
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 التحرير حزب أمير الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي" أسئلة على

 سؤال جواب

 معه التعامل وكيفية التجاري األصل

 Najmeddine Khcharem إلى

 :السؤال

 الرحيم نبسم هللا الرحم

 ،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم ،الجليل شيخنا

 صبحت عرفا في كامل البالد وكذلك قانونيا.أحكم معاملة تجري عندنا في تونس و على السؤال ودأ

ال بمقابل مادي إن يسترجع محله أوبعد سنين ال يستطيع صاحب المحل  فيه للتجارة دكانا شخص جرأيستحيث 

صل التجاري( للبيع ن يعرض ما يعبر به عندنا )باألأجر أتالمس يستطيع لكحيان يقدر بمبلغ كبير. كذوفي بعض األ

ن أصل التجاري. مع العلم األ على العوض هو عطاهأذا إال إن يمنع ذلك أخر وال يستطيع صاحب المحل آجر ألمست

 .المحل صاحب خرجهأذا إحصل له خسارة تن أجر من الممكن أالمست

 .ية على منهاج النبوةالثان الراشدة الخالفة بقيام لنا وعجل فيك هللا بارك

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعليكم

 :يلي ما تقرير من بداية بد ل السؤال هذا على لإلجابة: أولا 

 التجارية وكالمحالت للسكنى كالدور األعيان إلجارة بالنسبة وهي بعوض، المنفعة على عقد هي اإلجارة -1

 تم فإذا للمؤجر، المستأجر يدفعه عوض مقابل إلخ،... التجاري المحل لاستعما أو السكنى منفعة على عقد ونحوها

 يتصرف أن وللمستأجر اإلجارة مدة للمستأجر مملوكة المؤجرة العين منفعة صارت الشرع أحكام وفق اإلجارة عقد

 .الشرعية التصرفات بها

 بموافقة إال وإلغاءه العقد فسخ (والمستأجر )المؤجر العقد طرفي أحد يستطيع ال أي الزم عقد اإلجارة عقد -2

 .وقته انقضاء قبل اإلجارة عقد بإنهاء ينفرد أن للمستأجر وال للمؤجر يصح فال اآلخر، الطرف

 أن يجوز وال إلخ،... سنة أو شهر أو بيوم اإلجارة مدة تحديد فيجب محدد، بوقت مؤقت عقد اإلجارة عقد -3

 ...لومةمع زمنية مدة تحديد دون مطلقة اإلجارة تكون

 إلى المستأجرة العين يرد أن المستأجر فعلى والمستأجر المؤجر بين تجديده يتم ولم اإلجارة عقد انتهى إذا -4

 المؤجرة العين منفعة فقط أخرج بل المؤجر ملكية عن المؤجرة العين ُيخرج لم اإلجارة عقد ألن المؤجر، وهو مالكها

 المؤجرة العين رد المستأجر على فيجب اإلجارة عقد انتهى فإذا د،العق مدة للمستأجر وجعلها المؤجر ملكية عن

 .المؤجر إلى أي مالكها إلى بمنفعتها

 :يلي كما سؤالك على اإلجابة تكون السابق البند في المذكورة األمور على بناء: ثانياا 

 في التجاري المحل وهي) المأجورة العين يؤجر أن المستأجر وأراد بعد تنته لم اإلجارة عقد مدة كانت إذا -1

 استيفاء فله للمستأجر هي المؤجرة العين منفعة ألن األصلي المؤجر إذن أخذ دون ذلك فله آخر لمستأجر السؤال(،

 أكثر أو أقل أو األول للمؤجر دفعها التي األجرة بمقدار هو العوض أكان سواء لغيره يؤجرها أن وله بنفسه المنفعة



 في جاء... مناسبا   يراه ما وفق الشرعية التصرفات بها يتصرف أن فله األول للمستأجر هي المؤجرة العين منفعة ألن

 :يلي ما األعيان" "استئجار باب الثاني الجزء اإلسالمية الشخصية كتاب

 يكون عليه المعقود فإن ذلك، شابه وما والسيارات والدواب الدور كاستئجار األعيان منافع على العقد ورد ]إذا

