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األحكاُم الشَّرعيَُّة والقاُنوِنيَُّة ِلَفسِخ الَعنِي امُلَؤجََّرِة ِفي َعْقِد 

 والِتزاماُت امُلَؤجِِّر وامُلْسَتْأِجِر ُتَجاَهها اإلجَيار

 ِدراَسٌة ُمَقاِرَنٌة

 د. َعمَّار َبْدر َفتَّاح اْلِهَلاِليِّ م. و    أ.م.د  َأْحَمَد  َحَمْيد  َسِعيْد النَُّعْيِميِّ

 22/10/2018 تأريخ القبول:         9/10/2018 تأريخ التقديم:
 :الُمَقدَِّمُة  

وعلى آله  -  -الَحمُد هلل ربِّ العالمين،  والَصالةُ والَسالُم على سّيدنا محمد            
 وصحبه ومن دعا بدعوتِه إلى يوِم الدين .أّما َبعُد :

 اُلمقدَمُة أن يُتمَّ التوضيُح فيها ِلما يلي:  وألجِل اإلحاطة ِبَموضوِع البحِث اقتضت 
 أواًل :الَتعريُف ِبموُضوِع البحِث: 

إن موضوع األعذار الُمبيحة لفسِخ العين المؤجرة في َعقِد اإليجار والتزامات ُكلُّ ِمن       
المؤجر والمستأجِر وتحديِد تبعية ذلك عليِهما من الموضوعات المهمة في الفقه اإلسالمي 

لَقوانيِن الُمعاصرة ، لذا فَقد بحَث الُفقهاُء الُقدامى األعذار التي ُتجيُز فسَخ العيِن الُمؤجرة وا
وبشكٍل تفِصلي ، إاّل أنَّ ُظهوَر بعِض التطبيقاِت الُمعاصرِة للعيِن الُمؤجرة ، ومن يتحّمُل 

لناَس في ُمعامالِتهم تبعّيِة صيانِتها زادت من أهمّيِة هذا الموضوِع على إعتباِر أنها َتمُس ا
اليومّيِة ، فال يَكاُد يخلُو يُوم من األياِم إاّل وتمَّ فيِه إبراُم عقٍد لإليجار ،لذلَك جاءت هذِه 
الِدراسة لتسليِط الضوِء على بياِن ما يُخُص الناَس في ُمعاَمالِتهم اليومّية وُخصوصًا ُعقود 

 اإلجارةِ وما ينطوي على فسِخها من آثاٍر .

 

 
                                                 

 . قسم التربية اإلسالمية/ كلية التربية األساسية/جامعة الموصل 
 . قسم التربية اإلسالمية/ كلية التربية األساسية/جامعة الموصل 
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 ًا: ُمشِكلة البحث:ثاني
تحديُد تبعّيِة صيانِة المأجوِر وبياِن األعذار الُمبيحة لفسِخ َعقِد اإليجار ؛ ألن             

عدَم تحِديدها يؤدي إلى كثيٍر من الُمنازعاِت ، وانشغال الناِس ببعِضهم ، وكثرُة الدعاوى 
 أماَم القضاء ، مّما يؤدي إلى َعدِم إستقراِر الُمعامالِت.

 الثًا: أسباب اختيار الموضوِع  ومنها ما يلي:ث
.نظرًا ألهمّيِة عقِد اإلجارِة، وما يترتُب عليِه من تحديِد التزاماِت ُكلٍّ من المؤجر 1

والمستأجر، والتي من أهِمها صيانُة المأجور؛ ألن في إهماِلها ضياعًا لألعياِن المؤجرِة، 
شريعِة اإلسالمّية الخمسة، أال وهو )ِحفُظ وهو أمر ُيِخُل بمقصٍد ضرورٍي من َمقاصِد ال

الماِل وثرواِت اأُلمِة (، إذ جاءت هذِه الِدراسة لتسليِط الضوِء على بياِن األعذاِر الُمبيحِة 
للفسِخ وتحديِد التزامات ُكلٍّ من المؤجِر والُمستأجِر بشكٍل ُمفصٍل لتجنِب وقوِع الكثيِر من 

 لحقوِق وعدِم اإلستقراِر.الُمنازعاِت التي تؤدي إلى ضياِع ا
 .ظهوِر بعِض التطبيقاِت الُمعاصرة للعيِن المؤجرة، ومن يتحمُل تبعّيَة صيانِتها.2
.بياِن موِقِف التشريعاِت الُمعاصرِة من األعذاِر المبيحِة للفسِخ ، ومدى تأثرها بأحكاِم 3

 الفقِه اإلسالمي.
المؤجِر والُمستأجِر فيما يتعلُق بِصيانِة  .بياِن دوِر العرِف في تحديِد التزاماِت ُكلٍّ من4

األعياِن المؤجرِة. هذِه األسباب وغيرها هي التي دعتنا ألن ينصبَّ اختيارنا على هذا 
 الموضوِع لنتناولُه بشيٍء من التفصيِل ، راجين من اهلل تعالى التوفيِق والسداِد.

 رابعًا: منهجّيِة البحِث:
حليلية للنصوِص الفقهية التي تناولت األحكاِم الشرعّية جاءت هذِه الِدراسة ت          

لفسِخ العيِن المؤجرِة وُمقارنتها بالقوانيِن الوضعية ، وبياِن مدى تأثر تلَك القوانين بأحكاِم 
 الفقِه اإلسالمي الخالد.
 خامسًا:هيكلية البحث:

 : وقد جاءت خطة هذه الدراسة كما يأتي 
 جرة في عقد اإليجار .المبحث األول : فسخ العين المؤ 

 المبحث الثاني : التكييف الفقهي ألعذار فسخ العين المؤجرة في عقد اإليجار.
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 المبحث الثالث : التزامات المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة . ُثّم الَخاِتمة 
 المبحث األول: فسخ العين المؤجرة في عقد اإليجار. 

المبيحة لفسِخ َعقِد العين المؤجرة إلى معرفِة المدلوِل اللغوي تتطلُب دراسة األعذار        
واالصطالحي لألعذار، واإليجار، والوقوِف على مشروعيِة األخيِر، وشروطه. وعليه 

 سوَف نتناوُل ذلك في المطالب اآلتية:
 المطلب االول: المدلول اللغوي واالصطالحي لألعذار. 

ُة الَِّتي ُيْعَتَذُر ِبَها، َواْلَجْمُع َأْعَذاٌر، ُيَقال: ِلي ِفي َهَذا اأْلْمِر أواًل:  اْلُعْذُر ُلَغًة: ُهَو الْ  ُحجَّ
ُعْذٌر، َأْي: ُخُروٌج ِمَن الذَّْنِب. َوُيَقال َأْيًضا: َعَذْرُتُه ُعْذًرا ِمْن َباِب َضَرَب: َرَفْعُت َعْنُه اللَّْوَم، 

والَعَرُب تقول: َأْعَذَر  ُر ُهَو االسُم، واإِلْعَذاُر الَمْصَدُر،الُعذْ وَ  َفُهَو َمْعُذوٌر َأْي: َغْيُر َمُلوٍم.
 وفي الحديث:  (2)َوَأْعَذَر الرُجُل، أي: َصاَر ذا ُعْذٍر  (1)فالٌن، َأي كاَن منُه ما ُيْعَذُر به 

:َقاَل  الْ ( 3)«  َلْن َيْهِلَك النَّاُس َحتَّى َيْعِذُروا َأْو ُيْعِذُروا ِمْن َأْنُفِسِهمْ »  " َوُحِكَي َعْن  َخطَّاِبيُّ
 ( 4)َأِبي ُعَبْيَدَة َأنَُّه َقاَل َمْعَنى َيْعِذُروا َأْي َتْكُثُر ُذُنوُبُهْم َوُعُيوُبُهْم " 

                                                 

، ن: 3هـ(، ط711ن العرب: أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور )ت:لسا  ( ينظر:(1
 .   2/716هـ(: 1414بيروت، ) -دار صادر

هـ(، تح: أحمد 393.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: ((2
 .   2/740م(: 1987-هـ1407بيروت، ) –يين ، ن: دار العلم للمال4عبد الغفور عطار، ط

هـ(، 241بن حنبل: أبو عبد اهلل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت: مسند اإلمام أحمد ((3
(: 18289م(: ر.ح )2001-هـ1421، ن: مؤسسة الرسالة، )1تح: شعيب األرنؤوط  وعادل  مرشد، وآخرون، ، ط

ه(، تح: محمد محي الدين 275يمان بن االشعث ابو داود السجستاني االزدي )ت: ؛ سنن أبي داود: سل30/222
(: 4347بيروت، )د.ت(: كتاب المالحم: َباُب اأْلَْمِر َوالنَّْهِي: ر.ح )–عبدالحميد، )د.ط(، ن: المكتبة العصرية

الصغير وزياداته : ، جاء في  صحيح الجامع الصغير وزياداته والحديث " إسناده صحيٌح" صحيح الجامع 4/125
هـ( ،د.ط ، ن: 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري )ت: 

 .                                                                    2/928المكتب اإلسالمي ، 
ه(، 388بن الخطاب البستي، المعروف بالخطابي )ت: معالم السنن: أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم ((4
. وينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين 4/351م(: 1932-ه1351حلب، )-، ن: المطبعة العلمية1ط

الدين، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري 
 .   5/387( 7397م(: ر.ح )1994-ه1415بيروت، ) -كتب العلمية، ن: دار ال1هـ(، ط1031)ت:
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 ( 1)فتقُوم الٌحجُة عليهم ويكُون العذر واضحًا لمن يعاقبهم 
 ثانيًا : العذُر إصطالحُا .  
قهاُء فكرُة األعذار في العقوِد المستمرة التي فقد عّرَف الف أما األعذار إصطالحًا:        

 منها اإلجارة بنوعيها والمزارعة.
بأّنها  طارئ على العقد المستمر يجعل تنفيَذه فقد جاء في تعريف األعذار: "      

، ولّما (2) مضطرًا بأحد المتعاقدين فيؤدي إلى فسخِه مع بقاِء التنفيذ العيني ُممِكنًا".
ود المستمرة تنظمها األصول الّعامة لعقِد اإلجارة عليه ال بدَّ لنا من بياِن كانت قواِعُد العق

 نظرِة الفقهاء لهذا العِقد .
 َبْيُع اْلَمْنَفَعِة اْلَمْعُلوَمِة ِفي ُمَقاَبَلِة ِعَوٍض َمْعُلوٍم " "له بأنه:  فقد جاء في تعريفهم      

أعمال التصّرف يحتوي على تنازٍل عمل من  ، فيتضُح من التعريِف أّن عقد االجارة(3)
جزئي من المالك عن حقِه في العين المستأجرة للمستأجر. إاّل أن الحقوق وااللتزامات التي 
ينشئها هذا العقد والعقود المستمرة لم تكن مستمرة كما هو شأن العقود اأُلخرى الملزمة 

هذا وقْد   .(4)ْفَسُخ ِباأْلْعَذاِر َتْبَقى "َكَما تُ  ِإنَّ اإْلَجاَرةَ  للجانبين فوضع الفقهاء قاعدتهم: "
                                                 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: أبو عبد اهلل، محمد بن أبي نصر بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح  ((1
-ه1415القاهرة، ) -، ن: دار مكتبة السنة1بن حميد األزدي الحميدي، تح: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط

 .  1/171م(: 1995
 .1/171. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم:  ((2
. مجلة االحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية: تح: نجيب هواويني، )د.ط(،   ((3

؛ القاموس الفقهي 79: ص(405المادة ) كراتشي، )د.ت(: ،باب اإلجارات:-ن: نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، 
 .  14م(: ص1988 -ه1408، ن: دار الفكر،  دمشق،   )2لغًة واصطالحًا: سعدي أبو جيب، ط

، ن: دار 2هـ(، ط587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: ((4
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  ؛2/97م(: 1986 -ه1406بيروت، ) -الكتب العلمية

هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 970المعروف بابن نجيم المصري )ت:
؛ مجمع االنهر 8/40ت(: ،    ن: دار الكتاب اإلسالمي، )د.2هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، ط1138)ت: بعد 

هـ(، )د.ط(، ن: دار 1078يعرف بداماد أفندي )ت: شرح ملتقى االبحر: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو شيخي زادة،
. وعّرَف عَقُد االجارة ايضًا: " تمليك المنافع بعوٍض،ومنه سمي الثواب أجرًا؛ الن اهلل تعالى 2/315إحياء التراث العربي، )د.ت(: 

ض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته، ويقال: أجرُت االجير وآجرته بالقصر والمد: أعطيته ُأجرته، وكذا آجره اهلل، إذا يعو 
أثابه، واالجارة في الذمة: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوٍب ونحوه". معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي وحامد صادق 

 .43م(: ص1988-ه1408عة، )، ن: دار النفائس للطبا2قنيبي، ط
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اْلُعْذَر الَِّذي ُيِجيز َفْسَخ َعْقِد اإليجار بأنه :" ُهَو َعْجُز اْلَعاِقِد َعِن عّرَف ُفقهاُء الحنفية: " 
، فاذا (1)َعْقِد " اْلُمِضيِّ ِفي ُموِجِب اْلَعْقِد َغْيَر ُمْمِكٍن ِإالَّ ِبَتَحمُّل َضَرٍر َزاِئٍد َلْم َيْسَتِحقَّ ِبالْ 

َحدَث في أثناِء ُمدة االيجار ما يتضرُر به أحد المتعاقدين وُيخُل بالمساواِة بين ُحقوِقهما 
 والِتزاماِتها، فإن هذا ٌيعدُّ عذرًا يجيُز فسَخ العقد.   

 المطلب الثاني: المدلول اللغوي واالصطالحي لعقد اإلجارة ومشروعيته.
المسماة التي عني التشريع االسالمي ببيان أحكامها عقُد االجارِة من العقود  

الخاصة بها بحسب ما تفتضيه طبيعة عقدها، ونظرًا ألهمّيِة هذا العقِد الُبدَّ من بياِن 
 المقصوِد بعقِد اإلجارِة ، ومن َثمَّ بياِن َمشروِعية هذا العقِد.

 أواًل اإلجارة لغًة واصطالحًا:
ر أ. اإلجارُة لغًة: َر يؤجِّ ر الدَّاَر: أكراها عقارًا أجَّ ر، أجَّ ر، والمفعول ُمؤجَّ ، تأجيرًا، فهو ُمؤجِّ

  (2) كانت أم منقواًل، أي مّكن غيره من االنتفاع منها مقابل أجرة معّينة
( 3)" َعْقٌد َعَلى اْلَمَناِفِع ِبِعَوضٍ ب. اإلجارة اصطالحًا : فقد قال فقهاء الحنفية: االجارة: "

وعّرف الشافعية االجارة  .(4)" ْنَفَعِة اْلَمْعُلوَمِة ِفي ُمَقاَبَلِة ِعَوٍض َمْعُلومٍ "َبْيِع اْلمَ أو هو: 
َباَحِة ِبِعَوٍض َمْعُلومٍ فقالوا: "   .(5)"  هو َعْقٌد َعَلى َمْنَفَعٍة َمْقُصوَدٍة َمْعُلوَمٍة َقاِبَلٍة ِلْلَبْذِل َواإلِْ

ًة َمْعُلوَمًة ِبِعَوضٍ ُهَو َتْمِليُك َمَنافِ وقال المالكية االجارة: "  وبمثل ( 6)"  ِع َشْيٍء ُمَباَحٍة ُمدَّ
                                                 

 .2/197. بدائع الصنائع: ((1
،نشر: عالم  1هـ( ،ط1424. معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  ((2

 .1/64م(، 2008 -هـ  1429الكتب ، )بيروت:
:4/174.بدائع الصنائع:  ((3 ْلِبيِّ فخر الدين، عثمان بن  ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ(، الحاشية: شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد 743علي بن محجن البارعي، الزيلعي الحنفي )ت:
ْلِبيُّ )ت: ، ن: المطبعة الكبرى األميرية، القاهرة، 1ه(، ط1021بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 .  5/105هـ(: 1313)
 .79( ،ص:405ُة . مجلة األحكام العدلية ،)اْلَمادَّ ((4
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:  ((5

 .   3/438م( : 1994-ه1415، د: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، ط977
أحمد بن . وينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن 4/2.الشرح الكبير: الدردير:   ((6

 .  4/53هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر، )د.ت(: 1230عرفة الدسوقي المالكي )ت:
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 . ومن ِخالِل التعاريِف السابقِة يتبّين لنا أّن اإلجارَة َترُد على المناِفِع.(1)ذلك قال الحنابلة
َجاَرَة َبْيع اْلَمْنافع فال يجوز عند اكثر الفقهاء، فاَل َتُجوُز إَجاَرُة الشََّجرِ  َواْلَكْرِم  واذا كانت اإْلِ
َجاَرَة َبْيُع اْلَمْنَفَعِة اَل َبْيُع اْلَعْيِن، َواَل َتُجوُز إَجاَرُة الشَّاةِ   ِلَلَبِنَها َأْو ِللثََّمِر؛ أِلَنَّ الثََّمَر َعْيٌن َواإْلِ

جَ  اَرِة، َوَكَذا إَجاَرُة الشَّاِة َسْمِنَها َأْو ُصوِفَها َأْو َوَلِدَها؛ أِلَنَّ َهِذِه َأْعَياٌن َفاَل ُتْسَتَحقُّ ِبَعْقِد اإْلِ
اَء ِلُتْرِضَع َجْدًيا َأْو َصِبيًّا، َواَل َتُجوُز إَجاَرُة َماٍء ِفي َنْهٍر َأْو ِبْئٍر َأْو َقَناٍة َأْو َعْيٍن ؛أِلَنَّ اْلمَ 

ا؛ أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْنُه اْلَماُء َعْيٌن َفِإْن اْسَتْأَجَر اْلَقَناَة َواْلَعْيَن، َواْلِبْئَر َمَع اْلَماِء َلْم َيُجْز َأْيضً 
ْيدِ  ؛ َوُهَو َعْيٌن، َواَل َيُجوُز اْسِتْئَجاُر اآْلَجاِم الَِّتي ِفيَها اْلَماُء ِللسََّمِك، َوَغْيِرِه ِمْن اْلَقَصِب َوالصَّ

وعلى هذا فال تجوز إجارة البرك او البحيرات لالصطياد  ؛أِلَنَّ ُكلَّ َذِلَك َعْيٌن َفِإْن 
 َأْفَسَد ْسَتْأَجَرَها َمَع اْلَماِء َفُهَو َأْفَسُد َوَأْخَبُث؛ أِلَنَّ اْسِتْئَجاَرَها ِبُدوِن اْلَماِء َفاِسٌد َفَكاَن َمَع اْلَماءِ ا

َجاَرُة، َواَل َتُجوُز إَجاَرُة الدَّ  َراِهِم، َواَل َتُجوُز إَجاَرُة اْلَمَراِعي؛ أِلَنَّ اْلَكأَلَ َعْيٌن َفاَل ُتْحَتَمُل اإْلِ
َصاِص َواَل اْسِتْئَجاُر اْلَمِكياَلِت َواْلَمْوُزوَناِت؛  أِلَنَُّه َوالدََّناِنيِر َواَل ِتْبِرِهَما َوَكَذا ِتْبُر النَُّحاِس َوالرَّ

 ( .2)اَل ُيْمِكُن ااِلْنِتَفاُع إالَّ َبْعَد اْسِتْهاَلِك َأْعَياِنَها 

ة االعيان هو: " أنَّ األصل الذي سار عليه أما رأي االمام ابن القيم في إجار         
َجاَرِة إنََّما ُهَو اْلَمَناِفُع اَل اأْلَْعَياُن، أصٌل فاِسٌد  َوَهَذا  الفقهاء: َوُهَو َأنَّ اْلُمْسَتَحقَّ ِبَعْقِد اإْلِ

َبْل الَِّذي َدلَّْت َعَلْيِه  اأْلَْصُل َلْم َيُدلَّ َعَلْيِه ِكتَاٌب َواَل ُسنٌَّة َواَل إْجَماٌع َواَل ِقَياٌس َصِحيٌح،
َمِر اأْلُُصوُل َأنَّ اأْلَْعَياَن الَِّتي َتْحُدُث َشْيًئا َفَشْيًئا َمَع َبَقاِء َأْصِلَها ُحْكُمَها ُحْكُم اْلَمَناِفِع َكالثَّ 

نَّْوَعْيِن ِفي اْلَوْقِف ِفي الشََّجِر َواللََّبِن ِفي اْلَحَيَواِن َواْلَماِء ِفي اْلِبْئِر؛ َوِلَهَذا َسوَّى َبْيَن ال
والمنفعة، فجازْ َوْقِف الَمْنَفَعًة َكالسُّْكَنى، وجاز وقف العين كوقف اْلَماِشَيِة ِلاِلْنِتَفاِع ِبَلَبِنَها، 

                                                 

.ينظر: المغني: أبو محمد، موفق الدين، عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن  ((1
، 3لحلو، طهـ(، تح: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد ا620قدامة المقدسي )ت:

؛ الشرح الكبير 3/537؛ كشاف القناع، البهوتي: 5/398م(: 1997-هـ1417ن: عالم الكتب، الرياض، )
على متن المقنع: أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 

 .     3/122ه(، )د.ط(، ن: دار الكتاب العربي ، بيروت )د.ت(: 682الحنبلي )ت:
؛ رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن 4/175. بدائع الصنائع:  ((2

م(: 1992-ه1412، ن: دار الفكر، بيروت، )2ه(، ط1252عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:
4/110      . 
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َجاَرِة تَاَرًة ُيْكِريِه اْلَعْيَن ِلْلَمْنَفَعِة الَِّتي َلْيَسْت َأْعَياًنا، َوتَاَرًة ِلْلَعْينِ  الَِّتي َتْحُدُث  َفَكَذِلَك ِفي اإْلِ
 . (1)َشْيًئا ِمْن َبْعِد َشْيٍء َمَع َبَقاِء اأْلَْصِل، َكَلَبِن الظِّْئِر َوَنْفِع اْلِبْئر" 

أما عن َموِقِف التشريعاِت القانونيِة فقد ُعّرَف عقد اإليجار في القانون المدني العراقي ذو  
ِعوٍض معلوٍم لُمدٍة معلومٍة ، وبِه بأنُه :"تمليُك منفعٍة معلومٍة ب 1951لسنِة   40الرقم 

.ومما يالحُظ أن التعريف  (2)يلتزُم الُمؤجُر أن ُيمكن الُمستأجر من اإلنتفاِع بالمأجوِر " 
 القانوني قد تأثر بتعاريِف الفقه اإلسالمي .

اتفق ُجمهوُر الفقهاء على مشروعية عقد اإلجارة ما عدا أبو  ثانيًا : مشروعية اإلجارة:
م واسماعيل بن ُعلّية والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان، فاّنهم بكر االص

َجاَرَة َبْيُع اْلَمْنَفَعِة َواْلَمَناِفُع ِلْلَحاِل َمْعُدوَمٌة  القبض ، ثم تستوفى شيئًا  لم ُيِجيزُوه؛ أِلَنَّ اإْلِ
َيُجوُز إَضاَفُة اْلَبْيِع إَلى َما ُيْؤَخُذ ِفي فشيئًا مع الزمن ،َواْلَمْعُدوُم اَل َيْحَتِمُل اْلَبْيَع َفاَل 

َأْكَثَر اْلُمْستَْقَبِل َكِإَضاَفِة اْلَبْيِع إَلى َأْعَياٍن ُتْؤَخُذ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ، َواْلَحاَجُة َداِعَيٌة إَلْيَها ؛أِلَنَّ 
َناِئِع  َجاَراِت ِفي َوْقِت أو حال وردَّ عليهم ابن رشد: " بأن اْلَمَناِفَع فِ  (3)اْلَمَناِفِع ِبالصَّ ي اإْلِ

َفى ِفي اْلَعْقِد َمْعُدوَمٌة، َفِهَي ُمْسَتْوَفاٌة ِفي اْلَغاِلِب، َوالشَّْرُع ِإنََّما َلَحَظ ِمْن َهِذِه اْلَمَناِفِع َما ُيْسَتوْ 
 .  (4)اْلَغاِلِب، َأْو َيُكوُن اْسِتيَفاُؤُه َوَعَدُم اْسِتيَفاِئِه َعَلى السََّواِء " 

 واستدل الجمهور على جواز عقد االيجار بالقرآن والسنة النبوية المطهرة واالجماع: 
، وقوله (5)﴾  َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ﴿ (:أّما القرآن الكريم: فقول اهلل )

(( حاكيًا قول إحدى ابنتي شعيب )﴿ :)  ِْجْرُه ِإنَّ َخْيَر َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتأ

                                                 

يوب بن سعد، ابن قيم ن أاعالم الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين، محمد بن أبي بكر ب ((1
-ه1411، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، تح: محمد عبد السالم إبراهيم، ط751)ت:الجوزية 
 .2/12م(: 1991

 من القانون المدني العراقي. 722نص المادة :  ((2
الدين ابن  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات: منصور بن يونس بن صالح ((3

    .2/241م(: 1993-ه1414، ن: عالم الكتب، بيروت، )1هـ(، ط1051حسن بن إدريس البهوتى )ت:
بداية المجتهد ونهاية المقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير  ((4

 .6-4/5م(:  2004-ه1425ه(، )د.ط(، ن: دار الحديث، القاهرة، )595بابن رشد الحفيد )ت:
 ( .    6. سورة الطالق: اآلية، )((5
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َرِني َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن  َقاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى َأْن َتْأجُ 
.واالستدالل بهذه اآلية صحيح عند  (1)﴾  َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدكَ 

. أو: َشْرَع َمْن َقْبَلَنا َشْرٌع َلَنا ِإَذا َلْم َيِرْد (2): بأّن شرَع َمْن قبَلنا شرٌع لنا ما لم ينسخ القائلين
 . (3)ِفي َشْرِعَنا َما ُيَخاِلُفُه .

