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 المساكن مؤجري التزامات

(*)  اليابس محمد بن صالح 0د 

مقدمة :ال

 وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
: وبعد كثيرًا، تسميما وسمم

 التي الحياة هىذ في اإلنسان أولويات أىم من المناسب السكن توفير فإن
 سعادة من"  :بقولو المعنى ىذا إلى  النبي أشار وقد االستقرار، لو تضمن
 وسائل تنوعت وقد ،(ٔ)"الينيء والمركب الصالح، والجار الواسع، المسكن المسمم،
 في انتشاراً  وأكثرىا الوسائل ىذه أىم ومن الشريعة، في السكن عمى الحصول
ذا اإلجارة، الحاضر الوقت  لممؤجر، التزامات عميو فإن مسكناً  أحد أجراست وا 
 بيان البحث ىذا وفي لممستأجر، بيا الوفاء عميو يجب التزامات المؤجر وعمى

. المؤجر عمى االلتزامات

: اختياره وأسباب الموضوع أىمية

.مستأجر أو مؤجر إما الناس فغالب المساكن، إجارة عقد انتشار -1

.المؤجر عمى تزاماتواالل بالحقوق الناس من كثير جيل -2

.المؤجر التزامات ببيان مختص -عميو اطمعت فيما- بحث وجود عدم -3

.جامعة شقراء – بالقويعية اإلنسانية والدراسات العموم بكمية المشارك األستاذ (*)
(، ٕٖٚ٘ٔ، )ٙٛ/ٕٗ( أخرجو أحمد في مسنده، مسند المكيين، نافع بن عبدالحارث،ٔ)

(، ٖٙٓٚ) ٗٛٔ/ٗ(، والحاكم في مستدركو ٙٔٔ) ٗ٘في األدب المفرد صوالبخاري 
 ٕٛ٘/ٔوقال: ىذا حديث صحيح اإلسناد، وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير 

(ٖٕٜٓ .)
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  المساكن مؤجري التزامات
 

  (*)  اليابس محمد بن صالح 0د                                            

 مقدمة :ال

 وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 : وبعد كثيرًا، تسميما وسمم

 التي الحياة هىذ في اإلنسان أولويات أىم من المناسب السكن توفير فإن
 سعادة من"  :بقولو المعنى ىذا إلى  النبي أشار وقد االستقرار، لو تضمن
 وسائل تنوعت وقد ،(ٔ)"الينيء والمركب الصالح، والجار الواسع، المسكن المسمم،
 في انتشاراً  وأكثرىا الوسائل ىذه أىم ومن الشريعة، في السكن عمى الحصول
ذا اإلجارة، الحاضر الوقت  لممؤجر، التزامات عميو فإن مسكناً  أحد أجراست وا 
 بيان البحث ىذا وفي لممستأجر، بيا الوفاء عميو يجب التزامات المؤجر وعمى

 . المؤجر عمى االلتزامات

 : اختياره وأسباب الموضوع أىمية

 . مستأجر أو مؤجر إما الناس فغالب المساكن، إجارة عقد انتشار -1

 . المؤجر عمى تزاماتواالل بالحقوق الناس من كثير جيل -2

 . المؤجر التزامات ببيان مختص -عميو اطمعت فيما- بحث وجود عدم -3
                                                           

 .جامعة شقراء – بالقويعية اإلنسانية والدراسات العموم بكمية المشارك األستاذ (*)
(، ٕٖٚ٘ٔ، )ٙٛ/ٕٗ( أخرجو أحمد في مسنده، مسند المكيين، نافع بن عبدالحارث، ٔ)

(، ٖٙٓٚ) ٗٛٔ/ٗ(، والحاكم في مستدركو ٙٔٔ) ٗ٘في األدب المفرد صوالبخاري 
 ٕٛ٘/ٔوقال: ىذا حديث صحيح اإلسناد، وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير 

(ٖٕٜٓ .) 
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 المؤجر التزامات بحث المناسب من فكان المستأجر التزامات بحث لي سبق -4
 . البحث يكتمل حتى

 : السابقة الدراسات
نما المساكن، مؤجري التزامات في خاص بحث عمى أطمع لم  تبحث وا 
 . األحكام أحاديث كتب وفي لفقو،ا كتب في المسألة
 : الدراسة من اليدف

 مع اإلجارة، عقد بموجب بو الوفاء لممساكن المؤجر عمى يجب ما بيان
 . عميو الواجبة الحقوق من حق بكل المتعمقة األحكام في التفصيل

 : البحث منيج
  -: اآلتي المنيج البحث إعداد في أخذت

 الصور بيان مع حكميا؛ بيان قبل دقيقاً  راً تصوي بحثيا المراد المسألة أصور -ٔ
 . ليا المتصورة والحاالت

 االتفاق توثيق مع بدليميا، حكميا فأذكر االتفاق مواضع من المسألة كانت إذا -ٕ
ن مظانو، من  بالمذاىب مكتفيا ونسبتيا األقوال ذكرت خالف محل كانت وا 

 . المعتبرة الفقيية
 من عمييا يرد قد وما منيا، الداللة وجو وبيان األدلة ذكر عمى حرصت -ٖ

 ذلك يكون ال حين( المناقشة ويمكن( )االستدالل ويمكن) بـ وعّبرت مناقشات،
 . اختياره وأسباب المختار بينت ثم منقوال،

 . عمييا وقفت التي المعاصرين وأقوال لفتاوى اإلشارة -ٗ 
 : البحث خطة

 : مباحثتمييد وأربعة و  مقدمة إلى البحث قسمت
 المقدمة: وفييا بيان أىمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث.  *
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التمييد: المراد بالبحث، وأركان االلتزام، وحكم إجارة المساكن، وفيو ثالثة * 
 مطالب: 
 . العنوان مفردات معاني بيان: األول المطمب
 . ومصدره االلتزام أركان: الثاني المطمب
 . المساكن إجارة حكم: الثالث المطمب

 المبحث األول: االلتزام األول: تسميم المسكن المؤجر. * 
 : مطالب أربعة وفيو

 . بالتسميم المراد: األول المطمب
 . لممستأجر المسكن تسميم حكم: الثاني المطمب
 . تسميمو المؤجر يمزم ما: الثالث المطمب
 . المؤجر المسكن تسميم وقت: الرابع المطمب

 الثاني: صيانة المسكن المؤجر.  المبحث الثاني: االلتزام* 
 : مطالب خمسة وفيو

 . بالصيانة المراد: األول المطمب
 . الصيانة أقسام: الثاني المطمب
 . المؤجر المسكن صيانة في المؤجر مسؤولية: الثالث المطمب
 . المسكن صيانة عمى المؤجر إجبار: الرابع المطمب
 . كنالمس صيانة من المؤجر امتناع: الخامس المطمب

 المبحث الثالث: االلتزام الثالث: ضمان عدم التعرض لممستأجر. * 
 المبحث الرابع: االلتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية في المسكن المؤجر. * 

 كاتبو بالبحث ينفع وأن لوجيو خالصاً  عممي يجعل أن تعالى اهلل أسأل
 . وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ،وقارئو
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  التمييد
 المساكن إجارة وحكم االلتزام، وأركان العنوان، مفردات بيان

 العنوان مفردات بيان: األول المطمب

 قـال لَـِزم،: واحـد مصدرىما واإللزام وااللتزام التزام، جمع: لغة: االلتزامات: أوالا 
 عمـى يـدل صـحيح واحـد أصـل والمـيم والـزاء الـالم": (ٔ)المغـة مقـاييس فـي ابن فـارس

 فالتزمـو، الشـيء وألزمـو ،"يمزمـو الشـيء لزمـو: يقال دائمًا، بالشيء الشيء صاحبةم
 الكعبـــة بـــاب بــين لمـــا يقـــال ممتــزم، فيـــو اعتنقتـــو،: والتزمتــو ،(ٕ)االعتنـــاق: وااللتــزام
 . (ٖ) صدورىم إلى يضّمونو الناس ألن الممتَزم؛: األسود والحجر

 يكــن لــم مــا نفســو الشــخص زامإلــ: "بقولــو االلتــزام (ٗ)الحّطــاب عــرف: اصطططالحاا 
 وســـائر والطــالق والنكــاح واإلجــارة لمبيــع شــامل المعنـــى بيــذا وىــو :قــال لــو، الزمــا
 . (٘)"العقود

                                                           

(ٔ) ٘/ٕٗ٘ . 

 . ٕٕٛ ص الصحاح مختار: ينظر (ٕ)

 . ٛٔٗ/ٖٖ العروس تاج ،ٕ٘٘/ٕ المنير المصباح: ينظر (ٖ)

            المكي األصل المعتزلي الرعيني حسين بن محمد بن محمد هللعبدا أبو: الحطاب (ٗ)
 سنة توفي ،المنصوص عمى يقيس ليا مستنبطاً  ومسائمو وأصولو لمفقو محققاً  كان المولد،
 . ٕٙٛ/ٚ األعالم: ينظر ىـ،ٜٗ٘

 لغوي، تعريف لاللتزام التعريف ىذا أن وذكر ،ٛٙ ص االلتزام مسائل في الكالم تحرير (٘)
 الموسوعة في قال االصطالحي، التعريف عن يختمف ال المغوي التعريف فإن وبيذا

 تدل حيث الفقياء، استعماالت عميو جرت المغوي المعنى وىذا: " ٗٗٔ/ٙ الكويتية
 سواء العقود، جميع تشمل وىي االختيارية، التصرفات في عام االلتزام أن عمى تعبيراتيم

 . ٕٚٔ/ٔ المالك العمي فتح: ينظرو  ،"والتبرعات المعاوضات ذلك في
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 أو نقمـو أو حق إنشاء يتضمن تصرف كل: بأنو االلتزام أيضاً  الزحيمى فَ وعر  
 مـــن أو واإلبـــراء، كـــالوقف واحـــد شـــخص مـــن صـــادراً  كـــان ســـواء هءإنيـــا أو تعديمـــو

 . (ٔ)واإلجارة كالبيع شخصين
 عمــى الــدار وآجــرت: " الزمخشــري قــال آجـر، مــن الفاعــل اســم: المططؤجر: ثانيططاا 
 مـــا منــافع غيـــره ممّــك مـــن ىــو فـــالمؤِجر ،(ٕ)" مــؤاجر يقـــال وال مــؤجر، فأنـــا أفعمــت،
 . (ٖ)بعوض يممك

 والبيت، المنزل وكسرىا، الكاف بفتح والمسكن، مسكن، جمع: المساكن: ثالثاا 
 . (ٗ) ذلك وغير ومال أىل من الرجل إليو يسكن ما والسكن

  :إجماالا  البحث بعنوان المراد فإن وبيذا
 المــؤجر عمــى يجــب التــي اإلجــارة عقــد عمــى المترتبــة والواجبــات الحقــوق بيــان
 . لممستأجر بيا الوفاء لممساكن
 . ومصدره االلتزام أركان: الثاني المطمب

 . االلتزام أركان: األولى المسألة
 : ىي أركان أربعة تزاملالل

 . المؤجر ىو البحث ىذا وفي(: الزاي بكسر) الممتِزم :األول
 . المستأجر وىو: لو الممتَزم :الثاني
 . البحث موضوع وىو: بو الممَتَزم: الثالث
 . (٘)االلتزام في سبباً  كان الذي العقد وىو: الصيغة

                                                           

 . ٕٜٕٓ/ٗ لمزحيمى ( ينظر: الفقو اإلسالمي وأدلتؤ)

 . ٘/ٔ المنير المصباح: ينظر (ٕ)

