
 
 

 
 
 

 : عقد إجارة املوصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر

 دراسة فقهية تطبيقية
 
 
 
 
 
 
 

 عامر عبد الرؤوف الديرشوي
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة مالاي
 كواالملبور

2017 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 دراسة فقهية تطبيقية وصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر:عقد إجارة امل
 

II 
 

 
 
 

 : عقد إجارة املوصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر
 تطبيقيةدراسة فقهية 

 
 
 
 
 

 عامر عبد الرؤوف الديرشوي
 
 
 
 
 

 هحبث مقدم لنيل درجة الدكتورا
 
 
 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة مالاي
 كواالملبور

2017 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 دراسة فقهية تطبيقية وصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر:عقد إجارة امل
 

II 
 

 ملخص

عددة واليت تعددت العقود اليت أتخذ هبا البنوك اإلسالمية ومنها عقد إجارة املوصوف يف الذمة بصوره املت

مشلت جماالت خمتلفة يف احلياة املالية املعاصرة، ويهدف حبث عقد إجارة املوصوف يف الذمة صوره 

يغة هذا العقد يف الرتاث الفقهي اإلسالمي واستخراج اإلحكام صفه يف التمويل املعاصر إىل بيان وتوظي

تبويبها وترتيبها لكي يسهل استيعاب هذا واملسائل الفقهية والضوابط اخلاصة اهلامة املتعلقة هبذه الصيغة و 

، واخلروج بصورة واضحة متكاملة عنه، وذلك بتأصيله وبيان التكييف الفقهي املالئم له وحترير العقد

املذاهب الفقهية يف جواز إجارة املوصوف يف الذمة من عدمه، وخاصة املذهب احلنفي الذي ِشيع عنه 

ون معيناً، والقيام بوضع الضوابط املتعلقة بعقد إجارة املوصوف وحصرهم اإلجارة فيما يك لهعدم إجازته 

، وبيان مميزات هبذا العقديف الذمة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وبيان الصور املعاصرة للتمويل بعقد 

عقد إجارة املوصوف يف الذمة اليت أتخذ هبا البنوك، وكذلك بيان خماطره وسبل احلد منها، وقد اتبعت 

الذي يعتمد على استخراج آراء الفقهاء يف إجارة املوصوف يف الذمة من  :حبثي هذا املنهج املكتيبيف 

وذلك خالل  :الكتب املعتمدة، وذلك يف فصول الرسالة املتعددة، واملنهج االستقرائي التحليلي املقارن

ح بينها ما أمكن، واملنهج تتبع آراء الفقهاء يف املسألة وحتليل اآلراء وعرض األدلة ومناقشتها والرتجي

وقد خلص وذلك مقابالت بنكية لالطالع على مدى التعامل هبذه الصورة من عقد اإلجارة،  :ميداين
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البحث إىل نتائج عديدة من أمهها أن إجارة املوصوف يف الذمة مشروعة يف املذاهب األربعة، وأن العقد 

ال جيوز أتخريها، أما إذا كان العقد بلفظ إذا مت بلفظ السلم وجب تسليم األجرة يف جملس العقد و 

اإلجارة جاز أتجيل األجرة، وأنه جيوز االعتماد على مؤشر متغري منضبط لتحديد األجرة؛ ألنه وإن كان 

متغري لكنه منضبط يؤدي إىل العلم القاطع النايف للجهالة، وجيوز أن تكون األجرة من غري النقود، سواء 

و ثياب أو منفعة أو غريها من األمور، وأن إجارة املوصوف يف الذمة ال أكان عينًا أخرى مثل حنطة أ

تنفسخ هبالك أو تلف العني أو املنفعة املوصوفة يف الذمة وكذا العمل املوصوف يف الذمة، بل على املؤجر 

أن يقدم بدهلا، وأن ال ضمان على املستأجر يف إجارة املوصوف يف الذمة إن تلفت العني املستأجرة 

ل املستأجر إن كان فعله معتادًا أو مأذواًن فيه، وعليه الضمان إذا تعدى أو فرط فيه، وأن البنوك بفع

عقد إجارة املوصوف يف الذمة الذي يقتضي  :أتخذ بعقد إجارة املوصوف يف الذمة بعدة طرق منها

فة إىل ذلك بدمج للمالك مبجرد انتهاء العقد، كما تقوم ابإلضا -منفعة ورقبة  –بعودة العني املؤجرة 

