، البهوتي 5 
 .6/29( الدر المختار، الحصكفي 6 
 .1/403( المهذب، الشيرازي، 7 
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: قيدداس العاقددد علددى غيددر العاقددد بجددامع حريددة التملددك، فكمددا يجددوز الوودلي  اليووا:ي
شراء ما باعه بعد قبض المشتري له، فكذلك يجوز للمؤجر استاجار العين  للبااع

 .(1 المؤجرة بعد قبض المستأجر لها
قددالوا: إن المنفعددة مملوكددة للمسددتأجر، فجدداز لدده اسددتيفاء المنفعددة بنفسدده، أو 

 بتمكين غيره منها، أو بتأجيرها.
المسدتأجرة علدى عددم جدوار تدأجير المسدتأجر العدين  :، أيالتجاه اليوا:ي: الم:ول

، وروايدة فدي (3 ، ووجده عندد الشدافعية(2 المؤجر نفسده، وهدو المدذهب عندد الحنفيدة
 .(4 مذهب الحنابلة
: أن تأجيرها علدى المدؤجر نفسده يدؤدي إلدى تنداقض األحكدام، وبيدان ددليلاو

ذلك أن تسليم العين المؤجرة مسدتحل علدى مالدك العدين بعقدد اإلجدارة األول، فدإذا 
تسددليم العددين مسددتحقا لدده، فيصددير مسددتحقا لمددا ُيسددتحل عليدده، أو اسدتأجرها صددار 

 . (5 هو تمليك المالك ما يملك، وهذا تناقض
: بددأن المعقددود عليدده فددي اإلجددارة هددو المنفعددة، وقددد خرجددت مددن ديجوواب ع:ووه

ملك المؤجر صاحب العين بالعقد الصحيل، واستاجاره لهدا ابتيداع لمنفعدة يملكهدا 
ن تعلقت بعين هي م  لكه.غيره وا 

 
                                                 

 . 2/361، شرم منتهى اإلرادات، البهوتي، 5/253الطالبين، النووي،  ( روضة1 
، الجدوهرة النيدرة، العبدادي 6/29، الددر المختدار، الحصدكفي 7/304( البحر الراال، الزيلعدي، 2 
1/262. 
 .5/253، روضة الطالبين، النووي، 7/408( الحاوي الكبير، الماوردي، 3 
 .6/34( اإلنصاف، المرداوي، 4 
 .5/277لمغني، ابن قدامة، ( ا5 
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 :الترجيح
الددذي يةهددر رجحاندده دددد وه أعلددم دددد القددول بجددواز تددأجير العددين المددؤجرة علددى 

 مالك العين. 
وينبغددي أن يالحددا مددا ذكددر فددي الصددورة الثانيددة ممددا لددو اتخددذت هددذه الصددورة 

 حيلة على الربا كما هي صورة العينة أو عكس العينة عند من يحرمها.
 

ا يم:ل المستأجر من التصرف في المطلب الخامس: ت مين العقد شرط
 :الم:فعة

: أن يشددددترط المددددؤجر علددددى المسددددتأجر االنتفدددداع بددددالعين دصوووودرة المسووووألة
أو تمكددين غيددره مددن  ،المسددتأجرة بنفسدده، ويمنعدده مددن تأجيرهددا علددى طددرف ثالددث

االنتفدداع بهددا، فهددل يصددل العقددد مقرونددا بهددذا الشددرط، أو يبطددل، أو يصددل العقددد 
 ويبطل الشرط؟
 ماء في ذلك على ثالثة اتجاهات:اختلف العل
: أن العقددد صددحيل والشددرط باطددل، وهددو مددذهب جمهددور العلمدداء: التجوواه اىدل

 .(4 ، والحنابلة(3 ، والشافعية(2 ، والمالكية(1 الحنفية
 واستدل الجمهور بما يلي:

إن هذا شدرط يندافي مقتضدى العقدد، وبيدان ذلدك أن مدن  ثدار  :: قالواالدلي  اىدل
يل انتقددال ملكيددة المعقددود عليدده مددن البددااع إلددى المشددتري، ويلددزم مددن العقددد الصددح

                                                 

 .6/28، رد المحتار، ابن عابدين، 8/17( البحر الراال، ابن نجيم، 1 
 ، .2/853( عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، 2 
 .7/353، البيان، العمراني، 2/257( المهذب، الشيرازي، 3 
 .4/15، كشاف القناع، المرداوي، 5/922( المبدع، البرهان ابن مفلل، 4 
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ذلك انتقال جميع ما كان مباحا للمالك األول إلى المالك الجديد، ومن ذلك جواز 
أو بتمكدين غيدره منده، ومنعده مدن  ،واسدتهالكه بنفسده ،واالنتفاع به ،التصرف فيه

 .(1 ذلك يضاد هذا المقتضى
تعلل بمنفعة العين، وهي مملوكة للبااع وضمانها : بأن اإلجارة تديجاب ع:ه

وغيددددر ذلددددك مددددن  ،والوقددددف ،والهبددددة ،عليدددده، ويجددددوز لدددده التصددددرف فيهددددا بددددالبيع
التصددرفات، واشددتراط المددؤجر علددى المسددتأجر االنتفدداع بنفسدده ال ينددافي مقتضددى 

 العقد، بل فيه مصلحة للمالك، وال مضرة على المستأجر. 
بيدددع، ووجددده ذلدددك أن مدددن بددداع شدددياا وشدددرط علدددى : القيددداس علدددى الالووودلي  اليوووا:ي

مبتاعدده عدددم بيعدده، فددإن شددرطه لغددو، والمبتدداع والمسددتأجر كالهمددا ملددك المعقددود 
 .(2 عليه بالعقد الصحيل، فجاز لهما التصرف فيه، وال فرق 

: بالفرق بين مورد العقدين، ففي البيع هو العين المبيعدة، بحيدث ديجاب ع:ه
تقل ضمانها إلى المبتاع، بخالف مورد عقد اإلجارة ينفصل عنها ملك البااع، وين

هنا، فهو منفعة العين الباقي ملكها للمؤجر، وضمان العدين والمنفعدة عليده، فمدن 
 حقه أن يشترط على المستأجر االنتفاع بنفسه وعدم التصرف فيها.

، ووجه في مذهب (3 : بطالن العقد وفساده، وهذا قول عند الحنفيةالتجاه اليا:ي
 .(4 افعيةالش

                                                 

 .5/92المبدع، البرهان ابن مفلل، ( 1 
 .2/350( مغني المحتا ، الشربيني، 2 
 .8/17( البحر الراال، ابن نجيم، 3 
 .5/411، حلية العلماء، القفال الشاشي، 2/257( المهذب، الشيرازي، 4 
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: أن المددؤجر شددرط فددي العقددد شددرطا ينددافي مقتضدداه، ووجدده ذلدددك أن ددليلووه
موجب عقد اإلجارة انتقال ملكية المنفعة إلى المستأجر، ومنعه من التصرف فدي 

 .(1 ملكه ينافي مقتضى صحته، فبطل ألجل ذلك
: بأن إبطال العقد قد يلحل ضررا بطرفيه، ثدم إن هدذا الشدرط ال ديجاب ع:ه

 ،في إبطال الشرط وتصحيل العقدد حفدا للعقددعلى أصل العقد بالبطالن، و يعود 
 له من الفساد، وهو مقصد معتبر. وصون 

: أن العقدددددد صدددددحيل والشدددددرط جدددددااز، وهدددددذا قدددددول فدددددي مدددددذهب التجووووواه اليالوووووث
 .(3 ، والحنابلة(2 الشافعية

 واستدلوا بما يلي:
ي  انتفددداع : أن المالدددك ربمدددا كدددان لددده غدددرض ومقصدددد فدددي تخصدددالووودلي  اىدل

شددخ  معددين بعقدداره دون غيددره، وهددذا اعتبددار صددحيل، ال ينددافي مقتضددى العقددد، 
 .(4 فوجب قبوله

: بددأن هددذا الغددرض ينددافي حقيقددة انتقددال الملددك مددن المددؤجر إلددى ديجوواب ع:ووه
 المستأجر، فال أقل من أن يبطل هذا الشرط المنافي لمقتضى العقد.

لةدددك مندددافع عدددين مملوكدددة : أن ُمْلدددك المسدددتأجر نددداق ، ذالووودلي  اليوووا:ي لدددك أنددده مة
لغيددددره، وتسددددتوفى مددددن جهتدددده، فلددددم يجددددز لدددده التصددددرف فيهددددا بمددددا يخددددالف رضددددا 

 .(5 المالك

                                                 

 .7/206، بحر المذهب، الروياني، 5/411( حلية العلماء، القفال الشاشي، 1 
 .7/353، البيان، العمراني، 1/534 ( المهذب، الشيرازي،2 
 .5/92( المبدع، البرهان ابن مفلل، 3 
 .5/92( المبدع، البرهان ابن مفلل، 4 
 .1/534( المهذب، الشيرازي، 5 
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: بدددأن كدددون ملدددك المسدددتأجر لمندددافع العدددين ناقصدددا هدددي مجدددرد ديجووواب ع:وووه
دعوى، بل ملكه تام، واشتراط المؤجر عليه عدم التصرف في ملكه ينداقض مبددأ 

 .حرية تصرف المالك في مملوكه
 :الترجيح

هددددو االتجدددداه الثالددددث،  –أعلددددم  -تعددددالى–وه  –الددددذي يةهددددر لددددي رجحاندددده 
القاضددي بصددحة العقددد والشددرط، ذلددك أن تعلددل حددل المالددك فددي العددين المددؤجرة لددم 
ينقطع، وفدي اشدتراطه علدى المسدتأجر االنتفداع بنفسده قبدل انعقداد العقدد يحقدل لده 

ومثلدده يقددال لددو اشددترط مصددلحة وال يضددر بددالطرف اآلخددر، فهددذا قصددد صددحيل، 
ووافل على ذلك، فليس  ،المستأجر على المالك حقه في تأجير عقاره والتربل فيه

للمالك منعه بعد ذلك إال بشرطه، كأن يلحل العقارة ضرر  بيِدن من كثدرة االنتفداع 
 وتعدد األيدي عليه، أو خر  به عما جرى به عرف الناس في االنتفاع بمثله.