، (4)«  ُأْعُطوا َاأْلَِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقهُ »  (:وأما السنة: فقول النبي )       
َمِن اْستَْأَجَر َأِجيًرا (:» عطاء األجر دليٌل على صحة االيجار، وقول النبي )فاألمر  بإ

وروى سعيد بن المسيب عن سعد قال: " ُكنَّا ُنْكِري اأْلَْرَض ِبَما َعَلى  .(5)َفْلُيْعِلْمُه َأْجَرهُ 

                                                 

 (.27 -26. سورة القصص: اآليتان )((1
 .5/3801، ن: دار الفكر، دمشق )د.ت(: 4الفقه اإلسالمي وأدلته : د. وهبة  الزحيلي، ط ((2
 142-ه1404الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ط، ن: دار الصفوة، مصر،) ((3
 .  3/180ه(: 7
هـ(، تح: محمد 273سنن ابن ماجة: ابن ماجة، أبو عبد اهلل، محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت: ((4

(: 2443ر.ح ) َأْجِر اأْلَُجَراِء:  فؤاد عبد الباقي، )د.ط(، د: دار إحياء الكتب العربية، )د.ت(: ِكَتاُب الرُُّهوِن: َبابُ 
لروض الداني )المعجم الصغير(: أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ؛ ا2/817

، ن: المكتب اإلسالمي، دار عمار، بيروت، 1هـ(، تح: محمد شكور محمود الحاج أمرير، ط360الطبراني )ت:
ح مشكاة المصابيح: . وهو حديٌث حسٌن. ينظر: مرقاة المفاتيح شر 1/43(: 34م(: ر.ح )1985-ه1405عمان، )

، ن: دار الفكر، بيروت، 1هـ(، ط1014أبو الحسن، نور الدين، علي بن )سلطان( محمد، المال الهروي القاري )ت:
؛ مصباح الزجاجة: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر 5/1993(: 2987م(: ر.ح )2002-هـ1422)

هـ(، تح: محمد المنتقى الكشناوي، 840الكناني الشافعي )ت:بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
؛ كشف الخفاء ومزيل اإللباس: أبو الفداء، 3/75(: 865ه(: ر.ح )1403، ن: دار العربية، بيروت، )2ط

هـ(، تح: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 1162إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي )ت:
 .   1/161(: 415م(: ر.ح )2000-ه1420، ن: المكتبة العصرية، )1بن هنداوي، ط

. الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر بن أبي شيبة  ((5
(:= 21109ه(: ر.ح )1409، د: مكتبة الرشد، الرياض، )1هـ(، تح: كمال يوسف الحوت، ط235العبسي )ت:

ند اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت: أبو عبد اهلل، الحسين بن محمد بن خسرو البلخي)ت: ؛ مس4/366
م(: 2010-هـ1431، ن: المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة،  ) 1هـ(، تح: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، ط522

اديث الهداية مع حاشيته بغية . والحديث شهدت بصحته اآلثار. ينظر: نصب الراية ألح1/391(: 376ر.ح )
ه(، تح: محمد 762األلمعي في تخريج الزيلعي: أبو محمد، جمال الدين، عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت:

 .4/132م(: 1997-ه1418، ن: مؤسسة الريان ، بيروت،  )1عوامة، ط
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ْرُع، َفَنهى َرُسوُل اللِِّه )َ  " َأْن ُنْكِرَيَها ِبَذَهٍب َأْو َوِرقٍ (َعْن َذِلَك، َوَأَمَرَنا السََّواِقي ِمَن الزَّ
(1) . 

( على جواز االيجار قبل فقد أجمعت األمة في زمن الصحابة ) وأما االجماع:        
وجود االصم واسماعيل بن ُعلّية وغيرهما؛ لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى األعيان 

يجوز عقد االجارة على المنافع المحسوسة ،فلما جاز عقد البيع على األعيان، وجب أْن 
(2) . 
َة َأْجَمَعْت َعَلى َذِلَك َقْبَل ُوُجوِد اأْلََصمِّ َحْيُث         ْجَماُع َفِإنَّ اأْلُمَّ ا اإلِْ قال الكاساني: " َوَأمَّ

َحاَبِة ) َجاَرِة ِمْن َزَمِن الصَّ ، َفاَل ُيْعَبُأ ( إَلى َيْوِمَنا َهَذا ِمْن َغْيِر َنِكيرٍ َيْعِقُدوَن َعْقَد اإلِْ
ْجَماِع "  . (3) ِبِخاَلِفِه إْذ ُهَو ِخاَلُف اإلِْ

َجاَرَة :  المطلب الثالث: ُشُروِط  اإلِْ
يشترط في عقد االيجار أربعة أنواع من الشروط كما في عقد البيع، وهي: شروط        
 وشروط النفاذ، وشروط الصحة، وشروط اللزوم، وكما يأتي:   االنعقاد،

ْنِعَقاِد:أواًل:   َشْرُط ااِل
ا َشْرُط ااِلْنِعَقاِد َفَثاَلَثُة َأْنَواٍع: َنْوٌع َيْرِجُع إَلى اْلَعاِقِد، َوَنْوٌع َيْرِجُع إَلى َنْفِس اْلَعْقِد،       َأمَّ

 َوَنْوٌع َيْرِجُع إَلى َمَكاِن اْلَعْقِد. واقتصر على ذكر ما يرجع للعاقد: وهو العقل.  
 ُع إَلى اْلَعاِقل:  َأمَّا الّذي َيْرجِ 

ِبيِّ الذي اَل        َجاَرُة من اْلَمْجُنوِن َوالصَّ َفاْلَعْقُل معناُه :َأْن َيُكوَن اْلَعاِقُد َعاِقاًل فاَل تَْنَعِقُد اإْلِ
َواَل من َشَراِئِط  َيْعِقُل كما اَل َيْنَعِقُد اْلَبْيُع ِمْنُهَما.  وال ُيشترُط اْلُبُلوُغ َفَلْيَس من َشَراِئِط ااِلْنِعَقادِ 

ِبيَّ اْلَعاِقَل لو َأَجَر َماَلُه أو َنْفَسُه َفِإْن كان َمْأُذوًنا في ذلك  النََّفاِذ ِعْنَد الحنفية حتى إنَّ الصَّ
                                                 

؛ التمهيد لما في الموطأ 3/258(: 3391). سنن أبي داود: ِكَتاب اْلُبُيوِع: َباٌب ِفي اْلُمَزاَرَعِة: ر.ح  ((1
من المعاني واألسانيد: أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

هـ(،             تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، )د.ط(، د: وزارة 463)ت:
 ، حديٌث حسٌن.    3/46هـ(: 1387) عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب،

. ينظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ((2
 .3/533ه(، )د.ط( ، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ) د.ت(: 1051البهوتى الحنبلى )ت:

 .4/174. بدائع الصنائع:  ((3
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ْن كان َمْحُجوًرا عن التصرفات َيِقُف على إَجاَزِة الَوِليِّ  . وقال (1)وغيره َيْنُفُذ عقدُه ، َواِ 
ِبيَّ اْلُمَميَِّز إَذا المالكية: " ان التمييز  شرط في االيجار والبيع، والبلوغ شرط للنفاذ، فالصَّ

َر َنْفَسُه ِبَغْيِر إْذِن َوِليِِّه َصحَّ عقده ، َوَوَقَف َعَلى ِرَضا ولّيٌه " . وقال الشافعية (2)َأجَّ
ْمِليٍك ِفي والحنابلة: " يشترط التكليف: وهو البلوغ والعقل النعقاد االيجار؛ ألَنَُّه َعْقُد تَ 

 . (3)اْلَحَياِة، َفَأْشَبَه اْلَبْيَع " 
أما عن َموِقِف التشريعاِت القانونّية فقد َعّرَف القانون المدني العراقي في المادة        

(:" ُيشترط إلنعقاِد اإليجاِر أهلّيِة العاِقديِن وقَت العقِد بأْن َيُكوَن ُكلُّ منُهما عاِقاًل  727)
لسنِة 131. وعلى هذا المعنى نَص القانون المدني المصري ذو الرقم  (4)ُممّيزًا ...."

( ، إذ جاَء في َتعريِف عقِد اإليجاِر بأنُه:" َعقُد يلتزُم المؤجُر بمقتضاُه أن ُيمّكُن 1948)
 .  (5)الُمستأجُر من االنتفاع بشيٍء ُمعين ُمدٍة معّينٍة لقاَء أجٍر " 

ئنا للنصوِص القانونّية يتبّين لنا أنَّ عقَد اإليجاِر عقد يِرد وعليِه ومن ِخالِل استقرا       
نما هو  على المنافِع بالشيِء المؤجِر وال ُيخوُل الُمستأجر أيَّ حٍق على الشيِء نفسُه ، وا 
حق شخصي للمستأجِر بُمقتضاُه الزَم المؤجُر بتمِكينِه من االنتفاع بالماِل محِل اإليجاِر ، 

األشياِء غيِر القابلِة لإلستهالِك ؛ ألن المؤجر يلتزُم برِد الشيِء المؤجِر وهو اليرد إاّل على 
 بعينِه بعَد ُمدٍة ُمعّينٍة.

 
 
 

                                                 

 . 177-4/176. ينظر: بدائع الصنائع:   ((1
؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: أبو عبد اهلل، شمس الدين، 4/3. الشرح الكبير، للدردير:  ((2

هـ(، 954محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت:
 . 5/392م(: 1992-ه1412، ن: دار الفكر، )3ط
 .5/322؛ المغني: 2/332. مغني المحتاج:  ((3
 من القانون المدني العراقي. 727. نص المادة :  ((4
 من القانون المدني المصري . 558. تنظر : نص المادة  ((5
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 ثانيًا: شروط النفاذ: 
، ِلَعَدِم (1)" يشترط لنفاذ عقد اإلجارة توافر الملك او الوالية ، َفاَل تَْنُفُذ إَجاَرُة اْلُفُضوِليِّ       

، والمالكية كما في  (2)َيِة َلِكنَُّه َيْنَعِقُد َمْوُقوًفا َعَلى إَجاَزِة اْلَماِلِك عند الحنفية اْلِمْلِك، َواْلِوالَ 
عقد البيع. قال شهاب الدين المالكي:" َوَبْيُع اْلُفُضولي، َواْبِتَياُعُه َمْوُقوفًا َعَلى ِإَجاَزِة اْلَماِلِك" 

ْن ، خالفًا للشافعية والحنابلة، قال زكريا األنص(3) اري: " َفاَل َيِصحُّ َعْقُد ُفُضوِليٍّ  ، َواِ 
، وهو ما أخذت بِه التشريعاِت القانونّيِة  (4)َأَجاَزُه اْلَماِلُك ِلَعَدِم ِواَلَيِتِه َعَلى اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه " 

( من القانون المدني العراقي على أنُه:".... ُيشترُط لنفاذه 723الحديثِة إذ نصت المادة )
لَعاِقدين عاِقلين َغيَر محُجورين، وكون الُمؤجر ماِلكًا ِلما يؤِجرُه ، أو وِكياًل للمالِك أو كون ا

( من القانون المدني الِعراقي على 135ولّيًا عليِه" .وكذلَك نصت الفقرة اأُلولى من المادة )
جازِة المالِك..." . من تصّرَف في ُملِك غيرِه بدوِن إذنِه إنعَقَد تصّرفه موُقوفًا على إ1أنُه :"

(5) . 

 
                                                 

. اْلُفُضوِلّي: من لم يكن وليا َواَل أصيال َواَل َوكيال ِفي العقد.  أو يتدخل فيما ال يعنيه. جامع العلوم   ((1
،ن: دار  1هـ( ،ط12عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري )ت: ق في اصطالحات الفنون: القاضي 

 .       347. معجم لغة الفقهاء ،ص:3/26م  (،2000 -هـ 1421بيروت )  –الكتب العلمية 
 .86-85(: ص447. وينظر: مجلة األحكام العدلية: المادة )4/177بدائع الصنائع: .  ((2
الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم َماِلك: أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين، عبد  . إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرفِ  ((3

، ن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 3هـ(، ط732الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المالكي )ت:
 . 80البابي الحلبي وأوالده، مصر، )د.ت(: ص

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين،  . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب: أبو يحيى، ((4
؛ 1/188م(: 1994-ه1414هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر للطباعة والنشر، )926األنصاري السنيكي )ت:

ه(، 977اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:
؛ مطالب أولي النهى في 2/2وت، )د.ت(: تح: مكتب البحوث والدراسات، )د.ط(، ن: دار الفكر، بير 

، 2هـ(، ط1243شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى الحنبلي )ت:
 . 3/457م(: 1994-ه1415ن: المكتب اإلسالمي،  بيروت، )

د.ط( ، ن : . موسوعة التشريعات العقارية ) القانون المدني  العراقي( : علي محمد إبراهيم ، )  ((5
 .161م( ص: 1991بغداد )  –مطبعة الحكمة 
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 اإلجارة:  ثالثًا: شروط صحة
يشترط لصحة االجارة شروط منها ما يتعلُق بالعاقِد ، ومنها مايتعلُق بالمعقوِد عليِه،       

 ومنها مايتعلُق باأُلجرِة  وكما يلي: 
 أواًل: شروط تتعلُق بالعاقِد وهي: 

َيا َأيَُّها  (: ﴿ا في البيع لقول اهلل )رضا المتعاقدين: يشترط توافر رضا المتعاقدين كم
،واإلجارة (1)﴾  الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراضٍ 

َجاَرُة ِتَجاَرٌة؛ ألَِ تجارة؛ لوجود معنى مبادلة المال بالمال فيها قال الكاساني:"  نَّ التَِّجاَرَة َواإلِْ
َجاَرُة َكَذِلَك "  . (2) َتَباُدُل اْلَماِل ِباْلَماِل َواإلِْ

أما عن موقِف التشريعات القانونية من الرضا لصحة عقد االيجار: فهو ال يختلف عن 
موقف الفقه اإلسالمي ، إذ ُيعدُّ عقُد االيجار من العقود الرضائية التي تنعقُد بمّجرِد 

مؤجر والمستأجر وال يشترط القانون النعقاده أّي شكٍل خاص ، فقد ينعقد التراضي بين ال
 شفاهًة أو كتابًة بعقٍد عرفي أو رسمي   . 

 ثانيًا: شروط تتعلق بالمعقوِد عليِه:
يقصُد باْلَمْعُقوُد َعَلْيِه في عقِد اإلجارِة اْلَمْنَفَعُة الُمراُد الوصوُل إليَها ِمن وَراِء إبراِم َعقِد  
 يجاِر،ولهذِه المنفعِة شروط َيجُب توافرها إلمَكاِن إستيفاءها وهي:اإل
.أن َيكوَن اْلَمْعُقوُد َعَلْيِه َمْعُلوًما وهو) الَمنفعة (ِعْلًما َيْمَنُع ِمْن اْلُمَناَزَعِة، َفِإْن َكاَن َمْجُهواًل 1

الَّ َفاَل؛ أِلَنَّ اْلَجَهاَلَة ُيْنَظُر إْن َكاَنْت ِتْلَك اْلَجَهاَلُة ُمْفِضَيًة إَلى اْلُمَناَزعَ  َة اْلَعْقِد، َواِ  ِة َتْمَنُع ِصحَّ
ُصوُد اْلُمْفِضَيَة إَلى اْلُمَناَزَعِة َتْمَنُع ِمْن اْلَجَهاَلِة الُمْفِضي الى التَّْسِليِم َوالتََّسلُِّم َفاَل َيْحُصُل اْلَمقْ 

اْلَعاِقَبِة اْلَحِميَدِة. واْلِعْلُم ِباْلَمْعُقوِد َعَلْيِه َوُهَو اْلَمْنَفَعُة  ِمْن اْلَعْقِد َفَكاَن اْلَعْقُد َعَبثًا ِلُخُلوِِّه َعنْ 
                                                 

 (.  29. سورة النساء: اآلية ، )  ((1
. وينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة 4/179. ينظر بدائع الصنائع:  ((2
( َأبو المعالي، برهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزة :)  البخاري الحنفي

 -ه1424، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، تح: عبد الكريم سامي الجندي، ط616)ت:
 . 4/111م(: 2004
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نَّاِع َواْلُعمَّاِل؛ أِلَ  نَّ َيُكوُن ِبَبَياِن َمَحلِّ اْلَمْنَفَعِة وَبَياِن اْلُمدَِّة وَبَيان اْلَعَمِل ِفي اْسِتْئَجاِر الصُّ
 .(1)َلى اأْلَْعَماِل َجَهاَلٌة ُمْفِضَيٌة إَلى اْلُمَناَزَعِة َفَيْفُسُد، اْلَعْقُد َجَهاَلَة اْلَعَمِل ِفي ااِلْسِتْئَجاِر عَ 

فأّما بياُن َمَحلِّ اْلَمْنَفَعِة: فيحصل بمعرفِة العيِن الُمستأجرة بعينها فَلْو َقاَل أنَسان آلَخر:  
ْيِن، َأْو َقاَل: اْستَْأَجْرت َأَحَد َهَذْيِن َأَجْرُتك إْحَدى َهاَتْيِن الدَّاَرْيِن َأْو َأَحَد َهَذْيِن اْلَعْبدَ 

اِنَعْيِن َلْم َيِصحَّ اْلَعْقُد؛ أِلَنَّ اْلَمْعُقوَد َعَلْيِه َمْجُهوٌل ِلَجَهاَلِة َمَحلِِّه َجَهاَلة فاحشة مقضية  الصَّ
َة اْلَعْقِد.  اَرِة الدُّوِر َواْلَمَناِزِل، َواْلُبُيوِت، وأّما َبَياُن اْلُمدَِّة: ِفي إجَ  (2)إَلى اْلُمَناَزَعِة َفَتْمَنُع ِصحَّ

َواْلَحَواِنيِت، أِلَنَّ اْلَمْعُقوَد َعَلْيِه اَل َيِصيُر َمْعُلوَم اْلَقْدِر ِبُدوِنِه، َفَتْرُك َبَياِنِه ُيْفِضي إَلى 
 .(3)اْلُمَناَزَعِة 

ُجوُز ِإَجاَرُة ُمَتَعذِِّر التَّْسِليِم ِحسًّا، َكِإَجاَرِة .َأْن َيُكوَن َمْقُدوَر ااِلْسِتيَفاِء َحِقيَقًة َوَشْرًعا، َفاَل تَ 2 
اْلَبِعيِر الشَّاِرِد، واألخرس للكالم َأْو َشْرًعا: َكِإَجاَرِة اْلَحاِئِض ِلَكْنِس اْلَمْسِجِد، َوالطَِّبيِب ِلَقْلِع 

ْلعقد َعَلْيِه َفاسد ؛أِلَنَُّه معجوز َفكل َذِلك حَرام َوا ِسنٍّ َصِحيٍح، َوالسَّاِحِر َعَلى َتْعِليِم السِّْحِر،
 . (4)شرعًا َعن َتْسِليمه وهذا باتفاق الفقهاء 

                                                 

(: 455( و)451. وينظر: مجلة األحكام العدلية: المادتان )184-4/179. بدائع الصنائع:  ((1
 .  86ص
 .  4/179. ينظر: بدائع الصنائع:   ((2
 .  9/464؛  وفتح القدير: 4/181ئع الصنائع: . ينظر: بدا ((3
؛ وينظر: التاج واإلكليل لمختصر خليل: أبو 5/125؛ تبيين الحقائق: 4/187.  بدائع الصنائع:   ((4

، 1ه(، ط897عبد اهلل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي )ت:
أبو عبد  ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل:7/545م(: 1994-ه1416ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )

دار الفكر، بيروت،  هـ(، )د.ط(، ن:1299اهلل، محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، )ت:
؛ الوسيط في المذهب: أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي 7/497م(: 1989-ه1409)

ه(: 1417، ن: دار السالم، القاهرة )1تامر، ط ه(، تح: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد505)ت:
4/163. 
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.أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعًا: كاستئجار دار للسكنى وعلى هذا الشرط 3
 . (1)انه باتفاق الفقهاء،فال يجوز االستئجار على المعاصي 

َجاَرِة َفِإْن َكاَن .أْن اَل َيُكوَن اْلَعَمُل اْلُمْستَ 4 ْأَجُر َلُه َفْرًضا َواَل َواِجًبا َعَلى اأْلَِجيِر َقْبَل اإْلِ
َجاَرُة؛ أي انه ال تصح االجارة اذا كانت واردة  َجاَرِة َلْم َتِصحَّ اإْلِ َفْرًضا َأْو َواِجًبا َعَلْيِه َقْبَل اإْلِ

ْن َأَتى ِبَعَمٍل ُيْسَتَحقُّ َعَلْيِه اَل على القيام بفرض أو واجب على االجير قبل العقد؛ أِلَنَّ مَ 
 . (2)َيْسَتِحقُّ اأْلُْجَرَة َكَمْن َقَضى َدْيًنا َعَلْيِه 

َجاَرِة َوَيْجِري ِبَها التََّعاُمُل َبْيَن ال5 نَّاِس؛ .َأْن َتُكوَن اْلَمْنَفَعُة َمْقُصوَدًة ُيْعتَاُد اْسِتيَفاُؤَها ِبَعْقِد اإْلِ
ِرَع ِلَحاَجِة النَّاِس َواَل َحاَجَة ِفيَما اَل َتَعاُمَل ِفيِه ِللنَّاِس َفاَل َيُجوُز اْسِتْئَجاُر أِلَنَُّه َعْقٌد شُ 

َجِر اأْلَْشَجاِر ِلَتْجِفيِف الثَِّياِب َعَلْيَها َواالْسِتْظاَلِل ِبَها؛ أِلَنَّ َهِذِه َمْنَفَعٌة َغْيُر َمْقُصوَدٍة ِمْن الشَّ 
(3) . 

 : (4)ُق باإلجارة وهي ثالثًا: شروط تتعل

ًما َمْعُلوًما: وهذا باتفاق العلماء  .1  . (5)َأْن َتُكوَن اأْلُْجَرُة َمااًل ُمتََقوِّ
َمِة َأْن اَل َتُكوَن اأْلُْجَرُة َمْنَفَعًة ِهَي ِمْن ِجْنِس اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه َكِإَجاَرِة السُّْكَنى ِبالسُّْكَنى، َواْلِخدْ  .2

َراَعِة، وهذ الشرط متفرع عند الحنفية عن ، فانهم ِباْلِخْدَمِة، َوالرُّ  ُكوِب َوالزِّ ُكوِب ِبالرُّ
 يعتبرون اتحاد الجنس وحده صالحا لتحريم العقد في ربا النسيئة .