 . ٕٓص المعرب ترتيب في المغرب: ينظر (ٖ)

 ،ٜٛٔ/ٖ٘ العروس تاج ،ٕ٘ٓٔ/ٔ المحيط القاموس ،ٔ٘ٔ ص الصحاح مختار: ينظر (ٗ)
 . ٕٕٛ/ٔ المنير المصباح

( المتخصصة القانونية الموسوعة) العربية الموسوعة ،ٕٛٔ/ٔ المالك العمي تحف: ينظر (٘)
http: //arab-ency. com/law/detail/ 
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  االلتزام مصدر: الثانية المسألة
 مصدر المؤجر التزامات وفي لاللتزام، المولدة الحادثة: مااللتزا بمصدر المراد

 الشرع من صادرة اإلجارة عقد في االلتزامات تكون وقد اإلجارة، عقد ىو االلتزام
 لممؤجر إلزاماً  فيو يكون شرطاً  العقد في اشترط أحدىما يكون بأن العاقدين من أو
 أن الفقو في المقررة القواعد فإن المستأجرين بين العرف من صادراً  يكون أو

 بأن األمر ولي من اصادرً  االلتزام يكون أو ،(ٔ)شرطاً  كالمشروط عرفاً  المعروف
ر ُيمَزم  غير في واجبة األمر ولي وطاعة المستأجر، اتجاه بواجبات لممسكن المؤجِّ

 . (ٕ)اهلل معصية
 المساكن إجارة حكم: الثالث المطمب

 أن عمــى وأجمعـوا: "المنـذر ابــن قـال المسـاكن، إجـارة إباحــة عمـى الفقيـاء اتفـق
 واتفقـوا: " رشـد ابـن وقال ،(ٖ).. "واألجر الوقت بّين إذا جائز والدواب المنازل إجارة
 يختمـف لـم: " مالك قال ،(ٗ)"المباحة األفعال عمى والناس والدواب الدور إجارة عمى
 بـين خـالف وال: " (ٙ)المغنـي فـيو  ،(٘)"الكـراء ربـح إجـازة في العمماء من أدركت من
 ". العقار إجارة إباحة في العمم أىل بين

 : ذلك عمى األدلة ومن
 (ٚ). َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىن  ُأُجوَرُىن     :تعالى قولو

                                                           

 . ٜٗٚ/ٓٔ، موسوعة القواعد الفقيية ٖٕٚ/ٔ( ينظر: شرح القواعد الفقيية ٔ)

سبب، ( ينظر: مصادر االلتزام )العقد، اإلرادة المنفردة، العمل غير المشروع، اإلثراء بال ٕ)
 . ٚالقانون، مصدران جديدان لاللتزام: الحكم، القرار اإلداري(، ص

 . ٘ٗٔلمنذر ص( اإلجماع البن اٖ)

 . ٙ/ٗ( بداية المجتيد ٗ)

 . ٚ٘/ٙٔ( الجامع لمسائل المدونة ٘)

(ٙ )٘/ٖٖٖ . 

 . ٙ( سورة: الطالق، من اآلية رقم ٚ)
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ذا الرضـاع، عمـى اإلجــارة أجـاز تعـالى اهلل أن: الداللـة وجـو  جــاز عميـو جـاز وا 
 كإجـــــارة منـــــو ينأبـــــ يكـــــون أن أحـــــرى ىـــــو ومـــــا معنـــــاه، فـــــي ىـــــو ومـــــا غيـــــره عمـــــى

 . (ٔ)المساكن
 بنـي مـن رجـالً  بكـر وأبـو  النبـي واسـتأجر: " قالـت عائشـة عـن: السنة ومن

 . (ٕ)... "الديل
 .  النبي لفعل اإلجارة إباحة عمى نص   الحديث في: الداللة وجو

** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٜ٘ٙ/ٕ( ينظر: موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسالمي ٔ)

( أخرجو البخاري في صحيحو: كتاب اإلجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا ٕ)
 (. ٖٕٕٙرقمو ) ٛٛ/ٖلم يوجد أىل اإلسالم، 
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 األول المبحث
ر المسكن تسميم: األول االلتزام   المؤجَّ

  بالتسميم ادالمر : األول المطمب
أعطيتو : سممت إليو الشيء فتسممو أي: يقال ،َقبُض الشيء: لغة التسميم

 . (ٔ)قبضو: وتسممو مني ،فتناولو
يراد بالتسميم التخمية والتمكين من االنتفاع برفع الموانع ليتمكن : اصطالحاا 

 . (ٕ)المستأجر من االنتفاع بالمسكن المستأجر
 لممستأجر نالمسك تسميم حكم: الثاني المطمب

ر تسميم المسكن المؤج ر ألن اإلجارة عقد  ؛(ٖ)اتفق الفقياء عمى أن عمى المؤجِّ
ر األجر والمستأِجر المنافع وال يمكن لممستأجر امتالك  ،الزم يقتضي تمميك المؤجِّ

 . (ٗ)المنافع إال بتسميم المسكن المؤج ر
 تسميمو المؤجر يمزم ما: الثالث المطمب

فكل ما يحتاج إليو المستأجر  ،سميم المسكن وممحقاتويجب عمى المؤجر ت
 أو والمستأجر المؤجر بين عمييا االتفاق تم والتي لتمام االنتفاع بالمسكن المؤجر

وتسميم  ،كتسميم مفاتيح الدار تسميميا، جرؤ الم عمى فيجب العرف بيا جرى
ؤجر تمكين ألن الواجب عمى الم ؛والكيرباء تعمل ،المسكن والبالوعة غير ممتمئة

وال يحصل التمكين إال بذلك، ويستثنى من ىذا ما إذا كان  ،المستأجر من االنتفاع

                                                           

 (. سمم) ٕٕٔٔ/ٔ المحيط القاموس ،ٜٕ٘/ٕٔ العرب لسان: ينظر (ٔ)

 ئقالرا البحر ،ٕ٘ٛ/ٓٔ اليداية شرح البناية: وينظر ،ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٕ)
  .ٖٜٕص الوىاج السراج ،ٜٙٔ/ٙ المحتاج تحفة ،ٖٓٓ/ٚ

 الشافعي اإلمام فقو في الميذب ،ٜٜٔ/ٕ الرباني الطالب كفاية عمى العدوي حاشية: ينظر (ٖ)
ٕ/ٕ٘ٗ . 

 . ٖٖٖ/٘ المغني ،ٗٗ/ٚ الخرشي حاشية ع، ٜٖٛ تيمية البن اإلجماع موسوعة: ينظر (ٗ)
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المسكن المؤجر ليس لو باب أو ليس لو ميزاب أو ليس لو نافذة أو لم يكن فيو 
ن  ،ألنو لم يمتزمو أصالً  ؛كيرباء أصاًل، فال يمزم المؤجر إحداثو ألجل المستأجر وا 

 . (ٔ) لخيارجيل ذلك المستأجر فمو ا
 المؤجر المسكن تسميم وقت: الرابع المطمب

ألن المستأجر  ؛يجب عمى المؤجر تسميم المسكن المؤجر من بداية العقد
ويزول ممك المؤجر  ،كما يممك المشتري المبيع بالبيع ،(ٕ)يممك المنافع بالعقد

صارت ألنيا  ؛فال يجوز لو التصرف فييا ،كما يزول ممك البائع عن المبيع ،عنيا
 المسكن يسمم لم فإن ،كما ال يممك البائع التصرف في المبيع ،ممموكة لغيره

 حاالت عدة فمو اإلجارة مدة بعض منو المستأجر منع أو العقد بداية من المؤجر
 : يأتي فيما حكميا يتبين

إذا تأخر المؤجر عن تسميم المسكن أوَل العقد حتى انقضت : األولى الحالة
ر ال يستحق شيئا من اأُلجرة وتنفسخ اإلجارة المدة فقد اتفق ال فقياء عمى أن المؤجِّ

 : لما يأتي
ُر أيضًا شيئًا من األجر.  -1  أن المستأِجر لم يمم ك المعقود عميو فال يمِمك المؤجِّ

                                                           

 في البيان ،٘ٗ-ٗٗ/٘ٔ المجموع ،ٕٔٔ/٘ نالطالبي روضة ،ٖٓٗ/٘ المغني: ينظر (ٔ)
 أن في خالف وال: " ٙٚٔ/ٗ المذىب في الوسيط في قال ،ٕٖٗ/ٚ الشافعي اإلمام مذىب
 المجنة فتاوى ،ٖٙٔ/ٙ التحفة عمى الشرواني حاشية: وينظر ،" واجب المفتاح تسميم
 . ٖٔٔ/٘ٔ الدائمة

 المنافع مستأجر ويممك األجرة، رمؤج بالعقد ويممك: "٘٘ٙ/ٖ النيى أولي مطالب في جاء (ٕ)
 المستأجر أن الشافعي فمذىب المنافع فأما: " ٕٛ/ٛ المطمب نياية في جاءو ". كالبيع
 يتضمن أن اإلجارة عقد في القول وجممة: " ٚٔ/٘ٔ المجموع في جاء"  بالعقد يممكيا
 الممك رويستق بالعقد تممك أنيا خالف فال المنافع فأما أجرة، مقابمة في منافع تمميك

 المطمب نياية ،ٗٗ/ٚ الخرشي حاشية ،٘ٓٗ/ٚ البرىاني المحيط: وينظر"  بالقبض
 . ٖٖٗ/٘ المغني ،ٓٛٔ/ٕ الكافي ،ٕٛ/ٛ
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المؤجر في ىذه الحالة أتمف المعقود عميو قبل تسميمو فينفسخ العقد، كما لو   -2
 . (ٔ)باعو طعامًا فأتمفو قبل تسميمو

ر المسكن لممستأجر : الثانية الحالة إذا مضى من العقد مدٌة ثم سمم المؤجِّ
 . (ٕ)كالمبيع إذا ُسمِّم بعُضو وأتمف باقيو  ،لعدم التسميم فيو ؛فال أجر لو فيما مضى

ر باقي : ويتفرع من ىذه الحالة فرع وىو لزوم قبول المستأِجر لممسكن المؤجَّ
 . المدة

ر المسكن اختمف الفقياء فيما لو  مضى من العقد مدٌة ثم سمم المؤجِّ
 : لممستأجر فيل يمزمو قبولو عمى قولين

ر باقي : األول القول لممستأجر الخيار فمو أن يمتنع من قبول المسكن المؤج 
 .(ٗ)، وقول عند الحنفية(ٖ)وىذا مذىب الشافعية ،المدة ويفسُخ اإلجارة

قت ُيرَغُب فييا ألجمو فميس إذا لم يكن في مدة اإلجارة و : الثاني القول
فإن كان فييا وقت يرغب فييا ألجمو ُخّير  ،لممستأجر االمتناع من التسمم
 . (٘)وىو قول في مذىب أبي حنيفة ،المستأِجُر بين القبض والترك

يجب عمى المستأجر قبض الدار المؤجرة باقي المدة وليس لو : الثالث القول
 ،(ٙ)وىذا مذىب الحنفية رة الباقي بالحصةويجب عميو دفع أج ،أن يمتنع من ذلك

 . (ٚ)والحنابمة
 

                                                           

 السراج ،ٖٔٔ/ٕ الدواني الفواكو ،ٓٓٗ/ٚ البرىاني المحيط ،ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٔ)
 . ٕ٘/ٗ القناع كشاف ،ٖٖ٘/٘ المغني ،ٛٙٗ/ٖ المحتاج مغني ،ٜٕٙص الوىاج