عقود أخرى بعقد إجارة املوصوف يف الذمة منها " عقد املشاركة املتناقصة وعقد اإلجارة املنتهية 

ابلتمليك وعقد االستصناع"، وأن البنوك ال تشرتط على العميل دفع األجرة عند العقد بل جتيز أتخريها 

 يف هناية البحث، واحلمد هللا رب العاملني.لوقت يتفق عليه أطراف العقد، وغريها من النتائج اليت سرتد 
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Abstrak 

Pelbagai bentuk akad telah digunakan oleh institusi perbankan hari ini 

seperti aqad “Ijarah al-mawsuf fi al dhimmah” dengan pelbagai bentuk 

dan pendekatan. Kajian ini yang bertajuk (Ijarah al-Mawsuf fi al-

Dhimmah: bentuk dan aplikasinya Dalam Aktiviti Perbankan) adalah 

bertujuan untuk menjelaskan bentuknya yang sedia ada dalam 

perbincangan fiqh muamalat hukum, permasalahan dan garis panduan 

khusus yang berkaitan dengan aqad ini. Hal ini penting untuk disusun 

semula perbincangannya bagi memudahkan pemahaman tentang akad ini. 

Bagi mencapai tujuan tersebut pengkaji telah mengenalpasti asal usul 

akad ini dengan memberikan takyif fiqhi yang tepat untuknya 

sebagaimana yang wujud dalam perbincangan ilmu Fiqh. Pengkaji juga 

membentangkan penjelasan tentang pandangan mazhab-mazhab fiqh 

terhadap aqad tersebut samaada penggunaannya dibolehkan ataupun tidak 

yang mana mazhab Hanafi antara yang dikatakan sebagai tidak 

membenarkan berurusan dengan aqad ini. Mereka cuma membenarkan 

aqad dalam urusniaga yang tertentu dan hakiki sahaja. Kajian ini juga 

telah meletakkan garis panduan yang berkaitan dengan aqad ini supaya 

ianya menjadi satu aqad yang patuh syariah. Pengkaji juga menerangkan 

bentuk-bentuk semasa dan terkini bagi aqad ini dalam sektor kewangan 

dengan menerangkan ciri-ciri aqad yang digunapakai, risiko akad tersebut 
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dan serta cara penyelesaiannya. Pengkaji telah menggunakan kaedah 

perpustakaan untuk mengenalpasti semua pendapat ilmuan fiqh yang 

berkaitan dengan aqad “Ijarah mausuf fi zimmah” ini daripada sumber-

sumber yang diperakui. Pengkaji juga menggunakan kaedah analisis 

induktif dan komperatif dalam membandingkan pendapat-pendapat 

ilmuan tersebut. Disamping itu pengkaji juga menggunakan kaedah 

kajian lapangan dengan mengadakan temubual dengan pihak bank dalam 

usaha mendapatkan maklumat sejauhmana pihak bank berurusan 

menggunakan aqad ini dalam urusniaga kewangan mereka. Hasil kajian 

pula mendapati bahawa aqad “Ijarah mawsuf fi al-dhimmah” ini diterima 

oleh empat mazhab fiqh yang utama . Jika sekiranya lafaz yang 

digunakan dalam aqad tersebut adalah alaf “salam” maka serahan 

sewaan hendaklah dilakukan semasa majlis akad berlangsung dan tidak 

boleh melewatkannya. Manakala sekiranya aqad tersebut dengan lafaz 

”ijarah” maka boleh melewatkan serahan sewaan. Ianya juga boleh 

bergantung kepada petanda-petanda boleh ubah yang tertentu untuk 

menetapkan “ujrah”. “Ujrah” pula boleh digunapakai selain daripada 

matawang, iaitu dengan menggunakan barangan yang lain seperti 

gandum, pakaian, barang yang boleh dimanfaatkan dan lain-lain. Aqad 

“Ijarah mawsuf fi al-dhimmah” ini juga tidak akan terbatal dengan 

rosaknya benda, barangan atau perkhidmatan yang telah disifatkan 
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terdahulu. Bahkan pihak yang mengambil upah hendaklah 