 تم ومتى. المأجور منفعة منفعته تساوي الذي الشيء إلى ينظر أن محتما   المثل أجر تقدير ويكون عين،ال منفعة

 أو دابة أو سكناها، فله دارا ، استأجر فإذا استأجرها، التي العين منفعة يستوفي أن للمستأجر صار فقد العين استئجار

 ألن بأنقص، أو بأزيد أو استأجرها ما بمثل قبضها إذا ةالمستأجر العين يؤجر أن وللمستأجر. يركبها أن فله سيارة

 برأس يجوز عقد وألنه عليها، العقد فجاز فيها التصرف يجوز أنه بدليل المنافع، قبض مقام قام المستأجرة العين قبض

 الضرر، في دونها وما المنفعة، تلك مثل يستوفي أن فله لمنفعة العين استأجر إذا أنه إالا . بنقصان أو بزيادة فجاز المال

 فإن يستحقه، ما غير أو حقه، من أكثر يستوفي أن له يجوز ال ألنه المنفعة، تلك مثل من أكثر يستوفي أن له وليس

 يجز لم كذا، لمسافة سيارة اكترى وإن الحمل، من أخف الراكب ألن عليها يحمل أن له يجوز ال ليركبها، دابة اكترى

 للخشب مخزنا   يجعلها أن له ليس ليسكنها، دارا   استأجر وإن لها، استأجرها التي افةالمس من أكثر مسافة يركبها أن له

 العين على ورد إذا العقد أن والحاصل. السكنى من الدار على ضررا   أكثر يكون مما ذلك، شاكل ما أو الحديد أو

 كبيع وحدها، العين على يرد قد العقد فإن هذا وعلى. إجارة كان بعوض العين منفعة على ورد وإذا بيعا ، كان بعوض

 كبيع وحدها، الثمرة على يرد وقد دار، كبيع منفعتها مع العين على يرد وقد ثمره، بيع دون صالحه بدا ثمر له شجر

 تعتبر ال التي المنفعة على ورد فإذا. الدار كسكنى بعين المجسمة غير المنفعة على يرد وقد صالحه، بدا الذي الثمر

 يملك كذلك التصرفات، سائر بها ويتصرف العين، يملك للعين المشتري أن وكما بيعا   يكن ولم ةإجار كان عينا  

 بدا إذا الشجر ثمر لمشتري أن فكما. التصرفات سائر بها يتصرف أن وله باالستئجار، ملكها التي المنفعة المستأجر

 ذلك الثمر مشتري يملك كما منفعتها لكيم ألنه يؤجرها أن العين لمستأجر كذلك شجره، على وهو يبيعه أن صالحه

 االستئجار حين العين قبض ألن قبضها، إذا المستأجرة العين يؤجر أن للمستأجر يجوز فإنه وعليه. اشتراه الذي الثمر

 استئجار تم ومتى. الشجرة على الثمرة كبيع عليها العقد فجاز فيها التصرف يجوز أنه بدليل المنافع، قبض مقام قائم

 أن فله ملكه، ألنها استأجرها التي العين منفعة في الشرعية التصرفات جميع المستأجر ملك منفعتها وقبض العين

 فيملك المنفعة يملك ألنه جاز، ائةمبخمس وأجرها بخمسين استأجرها فلو بلغت، مهما يراها التي باألُجرة يؤجرها

 مبلغ دفع وهو - وغيرها والدور للمخازن بالخلو ىيسم ما فإن هذا وعلى. استأجرها بما ال هو، يراه بما تأجيرها

 شيء وال جائز - منه يستأجر من قبل من األول للمستأجر المخزن أو للبيت المقدرة األجرة على زيادة المال من معين

 وهذا له، يدفع عليها زائد وبمبلغ المقدرة، باألجرة لغيره استئجاره في الذي المخزن أو الدار يؤجر المستأجر ألن فيه

 استأجره ما تأجير له يجوز ألنه جائز، أمر وهو بها، استأجرها التي األُجرة على بزيادة استأجرها التي للعين تأجير