                                                 

؛ المهذب في 125/ 5؛ تبيين الحقائق: 4/191؛ بدائع الصنائع: 9/464. فتح القدير، ابن الهمام:  ((1
ه(، ن: دار الفكر، بيروت، 476فقه اإلمام الشافعي: ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:

 .  2/218؛ بداية المجتهد: 275وانين الفقهية: ص؛ الق5/502؛ المغني: 1/394)د.ت(:
 .   5/503؛ المغني: 4/191. بدائع الصنائع:  ((2
 .4/192. بدائع الصنائع  ((3
 .4/193. بدائع الصنائع:   ((4
كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن  ؛ فتح القدير:4/193. بدائع الصنائع:   ((5

 .1/182؛ القوانين الفقهية: 7/148ـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، )د.ت(: ه861الهمام )ت:
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وتطبيق المبدأ في اإلجارة: هو ان انعقاد هذا العقد عندهم ينعقد شيئا فشيئا على حسب  
معدومة ، فيتأخر قبض احد العاقدين، فيتحقق حدوث المنفعة ، فتكون المنفعة وقت العقد 

 (1)ربا النساء 
( حيُث نصت على أنُه:" يُصُح أن 736وهذا ما أَكدُه القانون المدني العراقي في المادة )

 .  (2)تكوَن اأُلجرة نقودًا ، كما يُصُح أن تكوَن أيَّ ماٍل آخر" 
 رابعًا: شروط لزوم اإلجارة: 
 زمًا شرطان هما: يشترط لبقاء عقد اإلجارة ال

 َساَلَمُة العين اْلُمؤَجرة َعْن ُحُدوِث َعْيٍب ِبِه ُيِخلُّ ِبااِلْنِتَفاِع ِبِها: األول:
، فيكون اْلُمْسَتْأِجُر ِباْلِخَياِر إْن َشاَء  (3)ويترتب عليه أنُه َلٌو َحَدَث ِبِه َعْيٌب ُيِخلُّ ِبااِلْنِتَفاِع 

ْن  َجاَرِة َواِ  ، او حدث بالدابة (4)َشاَء َفَسَخ كما إذا اْنَهَدَم َبْعُض ِبَناِء الدَّاِر َمَضى َعَلى اإْلِ
المؤجرة عرج؛ ألن المعقود عليه وهو اْلَمَناِفُع َتْحُدُث َشْيًئا َفَشْيًئا َفَكاَن ُكلُّ ُجْزٍء ِمْن َأْجَزاِء 

تأجر َكاَن َهَذا َعْيًبا َحَدَث َبْعَد اْلَعْقِد اْلَمَناِفِع َمْعُقوًدا ُمْبَتَدًأ،َفِإَذا َحَدَث اْلَعْيُب بالشيء المس
 . (5)َقْبَل اْلَقْبِض، فيوجب الخيار كما في َعقِد البيع 

فإَذا اْنَهَدَمت الداُر ُكلَُّها َأْو اْنَقَطَع اْلَماُء َعْن الرََّحى "الطاحونة"، َأْو الشُّْرُب ِمْن اأْلَْرِض فإنَّ 
َجاَرَة َتْنَفِسُخ  ؛ ألن ا لمعقود عليه قد هلك، والهالك موجب لفسخ العقد ،ااّل أنَّ األصح اإْلِ

 ورد عليه قد(6)عند الحنفية هو: ان العقد ال ينفسخ ولكن يثبت حق الفسخ؛ ألن المعقوَد 
ُر َعْوُدُه  ، َكَمْن اْشَتَرى  شيئا فهرب قبل اْلَقْبِض   . (7)َفاَت على َوْجٍه ُيَتَصوَّ

                                                 

 .  4/194. ينظر: بدائع الصنائع :  ((1
 162. موسوعة التشريعات العقارية ) القانون المدني  العراقي( ،ص:  ((2
 .96(: ص514. وينظر: مجلة االحكام العدلية: المادة )4/195. بدائع الصنائع:   ((3
ا يراه بعض الحنفية، ومشى عليه صاحب الدر المختار، لكن قال ابن الشحنة: "ظاهر الرواية . هذا م ((4

 . 4/194أّنه ال يسقط من األجر شيء بانهدام بيٍت أو حائٍط ِمن داٍر" . بدائع الصنائع: 
 .5/143؛ تبيين الحقائق: 4/195.بدائع الصنائع:   ((5
،ن: المطبعة 1هـ(،ط800محمد الحدادي الزبيدي الحنفي)ت:. الجوهرة النيرة : أبوبكر بن علي بن  ((6

 .1/273ه(،1322الخيرية ،مصر)
 .4/195. بدائع الصنائع:   ((7
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 ؟ َماذا لو زَاَل العيُب َقبَل أن يفسُخ الُمستأجُر عقَد اإليجارِ وهنا سؤاُل يطرُح َنفَسُه 

يرَى فقهاُء الحنفّية أن زوال العيب قبل ان يفسخ المستأجر عقد االجارة بأن زال      
العرج عن الدابة أو بنى المؤجر ما سقط من الدار، بطل خيار المستأجر بالفسخ؛ ألن 

ُر َما َسَقَط َفاَل ِخَياَر الموجب للخيار قد زال جاء في الجوهر  ة النيرة :" َفِإْن َبَنى اْلُمَؤجِّ
، َواْلَعْقُد َقاِئٌم َفَيُزوُل اْلِخَياُر َهَذا إَذا َكاَن اْلَعْيُب ِممَّا َيُضرُّ  (1)ِلْلُمْستَْأِجِر؛ أِلَنَّ اْلَعْيَب َزاَل" 

ااِلْنِتَفاِع ِبِه َبِقَي اْلَعْقُد اَلِزًما َواَل ِخَياَر ِلْلُمْستَْأِجِر  ؛ ِبااِلْنِتَفاِع ِباْلُمْستَْأَجِر َفِإْن َكاَن اَل َيُضرُّ بِ 
ألن النقصان حينئذ يرجع للمعقود عليه. فإن كان العيب مّما ال يُضر بانتفاع المستأجر 

 .  (2)كسقوط حائط من الدار ال ينتفع من سكناها ، فال يثبت حق الفسخ "
َذا كان اْلُمَؤّجر َحاِضًرا أثناء الفسخ ، َفِإْن كان َغاِئًبا وللمستأجر أن يمارس حق الفسخ إ

َفَحَدَث بالشيء اْلُمْستَْأَجِر ما ُيوِجُب َحقَّ اْلَفْسِخ  ، َفَلْيَس ِلْلُمْستَْأِجِر َأْن َيْفَسَخ ؛ أِلَنَّ َفْسَخ 
 .  (3)َما اْلَعْقِد اَل َيُجوُز إالَّ ِبُحُضوِر اْلَعاِقَدْيِن أو من َيُقوُم َمَقاَمهُ 

": ْلِبيِّ َوتُْفَسُخ ِباْلَعْيِب َأْي تُْفَسُخ  جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
َجاَرُة ِباْلَعْيِب؛ أِلَنَّ اْلَعْقَد َيْقَتِضي َساَلَمَة اْلَبَدِل َعْن اْلَعْيِب، َفِإَذا َلْم َيْسَلْم َفاَت ِرَضاهُ   اإْلِ

دِّ َقْد َفُيْفَسُخ ... َفِإْن  ُر َما َأَزاَل ِبِه اْلَعْيَب َفاَل ِخَياَر ِلْلُمْستَْأِجِر؛ أِلَنَّ اْلُموِجَب ِللرَّ َفَعَل اْلُمَؤجِّ
ثُمَّ إنََّما َيِلي اْلُمْسَتْأِجُر اْلَفْسَخ إَذا َكاَن اْلُمَؤاِجُر َحاِضًرا، َفِإْن َكاَن  َزاَل َقْبَل اْلَفْسِخ َواْلَعْقُد...

َدَث ِباْلُمْستَْأَجِر َما ُيوِجُب اْلَفْسَخ َفَلْيَس ِلْلُمْستَْأِجِر اْلَفْسُخ؛ أِلَنَّ َفْسَخ اْلَعْقِد اَل َيُجوُز َغاِئًبا َفحَ 
 .  (4)إالَّ ِبُحُضوِر اْلَعاِقَدْيِن َأْو َمْن َيُقوُم َمَقاَمَها"  

ا، سواٌء أكان إاّل في حالة سقوط الدار أو انهدامها بالكامِل فللمستأجر أن يخرج منه 
المؤجر حاضرًا ام غائبًا وجاء أيضًا في تبيين الحقائق:"  َفِإْن َسَقَطْت الدَّاُر ُكلَُّها َفَلُه َأْن 

 .  (5)َيْخُرَج َشاِهًدا َكاَن َصاِحُب الدَّاِر َأْو َغاِئًبا" 
                                                 

 1/273الجوهرة النيرة : 0  ((1
 .5/143؛و تبيين الحقائق: 4/195. ينظر:  بدائع الصنائع:  ((2
 .4/223. بدائع الصنائع:  ((3
ْلِبيِّ ،. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ ((4  . 5/143ق وحاشية الشِّ
ْلِبيِّ ، ((5  144-5/143. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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 وهذا دليل االنفساخ، ويثبت ايضا للمستأجر حق الفسخ بحدوث تفّرق الصفقة في المنافع
بعد حصولها مجتمعة؛ ألن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهو المنافع، وتفرق الصفقة 
ْفَقِة َعَلْيِه( َأْي؛ أِلَنَّ اْلَعْقَد َوَرَد َعَلى ُجْمَلٍة َمْعُلوَمٍة  ِق الصَّ يوجب الخيار. قال الزيلعي:" )ِلتََفرُّ

َفقِة اَل َمَحالَ  ُق الصِّ َة".  ومثاله ان يستأجر شخص دارين صفقة واحدة، َفِإَذا َنَقَصْت َيْلَزُم َتَفرُّ
فتسقط أحدهما، أو يطرأ مانع يمنع المستأجر من أحدهما، أو أن يستأجر شخص دارًا 
واحدًا، ثم يمتنع المؤجر عن تسليم بيٍت منها، فيحق للمستأجر فسخ العقد لتجزئة الصفقة 

 .( 1)   عليه "
(إلعطاِء حِق الفسِخ للُمستأجِر  750اءت المادة )وعلى هذا نَص الُمشّرُع الِعراقي حيُث ج

في حالِة ُحدوِث خلٍل أدى إلى عدِم الُحصوِل على المنفعِة المقصودِة إذ نصت على أنُه 
:" على المؤجر إصالُح وترميُم ماحدث من خلٍل في المأجوِر أدى إلى إخالٍل في المنفعِة 

 المقصودِة منه.
كاَن للمستأجِر أن يفسَخ اإلجارة ، أو أن  يُقوَم بالترميِم بإذٍن  إذا إمتنَع المؤجُر من الترميمِ 

 من المحكمة ، ويرِجُع على المؤجِر بما صرَف بالقدِر المعروِف". 
وهذا ِخالُف ماجاَء في أحكاِم الشريعة اإلسالّمية إذ لم يقل فقهاُء الشريعِة بهذا األمر ِلما  

 ِه على إصالِح ُملكِه .يسببُه من إلحاق الضرر بالمؤجر ، إلجبار 
" َعَدُم ُحُدوِث ُعْذٍر ِبَأَحِد اْلَعاِقَدْيِن َأْو ِباْلُمْستَْأَجِر َفِإْن َحَدَث ِبَأَحِدِهَما َأْو ِباْلُمْستَْأِجِر  الثاني:

 .  (2)ُعْذٌر اَل َيْبَقى اْلَعْقُد اَلِزًما بل يجيز فسخ اإلجارة أو العقد " 
 قهي ألعذار فسخ العين المؤجرة.المبحث الثاني:  التكييف الف

﴾  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  (: ﴿العقود الالزمة يجُب الوفاَء بها، لقول اهلل ) 
، لكن قد يطرأ أعذاٌر ال يمكن معها الوفاء بها، أو يتعّسر معها ذلك، وعندئذ ينحلُّ  (3)

تي تدعو إلى الفسخ عند وجود العذر؛ ألنه لو لزم اإللزام وينفسخ العقد، فالحاجة هي ال

                                                 

 . 4/196. بدائع الصنائع: 4/6. تبيين الحقائق،  ((1
. وينظر: تحفة الفقهاء: أبو بكر، عالء الدين، محمد بن أحمد بن أبي 4/198. بدائع الصنائع:  ((2

 .2/61م(: 1994-ه1414، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2ه(، ط540أحمد السمرقندي )ت:
 (.1. سورة المائدة: اآلية ) ((3
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العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد والعذر: هو ما يكون 
 عارضًا يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، وال يندفع بدون الفسخ .

ألربعة وعليه وألجل إيضاح التكييف الفقهي ألعذار فسخ العين المؤجرة قّسمنا المبحث 
األول: لبيان األعذار التي تتعلق بالعين المؤجرة ، والثاني: لألعذار التي  مطالب: المطلب

َص المطلب الرابع:  تتعلق بالمستأجر، والثالث: في بيان األعذار التي بالمؤجر. فيما خصِّ
   لمناقشة اآلراء الفقهية في األعذار. 

 ؤجرة.المطلب األول: األعذار التي تتعلق بالعين الم

 تنقسم هذه االعذار إلى قسمين رئيسيين هما: األعذار الحسية واألعذار الشرعية. 
 هي التي يمكن حدوثها على أرض الواقع وتتمثل بما يأتي:  أواًل: األعذار الحسية:

 : وجود عيب في العين المؤجرة او الشيء المأجور .1
العذر، هو ان العذر أمر فمن المعلوم ان األساس الذي يقوم عليه فسخ عقد االيجار ب

غير متوقع وقت االيجار، وهو أمر ممكن الحدوث، فوجود العيب في العين المؤجرة يحقق 
للمتعاقد فسخ العقد؛ ألن عدم فسخه يلحق ضرر، والشريعة االسالمية مبنية على جلب 

 المصالح ودرء المفاسد.
يَفاُء اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه إالَّ ِبَضَرٍر َيْلَحُقُه ِفي قال ابن عابديـن: " ُكلَّ ُعْذٍر اَل ُيْمِكُن َمَعُه اْستِ 

.ومن نصوص الفقهاء التي أشارت الى ذلك ما (1)َنْفِسِه َأْو َماِلِه َيْثُبُت َلُه  َحقُّ اْلَفْسِخ " 
 يأتي: 

َجاَرُة ِباْلَعْيِب؛ أِلَنَّ اْلَعْقَد َيْقَتِضي َساَل  َمَة اْلَبَدِل َعْن جاء في البحر الرائق: " ان تُْفَسُخ اإْلِ
اْلَعْيِب، َفِإَذا َلْم َيْسَلْم َفاَت ِرَضاُه َفُيْفَسُخ َكَما ِفي اْلَبْيِع َواْلَمْعُقوُد َعَلْيِه هو اْلَمَناِفُع َوِهَي 

ِمْن  َتْحُدُث َساَعًة َفَساَعًة َفَما ُوِجَد ِمْن اْلَعْيِب َيُكوُن َحاِدثًا َقْبَل اْلَقْبِض ِفي َحقِّ َما َبِقيَ 
ِجُر اْلَمَناِفِع َفُيوِجُب اْلِخَياَر َكَما إَذا َحَدَث اْلَعْيُب ِباْلَمِبيِع َقْبَل اْلَقْبِض، ثُمَّ إَذا اْسَتْوَفى اْلُمْستَأْ 

                                                 

 . 6/81. حاشية رد المحتار:  ((1
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ُر  اْلَمْنَفَعَة َمَع اْلَعْيِب َفَقْد َرِضَي ِباْلَعْيِب َفَيْلَزُمُه َجِميُع اْلَبَدِل َكَما ِفي اْلَبْيِع، َفِإْن َفَعلَ  اْلُمَؤجِّ
دِّ َقْد َزاَل َقْبَل اْلَفْسِخ َواْلَعقْ    (1)ُد " َما َأَزاَل ِبِه اْلَعْيَب َفاَل ِخَياَر ِلْلُمْستَْأِجِر؛ أِلَنَّ اْلُموِجَب ِللرَّ

والى هذا الرأي ذهب فقهاء الشافعية بفسخ االجارة اذا أوجب خلاًل في المعقود عليه أو  
 منفعة أو تعذر استيفاء المنفعة تعذرًا شرعيًا.كان عيبًا فيه تنقص به ال

جاء في المهذب: " اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا جاز له أن يرد بالعيب؛ ألن 
اإلجارة  كالبيع، والمنفعة كالعين، والعيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة، كتعثر الظهر 

ضعف البصر والجذام والبرص في في المشي، والعرج الذي يتأخر به عن القافلة، و 
، قال الكاساني:"  (2)المستأجر للخدمة وانقطاع الماء في البئر، وغير ذلك من العيوب " 

َصاِحَب  إنَّ اْلَحاَجَة َتْدُعو إَلى اْلَفْسِخ ِعْنَد اْلُعْذِر؛ أِلَنَُّه َلْو َلِزَم اْلَعْقُد ِعْنَد َتَحقُِّق اْلُعْذِر؛ َلَلِزمَ 
وجاء في تحفة المحتاج: " َوَتَعطُُّل الرََّحا ِباْنِقَطاِع َماِئَها ( ،3)َرٌر َلْم َيْلَتِزْمُه ِباْلَعْقِد اْلُعْذِر ضَ 

اِم ِلَنْحِو َخَلِل َأْبِنَيِتَها َأْو َنْقِص َماِء ِبْئِرَها َيْفَسُخَها"  ، وهو ما قال به فقهاء  (4)َواْلَحمَّ
 المالكية. 

اْلُمْستَْأِجُر ِفي َفْسِخ إَجاَرِتِه َوَعَدِمِه إْن تََبيََّن َأنَُّه َأْي  َوُخيِّرَ إذ جاء في المدونة الكبرى:" 
، بل  (5)اأْلَِجيَر ِلِخْدَمٍة َأْو َعَمٍل َأْو َرْعٍي َساِرٌق، َأْي َشْأُنُه السَِّرَقُة؛ أِلَنَُّه َعْيٌب ُمِضرٌّ ِفيَها" 

                                                 

 .     77/ 6؛ حاشية رد المحتار: 5/143.   تبيين الحقائق: 8/40. البحر الرائق:  ((1
ه(، 476يم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت: أبو اسحاق، إبراه .  المهذب في فقه اإلمام الشافعي: ((2

؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين، 2/261)د.ط(،         ن: دار الكتب العلمية، )د.ت(: 
، ن: 1ه(، تح: قاسم محمد النوري، ط558يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت:

؛ المجموع شرح المهذب: أبو زكريا، محيي الدين، 7/361م(:  2000-ه1421دار المنهاج، جدة  )
 .     15/73هـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، )د.ت(: 676يحيى بن شرف النووي )ت: 

 .  4/197.  بدائع الصنائع:   ((3
.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، )د.ط(، د: المكتبة  ((4

؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين، 6/91م(: 1983-ه1357ى، مصر، )التجارية الكبر 
هـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، بيروت، 1004محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت:

 .  5/321م(: 1984-ه1404)
(، رواية سحنون ه179. المدونة الكبرى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت:((5

عن ابن القاسم عن مالك، تح: زكريا عميرات، )د.ط(، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(: 
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د أضيق بكثير من المذهب الحنفي. ان المذهب المالكي يقر فسخ اإلجارة للعذر في حدو 
ففي مذهب المالكية تنفسخ اإلجارة بمنع استيفاء المنفعة على العين المؤجرة شرعًا، 
كسكون ألم السن المستأجر على قلعها، او انقطاع الماء على الرحى المستأجرة، فسخت 

 (1)اإلجارة ؛ألن ذلك يعتبر عيبًا 
َجاَرُة ِبَمْنِع اْسِتيَفاِء اْلَمْنَفَعِة َشْرًعا َكُسُكوِن َأَلِم ، وقد جاء في التاج واالكليل: " َتْنفَ  ِسُخ اإْلِ

 (2)السِّنِّ اْلُمْستَْأَجِر َعَلى َقْلِعَها" 
وجاء في المدونة: " ُقْلُت: َهْل َيُجوُز ِلي َأْن اْستَْأَجَر َرَحى اْلَماِء ِفي َقْوِل َماِلٍك؟ َقاَل: َسَأَل 

ْن اْنَقَطَع اْلَماُء َعْنَها َماِلًكا َعْن َهِذِه ا ْلَمْسَأَلِة َأْهُل اأْلَْنَدُلِس َفَقاَل: اَل َبْأَس ِبَذِلَك... ُقْلُت: َواِ 
َجاَرُة؟ َقاَل: َلْم َأْسَمْع ِمْن َماِلٍك ِفي اْنِقَطاِع اْلَماِء َشْيًئا َوَأرَ  اُه َأَيُكوُن َهَذا ُعْذًرا تَْنَفِسُخ ِبِه اإْلِ

َجاَرِة؟  َقاَل: ِفيَما َبِقَي ِمْن اْلَوْقِت، ُعْذًرا.ُقْلُت: أَ  َرَأْيَت إْن َعاَد اْلَماُء ِفي َبِقيٍَّة ِمْن َوْقِت اإْلِ
 .(3)َفَكَذِلَك َرَحى اْلَماِء" 

بأّنه: " يوجب الفسخ عند وجود عيب في العين المؤجرة أو ذهاب   وكذلك ذكره ابن جزي
 . (4)محل المنفعة " 

َرَة َمِعيَبًة َأْو َحَدَث ووافقهم فقهاء الحناب ْن َوَجَد اْلُمْسَتْأِجُر )اْلَعْيَن( اْلُمَؤجَّ لة بقولهم: " َواِ 
ِبَهاِعْنَدُه َعْيٌب   وهو ما َيْظَهُر ِبِه تََفاُوُت اأْلُْجَرِة  َفَلُه إْن َلْم َيُزْل اْلَعْيُب بالفسخ إْن َلْم َيُزْل 

ْن َظَهَر  (5)وَعَلْيِه ُأْجَرُة َما َمَضى الستيفاء المنفعة فيه" اْلَعْيُب َسِريًعا ِباَل َضَرٍر َيْلَحُقهُ  ،َواِ 
َرٍة َعْيٌب ِبَأْن َكاَن ِبَها ِحيَن اْلَعْقِد َوَلْم َيْعَلْم ِبِه ُمْستَْأِجٌر َكَما َلْو َوَجَد الدَّابََّة َجُمو  ًحا َأْو ِبُمَؤجَّ

                                                                                                                         

؛ جواهر االكليل: الشيخ صالح عبدالسميع االزهري، )د.ط(، ن: دار احياء الكتب المصرية، 11/117
 . 7/524. منح الجليل شرح مختصر خليل: 2/192)د.ت(: 

، ن: دار الفكر، بيروت، 2حق في الفقه االسالمي: عبدالرزاق احمد السنهوري، ط. ينظر: مصادر ال ((1
  6/97)د.ت(: 

 . 5/433؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 563-7/562. التاج واالكليل لمختصر خليل:  ((2
 .11/56. المدونة الكبرى:  ((3
 .  269-268. ينظر: القوانين الفقهية: ص  ((4
ه(، )د.ط(، 1051مربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن ادريس البهوتي )ت:. الروض ال ((5

 .  4/31. كشاف القناع عن متن اإلقناع: 1/269ن: دار المؤيد، مؤسسة الرسالة، )د.ت(: 
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ُر ِبِه عَ  . وعليه أَّن ذلك  (1)ْن اْلَقاِفَلِة فله الحق بالفسخ َعُضوًضا َأْو َعْرَجاَء ِبَحْيُث َتَتَأخَّ
اوجب خلال أو عيبًا في المعقود عليه نقص به المنفعة أو تعذر استيفاء المنفعة تعذرا 

 شرعيًا.
فقد جاء في المغني: " َأْن َيْحُدَث َخْوٌف َعامٌّ، َيْمَنُع ِمْن ُسْكَنى َذِلَك اْلَمَكاِن الَِّذي ِفيِه اْلَعْيُن 

ْرِع، َوَنْحُو َذلِ  َك، َفَهَذا اْلُمْستَْأَجَرُة، َأْو ُتْحَصَر اْلَبَلُد، َفَيْمتَِنَع اْلُخُروُج إَلى اأْلَْرِض اْلُمْستَْأَجَرِة ِللزَّ
 . (2)ِة " ُيْثِبُت ِلْلُمْستَْأِجِر ِخَياَر اْلَفْسِخ ؛ أِلَنَُّه َأْمٌر َغاِلٌب َيْمَنُع اْلُمْستَْأِجَر اْسِتيَفاَء اْلَمْنَفعَ 

في فسخ اإلجارة عند حدوث عيب في المعقود عليه، فمثال في  وهو ما قرره مذهب الزيدية
الرجل يشتري العبد فيؤاجره باإلجارة العظيمة او القليلة ثم يجد به عيبًا يرد منه ان يرده 
 بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته؛ وذلك لو ان رجال ابتاع عبًدا فبنى له دار قيمة
بنيانها ثمن العبد اضعاف، ثم يوجد به عيب يرد منه رده وال يحسب لعبد عليه اإلجارة، 

 . (3)وكذلك مذهب االمامية                       بهذا الشأن 

فقد جاء في شرائع االسالم: " ان شاء فسخ اإلجارة أو الرضا باألجرة من غير نقصان " 
عدة أّن العين المؤجرة إذا اهلكت أو استحقت أو "،وعليه يستنتج من كل ما تقدم: القا(4)

حدث بها عيب أو َطرأ عليها ما يفوت منفعتها المقصودة على المستأجر، كاَن للمستأجر 
 أن يفسخ عقد اإليجار عن المدة التي لم يستوف فيها منفعة العين. 

                                                 

 . 2/268. دقائق أولي النهى:  ((1
دين، علي بن ؛ االنصاف في معرفة الراجح من الخالف: أبو الحسن، عالء ال8/31.المغني:  ((2

؛ دقائق أولي 6/65، ن: دار احياء التراث العربي، )د.ت(: 2ه(، ط885سليمان المرداوي الحنبلي )ت:
 . 2/375النهى: 

. الروضة الندية شرح الدرر البهية: أبو الطيب، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل  ((3
 .2/114ار المعرفة، )د.ت(: ه(، )د.ط(، ن: د1307الحسيني البخاري الِقنَّوجي )ت:

ه(  ، إشراف: محمد جواد 676. شرائع االسالم: ابي القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي )ت:  ((4
 .1/36م(: 1989-ه1390بيروت، ) -مغنية،    )د.ط(
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ٌه إذ أن َعدَم الفسِخ وعليه ُيمِكُن الَقوُل: إن فسخ اإلجارة بعذر العيب متى وُجَد لُه ماُيبرر 
يلزُم منُه ضررًا لم يلتزَمٌه بالعقِد ، ولكن َثمَة سؤاٍل يطرُح نفَسُه ، وهو ما ِمعياُر العيِب 

 الّذي يرُد الفسُخ ؟ 
نرى أنَّ معياَر العيِب الّذي برِد الفسِخ هو ِمقَداُر الضرر الّذي يلحُق بالمنفعِة الُمراُد 

اإلجارة، فإذا َكاَن العيُب ماال يلِحُق ضررًا بالمنفعِة الحصوُل عليها من وراِء إجراِء 
 المقصود الحصوِل عليها فال يثبُت حُق الفسِخ.