mengemukakan gantiannya dan tidak akan dikenakan gantirugi kepada 

penyewa sekiranya benda yang disewa rosak disebabkan perlakuan yang 

biasa atau perlakuan yang diizinkan. Manakala penyewa akan dikenakan 

tuntutan ganti rugi apabila berlaku kecuaian dalam menggunakan harta 

sewaan. Bank yang dikaji oleh pengkaji telah menggunakan aqad “Ijarah 

mausuf fi zimmah” dalam pelbagai bentuk antaranya aqad “Ijarah 

mausuf fi zimmah” yang memerlukan pemulangan semula benda yang 

disewa kepada pemilik bilamana selesainya aqad. Pihak bank juga telah 

menggabungkan aqad “ijarah al mausuf fi zimmah” ini dalam bentuk ini 

dengan aqad-aqad yang lain seperti aqad “al musyarakah al 

Mutanaqisah”, aqad “al Ijarah al muntahiyah bi al-tamlik” dan aqad “al 

istisna’’. Pihak bank juga tidak mensyaratkan kepada pelanggan 

membayar sewa ketika aqad dijalankan bahkan caj boleh dilewatkan 

kesuatu tempoh yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad  
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Abstract 

One of the prevalent contracts carried out by Islamic banks is forward 

contract, which is applied in different forms, embodies differentarenas in 

contemporary financial services.  

The research aims to discourse the formulation of this contract in the light 

of Islamic jurisprudential heritage and to study the provisions and general 

maxims surrounding this contract for the purpose of having an accurate 

legal grounding and juristic formation. In addition, this study strives to 

analyse the permissibility of this contract in the schools of Islamic law 

particularly in Hanafi School, as it considers forward contract as illegal 

and restricts the lease to be specified.  

The School also explicates the contemporary applications of the forward 

contract in the banks and its specifications followed by an elucidation of 

its risks and resolutions.  

The researcher has adopted a library research method to collect various 

juristic opinions of the forward contract. The researcher has used 

comparative method. The researcher has defended on the various juristic 

opinions and their evidences followed by a discussion and therefore 

prefers one opinion to others. 

As part of field study, the researcher conducted interviews with bank 

officials to have better understanding about the application of this 
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contract in Islamic banks. This study has reached to several significant 

findings; among them isthatthe four Sunni schools validates the forward 

contract and the payment has to be done on spot if Salam contract has 

been used as means of contract, which is unlike the Ijarah contract in 

whichinstalment is acceptable. Furthermore, a variable index can be used 

as rent indicative if it is reliable and based on definite knowledge and 

non-cash items, which are also accepted for payment, no matter whether 

they are properties like wheat and cloths or any other usufruct. However, 

the forward contract is not terminated due to destruction or damage of the 

subject matter. In this situation, the lessor has to recompense in lieu and 

the lessee is not liable if damage happened follows his normal or allowed 

use while he has to provide the financial coverage in the event of 

transgression and violation 

 Finally, banks apply different forms under this contract such as as 

diminishing partnership, Ijarah muntahia bittamleek, Istisna, and banksdo 

not ask the tenant to pay the rent on spot instead it tolerates late 

payments. 
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 اإلهداء
 إىل....

 سيد الربية ومعلم البشرية حبييب ونور عيين حممد صلى هللا عليه وسلم.

 إىل....

والديَّ الكرميني اللذين غرسا يفَّ حب العلم الشرعي منذ نعومة أظفاري، وشجعاين على حتصيله، جزامها 

 هللا عين كل خري.

 إىل....

 ب هللا ثرامها وجعل اجلنة مثوامها.، طيَّ يزين تغمدمها هللا تعاىل برمحتهجديَّ العز 

 إىل....

 الغالية اليت قضت معي كل حلظات إعداد هذه الرسالة وسهرت على خدميت طوال تلك األايم. زوجيت

 إىل....

 جعلهما هللا تعاىل من العلماء العاملني، وأسعدين هبما يف الدارين. ولديَّ العزيزين يوسف وعبد الرؤوف

  إىل ....

  وأخي حممد رشيد اللذان كاان خري عون يل يف كل مراحل إعداد هذه الرسالة.خايل عبد هللا

 إىل ....

 إخويت وأصدقائي الذين وقفوا جبانيب أثناء إعداد الرسالة.