 [.اشتراه عما بزيادة قبضه بعد المبيع كبيع بزيادة فيجوز المال برأس يجوز عقد ألنه استأجره، مما بأنقص أو بأزيد

 .يةاإلسالم الشخصية كتاب من النقل انتهى

 عن عوضا   يطلب أن للمستأجر فيجوز العقد انتهاء قبل المؤجرة العين يسترد أن المؤجر أراد إذا وكذلك -2

 يزيد أن وله لإليجار هو دفع ما مثل يطلب أن وله اإلجارة، عقد مدة من بقي فيما استيفاءها يستطيع ال التي المنفعة

 فإن العقد زمن من الباقية المنفعة عن عوض دفع المؤجر يقبل لم فإذا... مناسبا   يراه ما ذلك في يفعل وينقص، عليه

 .آخر لمستأجر أي المؤجر لغير يؤجرها أن وله العقد، انتهاء حين إلى منفعتها ويستوفي العين يمسك أن للمستأجر

 لعينا يسترد أن المؤجر وأراد موعده بانتهاء السؤال( وفق التجاري )للمحل اإلجارة عقد انتهى إذا أما -3

 يجوز وال ملكه، ألنها المؤجر صاحبها إلى المؤجرة العين برد شرعا   ملزم المستأجر فإن التجاري( )المحل المؤجرة

 في مبين هو كما األصلي، لصاحبها العين رد أجل من المال( من )مبلغ عوض دفع يشترط أو ردها يرفض أن له

 .الثاني الجزء اإلسالمية الشخصية كتاب من األعلى في االقتباس

 :فيه جاء وقد 20/1/2014في وذلك المسألة هذه من أجزاء حول سؤال جواب أصدرنا أن سبق وقد: ثالثاا 

 ...آخر مستأجر إلى للمأجور ستأجرالم تأجير -1]

 األجرة من أقل أو أكثر بأجرة العقد، في المذكورة اإلجارة مدة خالل لغيره البيت يؤجر أن البيت جرتألمس يجوز

 يملك المستأجر أن أي بعوض، المنفعة على عقد هي اإلجارة ألن وذلك صاحبه، من المحل بها أجراست التي



 فإنه للسكن استاجره فإن العقد، في المذكورة اإلجارة مدة خالل له استؤجر فيما ولكن المأجور بمنفعة التصرف

ن أن ويجوز فيه، َيْسكن أن له يجوز ، روعمش تصرف بأي فيه السكنى من غيره يمكِّ  التي وباألجرة... إجارة أو هبةا

 تجاري كمكتب يؤجره أن يجوز فال أخرى، لمنفعة يؤجره أن له يجوز ل ولكن اآلخر، المستأجر مع عليها يتفق

 اإلجارة مدة عن تزيد لمدة يؤجره فال اإلجارة، مدة خالل ذلك يكون نأ يجب كذلك. للسكن استأجره قد كان إذا مثالا 

 .األصلية

 تتأثار ال العين دامت ما الحنابلة(، عند واألصحا  والشاافعياة والمالكياة )الحنفياة الفقهاء جمهور به يقول الحكم وهذا

لف، فقهاء من كثير أجازه وقد المستعمل، باختالف  .بزيادة أم األجرة بمثل أكان سواء السا

ر المالك أي للمالك، التأجير كان إذا اختلفوا ولكنهم  احتاج مثال   أشهر ثالثة بعد ثم سنة، مدة رلمستأج بيته أجا

 اختلفوا المسألة هذه... منه المستأجر ويخرج الباقية، التسعة األشهر المستأجر من يستأجره أن فأراد البيت المالك

 انتهى [...فيها مختلفة آراء ولهم فيها،

 :معه التعامل وكيفية التجاري(، )األصل عليه يطلق ما مسألة بقيت: رابعاا 

 المنقولة األموال جميع يشمل معنوي منقول )مال: بأنه به اآلخذين بعض عند التجاري األصل عرف لقد -1

 وسمعة ُزبناء على وجوبا التجاري األصل )يشتمل: وقالوا تجارية(، أنشطة عدة أو تجاري نشاط لممارسة المخصصة