ْن َلْم ُيَؤثِّْر العِيْب ِفي اْلَمَناِفِع اَل َيْثُبُت اْلِخَياُر  جاء في  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:" َواِ 
َذَهَبْت إْحَدى َعْيَنْيِه َوَذِلَك اَل َيُضرُّ ِباْلِخْدَمِة َأْو َسَقَط َشْعُرُه َكاْلَعْبِد اْلُمْسَتْأَجِر ِلْلِخْدَمِة إَذا 

َن َوَكالدَّاِر إَذا َسَقَط ِمْنَها َحاِئٌط اَل ُيْنتََفُع ِبِه ِفي ُسْكَناَها؛ أِلَنَّ اْلَعْقَد َوَرَد َعَلى اْلَمْنَفَعِة ُدو 
ِن ُدوَن اْلَمْنَفَعِة َوالنَّْقُص ِبَغْيِر اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه اَل ُيْثِبُت اْلَعْيِن، َوَهَذا النَّْقُص َحَصَل ِباْلَعيْ 

 . (1)اْلِخَياَر" 

أما إذا َكاَن العيُب يفوُت المنفعِة المقصودة من اإلجارِة ، فهنا يثبُت خياُر الفسِخ وفقًا ِلما 
 تقّدم ، وزاَد الفَقهاُء 

ع والعقل، ومّثلوا لذلك برجٍل اشتكى وجعًا إْن منع الفسخ مع وجود العذر خروج عن الشر 
في أسنانه فاستأجر من يقلعها له، فاذا سكن الوجع هل يجبر على القلع؟ هذا قبيح شرعًا 

 . (2)وعقاًل 

أجاز فقهاء األحناف فسخ عقد اإلجارة عند َفواِت المنفعِة المرجو  هالك العين المؤجرة: .2
رئ كمن يستأُجر محالً للتجارة فيحترق أو استيفاءها  كهالك العين المؤجرة لعذٍر طا

                                                 

ْلِبيِّ ، ((1 . بدائع الصنائع في ترتيب 5/143. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 .4/196الشرائع،

؛ الهداية في شرح بداية المبتدي: أبو 4/197؛ بدائع الصنائع: 2/16. المبسوط، السرخسي:  ((2
ه(، تح: طالل 593الحسن، برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياني )ت:

 . 3/25دار احياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(:  يوسف، )د.ط(، ن:
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ُيسرق؛ أو إنهداَم الدار المؤجرة للسكنى ، أو موت الّدابة الُمؤجرة للرُكوِب؛ألن استيفاء 
 المنفعة هنا صار متعذرًا. 

جاء في مجمع االنهر: " فيما لو أجر بيتًا فانهدم، أو انهدم ماال يستطيع السكن فيه ٌيعدٌّ 
 . (1)الذي يلحقه أي المستأجر فوات المنفعة في المعقود عليه "  عذرًا للفسخ، والضرر

والى هذا الرأي ذهب فقهاء الشافعية جاء في  مغني المحتاج :"   بقولهم: َتْنَفِسُخ ِفي 
لو إنَّ  اْلُمْستَْقَبِل ِباْنِهَداِم ُكلِّ الدَّاِر؛ ِلَزَواِل ااِلْسِم َوَفَواِت اْلَمْنَفَعِة، قيد بانهدام كل الدار ما

َب الدَّاَر ثََبَت َلُه اْلِخَياُر َفُهَو َمْحُموٌل َعَلى َتْخِريٍب َيْحُصُل ِبِه َتْعِييٌب اَل  اْلُمْستَْأِجَر َلْو َخرَّ
ْمَكَن َهْدٌم َكاِمٌل، وَلْو اْنَهَدَم َبْعُضَها، َفِإنََّها اَل تَْنَفِسُخ َبْل َيْثُبُت ِلْلُمْستَْأِجِر اْلِخَياُر. َنَعْم، إْن أَ 

ُر َسَقَط ِخَياُر اْلُمْستَْأِجِر. َما َلْو اْنَهَدَم َبْعُضَها، َفِإنََّها اَل   إْصاَلُحُه ِفي اْلَحاِل َوَأْصَلَحُه اْلُمَؤجِّ
ُر َسَقَط ِخَياُر اْلُمْستَْأِجرِ  " تَْنَفِسُخ َبْل َيْثُبُت ولكن لو تْمَكَن إْصاَلُحُه ِفي اْلَحاِل َوَأْصَلَحُه اْلُمَؤجِّ

، قال السرخسي: ولكن لو " اْستَْأَجَر َبْيتًا َفاْنَهَدَم َفَبَناُه اْلُمَؤاِجُر َوَأَراَد اْلُمْسَتْأِجُر َأْن  (2)
ِر َمْنُعُه ِمْن َذِلَك َفَهَذا َدِليٌل َعَلى َأنَّ اْلَعْقَد َلْم يَ  ِة َفَلْيَس ِلْلُمَؤجِّ نَّ ْنَفِسْخ َوأِلَ َيْسُكَنُه ِفي َبِقيَِّة اْلُمدَّ

ْبَقى َأْصَل اْلَمْوِضِع َمْسَكٌن َبْعَد اْنِهَداِم اْلِبَناِء َيتََأتَّى ِفيِه السُّْكَنى ِبَنْصِب اْلُفْسَطاِط َواْلَخْيَمِة َفيَ 
الَِّذي َقَصَدُه اْلَعْقُد ِلَهَذا َوَلِكْن اَل َأْجَر َعَلى اْلُمْستَْأِجِر اِلْنِعَداِم َتَمكُِّنِه ِمْن ااِلْنِتَفاِع َعَلى اْلَوْجِه 

. بل زاد فقهاء الحنفية  (3)ِبااِلْسِتْئَجاِر َفِإنَّ التََّمكَُّن ِمْن ااِلْنِتَفاِع َشْرٌط ِلُوُجوِب اأْلَْجِر".  
على ما تقدم: " ان موت طرف من أطراف العقد أو حصول عذر مانع من االنتفاع بها 

 .(4)يعتبر انتهاًء وهالكًا " 

َجاَرُة ،  لعدلية:"جاء في مجلة األحكام ا ْجَراِء ُموَجِب اْلَعْقِد َتْنَفِسُخ اإْلِ َلْو َحَدَث ُعْذٌر َماِنٌع إِلِ
َجاَرُة َوَكَذِلَك َمْن َكاَن ِفي ْوَجْيِن َتْنَفِسُخ اإْلِ  َمَثاًل: َلْو ُاْسُتْؤِجَر َطبَّاٌخ ِلْلُعْرِس َوَماَت َأَحُد الزَّ

                                                 

 .2/314جمع االنهر: . ينظر:  م ((1
 .3/486. مغني المحتاج:  ((2
 .  2/348.  وينظر: مغني المحتاج: 15/136.المبسوط: السرخسي:   ((3
، ن: مطبعة أنوار 1. اإلسالم عقيدة. عبادة. أخالق. تشريع: د. نعمان عبدالرزاق السامرائي، ط ((4

 . 576م(: ص2004-ه  1425دجلة، )بغداد: 
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َجاَرُة ِسنِِّه َأَلٌم َوَقاَوَل الطَِّبيَب عَ  َلى إْخَراِجِه ِبَخْمِسيَن ِقْرًشا ُثمَّ َزاَل اأْلََلُم ِبَنْفِسِه َتْنَفِسُخ اإْلِ
ِبيِّ ، َأْو الظِّْئِر َواَل َتْنَفِسُخ ِبَوَفاِة اْلُمْسَتْرِضِع".  َجاَرُة ِبَوَفاِة الصَّ   (1)َوَكَذِلَك َتْنَفِسُخ اإْلِ

َجاَرُة ِبَتَلِف ا ْلَعْيِن اْلُمْستَْأَجَرِة َكاْنِهَداِم الدَّاِر وموت الدابة المعيبة وبطالن " وكذا َوتَْبُطُل اإْلِ
 . (2)اإلجارة مما ذكر بالنظر للمستقبل ال الماضي " 

، قال ابن حزم في الُمحلى: " إْن َهَلَك الشَّْيُء   (3) وهو ما قال به أيضًا فقهاء الظاهرية
َجاَرَة َتنْ  . والى  (4)َفِسُخ َوَواَفَقَنا َعَلى َهَذا َأُبو َحِنيَفَة، َوَماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ " اْلُمْستَْأَجُر َفِإنَّ اإْلِ

، فكذلك تنفسخ (5)هذا ذهب فقهاء المالكية: " فيما اذا انهدمت الدار كلها يوجب الفسخ 
اإلجارة بسبب تلف ما تستوفى منه المنفعة كموت حيوان معين، وانهدام عقار معين، وال 

 . (6)جارة بتلف ما تستوفي المنفعة به كالراكب والساكن " تنفسخ اإل

وهو ما أخَذ بِه الحَنابلة:جاء في اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  " َوَتْنَفِسُخ 
َجاَرُة ِبَتَلِف اْلَعْيِن اْلَمْعُقوِد َعَلْيَها. َسَواٌء َتِلَفْت اْبِتَداًء َأْو ِفي َأْثَناِء اْلُمدَِّة. فَ  ِإَذا َتِلَفْت ِفي اإْلِ

                                                 

 .85( ،ص:443)اْلَمادَُّة  العدلّية ،. مجلة األحكام  ((1
أبو عبد اهلل، شمس الدين، محمد بن قاسم بن محمد  . فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب: ((2

، ن: دار ابن حزم للطباعة والنشر 1ه(، ط918بن محمد الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت:
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: سليمان بن محمد بن ؛ 50م(: ص2005-ه1425والتوزيع، بيروت، )

م(: 1995-ه1415ه(، )د.ط(، ن: دار الفكر، بيروت، )1221عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )ت:
3/214 . 
. المحلى باآلثار: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  ((3
 . 7/10، بيروت، )د.ت(: هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر456)ت:
 .  7/10. المحلى:  ((4
 .269-268. القوانين الفقهية: ص  ((5
 .7/562. وينظر: التاج واإلكليل: 2/192. جواهر االكليل:  ((6
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ْن َتِلَفْت ِفي َأْثَناِئَها اْنَفَسَخْت َأْيًضًا، "  وفي الروض المربع شرح (1)اْبِتَداِء اْلُمدَِّة اْنَفَسَخْت َواِ 
زاد المستقنع :" وان َكاَن الَتلُف َبَعد ُمضي ُمّدِة لَها ُأجرة إنفسخت فيما مضى ووجَب 

 . (2)للماضي القسط " 

َجاَرِة ِبَمْوِت اْلُمْرِضَعِة ؛ ِلَفَواِت اْلَمْنَفَعِة ِبَهاَلِك َمَحلَِّها " وجاء في المغني:   (3)"  َوَتْنَفِسُخ اإْلِ
ْن َماَت الطِّْفُل  اْنَفَسَخ . " ألَنَُّه َهَلَك اْلَمْعُقوُد َعَلْيِه، َأْشَبَه َما َلْو َهَلَكْت اْلَبِهيَمُة اْلُمْستَْأَجَرُة، َواِ 

ُه َيَتَعذَُّر اْسِتيَفاُء اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه؛ أِلَنَُّه اَل ُيْمِكُن إَقاَمُة َغْيِرِه َمَقاَمُه، اِلْخِتاَلِف اْلَعْقُد؛ أِلَنَّ 
ْبَياِن ِفي الرََّضاِع "  ؛" َواْخِتاَلِف اللََّبِن ِباْخِتاَلِفِهْم، َفِإنَُّه َقْد َيِدرُّ َعَلى َأَحِد اْلَوَلَدْيِن ُدوَن (4)الصِّ

 .(5)ِر َوَهَذا َمْنُصوُص الشَّاِفِعيِّ " اآْلخَ 

ن قالوا بفسخ االجارة بانهدام الدار  أما مذهب االمامية: فقد جاء في مفتاح الكرامة: "وا 
المستأجرة اال انهم لهم تفصيل في ذلك بقولهم: " وان تلفت العين المستأجرة قبل القبض 

في الباقي فان تساوت أجزاء المدة  بطلت اإلجارة وكذا بعده ولو تلفت اثناء العقد انفسخت
ال سقط المسمى على النية ودفع ما قبل الماضي "   .  (6)فعليه بقدر ما مضى وا 

                                                 

.اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي  ((1
. الروض 6/61،نشر: دار إحياء التراث العربي،)بيروت:د.ت( ،  2،طهـ(885الصالحي الحنبلي )ت: 

 . 2/101المربع: 
 .414. الروض المربع شرح زاد المستقنع،ص: ((2
؛ المبدع في شرح المقنع: أبو اسحاق، برهان الدين، ابراهيم 4/27؛ كشاف القناع: 8/76. المغني: ((3

-ه1418، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1طه(، 884بن محمد بن عبداهلل بن مفلح الحنبلي )ت:
 .  5/103م(: 1997

. ينظر: مصادر الحق في الفقه 6/106؛ الشرح الكبير على متن المقنع: 8/76. المغني:  ((4
 .6/103االسالمي: 

. وينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: 15/82؛ المجموع شرح المهذب: 8/76.المغني:   ((5
1/405 . 
-ه1326(، )د.ط(، ن: مطبعة الشوري، مصر، )1226تاح الكرامة: محمد جواد العاملي )ت:. مف ((6

1905 :)3/158 . 
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واذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ اإلجارة اال ان يعيده صاحبه ويمكنه منه وفيه تردد 
 وهو

ان كان سلم  تمادي المؤجر في اعادته ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من االجرة
 .  (1)اليه       االجرة " 

" ولو انهدمت الدار أو غرقت االرض وانقطع ماؤها اثناء تنفيذ العقد على وجه يمنع 
استيفاء المنفعة فللمستأجر الفسخ اال اذا بادر المالك الى اعادة عمارة المأجور، فاألقرب 

 .  (2)بقاء الخيار بين إمضاء العقد وفسخ" 

َجاَرُة، َبْل ِهَي َباِقَيٌة إَلى وخالف رأي الجم هور من الفقهاء َأُبو َثْوٍر ِبَقولِه: " اَل َتْنَفِسُخ اإْلِ
 .  (3)َأَجِلَها، اأْلُْجَرُة ُكلَُّها َواِجَبٌة ِلْلُمَؤاِجِر َعَلى اْلُمْستَْأِجِر " 

 :فوات المقصود من العقد وتعذر االنتفاع باإلجارة وصورة ذلك .3
َذا اْستَْأَجَر َرُجٌل َرَحا الَماٍء، واْنَقَطَع اْلَماُء َعْنَها َفَلْم وردت عند فقهاء الح نفية بقولهم: " َواِ 

ُه َيْعَمْل ُرِفَع َعْنُه اأْلَْجُر ِبِحَساِب َذِلَك ِلَزَواِل َتَمكُِّنِه ِمْن ااِلْنِتَفاِع َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي اْستَْأَجرَ 
َجاَرَة ِلَتَغيُِّر َشْرِط اْلَعْقِد َعَلْيِه " َفِإنَُّه إنََّما اْستَْأَجَرُه ِليَ   .  (4)ْطَحَن ِفيَها ِباْلَماِء  َفَلُه َأْن ُيْنِقَض اإْلِ

َوَلْو اْستَْأَجَر َأْرًضا ِلَيْزَرَعَها َفَغِرَقْت َأْو َتِرَبْت َأْو َسِبَخْت َكاَن َذِلَك ُعْذًرا ِفي َفْسِخَها  وكذلك
وهو ما عرَف عند (5)وذلَك النها ال تصلح معه للزراعة لفواِت المقصوِد من العقِد، 

ْرِع َفاْنَقَطَع َماُؤَها أو غرقت  (6)الحنابلة   ِن اْكَتَرى َداَرا َفاْنَهَدَمْت، َأْو َأْرًضا ِللزَّ ، بقولهم: " َواِ 

                                                 

 .1/236. شرائع االسالم:  ((1
 .  3/158. ينظر: مفتاح الكرامة:  ((2
 . 7/10. المحلى:  ((3
 . 16/15.المبسوط، السرخسي:   ((4
 .   8/40. البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  ((5
. الشرح الكبير على متن المقنع: 4/319؛ الروض المربع: 4/441المبدع شرح المقنع:  . ((6
6/108  . 
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َجاَرُة ِفيَما َبِقَي ِمَن اْلُمدَِّة؛ أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِباْلَعْقدِ  ، وهذا الحكم ورد  (1)َقْد َفاَت "  اْنَفَسَخِت اإْلِ
عند االمام مالك في االرض اذا اكتراها فجاءه من الماء ما منعه الزرع انه ال كراء عليه 

(2)  . 

وهو موافق لماء جاء عند االمامية: " لو غرقت االرض وانقطع ماؤها في اثناء تنفيذ العقد 
قبض الالزم لعقد اإلجارة، وكذلك لو ؛ وذلك لتعذر االنتفاع وفوات ال(3)يفسخ اإلجارة " 

غرقت بعض االرض المستأجرة للزرع بطلت اإلجارة فيه ويخير في الباقي بشأِن الفسخ، 
وامساكه بالحصة ال مكان لقبِض الصفقة. هذا وقد خالف جمهور الفقهاء. ما ذهب اليه 

َجاَرُة ِبَسَبِب اْنِقطَ  اِع َماِء َأْرٍض ُاْسُتْؤِجَرْت لِلِزَراَعٍة ِلَبَقاِء فقهاء الشافعية بقولهم: َواَل َتْنَفِسُخ اإْلِ
 .  (5)، (4)َعْيِن اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه  مع امكان زرعها بغير الماء المنقطع " 

والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور، وهو فسخ اإلجارة اذا فات االنتفاع بها ان لم يكن 
االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب آفٍة بإهمال وتقصير من المستأجر.اما اذا كان فوات 

. فقط  (6)سماوية فليس له فسخ االجارة وال يوجب نقصًا في مال فأنتجها الهالك بالجائحة 
دون صفة العين وهذا ما جاء في مستمسك العروة الوثقى: " اذ استأجر ارضا للزراعة 

                                                 

. "وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى" . زاد المستقنع: أبو   ((1
رحمن بن علي ه(، تح: عبد ال690النجا، شرف الدين، موسى بن احمد بن سالم المقدسي الحنبلي )ت:
 . 1/132بن محمد العّسكر، )د.ط(، ن: دار الوطن للنشر، الرياض، )د.ت(: 

 .  3/536. ينظر: المدونة الكبرى:  ((2
ه(، )د.ط( ، ن : مؤسسة 1266. جواهر الكالم: الشيخ محمد بن حسن بن الشيخ باقر النجفي )ت: ((3

 .  1/87التاريخ العربي ، بيروت )د.ت(: 
الخيار للعيب وهو على التراخي ألنه بسببه تعذر قبض المنفعة، وذلك يتكرر بمرور . بل يثبت  ((4

 .2/351؛ االقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 2/357الزمان؛ مغني المحتاج: 
 .  1/351؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 3/486. مغني المحتاج:   ((5
رد او افة كالعفن والعطش، أو أمراض النبات . الجائحُة: هي ما يصيب الثمر من السماء كالب  ((6

 -، ن: دار الفكر4والزروع ونحوها من اآلفات السماوية. نظرية الضرورة الشرعية: د. وهبة الزحيلي، ط
 .   306م(: ص1997 -ه1418دمشق،         )
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ارة لعدم مثال فحصلت َافة سماوية أو ُأرَضًة  توجب نصف الحاصل لم تبطل اإلج
المقتضى لذلك بعد ان كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها وال يوجب نقصا 
في مال اإلجارة اذ ال تبعيض في المنفعة، وال خيار للمستأجر اذا أنقص في صفة العين 
يوجب نقصا في المنفعة، اذ المفروض كون النقص الحاصل ألمر خارج عن الحقين، 

في ذلك اذ ورد  (2)ووافقهم فقهاء الشافعية، (1)ليوجب الخيار"  وليس عدمه مبنيا عليه
ْرُع ِبَجاِئَحٍة َأَصاَبْتُه ِمْن َسْيٍل َأْو ِشدَِّة  عندهم: " َوَلْو اْستَْأَجَر َأْرًضا ِلِزَراَعٍة َفَزَرَع َفَهَلَك الزَّ

اْلَفْسُخ َواَل َحطُّ َشْيٍء ِمْن اأْلُْجَرِة؛ أِلَنَّ َبْرٍد َأْو َحرٍّ َأْو َأْكِل َجَراٍد َأْو َغْيِر َذِلَك َفَلْيَس َلُه 
َفَلْو َتِلَفْت اأْلَْرُض ِبَجاِئَحٍة َأْبَطَلْت ُقوََّة  اْلَجاِئَحَة َلِحَقْت َزْرَع اْلُمْسَتْأِجِر اَل َمْنَفَعَة اأْلَْرضِ 

َجاَرُة ِفي اْلُمدَِّة اْلَباِقَيِة "  ْنَباِت اْنَفَسَخْت اإْلِ  . (3)اإْلِ

غصب العين المؤجرة: اذا ُحبست العين المؤجرة من لدن غير المستأجر سواء أحبسها 
المكري ولو بعد قبض اأُلجرة أو حبسها غاصب قبل استيفاء المنفعة كان ذلك عذرًا في 
فسخ االجارة، والضرر الذي يصيب المستأجر هو لعدم استيفاء المنفعة وهو ما قال به 

، ووافقهم المالكية اال انهم اشترطوا في فسخ  (5)ية أيضًا ،وهو قول الحنف(4)الشافعية 

                                                 

 .  مستمسك العروة الوثقى: محمد كاظم الطبطبائي اليزوي، )د.ط(، ن: مطبعة النجف،   ((1
 .  11/197م(: 1961-ه1382)
. األم: أبو عبد اهلل، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد   ((2

-ه1410هـ(، )د.ط(، ن: دار المعرفة، بيروت، )204مناف المطلبي القرشي المكي اإلمام الشافعي )ت:
: أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف ؛ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه3/255م(: 1990

؛ مغني المحتاج: 1/78م(: 2005-ه1425، ن: دار الفكر، بيروت، )1ه(، ط667النووي )ت:
3/484  . 
وعمدة المفتين:  . فصارت كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق بزه ال تفسخ االجارة. روضة الطالبين ((3

، د: المكتب 3هـ(، تح: زهير الشاويش، ط676النووي )ت: محيي الدين، يحيى بن شرف، أبو زكريا،
 .  5/240م(: 1991-ه1412اإلسالمي، بيروت،   )

. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهاج: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف  ((4
 .  558 -2/557هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر، بيروت، )د.ت(: 1204بالجمل )ت:

 .  2/351ينظر: مجمع االنهر:  . ((5
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اإلجارة اذ كان الغاصب ال تناله االحكام الشرعية فاذا كان المستأجر يقدر على تخليص 
فقد جعلوا للمستأجر ( 2)،. اما فقهاء الحنابلة  (1)ما يغصب منه ولم يفعل ال تنفسخ " 

الفسخ أو مطالبة الغاصب بأجرة المثل فان  الخيار اذا غصبت العين المستأجرة منه بين
َرٌة ُمَعيََّنٌة ِلَعَمٍل ِبَأْن َقاَل: اْستَْأَجْرُت ِمْنك (3)فسخ فعليه اجرة ما مضى  .مثال ُغِصَبْت ُمَؤجَّ

ا. َفُغِضَبْت َهِذِه اْلَفَرَس أِلَْرَكَبَها إَلى َمَحلِّ َكَذا، َأْو َهَذا اْلَعْبَد ِلَيْبِنَي ِلي َهَذا اْلَحاِئَط ِبَكذَ 
،  (4)وَبْيَن )إْمَضاٍء( َأْي: إْبَقاِء اْلَعْقِد "  اْلَفَرُس َأْو اْلَعْبُد ُخيَِّر الُمْستَْأِجٌر َبْيَن َفْسِخ إالَجاَرٍة،

ووافقهم فقهاء االمامية بقولهم : "اذا كان غصب العين من المستأجر قبل القبض كان 
كان قد دفعه وبين االلتزام والرجوع على المظالم الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمى إن 

بأجرة المثل عوض ما استوفاه من المنفعة التي هي من امواله؛ اما كون الغصب بعد 
القبض فلم تبطل اإلجارة قطعًا بل ليس له الفسخ ألصالة اللزوم ؛ وانما له الرجوع على 

زما؛ الن اإلجارة عندهم عقد الظالم بأجرة المثل؛ ألن االصل في عقد اإلجارة أن يكون ال
الزم ال تبطل اال بالتقابل او بأحد االسباب المقتضية للفسخ وال تبطل بالبيع وال بالغدر 

 . (5)مهما كان االنتفاع ممكنًا  فال يحق للمتعاقدين فسخه من دون رضا اآلخر" 
ب الغاصب ولو ردة العين المؤجرة في االثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطال 

، ولو تتبعنا موقف التشريعات  (7)،وهذا ما ذهب إليه الظاهرية (6)بأجرة مثل الماضي 
القانونّية من األعذاِر الحسّية المبررة للفسِخ لوجدنا تأثِر ِتلَك التشريعاِت بأحكاِم الشريعِة 

لمستأجرة (: " اذا حدث بالعين ا646اإلسالمّيِة الغراء فقد جاء في مرشد الحيران المادة )
                                                 

 .2/192. جواهر االكليل :  ((1
 .   5/418. المغني:   ((2
 .  2/374. ينظر: دقائق أولي النهى:  ((3
 
. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات ، منصور بن يونس بن صالح  ((4

 -هـ 1414،ن: عالم الكتب،)بيروت:  1هـ( ،ط1051الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت: 
 .2/267م(،1993

 . 1/236ينظر: جواهر الكالم:  . ((5
 .   3/158. مفتاح الكرامة:  ((6
 . 2/184المحلى:  . ((7
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عيب يفّوُت به النفع بالكلية كخراب الدار، او يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه 
على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ اإلجارة ويسقط عنه االجر في 
الصورة االولى سواء فسخ أم ال. واما في الصورة الثانية فان فسخ بحضرة رب الدار سقط 

ن لم يفسخ ال يسقط األجر سواء استوفى المنفعة مع العيب ام ال " عنه األ  .  (1)جر، وا 
وقد اخذت القوانين المدنية المعاصرة بخيار الفسخ اذ امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة 

(: " اذا وجد بالمأجور عيب يتحقق 758ايضا، جاء في القانون المدني العراقي المادة )
 . (2)أجر ان يطلب فسخ العقد او إنقاص األجرة" معه الضمان، جاز للمست

(: " اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه 577المادة ) وجاء في القانون المصري
، وجاء في القانون  (3)الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد " 

تب على العيب حرمان (: " اذا تر 687المادة )  1976لسنِة  43المدني األردني ذو الرقم 
، وجاء في القانون المدني  (4)المستأجر من االنتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ " 

(: " اذا تخلف المؤجر بعد اعذاره عن 573المادة )   1980لسنِة  67الكويتي ذو الرقم 
إجراء ما يلزمه القيام به من االصالحات ... جاز للمستأجر ان يحصل على اذن من 

قضاء بأجراء تلك االصالحات بنفسه وباستيفاء او انقاص األجرة وفقا لما يقضي به ال
 . (5)القانون 

 لذا نرى ما جاء في القوانين المشار اليها توافقًا مع ما جاء في الفقه االسالمي.