سائاًل املوىل عز وجل أن يتقبله مين وأن يثقل به صحائف أعمايل يوم ال  إليهم مجيعًا أهدي هذا العمل

 تى هللا بقلب سليم.ينفع مال وال بنون إال من أ
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 شكر وتقدير

ذو داتو أواًل إىل أكادميية الدراسات العليا جبامعة مالاي املاليزية ممثلة ابلدكتور أتقدم يف هذا املقام ابلشكر 

للمشرفني الكرميني اجلزيل الكفل أدامه هللا ذخرًا لطالب العلم الشرعي وسندًا هلم، كما أتقدم ابلشكر 

بقبول اإلشراف على  اتكرم ذانلوالربوفيسوره داتني نور نعيمة بنت عبد الرمحن، الالدكتور أمني النهاري 

أمامي السبل، وحفظتين  ماالنافعة، ولقد أانرت تعليماهت ماوتوجيهاهت ماين بنصائحهاهذه الرسالة، وأحتف

مث  إىل حد بعيد من الوقوع يف الزلل، فما كان يف هذه الرسالة من جهد مربور فبفضل هللا تعاىل

هللا  ماهللا عين كل خري، وأدامه امنها براء، فجزامه كان فيها من هنات وزالت فمين ومها  ، ومامابفضله

 تعاىل ذخراً لطلبة العلم الشرعي.
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 مقدمة  
د هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على خري خلقه سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني احلم

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
 : وبعد

يقها يف احلياة العملية تذخر كتب الفقه اإلسالمي ابلكثري من عقود املعامالت اليت إن مت استثمارها وتطب
اص والبنوك واملؤسسات على حٍد سواء، وتعاجل هذه البنوك جمموعة من الفائدة على األشخ اً كثري   جلبت

من العقود اليت هي أساس املعامالت اإلسالمية، ومن ضمنها عقد اإلجارة الذي لقي الكثري من 
االهتمام من قبل فقهاء االقتصاد اإلسالمي، ففيه من الصيغ ما جيعله من الركائز األساسية يف ساحة 

 الراهن.املعامالت يف العصر 
: دراسة عقد إجارة املوصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر"وأييت طرح هذا املوضوع 

يف هذا السياق حيث سيسعى الباحث من خالله إىل تقدمي دراسة شرعية مؤصلة عن  "فقهية تطبيقية
ة واضحة متكاملة عقد إجارة املوصوف يف الذمة، وإزلة اللبس عن مسائلة املهمة هبدف اخلروج بصور 

عن هذا العقد وميزاته املالية، مث البحث ودراسة مدى إمكانية االستفادة من عقد إجارة املوصوف يف 
الذمة يف التمويل املعاصر الذي تتبناه الشركات والبنوك اإلسالمية لتكون من مجلة البدائل املطروحة أمام 

ذلك ببيان الصور املعاصرة للتمويل بعقد إجارة البنوك اإلسالمية إىل جانب بيع املراحبة والشركات و 
املوصوف يف الذمة واليت تشمل قطاعًا واسعًا وتليب حاجات كثرية لشرائح اجملتمع املتنوعة، وبيان مميزات 
عقد إجارة املوصوف يف الذمة اليت أتخذ هبا البنوك، وكذلك بيان خماطره وسبل احلد منها مما جيعله لبنة 

كة ر واسعة من املسلمني تيمم حنوها اتالشريعة اإلسالمية الشامخ فتجعل شرحية  أخرى تضاف إىل صرح
لكمال الشريعة واستيعاهبا ملستجدات احلياة ومرونتها وإثبات أن هذه  ا البنوك الربوية، ويف هذا إبرازوراءه

وضبطه مبا  الشريعة مل تقف ولن تقف أبدًا يف وجه التطور والتقدم املادي واحلضاري بل تقوم برتشيده
حيقق العدالة، ويقطع املنازعات وجيعل الناس يف مأمن من الوقوع يف براثن اجلشع والشره الذي يفسد 

 األخالق واملروءة ويوقع العداوة والبغضاء والتحاسد بني الناس.