 نياية ،ٜٕٙ ص الوىاج السراج ،ٗٗ/ٚ الخرشي حاشية ،ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٕ)
 . ٕ٘/ٗ القناع كشاف ،ٖٖ٘/٘ المغني ،ٛٙٗ/ٖ المحتاج مغني ،ٖٜٔ/ٛ المطمب

 . ٕٛٗ/٘ الطالبين روضة ،ٖٖٗ/ٕ الطالب روض شرح في المطالب أسنى: ينظر (ٖ)

 . ٖٔ/ٙ( حاشية ابن عابدين ٗ)

 . ٖٔ/ٙ عابدين ابن حاشية مع المختار الدر: ظرين (٘)

 . ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٙ)

 . ٖٖ٘/٘ المغني ،ٕ٘/ٗ القناع كشاف: ينظر (ٚ)
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 : األول القول دليل

فإذا فات بعض  ،أن العقد وقع عمى المنافع وىي في حكم األعيان القائمة (1
وذلك مثبت لحق  ،ما تناولو العقد قبل القبض يخير فيما بقي التحاد الصفقة

قبل القبض فعميو قيمة الفسخ كما لو اشترى شيئين بعقد واحد فيمك أحدىما 
 . (ٔ)اآلخر

إذ قد يكون المستأجر  ؛أن في إلزام المستأجر بباقي المدة ضرر عميو (2
اضطر الستئجار مسكن آخر بسبب التأخير في التسميم فإذا أجبر عمى استالم 

 . (ٕ)األول تضرر
 : الثاني القول دليل

كالدور  ،أن المستأجر قد يستأجر الدار ومقصده من العقد شير أو شيران
فإذا فات الشير فمو  ،التي في مكة تستأَجُر سنة والمقصود من العقد شيُر الحج

 . (ٖ)ُأجِبر المستأجر عمى االستالم وُمِنع من فسخ العقد لتضرر بذلك
 : الثالث القول دليل

أن عقد اإلجارة في حكم عقود متفرقة وفوات المعقود عميو في عقد ال يؤثر 
يوضحو أنو لو استأجر دارين وقبضيما فانيدمت  ،في عقد آخر بخالف البيع
والمنافع بقبض الدار لم تدخل في ضمانو فقد تفرقت  ،إحداىما ال يتخير في اآلخر

 . (ٗ)ألن تمام الصفقة بدخول المعقود عميو في ضمانو ؛الصفقة عميو قبل التمام

 
                                                           

 . ٕٛٗ/٘، روضة الطالبين ٖٖٗ/ٕ( ينظر: أسنى المطالب ٔ)

 . ٖٔ/ٙ( ينظر: حاشية ابن عابدين ٕ)

 . ٖٔ/ٙ( ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٖ)

 . ٖٖ٘/٘ المغني ،ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٗ)
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 : المناقشة
 االنتفاع من كِّنمُ  لو والمستأجر واحد عقد اإلجارة عقد بأن يناقش أن يمكن

 كاممًة؛ أجرتيا دفع لزمو العقد في عمييا المتفق المدة بعض المسكن من ينتفع فمم
ر أخل إذا المدة باقي يمزمو ال فكذا المدة، عمى نص العقد ألن  يسممو فمم المؤجِّ

 . عمييا المتفق المدة من جزء في المسكن
 : الترجيح
سخ العقد وال يمزمو قبول الدار فيما أن لممستأجر أن يف –واهلل أعمم –الراجح 
وفي إلزام المستأجر  ،(ٔ)"ال ضرر وال ضرار: "لحديث النبي  ،بقي من المدة

فقد  (ٕ) َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد   :ولقولو تعالى ،بباقي المدة إضرار بو
 جزء منيا فعقد اإلجارة وقع عمى والعقد فيو تمام المدة ال ،أمر اهلل بالوفاء بالعقد

والمؤجر لم يسمم لو العين المؤجرة عمى ىذه الصفة  ،صفة معينة وىي سنة كاممة
 . (ٖ)فمم يستحق األجرة

إذا سكن العقار بعض المدة ثم أخرجو المؤجر منو ومنعو : الثالثة الحالة
 : تمام السكنى

 : في ىذه المسألة عمى قولين اختمف الفقياء
وىو  لممؤجر أن يأخذ أجرة المدة التي سكن فييا المستأجر،: ولاأل  القول

 . (ٗ)مذىب الحنفية

                                                           

 رقمو ،ٗٛٚ/ٕ جاره، يضر ما حقو في بنى من باب: سننو في ماجو ابن أخرجو (ٔ)
  ٛٚٓٔ/ٗ( ٓٓٙ/ٕٛ٘ٚ) المرفق في القضاء باب: موطئو في مالك واإلمام ،(ٖٕٔٗ)
 السمسمة في األلباني وصححو ،٘٘/٘( ٕ٘ٙٛ) مسنده في أحمد واإلمام األعظمي، ت

 (. ٕٓ٘) ٜٛٗ/ٔ الصحيحة

 (. ٔ) رقم اآلية من المائدة،: سورة (ٕ)

 . ٙٙ/ٓٔ الممتع الشرح: ينظر (ٖ)

 أجر لو: الفقياء أكثر وقال: " ٖٖ٘/٘ المغني في جاءو  ،ٜٜٖ/ٚ البرىاني المحيط: ينظر (ٗ)
 ". سكن ما
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قول في و  (ٔ)وىو مذىب الحنابمة ،ال شيء لو من األجرة: الثاني القول
 . (ٕ)مذىب أبي حنيفة

 : األول القول أدلة
فمزمو  ،أن المستأجر استوفى ممك غيره عمى سبيل المعاوضة: األول الدليل
 بيع إذا استوفى بعضو ومنعو المالك بقيتو. عوضو كالم
لو لم ُيتم المستأجُر المدة ألمر غالب الستحق المؤجر أجرة : الثاني الدليل

عمى ما مضى من المدة فكذلك يستحقيا إذا أخرجو المؤجر بعد مضى مدة من 
 ( ٖ). العقد

 : الثاني القول دليل
وىو االنتفاع بالمسكن  ،ميوأن المؤجر لم يسمم لممستأجر ما تم عقد اإلجارة ع

فحممو  ،كما لو استأجره ليحمل لو كتابًا إلى موضع ،فمم يستحق شيئاً  ،جميع المدة
أو استأجره ليحفر لو عشرين ذراعًا فحفر لو عشرًا وامتنع من حفر  ،بعض الطريق

 . (ٗ)ألن لو عذراً  ؛ويفارق ما إذا امتنع ألمر غالب ،الباقي
 : المناقشة

 المدة بعض المؤجر المسكن سمم المؤجر بأن استدالليم يناقش أن يمكن
 . االنتفاع من والتمكين بالتسميم مستحقة األجرة ألن أجرتيا؛ فاستحق

 : الترجيح
 أن ولممستأجر المدة، من مضى ما أجرة لممؤجر أن – أعمم واهلل– الراجح

 من إخراجو عمى المترتب الضرر من عميو يحصل ما بتعويض المؤجر يطالب
 . المدة تمام قبل لمسكنا

                                                           

 المغني ،ٕ٘/ٗ القناع كشاف ،" المفردات من وىو: " ٙ٘ٙ/ٖ النيى أولي مطالب في جاء (ٔ)
 . ٕٖٚ/٘ قاسم ابن حاشية مع المربع الروض ،ٖٖ٘/٘

 . ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع ،ٓٓٗ/ٚ البرىاني المحيط: ينظر (ٕ)

 . ٖٖ٘/٘ المغني: ينظر (ٖ)

 . ٙ٘ٙ/ٖ النيى أولي مطالب ،ٖٖ٘/٘ المغني: ينظر (ٗ)
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 الثاني المبحث
 المؤجر المسكن صيانة: الثاني االلتزام

 بالصيانة المراد: األول المطمب
 إذا الشيء صان من االبتذال ضد -النون وفتح الصاد بكسر- الصيانة: لغة
 . (ٔ)حفظو

 لمعين السميم األداء استمرار يضمن أن شأنو من ما عمل: اصطالحاً 
 بين عمييا المتفق الفترة خالل لممستأجر المطموبة منفعتيا كامل اءواستيف المؤجرة،

 . (ٕ)المتعاقدين
 الصيانة أقسام: الثاني المطمب

 الصيانة نوع بحسب كثيرة أقسام إلى الصيانة أعمال المختصون يقسم
 األنواع بعض عمى نقتصر المطمب ىذا وفي المصانة، العين ونوع منيا واليدف
 . اإلجارة عقد في انةالصي بحكم المتعمقة

 : األول القسم
 غير فني عطل حدوث عند بيا القيام يجب أعمال وىي الطارئة الصيانة

 . ميمة أجزاء تغيير عميو يترتب قد مما متوقع
 إصالح أو بعضو، أو كمو انيدم الذي الجدار إصالح: القسم ىذا ومثال 

صالح المياه، غمرتيا ذاإ السفمية الطوابق إصالح أو العداد، احترق لو الكيرباء  وا 
 .. وىكذا تعطل إذا المصعد أو اإلنييار، عمى توشك التي األسقف

                                                           

 جممع ،ٜ٘ٙ/ٔ المحيط القاموس ،ٓ٘/ٔٔ العرب لسان ،ٜٕٚ/ٕٛ العروس تاج: ينظر (ٔ)
 . ٜٕٚص الفقياء لغة

، تكمم الفقياء عن الصيانة ٜٚ( عقد اإلجارة، مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية، صٕ)
 وعبروا عنيا بالمرمة أو العمارة. 
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 : الثاني القسم
 نتيجة المؤجرة المساكن إلييا تحتاج التي العادية التشغيمية الصيانة
 تستيمك التي الجوىرية غير ةالصغير  األجزاء وتغيير صيانة مثل االستعمال،

 المعتادة الغيار قطع: القسم ىذا ومثال. التشغيل بببس دورية فترات في وتتمف
 األنوار كتغيير الطبيعية الظروف في اآللة استخدام بسبب تغييره كان ما وكل

 . ذلك ونحو البالوعة وتفريغ
 : الثالث القسم

 معمومة آجال في تتم محدودة أعمال في وتتمثل: الدورية الوقائية الصيانة
 البعض وتجديد األجزاء بعض تغيير فييا ويتم ر،أشي ستة أو سنة كل تكون كأن

 . اآلخر
 كل الماء تسخين وأجيزة والسباكة التكييف أجيزة صيانة: القسم ىذا ومثال

 . (ٔ)تتعطل لم ولو سنة
 المؤجَّر المسكن صيانة في المؤجر مسؤولية: الثالث المطمب

 : يأتي ما خالل من الحكم معرفة يمكن
 عمى فميس (ٕ)المستأجر يد في أمانة المؤجرة العين نأ عمى الفقياء اتفق: أوال
 تعد بسبب التمف كان إذا إال اإلجارة، مدة أثناء تمف ما وصيانة ضمان المستأجر

 تفريط أو بتعد يحويو ما بعض أو منو جزء أو المسكن تمف فإن منو، تفريط أو
 مفت ذلك ومثال صيانة، إلى احتاج إن وصيانتو ضمانو فعميو المستأجر من

 بسبب المسكن جدار طالء تأثر أو بالكرة، البيت داخل لعب بسبب الزجاج
 . عميو الصقة مادة المستأجر استعمال

                                                           

 http: //www. startimes. com/?t=16072225( ينظر في بيان أنواع الصيانة وأمثمتيا ٔ)