                                                 

ه(، 1353. ينظر: درر الحكام في شرح مجلة األحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت:  ((1
 . 2/517م(: 1991 -ه1411الجيل، ) ، ن: دار1تعريب: فهمي الحسيني، ط

 .  161. موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(، ص: ((2
 . 632.القانون المدني المصري: أحمد محمد ابراهيم: ص  ((3
،ن: المكتب الفني بنقابة المحامين األردنية، 2. القانون المدني االردني مع المذكرات االيضاحية: ط ((4

 .  2/557م(: 1983-ه1394عمان، )
الكويت،  -.القانون المدني الكويتي مع المذكرات االيضاحية: مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية ((5

 ( إلى حق الفسخ. 570، وقد أشارت المادة )428)د.ت(: ص
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ومن هذه األعذار التي ال ُيمُكن استيفاء المنفعة الَمعُقوِد َعليها  ثانيًا: األعذار الشرعية:
إاّل بضرٍر َيلَحُق َنفُس الُمتعاِقد ِمثاُل ذلَك :   فيما اذا استأجر طبيبًا لقلع الضرس فسكن 
الوجع، أو على قطع اليد المتآكلة ثم برات فاإلجارة تنفسخ من تلقاء نفسها، الن ذلك 
يعتبر عذرًا في فسخها للضرر الذي يلحقه اذا ما مضى في موجب العقد فمنع الشارع قلع 

، واليه ذهب معظم فقهاء  (1)العضو الصحيح، وهو ما صرح به فقهاء الحنفية او قطع 
الشافعية ، بقولهم: " ولو استأجره ِلَقْلِع ِسنٍّ ُمْؤِلٍم َفَزاَل َأَلُمُه، فسخت اإلجارة للتعذر الشرعي 

ْن َبرَ ( 3)، ووافقهم فقهاء الحنابلة  (2)وال ُيعتُد بالعذر في غير ذلك "  ْرُس بقولهم: " َواِ  َأ الضِّ
َجاَرُة؛ أِلَنَّ َقْلَعُه اَل َيُجوُز.  َقْبَل َقْلِعِه، اْنَفَسَخْت اإْلِ

ْن َلْم َيْبَرْأ، َلِكْن اْمَتَنَع اْلُمْستَْأِجُر ِمْن َقْلِعِه ، َلْم ُيْجَبْر َعَلْيِه؛ أِلَنَّ إْتاَلَف ُجْزٍء ِمْن ا آْلَدِميِّ َواِ 
نَّمَ  ٌم ِفي اأْلَْصِل، َواِ  ٌض إَلى ُكلِّ إْنَساٍن ِفي ُمَحرَّ ا ُأِبيَح إَذا َصاَر َبَقاُؤُه َضَرًرا، َوَذِلَك ُمَفوَّ

ِتِه، َوَمْنَفَعِتِه، َوَقْدِر َأَلِمِه ". وهو  َنْفِسِه، ْرِس َأْعَلُم ِبَمَضرَّ إَذا َكاَن َأْهاًل ِلَذِلَك، َوَصاِحُب الضِّ
ألم السن المستأجر على قلعها: "  ، في فسخ اإلجارة عند شفاء  (4)قول المالكية ايضًا 

َجاَرُة َعَلى )ِسنٍّ ِلَقْلٍع( َفَسَكَنْت ـ َأْي َبِرَئْت َوَذَهَب َأَلُمَها َقْبلَ  َقْلِعَها وذلك لمنع  ُفِسَخْت اإْلِ
 . (5)اْسِتيَفاِء اْلَمْنَفَعِة َشْرًعا " 

دة التي يمكن وهذا الحكم أخذ به اإلمامية بقولهم: " لو استأجر لقلع ضرس فمضت الم
ايقاع ذلك فيها ولم يقلعه المستأجر استقرت االجرة ،أما لو زاَل االلُم عقيَب العقِد سقطت 

 . (6)اأُلجرة " 
وعليه فإّن األحناف نظروا إلى نوِع العذِر أيضًا فذهَب  الكاساني  الى وجوب النظر في 

شخصا ليخلع له سنًا  العذر " فإن كان يوجب االنتفاع عن المضي فيه شرعًا كما استأجر
او قطِع يٍد مصابة، فاذا سكن األلم وبرأ االنسان من المرض فهنا تفسخ اإلجارة، دون 

                                                 

 .  4/200. ينظر : بدائع الصنائع:   ((1
 . 3/86؛ مغني المحتاج: 3/170. ينظر: تحفة الحبيب:   ((2
 . 122-8/121؛ المغني: 14/ 4. كشاف القناع:  ((3
 .  4/30. حاشية الدسوقي على شرح الدردير:   ((4
 .  521-7/520؛ منح الجليل: 2/192؛ جواهر االكليل: 433-5/432. ينظر: مواهب الجليل:   ((5
 .1/235؛ شرائع االسالم: 80-74/ 11. مستمسك العروة الوثقى:  ((6
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ن كان لعذر يحمل نوعا من الضرر، لم يوجبه العقد، ينفسخ  الحاجة لقرار قضائي، وا 
 .  (1)العقد دون توقف على قضاء القاضي كذلك. " 

 جانب المستأجر.المطلب الثاني: األعذار التي تكون في 

توسع الحنفية كثيرا في االعذار المبيحة للفسخ، وتفننوا كثيرًا بضرب االمثلة ومنها أو ُجلها 
يعود للمستأجر كأن يفلس، او يترك الصنعة او الحرفة الى غيرها، وعموما فاألهداف 
تتراوح بين جلب مصلحة او دفع مضرة، ففي كل ذلك جّوَز األحناف فسخ اإلجارة على 

 .  (2)  ال يلحق الضرر بأحِد العاِقدين أن
فاذا كان الفسخ يجلب ضررًا يتعذر الفسخ حينئٍذ  ويضرُب الحنفية مثاًل: " بمستأجٍر 

، والسؤال الذي ٌيثار في  (3)ألرض زرعها فال يجوز فسخ العقد قبل ان يحصد الزرع " 
 ذلك : هل يحتاج الفسخ الى قرار قضائي؟ 

ر والمستأجر على فسخ عقد اإلجارة بالتراخي فذلك خير، فان " إذا أمكن اتفاق المؤج
 .  (4)اختلفوا فال بد من الّلجوء الى القضاء لحل اإلشكال " 

 وعليه نذكر كالم الفقهاء في األعذار التي تكوُن في جانب المستأجر بما يأتي:
 : إفالُس المستأجرِ  .1

رًا لطلب الفسخ ،وذلك ان المتعاقد جاء عند فقهاء الحنفية: " إذا أفلس المستأجر يعتبر عذ
َيْعَمُل َوَلْو اْسَتْأَجَر َخيَّاٌط .  (5)اذا مضى في موجب العقد يلحقه ضرر لعدم انتفاعه " 

َزُمُه ِلَنْفِسِه( اَل ِلَغْيرِِه )َعْبًدا َيِخيُط َلُه( َأْي ِلْلَخيَّاِط )َفَأْفَلَس( اْلَخيَّاُط )َفُهَو ُعْذٌر( ؛ أِلَنَُّه َيلْ 

                                                 

 .4/198نائع: .ينظر: بدائع الص ((1
 .  577.االسالم عقيدة عبادة أخالق: ص ((2
، ن: دار 2؛ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط4/198. بدائع الصنائع:  ((3

 .   4/458ه(: 1310الفكر، بيروت، )
 . 577.االسالم عقيدة عبادة أخالق: ص ((4
 .4/197ع الصنائع: ؛ بدائ2/491. ينظر:  تحفة الفقهاء:  ((5
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َرُر َعَلى ُموِجِب اْلَعْقِد ِلَفَواِت َمْقُصوِدِه َوُهَو َرْأُس َماِلهِ ا ، وهو ما أخَذ به الظاهرية  (1) لضَّ
(2) . 

أما اإلمامية فانهم: اعطوا للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين المؤجرة وذلك بقولهم:               
 . (3)اء " " ولو افلس المستأجر باألجرة فسخ المؤجر ان ش

ْفاَلُس اْلُمْسَتْأِجِر َقْبَل َتْسِليِم اأْلُْجَرِة َوُمِضيِّ  وكذلك قال الشافعية: بفسخ االجارة بقولهم: " َواِ 
ِر اْلَفْسُخ "  اْلُمدَِّة َفِإنَُّه َيُجوزُ   .   (4)ِلْلُمَؤجِّ

-ُخ بُعْذٍر أِلََحِدِهَما أما فقهاء الحنابلة: فقالوا بعدم فسخ اإلجارة وذلك بقولهم: " َواَل َتْنَفسِ 
ِبَأْن َيْكَتِرَي َجَماًل َمَثاًل ِلَيُحجَّ َعَلْيِه )َفَتِضيَع َنَفَقُتُه( َفاَل ُيْمِكُنُه اْلَحجُّ  -المؤجر والمستأجر

ِلَمْعًنى ِمْن ِجَهِتِه، َفَلْم أِلَنَُّه َتَرَك اْسِتيَفاَء اْلَمَناِفِع  َأْوَيْكَتِرَي ُدكَّاًنا َمَثاًل ِلَيِبيَع َمتَاَعُه َفَيْحَتِرَق؛
َيْمَنْع َذِلَك ُوُجوَب َأْجِرَها َعَلْيِه، َكَما َلْو َتَرَكَها اْخِتَياًرا ؛ ألن التالف غير المعقود ، وانما 

 .  (5)تلف المال " 
: وهو ان يترك الصنعة أو الحرفة الى غيرها ِلمصلحٍة هو يراها في ذلَك الترك، ترك العمل .2

لفسِخ العقِد ؛ألن في بقاء العقد مٌن غير استيفاء المنفعة اضرار به ضررًا  كان ذلك عذراً 
اْستَْأَجَر إِباًل إَلى  لم يلزمه بالعقد، فال يجبر على عمله، فقد ورد عند فقهاء الحنفية: " اذا

جبُر على السفِر؛ ألنه َمكََّة للسفر عليها،ثُمَّ َبَدا َلُه َأْن اَل ُيَساِفَر َفُهَو ُعْذٌر ُيْفَسُخ ِبِه وال يُ 
 .  (6)لما بدا له علم ان في السفر ضررا يلحقه فال يجبر على تحمل الضرر " 

ابن عابدين: " ُكلُّ ِفْعٍل ُهَو َسَبُب َنْقِص اْلَماِل َأْو َتَلِفِه َفُهَو ُعْذٌر ِلَفْسِخِه َكَما َلْو  قال
رَ  َأْو ِلَيْقَطَع َأْو َيْبِنَي ِبَناًء َأْو َيْزَرَع َأْرَضُه ثُمَّ َنِدَم َلُه َفْسُخُه،  اْسَتْأَجَرُه ِلَيِخيَط َلُه َثْوَبُه َأْو ِلُيَقصِّ

َضَرًرا ثُمَّ َيْبُدو َلُه َأْن اَل َيْفَعَل َفَلُه ِفي َذِلَك ُكلِِّه اْلَفْسُخ؛ أِلَنَّ ِفيِه اْسِتْهاَلَك َماٍل َأْو ُغْرًما َأْو 

                                                 

 .2/316.ينظر: مجمع االنهر:   ((1
 . 8/187. ينظر: المحلى: ((2
 .  1/234؛ شرائع االسالم: 80-11/74.مستمسك العروة الوثقى:  ((3
 .6/186. مغني المحتاج:((4
 .8/32، المغني : 2/265.دقائق ُأولي النهى :  ((5
 .36-8/35.البحر الرائق:  ((6
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والى هذا ذهب الظاهرية اال انهم اجازوا فسخ  العمل  ألنه تبين له اال مصلحة له في ؛(1)
عقد إجارة الدابة المستأجرة في ماله إضرار المستأجر الى ترك السفر لتعذر االنتفاع في 

 .  (2)المستأجر " 

فقد خالفوا ذلَك: " فلم يعدوا االنتقال من حرفة الى ُأخرى عذرًا في فسخ  اما فقهاء الشافعية
رة أحد نوعي البيع فيكون الزما كالنوع اآلخر وهو بيع االعيان، االجارة؛ الن اإلجا

والجامع بينهما ان العقد انعقد باتفاقهما فال ينفسخ اال باتفاقهما وترك العمل الى آخر ال بد 
. وهذا ما ذهب اليه األحناف أيضًا إذ جاَء في ُتحفِة الفقهاء : "  (3)ان يكون باتفاقهما " 

عند ترك العمل من حرفة الى ُأخرى عذرا في فسخ اإلجارة،الن في جواز فسخ اإلجارة 
الحاجة تدعوا الى الفسخ عند العذر، وألنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب 
العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد وهو فوات المصلحة للمستأجر. اي ألنه اعرض عن الحرفة 

 .  (4)ولم يرغب بها " 

:فقد ورد في (5)من البلد لسبٍب ُيعدُّ ُعذرًا: جاء عند فقهاء الحنفية : هو االنتقال ترك البلد .3
ااِلْنِتَقاُل ِمْن اْلِمْصِر ُيعدُّ  ُعْذٌر ِفي َنْقِض إَجاَرِة اْلَعَقاِر؛ إنَّ    المحتار على الدر المختار:"

َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَقَرِويَّ إَذا اْسَتْأَجَر أِلَنَُّه اَل ُيْمِكُنُه ااِلْنِتَفاُع إالَّ ِبَحْبِس َنْفِسِه َوُهَو َضَرٌر ، 
ْسَتا ْيِف إَلى َقْرَيِتِه َأْو اْلِمْصِريَّ َأَراَد اْلُخُروَج إَلى الرُّ ِق َداًرا ِفي الشِّتَاِء َوَأَراَد اْلُخُروَج ِفي الصَّ

َجاَرِة َواَل ُيْشَتَرُط َأْن َيُكوَن َبْينَ   ـ (6)اْلِمْصَرْيِن َمِسيَرُة َسَفٍر"  َصْيًفا َفَلُه َنْقُض اإْلِ
ووافقهم الظاهرية في ذلك بقولهم إذ جاء في المحلى  : " إْن اْضَطرَّ اْلُمْستَْأِجُر إَلى 
َجاَرَة َتْنَفِسُخ إَذا َكاَن ِفي َبَقاِئَها  الرَِّحيِل َعْن اْلَبَلِد، َأْو اْضَطرَّ اْلُمَؤاِجُر إَلى َذِلَك، َفِإنَّ اإْلِ

                                                 

 .6/81.رد المحتار:  ((1
 .  8/187. ينظر: المحلى:  ((2
( ، تح : خلف 779. ينظر: االنوار ألعمال االبرار: يوسف بن ابراهيم االردبيلي الشافعي )ت: ((3

 .417-1/413م(: 2006-ه1425الكويت )  –ن: دار الضياء  1مفضي المطلق،   ط
 . 4/197؛ بدائع الصنائع :  2/491. ينظر: تحفة الفقهاء:  ((4
 .   8/187؛ المحلى:  6/83ظر: حاشية رد المحتار: . ين((5
 6/83.حاشية رد المحتار:   ((6
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 (: ﴿؛ لقول اهلل )(1)ٌر َعَلى َأَحِدِهَما، َكَمَرٍض َماِنٍع، َأْو َخْوٍف َماِنٍع، َأْو َغْيِر َذِلَك" َضرَ 
َل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم  ِإَلْيهِ  َوَما َجَعَل  (: ﴿، وقوله )(2)﴾  َوَقْد َفصَّ

 . (3)﴾  َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ 
اذا ُأصيَب المستأِجُر بمرض او عارض يمنعه من الوفاء بالتزامه هل يعد  وجود المرض: .4

 عذرا في فسخ اإلجارة ؟
 اختلف الفقهاء في ذلك الى ثالثة مذاهب: 

ليه ذهب فقهاء الحنفية:  المذهب االول: تنفسخ اإلجارة مطلقًا وا 
ِعُفُه َعْن اْلَعَمِل، تنفسٌخ اإلجارٌة أِلَنَّ ِفي حيث قالوا: " إذا َمَرُض اْلَعاِمِل وَكاَن المرٌض ُيضْ 

 . (4)إْلَزاِمِه اْسِتْئَجاَر اأْلَُجَراِء ِزَياَدَة َضَرٍر َعَلْيِه َوَلْم َيْلَتِزْمُه َفُيْجَعُل َذِلَك ُعْذًرا " 
و َعْن َنْوِع َضَرٍر ايضا قولهم: " ِإْن َمِرَض اْلُمَكاِري َفُهَو ُعْذٌر؛ أِلَنَُّه اَل َيْخلُ  وجاء في كتبهم 

 ( .6)، والى هذا ذهب فقهاء الظاهرية (5)َفُيْعَذُر َحاَلَة ااِلْضِطَراِر اَل َحاَلَة ااِلْخِتَياِر " 
فاعتبروا كل عذر للمؤجر أو المستأجر يجعلهما في حالة اضطرار بحيث يكون في 

الفسخ قبل المرض أو  الزامهما بتنفيذ العقد ضررًا لم يستحقه في العقد فُيعتبر عذرًا في
 .  (7)الخوف المانع 

ووافقهم اإلمامية في قولهم: لو حدث للمستأجر عذرًا في االستيفاء كما لو استأجر دابة 
لتحمله الى البلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر فالظاهر البطالن لتعذر المنفعة 

                                                 

 .   8/187.المحلى:  ((1
 (.119.سورة االنعام: اآلية ، )  ((2
 (. 78.سورة الحج: اآلية ، )   ((3
ن ؛ العناية شرح الهداية: أبو عبد اهلل، أكمل الدين، محمد بن محمد ب5/286. تبيين الحقائق:  ((4

هـ(، )د.ط(، ن: دار 786محمود، بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت:
 .  2/506؛ مجمع األنهر: 9/482الفكر، )د.ت(: 

أبو الفضل، مجد الدين، عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي  .االختيار لتعليل المختار ((5
 .2/400؛ مجمع األنهر: 2/62م(: 1937-ه1356ي، القاهرة، )ه(، )د.ط(، ن: مطبعة الحلب683)ت:
 . 8/187. ينظر: المحلى:   ((6
 .2/316. ينظر: مجمع االنهر:    ((7
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وال يكفي في الصحة  ومع عدم المنفعة ال مجال لصحة اإلجارة لعدم تحقق المعاوضة
 .(1)قابلية العين بالمنفعة بنفسها

ليه  المذهب الثاني: تنفسخ اإلجارة اذ كان مرض المستأجر يؤدي إلى فوات المنفعة وا 
 ذهب فقهاء المالكية. 

فقد ورد ذلك عند المالكية بقولهم إذ جاء في المدونة: " اْستَْأَجْرت َعْبًدا ِلْلِخْدَمِة َفَمِرَض 
ح ال ُقدرَة  له على فعل ما استأجر عليه ٌيعدُّ عذرًا للفسخ والعلة بفوات ،بحيٌث أصب

َجاَرِة َعِمَل َلَك َما َصحَّ ِفيِه ِمْن َذِلَك، َفَكاَن وَعَلْيَك  ْن َصحَّ ِفي َبِقيٍَّة ِمْن َوْقِت اإْلِ المنفعة، وا 
 . (2) "ِكَراُء َما َعِمَل َلَك َوَيْسُقُط َعْنَك ِكَراُء َما َمِرَض ِفيِه 

أما اذا كان مرضه ال ينقص من المنفعة فال تفسخ اإلجارة كما اذا استأجر دابًة للركوب 
وتعذر رُكوبه لموٍت أو لمرٍض أو حبٍس لم تنفسخ االجارة ويلزمه أو وارثه االتيان بدفع 

،وهو ما ذهب اليه الحنابلة اذ عدوا مرض المستأجر عذرا اذا ترتب عمل (3)جميع اأُلجرة
ِة َكِخَياَطٍة َوِبَناٍء َوَلْم ُتْشَتَرْط ُمَباَشَرُتُه شيء ف ي ذمته فقالوا:  " َوَمْن ُاْسُتْؤِجَر ِلَعَمٍل ِفي الذِّمَّ

ِتِه َكاْلُمْسَلِم ِفيِه،  َلُه ِفي اْلَعْقِد َفَمِرَض ُأِقيَم ِعَوُضُه، َمْن َيْعَمُلُه ِلَيْخُرَج ِممَّا َوَجَب ِفي ِذمَّ
ْيِه َأْي: اْلَمِريِض؛ أِلَنََّها ِفي ُمَقاَبَلِة َما َلِزَمُه َواَل َيْلَزُم اْلُمْستَْأِجَر إْنَظاُرُه؛ أِلَنَّ اْلَعْقَد َواأْلُْجَرُة َعلَ 

 .(4)ِبِإْطاَلِقِه َيْقَتِضي التَّْعِجيَل "
  .(5)اما اذا اشترط في العقد مباشرته للعمل بنفسه خير المستأجر بين الصبر والفسخ

قول ذهب االمامية في أحد آراءهم فقالوا: " اذا عرض للمستأجر مرض يمنعه والى هذا ال
 .(6)من استيفاء المنفعة مع قيد به مباشرته له يعتبر عذرا في الفسخ "

                                                 

 .  80 -74/ 11(.  مستمسك العروة الوثقى: 1)
 .2/192؛ جواهر االكليل: 3/486المدونة الكبرى:  ((2
 .   35 -4/27(.  ينظر: حاشية الدسوقي على شرح الدردير: 3)
 . 3/658؛ مطالب أولي النهى: 2/286(.  دقائق أولي النهى: 4)
 . 106 -2/101(.  الروض المربع شرح زاد المستقنع: 5)
 . 80 -11/74(.  مستمسك العروة الوثقى: 6)
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أما اذا كان عذر المستأجر ال ينقص من المنفعة فال تنفسخ االجارة، اذ جاء عند 
ا ِباْلُمسْ  َتْأِجِر، ِمْثُل َأْن َيَخاَف َوْحَدُه ِلُقْرِب َأْعَداِئِه ِمْن الحنابلة: " إْن َكاَن اْلَخْوُف َخاصًّ

اْلَمْوِضِع اْلُمْسَتْأَجِر، َأْو ُحُلوِلِهْم ِفي َطِريِقِه، َلْم َيْمِلْك اْلَفْسَخ؛ أِلَنَُّه ُعْذٌر يقتضي به أو 
 َأْشَبَه َمَرَضُه.َيْخَتصُّ ِبِه، اَل َيْمَنُع اْسِتيَفاَء اْلَمْنَفَعِة ِباْلُكلِّيَِّة ، فَ 

َجاَرِة     َوَكَذِلَك َلْو ُحِبَس، َأْو َمِرَض، َأْو َضاَعْت َنَفَقُتُه، َأْو َتِلَف َمتَاُعُه، َلْم َيْمِلْك َفْسَخ اإْلِ
ا َعَلْيِه، َكَما ِلَذِلَك؛ أِلَنَُّه َتَرَك اْسِتيَفاَء اْلَمَناِفِع ِلَمْعًنى ِمْن ِجَهِتِه، َفَلْم َيْمَنْع َذِلَك ُوُجوَب َأْجِرهَ 

 . (1)َلْو َتَرَكَها اْخِتَياًرا"

 المذهب الثالث: عدم الفسخ مطلقًا وهو مذهب الشافعية.
ِر َكَمِرِضِه، ومن استأجَر َدابٍَّة َعَجَز ِبِه َعْن  َجاَرُة ِبُعْذِر اْلُمَؤجِّ قال الشافعية: " اَل َتْنَفِسُخ اإْلِ

اٍم َوَسَفٍر َوَمَرِض دابٍة اْلُخُروِج َمَعَها... وكذا اَل َتْنفَ  َجاَرُة ِبُعْذٍر َكَتَعذُِّر َوُقوِد َحمَّ ِسُخ اإْلِ
. جاء في نهاية المحتاج: " اَل َتْنَفِسُخ إَجاَرٌة (2)ُمستأجرٍة؛ ألنه ال خلل في المعقود عليه "

ِة ِبَنْفِسَها َواَل ِبَفْسِخ َأَحِد اْلَعاِقَدْيِن بِ  ُعْذٍر اَل ُيوِجُب َخَلاًل ِفي اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه، َعْيِنيٌَّة َأْو ِفي الذِّمَّ
اٍم َعَلى ُمْستَْأِجِرهِ  َها اْلَمْصَدُر َحمَّ ، َكَتَعذُِّر َوُقوٍد ِبَفْتِح اْلَواِو َكَما ِبَخطِِّه َما ُيوَقُد ِبِه َوِبَضمِّ

َأْو َخَراِب َما َحْوَلُه، َكَما َلْو َخِرَب َما  َوِمْثُلُه ِفيَما َيْظَهُر َما َلْو َعِدَم ُدُخوَل النَّاِس ِفيِه ِلِفْتَنةٍ 
ِلَذِلَك،... َحْوَل الدَّاِر َأْو الدُّكَّاِن َأْو َأْبَطَل َأِميُر اْلَبْلَدِة التََّفرَُّج ِفي السُُّفِن َوَقْد اْكَتَراَها َأْو َداًرا 

ِرَها الَِّذي َيْلَزُمُه اْلُخُروُج َمَعَها َوَتَعذُِّر َسَفٍر، ... َوَنْحِو َمَرِض ُمْستَْأِجِر َدابٍَّة ِلَسفَ  ٍر، َوُمَؤجِّ
ْنِفَساَخ اِلْنِتَفاِء اْلَخَلِل ِفي اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه َوااِلْسِتَناَبُة ُمْمِكَنٌة. َنَعْم التََّعذُُّر الشَّْرِعيُّ ُيوِجُب  ااِل 

"(3). 