وجددرى بدده تعدداملهم، ودرجددت  ،عليدده عمددل الندداس اليددوموهددذا القددول هددو الددذي 
 عليه أنةمة الدول في مشارق األرض ومغاربها.
، وعليده (2 ، ونددوة البركدة الفقهيدة(1 وبه صدرت فتدوى مجمدع الفقده اإلسدالمي

 .(4 ، وضوابب اإلجارة لدى بنك البالد(3 معيار اإلجارة لدى األيوفي

                                                 

( يسدتفاد ذلددك مدن جددوابهم عددن سدؤال ورد إلدديهم مددن البندك اإلسددالمي للتنميددة مفداده: هددل يجددوزه 1 
رة أعلددى؟ فكددان الجددواب: يجددوز اسددتاجار شدديء بددأجرة اسددتاجار شدديء بددأجرة ثددم تددأجيره للغيددر بددأج

مدددا لدددم يمنعددده المدددؤجر األول أو  ،أو أقدددل ،أو أكثدددر ،وتدددأجيره للغيدددر بمثدددل مدددا اسدددتؤجر بددده ،معيندددة
ينةددر:  واشددتراطهم عدددم منددع المالددك مددن ذلددك دليددل علددى صددحة هددذا الشددرط. وه أعلددم. العددرف.

http://www.islamifn.com/fatawa/eegara.htm 
 .2/4ندوة البركة الفقهية، فتوى رقم  (2 
 .145( المعايير الشرعية، هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  3 
 (.157، الضابب  51( الضوابب المستخلصة من قرارات الهياة الشرعية لبنك البالد،  4 
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 المبحث اليالث
 مؤجرةتأجير المالك العين ال

 وتحته ثالثة مطالب:
أجر اىدل موودة المطلووب اىدل: تووأجير المالووك العووين المووؤجرة علووى غيوور المسووت

 :تعقب المدة اىدلى
وصورتها أن يرغب مالك العين المؤجرة تأجيرها على مستأجر ثان مددة تلدي 
مدددة المسددتأجر األول، سددواء أعقبتهددا مباشددرة، كددأن ينتهددي عقددد األول فددي شددعبان 

د الثدداني فددي رمضددان، أو تلتهدددا بعددد مدددة، كددأن ينتهددي عقددد األول فدددي ويبدددأ عقدد
ويبدأ عقد الثاني في رمضدان، والحدال أن العقدد الثداني تدم فدي أثنداء قيدام  ،شعبان

 وقبل انقضااه. ،العقد األول
 وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على اتجاهين:

 .(2 قول عند الحنابلة، و (1 ، وهو مذهب الشافعيةالتجاه اىدل: عدو الجداز
 واستدلوا بما يلي:

قالوا: إن تأجير العين مدة مستقبلة تلي العقد إنما هو تأجير مدا ال الدلي  اىدل: 
 أو دابة شاردة. ،يقدر على تسليمه في الحال، فأشبه ما لو أجر عبدا  بقا

: بأن هذا قد يرد لدو كاندت العدين غيدر معيندة أو منقولدة، لكدن الكدالم ديجاب
 عين معينة غير منقولة، فال يرد عليها اإلشكال. على

وهددو  ،ثددم إن القدددرة علددى التسددليم ال تشددترط فددي الحددال، بددل عنددد ابتددداء العقددد
 وقت استيفاء المنفعة.

                                                 

 .2/407، أسنى المطالب، األنصاري، 7/408( الحاوي الكبير، الماوردي، 1 
 .4/6، كشاف القناع، البهوتي 6/42( اإلنصاف، المرداوي 2 
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: قددالوا: إن يددد المسددتأجر األول حاالددة تمنددع يددد المسددتأجر الثدداني، الوودلي  اليووا:ي
 .(1 فبطل قده لزوال يده
إنمددا يلددزم عنددد حلددول وقددت العقددد، وعندددها تكددون : بددأن التسددليم ديجوواب ع:ووه

 العين خالية من يد المستأجر األول النتهاء عقده.
، (3 ، والمالكيددة(2 ، وهددو مددذهب الجمهددور، الحنفيددةالتجوواه اليووا:ي: جووداز اإلجووارة

 .(4 والحنابلة
 واستدلوا بما يلي: 

ة التي وقع العقد على إجارتها يجالدلي  اىدل وز العقدد عليهدا مدع : قالوا: إن المدد
إذ ال فددددرق بددددين كونهددددا  ؛كددددالتي تلددددي العقددددد ،فجدددداز العقددددد عليهددددا مفددددردة ؛غيرهددددا

 .(5 مضمومة مع غيرها أو منفصلة
ووجه ذلك أن العين وقت وجوب التسليم تكون خلوا من أي استحقاق للغير، 
ومنافعهدددا مملوكدددة لصددداحب العدددين، فجددداز لددده التصدددرف فيهدددا بيعدددا وهبدددة ووقفدددا 

 وتأجيرا.
: قدالوا: إن تأجيدل تسدليم المعقدود عليده إلدى مددة مسدتقبلة ال يخدالف الدلي  اليوا:ي

مقتضددددى العقددددد، كالسددددلم واالستصددددناع والمقاولددددة وبيددددع الغااددددب والموصددددوف فددددي 
 الذمة، فكذلك اإلجارة.

                                                 

 .7/408( الحاوي الكبير، الماوردي، 1 
 .8/4، البحر الراال، ابن نجيم، 1/348( تحفة الفقهاء، السمرقندي، 2 
 .7/461، منل الجليل، عليب الطرابلسي 5/407( مواهب الجليل، الحطاب 3 
 .4/6كشاف القناع، البهوتي، ، 4/439( الفروع، ابن مفلل، 4 
، وشدرم المنتهدى لده 4/6، وكشداف القنداع، البهدوتي 3/32الشرم الكبير، أبوعمر ابدن قدامدة  (5 
2/364. 
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 :الترجيح
قدول الجمهدور القاضدي بجدواز إجدارة  –وه أعلدم  –الذي يةهر لي رجحانه 

لمنقولددة حددال كونهددا مشددغولة بعقددد إجددارة مدددة تلددي مدددة العقددد العددين المعينددة غيددر ا
 األول.

غيددر أندده ينبغددي أال يتخددذ ذلددك ذريعددة للضددغب علددى المسددتأجرين حددال رغبددة 
المددؤجر رفددع قيمددة األجددرة، أو إلحدداق الضددرر بالمسددتأجر األول ألي سددبب كددان، 

مدن أي ولو قيل بوجوب الشفعة في اإلجارة للمستأجر األول لكان حسنا، خروجدا 
 نزاع.

تأجير المالك العين المؤجرة على غير المستأجر اىدل للمدة  المطلب اليا:ي:
 ::فساا

أو وحددة مسدتقلة  ،وتصوير المسألة أن يؤجر مالك عدين معيندة مسدكنا: شدقة
 فيال(، أو مكتبا أو محال تجاريا، مددة محدددة، سدنة أو سدنتين أو أكثدر، ثدم يقدوم 

 أو أكثر. ،أو أقل ،جر ثان للمدة نفسهابتأجير العين نفسها على مستأ
ابن قيم الجوزية اختيدارا البدن تيميدة  ،والبرهان ،وهذه المسألة نقل فيها البعلي

فيهددا بددالجواز، وهددو أمددر مشددكل، بددالنةر إلددى أن األمددة مجمعددة علددى أن منددافع 
، ثدم (1 األعيان تنتقل ملكيتها باإلجارة من مالكهدا إلدى المسدتأجر طيلدة مددة العقدد

 فيما رأيت. -رحمه ه-نه قول لم يقله أحد ممن سبل ابن تيمية إ

                                                 

، والمعونددددة، القاضددددي 166/ 2، المقدددددمات، ابددددن رشددددد 4/195( بدددددااع الصددددنااع، الكاسدددداني 1 
، والمغندي، ابدن 1/400 ، والمهذب، الشديرازي 7/394، والحاوي، الماوردي 2/1091عبدالوهاب 

 .30/165، ، ومجموع الفتاوي، ابن تيمية، 6/58، واإلنصاف، المرداوي 8/231قدامة 
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غيددر أن كددالم البعلددي يددوحي بددأن اختيددار ابددن تيميددة ال يددرد علددى مسددألة قيددام 
نمدا  المستأجر الثاني مكان المسدتأجر األول فدي اسدتيفاء منفعدة العدين المدؤجرة، وا 

رة مددن المسددتأجر علددى أن يقددوم المسددتأجر الثدداني مقددام المددؤجر فددي اسددتيفاء األجدد
 األول، وبنقل كالمهما يتضل اإلشكال.