 ،ٕٖٛ/٘ المحتاج نياية ،ٕٓ٘/٘ لمقرافي يرةالذخ ،ٖٖٔ/ٓٔ اليداية شرح البناية: ينظر (ٕ)
 الموسوعة ،ٜٗٗ/ٗ المقنع شرح المبدع ،ٖٚ/ٗ القناع كشاف ،ٛٙٗ/ٖ المحتاج مغني
 . ٕٛٚ/ٖٔ الكويتية الفقيية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
 
 

 التزامات مؤجري المساكن         

-44- 
 

 أو غرفة يستأجر كأن بالعين، ال بالوصف استأجر المستأجر كان إذا: ثانيا
 عينيا ال الغرفة مواصفات عمى المؤجر مع ويتفق البناية أو الفندق اىذ من شقة
 المستأجر يتعد لم ما– األحوال جميع في المؤجر عمى تكون حينئذ الصيانة فإن
 فكان الذمة، في موصوفا المسكن كان بل بعينيا، يتعمق لم العقد ألن -يفرط أو

 . (ٔ)إبدالو أو إصالحو المؤجر عمى

 المسكن في يوجد مما صيانة إلى يحتاج ما صيانة بأن خالف ال: ثالثاا 
 بو حصل إذا كالجبس حاجة وال ضرورة إليو دعوت وال التحسينات باب في ويدخل
 . (ٕ)المستأجر وال المؤجر تمزم ال المنزل طالء من يسير جزء ذىاب أو يسير شرخ

 السابقة الحاالت غير في المسكن صيانة في المؤجر مسؤولية بيان ويمكن
 : التالي النحو عمى الصيانة نوع بحسب

 يحصل ال طارئ عيب المؤجر كنالمس في حصل إذا: الطارئة الصيانة: أوالا 
صالحو العيب ىذا إزالة فإن باب، انخمع أو جدار سقط لو كما عادة  عمى وا 

 : يأتي لما الفقياء، باتفاق المؤجر

 العيب، بإصالح إال االنتفاع يمكنو وال اإلجارة مدة المنافع َمَمكَ  المستأجر ألن -1
 . المنفعة بذل مقابل األجرة استحق ألنو المؤجر عمى صيانتو فوجبت

 
 

                                                           

 أمد غير إلى مشاىرة تكرى التي الفنادق دور وأما: " ٛٙ/ٜ والتحصيل البيان في جاء (ٔ)
: وينظر". السكان عمى ذلك من شيء ال أنو في اختالف فال وغيرىم، المسافرين من معين
 . ٜٖٖ/٘ المغني

 المطالبة لممستأجر فإن أجرتو من وينقص المسكن سيشوه التمف ىذا كان لو ما بخالف (ٕ)
 . ٗٗٔ/ٕ الدواني الفواكو ،ٖٓٗ/٘ المغني: ينظر. بإصالحو
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صالح لممسكن مالك المؤجر ألن -2  فوجب لممكو صيانة الطارئ العيب وا 
 . (ٔ)عميو
 في لما المستأجر؛ عمى الصيانة اشتراط الحالة ىذه في لممؤجر يجوز وال

 . (ٖ)والجيالة (ٕ)الغرر من ذلك
 بسبب صيانة إلى المؤجر المسكن احتاج إذا: التشغيمية الصيانة: ثانياا 
 يتبين صيانتو فحكم بالوعتو تمتمئ أو أنواره بعض تتمف كأن لعاديا االستخدام

 : يأتي فيما

                                                           

 ،٘٘ٗ/ٗ ةاليندي الفتاوى ،ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٚ البرىاني المحيط ،ٚ٘ٔ/٘ٔ المبسوط: ينظر (ٔ)
 ،٘ٗ/٘ٔ المجموع ،ٕٓٔ/٘ الطالبين روضة ،ٖٚٗ/ٖ المدونة اختصار في التيذيب
 الشرط؛ يصح لم المستأجر عمى الطارئة الصيانة تكون أن اشترط ولو. ٜٖٖ/٘ المغني
: ينظر إصالحيا، عميو فكان لممؤجر ممك العين وألن الفقياء باتفاق وىذا والغرر، لمجيالة
 . ٖٓٗ/٘ نيالمغ ،ٜٗٔ/٘ٔ المبسوط

 فشرط ،ٔٔ/ٕاإلرادات منتيى شرح. أظير أحدىما ليس أمرين بين تردد ما: ىو الغرر (ٕ)
 المؤجر المسكن في يحدث ىل المستأجر أو المؤجر يعمم وال عوض، مقابمو يكون الصيانة
 . ال؟ أم العوض مقابل صيانة إلى يحتاج عيب

 اإلجارة يجعل المستأجر عمى رمةالم شرط أن األصل: " ٖٔٗ/ٙ اليندية الفتاوى في (ٖ)
 الشرح عمى الدسوقي حاشية فيو ".  مجيول وأنو أجرا يصير المرمة قدر ألن فاسدة،
 اشتراطيما يجوز فال مجيولين كانا إن أنيما اعمم( وتطيين ومرمة: قولو: ")ٗٚ/ٗالكبير
: " ٜٚٙ/ٖ النيى أولي مطالب في وجاء".  نفسو عند من ال الكراء من إال المكتري عمى
 يضمن ال ما ألن فاسد؛ والشرط صحيحة، فاإلجارة الضمان مستأجر عمى مؤجر شرط ولو
 رقم اإلسالمي الفقو مجمع مجمس قرار وفي"..  مضمونا بالشرط يصير ال شرط بدون
 الذي النوع من كانت إذا الصيانة: "... المجمع قال الصيانة، عقد بشأن( ٙ/ٔٔ) ٖٓٔ
 يجوز وال شرط، غير من المؤجرة العين مالك تمزم فإنيا ةالمنفع استيفاء عميو يتوقف

  ." المستأجر عمى اشتراطيا
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 عادة، مثميا في يتمف طويمة مدة استأجر لممسكن المستأجر كان إذا :أوالا 
 تكون ىل النوع ىذا في الفقياء اختمف فقد استخدامو بسبب التمف ىذا وكان

 : قولين عمى ال أم المؤجر عمى صيانتو
 (ٔ)الشافعية مذىب وىذا المستأجر، عمى الصيانة تكون: األول القول
 . (ٖ)المالكية مذىب في ورواية (ٕ)والحنابمة

 (ٗ)حنيفة أبي مذىب وىو. المؤجر عمى الصيانة تكون: الثاني القول

 . (ٙ)الشافعي مذىب في ووجو ،(٘)لمالكيةاو 
 

                                                           

 عمى فإن المستأجر بفعل امتألت إذا المؤجر المسكن حشوش أن عمى الشافعية فقياء نص (ٔ)
 أو بإبدال عادة تكون التشغيمة والصيانة فعمو، من كان امتالءىا ألن تنظيفيا، المستأجر
 ،الحشوش بتنظيف القول مثل فييا فالقول االستخدام بسبب ذلك إلى يحتاج ما إصالح
 . ٛٗ/٘ٔ المجموع: ينظر. أعمم واهلل لمشافعية، القول نسبت ىذا عمى وبناء

ن: " ٖٓٗ/٘ المغني في جاء (ٕ)  ".. تفريغيا فعميو( البالوعة أي) المكتري بفعل امتألت وا 

 المكتراة، الدور مراحيض كنس في فيماختال ومنيا: " ٗٔ/ٗ المجتيد بداية في جاء (ٖ)
: ينظر".  المكتري عمى أنو عنو وروي الدور، أرباب عمى أنو القاسم ابن عن فالمشيور
 . ٖٚٗ/ٖ المدونة اختصار في التيذيب

 تنظيفيا المستأجر عمى فميس أشبييا وما البالوعة فأما: " ٕٗٔ/٘ٔ المبسوط في جاء (ٗ)
 المستأجر، بفعل اجتمع ألنو ؛-المستأجر عمى أي_ ولكاأل ىذا القياس وفي استحسانًا،

 تنظيف المستأجر تكميف يتعارفوا لم الناس فإن العرف: أحدىما: وجيان ولالستحسان
 البالوعة أن: الثاني اإلجارة، في معتبر العرف أن بينا وقد المنزل من خرج إذا البالوعة
لى لمتنظيف فتحتاج مطوية  يمزمو فال يممكو ال فيما ستأجرالم من تصرف وذلك الحفر، وا 
. ذلك إخراج فعميو وحفر بناء ضقن إلى التفريغ في يحتاج ال فيو ظاىراً  كان ما فأما ذلك،
 . ٖٔ٘/ٕ الفقياء تحفة ،٘٘ٗ/ٗ اليندية الفتاوى ،ٜٗٗ/ٚ البرىاني المحيط" 

 . ٗٔ/ٗ المجتيد بداية ،ٖٚٗ/ٖ المدونة اختصار في التيذيب: ينظر (٘)

 . ٘ٗ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٙ)
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 : األدلة
 : األول القول أدلة
 تنظيف عميو يكون كما إصالحو وعمي فكان المكتري، بفعل حصل ذلك أن
 . (ٔ)الدار

 : الثاني القول أدلة
 . (ٕ)عميو فكان التمكين مقتضى من ألنو المؤجر عمى

 : الترجيح
 فوجب المستأجر بسبب حصل التمف ألن األول، القول -أعمم واهلل– الراجح

 في ما بعض أن يعمم وىو العقد في دخل قد المستأجر وألن إصالحو، عميو
 بسبب الحاصل الغرر فاغتفر اإلجارة، مدة استعمل إذا صيانة إلى يحتاج المسكن
 أو العرف كان فإذا ،معتبر المسألة ىذه في والشرط والعرف بالصيانة، إلزامو
 . (ٖ)فتمزمو التشغيمية الصيانة المؤجر يحمل الشرط

 : الدورية الصيانة: ثالثاا 
 إلى عائدة فييا المصمحةو  المستأجر، وال المؤجر تمزم ال الدورية الصيانة

ن ممكو، ففي المؤجر بيا قام فإن ممكو، المسكن ألن المستأجر من أكثر المؤجر  وا 
ن المؤجر، عمى يعود أن لو فميس المستأجر بيا قام  عمى المؤجر اشترط وا 

                                                           

 . ٖٓٗ/٘ المغني ،٘ٗ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٔ)

 . ٘ٗ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٕ)

 يمزم ما عن كالمو بعد ٖٙ/ٓٔ الممتع الشرح في – اهلل رحمو– عثيمين ابن الشيخ قال (ٖ)
 يرجع إنو يقال أن يمكن الفقياء قالو الذي ىذا وكل: " الصيانة من المؤجر أو المستأجر

 فربما الناس تنازع فإن المؤجر، عمى أو المستأجر عمى أنو العادة جرت يماف العرف، إلى
 .. ". الفقياء كالم إلى نرجع
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 يسمم حتى الصيانة مرات عدد عمى اتفقا إذا الشرط صح بيا يقوم أن المستأجر
 . (ٔ)الغرر من

 المسكن صيانة عمى المؤجر إجبار: رابعال المطمب
 : أقوال عمى الصيانة عمى المؤجر إجبار حكم في الفقياء اختمف
 (ٕ)الحنفية مذىب وىو المسكن، صيانة عمى المؤجر ُيجبر ال: األول القول
 . (ٖ)والمالكية

 إلصالح الصيانة كانت إذا الصيانة عمى المؤجر ُيجبر: الثاني القول
 يمكن لم قفل لفتح كانت لو كما جديدة، عين إلى لصيانةا تحتاج وال متعطل
 . (ٗ)الشافعية مذىب وىذا. مكانو من خرج بالط تثبيت إعادة أو فتحو،

 االنتفاع إلى بيا يتوصل التي الصيانة عمى المؤجر يجبر: الثالث القول
 عمى المؤجر يجبر فال والتزويق التحسين باب من كان ما أما المؤجر، بالمسكن
 . (٘)الحنابمة مذىب وىو توصيان