ُفقهاُء المالكّيِة : بأنَّ اإلجارَة تنفسُخ والراجُح مّما سبَق ِذكرُه والّذي يبدو لي هو ماذهَب إليِه 
إذا كاَن الَمرُض يؤدي إلى َفواِت المنفعِة ِمن الُمستأجِر بحيُث أصبَح الُقدرَة لُه على فعِل 

 ما إستأَجر عليِه ، فإنُه ُيعذُّ ُعذرًا للفسِخ لفواِت المنفعةِ 

                                                 

 . 31-8/30(.  المغني: 1)
 .  15/44؛ المجموع شرح المهذب: 3/225األم:  . وينظر:3/483(.  مغني المحتاج: 2)
 . 316-5/315(.  نهاية المحتاج: 3)
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 المطلب الثالث: األعذار التي تكون في جانب المؤجر.
،أو ( 1) مؤجر ديون ال يقدر على قضائها ااّل بثمن ما أجر ُفسَخ عقُد اإلجارةأذا لزمت ال .1

لحقه دين فادح به ال يجد طريقًا لوفائه اال ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه ، بشرط 
  .(2)ان يثبت الدين بالبينة او االقرار

َر ُدكَّاًنا َأْو َدا ًرا ُثمَّ َأْفَلَس، َوَلِزَمْتُه ُدُيوٌن اَل َيْقِدُر جاء عند فقهاء الحنفية قولهم: " َمْن َأجَّ
َر َفَسَخ اْلَقاِضي اْلَعْقَد َوَباَعَها ِفي الدُُّيوِن؛ أِلَنَّ ِفي اْلَجْرِي  َعَلى َقَضاِئَها إالَّ ِبَثَمِن َما َأجَّ

، ومثل أن يشتري (3)اْلَحْبُس" َعَلى ُموِجِب اْلَعْقِد إْلَزاَم َضَرٍر َزاِئٍد َلْم ُيْسَتَحقَّ ِباْلَعْقِد َوُهوَ 
المؤجر شيئًا ثم يؤجره،ثم يطلع على عيب به، فله ان يفسخ االجارة، ويرده بالعيب، ويكون 
مرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل عذرا في رأي ابي يوسف؛ الن غير الحمال أو 

 (4)بالعقد الجمال ال يقوم مقامهما على الدابة أو االبل اال بضرر والضرر ال يستحق
 .(5)،والى هذا الرأي ذهب الظاهرية

 عفو المؤجر في القصاص ٌيعدُّ عذرًا في فسخ االجارة وهو من االعذار الشرعية. .2
أي -فقد جاء عند فقهاء الشافعية: " أّن من استأجر شخصا ليقتص له ثم عفا عنه القصا 

  .(6)يعتبر عذرًا في فسخ العقد والعلة لسقوط القصاص بالعفو " -القاص

َجاَرٍة َعَلى ِقَصاٍص ِمْن َجاٍن َعَلى َنْفٍس َأْو َطَرٍف  ووافقهم فقهاء المالكية  بقولهم: " أوا 
   .(7)َفتُْفَسُخ بـ )َعْفِو( ُمْسَتِحقِّ )اْلِقَصاِص( َعْن اْلَجاِني "

                                                 

 .  184-3/182الهداية في شرح بداية المبتدي:  ((1
 . 303( ينظر:  نظرية الضرورة الشرعية: ص2)
. وينظر: درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز بن علي 9/147( العناية شرح الهداية: 3)

 .  2/239الكتب العربية، بيروت، )د.ت(: هـ(، )د.ط(، ن: دار إحياء 885الشهير بمال خسرو )ت:
 . 303( . نظرية الضرورة الشرعية: ص4)
 . 8/174( . ينظر: المحلى: 5)
 . 15/80. وينظر: المجموع شرح المهذب: 2/263( . المهذب في فقه اإلمام الشافعي: 6)
 . 2/192؛ جواهر االكليل : 7/521(  . منح الجليل شرح مختصر خليل: 7)
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ومن االعذار الشرعية التي في جانب المؤجر وتتعلق ايضا بالعين المؤجرة ما ورد عند 
ة:        " َكَمْن اْستَْأَجَر طبيبًا أو َرُجاًل ِلَيْقَلَع ِضْرَسُه َفَسَكَن اْلَوَجُع ، َوَعَلى َقْطِع الحنفي

  .(1)اْلَيِد اْلُمتََأكَِّلِة فَبِرَئْت ٌيعَتٌبر ُعذرًا شرعيًا في فسِخ اإلجارة "

 ارة ؟موت أحد المتعاقدين. اذ مات احد المتعاقدين فهل ٌيعدٌّ عذرًا في فسخ اإلج .3
 للفقهاء في ذلك ثالثة مذاهب:

 ال تنفسخ اإلجارة واليه ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة المذهب االول:

(2. ) 

علَى ان عقد اإلجارة ال ينفسخ بموت احد المتعاقدين، او احدهما، بل تبقى الى انقضاء 
ا تستوفى به المنفعة باقيا. وقد المدة؛ ألنها عقد الزم ال تقضي بهالك احدهما ما دام م
روى البخاري في صحيحه ‘(3)كان رأي الصحابة والتابعين ان اإلجارة ال تنفسخ بالموت

كتاب اإلجارة باب ِإَذا اْستَْأَجَر َأْرًضا َفَماَت َأَحُدُهَما. أنَّ اْبُن ِسيِريَن َقاَل : فيمن اْستَْأَجَر 
َأْن ُيْخِرُجوُه ِإَلى َتَماِم اأَلَجِل. وقال بذلك اْلَحَكُم َواْلَحَسُن  َأْرًضا َفَماَت المؤجر: َلْيَس أَلْهِلهِ 

َياُس ْبُن ُمَعاِوَيَة . َوَقاَل اْبُن ُعَمَر  َأْعَطى النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َخْيَبَر ِبالشَّْطِر  َواِ 
 ِمْنَها   ألَهِلها َأْن َيْعَمُلوَها َوَيْزَرُعوَها َوَلُهْم َشْطُر َما َيْخُرُج 

 َوَأِبي َبْكٍر َوَصْدًرا ِمْن ِخاَلَفِة ُعَمَر.- -، َفَكاَن َذِلَك َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ (4)"

 .  (1)- -َوَلْم ُيْذَكْر َأنَّ َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َجدََّدا اإِلَجاَرَة َبْعَد َما ُقِبَض النَِّبيُّ 

                                                 

 . 200و4/197ع الصنائع: ( .  بدائ1)
. بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير:  أبو العباس، أحمد  ((2

؛ 4/50ه(، )د.ط(، ن: دار المعارف، )د.ت(: 1241بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت:
 .468 -5/467؛ المغني: 2/72االقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 

(  .موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية: د. محمد احمد سراج 3)
 . 4/422م(: 2009-ه1430،ن: دار السالم، )1ود. علي جمعة  ود. احمد جابر، ط

( وسننه وأيامه(: أبو (  .صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل )4)
، د: دار ابن كثير، 3هـ(، تح: مصطفى ديب البغا، ط256هلل، محمد بن إسماعيل البخاري )ت:عبدا

باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما: ر.ح  م(: كتاب اإلجارة:1987-هـ1407بيروت،          )
(2286 :)2/ 798 . 
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ال تبطل بموت احد المتعاقدين ـ اي  وجاء في كتبهم ايضًا قال الشافعي: " ان اإلجارة
المؤجر والمستأجر وال بموت المتعاقدين كالهما بل تبقى اإلجارة بعد الموت إلى انقضاء 

.  قال النووي: " (2)مدتها ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة "
َجاَرُة ِبَمْوِت اْلُمَتَعاِقَدْيِن،  َبْل ِإْن َماَت اْلُمْستَْأِجُر، َقاَم َواِرُثُه ِفي اْسِتيَفاِء اْلَمْنَفَعِة اَل تَْنَفِسُخ اإْلِ

َجاَرِة،" ُر، َتَرَك اْلَماَل ِعْنَد اْلُمْستَْأِجِر ِإَلى اْنِقَضاِء ُمدَِّة اإْلِ ْن َماَت اْلُمَؤجِّ ، وهو (3)َمَقاَمُه. َواِ 
 ين. في عدم فسخ اإلجارة بموت احد المتعاقد (4)رأي المالكية

بقولهم: " َواَل تَْنَفِسُخ ِبَمْوِت ُمْكٍر، َواَل َتْنَفِسُخ ِبَمْوِت ُمْكَتٍر ِلُلُزوِمَها  واليه ذهب الحنابلة 
ِغيَر َأَمَة َغْيِرِه ثُمَّ َماَت السَّيَِّداِن" َكاْلَبْيِع.  .(5)َوَكَما َلْو َزوََّج َعْبَدُه الصَّ
إلجارة بموت العاقدين ال يعني انهم يقولون في وقول الجمهور: " بعدم انفساخ عقد ا     

االنفساخ في جميع الحاالت. فقد صّرحوا: ان عقد اإلجارة ينفسخ بموت األجير المعين، 
وبموت المرضعة، وموت الصبي المستأجر لتعليمه وعلى رضاعه. قال صاحب منح 

َجاَرَة َتْنَفِسُخ ِفيَها ِبَمْوِت اْلُمْستَْأَجرِ  ِبيِّ اْلُمْستَْأَجِر َعَلى َتْعِليِمِه،  الجليل: " اإْلِ َلُه َمْوُت الصَّ
ِبيِّ اْلُمْسَتْأَجِر َعَلى إْرَضاِعِه َوَمْوُت الدَّابَِّة اْلُمْسَتْأَجِر َعَلى ِرَياَضِتَها " . وقال (6)َوَمْوُت الصَّ

ِتَناِعِه ِمْن الرََّضاِع صاحب دقائق أولي النهى: " َوَتْنَفِسُخ إَجاَرٌة ب )َمْوِت ُمْرَتِضٍع( َأْو امْ 
                                                                                                                         

وأيامه( كتاب  . صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه  ((1
. شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن 3/123اإلجارة:  باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما  :

، ن: 2محمد زهير الشاويش،ط-هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط516محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: 
 .8/265م(،1983 -هـ 1403المكتب اإلسالمي ،) بيروت: 

 
 . 197يب المجيب: ص(  .فتح القر 2)
 .  5/245روضة الطالبين:  (.  3)
ينظر: التلقين في الفقه المالكي: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  (.  4)

، ن: دار الكتب 1ه(، تح: ابو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط422المالكي       )ت:
 . 268؛ القوانين الفقهية: ص2/159 م(:2004-هـ1425العلمية،         )

 . 102-2/101؛ الروض المربع شرح زاد المستقنع: 2/265دقائق أولي النهى:  (. 5)
 . 7/520منح الجليل شرح مختصر خليل:  (.  6)
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 ِمْنَها؛ ِلَتَعذُِّر اْسِتيَفاِء اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه؛ أِلَنَّ َغْيَرُه اَل َيُقوُم َمَقاَمُه ِفي ااِلْرِتَضاِع اِلْخِتاَلفِ 
. وقد (1)ٌة "اْلُمْرَتِضِعيَن ِفيِه، َوَقْد ُيَدرُّ اللََّبُن َعَلى َواِحٍد ُدوَن آَخَر، َوَكَذا إْن َماَتْت ُمْرِضعَ 

  .(2)نقل عن الشافعية في موت الصبي المتعلم او المرتضع قول آخر بعدم  االنفساخ "

إذ  (3)تنفسخ اإلجارة بموت أحد العاقدين. وهو ما ذهب اليه األحناف المذهب الثاني:
يرون أنَّ االجارة تنقضي بموت أحِد العاقدين اللذين يعقدان لنفسيهما، كما تنقضي بموت 

لمستأجرين أو أحد المؤجرين في حصتِه فقط. قال زفر:" تبطل في نصيب الحي أحد ا
 أيضًا؛ الن الشيوع مانع من صحة اإلجارة ابتداء، فأعطاه حكمه". 

َجاَرُة ِباَل َحاَجٍة إَلى اْلَفْسِخ ِبَمْوِت َأَحِد اْلَعاِقَدْينِ  َأْي َأَحٍد ِمْن  قال فقهاء الحنفية: "َوَتْنَفِسُخ اإْلِ
بقولهم:  (5)،ووافقهم فقهاء الظاهرية(4)ِجِر، َواْلُمْستَْأِجِر، أي سواء المؤجر او المستأجر "اآْل 

َوَمْوُت اأْلَِجيِر، َأْو َمْوُت اْلُمْستَْأِجِر، َأْو َهاَلُك الشَّْيِء اْلُمْستَْأَجِر، ُكلُّ َذِلَك ُيْبِطُل َعْقَد 
َجاَرِة ِفيَما َبِقَي ِمْن اْلُمدَِّة َخا ًة َقلَّ َأْو َكُثَر "اإْلِ  .(6)صَّ

                                                 

 .  2/265دقائق أولي النهى:  (.  1)
تصر الخليل: .وينظر: مواهب الجليل لشرح مخ413-1/412(.  المهذب في فقه اإلمام الشافعي: 2)
 . 72/ 2؛ االقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 5/499؛ المغني: 4/432
أبو  ؛ البناية شرح الهداية:2/61؛ االختيار لتعليل المختار: 4/222بدائع الصنائع:  ينظر: (.  3)

ه(، 855محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى )ت:
 .  10/344م(: 2000-ه1420: دار الكتب العلمية، بيروت، )، ن1ط
 .  2/240. وينظر: درر الحكام: 2/401مجمع االنهر:  (.  4)
 . 7/5المحلى:  (.  5)
(؛ وبالسنة 164، سورة االنعام: ج.آ )﴿ َوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإال َعَلْيَها ﴾( : واستدلوا بقوله ) (.  6)

صحيح مسلم: ِكَتاُب اْلَقَساَمِة -«ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم » (: )النبوية بقوله 
 /3(: 1679َواْلُمَحاِرِبيَن َواْلِقَصاِص َوالدَِّياِت: َباُب َتْغِليِظ َتْحِريِم الدَِّماِء َواأْلَْعَراِض َواأْلَْمَواِل: ر.ح )

َذا مَ  -1306 نََّما اْسَتْأَجَر وقالوا َواِ  اَت اْلُمَؤاِجُر َفَقْد َصاَر ِمْلُك الشَّْيِء اْلُمْسَتْأَجِر ِلَوَرثَِتِه َأْو ِلْلُغَرَماِء، َواِ 
اِلِهْم َعْقُد َميٍِّت َقْد َة ِفي َأْموَ اْلُمْسَتْأِجُر َمَناِفَع َذِلَك الشَّْيِء، َواْلَمَناِفُع إّنَأْكُل اْلَماِل ِباْلَباِطِل ِجَهاًرا. َواَل َيْلَزُم اْلَوَرثَ 

اَل ِخاَلٍف َوَهَذا ُهَو َبَطَل ِمْلُكُه َعْن َذِلَك الشَّْيِء، َوَلْو َأنَُّه آَجَر َمَناِفَع َحاِدَثًة ِفي ِمْلِك َغْيِرِه َلَكاَن َذِلَك َباِطاًل بِ 
 َذِلَك ِبَعْيِنِه.

ْقُد َصاِحِب الشَّْيِء َمَعُه اَل َمَع َوَرثَِتِه َفاَل َحقَّ َلُه ِعْنَد اْلَوَرَثِة، َواَل َوَأمَّا َمْوُت اْلُمْسَتْأِجِر: َفِإنََّما َكاَن عَ      
ُثُهْم َقطُّ َواَل يَ  ْقُد ْلَزُم اْلَوَرَثَة ِفي َأْمَواِلِهْم عَ َعْقَد َلُه َمَعُهْم، َواَل َتِرُث اْلَوَرَثُة َمَناِفَع َلُهْم ُتْخَلُق َبْعُد، َواَل َمَلَكَها ُمَورِّ
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وقال الزيلعي: " ألَن الشُُّروُط ُيَراَعى ُوُجوُدَها ِفي ااِلْبِتَداِء ُدوَن اْلَبَقاِء؛ النفساخ االجارة 
َجاَرِة َيْنَعِقُد َساَعًة َفَساَعًة َعَلى َحَسِب ُحُدوِث اْلَمَناِفِع  َفِإَذا َماَت  بالموت؛ أَلنَّ اْلَعْقَد ِفي اإْلِ

ُر َفاْلَمَناِفُع الَِّتي ُتْسَتَحقُّ ِباْلَعْقِد ِهَي الَِّتي َتْحُدُث َعَلى ِمْلِكِه، َوَقْد َفاَت ِبَمْوِتِه َفَتبْ الْ  ُطُل ُمَؤجِّ
َذا  َجاَرُة ِلَفَواِت اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه؛ َفَلْم َيُكْن ُهَو َعاِقًدا َواَل َراِضًيا ِبِه ِإَذا َماَت اْلُمؤجرُ، َواِ  َماَت اإْلِ

اْلُمْستَْأِجُر فان المنفعة ال تورث. وال يظهر االنفساخ اال بالطلب، فلو بقي المستأجر ساكتًا 
بعد موت المؤجر غرمه اآلجر لمضيه في االجارة، وال يظهر االنفساخ اال اذا طالبه 
الوارث باإلخالء. واذا مات المؤجر والدابة او ما يشبهها في الطريق. تبقى اإلجارة حتى 

صل المستأجر الى مأمنه، واذا مات أحد العاقدين والزرع في االرض بقي العقد باألجر ي
 .(1)المسمى حتى يدرك "

وذهب بعض فقهاء التابعين: الشعبي والثوري والليث، الى ما ذهب اليه الحنفية من القول 
قده بانفساخ االجارة بموت المؤجر او المستأجر؛ الن المؤجر بطل ملكه بموته، فيبطل ع

كما ان ورثة المستأجر ال عقد لهم مع المؤجر، والمنافع المتجددة بعد موت مورثهم لم 
، وقد بطل (2)تكن ضمن تركته، وفي قول للشافعية أنها تبطل بالموت في اجازة الوقف

ملكه عن الشيء، واما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه ال مع ورثته 
فال حق له عند الورثة، وال عقد له معهم، وال يرث الورثة منافع لم تخلق بعد وال ملكها 

 مورث فقط.  

 .(3)الفسخ وبين عدم الفسخ : وهو ما ذهب اليه اإلمامية المذهب الثالث: 
                                                                                                                         

َك َباِطاًل ِباَل ِخاَلٍف َميٍِّت َقْد َبَطَل ِمْلُكُه َعْن َذِلَك الشَّْيِء، َوَلْو َأنَُّه آَجَر َمَناِفَع َحاِدَثًة ِفي ِمْلِك َغْيِرِه َلَكاَن َذلِ 
ْيِء َمَعُه اَل َمَع َوَرثَِتِه َفاَل َحقَّ َلُه ِعْنَد َوَهَذا ُهَو َذِلَك ِبَعْيِنِه.َوَأمَّا َمْوُت اْلُمْسَتْأِجِر: َفِإنََّما َكاَن َعْقُد َصاِحِب الشَّ 

ثُ   . 6-7/5ُهْم َقطُّ ". المحلى: اْلَوَرَثِة، َواَل َعْقَد َلُه َمَعُهْم، َواَل َتِرُث اْلَوَرَثُة َمَناِفَع َلُهْم ُتْخَلُق َبْعُد، َواَل َمَلَكَها ُمَورِّ
ألحاديث الهداية: أبو محمد، جمال الدين، عبد  ؛ نصب الراية145-5/144تبيين الحقائق:  (.  1)

، ن: مؤسسة الريان للطباعة 1هـ(، تح: محمد عوامة، ط762اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت:
 .  4/180م(: 1997-ه1418والنشر، بيروت،        )

 .    4/422مجموعة فتاوى المعامالت المالية:  (.  2)
 1/233شرائع االسالم:  (.  3)
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شرائع االسالم: " تنفسخ اإلجارة بالموت وقالوا ال تنفسخ بموت المؤجر،  فقد جاء في
 .   (1)وتنفسخ بموت المستأجر. وقال آخرون من فقهاء االمامية ال تنفسخ بموت احدهما "

وعليه ولما سبق ذكره من المذاهب الفقهية إن أصل الخالف يرجع الى تكييف اإلجارة في 
اإلجارة اذا تمت وكانت على مدة معينة ملك المستأجر نقل المنافع،فالجمهور على ان 

المنافع المعقود عليها الى المدة، ويكون حدوثها على ملكه. وكذلك المؤجر يملك االجرة 
بمجرد العقد عند الشافعية والحنابلة اذا لم يشترط فيها التأجيل ، كما يملك البائع الثمن 

 للبيع.
قد وقبل انقضاء المدة يقوم الورثة مقام المتوفى وال فاذا مات احد العاقدين بعد تمام الع

، وقال الحنفية: " ِإنَّ اْلَمْعُقوَد َعَلْيِه ِفي اإِلَجاَرِة اْلَمْنَفَعُة، َواأُلْجَرُة ُتْسَتَحقُّ (2)ينفسخ العقد
َدى اْلَعْقِد؛ ألَنََّها َتْحُدُث َشْيًئا ِباْسِتيَفاِئَها َأْو ِباْشِتَراِط التَّْعِجيل. َواَل ُيْمِكُن اْسِتيَفاُء اْلَمْنَفَعِة لَ 

ى َفَشْيًئا، َوِهَي َعْقُد ُمَعاَوَضٍة، َفَتْقَتِضي اْلُمَساَواَة َفاَل َتِجُب اأُلْجَرُة ِبَنْفِس اْلَعْقِد، َفِإَذا اْسَتْوفَ 
 .(3")اْلَمْعُقوُد َعَلْيِه اْسَتَحقَّ اأُلْجَرَة َعَماًل ِباْلُمَساَواةِ 

 على أنُه :"           783التشريعاِت القانونّيِة ، فقد أكَد الُمشّرُع العراقي في المادة  أما عن َموِقفِ 
الينتهي االيجاُر ِبموِت المؤجر والبموِت المستأجِر ..." ولكن هل هذِه القاعدة اليِرُد عليها  .1

ِد إذا اثبتوا استثناءات ؟ في الحقيقِة أنَّ المشرَع أعطى لورثِة الُمستأجر الحق في فسِخ العق
أنُه بسبِب موِت ُموّرِثهم )المستأجر( أصبحت أعباُء العقِد أثقُل من أن تتحّملها مواِردُهم ، 

. كما أكَد الُمشّرُع أنُه إذا تمَّ إبراُم عقٍد مع ُمستأجٍر ، (4) أو أصبَح ُمجاوزًا لحدوِد حاجتهم
  (5) مؤجِر أو لورثتِه فسُخ العقدِ وكانت شخصّيُة الُمستأجِر محُل إعتباٍر في العقِد أجاَز لل

 المطلب الرابع: مناقشة اآلراء الفقهية في االعذار.

                                                 

 . 234 -1/233شرائع االسالم:    (.1)
 . 50-4/49؛ الشرح الصغير: 443 -5/442ينظر: المغني:  (. 2)
 . 7/31؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 2/55(. االختيار لتعليل المختار: 3)
 ، من القانون المدني العراقي. 783(. نظر: نص الفقرة الثانية من المادة (4
 نون المدني العراقي.من القا 784.تنظر: المادة ((5
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يتبين لنا من خالل ما سبق دراسته من اآلراء الفقهية وموقفها من حيث األخذ بالفسخ 
 باألعذار ما يأتي:

ان الفقه الحنفي والظاهري  والزيدي  اذ اخذوا باألعذار التي تسبب ضررًا  .1
ان الزم على ذلك المضي في موجب العقد ضررًا لم يستحقه عند ابرام العقد  للمتعاقد

وسواء اكان المانع شرعيًا أم حسيًا، وانفرد فقهاء الحنفية في الجواز للمؤجر ان يفسخ عقد 
االيجار اذا بدا له فوات مصلحة له، فهم اكثر سعة باألخذ باألعذار: فاإلجارة تنفسخ 

، وان وقعت اإلجارة صحيحة الزمة بان لم يكن ثمة عيب باألعذار المخصوصة عندهم
 وال مانع من االنتفاع.

ان الفقه الحنبلي واالمامي: فقد أخذوا ايضا باألعذار فيما إذا أحدث خلل أو  .2
عيب في المعقود عليه وكذلك عند تعذر استيفاء المنفعة وفوات القبض الالزم لإلجارة 

إذا غصب طالب الدار المؤجرة في المستأجر  مثل غرق االرض المستأجر للزراعة، او
قبل القبض. وكذلك عند حصول مانع شرعي كسكون االلم للضرس الوجعة، وقد ابرم 
عقد االيجار لغرض قلعها وكالهما ال يأخذ بالعذر الخاص الحد المتعاقدين وال بالتلف 

 الذي يصيب غير المعقود عليه. 
األعذار في حدود اضيق من المذاهب اما الفقه الشافعي والمالكي: قد أخذا ب .3

المتقدمة كاألعذار التي تؤدي الى منع استيفاء المنفعة شرعا مثل العفو عن القصاص 
المستأجر على استيفائه، وكذلك العيوب التي تنقص بها المنفعة مثل تعثر ظهر الدابة 

مرض وقد المؤجرة في السفر، وال يعد عذرا موت العاقدين ، وال تنفسخ بعذر المؤجر ك
اجر دابة وعجز عن الخروج معها، وال تنفسخ بعذر المستأجر كتعذر وقود حمام 

 استأجره.
 