رحمددده ه: دويجدددوز للمدددؤجر إجدددارة العدددين المدددؤجرة مدددن غيدددر -قدددال البعلدددي 
المسدددتأجر فدددي مددددة اإلجدددارة، ويقدددوم المسدددتأجر الثددداني مقدددام المالدددك فدددي اسدددتيفاء 

فددأفتى فددي نحددو ذلددك بفسدداد  ،األجددرة مددن المسددتأجر األول. وغلددب بعددض الفقهدداء
ةًنا منه أن هذا كبيدع المبيدع، وأنده تصدرف فيمدا ال يملدك، ولديس  ؛رة الثانيةاإلجا

 .(1 كذلك، بل هو تصردف فيما استحقه على المستأجرد
بدن قديم الجوزيدة فدي ا برهان الدين إبدراهيم بدن محمدد وقريب منه ما نقله أيًض 

داختيددددارات شددددي  اإلسددددالم ابددددن تيميددددة النميددددريد، حيددددث قددددال: دوأن إجددددارة العددددين 
المأجورة من غير المستأجر في مدة اإلجارة جداازة، ويقدوم المسدتأجر الثداني مقدام 
المالدددك فدددي اسدددتيفاء األجدددرة مدددن المسدددتأجر األول، ذكدددر ذلدددك فدددي مسدددودته علدددى 

 .(2 المحررد
ومددن النصددين السددابقين يةهددر أن كددالم ابددن تيميددة ينصددب فددي العقددد الثدداني 

رحمدده -القددول ال يعددرف لغيددره  علددى حددل  خددر غيددر اسددتيفاء المنفعددة، ومثددل هددذا
 ه.

 ومن النقلين السابقين يمكن رسم مسألتين أو صورتين:
 : أن يؤجرها لمستأجر ثان بقصد استيفاء منفعتها.اىدلى

                                                 

 .262( االختيارات الفقهية للبعلي  1 
 (.61( المساال الفقهية من اختيارات شي  اإلسالم ابن تيمية   2 
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: أن يؤجرهدددا علدددى طدددرف ثالددددث ليقدددوم مقامددده فدددي اسدددتيفاء غلتهددددا دون داليا:يوووة
 منفعتها.

 فهذه مسألتان للبحث:
ك العين المؤجرة علوى غيور المسوتأجر اىدل للمودة المسألة اىدلى: تأجير المال

 ::فساا بقصد استيفاء م:فعتاا
ويتصددور ذلددك بددأن يكددون العقدددان وارديددن علددى منددافع عددين واحدددة فددي المدددة 

 أو أكثر. ،أو أقل ،نفسها، سواء كانت مدة اإلجارة الثانية مساوية للمدة األولى
من تدأجير العدين المدؤجرة لم أقف على خالف في المسألة بمنع قيام المؤجر 

المشغولة بإجارة سابقة للمدة نفسها، النشغالها بحل المستأجر األول فدي اسدتيفاء 
 المنفعة المملوكة له مدة العقد، وأن تصرفه فيها باطل.

غيددددر أن الفقهدددداء ذكددددروا مسددددألة مددددا لددددو اسددددتأجر شددددخ  دارا وتركهددددا غيددددر 
لدددم يشدددغله، فقدددام المالدددك مشدددغولة، بدددأن أغلدددل بابهدددا وسدددافر، أو اسدددتأجر محدددال و 

 بتأجير الدار أو المحل على مستأجر ثان.
 وقد وقع الخالف فيها على اتجاهين:

: أن تصرف المالك باطل، وال يبطدل اإلجدارة األولدى، فهدو يسدتحل التجاه اىدل
أجر األول علدى المالدك أجدرة على المستأجر األول جميع األجرة، ويسدتحل المسدت

ليه ذهب الحنابلةألنه تصرف فيما  ؛المثل  .(1 يملكه المستأجر بغير إذنه، وا 
: أن تصددرف المالددك موقددوف علددى إجددازة المسددتأجر األول، فددإن التجوواه اليووا:ي

                                                 

القنددداع، البهدددوتي ، وكشددداف 6/58، واإلنصددداف، المدددرداوي 25، 8/24( المغندددي، ابدددن قدامدددة 1 
4/24. 
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ليه ذهب الحنفية ،أجازه صل العقد الثاني ن لم يجزه بطل، وا   .(1 وا 
إذ هددو تمليددك المنفعددة، وهددي  ؛اإلجددارة يقددع علددى المنفعددة: بددأن عقددد داسووتدلدا
 وتبطل بإبطاله. ،جر األول بمقتضى العقد األول، فتجوز بإجازتهملك المستأ

ألندده يملددك  ؛ال لصدداحب الدددار ،فددإذا أجدداز اإلجددارة الثانيددة كانددت األجددرة لدده
 .(2 فيملك بدلها وهو األجرة ،عوضها وهو المنفعة

ولي، فمددن والخدالف فدي هددذه المسدألة مبنددي علدى الخددالف فدي تصددردف الفضد
أبطلددوا تصددرف المددؤجر هنددا. ومددن جعلدده موقوًفددا علددى لددم يصددححه وهددم الحنابلددة 

إجازة المالك، جعل اإلجارة هنا موقوفدة علدى إجدازة المسدتأجر األول؛ ألن المالدك 
 والمستأجر بمثابة المالك. ،هنا بمثابة الفضولي

علدى المسدألة منصوصدًة فدي كتدب المالكيدة  -فيما اطلعت عليه  –ولم أقف 
 والشافعية.
 الترجيح:

القددول الثدداني القااددل بددأن اإلجددارة الثانيددة  –وه أعلددم  –ر رجحاندده الددذي يةهدد
 لما يلي: ؛موقوفة على إجازة المستأجر األول

أن الددذي عليدده جمهددور العلمدداء أن تصددرف الفضددولي موقددوف علددى إجددازة  – 1
 المالك.

حيدث جعددل األمدر بيددده يجيددز  ،عددن المسددتأجر األول –هندا  –نفدي الضددرر  – 2
 يراه األصلل له. أو يمنع حسب ما

نفي الضدرر عدن المالدك أيضدا، وبخاصدة إذا فرضدنا أن المسدتأجر األول لدم  -3

                                                 

 .4/208( بدااع الصنااع، الكاساني 1 
 ( المرجع السابل.2 
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ينتفددع مددن العددين المسددتأجرة، فددإذا علمنددا أن األجددرة إنمددا تلددزم باسددتهالك المنفعددة، 
وهدو الدذي در  عليدده عمدل المسددلمين قدديما، فددإن ذلدك ربمددا كدان سددببا للندزاع بددين 

وضددمان لحددل  ،فددع للغددبن عددن المسددتأجر األولالطددرفين، وفددي تصددحيل العقددد ر 
 المالك.

إذ الحدل لدده  ؛عليده أي ضدرر علددى المسدتأجر األول أن هدذا القدول ال يترتددب -4
 في إجازة العقد أو إبطاله.

غيدددر أنددده فدددي مثدددل الدددزمن الدددذي نعيشددده، حيدددث يقدددبض المدددؤجر األجدددرة قبدددل 
الثداني لكدان لده دم صدحة العقدد تمكين المسدتأجر مدن العدين المدؤجرة، فلدو قيدل بعد

ألن المددؤجر األول قددد اسددتوفى أجرتدده، فلددم يبددل لدده حددل أو عددذر يبدديل لدده  ؛وجدده
 ه.ر لتصرف في المنفعة المملوكة لغيا

المسألة اليا:ية: تأجير المالك العين المؤجرة علوى غيور المسوتأجر اىدل ليقودو 
 :ي استيفاء غلتاا ددن م:فعتاامقامه ف

كر في كتدب المتقددمين، إال مدا نقلده البعلدي وهي مسألة دقيقة، ال يوجد لها ذ
كمدددا سدددبل، وال يكددداد يوجدددد لهدددا ذكدددر حتدددى فدددي كتدددب  ،والبرهدددان عدددن ابدددن تيميدددة

 متأخري الحنابلة، فضال عن غيرهم.
ولعددل أول مددن ذكددر المسددألة ونصددب فيهددا الخددالف بددين المعاصددرين فضدديلة 

ات ابدددن تيميدددة الددددكتور عبدددده بدددن مبدددارك السددديف فدددي رسدددالته للددددكتوراه داختيدددار 
ن لم يمح  القول فيها(1 الفقهيةد ولم يتتبعده، ثدم جداء بعدده شديخنا الددكتور  ،، وا 

عبدددده العمدددار فدددي بحثددده داإلجدددارة علدددى اإلجدددارةد، وقدددد كدددان مشدددرفا علدددى رسدددالة 
 الدكتور السيف اآلنفة الذكر.

                                                 

 .ت شي  اإلسالم ابن تيمية، السيف( اختيارا1 
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 تحرير رأي شيخ اإلسالو في المسألة:
 :صدرة المسألة

العدين المدؤجرة علدى مسدتأجر ثدان للمددة نفسدها التدي أن يقوم المؤجر بتأجير 
يشددغلها المسدددتأجر األول، فددال يددددخل فددي المسدددألة مدددا لددو أجرهدددا فددي أثنددداء العقدددد 
األول على أن يمكن المستأجر الثاني من العين الستيفاء المنفعة بعد نهاية عقدد 

 المستأجر األول.
الدددكتور عبددده ولعددل أول مددن توسددع فددي دراسددة هددذه المسددألة شدديخنا فضدديلة 

 ، وأثار قضية خلو كتب ابن تيمية من ذكر لها. (1 العمار
وقددد كفدداني وكفددى البدداحثين مسددألة تتبددع وتحددري قددول شددي  اإلسددالم فددي هددذه 

، فلدم يجدد مدن (3 ، فقد بحدث عنهدا فدي كتدب ابدن تيميدة وكتدب أصدحابه(2 المسألة
نصدده: دويجددوز للمددؤجر نقلهدا عندده، إال مددا ذكددره البعلددي فدي االختيددارات الفقهيددة، و 

إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة اإلجدارة، ويقدوم المسدتأجر الثداني 
مقام المالك في استيفاء األجرة مدن المسدتأجر األول. وغلدب بعدض الفقهداء فدأفتى 

ةًندا منده أن هدذا كبيدع المبيدع، وأنده تصدرف  ؛في نحو ذلدك بفسداد اإلجدارة الثانيدة
 .(4 كذلك، بل هو تصردف فيما استحقه على المستأجرد فيما ال يملك، وليس
بدن قديم الجوزيدة فدي داختيدارات نقله أيًضا برهان الدين إبدراهيم وقريب منه ما 

ن إجارة العين المأجورة من غيدر  شي  اإلسالم ابن تيمية النميريد، حيث قال: دوا 
                                                 

   كالمه. ي( لذا سأكتفي بتلخ1 
 .207( ينةر بحث: اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر، مجلة الجامعة اإلسالمية،  2 
ولم أجد ما يخالف مدا  ،أحال عليها د. العمار وقرأت ما كتب فيها ( راجعت جميع الكتب التي3 

 ذكره في بحثه.
 (.152، 151( االختيارات الفقهية   4 
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الك فدي اسدتيفاء المستأجر في مدة اإلجارة جاازة، ويقوم المستأجر الثاني مقام الم
 .(1 األجرة من المستأجر األولد. وقال: دذكر ذلك في مسودته على المحررد
 ونقل هذا االختيار المرداوي في اإلنصاف عن البعلي، ولم يتعقبه.