 مشكلة البحث
ملوصوف يف ال ختلو مصادر الفقه اإلسالمي الرتاثية من التطرق بعبارات موجزة وقصرية لعقد إجارة ا

الذمة بصفته نوعًا من أنواع اإلجارة، فتذكر هذه املصادر ما يتعلق هبا من أحكام فقهية يف صورهتا 
التقليدية البسيطة حسب ما كان معروفاً يف عصرهم كاستئجار دابة يف الذمة، أو تقدمي خدمة يف الذمة، 

 : أو غريها، وتكمن مشكلة هذا النوع من العقود يف عدة جوانب هي
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حتتاج إجارة املوصوف يف الذمة إىل بيان تكييفها الفقهي، فقد تلتبس بعقد السلم أو االستصناع، فهي 
تشبه السلم من حيث إهنا متليك ملنافع موصوفة يف املستقبل، وتشبه االستصناع أيضًا من حيث إهنا 

ا، علمًا أبن ارتباطها ندرج حتتهمت اعلهجيالتزام أبداء عمل معني، فهل هذا التشابه مع هذين العقدين 
ابملنفعة اليت ميتلكها مريدها إمنا هي لفرتة حمدودة، وبعدها يعود حمل العقد بعينه ومنفعته إىل املالك، 

األمر الذي جيعلنا ال جنيز إضفاء صفة السلم عليه، ويف اإلجارة اليت يكون فيها العمل يف الذمة فهل  
ناع أم أن افرتاقهما يف احملل من حيث كون العمل هو كون العمل على العامل جيعلها من ابب االستص

حمل العقد يف إجارة املوصوف يف الذمة والعني املوصوفة يف الذمة هي حمل العقد يف االستصناع ال 
العمل، جيعلنا ال نستسيغ إلباس هذا العقد تكييف االستصناع، ويف كون املادة والعمل على طرف واحد 

على طرف واملادة على طرف آخر يف عقدان هذا ما جيعلنا نرتيث قبل أن يف االستصناع، وكون العمل 
نسميه استصناعاً، لذا جيب التحقق من تكييف هذا العقد حىت نكون على علم اتم أبحكامه اليت نسري 

 عليها.
ومن األمور اليت حتتاج إىل بيان ما نسب لبعض املذاهب الفقهية من أقوال غري دقيقة، فقد نسب إىل 

نزيه محاد يف كتابه هب احلنفي القول بعدم مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة،حيث يقول الدكتور املذ
" وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية إجارة الذمة، فذهب : مالت املالية املعاصرة ما يلييف فقه املعا

 أهنا غري جائزة أصاًل، مجهورهم من الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل جوازها يف اجلملة، وذهب احلنفية إىل
ؤَجر معيناً، وعلى ذلك فال جيوز يف اإلجارة ورود 

ُ
ألن من شروط صحة عقد اإلجارة عندهم كون امل

ويقول الدكتور أمحد نصار يف حبثه  (1)العقد على منفعة موصوفة يف الذمة، غري متعلقة بذات معينة"،
عية اإلجارة املوصوفة يف الذمة فذهب احلنفية " اختلف الفقهاء يف مشرو : فقه إجارة املوصوف يف الذمة

إىل املنع من إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة واشرتطوا أن تكون العني املؤجرة معينة، وذهب 
فهل هذه  (2)مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل جواز إجارة العني املوصوفة يف الذمة"،

حلنفي أم أن نصوص مذهبهم حتمل يف طياهتا ما يثبت عكس ذلك وتقول النسبة صحيحة للمذهب ا
 جبواز إجارة املوصوف يف الذمة؟.

كما قد ظهرت يف أايمنا هذه صور كثرية إلجارة املوصوف يف الذمة تبعًا للتطور اهلائل الذي شهده 
المية، كتطبيق عقد عصران احلاضر، وهذه الصور حتتاج إىل بيان مدى مطابقتها مع أحكام الشريعة اإلس

                                      
 .329دمشق دار القلم، الطبعة األوىل، ص  -سورايعاصرة، ، يف فقه املعامالت املالية امل1428/2007؛ نزيه محاد (1)
، فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات، 2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار (2)

 3 -مايو 21ة والعمل اخلريي بديب، املنعقد بتاريخ حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمي
 ، ومن اجلدير ابلذكر أن حبث الدكتور نصار هو من أوائل البحوث اليت كتبت يف إجارة املوصوف يف الذمة وأشهرها.7يونيو، ص 
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إجارة املوصوف يف الذمة يف اخلدمات الصحية والعالجية والتعليمية وغريها من الصور الكثرية واملتنوعة 
 واليت تشمل قطاعاً واسعاً من اجملتمع.