وعند تقويم اآلراء المتقدمة نقول: ان االصل في العقود ان تكون الزمة، وليس  
الحد المتعاقدين فسخها فاإلجارة عقد الزم يقتضي تمليك المؤجر االجرة وتمكين المستأجر 

المؤجر، واذا ما اعطي الحق الحدهما في طلب الفسخ فهذا استثناء   فال من االنتفاع ب
يكون ااّل في حالة االضرار او حدوث الضرر الحدهما اذا ما الزم على التنفيذ ، وعليه 
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يكون هذا استثناء  بالقدر الذي شرع من اجله، وال يقتضي ان يتوسع فيه ألنه يؤدي الى 
 عدم استقرار المعامالت.

نرى في اآلراء الفقهية من سلكت طريقًا وسطًا، ولم تتوسع في االستثناء كفقهاء وعليه ف
الحنابلة واالمامية وطبقت القاعدة الفقهية هي: "ان الضرورة تقتضي أن يقدر بقدرها "من 
دون تجاوز على حقوق الغير، اذا لم يجز فسخ االجارة لعذر خاص بأحد المتعاقدين كان 

ر وحده لقرب اعدائه منه، او حلولهم في طريقه وكان يحبس المستأجر من سكن الماجو 
او يمرض او يتلف متاعه ألنها اعذار خاصة به، وال تمنع استيفاء المنفعة مطلقا وهو ما 

 نراُه راجحا واهلل اعلم.

 التزامات المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة. المبحث الثالث:
لعين المؤجرة؛ فال بد من تحديد التزامات كل من اذا كانت الصيانة ضرورية لحفظ ا

المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بصيانة العين المؤجرة وعليه سنتناول ذلك في المطالب 
 االتية:

 المطلب االول: التزامات المؤجر فيما يتعلق بالصيانة.

ه، ولذلك  إن اإلجارة ال ُتخرُج ملكية العين المؤجرة من ملك المؤجر، فاذا هلكت تهلك علي
 ال بَّد من ان يسهم في صيانتها وفيما يأتي بيان اللتزامات المؤجر بما يتعلق بالصيانة.

 المؤجر يتحمل تبعية صيانة أصل العين المؤجرة واالجزاء الجوهرية فيها: أواًل:
اذا كانت االجارة عقدا على منفعة، فال بد ان تكون العين المؤجرة سليمة وصالحة 

مدة االجارة، وتكون تبعية صيانتها في اثناء مدة اإلجارة على المؤجر، فاذا لالنتفاع طيلة 
احتاجت العين المؤجرة الى اصالحات ضرورية لبقاء سالمة العين المؤجرة تحمل تبعتها 

 .(1)المؤجر باتفاق الفقهاء

                                                 

؛ قوانين األحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزي، )د.ط( ن: 6/80ينظر: الدر المختار:  (.  1)
؛ شرح مختصر خليل للخرشي: أبو عبد اهلل، محمد بن عبد 304بيروت، )د.ت(: ص -دار العلم للماليين

؛ حاشية 7/52بيروت، )د.ت(:  ه(، )د.ط(، ن: دار الفكر للطباعة،1101اهلل الخرشي المالكي )ت:
 .  3/825؛ منح الجليل على مختصر خليل: 4/54الدسوقي على الشرح الكبير: 
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ْصاَلُح اْلِميَزاِب َوَما َكاَن ِمْن جاء في الدر المختار: " َوِعَماَرُة الدَّاِر اْلُمْستَْأَجَرِة َوَتْطِييُنَها َوا ِ 
   اْلِبَناِء َعَلى َربِّ الدَّاِر؛ِ أَلنَّه ِبِه َيَتَمكَُّن اْلُمْستَْأِجُر ِمْن ُسْكَنى الدَّاِر َوَكَذا ُكلُّ َما ُيِخلُّ   

 .(1)ِبالسُّْكَنى "
كانهدام الدَّار كلَها  وقال ابن جزي: "  َوُيوجب اْلَفْسخ وجود َعيبه َأو ذَهاب َمحل اْلَمْنَفَعة

أوبعضها َفِإن اْنَهدم َبْعضَها لم َيْنَفِسخ اْلِكَراء َولم يْجبر رب الدَّار على إصالحها َوحط َعن 
 . (2)اْلُمْكَتِري َما َيُنوب المنهدم ِعْند اْبن اْلَقاِسم َوَقاَل َغيره يْجبر على ِإْصاَلحه  "

ا َيَتَمكَُّن ِبِه ِمْن ااِلْنِتَفاِع، َكَتْسِليِم َمَفاِتيِح الدَّاِر : " َوَعَلى اْلُمْكِري مَ (3)وجاء في المغني
اِم؛ أِلَنَّ َعَلْيِه التَّْمِكيَن ِمْن ااِلْنِتَفاِع، َوَتْسِليُم َمَفاِتيِحَها َتْمِكيٌن ِمْن ااِلْنِتَفاِع، َفوَ  َجَب... َواْلَحمَّ

ْبَداُل   َخَشِبِه إْن اْنَكَسَر. َوَعَلْيِه ِبَناُء َحاِئٍط إْن َسَقَط، َواِ 
اِم، َوَعَمُل اأْلَْبَواِب َواْلَبْزلِ  ، َوَمْجَرى اْلَماِء؛ أِلَنَُّه ِبَذِلَك َيَتَمكَُّن ِمْن ااِلْنِتَفاِع (4)َوَعَلْيِه َتْبِليُط اْلَحمَّ

 ؛ وقد قننت هذا األمر التقنينات الفقهية:  (5)"
(: " َأْعَماُل اأْلَْشَياِء الَِّتي ُتِخلُّ ِباْلَمْنَفَعِة 529فجاء في مجلة االحكام العدلية )اْلَمادَُّة 

اْلَمْقُصوَدِة َعاِئَدٌة َعَلى اآْلِجِر: َمَثاًل َتْطِهيُر الرََّحى َعَلى َصاِحِبَها  َكَذِلَك َتْعِميُر الدَّاِر َوُطُرُق 
ْنَشاُء اأْلَْشَياِء الَِّتي ُتِخلُّ  ْصاَلُح َمَناِفِذِه َواِ  ِبالسُّْكَنى َوَساِئُر اأْلُُموِر الَِّتي تََتَعلَُّق ِباْلِبَناِء  اْلَماِء َواِ 

 . (6)ُكلَِّها اَلِزَمٌة َعَلى َصاِحِب     الدَّاِر " 
                                                 

 . 2/399؛ مجمع األنهر:  6/79؛ رد المحتار: 15/144المبسوط، السرخسي:  (. 1)
 . 183(.  القوانين الفقهية: ص2)
 . 6/67. وينظر: االنصاف: 8/33المغني:  (.  3)
: َتْصِفيُة الشَّراب ونحِوه. والِمْبَزُل: ُهَو الَِّذي ُيَصفَّى ِبِه  ويكون في َمْوِضٍع من الوعاِء، ِشْبه (.  الَبْزلُ 4)

ُطْبٍي فيه َخْرٌق، فذلك نفُسه الِمبَزل. تهذيب اللغة: أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي 
م(: 2001عربي، بيروت، )، ن: دار إحياء التراث ال1ه(، تح: محمد عوض مرعب، ط370)ت:
هـ(، تح: 170العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )المتوفى:  .13/149

 7/370د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ،)د. ط(،ن: دار ومكتبة الهالل ، بغداد)د.ت(:
، ن: مكتبة الكليات االزهرية، 1، طينظر: القواعد في الفقه االسالمي: عبدالرحمن بن رجب (.  5)

 القاهرة،        
 .1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة األحكام: 99مجلة األحكام العدلية: ص ((6



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
623 

ْصاَلُح ُكل َما ُيِخل ِبالسُّْكَنى؟. َفِإْن َأَبى  َر ِعَماَرُة الدَّاِر َواِ  والسؤال الذي ُيثاُر هل  َيْلَزُم اْلُمَؤجِّ
تَْأِجِر َفْسُخ اْلَعْقِد ِإالَّ ِإَذا َكاَن اْستَْأَجَرَها َعَلى َحاِلَها. َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر اْلُفَقَهاِء ُحقَّ ِلْلُمسْ 

يَُّر .َوَمْذَهُب اْلَماِلِكيَِّة َوَقْوٌل ِعْنَد اْلَحَنِفيَِّة اَل ُيْجَبُر اآْلِجُر َعَلى ِإْصاَلٍح ِلُمْكَتٍر ُمْطَلًقا، َوُيخَ (1)
ُن َبْيَن السُّْكَنى َوَيْلَزُمُه اْلِكَراُء َكاِماًل، َواْلُخُروِج ِمْنَها. َوَلْو َأْنَفَق اْلُمْكَتِري َشْيًئا ِفي السَّاكِ 

ِر، َفُهَو ُمتََبرٌِّع. َوِعْنَد اْنِقَضاِء اْلُمدَِّة ُخيَِّر َربُّ  ْصاَلِح ِمْن َغْيِر ِإْذٍن َوَتْفِويٍض ِمَن اْلُمَؤجِّ ِِ  اإْل
 .  (2)َبْيَن َدْفِع ِقيَمِة اإْلْصاَلِح َمْنُقوًضا َأْو َأْمِرِه ِبَنْقِضِه ِإْن َأْمَكَن َفْصُلُه الدَّاِر 

(: " ال يجبر 645وجاء في مرشد الحيران المادة )والراجح هو ماذهب إليه الجمهور. 
صاحب الدار المؤجرة على عمارتها، وما اختل من بنائها واصالح ميازيبها، وان كان ذلك 
عليه ال على المستأجر، لكنه اذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر ان يخرج منها، اال 

. وجاء في مجلة االحكام الشرعية  (3)اذا استأجرها وقد راها فليس له الخروج منها " 
(: " يجب على المؤجر عند اطالق كل ما يتمكن به المستأجر من االنتفاع 575المادة )

العقد ... وفي اجارة الدار يلزمه ترميمها واصالح من كسر واقامة  على الوجه المسمى في
هذا وقد اخذت القوانين  .(4)مائل وعمل باب وتنظيف مجرى مياهها وتفريغ بالوعة كنيف "

 المدنية المعاصرة بهذا االمر واوجبت على المؤجر صيانة العين المؤجرة  
" يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما (: 756فجاء في القانون المدني العراقي المادة ) 

يوجد في الماجور من عيوب تحول دون االنتفاع به ،او تنقص من هذا االنتفاع انقاصا 
 كبيرًا.

 . (5)ولكنه ال يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها "

                                                 

 . 2/16، كشاف القناع:1/400، المهذب :5/66، حاشية ابن عابدين: 2/300ينظر:شرح الدرر: ((1
 . 2/300لدرر:. شرح ا71-4/70. الشرح الصغير:4/45حاشية الدسوقي : ((2
، ن: المطبعة االميرية، القاهرة، 3مرشد الحيران إلى معرفة أحوال االنسان: محمد قدوري، ط ((3
 .   1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة األحكام: 99.  مجلة األحكام العدلية: ص164م(: ص1909)
-هـ1398جدة، ) -مة، ن: مطبوعات تها1مجلة االحكام الشرعية: أحمد بن عبداهلل القاري،ط (.  4)

 .  221م(:      ص1981
 .  161موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(: ص (.  5)
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(: " يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما 686المادة ) وجاء في القانون المدني االردني 
ي الماجور من عيوب تحول دون االنتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا، وال يوجد ف

 يضمن العيوب التي 
 .(1)جرى العرف على التسامح فيها "

(: " يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما 576وجاء في القانون المدني المصري المادة )
ن هذا االنتفاع يوجد في العين المؤجرة من العيوب تحول دون االنتفاع بها او تنقص م
 . (2)انقاصًا كبيرًا، ولكن ال يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها "

(: " يلتزم المؤجر ان يتعهد الماجور 572وجاء في القانون المدني الكويتي المادة )
بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها االنتفاع بان يقوم في اثناء مدة االيجار بجميع 

، وعليه (3)ورية طبعًا لما يقضي به العرف ما لم يتم االتفاق على غيره "االصالحات الضر 
ومن خالل النصوص الفقهية المتعلقة بتحمل المؤجر تبعية الصيانة تتوضح لنا عدة 

 ضوابط هي: 
ان تكون العيوب المراد اصالحها متعلقة بأصل العين المؤجرة بحيث تؤثر  .1

كن من االنتفاع بالعين: كالعيوب المتعلقة على أجزاء جوهرية منها، وتحول دون التم
 باألبواب والجدران والحمامات ومجاري المياه، فان المؤجر يتحمل تبعية اصالحها.

ان الّناَس قد تعارفوا على تحميِل تبعية صيانتها على المؤجر ال على  .2
 المستأجر؛ الن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا، بشرط ان ال يخالف قاعدة من القواعد
العامة، مما يندرج تحت العرف ما يتعلق بالصيانة التحسينية فال يلزم واحدا منهما الن 

                                                 

 . 2/557القانون المدني االردني مع المذكرات االيضاحية:  (.  1)
الوسيط في شرح القانون المدني: عبدالرزاق السنهوري، )د.ط(،ن: دار احياء التراث العربي،  (. 2)

 .  6/433د.ت(: بيروت، )
 .   427القانون المدني الكويتي مع المذكرات االيضاحية: ص (.  3)
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وانما يراعى في ذلك العرف الدارج، او الشرط المنصوص عليه  (1)االنتفاع يمكن بدونه
 في العقد.

.ان يكون حدوث العيب في العين المؤجرة طبيعيًا أو نتيجة االستعمال المعتاد، فاذا 3
عيوب فيها نتيجة سوء االستعمال او االهمال من المستأجر او تعد وتفريط منه حدثت ال

، مثل تلف محرك المركبة لعدم تفقد (3) ،(2)فال يتحمل المؤجر تبعية صيانة تلك العيوب
اذا امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة الضرورية للعين المؤجر، الماء والزيت فيها.  ولكن 
العقد مع وجود العيب فهل يجوز ان يطال ذلك بانقاص األجرة؟: واراد المستأجر امضاء 

 هنا اختلف الفقهاء على مذهبين: 
االول: جواز انقاص االجرة واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ،قال الخرشي: "      

ِر َذِلَك " وقال البهوتي:" َوَيْضَمُن إَذا َنَقَص ِمْن ِقيَمِة اْلِكَراِء َشْيًئا َفِإنَُّه َيُحطُّ ِمْن اأْلُْجَرِة ِبَقدْ 
َنْقَصُه ِمْن اْلِقيَمِة إن َقصر"  "أي: يضمن المؤجر نقص المنفعة ان قصر في اصالح 

 العيب  
المذهب الثاني: عدم جواز انقاص االجرة اذا اختار المؤجر امضاء العقد . واليه     

َدَم َبْيٌت ِمْنَها َوَسَكَن ِفي اْلَباِقي اَل َيْسُقُط ذهب الحنفية. جاء في الفتاوى الهندية: " َوَلْو اْنهَ 
 .(4)َشْيٌء ِمْن اأْلَْجِر" 

والراجح الذي يبدو لي: ان ما ذهب اليه الجمهور من جواز انقاص االجرة بقدر ما       
نقص من المنافع؛ ألنها هي محل العقد، وهي تحصل شيئا فشيئا، فاذا انقصت بسبب 

 صيانة نقصت االجرة.امتناع المؤجر عن ال
(، وقد سبق ذكرها وكذلك 758وقد أخذ به القانون المدني العراقي المادة )   

(:    " على ان حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني ال يخل 567المصري في المادة )
 بحقه من طلب الفسخ او انقاص االجرة ".

                                                 

 . 5/45المغني:  (.  1)
 .2/39مجمع االنهر:  (.  2)
   .4/157. كشاف القناع :7/51(. شرح مختصر خليل للخرشي:218)
علماء برئاسة . الفتاوى الهندية: لجنة 4/157. كشاف القناع :7/51(.شرح مختصر خليل للخرشي:4)

 .2/39.  مجمع االنهر: 4/458ه(،1310)-بيروت-، ن: دار الفكر 2نظام الدين البلخي،ط
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لمؤجر ضامنًا للعين المؤجرة من اذا كان ا اجبار المؤجر بصيانة العين المؤجرة: ثانيًا:
العيوب، ويتحمل تبعية صيانة ما يخل بالتمكين من االنتفاع فهل يجبر على القيام 

 بالصيانة؟ 
اتفق الفقهاء على ان المؤجر يجبر على صيانة العين المؤجرة اذا كانت وقفا او مال يتيم 

ان والمحافظة عليها او ماال محجورا عليه ،ألنه في هذه الحاالت ملزم برعاية االعي
. واختلفوا فيما عدا ذلك من االحوال المطلقة او المملوكة (1)واالصالح ،وتعهدها بالصيانة

 ألشخاص على مذاهب:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان  المذهب االول: 
 المؤجر ال 

بها من عيوب ، جاء في مجمع يجبر على صيانة العين المؤجرة واصالح ما لحق 
ْصاَلُح اْلِميَزاِب َوَما َكاَن ِمْن اْلِبَناِء َعَلى َربِّ   االنهر: " َوِعَماَرُة الدَّاِر اْلُمْسَتْأَجِر َوَتْطِييُنَها َواِ 

اْلُمْستَْأِجُر الدَّاِر، َفِإْن َأَبى َصاِحُبَها َكاَن ِلْلُمْستَْأِجِر َأْن َيْخُرَج ِمْن الدَّاِر إالَّ َأْن َيُكوَن 
ْصاَلُح ِبْئِر اْلَماِء، َواْلَباُلوَعِة، َواْلَمخْ  َرِج اْسَتْأَجَرَها، َوِهَي َكَذِلَك، َوَقْد َرآَها ِلِرَضاُه ِباْلَعْيِب، َواِ 

 .(2)أِلَنَُّه اَل ُيْجَبُر َعَلى إْصاَلِح ِمْلِكِه " َعَلى َصاِحِب الدَّاِر ِباَل َجْبٍر َعَلْيِه؛

َقَبِة اَل ُيْجَبُر َعَلى إْصاَلِحَها َسَواٌء َكاَن الَِّذي َيْحتَاُج إَلى وقال الخرشي : " َأنَّ َماِلَك الرَّ
ْصاَلِح َيُضرُّ ِبالسَّاِكِن َأْم اَل َوَسَواٌء َكاَن ُيْمِكُن َمَعُه السُّْكَنى َأْم اَل َوَسَواٌء َحَدَث َبْعَد َعْقدِ   اإْلِ

 .(3)اْلُمْكَتِري َبْيَن َأْن َيْسُكَن ِبَجِميِع اأْلُْجَرِة َأْو َيْخُرَج "اْلِكَراِء َأْم اَل َوُيَخيَُّر 

ِحيِح ِمْن اْلَمْذَهِب "  . (4)وقال المرداوي: " َوَلْيَس َلُه إْجَباُرُه َعَلى التَّْجِديِد. َعَلى الصَّ

                                                 

؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج: )د.ط(، 6/80(.  ينظر: حاشية ابن عابدين: 1)
 .             6/67؛ االنصاف: 3/79م(: 1995-ه1415ن: دار الفكر، بيروت، )

 .2/399مجمع االنهر:   (.2)
 . 7/52(.  شرح مختصر خليل للخرشي:3)
 .  4/444؛ المبدع في شرح المقنع: 6/68اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف:  (.  4)



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
627 

لى فكل من المالك للعين المؤجرة والوكيل الذي يقوم مقام المالك في التصرف ال يجبر ع
القيام باإلصالحات ولو كانت تخل بالتمكين من االنتفاع الن المالك ال يجبر على 

 اصالح ملكه.

ذهب ابن حبيب من المالكية الى ان المؤجر يجبر على اصالح العيوب  المذهب الثاني:
 اليسيرة التي يطيقها المؤجر، وال يجبر على اصالح العيوب الكثيرة.

ْصاَلِح َقاَل اْبُن َعْبِد جاء في حاشية الدسوقي: " ابْ  ُن َحِبيٍب َفَيُقوُل ُيْجَبُر اآْلِجُر َعَلى اإْلِ
َوِر َكَما اْقَتَضاُه َكاَلُم الشَّاِرِح َبْل  السَّاَلِم َوِبِه اْلَعَمُل َواْلِخاَلُف َلْيَس َعامًّا ِفي َجِميِع الصُّ

 (1)َخاصٌّ ِباْلُمِضرِّ اْلَيِسيِر َكاْلَهْطلِ 

ْصاَلُحإْجَماًعا "َوَأمَّا إْن كَ  .فالمالك للعين المؤجرة يجبر على (2) اَن َكِثيًرا َفاَل َيْلَزُمُه اإْلِ
االصالح اذ كان يسيرًا، اما اذا كان كثيرًا فال يجبر عليه عماًل بما جرى عليه العمل. 
وهو مبدأ معمول به في الفقه المالكي اذ انه يقوم على جلب المصلحة ودرء المفسدة او 

 تفرضها الضرورة. ظروف 

ذهب الشيخ تقي الدين بن تيمية الى ان المؤجر ُيجُبر على إصالح  المذهب الثالث:
 العيوب التي تحدث في العين المؤجرة مطلقًا ، سواء أكانت يسيرة أو كثيرة .

                                                 

ُق الَعِظْيُم الَقْطِر، َوِقْيَل: ُهَو الدَّاِئُم َما َكان. و 1) ِعْيُف الّداِئُم الُمَتَفرِّ في مختار  (.  الَهْطُل: اْلَمَطُر الضَّ
ْتح الطَّاِء الصحاح: تََتاُبُع اْلَمَطِر َوالدَّْمِع َوَسَياَلُنُه، ُيَقاُل: )َهَطَلِت( السََّماُء ِمْن َباِب َضَرَب، َو )َهَطاَلًنا( ِبفَ 

)َهاِطٍل( َوِديَمٌة  َو )َتْهَطااًل( َأْيًضا. َوَسَحاٌب )َهِطٌل( َوَمَطٌر َهِطٌل َكِثيُر اْلَهَطاَلِن، َوَسَحاِئُب )ُهْطٌل( َجْمعُ 
مراٌد به هنا )َهْطاَلُء( . َواَل ُيَقاُل: َسَحاٌب )َأْهَطُل( َوُهَو َكَقْوِلِهْم: اْمَرَأٌة َحْسَناُء، َواَل ُيَقاُل: َرُجٌل َأْحَسُن. وال

ر :نزوٌل الَماِء ِمن سقِف الدار. مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القاد
، ن: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، 5هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد، ط666الحنفي الرازي       )ت:

. القاموس المحيط: أبو طاهر، مجد الدين، محمد بن 326م(، ص1999 -ه1420بيروت،       )
ة ، ن: مؤسس8ه(، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط817يعقوب الفيروزآبادى )ت: 

 . 1071م(، ص2005 -هـ1426للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ) الرسالة
 . 4/54حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  (.  2)
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صَّ َعَلْيِه ِفي َغْلِق جاء في االنصاف: " َوَلْو َعمََّر ِفيَها اْلُمْسَتْأِجُر ِبُدوِن إْذِنِه َلْم َيْرِجْع ِبِه. نَ 
الدَّاِر إَذا َعِمَلُه السَّاِكُن. َوَيْحَتِمُل الرُُّجوَع ِبَناًء َعَلى ِمْثِلِه ِفي الرَّْهِن.. َوَحَكى ِفي التَّْلِخيِص: 

َوابُ  َقاَمِة َماِئٍل. َوُهَو الصَّ َر ُيْجَبُر َعَلى التَّْرِميِم ِبِإْصاَلِح ُمَكسٍَّر، َواِ  . َقاَل الشَّْيُخ َأنَّ اْلُمَؤجِّ
ِر ِباْلِعَماَرِة الَِّتي َيْحتَاُج إَلْيَها اْلمَ  َكاُن تَِقيُّ الدِّيِن )َرِحَمُه اللَُّه(: ِلْلُمْستَْأِجِر ُمَطاَلَبُة اْلُمَؤجِّ

. وقد عللوا ما ذهبوا إليه، بأن المستأجر قد استحق منفعة العين المعقود (1)اْلَمْأُجوُر "
والصحة؛ والوفاء بالعقد واجب، وعليه فيجبر المؤجر على إصالح عليها بصفة السالمة 

 . (2)هذا الخلل، وخاصة مع كونه يسيرًا ال مضرة فيه على المؤجر

هذا وقد اخذت التقنينات الفقهية الشرعية برأي جمهور الفقهاء. وقررت عدم إجبار المؤجر 
ْن اْمَتَنَع َصاِحُبَها َعْن  (:529بالصيانة فجاء في مجلة االحكام العدلية )اْلَمادَُّة  " ... َواِ 

 . (3)َأْعَماِل َهؤاَُلِء َفِلْلُمْستَْأِجِر َأْن َيْخُرَج ِمْنَها " 

(: " ال يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها 645وجاء في مرشد الحيران المادة )
 .(4)أجر "وترميم ما اختل من بنائها واصالح ميازيبها، وان كان ذلك عليه ال على المست

أما عن َموِقِف التشريعاِت الَقانونّية فُنالحُظ أن أغلبّيِة التشريعاِت قد نصت على إلزاِم 
المؤجِر على الصيانِة ُمطلقًا ، بل ذهبت إلى أبعِد من ذلَك إذ أعطت الحق للُمستأجِر 

                                                 

؛ مجموع الفتاوى: أبو العباس، تقي 146؛ القواعد في الفقه اإلسالمي: ص6/67اإلنصاف:  (.  1)
ح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، هـ  (، ت728الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:

م(: 1995-ه1416)د.ط(، ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، )
؛ االختيارات الفقهية: أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 31/201
 -ه1397معرفة، بيروت، )ه(، تح: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، ن: دار ال728)ت:

 .   1/495م(: 1978
نتائج البحوث وخواتيم الكتب: هذه نتائج وخواتيم رسائل علمية وأبحاث لمؤلفين مختلفين تحوي  (.  2)

تم تحميله في ربيع األول،  dorar.netخالصات ما فيها، )د.ط(، ن: موقع الدرر السنية على اإلنترنت 
 . 4/320ه(: 1433)
 . 1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة األحكام: 99حكام العدلية: صمجلة األ (.  3)
 . 164مرشد الحيران: ص (.  4)
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جاَء من القانون المدني العراقي إذ  750بالتنفيِذ العيني ، وهذا ما نصت عليِه المادة 
 فيها:" 

على المؤجر اصالح وترميم ما حدث من خلل في الماجور، ادى الى  .1
 اخالل في المنفعة المقصودة منه.