 : األول القول دليل
 وألن ممكو، إصالح عمى يجبر ال واإلنسان المسكن، مالك ىو المؤجر ألن
 . (ٙ)العقد يتناوليا لم بعين إلزام بيا المؤجر إلزام ففي عين إلى احتاجت إن الصيانة

 : الثاني القول دليل
 عين إلى الحاجة مع ةبالصيان المؤجر إلزام في بأن ليم يستدل أن يمكن

    والضرر المستأجر عمى الواقعة المضرة مثل تكون وقد بالمؤجر مضرة جديدة

                                                           

 . ٖٚٗ/ٖ المدونة اختصار في التيذيب: ينظر (ٔ)

 . ٜٜٖ/ٕ األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع ،٘٘ٗ/ٗ اليندية الفتاوى: ينظر (ٕ)

 . ٗٗٔ/ٕ نيالدوا الفواكو ،ٗ٘/ٗ الكبير الشرح: ينظر (ٖ)

 . ٛٚٔ/ٖ المنيج شرح عمى البجيرمي حاشية: ينظر (ٗ)

 . ٖ٘ٙ/ٖ المنتيى غاية شرح في النيى أولي مطالب: ينظر (٘)

 . ٜٜٖ/ٕ األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع ،٘٘ٗ/ٗ اليندية الفتاوى: ينظر (ٙ)
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 فال جديدة عين إلى تحتاج ال الصيانة كانت لو ما بخالف (ٔ)بالضرر يزال ال
 فُيجَبر بالمستأجر ضرر فيو العيب وبقاء العيب إزالة في المؤجر عمى كمفة

 . ممكو يف ألنو الضرر يزيل أن المؤجر
 : الثالث القول دليل
 ،بصيانتيا إال بيا االنتفاع يمكنو وال اإلجارة وقت المنفعة ممك المستأجر أن 
 . (ٕ)بدونو ممكن االنتفاع فإن والتزويق التحسين باب من كان ما أما

 : الترجيح
 ممكو المسكن ألن الصيانة، عمى يجبر ال المؤجر أن - أعمم واهلل – الراجح

 فال الصيانة عمى بإجباره يتضرر قد المالك إن ثم ممكو، إصالح مىع يجبر فال
 . بالمؤجر باإلضرار المستأجر ضرر يدفع

 المسكن صيانة من المؤجر امتناع: الخامس المطمب
 إلى تحتاج التي العيوب فإن المؤجر، المسكن صيانة من المؤجر امتنع إذا
 : حالتين من تخمو ال صيانة

 اإلجارة مدة أثناء المسكن في وقعت التي العيوب انتك إذا: األولى الحالة
 العيب وجود مع يعسر أو االنتفاع يتعذر بحيث بالعين االنتفاع في مؤثرة عيوباً 
 ففي ،المياه خزان انكسر أو الكيرباء عداد احترق أو المسكن باب سقط لو كما
 المؤجر امتنع اإذ اإلجارة عقد يفسخ أن لممستأجر أن عمى الفقياء اتفق الحالة ىذه
صالح المسكن صيانة من  تامة؛ األجرة لزمتو ورضي العقد يفسخ لم فإن العيب، وا 
 . (ٖ)معيباً  بالمبيع رضي لو كما ناقصًا، بو رضي ألنو

                                                           

 . ٗٚص نجيم البن والنظائر واألشباه ،ٙٛص لمسيوطي والنظائر األشباه: ينظر (ٔ)

 . ٖ٘ٙ/ٖ المنتيى غاية شرح في النيى أولي مطالب: ينظر (ٕ)

 القدوري مختصر عمى النيرة الجوىرة ،ٖٗٔ/٘ الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين: ينظر (ٖ)
 الطالبين روضة ،ٗ٘/ٗ الكبير الشرح ،ٜٜٖ/ٕاألبحر ممتقى شرح األنير مجمع ،ٖٕٚ/ٔ
 . ٜٖٖ/٘ المغني ،ٖ٘ٙ/ٖ يىالمنت غاية شرح في النيى أولي مطالب ،ٕٓٔ/٘
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 فقد العيب، حدث فإذا فشيئا، شيئا إال قبضيا يحصل ال المنافع ألن وذلك
 . (ٔ)منيا بقي افيم الفسخ فأثبت عميو، المعقود من الباقي قبض قبل وجد

 االستعمال في يؤثر ال (ٕ)عيب المؤجر المسكن في حصل إذا: الثانية الحالة
 حصل أو المسكن طالء لون في ضعف حصل لو كما عادة األجرة في ينقص وال

 بالمسكن االنتفاع في تؤثر ال العيوب ىذه فمثل الزينة جبس في يسير شرخ
 . (ٖ)العيوب ىذه بسبب اإلجارة فسخ خيار لممستأجر وليس المؤجر،

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٜٖٖ/٘ المغني: ينظر (ٔ)

 أىل إلى فيو رجع ال؟ أو عيب ىو ىل الموجود، في المستأجر مع المؤجر اختمف إن (ٕ)
 . ٜٖٖ/٘ المغني: ينظر. الخبرة

 األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع ،ٖٕٚ/ٔ القدوري مختصر عمى النيرة الجوىرة: ينظر (ٖ)
 . ٖٓٗ/٘ المغني ،ٜٜٖ/ٕ
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 الثالث المبحث
 لممستأجر التعرض عدم ضمان: الثالث االلتزام

 ضمان المؤجر ويمزم اإلجارة، مدة الدار منافع ممك فقد مدة داراً  استأجر من
 وبين المستأجر بين حيل فإن المدة، تمك بالدار االنتفاع من المستأجر تمكن

 من المستأجر يتمكن فمم تمف أو المسكن غصب بأن رالمستأج بالمسكن االنتفاع
 : يأتي فيما الحاالت ىذه حكم فيتبين بعضيا أو اإلجارة مدة بو االنتفاع
 : أوالا 
 يكون بأن الذمة في موصوف عمى العقد وكان انيدمت أو الدار ُغصبت إن

 غرف استئجار عند يحصل كما بالعين، ال بالوصف مسكنا استأجر جرستأالم
 . (ٔ)مقاميا أخرى دار بتسميم المؤجر طولب ونحوىا، دقالفنا

 : ثانياا 
 : اآلتية الصور في يتبين فحكمو انيدم أو فتمف بعينو مسكناً  استأجر إن

 : األولى
 المسكن في السكن من التمكن وقبل قبضو قبل ينيدم أو المسكن يتمف أن
 . (ٕ)األجرة تمزمو وال اإلجارة فسخ لممستأجر أن عمى الفقياء اتفق فقد المؤجر،

 : يأتي لما وذلك

                                                           

 . ٓٛ/٘ٔ المجموع ،ٕٕٗ/٘ الطالبين روضة ،ٖٔٔ/ٕ الدواني الفواكو: ينظر (ٔ)

 إذا اإلجارة منافع أن األئمة بين نزاع ال: " ٕٛٛ/ٖٓ الفتاوى مجموع في اإلسالم شيخ قال (ٕ)
 إذا: "ٜٖٛ/ٚ الحاوي في الماوردي وقال ،"األجرة سقطت استيفائيا من التمكن قبل تعطمت
 من يخمو فال العبد، ومات الدار فانيدمت ليسكنيا، سنة دارا أو ليخدمو، سنة عبدا أستأجر
قباض العبد تسميم قبل ذلك يكون أن: أحدىا: أحوال ثالثة  اإلجارة أن خالف فال الدار، وا 
 الدواني الفواكو ،ٜٙٔ/ٗ الصنائع بدائع: وينظر" سقطت قد فييا المسماة واألجرة بطمت قد
 . ٘ٓٔ/ٙ الكبير رحالش ،ٖٖٙ/٘ المغني ،ٖٔٔ/ٕ
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 قبضو، قبل المبيع الطعام تمف لو ما فأشبو قبضو قبل تمف عميو المعقود أن -
 . (ٔ)منيا االستفادة يمكن منفعة يقابمو لم الثمن أن بجامع

 . (ٕ)يزال والضرر المستأجر، عمى ضرًرا الفسخ عدم في أن -
 : الثانية

 فقد -االنتفاع من التمكن وقبل قبضال بعد – قبضو عقيب المسكن يتمف أن
 : قولين عمى المسألة ىذه في الفقياء اختمف

 من الفقياء عامة قول وىذا األجر، ويسقط اإلجارة تنفسخ: األول القول
 . (ٙ)والحنابمة (٘)والشافعية (ٗ)والمالكية (ٖ)الحنفية

 (ٚ). المستأجر عمى األجر يستقر: الثاني القول
 : األول القول دليل
 منافع تصير فال فشيئاً  شيئا تحدث وىي المدة، في المنفعة عميو المعقود أن
نما التسميم، يحتمل ال والمعدوم معدومة، ألنيا المنفعة؛ محل بتسميم مسممة المدة  وا 

 المعقود تسميم تعذر فقد نعام اعترض فإذا فشيئا، شيئاً  وجودىا حسب عمى يسمميا

                                                           

 األحكام مجمة شرح الحكام درر ،ٕٖٛ/٘ المربع الروض حاشية ،ٚٚ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٔ)
ٔ /ٗٛٛ . 

 . ٛٛٗ/ ٔ( ينظر: درر الحكام شرح مجمة األحكام ٕ)

 . ٓٛٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٖ)

 . ٖٔٔ/ٕ الدواني الفواكو: ينظر (ٗ)

 . ٚٚ/٘ٔ المجموع: ينظر (٘)

 المؤجرة العين قبض قبل التمف كان فإن: " ٕٖٛ/٘ المربع الروض حاشية في جاء (ٙ)
ن. قبضو قبل تمف عميو المعقود ألن وغيره؛ الموفق حكاه خالف، بال اإلجارة انفسخت  وا 

 بدائع: ينظر".  الفقياء عامة قول في: الموفق قال أيضًا؛ انفسخت القبض بعد التمف كان
 . ٓٛٔ/ٗ الصنائع

 . ٖٖٙ/٘ المغني ،ٚٚ/٘ٔ المجموع: ينظر ثور، أبي ىإل القول نسب (ٚ)
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 القبض قبل المبيع تسميم تعذر ول كما البدل، يجب فال القبض قبل عميو
 . (ٔ)باليالك

 : الثاني القول دليل
 بعد المبيع تمف لو كما األجرة، فمزمت قبضو بعد أتمف عميو المعقود أن
 . (ٕ)القبض

 : المناقشة
 الفارق؛ مع قياس المسألة ىذه في البيع عمى اإلجارة قياس بأن دليميم يناقش

 من التمكن أو باستيفائيا، وقبضيا ع،المناف اإلجارة في عميو المعقود ألن
 المعقود فإن البيع بخالف العين قبض قبل تمفيا فأشبو ذلك، يحصل ولم استيفائيا،

 (. ٖ)بالقبض ذلك ويحصل العين عميو
 : الترجيح
 اإلجارة من المقصود وألن بو، استدلوا لما األول القول -أعمم واهلل– الراجح

 . القبض بعيد المسكن تمف إن المقصود حصلي وال المستأجرة بالعين االنتفاع
 : الثالثة

 . المدة من شيء مضي بعد ُيغصب أو المسكن يتمف أن
 : الحالة ىذه في الحكم

 تمكن لعدم بقي ما أجرة من يستحق ال المؤجر أن عمى الفقياء اتفق :أوال
 تمك في المنفعة عميو المعقود ألن (ٗ)المؤجر بالمسكن االنتفاع من المستأجر