بددن وبرهددان الدددين  ،والددذين اعتنددوا بنقددل اختيددارات شددي  اإلسددالم غيددر البعلددي
القيم ذكروا في مدوطن هدذا البحدث مسدألة أخدرى، وذكدروا فيهدا رأي شدي  اإلسدالم 
واإلشارة إلى من أفتى بخالفه مدن الفقهداء، وهدي مسدألة: إجدارة األرض المشدغولة 

 بغراس أو بناء لغير المستأجر.
 وممن ذكرها:

 .(2 ابن مفلل في الفروع .1
 .(3 ابن عبد الهادي في مغني ذوي األفهام .2
 .(4 في اإلنصاف المرداوي  .3
 .(5 البرهان ابن مفلل في المبدع .4
 .(6 الرحيباني في مطالب أولي النهى .5

وبعددد أن نقددل كددالم مددن سددبل مددن أامددة الحنابلددة فددي المسددألة محددل اإلشددكال، 
مال الدكتور العمدار إلدى أن القدول المنسدوب لشدي  اإلسدالم وْهدم  مدن ناقلده، وهدذا 

 ن  كالمه، إذ ال مزيد عليه: 

                                                 

 ( قال الشي  العمار: بعد البحث لم أجد من عثر على مسودة شي  اإلسالم على المحرر.1 
 2  )4/439.) 
 3   )225.) 
 4  )6/41-43.) 
 5  )5/86.) 
 6  )3/624.) 
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تقددي  بددأن –ولسددت أجددزم بدده  –ن خددالل هددذا العددرض يغلددب علدى الةددن دوبعدد فمدد
مدددن كدددالم شدددي   فهمدددا –رحمهمدددا ه  –بدددن القددديم الددددين البعلدددي وبرهدددان الددددين 

وأن اختيدار شدي  اإلسدالم الدذي أشدارا إليده لديس فيمدا قدرراه،  ،اإلسالم غيدر المدراد
نما هو في مسألة إجارة العين المشغولة بملدك المسدتأجر الدذي ال يمكدن تفريغده  وا 

ة ا  وذلك لما يلي: ؛إلجارة، كالغرس والبناء في األرضبعد انتهاء مدد
أننددي لدددم أجددد فدددي كددالم شدددي  اإلسددالم فدددي كتبدده مدددا يشددير إلدددى مددا قدددرره  .1

 البعلي وبرهان الدين.
أننددي لددم أجددد فددي كددالم تالميددذه الددذين اعتنددوا عنايددة فااقددة باختياراتدده، وال  .2

وابدن عبدد الهددادي وغيدرهم مدا ُيشدير إلددى  ،ابدن القديمو  ،سديما ابدن مفلدل فدي الفددروع
 هذا االختيار.

ما قرره ابن مفلل في الفدروع مدن الدرد علدى مدن ذهدب إلدى القدول بصدحة  .3
 إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقام المالك.

ما قرره ابن عبد الهادي من أن المسألة الموافقة لما نحن فيه، ومدا بحثده  .4
 ألة المشغول بملك الغير.ابن مفلل في الفروع هي مس

مدددا علدددل علدددى مخطوطدددة األزهدددر لكتددداب الفدددروع ممدددا يفصدددل الندددزاع فدددي  .5
المسددألة، قددال المعلددل علددى قولدده: دوأندده ال يجددوز إيجدداره لمددن يقددوم مقددام المددؤجر: 

ال يجددوز للمددؤجر إجددارة العددين المشددغولة بغددراس الغيددر أو بناادده بعددد فددرا   :يعنددي
 .هد.اجوز أن يقيم مقامه غيرهدء، وال يمدة صاحب الغراس والبنا

مددا قددرره شددي  اإلسددالم فددي مسددألة إجددارة األرض المشددغولة بالقصددب إذا  .6
فانتهدددددددت إجدددددددارة األرض، واألرض مشدددددددغولة بقصدددددددب  ،تغيدددددددر مسدددددددتحل األرض

ن اسدددتأجرها  المسدددتأجر، أنددده إذا اسدددتأجرها صددداحب القصدددب صدددحت اإلجدددارة، وا 
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ي سدالم، ويقدوم المسدتأجر الثدانغيره جازت اإلجارة أيًضا علدى مدا اختداره شدي  اإل
إن شدداء أن يبقددي قصددبه بددأجرة المثددل،  :مقددام مالددك األرض مددع صدداحب القصددب

ن شاء أن يؤجره إياها برضاه؛ ألنه أصبل مالك منفعة األرض  .(1 وا 
أن هذه المسألة: مسدألة جديددة تخدالف مدا عليده جمداهير أهدل العلدم، فلدو  .7

كدر لقررهدا ودعدم رأيده بدالحجج القويدة كان لشي  اإلسالم فيها رأي على نحو ما ذُ 
 رحمه ه.-على منهجه 

مددا قددرره شددي  اإلسددالم مددن أن المالددك يجددوز لدده أن يددؤجر العددين المددؤجرة  .8
ة األول.  لغير المستأجر في مدة تلي مدد

ة األول حيددث قددال: دإن كددان قددد  ًة أثندداء مدددد ومفهومدده أندده ال يددرى تأجيرهددا مدددد
ة التددددي تكددددون بعددددد إجددددارة األول: لدددم يكددددن لددددألول اعتددددراض عليدددده فددددي  أجدددر المدددددد

 .(2 ذلكد
ما قرره شي  اإلسالم في أكثر من موضع من كتبده مدن أن اإلجدارة عقدد  .9

وممددددا قالدددده: دفددددإن اإلجددددارة إن كانددددت شددددرعية فهددددي الزمددددة مددددن  ،الزم للطددددرفين
ن كاندددت باطلدددة فهدددي باطلدددة مدددن الطدددرفين، ومدددن جعلهدددا الزمدددة مدددن  الطدددرفين، وا 

 .(3 من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلميند جانب المستأجر جاازة
ما قاله البعلي في  خر كالمه: د... وأنه تصردف فيمدا ال يملدك، ولديس  .10

فيما اسدتحقه المالدك  :. أي(4 كذلك، بل هو تصردف فيما استحقه على المستأجرد
علدددى المسدددتأجر األول صددداحب الغدددرس والبنددداء فدددي أرض المالدددك، فاالسدددتحقاق 

                                                 

 (.247، 30/170ينةر: مجموع الفتاوى   (1 
 (.30/164مجموع الفتاوى  ( 2 
 (.30/165المصدر السابل   (3 
 (.275االختيارات الفقهية   ( 4 
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نمدا هدو مدا يسدتحقه مدن حدل متعلدل بدالغرس والبنداء  المشار إليه، لديس األجدرة، وا 
أو بندداه المسددتأجر فددي أرضدده، وهددذا الحددل يخددول لدده إمددا المطالبددة  ،الددذي غرسدده

علددى خددالف بددين الفقهدداء فددي هددذه  –بقلددع الغددرس والبندداء، أو إبقاادده بددأجرة المثددل 
 ا.هد. –المسألة 

وقيمتده العلميدة، غيدر أنده يبقدى  والذي انتهى إليه الدكتور العمدار لده وجاهتده
احتمال كون القول المنسوب البن تيمية صحيحا، وأنده موجدود فدي مسدودته علدى 

 المحرر.
ثددم إن ممددا يقددوي هددذا أن ابددن مفلددل ذكددر القددول وعددزاه إلددى قددوم فددي عصددره 
ن لددم يحددرر فددي الكتددب  يفتددون بدده، ورده، ممددا يجعددل هددذا القددول معروفددا عندددهم وا 

 ولم يذكر قااله.
 خالف في المسألة:ال

 :(1 ويمكن نصب الخالف في المسألة بأن يقال
اختلف العلماء في حكم تأجير مالك العين المؤجرة علدى مسدتأجر ثدان للمددة 
نفسددها المشددغولة بالعقددد األول علددى أن يقددوم المسددتأجر الثدداني مقددام المددؤجر فددي 

 ن: افاء لمنفعتها، ولهم في ذلك اتجاهتحصيل غلة العين استي
. وهو ما عليه عامة الفقهداء، حيدث نصدوا جميًعدا فدي جاه اىدل: عدو الجدازالت

كتبهم على عدم صحة تصردف المالك في العين المستأجرة فيما يتجه إلدى منفعدة 

                                                 

( نةددرا لكددون المسددألة لددم تبحددث فددي كتددب المتقدددمين، فددإني اعتمدددت فددي نقددل الخددالف وجلددب 1 
شددي  الدددكتور عبددده العمددار، واآلخددر أحدددهما انتصددر للقددول بددالمنع، وهددو ال :األدلددة علددى رجلددين

انتصدر للقددول بدالجواز، وهددو الددكتور عبددده السدديف، إال مدا كددان مدن مناقشددة لألدلدة فهددو محددض 
 نةر مني.
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ة اإلجددارة دون تفريدل، ورجددل هدذا القددول الددكتور عبددد  ،ه العمددار العدين أثندداء مددد
 وحشد له األدلة. ،وانتصر له

 ا يلي:وقد يستدل له بم
ال يحدل ألحددهما فسدخه بددون  ،: أن عقد اإلجدارة عقدد الزم للطدرفينالدلي  اىدل

رضددا العاقددد اآلخددر، وهددو أمددر مجمددع عليدده، ومددن أثددر اللددزوم االلتددزام بمقتضددى 
 العقد.