 الكراء في والحق والشعار التجاري االسمك األصل الستغالل الضرورية األخرى األموال كل أيضا ويشمل تجارية،

 والخدمة والتجارة الصنع وعالمات والرخص االختراع وبراءات واألدوات والمعدات والبضائع التجاري واألثاث

 هذا ووفق. لألصل( الملحقة الفنية أو األدبية أو الصناعية الملكية حقوق كل عامة وبصفة الصناعية والنماذج والرسوم

 :األموال من نوعين يشمل أنه يتبين التجاري األصل لواقع البيان

 .حقيقية قيمة ذات أموال وهي إلخ،... واألدوات والمعدات كاألثات مادية عناصر -أ

 عناصر وهي إلخ،... الصناعية الملكية وحقوق االختراع وبراءات التجارية كالسمعة مادية غير عناصر -ب

 ...معنوية قيمة ذات

 منفعة وهي المؤجرة العين منفعة عن مختلف شيء أنه يتبين التجاري(، )األصلبـ سمىي ما واقع بدراسة -2

 يسمونه ما ذلك في يدخل وال... التجاري للنشاط العقار استعمال هي العقار فمنفعة... تجاري كمحل المستعمل العقار

 العين منفعة على زائد شيء وه المعنوية والعناصر المادية العناصر بفرعيه التجاري فاألصل التجاري(، )األصل

 المحل بتأثيث يقوم حين المستأجر بفعل الحقا   يكتسب التجاري األصل وهذا... الحالة هذه في العقار أي المؤجرة

 تجارية سمعة للمحل وتصبح الالزمة واألدوات األجهزة فيه ويضع العالقة ذات للتجارة المالئم النحو على التجاري

 .إلخ... تجاري ونشاط وزبائن

 وفق كانت إذا ونحوها واألجهزة واألدوات كاألثاث شرعا   مباحة مادية عناصر التجاري األصل في توجد -3

 السمعة مثل مباحة مادية غير عناصر فيه توجد وكذلك... كالتماثيل محرمة مواد فيه توجد وقد... الشرع أحكام

 الحقوق بعض مثل اإلسالم في جائزة غير معنوية اصرعن فيه وتوجد... ونحوها التجارية والعالمة التجاري والشعار

 ...ونحوها االختراع وبراءات الطبع كحقوق الفكرية بالملكية المتعلقة المعنوية

 فال محرمة معنوية أو مادية عناصر على يشتمل تأجيره أو نقله أو بيعه المراد التجاري( )األصل كان إذا -4

 على يشمل يكن لم إذا أما. فيه المحرمة العناصر من أوال   التخلص بغيين بل عنه، العوض بأخذ به التصرف يجوز

 .الحقا   المبين وفق عنه العوض أخذ مع يبادل أن فيصح مباحا ، كان أي محرمة، معنوية أو مادية عناصر

 بعوض التجاري األصل ويبادل التجاري المحل يؤجر أن للمستأجر فيجوز منته غير اإلجارة عقد كان إذا -5

 يعيد أن كذلك وله... التجاري للمحل اإلجارة لعقد الباقية المدة وذلك األصلي المؤجر إذن يلزمه وال آخر ستأجرلم

العقار )المحل التجاري( إلى صاحبه المؤجر مقابل عوض للمنفعة ولألصل التجاري، وكل ذلك إذا كان األصل 

 التجاري مندرجا  تحت المباح... وخالل مدة اإلجارة.

 انتهى عقد اإلجارة للعقار )المحل التجاري(، فإن ما يسمى باألصل التجاري فيه نظر. والذي أرجحه هو:إذا  -6
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ر(، األصلي صاحبه إلى التجاري المحل يرد أن المستأجر على  ماديا ، كان فما التجاري، لألصل بالنسبة وأما )المؤجِّ

 لها المستأجر منفعة فتنتهي التجارية وسمعته المحل شهرة وأما... ونحوه كاألثاث ملكه، فهو يبيعه أو يأخذه أن فله

 األصل فهذا... له كحق عنها تعويضا   يأخذ أو يبيعها حتى يملكها ال المستأجر فإن ذلك وبعد اإليجار، عقد بانتهاء