 المنفعة؛ محل بتسميم مسممة المدة منافع تصير فال فشيئا شيئا تحدث وىي المدة؛
                                                           

 . ٓٛٔ/ٗ الصنائع بدائع: ينظر (ٔ)

 . ٖٖٙ/٘ المغني ،ٚٚ/  ٘ٔ المجموع: ينظر (ٕ)

 . ٖٖٙ/٘ المغني ،ٚٚ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٖ)

 المجموع ،ٖٔٔ/ٕ الدواني الفواكو ،ٜٚٔ/  ٗ الصنائع بدائع ،ٖٚٔ/ ٘ٔ المبسوط: ينظر (ٗ)
 . ٚٚ/٘ٔ المجموع
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نما التسميم، يحتمل ال والمعدوم معدومة، ألنيا  شيئا وجودىا حسب عمى يسمميا وا 
 البدل يجب فال القبض قبل عميو المعقود تسميم تعذر فقد مانع اعترض فإذا فشيئا،
 . (ٔ)باليالك ضالقب قبل المبيع تسميم تعذر لو كما

 كميا السنة أجرة كانت فإن فاسدة، غير المدة من مضى فيما اإلجارة :ثانياا 
ن المدة، بحسب سكن ما أجرة فعميو فييا العمل لتساوي متساوية  أجرة كانت وا 
 فيو واألجرة اآلخر من أكثر السنة بعض فيو ُيرغب المسكن كان بأن مختمفة السنة
 عمى المسمى األجر ويقسط الخبرة، أىل إلى يموتقو  في رجع مكة كبيوت مختمفة
 . (ٕ)البيع في المختمفة األعيان عمى الثمن كقسمة المنفعة، قيمة حسب

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المغني ،ٚٚ/٘ٔ المجموع ،ٖٔٔ/ٕ الدواني الفواكو ،ٜٚٔ/ٗ الصنائع بدائع: ظرين (ٔ)
٘/ٖٖٙ . 

 . ٖٖٚ/٘ المغني. ٜٜٖ/ٚ الكبير الحاوي (ٕ)
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  الرابع المبحث
 المؤجر المسكن في الخفية العيوب ضمان: الرابع االلتزام

 . بالعيب المراد: األول المطمب
 الوصمة،: كمو والمعابة، والمعاب، والعيبة، والعاُب، العيب: لغة العيب 
 . (ٔ) وعيوب أعياب،: العيب وجمع الشيء، عاب السمعة، في والرداءة

 : اصطالحا
 (ٕ)اإلنصاف صاحب ذكره ما ومنيا متعددة، تعريفات لمعيب الفقياء ذكر

 سالمة العرف يقتضي نقيصة المبيع قيمة ينقص ما: "بأنو العيب عرف حيث
 (ٖ)". غالباً  عنيا المبيع

 . المعيب المسكن تأجير حكم: الثاني المطمب
 : يأتي كما الحاالت بحسب المعيب المسكن تأجير حكم بيان يمكن
 يفعمو كما بالعين ال بالوصف مسكن عمى وقع العقد يكون أن: األولى الحالة

 المؤجر عمى وجب عيباً  بو المستأجر وجد فإن ونحوىا، الفنادق أصحاب اآلن
 . (ٗ) إبدالو

                                                           

 المطمع ،ٜٛٔ/ٗ المغة مقاييس ،ٛٗٗ/ٖ العروس تاج ،ٛٔٔ/ٔ المحيط القاموس: ينظر (ٔ)
 . ٖٕٛص المقنع أبواب عمى

(ٕ) ٔٔ/ٖٙٙ . 

 المؤجر المسكن ففي المستأجر، في ومثمو المبيع، في العيب في مذكور التعريف ىذا (ٖ)
: العيب تعريف في وينظر. الخبرة أرباب عند أو عرفاً  األجرة قيمة ُينقص ما ىو فيو العيب
 المادة ،ٚٙص العدلية األحكام مجمة ،ٖ/٘ عابدين ابن حاشية ،ٖ٘٘/ٙ القدير فتح
 مغني ،ٕٕٗ/ٖ المحتاج تحفة ،ٓٙ/ٕ المطالب أسنى ،ٕٚٗ/ٗ الجميل مواىب ،(ٖٖٛ)

 . ٕ٘/ٕ المحتاج

 الشافعي اإلمام فقو في الميذب ،ٖٜٙ/ٖ الثمينة الجواىر عقد ،ٜٚٔ/ ٘ٔ المبسوط: ينظر (ٗ)
  .ٜٖٖ/٘ المغني ،ٕٖٙ/ٚ الشافعي اإلمام مذىب في البيان ،ٕٕٙ/ٕ
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 زينة كسقوط الثمن من ينقص ال جدا قميال العيب يكون أن: الثانية ةالحال
 يمزم وال بو لممستأجر رد فال جدا قميالً  كان فإن الجدار في يسير شرخ أو يسيرة

 . (ٔ) عادة األجرة في تؤثر ال العيوب ىذه مثل ألن إصالحو، المؤجر
 المستأجر وكان معيب وىو المسكن أجر المؤجر يكون أن: الثالثة الحالة
 في أو تالفا، طالئيا يرى وىو الدار استأجر لو كما بالعيب، يعمم وىو استأجرىا
 بالعيب العمم مع استأجر ألنو حينئذ؛ لو خيار فال الشقوق، بعض المسكن حوائط
 . (ٕ)بو فُيمزم

 المؤجر يخبر ولم معيباً  المسكن وكان المسكن أجر أذا: الرابعة الحالة
 : صورتان فمو بالعيب المستأجر

زالة العيب إصالح أمكن إذا: األولى الصورة  وقام بسببو الحاصل النقص وا 
 . (ٖ)العقد إتمام المستأجر لزم فورا العيب بإزالة المؤجر

 المؤجر يصمح ولم عيب المسكن في لممستأجر تبين إذا: الثانية الصورة
ن العقد فسخ رلممستأج أن عمى المسألة ىذه في اتفقوا الفقياء فإن فوراً  العيب  وا 
 وأخفاه؛ بو عالماً  كان إن العيب بكتمو آثم والمؤجر ،(ٗ)األجرة لزمتو بالعيب رضي
 في ليما بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا، لم ما بالخيار البيعان: "  اهلل رسول قال

ن بيعيما،  . (٘)" بيعيما بركت محقت وكتما كذبا وا 

                                                           

 . ٖ٘ٔ/ٕ العدوي حاشية (ٔ)

 . ٜٗٗ/ٚ البرىاني المحيط: ينظر (ٕ)

 الشافعي اإلمام مذىب في البيان ،ٕٙٗ/ٖ اليداية ،ٖٗٔ/٘ الحقائق نتبيي: ينظر (ٖ)
 . ٕٙٔ/ٙ الوجيز شرح العزيز ،ٕٖٙ/ٚ

 بداية شرح في اليداية ،ٜٚٔ/٘ٔ المبسوط: وينظر ،ٜٖٖ/٘ المغني صاحب االتفاق نقل (ٗ)
 العدوي حاشية ،ٕٛ/ٕ الدواني الفواكو ،ٗٗٔ/ٜ اليداية شرح العناية ،ٕٙٗ/ٖ المبتدي

 . ٜٖٖ/٘ المغني ،ٕٗٔص الشافعي الفقو في التنبيو ،ٖ٘ٔ/ٕ

 ٛ٘/ٕ ونصحا، يكتما ولم البيعان بين إذا باب البيوع، كتاب: صحيحو في البخاري أخرجو (٘)
 والبيان البيع في الصدق باب البيوع، كتاب: صحيحو في ومسمم ،(ٜٕٚٓ) رقمو
 (. ٕٖ٘ٔ) رقمو ،ٗٙٔٔ/ٕ
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 : الخامسة الحالة
 يحفر كأن عميو، المعقود غير في حدث عيب داربال االنتفاع من منع إن
 : قولين عمى المسألة ىذه في الفقياء اختمف فقد يغمق، أو الدار عميو الذي الشارع

 شيء الحالة ىذه في المؤجر عمى وليس لممستأجر خيار ال :األول القول
 . (ٖ)والحنابمة (ٕ)والشافعية (ٔ)المالكية مذىب وىو

 . (ٗ)الحنفية مذىب وىو الفسخ خيار أجرلممست يثبت :الثاني القول
 فال عذر، لغير فسخو يجوز ال الزم عقد اإلجارة عقد: األول القول دليل

 . (٘) كالبيع عميو المعقود غير في لعذر فسخو يجوز
 : الثاني القول دليل
 بو فممك عمييا المعقود المنفعة استيفاء معو يتعذر غالب وأمر عذر ىذا أن
 . (ٙ)فأبق عبداً  أجراست لو كما الفسخ

 : الترجيح
ذا ،(ٚ)بمثمو يزال ال الضرر ألن األول، القول - أعمم واهلل - الراجح  جعل وا 

 وليس المؤجر، تضرر العقد فسخ فاختار عنو الضرر دفع ألجل لممستأجر الخيار
 . اآلخر من بأولى أحدىما عن الضرر دفع

 

                                                           

 . ٛٛ/ٔ السالك إرشاد: ينظر (ٔ)

 . ٗٛ/ٖ وعميرة قميوبي حاشيتا ،ٖٛٗ/ٖ المحتاج مغني ،ٛٚ/٘ٔ المجموع: ينظر (ٕ)

 . ٓٔٔ/ٙ الكبير الشرح: ينظر (ٖ)

  .ٜٙٔ/ٗ الصنائع بدائع ،ٙٔ/ٙٔ المبسوط: ينظر (ٗ)

 . ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ الكبير الشرح: ينظر (٘)

  .ٜٖٖ/٘ المغني: ينظر (ٙ)

، واألشباه ٔٗ/ٔوالنظائر لمسبكي  ، األشباهٗٚ( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم صٚ)
 . ٙٛوالنظائر لمسيوطي ص
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  الخاتمة
 ســـــبحانو وأســـــألو البحـــــث ىـــــذا إتمـــــام عمـــــى – وتعـــــالى ســـــبحانو – اهلل أحمـــــد
 .والقبول اإلخالص
 : يمي ما النتائج من لي تبين ما وخالصة 

 نقمـو أو حـق إنشـاء يتضـمن تصـرف كـل:  بأنـو ومنيـا تعريفات عدة لو االلتزام (1
 أو واإلبــراء كــالوقف واحــد شــخص مــن صــادراً  كــان ســواء هءإنيــا أو تعديمــو أو
 .  واإلجارة كالبيع شخصين من

 .  بعوض يممك ما منافع غيره مّمك من ىو:  المؤجر (2
 . بو والممتزم ، لو والممتَزم ، الممتِزم: االلتزام أركان (3
 .  المساكن إجارة إباحة عمى الفقياء اتفق (4
ر المســكن تســميم أن عمــى الفقيــاء اتفــق (5 ر، التزامــات مــن المــؤج   عمــى وأن المــؤجِّ

 والتـي بالمسكن نتفاعاال لتمام المستأجر إليو يحتاج وما المسكن تسميم المؤجر
 .  العرف بيا جرى أو االتفاق عمييا تم

 .  العقد بداية من المسكن تسميم المؤجر عمى يجب (6
 حتـــى العقـــد أول المســـكن تســـميم فـــي تـــأخر إذا المـــؤجر أن عمـــى الفقيـــاء اتفـــق (7

 .  اإلجارة وتنفسخ األجرة من شيئاً  يستحق ال فإنو المدة انقضت
 لـــم إذا المـــدة مـــن بقـــي فيمـــا الـــدار قبـــول يمزمـــو وال العقـــد، يفســـخ أن لممســـتأجر (8