هذا العقد ليتم االلتزام هبا والسري عليها ليكون الشخص على بينة لصور عدم وجود ضوابط واضحة و 
عليه وعلى معرفة مبا له وما عليه من حقوق وواجبات، إذ من املعلوم وجوب جتنب الغرر  ْقِدمي ُ اتمة ملا 

 يف العقود ما أمكن ويف وضع ضوابط للعقد جتنب لذلك.
ومنها أيضًا إبراز امليزات اليت جتعله أداة متويلية مناسبة على صعيد األفراد وصعيد املؤسسات والبنوك، 

األخرى، وإبراز خماطر هذا العقد وطرق احلد منها لتكون من الصيغ  وجتعلها مقَدمة على بعض العقود
 املفضلة لدى البنوك والعمالء على حد سواء.

علمية مستقلة بدراسة  -حسب اطالعي –إجارة املوصوف يف الذمة عقد فرد ي: مل وختامًا أقول
 دى البنوك اإلسالمية.املعاصرة، وكيفية التطبيق ل ومستفيضة أتيت عليه كله، وتشتمل على تطبيقاته

 أسئلة البحث
 : فيما يلي األسئلة اليت يسعى البحث اإلجابة عنها

 عقد إجارة املوصوف يف الذمة؟املقصود بما  -1
 التكييف الفقهي الصحيح لعقد إجارة املوصوف يف الذمة؟ما  -2
 ؟وما هي ضوابطها ما حكم الصور املعاصرة لعقد إجارة املوصوف يف الذمة -3
 ؟مدى إمكانية االستفادة من عقد إجارة املوصوف يف الذمة يف التمويل املعاصرما  -4
 ر عقد إجارة املوصوف يف الذمة، وما هي احللول للمخاطر اليت تكتنفه؟طميزات وخماما  -5

 أهداف البحث
 : يهدف البحث إىل حتقيق جمموعة من األمور منها

 ارة املوصوف يف الذمة.إلجارة وأحكامها العامة كمدخل إلجاب التعريف -1
التعريف بعقد إجارة املوصوف يف الذمة وأحكامه، واخلروج بصورة واضحة متكاملة عن هذا العقد  -2

 وميزاته املالية.
 بيان التكييف الفقهي املالئم لعقد إجارة املوصوف يف الذمة. -3
 .وضوابطها بيان حكم الصور املستجدة إلجارة املوصوف يف الذمة -4
 .كيفية تطبيق إجارة املوصوف يف الذمة يف البنوك حمل الدراسة  بيان -5
 ، وكذلك بيان خماطره وسبل احلد منها.وف يف الذمةميزات عقد إجارة املوصإبراز  -6
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 أمهية املوضوع
 : أتيت أمهية املوضوع من جوانب متعددة أمهها

حياة الناس وهو توظيفه من  تعلقه ابملال الذي هو عصب احلياة وجبانب مهم منه يكثر وقوعه يف -1
 خالل عقد اإلجارة اليت ال يفوقها يف األمهية غري البيع من حيث احلاجة إليها وكثرة وقوعها.

تعلقه ابلبنوك واملؤسسات املالية يف تعامالهتا وسعيه لتقدمي الصور املشروعة من التمويل من خالل  -2
 إىل غريه من بدائل التمويل الربوي. عقد إجارة املوصوف يف الذمة لتكون بدياًل آخر يضاف

البحث فيها، ففيه الكثري  يغين عنبيان أن جواز إجارة املوصوف يف الذمة عند املذاهب األربعة ال  -3
وك الصيغ املالية اليت تكرسها البن من املسائل املهمة اليت حتتاج إىل بيان وتفصيل ليأخذ العقد دوره يف

 اإلسالمية خلدمة عمالئها.
برازه لكمال الشريعة واستيعاهبا ملستجدات احلياة ومرونتها وإثبات أن هذه الشريعة مل تقف ولن إ -4

تقف أبدًا يف وجه التطور والتقدم املادي واحلضاري بل تقوم برتشيده وضبطه مبا حيقق العدالة، ويقطع 
ألخالق واملروءة ويوقع املنازعات وجيعل الناس يف مأمن من الوقوع يف براثن اجلشع والشره الذي يفسد ا

 العداوة والبغضاء والتحاسد بني الناس.
من الباحث يف إثراء املكتبة اإلسالمية اليت ال تزال حباجة إىل املزيد من الدراسات  إسهاماً كونه ميثل   -5

 املعاصرة اليت ختدم البنوك وتقدم هلا سبل االستثمار املشروع.