: بأن تصرف المالك ال ينافي مقتضى العقد، ذلك أنه أقام غيدره ديجاب ع:ه
 ك بملك المستأجر األول لمنفعة العين.مقامه في استيفاء األجرة، وال يضر ذل

: مددددا يقتضددديه عقددددد اإلجددددارة مدددن تمليددددك المدددؤجر األجددددرة وتمليددددك الووودلي  اليووووا:ي
 المستأجر المنفعة.

 مما يخول لكل منهما حل التصردف فيما يملك.
 ويمكن أن يجاب عنه بما أجيب عن الدليل األول.

 يصددل لدده التصددردف فددي : مددا اتفددل عليدده الفقهدداء مددن أن المالددك الالوودلي  اليالووث
ة اإلجارة  ألنه تصرف فيما ال يملك.  ؛منافع العين المستأجرة أثناء مدد

: ما ذهب إليه عامة الفقهاء من صحة تصردف المستأجر في منفعة الدلي  الرابل
ألنهددا ملكدده بمقتضددى عقددد اإلجددارة، ولددو قيددل  ؛العددين المسددتأجرة، بتددأجير أو بغيددره
جددده إلدددى منفعدددة العدددين المدددؤجرة، للدددزم التعدددارض بصدددحة تصدددردف المالدددك بمدددا يتو 

 والتناقض.
: مددا قددرره الفقهدداء فددي شددروط صددحة اإلجددارة مددن أندده يشددترط أن الوودلي  الخووامس

يكون المؤجر مالًكدا للمنفعدة، والمدؤجر هندا غيدر مالدك لهدا؛ ألنهدا ملدك للمسدتأجر 
 بمقتضى العقد.
ليدده فددي هددذه اإلجددارة، : وممددا يقددرر عدددم الجددواز: بيددان المعقددود عالوودلي  السووادس
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هددل هددو العددين المسددتأجرة أو المنفعددة، أو هددو توكيددل فددي قددبض األجددرة، أو هددو 
ل على المستأجرال  وهو األجرة؟ ،مستحة

ال جددااز أن يكددون المعقددود عليدده هددو العددين؛ ألن اإلجددارة تددرد علددى المنفعددة، 
 وألن العقد الوارد على العين بيع، وهما ال يريدان البيع.

ن يكون متوجًها إلى المنفعة؛ ألن المنفعدة مسدتحقة للمسدتأجر فدال وال جاازة أ
ة اإلجارة.  يملك المالك التصردف فيها أثناء مدد

ألنهمددددا لددددم يقصددددداه، وألن  ؛أن يكددددون تددددوكياًل فددددي قددددبض اإليجددددار وال جددددااز
المدددفوع ال يتناسددب مددع التوكيددل، فلددم يبددل إال أن يكددون وارًدا علددى األجددرة، كمددا 

وا على ذلك، فيكون استأجر األجرة. وهو في واقعه بيدع نقدد مؤجدل بنقدد حدال  نصد
 أقل منه وهذا هو الربا.

: ما ن  عليه فقهاء المالكية والحنابلة في مسألة تأجير المستأجر الدلي  السابل
 العين المؤجرة من المالك بزيادة على األجرة.

ندددة: بدددأن قدددالوا: يجدددوز أن يؤجرهدددا عليددده بزيدددادة بشدددرط أال يكدددون حيلدددة كالعي
حسدًما لمدادة  ؛يستأجرها بأجرة حالة نقًدا ثدم يؤجرهدا بدأكثر منده مدؤجاًل، فدال يصدل

خمدددس سدددنوات: السدددنة بعشدددرين ألدددف  –مدددثاًل  –ربدددا النسدددياة، كمدددن يدددؤجر الددددار 
 .(1 ريال، ثم يؤجرها للمالك بأقل من ذلك نقًدا

مالدك وهو الذي جعل الحنفية يمنعدون تدأجير المسدتأجر للعدين المدؤجرة مدن ال
 .(2 ألنها تشبه مسألة العينة ؛بزيادة مطلًقا حسًما لمادة الربا

                                                 

، واإلنصددداف، المدددرداوي 5/458، ومدددنل الجليدددل، علددديب 5/406( مواهدددب الجليدددل، الحطددداب 1 
 .2/361، وشرم المنتهى، البهوتي 6/35
 .9/107بن عابدين ( رد المحتار، ا2 
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 ولهذا جاء في هامب الموسوعة الكويتية:
دتددرى اللجنددة أن إباحددة إيجددار المسددتأجر للمددؤجر نفددس العددين المسددتأجرة فددي 
أكثر الصدور تشدبه بيدع العيندة المنهدي عنده، ولعدل هدذا مدا دعدا الحنفيدة إلدى مندع 

 .(1 ذلكد
ا شبيهة بهذه المسألة؛ ألن المستأجر الثاني استأجر العين بنقد حدال ومسألتن

نمددا  ،بنقددد أكثددر مندده نسددياة؛ حيددث لددم يكددن فددي قصددد المسددتأجر الثدداني المنفعددة وا 
 قصد بيع النقود الحاضرة بنقود مؤجلة مع الربل.

: ما ن  عليه فقهاء المالكية في مسألة بيع العدين المدؤجرة مدن أن الدلي  اليامن
جددددوز أن جددددارة تبقددددى بحالهددددا إلددددى انتهدددداء مدددددة اإلجددددارة، واألجددددرة للبددددااع، وال ياإل

 .(2 ل إلى الربا إال إن كان البيع بعروضداو يشترطها المشتري؛ ألنه ي
فةدع نقدًدا ل إلى الربااو وكونه ي وهدو  ،ونقدد ،وهدو الدثمن بعدرض ،ألنده يصدبل دة

 العين المؤجرة واألجرة.
ذا كدان البيددع بعددروض لددم يصدبل  نقددًدا بنقددد؛ فددانتفى الربدا. وعلددى هددذا الددذي وا 

قريبددة مددن هددذه؛ ألنهددا فددي الواقددع بيددع  –موضددع البحددث  –ذكددره الفقهدداء فالمسددألة 
 نقد بنقد مع التأجيل والتفاضل، فاجتمع فيها ربا الفضل والنسياة.

: أن المعقددود عليدده فددي اإلجددارة هددو المنفعددة، والقددول بجددواز تددأجير الوودلي  التاسوول
ة تأجرةالعددين المسدد يترتددب عليدده ورود عقدددين مددن  مددن ِقبةددل المالددك علددى ذات المدددد

شدددخ  واحدددد علدددى محدددل واحدددد مدددن عاقددددين مختلفدددين، حيدددث أبدددرم المالدددك فدددي 
ة معيندة مدع المسدتأجر األول، ثدم أبدرم  اإلجارة األولى العقد علدى منفعدة العدين مددد

                                                 

 .1/268( الموسوعة الكويتية 1 
 (.282، والقوانين الفقهية، ابن جزي   5/408( مواهب الجليل، الحطاب 2 
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ة بو  هنفسعقًدا  خر على المحل  أنده مشدغول مع شخ   خر. والحال نفسها المدد
ثدم باعهدا علدى شدخ   ،بالعقد األول، فال يصدل كمدا لدو بداع العدين مدن شدخ 

  خر بعد أن انتقلت من ملكه.
إذ يتوصددل مددن  ؛عاملددة ذريعددة إلددى الربددا بددال إشددكال: أن هددذه المالوودلي  العاشوور

خاللهددا إلددى بيددع نقددد مؤجددل بنقددد حددال مددع التفاضددل والنسدداء، حيددث اسددتبيل بهددذه 
 .مثاًل  –ف مؤجلة بمااة ألف حالة بيع مااة وخمسين ألاإلجارة الصورية 

: أن المعاملة في هذه المسألة من قبيل بيدع الددين لغيدر مدن الدلي  الحادي عشر
 هو عليه.

وهدددي مؤجلددددة فددددي ذمددددة  ،حيدددث إن المددددؤجر يبيددددع األجدددرة الواجبددددة لدددده بالعقددددد
لددذي فددي المسدتأجر علددى المسدتأجر الجديددد بنقدد حددال، ومعلددوم تحدريم بيددع الددين ا
 الذمة على غير من هو له، أو على من هو له مع التفرق قبل التقابض.

ليده ذهدب مدن ذكدره ابدن مفلدل ممدن أفتدى بجدواز إجدارة التجاه اليا:ي: الجوداز ، وا 
، ورجددل هددذا القددول (1 المددؤجر لمددن يقددوم مقددام المالددك، وهددو اختيددار شددي  اإلسددالم

 .(2 الدكتور عبده السيف
 قول بالتالي:وقد استدل لهذا ال

: أن األصددل فددي المعددامالت الجددواز مددا لددم يددرد دليددل صددريل علددى الوودلي  اىدل
 التحريم، واألصل في العقود الصحة ما لم يدل دليل على الفساد.