 اإلجارة عقد بانتهاء بل بيعها، له يحق حتى اإلجارة عقد انتهاء بعد المستأجر يملكها منفعة ليس المعنوي التجاري

 .اإلجارة مدة خالل يملكها كان التي المعنوية المنفغة لهذه المستأجر ملكية تنتهي

 ضرتها، مع للزوجة القسمة حق أو الشفعة حق مثل المعنوية المنفعة هذه يرون الذين المعاصرين بعض أما -7

 أمر هي التجارية سمعةال وحق الحقوق هذه بين المقارنة فإن الحق، هذا عن البدل أخذ يجيزون الفقهاء بعض وأن

 :التالية لألسباب صحيح وغير تماما   مختلف

 ...المطلق الحقا  - )د: المنافع موضوع في الكويتية الفقهية الموسوعة في جاء -أ

ا دا   كان إذا الحقا  أنا  الحنفياة فقهاء بعض عند فالقاعدة الحقوق عن االعتياض وأما  يجوز ال فإناه الملك عن مجرا

 ...به ويرجع الشافعة في حقاه بطل بمال عنه صالح فلو، الشافعة كحقا ، عنه ضاالعتيا

ا  أن يمكن المسائل لبعض التاتباع بعد لكن، ذلك معرفة في إليها االستناد يمكن قاعدة إلى يشيروا فلم الحنفياة غير أما

 كحقا  منفعة   والا  عين سلي ما أو ،المال لىإ يئول ال الاذي الحقا  أنا  يعتبرون والحنابلة الشاافعياة إنا : الجملة في يقال

وجة وهبة الشارط، خيار وحقا  الشافعة، تها، يومها الزا ا ،عنه االعتياض يجوز ال فهذا لضرا  مال إلى يئول كان ما أما

دا  القصاص كحقا   .عنه االعتياض يجوز فإناه ،بالعيب والرا

وجة أجاز تيمياة ابن إنا  إذ الجملة في وهذا تها يومها هبتها عن ضالعو أخذ للزا  من حقوقها سائر وعن لضرا

 من ويؤخذ، غيره من ال المشتري من الشافعة حقا  عن االعتياض جواز أحمد اإلمام عن رواية في أناه كما، القسم

 عن االعتياض عندهم فيجوز لإلنسان ثبت حقا  كلا  عن العوض أخذ يجيزون أناهم المالكياة عند وردت الاتي المسائل

وجة هبة وعن الشافعة تها يومها الزا  (.ذلك وغير لضرا

 الحق دام ما يكون فهذا لضرتها الزوجة يوم حق أو الشفعة حق عن العوض بأخذ يقولون الذين فالفقهاء -ب

 وابتعد جواره من ارتحل إذا أما جارا   الشفعة صاحب يكون عندما فهو الشفعة لحق فبالنسبة... زواله بعد وليس قائما ،

 فحق هنا وهكذا... مثال   طلقت إذا وليس زوجة وهي الحق هذا تملك فهي للزوجة بالنسبة وكذلك... الشفعة حق فقد فقد

 فلم السمعة هذه في حقه انتهى فقد اإلجارة مدة انتهت فإذا استئجاره، خالل هو والشهرة بالسمعة باالنتفاع المستأجر

 ...تمديدها على اتفق إذا إال المدة انتهاء بعد المأجور يخلي بل عنه العوض ويأخذ يبيعه له حقا   تعد

 اإلجارة مدة خالل للمستأجر حقا المعنوي التجاري األصل هذا جعل عن الوضعية القوانين في المذكور أما

 التجاري األصل ثمن له دفع إذا إال اإلجارة مدة انتهاء عند المأجور يخلي وال وشراء بيعا به يتصرف وبعدها

 .الشرعية األحكام أمام وزن وال له مةقي ال فهذا المعنوي،

 .وأحكم أعلم وهللا المسألة هذه في أرجحه ما هذا

 

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم

 هـ1443 شعبان 08

 م11/03/2022 الموافق

 :الفيسبوك على هللا( )حفظه األمير صفحة من الجواب رابط
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