 .العقد بداية من المسكن المؤجر يسممو
 المدة تمام من ومنعو المؤجر أخرجو ثم المدة بعض العقار المستأجر سكن إذا (9

 مـن عميـو يحصـل ما بتعويض يطالب أن ولممستأجر مضى، ما أجرة فمممؤجر
 .لمدةا تمام قبل السكن من إخراجو عمى المترتب الضرر

 : أىميا أنواع عدة لمصيانة (11
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 غيــر فنــي عطــل حــدوث عنــد بيــا القيــام يجــب أعمــال وىــي: الطارئــة الصــيانة
 .ميمة أجزاء تغيير عميو يترتب قد متوقع

 في االستخدام بسبب إصالح إلى يحتاج ما إصالح وىي:  التشغيمية الصيانة
 .الطبيعية الظروف

 تغييــر فييـا يـتم معمومـة آجـال فـي تـتم محـدودة أعمـال وىـي: الوقائيـة الصـيانة
 .اآلخر البعض تجديد أو األجزاء بعض

 عمـــى فمـــيس ،المســـتأجر يـــد فـــي أمانـــة المـــؤجرة العـــين أن عمـــى الفقيـــاء اتفـــق (11
 تفــريط أو تعــد بســبب التمــف كــان إذا إال تمــف مــا وصــيانة ضــمان المســتأجر

 .منو
 عمــــى تكــــون الصــــيانة فــــإن بــــالعين ال بالوصــــف اســــتأجر المســــتأجر كــــان إذا (12

 .-يفرط أو المستأجر يتعد لم ما– األحول جميع في المؤجر
 فـي ويدخل المسكن في يوجد مما صيانة إلى يحتاج ما صيانة بأن خالف ال (13

 .المستأجر وال المؤجر تمزم ال التحسينيات باب
 .المؤجر عمى الطارئة الصيانة (14
 .وببسب التمف كان إذا المستأجر عمى تكون التشغيمية الصيانة (15
 .المستأجر وال المؤجر تمزم ال الدورية نةالصيا (16
 .الصيانة عمى يجبر ال المؤجر أن الراجح (17
 .العقد فسخ فمو المستأجر وتضرر المسكن صيانة من المؤجر امتنع إذا (18
 ميبتسـم المـؤجر طولـب الذمة في موصوف عمى العقد وكان الدار غصبت إن (19

 .مقاميا أخرى دار
 .اإلجارة عقد نفسخا لو المستأجر قبض قبل المسكن تمف إن (21
ـــتمكن وقبـــل القـــبض بعـــد- قبضـــو عقيـــب المســـكن تمـــف إن (21 ـــاع مـــن ال  -االنتف

 .األجر ويسقط اإلجارة فتنفسخ
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 المؤجر أن عمى الفقياء اتفق فقد المدة من شيء مضي بعد المسكن تمف إن (22
 بالمســـكن االنتفـــاع مـــن المســـتأجر تمكـــن لعـــدم بقـــي مـــا أجـــرة مـــن يســـتحق ال

 .المؤجر
 المـدة من مضى ما أجرة دفع المستأجر ويمزم فاسدة غير مضى فيما واإلجارة

 .أجرتيا تقدير بحسب
 بــالعين ال بالوصــف اســتأجره قــد وكــان عيبــاً  المســكن فــي المســتأجر وجــد إن (23

 .تبديمو المؤجر عمى وجب
 .السمعة رد حق لممستأجر فميس يؤثر ال يسيراً  العيب كان إن (24
 .لو خيار فال بالعيب عالم وىو المسكن استأجر المستأجر كان إن (25
 المـــؤجر عمـــى وجـــب الســـابقة الحـــاالت غيـــر فـــي عيـــب المســـكن فـــي ُوجـــد إن (26

 .إصالحو
 عيب بالمسكن جدوُ  إن اإلجارة عقد يفسخ أن لممستأجر أن عمى الفقياء اتفق (27

 .المؤجر يصمحو ولم
 واهلل- فـالراجح عميـو المعقـود غيـر في حدث عيب بالدار االنتفاع من منع إن (28

 .شيء الحالة ىذه في المؤجر عمى وليس لممستأجر خيار ال أن -أعمم
ـــل أن الكـــريم اهلل أســـأل ـــو وأن العمـــل، ىـــذا يتقب  ، الكـــريم لوجيـــو خالصـــاً  يجعم

 .والمسممين وقارئو كاتبو بو وينفع
 .أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
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 المراجع فيرس
 عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراىيم بن إسماعيل بن لمحمد المفرد، األدب -4

 – اإلسالمية البشائر دار الباقي، عبد فؤاد محمد ،(ىـٕٙ٘: المتوفى) اهلل
 . ٜٜٛٔ – ٜٓٗٔ الثالثة،: الطبعة بيروت،

 محمد بن لعبدالرحمن مالك، اإلمام فقو في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد -4
 ،(ىـٕٖٚت) المالكي الدين شياب محمد، أبو أو زيد أبو البغدادي، عسكر بن

 ومطبعة مكتبة شركة: الناشر حسن، بن إلبراىيم مفيدة تقريرات وبيامشو
 . ٖط مصر، وأوالده، الحمبي البابي مصطفى

 زكريا بن محمد بن لزكريا الطالب، روض شرح في المطالب أسنى -7
 . اإلسالمي الكتاب دار ،(ىـٕٜٙت) النيكي يحيى أبو الدين زين األنصاري،

 بن إبراىيم بن الدين لزين النُّعمان، حِنيفة أِبي مذىب عمى والن ظائر ْشباهُ اأْل  -0
 حواشيو وضع ،(ىـٜٓٚ: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف محمد،
 لبنان، – بيروت العممية، الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ: أحاديثو وخرج
 . م ٜٜٜٔ - ىـ ٜٔٗٔ األولى،: الطبعة

: المتوفى) السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين لتاج والنظائر، األشباه -4
 . مٜٜٔٔ -ىـٔٔٗٔ األولى: الطبعة العممية، الكتب دار ،(ىـٔٚٚ

: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد والنظائر، األشباه -4
 . مٜٜٓٔ - ىـٔٔٗٔ األولى،: الطبعة العممية، الكتب دار ،(ىـٜٔٔ

 بن عمي الحسن أبو الدين لعالء الخالف، من الراجح فةمعر  في اإلنصاف -3
 التراث إحياء دار ،(ىـ٘ٛٛ ت) الحنبمي الصالحي الدمشقي المرداوي سميمان
 . ٕط العربي،

 رشد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد ألبي المقتصد، ونياية المجتيد بداية -3
 – حديثال دار: الناشر ،(ىـٜ٘٘ت) الحفيد رشد بابن الشيير القرطبي
 (. مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ) القاىرة،
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 أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، لعالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع -3
 (. مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ) ٕط العممية، الكتب دار  ،(ىـٚٛ٘ت) الحنفي الكاساني

 بن الخير أبي بن يحيى الحسين ألبي الشافعي، اإلمام مذىب في البيان -44
 النوري، محمد قاسم: المحقق ،(ىـٛ٘٘ت) شافعيال اليمني العمراني سالم
 (. مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ) ٔط جدة،– المنياج دار

 الوليد ألبي المستخرجة، لمسائل والتعميل والتوجيو والشرح والتحصيل البيان -44
 حجي محمد. د: حققو ،(ىـٕٓٗت) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد

-ىـٛٓٗٔ) ٕط لبنان،– بيروت اإلسالمي، الغرب دار وآخرون،
 (. مٜٛٛٔ

 عبدالرزاق بن محمد بن لمحمد القاموس، جواىر من العروس تاج -44
: المحقق ،(ىـٕ٘ٓٔت) الزبيدي بمرتضى الممقب الفيض، أبو الحسيني،
 . اليداية دار المحققين، من مجموعة

 يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن لمحمد خميل، لمختصر واإلكميل التاج -47
 الكتب دار ،(هٜٚٛت) المالكي المواق عبداهلل أبو الغرناطي، العبدري
 (. مٜٜٗٔ-ىـٙٔٗٔ) ،ٔط العممية،

 محجن بن عمي بن لعثمان الشمبي، وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين -40
 الدين لشياب: الحاشية ،(ىـٖٗٚت) الحنفي الزيمعي الدين فخر البارعي،

 الشمبي يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد
 . ٕط اإلسالمي، الكتاب دار ،(ىـٕٔٓٔت)

 الطالب، منيج) المنيج شرح عمى البجيرمي حاشية=  العبيد لنفع التجريد -44
 شرح في شرح ثم لمنووي الطالبين منياج من األنصاري زكريا اختصره
 الشافعي المصري البجيرمي عمر بن محمد بن لسميمان ،(الطالب منيج

 (. مٜٓ٘ٔ-ىـٜٖٙٔ) الحمبي، مطبعة ،(ىـٕٕٔٔت)
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 الدين عالء بكر أبو أحمد، أبي بن أحمد بن لمحمد الفقياء، تحفة -44
 ٕ ط لبنان، – بيروت العممية، الكتب دار ،(ىـٓٗ٘ ت) السمرقندي

 (. مٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ)
 عمر حفص أبو الدين سراج الممقن، البن المنياج، أدلة إلى المحتاج تحفة -43

 بن عبداهلل: قالمحق ،(ىـٗٓٛت) المصري الشافعي أحمد بن عمي بن
 (. هٙٓٗٔ) ٔط المكرمة، مكة-حراء درا المحياني، سعاف

 الشيرازي يوسف بن عمي بن إبراىيم إسحاق ألبي الشافعي، الفقو في التنبيو -43
 . الكتب عالم ،(ىـٙٚٗ ت)

 األزدي محمد، القاسم أبي بن لخمف المدونة، اختصار في التيذيب -43
. د: وتحقيق دراسة ،(ىـٕٖٚت) المالكي البراذعي ابن سعيد أبو القيرواني،

 اإلسالمية لمدراسات البحوث دار الشيخ، بن سالم محمد ولد األمين محمد
حياء  (. مٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ) ،ٔط دبي، التراث، وا 

 وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -44
 البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن لمحمد البخاري، صحيح=  وأيامو وسننو

 النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زىير محمد: المحقق الجعفي،
 . ىـٕٕٗٔ األولى،: الطبعة

 محمد بن عمي بن بكر ألبي ،(القدوري مختصر عمى) النيرة الجوىرة -44
 الخيرية، المطبعة ،(ىـٓٓٛت) الحنفي اليمني الزبيدي العبادي الحدادي

 (. ىـٕٕٖٔ) ٔط
 محمد عابدين، البن(: المختار الدر عمى محتارال رد) عابدين ابن حاشية -44

 دار ،(ٕٕ٘ٔت) الحنفي الدمشقي عابدين عبدالعزيز بن عمر بن أمين
 (. مٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ) ٕط بيروت،– الفكر

 الدسوقي عرفة بن أحمد بن لمحمد الكبير، الشرح عمى الدسوقي حاشية -47
 . الفكر دار ،(هٖٕٓٔت) المالكي،
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 بن أحمد بن عمي الحسن، ألبي الرباني، لبالطا كفاية عمى العدوي حاشية -40
 محمد الشيخ يوسف: تحقيق ،(ىـٜٛٔٔ ت) العدوي الصعيدي مكرم

 (. مٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ) بيروت، – الفكر دار البقاعي،
 عميرة، البرلسي وأحمد القميوبي، سالمة ألحمد وعميرة، قميوبي حاشيتا -44

 (. مٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ) بيروت، – الفكر دار: الناشر
 المزني، مختصر شرح وىو الشافعي اإلمام مذىب فقو في لكبيرا الحاوي -44