                                                 

( قال الدكتور عبده السيف: وهو قياس مذهب المالكية، حيث نصوا على أن كدل تصدرف ال 1 
بجددواز التصددرف فددي  يمنددع حددل المسددتأجر فهددو جددااز، وقيدداس قددول الشددافعية فددي األةهددر عندددهم

العين المؤجرة، وقول بعض الحنابلة كابن قدامة والبعلي، وهو اختيار ابن تيمية، وذكر أنه ةاهر 
 .وه أعلم –بعيد فيما يةهر لي وهذا  مذهب أحمد والشافعي.

 .ات شي  اإلسالم ابن تيمية، السيف( اختيار 2 
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: بدأن تصدرف المدؤجر يصدادم إجمداع األمدة علدى انتقدال ملكيددة ديجواب ع:وه
ف فيما ال يملك مدا المنافع باإلجارة من المالك إلى المستأجر، وتصرفه هنا تصر 

 دام عقد اإلجارة ثابتا.
: القيددداس علدددى جدددواز تددأجير المسدددتأجر لمدددن يقدددوم مقامددده، فكدددذلك الووودلي  اليوووا:ي

المالددك، قددال: فددإذا منعددتم مددن هددذه المسددألة فددامنعوا مددن تددأجير المسددتأجر؛ ألنهددا 
 مثلها صورة ومعنى، ولم تقولوا إنها ربا.

فات المسددددتأجر فددددي المنفعددددة : بددددالفرق بينهمددددا، ذلددددك أن تصددددر ديجوووواب ع:ووووه
كتصرفات المالك فيما يملك، بخالف تصرفات مالك العين المؤجرة فدي منافعهدا، 

 فهو تصرف فيما ال يملك.
: القيددداس علدددى جدددواز اسدددتاجاره رجدددال ليقدددوم بدددإدارة أمالكددده، فهدددذه الووودلي  اليالوووث

 مثلها.
: بددالفرق بينهمددا، فاسددتاجار شددخ  إجددارة علددى عمددل، وتددأجير ديجوواب ع:ووه

 عين تمليك منفعة، وال جامع بينهما.
: القياس على البيع، حيث يجوز التصرف فيها بدالبيع، واألصدل فدي الدلي  الرابل

ل، وعليدده أن العددين المددؤجرة جددواز التصددرف بددالبيع وغيددره، فمددن منددع فعليدده الدددلي
 لاال يكون قوال محدثا. ؛يأتي بسلف له في ذلك

أو هبتهدددا،  ،أو وقفهدددا ،المدددؤجرة : بأنددده ال مدددانع مدددن بيدددع العدددينديجووواب ع:وووه
ولكن ال يجوز تأجيرها حال كونها مشغولة بعقد إجارة سابل، كما ال يجوز بيعها 

 ثم هبتها لشخ   خر. ،بعد أن تخر  من ملكه ببيع سابل، وال هبتها لشخ 
: أن ثبدددوت عقدددد اإلجدددارة علدددى العدددين ال يمندددع التصدددرف فيهدددا، الووودلي  الخوووامس

 الزوا  ال يمنع منفعتها وخدمتها.كاألمة المزوجة، فعقد 
: بالفرق بينهما، ذلك أن عقد الزوا  لديس بيعدا وال إجدارة. ثدم إن ديجاب ع:ه
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مورد عقد الزوا  البضع، ومورد اإلجارة الخدمة. نعم قد يتوجه هذا لو كان مورد 
العقدين واحدا وهو البضع، بحيث يجوز للسيد غشيان أمته بحكم الملدك، ويجدوز 

 نها بعقد الزوا ، في الوقت نفسه، وهذا باطل بإجماع األمة. للزو  غشيا
وال يعددود عليدده بالضددرر،  ،: أندده تصددرف ال يمنددع حددل المسددتأجرالوودلي  السووادس

 وفيه منفعة للمالك والمستأجر الثاني، فجاز.
: بأن هذا مسلم لو كان مورد العقد الثاني مملوكا للمؤجر بحيث ديجاب ع:ه

 يجوز له التصرف فيه.
: أن األصددل فددي الشددرع أن مددا فيدده مصددلحة للطددرفين بددال ضددرر دلي  السووابلالوو

فإن الشرع ال يدأتي بتحريمده، بدل بجدوازه، فالشدريعة جداءت بتكميدل  ،على أحدهما
المصددالل ودرء المفاسددد، والمصددلحة هنددا ةدداهرة، وال مفسدددة علددى أي طددرف مددن 

 األطراف الثالثة.
الجددواز، والخددرو  عددن هددذا األصددل : أن األصددل فددي عقددد اإلجددارة الوودلي  اليووامن

أولى مددن االحتيدداط بددالقول يحتددا  إلددى دليددل صددريل، ولدديس االحتيدداط بددالتحريم بدد
 ألن تحريم الحالل مثل إباحة الحرام، ال فرق. ؛بالجواز

: بددأن اإلجدارة تمليددك منفعدة، والمنفعددة مملوكدة للغيددر، فدال مددورد ديجواب ع:ووه
 لالستدالل هنا.
ما في هذه المسألة أن المالك قد تنازل عن بعض حقه، : أن غاية الدلي  التاسل

وأرحندي مدن عنداء  ،خذ مبلغا قدره كذا :فهو من نوع اإلسقاط والتبرع، فكأنه يقول
ن جعلناه من نوع المعاوضة فهو  متابعة تحصيل الديون، واألصل فيه الجواز، وا 

 جااز أيضا، فكأنه استأجره بهذا المبلق ليقوم بإدارة أمالكه.
: أنها منافع مستحقة له، فملدك ذلدك فيهدا، كمندافع الددار المسدتأجرة ي  العاشرالدل
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 والموصى بمنافعها.
: بددأن المنددافع مسددتحقة عليدده بعقددد اإلجددارة السددابل، وهددي ملددك ديجوواب ع:ووه
 للمستأجر األول.

: أن النيدة معتبدرة فدي المعدامالت كمدا تعتبدر فدي العبدادات، الدلي  الحوادي عشور
قصددد الربددا بهددذه الصددورة بحيددث تكددون صددورة ألصددحاب الربدددا ولددم تجددر العددادة ب

ن كاندت  ؛يتحايلون بها على الربا، ولذا جازت العرايا ألنها ال يقصدد بهدا الربدا، وا 
 ربا في صورتها.
: بأن أصل اإلشكال فدي بيدان المعقدود عليده وتحقيقده فدي صدورة ديجاب ع:ه

 المسألة، فإن كان غير األجرة فما هو؟
: القيددداس علدددى جدددواز تصدددرف المسدددتأجر بدددالعين المدددؤجرة عشووورالووودلي  اليوووا:ي 

 بالتأجير، فالمؤجر مالك للمنفعة جاز له تأجيرها لمن يقوم مقامه في االنتفاع.
: بددأن تصددرف المسددتأجر فددي المنفعددة جددااز بسددبب الملددك، كمددا ديجوواب ع:ووه

يجوز تصرف المؤجر في العين بسبب الملك، والمنفعدة غيدر مملوكدة للمدؤجر مدا 
 عقد اإلجارة قااما. دام

 :الترجيح
هددددو مددددا عليدددده  –وه أعلدددم  –الدددذي يةهددددر لددددي رجحانددده فددددي هددددذه المسددددألة 

جمدداهير العلمدداء مددن منددع مالددك العددين المددؤجرة مددن إعددادة تأجيرهددا علددى مسددتأجر 
 خر للمدة المشغولة بالعقد السابل مع المستأجر األول، لعدم وضوم مدورد العقدد 

عدددة، وهدددي مملوكدددة للغيدددر، أو األجدددرة فيددددخل العقدددد فدددي الثددداني إال أن يكدددون المنف
 صور الربا.

مدا ذكدر  فإذا اسدتطاع القداالون بدالجواز إثبدات حدل  خدر يملكده المدؤجر غيدر
 فحيناذ يعاد النةر في المسألة. يكون موردا للعقد الثاني



 أبحاث
 توارد إجارتين على العقار

   مهديبل بن محمد أرزقي الحكيم عبد د. صوره وتطبيقاته المعاصرة

 

 

 

 

-71- 

 :المطلب اليالث: مدرد اإلجارتين ع:د اتحاد المؤجر دصدره المعاصرة
بتددأجير العددين مددرتين، وشددمل العقددد الثدداني مدددة العقددد األول، إذا قددام المالددك 

فعددالم تقددع اإلجددارة فددي العقددد المتددأخر وهددو الجديددد؟ أو يقددال: مددا المعقددود عليدده 
 حيناذ؟

والفددرض أن المددؤجر الجديددد ال ينددوي االنتفدداع حسدديا بددالعين، كمددا هددو الشددأن 
اجار الفندددادق فدددي كثيدددر مدددن عقدددود اإليجدددار االسدددتثمارية المعاصدددرة، كعقدددود اسدددت

وتشدددددغيلها، والمجمعدددددات التجاريدددددة والسدددددكنية، والعيدددددادات الطبيدددددة المتخصصدددددة، 
 واألبرا  المكتبية، والمدن الصناعية، وأمان اللهو والترفيه. 