اذا امتنع المؤجر من الترميم ، كان للمستأجر ان يفسخ اإلجارة او ان يقوم  .2
 . (1)بالترميم بإذن المحكمة ،ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف " 

(: " يلزم المؤجر بالقيام باإلصالحات 567المادة ) ون المدني المصريوجاء في القان
 . (2)والترميمات الضرورية الالزمة لالنتفاع بالعين المؤجرة  "

(: " يلزم المؤجر ان يقوم بإصالح ما 681المادة ) وجاء في القانون المدني االردني 
 .(3)ة "يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصود

(  إذ هو ُمطابقًا لموقِف التشريعاِت 572المادة ) وجاء في القانون المدني الكويتي 
 .(4)السابقة"

ومن ِخالِل ماَتقّدم من عرٍض آلراِء الفقهاِء  تبّيَن لنا رجحاِن ما ذهَب إليِه الترجيح: 
لرأي ال يؤدي جمهور الفقهاء  ؛ألنه يحقق العدالة للطرفين، فبالنسبِة للمؤجر، فإن هذا ا

إلى اإلجحاف بحِق المؤجر   إذ أنه الزامه باإلصالحات قد تكلفه مبالغًا باهظًة قد تفوُق 
ما يتقاضاُه من ُأجرٍة في مجموِع سنواِت اإلجارة ، إضافة إلى ذلك ُكَلُه فإّن  التشدد على 

، ألنه يترتب المؤجر بإجبارِه على الصيانِة  يؤدي بالنهاية إلى اإلضرار بالقطاع التأجيري
عليه إحجاُم  الكثيرين من الولوج في االستثمار التأجيري خوفًا من تعسف يطالهم في هذا 

 المجال.

                                                 

 . 159موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني العراقي( : ص: ((1
 . 6/258الوسيط، السنهوري:  (.  2)
 .2/556القانون المدني االردني مع المذكرات االيضاحية:  (.  3)
 .427انون المدني الكويتي مع المذكرات االيضاحية: صالق (.  4)
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أما بالنسبِة للمستأجِر فإنَّ هذا اإلتجاه أعطى الحقَّ لُه بالخياِر في فسِخ العقِد والخروج من 
التشريعاِت القانونّيِة  العين المؤجرِة دوَن أن يتحّمَل نفقاِت اإلصالِح، وأما عن موقفِ 

الُمعاصرة ، فقد جاءت ُمنافية للعدالة التي جاءت بها الشريعة اإلسالمّية ، فقد أعطت 
الشريعة اإلسالمّية للمالك ُحرّيِة التصرِف في ُملِكِه وأنُه الُيجبُر على إصالِح ُملكِه ، فالبدَّ 

لحِة ُكلٍّ من المؤجِر من إعادِة النظِر في النصوِص القانونية في ضوِء رعايِة مص
 والُمستأجِر.

 المطلب الثاني: التزامات المستأجر فيما يتعلق بالصيانة.

ان عالقة المستأجر بالعين المؤجرة هي عالقة حفظ لها واستيفاء لمنفعتها، ولذلك ينبغي 
 ان تدور التزاماته في فلك هذه العالقة وفيما يأتي بيان لها:

 ق بحفظ العين المؤجرة:المستأجر يتحمل تبعية ما يتعل .1
ان العين المؤجرة امانة في يد المستأجر ينبغي عليه ان يحافظ عليها، فاذا تعرضت للتلف 
 او الهالك او فقدان شيء منها نتيجة عمله وتقصيره كان ضامنًا لها، ويتحمل تبعية ذلك. 

 (: 76مادة )ال واذا تلفت بدون تقصير منه فال يضمن وبهذا اخذ القانون المدني العراقي 
 الماجور أمانة في يد المستأجر. .أ 
 . (1)واستعمال المستأجر على خالف المعتاد تعد، فيضمن الضرر المتولد منه " .ب 

ومثال ذلك: ان السفينة لو غرقت من موج او ريح او نحوهما لم يضمن، ويضمن اذا 
ني في المادة تلفت بعمله عمال جاوز فيه القدر المعتاد. وبهذا اخذ القانون المدني االرد

(692. ) 
 المستأجر يتحمل تبعية ما يتعلق باستيفاء المنافع: .2

اذا كان المؤجر مطالبا بتمكين المستأجر من العين المؤجرة الستيفاء االنتفاع بالمعروف ، 
فان المستأجر يتحمل تبعية كل ما يلزم لالستيفاء ففي اجارة الدار للسكنى يأتي بالفرش 

 واالثاث واالتون.

                                                 

 . 162موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(: ص (.  1)
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ْن اْخَتَلَفا ِفي اأْلَُتوِن َمْن َبَناُه؟ َفاْلَقْوُل ِلْلُمْسَتْأِجِر؛ أِلَنَّ الظَّاِهَر جاء ف ي الفتاوى الهندية: " َواِ 
 .(1)َأنَّ اْلُمْسَتْأِجَر ُهَو الَِّذي َبَناُه ِلَحاَجِتِه إَلْيِه "

، َكاْلَحْبِل َوالدَّْلِو َواْلَبْكَرِة، َفَعَلى وفي إجارة البئر قال ابن قدامة: " َوَما َكاَن اِلْسِتيَفاِء اْلَمَناِفعِ 
 .(2)اْلُمْكَتِري "

 العرف ومدى اعتباره في تحديد التزامات المستأجر: .3
ان للعرف دورًا كبيرًا في تحديد التزامات المستأجر فيما يتعلق بالصيانة، فاذا وجد عرف 

اذا كان العقد مطلقا، مطرد فيما يلزم المستأجر من اعمال الصيانة اعتبر ذلك العرف 
غير مقيد بشرط من الشروط التي تخالف ذلك العرف؛ الن الشرط مقدم على العرف؛ 
وذلك الن العرف دليل شرعي معتبر، ولم يرد في شان تبعية الصيانة نصوص من القرآن 
او السنة فيما نعلم، وانما يتبع في ذلك العرف السائد الذي ال يتناقض مع القواعد العامة 

اِم ِفي من  تحقيق العدل ورفع الضرر وغير ذلك، جاء في المبسوط: " َوِعَماَرُة اْلَحمَّ
اِم؛ أِلَنَّ اْلَمْنَفَعَة اْلَمْقُصوَدَة ( 3) َصاُروِجة ْصاَلِح ِقْدِرِه َعَلى َربِّ اْلَحمَّ َوَحْوِضِه َوَمِسيِل َماِئِه َواِ 

اِم اَل َتِتمُّ إالَّ ِبَهِذِه اأْلَْشَيا َرُه ِباْلَحمَّ ِء َوَعَلى اْلُمَؤاِجِر َأْن ُيَمكَِّن اْلُمْستَْأِجَر ِمْن ااِلْنِتَفاِع ِبَما َأجَّ
َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي ُهَو َمْقُصوُدُه َوأِلَنَّ اْلَمْرِجَع ِفي َهَذا إَلى اْلُعْرِف َوِفي اْلُعْرِف َصاِحُب 

ُل َهِذِه اأْلَْعَمالَ  اِم ُهَو الَِّذي ُيَحصِّ  .(4)" اْلَحمَّ

                                                 

 . 4/481الفتاوى الهندية:  (.  1)
 . 6/91؛ الشرح الكبير على متن المقنع: 8/33المغني:  (.  2)
لِحياُض والَحّمامات والِبَرك وغْيُرها...، وهي َأْخاَلٍط الصاروجُة: "النُّوَرُة َوَأْخاَلُطَها، ُتَصهرُج بها ا (.  3)

َزاَلِة الشَّْعِر". العين: أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن  ُتَضاُف إَلى اْلِكْلِس ِمْن ِزْرِنيٍخ َوَغْيِرِه َوُتْسَتْعَمُل إِلِ
براهيم السا170عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: مرائي، )د.ط(، ن: ه(، تح: مهدي المخزومي وا 

؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أبو العباس، أحمد 6/46دار ومكتبة الهالل، بغداد، )د.ت(: 
ه(، )د.ط(، ن: المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(: 770بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي )ت:

2/629 . 
 .  15/157المبسوط، السرخسي:  (.  4)
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وجاء في المغني: " َيْلَزُم اْلُمْكِرَي ُكلُّ َما َجَرْت اْلَعاَدُة َأْن ُيوَطَأ ِبِه اْلَمْرُكوُب ِللرَّاِكِب، ِمْن 
َمامِ  (2)ِلْلَجَمِل، َواْلَقَتبِ (1)اْلِحَداَجةِ   يِر،الَِّتي ِفي َأْنِف اْلَبعِ  (4)الَِّذي ُيَقاُد ِبِه اْلَبِعيُر، َواْلَبرَّةِ ( 3)َوالزِّ

ْن َكاَن َفَرًسا، َفاللَِّجاُم َوالسَّْرُج. إْن َكاَنْت اْلَعاَدُة َجاِرَيًة َبْيَنُهْم ِبَها.  َواِ 

ْن َكاَن َبْغاًل َأْو ِحَماًرا َفاْلَبْرَذَعةُ  َكافُ ( 5)َواِ  ْطاَلُق  ؛(6)َواإْلِ أِلَنَّ َهَذا ُهَو اْلُعْرُف، َفُحِمَل اإْلِ
  َعَلْيِه.

، َواْلَحْبِل الَِّذي ُيَشدُّ ِبِه َبْيَن (7)َما َيِزيُد َعَلى َذِلَك، َكاْلَمْحِمِل، َواْلَمَحاَرةِ  َعَلى اْلُمْكَتِري
اَجِة اْلَمْحِمَلْيِن َأْو اْلَمَحاَرَتْيِن؛ أِلَنَّ َذِلَك ِمْن َمْصَلَحِة اْلَمْحِمِل، َواْلِوَطاِء الَِّذي ُيَشدُّ َفْوَق اْلِحدَ 

                                                 

 َوِهي الَقَتُب بَأداِته، مّما يوضٌع على الَبِعير للَغْزِو. تاج العروس من جواهر القاموس:الِحَداَجة:  (.  1)
بيدي )ت: هـ(، تح: مجموعة من 1205أبو الفيض، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق، الملّقب بمرتضى الزَّ

 .  5/470المحققين،       د: دار الهداية، )د.ت(: 
 .  1/198ع على قدر سنام البعير. الصحاح: القتُب: رحل صغير يوض (.  2)
الِزماُم: "الخيُط الذي ُيَشدُّ في الُبَرِة أو في الِخشاِش ثم يَشدُّ في طرفه الِمقوُد. وقد يسمى المقود  (.  3)

 . 5/1944زمامًا" الصحاح: 
ِمْن َشَعر. النهاية في غريب  (.  الُبَرُة: َحْلَقة من ٌنَحاس ُتْجعل ِفي َلْحم اأْلَْنِف للبعير، وُربما َكاَنتْ 4)

الحديث واألثر: أبو السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
هـ(، تح: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، )د.ط( ، ن: المكتبة 606الجزري ابن األثير )ت:

 . 1/122م(: 1979-ه1399العلمية، بيروت، )
ِف اْلَبْرذَعُة: ِحْلٌس ُيْجَعُل َتْحَت الرَُّجِل ِبالدَّاِل َوالذَّاِل َواْلَجْمُع اْلَبَراِذُع َهَذا ُهَو اأْلَْصُل َوِفي ُعرْ  (.  5)

 . 1/43َزَماِنَنا ِهَي ِلْلِحَماِر َما ُيْرَكُب َعَلْيِه ِبَمْنِزَلِة السَّْرِج ِلْلَفَرِس. المصباح المنير: 
َكاِف َعَلى اْلِحَماِر َفُهَو َبْرَذَعٌة. فهو بمنزلة السرج للفرس. والجميع: األَكافُ  (.  6) : َما ُيوَضُع َتْحَت اإلِْ

هـ(، 537األُكف. طلبة الطلبة: أبو حفص، نجم الدين، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي )ت:
مس العلوم ودواء كالم العرب ؛ ش84ه(: ص1311)د.ط(،  ن: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، )

ه(، تح: حسين بن عبد اهلل العمري ومطهر 573الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت:     من 
م(: 1999 -ه1420(، ن: دار الفكر، بيروت، )1بن علي اإلرياني ويوسف محمد عبد اهلل، )ط

1/296 . 
دُِّدون، وُيْجَمع باألَلف والتاِء. وقيل: الَمَحاَرُة: َمْنِسُم الَبِعير، الَمَحاَرُة: ِشْبُه الَهْوَدج، والَعامَّة ُيشَ  (.  7)

 .  11/106َوُهَو َما َبْيَن النَّْسر ِإَلى السُّْنُبك. تاج العروس: 
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ل في تعليل جعلها على المكتري؛ أِلَنَّ َذِلَك َخاِرٌج َعْن اْلَبِهيَمِة اْلُمْكَتَراِة َتْحَت اْلَمْحِمِل، وقا
 . (1) َوآَلِتَها، َفَلْم َيْلَزْمُه، َكالزَّاِد "

(: " 763وقد اخذت القوانين المدنية بذلك: فجاء في القانون المدني العراقي المادة )     
 التي يقضي بها العرف ".  على المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة

/ْا(: " يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات 695وجاء في القانون المدني االردني المادة )
 التي تم االتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها ". 

 اشتراط الصيانة على المستأجر:  .4
ا اشترطت الصيانة ان للشروط دورا بارزا في تحديد االلتزامات والحقوق في العقود، فاذ

على المستأجر فهل تلزمه ام ال؟ ان الحكم في ذلك يختلف باختالف تحمل تبعية 
 الصيانة.

فاذا كانت الصيانة مما ال يتحمل تبعيتها احد من المستأجرين او المؤجرين كاإلصالحات  .أ 
 التحسينية، او اإلصالحات التي تعتبر كإنشاءات جديدة فإنها تمت على المستأجر بالشرط

: َوَأمَّا التَّْحِسيُن َوالتَّْزِويُق، َفاَل َيْلَزُم َواِحًدا ِمْنُهَما؛ أِلَنَّ ااِلْنِتَفاَع (2)المقترن، قال بن قدامة
 ُمْمِكٌن ِبُدوِنِه ".  

اذا كانت الصيانة مما تكون تبعيتها على المؤجر كاإلصالحات الضرورية ألصل العين  .ب 
باب انكسر فقد اتفق الفقهاء على انه ال يجوز المؤجرة كبناء جدار انهدم او اصالح 

اشتراط ان تكون تلك الصيانة على المستأجر ويعتبر الشرط غير صحيح، وعقد اإلجارة 
 فاسدا.

َة َعَلى (3)قال السرخسي َجاَرُة؛ أِلَنَّ اْلَمَرمَّ َة َعَلى اْلُمْستَْأِجِر َفَسَدْت اإْلِ : " َفِإْن اْشَتَرَط اْلَمَرمَّ
َذا َشْرٌط ُمَخاِلٌف ِلُمْقَتَضى اْلَعْقِد، ثُمَّ اْلَمْشُروُط َعَلى اْلُمْستَْأِجِر ِمْن َذِلَك َأْجُرُه َوُهَو اآْلجر َفهَ 

َجاَرَة ".  َفِة َوَجَهاَلُة اأْلُْجَرِة تُْفِسُد اإْلِ  َمْجُهوُل اْلِمْقَداِر َواْلِجْنِس َوالصِّ

                                                 

 . 8/93المغني:  (.  1)
 .8/33المغني:  (.  2)
 . 15/157المبسوط، السرخسي:  (.  3)
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ُر َعَلى اْلُمْكَتِري النََّفَقَة اْلَواِجَبَة ِلِعَماَرِة اْلَمْأُجوِر : ولو َشَرَط اْلُمَؤجِّ (1) وجاء في كشاف القناع
َجاَرِة؛ َأْو َجَعَلَها َأْي النََّفَقَة َعَلى اْلَمْأُجوِر ُأْجَرًة َلمْ  ؛  َلْم َيِصحَّ أِلَنَُّه ُيَؤدِّي إَلى َجَهاَلِة اإْلِ َيِصحَّ

 أِلَنََّها َمْجُهوَلٌة".   
صح اشتراط كون الصيانة على المستأجر اذا كانت تبعتها في وعليه نقول :انه ال ي

األصل على المؤجر؛ ألن هذا الشرط يعتبر مخالف لمقتضى العقد وهو ان تبعية الصيانة 
ألصل العين المؤجرة تكون على المؤجر ال على المستأجر، كما ان ما يدفعه المستأجر 

 رة، ومنفعة للمؤجر.في اعمال الصيانة تكليفا للمستأجر زائدا على االج

كما ان النفقات التي يدفعها المستأجر في اعمال الصيانة تكون اجرة مضافة الى االجرة 
المتفق عليها، وهي مجهولة المقدار، وهذا يؤدي الى جهالة مقدار االجرة اإلجمالي، ومن 

 ثم يؤدي الى عدم صحة الشرط وفساد العقد،
تتغير صورها واشكالها بتغير الزمان والمعطيات إنَّ اعمال الصيانة من المعامالت التي 

العلمية الجديدة، ولذلك ال اشكال في تقسيمها الى اقسام جديدة؛ الن االصل في 
المعامالت اإلباحة، ولكن ال بد من تحديد تبعية كل منها على المؤجر او المستأجر وفق 

ة ما بوقود او زيت او ماء، الضوابط الفقهية فمثال: الصيانة التشغيلية المرتبطة بتزويد آل
او قياس حرارة المحرك والتأكد من سالمة االلة خالل فترة عملها تكون تبعيتها على 
المستأجر؛ ألنها تتعلق باستيفاء المنفعة بالمعروف الذي يطالب به المستأجر في الفقه 

 منكسر.االسالمي، وال تتعلق بالتمكين من االنتفاع: كبناء الجدار المنهدم، والباب ال
 

ولكن لو كانت الصيانة مثال وقائية تتمثل في تغيير بعض االجزاء الجوهرية والتي 
تستهلك او تتلف في فترات دورية تقع تبعتها على المؤجِر ؛ ألنها جوهرية و اساسية في 
العين المؤجرة، وهي الزمة الستيفاء المنافع ويمكن ان يمثل ذلك بـ" البالتين وأسالك 

المركبة، كما ان هناك صيانة طارئة قد تحدث في إصالح عطل فني غير التوصيل " في 
متوقع مما قد يترتب عليه تغيير أجزاء هامة وجوهرية تكون تبعتها على المؤجر؛ ألنها 

                                                 

 . 4/21كشاف القناع عن متن اإلقناع:  (.  1)
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صالح الباب المنكسر  تدخل تحت التمكين من االنتفاع،فهي تشبه بناء الجدار المنهدم وا 

(1) . 
 

ستأجر بالصيانة عن العين المؤجرة لقاء تخفيض االجرة اذا االتفاق على قيام المكما أنَّ 
كانت اعمال الصيانة مما يسهل معرفتها وتقديرها كما في صيانة العقارات فيكون عقد 

 الصيانة إجارة يشترط فيها معلومية االجرة والعمل.
ر فاذا كانت اعمال الصيانة محددة وتتسم بالطابع الموسمي، فيجوز االتفاق مع المستأج

على ان يقوم بها نيابة عن المؤجر مقابل مبلغ معين يحسم من االجرة وفي حالة تكييف 
عقد الصيانة على انه اجارة ال يجوز االتفاق مع المستأجر على ان يقوم بالصيانة 
الطارئة مقابل تخفيض االجرة؛ وذلك لجهالة اجرة عقد اإلجارة االصلي. وانما يجوز 

أجر بالصيانة، ويرجع بنفقات تلك الصيانة على المؤجر او االتفاق على ان يقوم المست
، وفقًا للقاعدة الفقهّية  (2)يحسمها من االجرة المطلوبة، باعتباره وكياًل عن المؤجر 

   )تمَّ بحمِد اهلِل ) . (3)الضرر والضرار " 
 الخاِتَمُة :

بإكمالِه، نورُد بعَض ما توصلنا  فبعَد توفيِق اهلل تعالى َلَنا ِبكتابِة هذا البحث، ومنِِّه علينا
 وتوصياٍت وكما يأتي:  إليِه من نتائج
 أواًل: النتائج:

                                                 

صيانة االعيان المؤجرة وتطبيقاتها في معامالت المصارف: د. محمد عثمان شبير،د.ط ،  (.  1)
 . 772م(: ص1993نشر: دار الكتب العلمية ،)بيروت : 

 .772صيانة االعيان المؤجرة وتطبيقاتها: ص ((2
نشر: دار القلم، ه(، )د.ط(، 1357شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )ت: ((3

؛ قواعد الفقه: محمد عميم اإلحسان المجددي 1/164(: 19القاعدة الثامنَة عشرة، )المادة: 
(: 252م(: القاعدة رقم )1986-ه1407كراتشي، ) -البركتي،)د.ت(،        ن: الصدف ببلشرز

1/106      .   
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إنَّ األعذار : هو عجز العاقِد عن الُمضي في العقِد إال بتحمِل ضرٍر زائٍد لم يستحُق في  .1
 العقِد.. 

ان األعذار توجب فسخ العين المؤجرة اذا ظهر أو طرأ على العين المؤجرة ضرر يلحق  .2
، كعيب او هالك او غصب او تغيير المقصود بما في -عدم استيفاء المنفعة-لمستأجر ا

 -العقد ، وتعذر االنتفاع به او حصول امر يمنعه الشرع من االتمام بموجب العقد       
، فان الشرع يمنع قلع العضو الصحيح، وهذا ما -كشفاء الم السن المستأجر على قلعها

 صرح به جمهور الفقهاء. 
ان األعذار مبنية على حدوث الضرر، فكل عذر للمؤجر او المستأجر يجعلها في حالة  .3

اضرار بحيث يكون في الزامها بتنفيذ العقد ضررا لم يستحقه في العقد يعتبر عذرا في 
الفسخ اذا كان يمنع استيفاء المنفعة منعا مطلقا، أما اذا لم يمنع استيفاء المنفعة بالشكل 

نها ال يعد عذرا في فسخ اإلجارة،وان األعذار المشار اليها في هذه الكلي، وال ينقص م
الدراسة مع تطابق واختالف اراء الفقهاء فيها ، تندرج اغلبها تحت قاعدة: " ال ضرر وال 

 ضرار "، والتي تمنع حصول الضرر ألحد المتعاقدين اثناء زمن العقد. 
لمستأجر من االنتفاع بها، لكن ال المؤجر يتحمل تبعية صيانة العين المؤجرة لتمكين ا .4

 يجبر على القيام بالصيانة؛ الن المالك ال يجبر على إصالح ملك نفسه.
للعرف دور بارز في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالصيانة  .5

 لألعيان المؤجرة.
 
 
 : ثانيًا : التوصيات  

ة التي تناولت مسألِة تحميِل تبعّيِة صيانِة إعادة النظر في النصوِص القانونّيِة الوضعيّ  .1
المأجوِر وجعِل تبعيتها على المؤجِر ُمطلقًا دوَن الُمستأجِر ؛ ألن هذا يتنافى مع أحكاِم 
الشريعة اإلسالمّيِة التي أعطت للمالِك ُحرّيِة التصرِف في ُملكِه ، ومن ثَمَّ عدُم إجباِر 

إيذاًء وضررًا يلحُق بالمؤجِر ، مّما يؤدي إلى المالِك على إصالِح ملكِه ، ألن في ذلَك 
 تعطيِل اإلستثماِر التأجيري مّما ينعكُس سلبًا على االقتصاِد الوطني للبالِد والعباِد.
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جعُل الضرِر الّذي يلحُق بالمنفعِة الُمراُد الوصوُل إليها هو ِمعياُر الفسُخ الّذي يمنُح  .2
، فإذا كان العيُب ُيلِحُق ضررًا جسيمًا بالمنفعِة للمستأجِر أثَر ظهوِر العيِب في المأجوِر 

ال فال يثبُت حق الفسِخ للمستأجِر.  كاَن للُمستأجِر حُق الفسِخ ، وا 
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Sharia and legal provisions for termination of the leased 

property in the lease contract and the lessor and lessee 

obligations towards 

Comparative study 
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Abstract 
The subject of acceptable reasons for the dissolution of the 

Leased Premises in the lease and the obligations of both the lessor 

and the lessee and determine the dependence of it on them of 

important topics in Islamic jurisprudence and contemporary laws, so 

I search scholars old excuses that allow the dissolution of the 

Leased Premises and are Tvsali, but some contemporary 

applications the appearance of the eye leased And whoever bears 

the dependency of its maintenance increases the importance of this 

issue on the grounds that it touches people in their daily dealings, 

and it is not nearly free of days except when a contract for lease has 

been concluded, so this came The study is to shed light on the 

statement of what relates to people in their daily dealings, especially 

leasing contracts, and the implications of their termination. 

 