 الشيير البغدادي، البصري محمد بن محمد بن عمي الحسن ألبي
 أحمد عادل – معوض محمد عمي: المحقق ،(هٓ٘ٗت) بالماوردي

-هٜٔٗٔ) ٔط لبنان،– بيروت العممية، الكتب دار عبدالموجود،
 (. مٜٜٜٔ

 محمد بن عمي بن لمحمد البحار، وجامع راألبصا تنوير شرح المختار الدر -43
: المحقق ،(ـىٛٛٓٔت) الحنفي الحصكفي الدين بعالء المعروف الحصني
 (. مٕٕٓٓ-ـىٖٕٗٔ) ٔط العممية، الكتب دار إبراىيم، خميل عبدالمنعم

 المالكي عبدالرحمن بن إدريس بن أحمد الدين شياب العباس ألبي الذخيرة، -43
 محمد أعراب، سعيد حجي، محمد: قيقتح ،(ـىٗٛٙت) بالقرافي الشيير

 (. مٜٜٗٔ) ٔط بيروت، -اإلسالمي الغرب دار خبزة، بو
 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي المفتين، وعمدة الطالبين روضة -43

– بيروت اإلسالمي، المكتب الشاويش، زىير: تحقيق ،(ىـٙٚٙت) النووي
 (. مٜٜٔٔ-هٕٔٗٔ) ٖط عمان،– دمشق

 بن أحمد اإلمام مذىب عمى الفقو أصول في مناظرال وجنة الناظر روضة -74
 قدامة بن محد بن أحمد بن عبداهلل الدين موفق محمد ألبي حنبل،

 المقدسي قدامة بابن الشيير الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيمي
-ـىٖٕٗٔ) ٕط والتوزيع، والنشر لمطباعة الريان مؤسسة ،(ـىٕٓٙت)

 (. مٕٕٓٓ
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 الغمراوي الزىري محمد لمعالمة المنياج، متن عمى الوىاج السراج -74
 . بيروت– والنشر لمطباعة المعرفة دار ،(ـىٖٖٚٔت)

 الرحمن عبد ألبي وفوائدىا، فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة -74
 األلباني األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد

: الطبعة الرياض، لتوزيع،وا لمنشر المعارف مكتبة ،(ىـٕٓٗٔ: المتوفى)
 (. المعارف لمكتبة) األولى،

 محمد اهلل عبد أبو - يزيد أبيو اسم وماجو - ماجو البن ماجو، ابن سنن -77
 عادل - األرنؤوط شعيب: المحقق ،(ىـٖٕٚ: المتوفى) القزويني يزيد بن

 الرسالة دار اهلل، حرز الّمطيف َعبد - بممي قره كامل محم د - مرشد
 . م ٜٕٓٓ - ىـ ٖٓٗٔ األولى،: الطبعة العالمية،

 قدامة بن أحمد بن محمد بن لعبدالرحمن المقنع، متن عمى الكبير الشرح -70
           ،(ـىٕٛٙت) الدين شمس الفرج، أبو الحنبمي، الجماعيمي المقدسي

 رضا رشيد محمد: طباعتو عمى أشرف والتوزيع، لمنشر العربي الكتاب دار
 . المنار صاحب

 عبدالوىاب. د لـ اإلسالمية، التمويل مصادر من مصدر رة،اإلجا عقد -74
 العميا الدراسات بقسم وأصولو المقارن الفقو أستاذ سميمان، أبو إبراىيم

 /ىـٕٓٗٔ الثانية الطبعة اإلسالمي، البنك القرى، أم جامعة الشرعية،
 . مٕٓٓٓ

 الدين جالل محمد ألبي المدينة، عالم مذىب في الثمينة الجواىر عقد -74
 ،(ىـٙٔٙت) المالكي السعدي الجذامي نزار بن شاس بن نجم بن عبداهلل
 بيروت اإلسالمي، الغرب دار لحمر، محمد بن حميد. د. أ: وتحقيق دراسة

 (. مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ) ٔط لبنان،-
 ٕط الفكر، دار البمخي، الدين نظام برئاسة عمماء لجنة اليندية، الفتاوى -73

 (. ىـٖٓٔٔ)
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 بابن المعروف السيواسي عبدالواحد بن محمد ينالد لكمال: القدير فتح -73
 . الفكر دار ،(ىـٔٙٛت) اليمام

 وأىم المذىبية واآلراء الشرعية لألدلة الشامل) وأدلتو اإلسالمي الفقو -73
 بن وىبة. د. أ ،(وتخريجيا النبوية األحاديث وتحقيق الفقيية النظريات
 بجامعة لووأصو  اإلسالميّ  الفقو قسم ورئيس أستاذ الزحيمي، مصطفى
 . الر ابعة الطبعة دمشق، – سوري ة - الفكر دار الش ريعة، كّمي ة - دمشق

 سالم بن غانم بن ألحمد القيرواني، زيد أبي ابن رسالة عمى الدواني الفواكو -04
 دار ،(هٕٙٔٔت) المالكي األزىري النفراوي الدين شياب مينا، ابن

 (. مٜٜ٘ٔ-ه٘ٔٗٔ) الفكر،
 آبادي الفيروز يعقوب بن محمد طاىر أبو الدين دلمج المحيط، القاموس -04

: بإشراف الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق ،(هٚٔٛت)
 بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة العرقسوسي، نعيم محمد

 . لبنان–
             أحمد بن عبداهلل الدين موفق محمد ألبي أحمد، اإلمام فقو في الكافي -04

   الشيير الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيمي قدامة بن محمد بن
-هٗٔٗٔ) ٔط العممية، الكتب دار ،(هٕٓٙت) المقدسي قدامة بابن

 (. كٜٜٗٔ
 ابن الدين صالح بن يونس بن لمنصور اإلقناع، متن عن القناع كشاف -07

 . العممية الكتب دار ،(هٔ٘ٓٔت) الحنبمي البيوتي إدريس بن حسن
 ابن الدين جمال الفضل، أبو عمي، بن مكرم بن لمحمد لعرب،ا لسان -00

– صادر دار: الناشر ،(هٔٔٚت) اإلفريقي الرويفعي األنصاري منظور
 (. هٗٔٗٔ) ٖط بيروت،
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=   اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -04
: وفىالمت) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن لمسمم مسمم، صحيح
 – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: المحقق ،(ىـٕٔٙ
 . بيروت

 مفمح، بن محمد بن عبداهلل بن محمد بن إلبراىيم المقنع، شرح في المبدع -04
 لبنان،– بيروت العممية، الكتب دار ،(هٗٛٛت) الدين برىان إسحاق، أبو
 (. مٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ) ٔط

 السرخسي األئمة شمس سيل يأب بن أحمد بن لمحمد: المبسوط -03
 (. مٖٜٜٔ-هٗٔٗٔ) بيروت،– المعرفة دار: الناشر ،(هٖٛٗت)

 سميمان بن محمد بن لعبدالرحمن األبحر، ممتقى شرح في األنير مجمع -03
 التراث إحياء دار ،(ىـٛٚٓٔ) أفندي بداماد يعرف زاده، بشيخي المدعو
 . العربي

 محيي زكريا ألبي ،(يوالمطيع السبكي تكممة مع) الميذب شرح المجموع -03
 . الفكر دار ،(هٙٚٙت) النووي شرف بن يحيى الدين

 عنو، اهلل رضي حنيفة أبي اإلمام فقو النعماني الفقو في البرىاني المحيط -44
 مارة بن عمر بن عبدالعزيز بن أحمد بن محمود الدين برىان المعالي ألبي

 الكتب دار الجندي، سامي عبدالكريم: تحقيق ،(هٙٔٙت) الحنفي البخاري
 (. مٕٗٓٓ-ـىٕٗٗٔ) ٔط لبنان،– بيروت العممية،

 محمد بن اهلل عبد بن محمد الحاكم اهلل عبد أبو الصحيحين، عمى المستدرك -44
 بابن المعروف النيسابوري الطيماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويو بن

 الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق ،(ىـ٘ٓٗ: المتوفى) البيع
 . ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ األولى،: الطبعة بيروت، – يةالعمم

 بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد ألبي: حنبل بن أحمد اإلمام مسند -44
 عادل - األرنؤوط شعيب: المحقق ،(ىـٕٔٗ ت) الشيباني أسد بن ىالل
 مؤسسة التركي، المحسن عبد بن اهلل عبد د: إشراف وآخرون، مرشد،
 (. م ٕٔٓٓ - ىـ ٕٔٗٔ) ٔط الرسالة،
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 بال اإلثراء المشروع، غير العمل المنفردة، اإلرادة العقد،) االلتزام مصادر -47
. د ،(اإلداري القرار الحكم،: لاللتزام جديدان مصدران القانون، سبب،
 جامعة الحقوق، كمية المدني، القانون أستاذ تناغو، عبدالسيد سمير

 . يةإسكندر  القانونية، الوفاء مكتبة م،ٜٕٓٓ ،ٔط اإلسكندرية،
 بن محمد الدين، لشمس: المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -40

 ٔط/  العممية الكتب دار ،(ىـٜٚٚ ت) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد
 (. مٜٜٗٔ - ىـ٘ٔٗٔ)

 قدامة بن محمد بن أحمد بن عبداهلل الدين موفق محمد ألبي: المغني -44
 المقدسي قدامة بابن رالشيي الحنبمي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيمي

 (. مٜٛٙٔ-ىـٖٛٛٔ) القاىرة، مكتبة ،(ىـٕٓٙت)
 يوسف بن عمي بن إبراىيم اسحاق ألبي: الشافعي اإلمام فقو في الميذب -44

 . العممية الكتب دار ،(ىـٙٚٗ ت) الشيرازي
 – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقيية الموسوعة -43

 (. ىـ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ من: )الطبعة الكويت،
: المتوفى) المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن لمالك الموطأ، -43

 آل سمطان بن زايد مؤسسة األعظمي، مصطفى محمد: المحقق ،(ىـٜٚٔ
: الطبعة اإلمارات، – ظبي أبو - واإلنسانية الخيرية لألعمال نييان

 .م ٕٗٓٓ - ىـ ٕ٘ٗٔ األولى،
 أحمد العباس أبي بن محمد الدين لشمس اج،المني شرح إلى المحتاج نياية -43

 بيروت، – الفكر دار ،(ىـٗٓٓٔت) الرممي الدين شياب حمزة بن
 (. مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ)

 بن يوسف بن اهلل عبد بن الممك لعبد المذىب، دراية في المطمب نياية -44
             الحرمين بإمام الممقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني، محمد
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 دار الّديب، محمود العظيم عبد/ د. أ: فيارسو وصنع حققو ،(ىـٛٚٗ ت)
 (. مٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔ) ٔط المنياج،

 الفرغاني الجميل عبد بن بكر أبي بن لعمي المبتدي، بداية شرح في اليداية -44
 يوسف، طالل: المحقق ،(ىـٖٜ٘ ت) الدين برىان الحسن أبو المرغيناني،

 . لبنان – بيروت - العربي التراث حياءإ دار
             الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد ألبي: المذىب في الوسيط -44

: الناشر تامر، محمد محمد إبراىيم، محمود أحمد: المحقق ،(ىـ٘ٓ٘ ت)
 (. هٚٔٗٔ) ٔط القاىرة، – السالم دار

 .http: //arab-ency (المتخصصة القانونية الموسوعة) العربية الموسوعة -47

com/law/detail/ 
40- http: //www. startimes. com/?t=16072225 

 
*  *  * 
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