 وتفصيل الكالم على هذا اإلشكال يتم في المساال التالية:
 المسألة اىدلى: مدرد اإلجارتين:

 منافع العين المؤجرة.ال خالف أن مورد العقد القديم هو 
هدو  وهل هو عين مورد العقد القديم، أ ويبقى البحث في مورد العقد الجديد؟

ْين مختلددف، فددداألول إنمدددا اسدددتأجر العدددين  شدديء  خدددر؟ طالمدددا أن قصدددد المسدددتأِجرة
السدددتيفاء منفعتهدددا، فمدددورد عقدددده منفعدددة العدددين، بينمدددا المسدددتأجر الجديدددد اسدددتأجر 

ن المنفعددة مملوكددة للغيددر بعقددد إجددارة سددابل، فهددل العددين لشدديء  خددر؛ ألندده يعلددم أ
 يتصور شيء  خر عدا المنفعة يمكن أن يعتاض عنها المالك؟  

عمدا أسدماه دحدل التصدرف فدي العقددد،  (1 قد رأيت كالما لدبعض المعاصدرين
ذكره بعد أن عدد ما يتعلل باألعيان، وهي: حل االنتفداع، وملدك المنفعدة، وملدك 

هناك حقا رابعا سدماه دحدل التصدرف فدي العقددد، ومثدل لده العين ذاتها، وذكر أن 

                                                 

تفدداع العقدداري، المقدددم للمددؤتمر الفقهددي ( الدددكتور محمددد علددي القددري فددي بحثدده المدداتع: حددل االن1 
 (.167هد،   1433الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية، الكويت، محرم 
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ببدددل الخلددو، وهددو أن يحددل مسددتأجر جديددد فددي مكددان المسددتأجر القددديم فددي العقددد 
القاام بينه وبدين مالدك الرقبدة، فيسدتحل المسدتأجر القدديم قيمدة اإلجدارة أو مدا بقدي 

العالقدة  منها، ويأخذ مبلغا من المدال مقابدل خروجده مدن العدين المدؤجرة، وتصدبل
 بين المالك والمستأجر الجديد بدل كونها بين مالك الرقبة والمستأجر القديم.

فهنددا اسددتفاد المسددتأجر القددديم مقابددل تنازلدده عددن العقددد القدداام بيندده وبددين مالددك 
 الرقبة.

 بعقد االستحكار، واإلجارتين. ومثل أيضا
والمستأجر فهل مثل هذا التصرف يمكن تصوره في العالقة بين مالك الرقبة 

إن المالك تنازل عن حقه في العقدد للمسدتأجر الجديدد، وهدو  :الجديد، بحيث يقال
مددا عبدددر عنددده البعلدددي بقولدده: دوغلدددب بعدددض الفقهددداء فددأفتى فدددي نحدددو ذلدددك بفسددداد 

ةًنا منه أن هذا كبيدع المبيدع، وأنده تصدرف فيمدا ال يملدك، ولديس  ؛اإلجارة الثانية
 المستأجرد. كذلك، بل هو تصردف فيما استحقه على

غيدددر أن جميدددع األمثلدددة التدددي تضدددرب لحدددل التصدددرف بالعقدددد إنمدددا هدددي مدددن 
اختصا  المستأجر األول لمصلحة المستأجر الثاني، ولم أر من ذكر شياا من 
 األمثلة يصلل تطبيقه على مسألة البحث. وهي في حاجة إلى مزيد نةر وتتبع.

 فاع العقاريد.ومثله ما تداوله بعض المعاصرين تحت مسمى دحل االنت
ديبقى البحث في بيان ما الذي يستحقه الموؤجر علوى العوين الموؤجرة غيور 

 اىجرة؟
أو تجاريددة( تتعلددل بهددا  ،أمددا إذا كانددت العددين المددؤجرة وحدددة مسددتقلة  سددكنية

المنفعة فال يةهر لي وجود شيء  خر غير المنفعة يمكن أن يعتاض عنه مالك 
 العين.

أن تكون شقة مدن عمدارة مملوكدة لده، أو فديال وأما إذا كانت جزءا من كل، ك
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ع تجداري، أو مكتددب ضدمن مجمدع سددكني، أو محدال تجاريددا ضدمن سدوق أو مجمدد
 فال شك أن الصورة تختلف هنا. ؛ضمن مجمع إداري 

أو  ،أو التجددداري  ،أو المجمدددع السدددكني ،والدددذي يةهدددر هندددا أن مالدددك العمدددارة
ددر وحداتدده  ،اإلداري لدده أن يعيددد تددأجير عمارتدده أو مجمعدده جملددة ن كددان قددد أجد وا 

تفصدديال، ذلدددك أن السدددوق أو المجمدددع يحدددوي مدددن األعيدددان والمندددافع مدددا ال يددددخل 
 ،والندددددوادي ،تدددددأجيره ضدددددمن تدددددأجير الوحددددددات تفصددددديال، كالمسددددداحات الخضدددددراء

والمواقدددف، علدددى أن يحفدددا مسدددتأجر الجملدددة  ،والممدددرات ،والمالعدددب ،والمسدددابل
 ويرعى عقودهم. ،حقوق مستأجري التجزاة

 –مددورد العقدددين فددي مثددل هددذه الحالددة مختلددف، فعقددود مسددتأجري الوحدددات ف
تخدد  منفعددة كددل وحدددة اسددتقالال، بينمددا عقددد مسددتأجر  -وهددم المسددتأجر األول 

تخدد  منفعددة السددوق أو المجمددع كددامال، وال  –وهددو المسددتأجر الجديددد  –الجملددة 
 تعارض بين الموردين فيما يةهر، وه أعلم.

 :بصيغة اإلجارة مل التمليك الالحقدن اإلجارة الجديدة المسألة اليا:ية: ك
أن الصدددورة تختلدددف هندددا، ذلدددك أن اإلجدددارة  –وه أعلدددم  –الدددذي يةهدددر لدددي 

المنتهية بالتمليك، هي بيع في حقيقتها إذا نةرنا إليها نةرة كلية، وراعينا مقاصد 
نمددا لجددأ الندداس إليهددا لحفددا حقددوقهم. وال حددر  فددي قيددام م الددك العددين العاقدددين، وا 

 المؤجرة ببيعها على طرف ثالث مع عدم اإلخالل بعقد المستأجر.
ثددم إن مددورد العقدددين مختلددف، فالمسددتأجر هدفدده االنتفدداع مددن منددافع العددين، 

ن كاندددت المنفعدددة  ،والمسددتأجر إجدددارة منتهيددة بالتمليدددك يهددددف إلددى تملدددك العددين وا 
 عة.تابعة لها، ولكنه يرمي أصالة إلى تملك العين دون المنف

إذا كان العقدار مدؤجًرا لفتدرة قصديرة فدي العقدد األول  سدنة تتجددد( وفدي العقدد 
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 سنة مثال( فما أحكام ذلك؟ 15الثاني أراد تأجيره لفترة طويلة  
فهددو بحكددم العددرف اليددوم غيددر الزم للطددرفين  إذا كددان العقددد يتجدددد كددل سددنة

وهددي سددنة، كمددا ال  ،تجديددده، وال يملددك المسددتأجر المنفعددة إال للمدددة المتفددل عليهددا
يستحل المؤجر إال أجرة سنة في ذمة المسدتأجر إن لدم تعجدل، وتجديدد العقدد فدي 

 حقهما جااز غير الزم.
العدين مددة طويلدة، فدال فإذا اتفل مالك العين مدع مسدتأجر  خدر علدى تدأجيره 

ألن أجددرة السددنوات الالحقددة غيددر مسددتحقة علددى المددؤجر األول،  ؛حددر  فددي ذلددك
هددا صددور بيددع ذمددة المسددتأجر األول، فددال يددرد عليالددك العددين فددي وليسددت ديونددا لم

 الديون.
خروجدا  ؛ة بالعقدد السدابل مدن العقدد الجديددويحسن لو تستثنى السنة المشدغول

وبعددددا عدددن التهمدددة، كمدددا يثبدددت للمسدددتأجر األول حدددل الشدددفعة فدددي  ،مدددن الخدددالف
 حتددى ال يلحقدده ضددرر، وخاصددة فددي المحددالت –إن صددل المصددطلل  –اإلجددارة 

 والمكاتب التجارية.
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 الخاتمة
الحمددد ب الددذي بنعمتدده تددتم الصددالحات، وبتوفيقدده تنجددز األعمددال والمهمددات، 
أحمده على ما منَّ بده مدن إنهداء هدذا البحدث، وأسدأله النفدع بمدا فيده مدن صدواب، 

 وتقصير. ،وزلل ،والعفو عما فيه من خطأ
 وهذا ملخ  ألهم ما جاء في هذه األوراق:

 العقود الالزمة التي يتعين الوفاء بها من الطرفين. أن اإلجارة من -
 أن مورد اإلجارة البسيطة هو منفعة العين المؤجرة. -
مدا لدم  ،أن المستأجر يملدك منفعدة العدين المسدتأجرة، وتجدوز عليهدا تصدرفاته -

 يمنعه من ذلك شرط أو عرف.
 أن للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة على المؤجر األول وعلدى غيدره، مدا -

 لم يكن ذلك ذريعة إلى الربا.
أن ملكيددة المسددتأجر لمنفعددة العددين ال يمنددع صددحة تصددرفات المالددك الناقلددة  -

 أو الوقف. ،أو الهبة ،للملكية بالبيع
 دمن التدصيات:

الحاجدددة إلدددى زيدددادة بحدددث مدددورد العقدددد فدددي اإلجدددارتين الدددواردتين علدددى عدددين  -
 واحدة، وهل يتصور وجود شيء  خر غير منفعة العين.

اسة منتجات االستثمار المتعلقة باإلجارة التمويلية التي تجريهدا المصدارف در  -
 اإلسالمية وشركات التمويل مع النةر في العقود التي يتم التعامل بها.

دراسدددة صدددور إجدددارة العقدددار الموصدددوف فدددي الذمدددة، لمعرفدددة هدددل لددده أحكدددام  -
 أن حكمهما واحد؟ وويفترق عن إجارة العقار المعين أتخصه 
 علم، وصلى ه على نبينا محمد، وعلى  له وصحبه وسلم.وه أ 
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 يبت المصادر دالمراجل
، عبد ه بن موسى العمار، مجلة ةاإلجارة على اإلجارة دتطبيقاا المعاصر  .1

 م.2006، عام 132، ع38الجامعة اإلسالمية، مج
، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيل: خالد بن اإلجماع .2

: 1محمد بن عثمان، دار اآلثار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 م. 2004ه/1425

، دار كنوز ، مجموعة رساال علميةاختيارات شيخ اإلسالو ابن تيمية .3
 .1إشبيليا، الرياض، ط

، لعالء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس الختيارات الفقاية .4
 ، بيروت.البعلي، تحقيل: محمد حامد الفقي، دار المعرفة

، البن األثير، علي بن محمد بن عبد الكريم أسد الغابة في معرفة الصحابة .5
 م.1989ه/1409: 1الشيباني الجزري، دار الفكر، بيروت، ط

، زكريا بن محمد بن زكريا أس:ى المطالب في شرح ردض الطالب .6
 األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاري .

للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر  ،اإلشراف على :كت مسا   الخالف.7
 هد.1420: 1البغدادي، تحقيل: لحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط

، ألبي عبد ه محمد بن أبي بكر بن أيوب إعالو المدقعين عن رب العالمين.8
المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيل: مشهور بن حسن  ل سلمان، دار ابن 

 ه.1423: 1عودية، طالجوزي، المملكة العربية الس
، ألبي النجا موسى بن أحمد بن اإلق:اع في فقه اإلماو أحمد بن ح:ب .9

موسى، الحجاوي المقدسي، تحقيل: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار 
 المعرفة، بيروت، بدون تاري .
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، لعمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيل: رفعت فوزي عبد المطلب، اىو.10
 م.2001: 1دار الوفاء، مصر، ط

، لعالء الدين أبي الحسن علي بن اإل:صاف في معرفة الراجح من الخالف.11
سليمان المرداوي، مطبوع مع المقنع والشرم الكبير، تحقيل: عبده بن 

 ه.1415: 1عبدالمحسن التركي، دار هجر، مصر، ط
، ألبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، أ:دار البردق في أ:داء الفردق .12

 ب، بيروت، بدون تاري .عالم الكت
، لقاسم بن عبد أ:يس الفقااء في تعريفات اىلفاظ المتدادلة بين الفقااء.13

ه بن أمير علي القونوي، تحقيل: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار 
 ه.1406: 1الوفاء، جدة، ط

، لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، البحر الرا ق شرح ك:ز الدقا ق.14
 رفة، بيروت.دار المع

، ألبي المحاسن عبد الواحد بن بحر المذهب في فردع المذهب الشافعي.15
إسماعيل الروياني، تحقيل: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، 

 م.2009: 1بيروت، ط
، لعالء الدين أبي بكر بن مسعود بدا ل الص:ا ل في ترتيب الشرا ل.16

 الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت.
، ألبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد المجتاد د:ااية المقتصدبداية .17

 هد.1408: 10القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
، البن البدر الم:ير في تخريج اىحاديث داآليار الداقعة في الشرح الكبير.18

ن، سرا  الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي، ت: مصطفى أبو قالمل
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: 1جرة للنشر والتوزيع، الرياض، طالغيب و خرين، دار اله
 م.2004ه/1425

، ألبي محمد محمود بن أحمد العيني، تصحيل: الب:اية في شرح الاداية.19
 هد.1401: 1محمد عمر الرامفوري، دار الفكر، بيروت، ط

، ألبي الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم البيان في مذهب الشافعي.20
: 1دار المنها ، بيروت، ط العمراني، تحقيل: قاسم بن محمد النوري،

 م.2000هد/1421
، ألبي عبده محمد بن يوسف العبدري، التاج داإلكلي  لمختصر خلي .21

 الشهير بالمواق، مطبوع مع مواهب الجليل، مكتبة النجام، ليبيا.
، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد.22

: 1اإلسالمي، بيروت، طتحقيل: بشار عواد معروف، دار الغرب 
 م.2002ه/1422

، لعثمان بن علي الزيلعي، المطبعة تبيين الحقا ق شرح ك:ز الدقا ق.23
 هد.1313: 1الكبرى األميرية ببوالق، مصر، ط

، للبجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر تحفة الحبيب على شرح الخطيب.24
 م.1995ه/1415: 1المصري، دار الفكر، بيروت، ط

بي بكر محمد بن أحمد، عالء الدين السمرقندي، دار ، ألتحفة الفقااء.25
 م.1994ه/1414: 2الكتب العلمية، بيروت، ط

، لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيل: عبد ه تصحيح الفردع.26
 م.2003ه/1424: 1بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طا



 أبحاث
 توارد إجارتين على العقار

   مهديبل بن محمد أرزقي الحكيم عبد د. صوره وتطبيقاته المعاصرة

 

 

 

 

-79- 

ن شرف النووي، ، ألبي زكريا محي الدين يحي بتاذيب اىسماء داللغات.27
تحقيل: إدارة المطبوعات المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون 

 تاري .
، ألبي المودة خليل بن إسحاق الجندي، التد يح شرح جامل اىماات.28

تحقيل: أحمد بن عبدالكريم نجب، مركز نجيبويه للمخطوطات وتحقيل 
 . 1التراث، القاهرة، ط

لي بن محمد العبادي، المطبعة الخيرية، ، ألبي بكر بن عالجدهرة ال:يرة.29
 ه.1322: 1ط
 = رد المحتار على الدر المختار. حاشية ابن عابدين.30
 = تحفة الحبيب على شرم الخطيب. بجيرمي على الخطيبالحاشية .31
، ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيل: الحادي الكبير.32

: 1مية، بيروت، طعلي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العل
 هد.1414

، محمد علي القري، المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات حق ال:تفاع العقاري .33
 ه.1433المالية اإلسالمية، الكويت، محرم 

، ألبي بكر محمد بن أحمد حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقااء.34
ان، الشاشي القفال، تحقيل: ياسين أحمد درادكة، مكتبة الرسالة الحديثة، عم

 م.1988: 1ط
، لمحمد بن علي بن محمد الحصني، الدر المختار شرح ت:دير اىبصار.35

 .2المعروف بالحصكفي، مطبوع مع رد المحتار، دار الفكر، بيروت، ط
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، ألبي الفضل أحمد بن علي ابن الدرر الكام:ة في أعيان الما ة اليام:ة.36
: 2، الهند، طحجر العسقالني، مجلس داارة المعارف العثمانية، حيدرأباد

 م.1972ه/1392
، منصور دقا ق أدلي ال:اى لشرح الم:تاى المعردف بشرح م:اى اإلرادات.37

: 1بن يونس بن صالم الدين البهوتي، دار عالم الكتب، الرياض، طا
 م.1993ه/1414

، البن فرحون، برهان الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.38
يعمري، تحقيل: محمد األحمدي أبو الدين إبراهيم بن علي بن محمد ال

 النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، بدون تاري .
 حاشية ابن عابدين(، لمحمد أمين بن عمر  رد المحتار على الدر المختار.39

 .2بن عابدين، دار الفكر، بيروت، طا
= المساال الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين  الردايتين دالدجاين.40

 .والوجهين
، منصور بن يونس الردض المربل بشرح زاد المستق:ل مختصر المق:ل.41

البهوتي، ت: خالد المشيقل و خرين، دار الركااز للنشر والتوزيع، الكويت، 
 ه.1438: 1ط
، لمحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، المكتب رد ة الطالبين.42

 هد.1405: 2اإلسالمي، بيروت، ط
، البن بزيزة، أبو محمد عبد العزيز ب التلقينرد ة المستبين في شرح كتا.43

بن إبراهيم القرشي التونسي، ت: عبداللطيف زكا ، دار ابن حزم، بيروت، ا
 م.2010ه/1431: 1ط
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، لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيل: محمد فؤاد عبدالباقي، س:ن ابن ماجه.44
 هد.1395دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ن األشعث السجستاني، إعداد وتعليل: عزت ، لسليمان بس:ن أبي دادد.45
 هد.1391: 1دعاس وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، ط

، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيل: س:ن الترمذي.46
: 2أحمد محمد شاكر و خرين، شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 م.1975ه/1395
مطبعة مجلس داارة المعارف  ، ألحمد بن الحسين البيهقي،الس:ن الكبرى .47

 .1العثمانية، حيدرأباد، ط
، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسااي، الس:ن الصغرى .48

: 2تحقيل: عبد الفتام أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط
 م.1986ه/1406

، ألبي عبده محمد األنصاري الرصاع، تحقيل: شرح حددد ابن عرفة.49
: 1ألجفان والطاهر المعموري، درا الغرب اإلسالمي، بيروت، طا محمد أبو
 م.1993

الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي،  ، ألبي الفر  عبدالشرح الكبير.50
 هد.1415: 1تحقيل: عبده بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط

 شرم منتهى اإلرادات = دقاال أولي النهى لشرم المنتهى.
ألبي عبده محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، اعتنى  ،صحيح البخاري .51

: 1به: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط
 هد.1422
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، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.52
: 2البستي، تحقيل: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 م.1993ه/1414
، ألبي الحسين مسلم بن الحجا  القشيري النيسابوري، تحقيل: لوصحيح مس.53

محمد فؤاد عبدالباقي، نشر وتوزيع الرااسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 هد.1400الرياض، 

. أمانة الهياة ال دابط المستخلصة من قرارات الاي ة الشرعية لب:ك البالد.54
 م.2013ه/1434: 1اض، طالشرعية، دار الميمان للنشر والتوزيع، الري

، ألبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، تحقيل: طبقات الح:ابلة.55
 محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاري .

، ألبي عبد ه محمد بن سعد بن منيع البصري، تحقيل: الطبقات الكبرى .56
 م.1968: 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط
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