 منهج البحث
 : ما أييتيتمثل املنهج الذي سأتبعه في

الذي يعتمد على استخراج آراء الفقهاء يف إجارة املوصوف يف الذمة من الكتب : املنهج املكتيب -1
 املعتمدة، وذلك يف فصول الرسالة املتعددة.

وذلك خالل تتبع آراء الفقهاء يف املسألة وحتليل اآلراء وعرض : املنهج االستقرائي التحليلي املقارن -2
 الرتجيح بينها ما أمكن.األدلة ومناقشتها و 

( وبنك أبو ظيب Maybank Islamicوذلك إبجراء مقابلة مع أحد ممثلي بنك ): منهج ميداين -3
اإلسالمي، لالطالع على مدى التعامل هبذه الصورة من عقد اإلجارة، وللوقوف على العقبات اليت 

 وسبل تذليلها. -إن كانت مثة عقبات-حتول دون توسعهم يف األخذ هبا 

 حدود املوضوع
 : سينحصر البحث ضمن احلدود التالية

سينحصر موضوع البحث يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة وذلك بذكر تعريف العقد : حدود موضوعية
وتكييفه الفقهي وأحكامه وبيان أنواعه وشروطه، وأهم الصور اليت تقوم هبا البنوك استنادًا على هذا 
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ام إال يف الفصل األول، وكذلك لن يتعرض لإلجارة من الباطن العقد، ولن يتطرق لإلجارة بشكل ع
وسندات اإلجارة إال مبا خيدم إجارة املوصوف ابلذمة )وذلك بتعريفها وبيان أحكامها اليت ختدم 

 املوضوع(.
وبنك أبو ظيب  (Maybank Islamicاملقارنة بني اجلوانب املشرتكة ملا يقوم به بنك ): حدود مكانية

نسبة لعقد إجارة املوصوف يف الذمة، وحتليلها استنادًا لألحكام الشرعية اليت مت تناوهلا يف اإلسالمي ابل
 فصول الرسالة.

وابإلضافة ملا سبق فإن البحث سيتطرق يف املسائل اليت انقشها ملا مت النص عليه يف املعايري الشرعية هليئة 
 إلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي.احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومعيار ا

 مصطلحات البحث
على أن تكون يف بصفات يتفق عليها  ضبوطةالواردة على منفعة م هي: إجارة املوصوف يف الذمة -

 التنازع. مضبوطة بصفات معينة تسد أبوابمعينة لكنها  ليست، كسيارة أو سفينة الذمة
موصوفة يف الذمة وصفًا دقيقًا مينع  -ألعيان -إجارة منافع  هي: إجارة املنافع املوصوفة يف الذمة -

 التنازع.
هي إجارة خدمات موصوفة يف الذمة تقدمها بعض املؤسسات، : إجارة اخلدمات املوصوفة يف الذمة -

 كالتعليم اجلامعي أو االتصاالت أو غريها.
 املؤجرة لعنياب من االنتفاع مكن شخص آخرتمستأجر العني املؤجرة ب هو قيام :من الباطن اإلجارة -

 ملدة معلومة وأبجر معلوم.
خدمات، و منافع و أعيان  أشياء عديدة من متثل ملكية متساوية القيمصكوك  هي :سندات اإلجارة -

 .جارةعلى أساس عقد اإل تقوم

 الدراسات السابقة يف املوضوع
فرقة، غري أين مل أعثر يف الدراسات لقد بذل الباحثون جهدًا مشكورًا يف إثراء هذا املوضوع بكتاابت مت

املعاصرة على من أفرد هذا النوع من اإلجارة بكتابة متخصصة وإمنا ُجلُّ ما ُكِتَب فيه أحباٌث قدمت 
نظرًا لطبيعة البحوث اليت تقدم للمؤمترات –ملؤمترات أو ندوات، وعلى الرغم من كوهنا مفيدة إال أهنا 

من : أقول -والتطرق جلزئية معينة دون سواها ... وما إىل ذلك والندوات وما يتحكم هبا من احملاور
خالل نظريت القاصرة وجدت أن هذه البحوث ال تغطي جوانب املوضوع بصورة كافية وأنه ال يزال 

 حباجة إىل الكتابة فيه، واالستفادة منه يف طرق التمويل املعاصر.
 : صلة ابملوضوعومما وقفت عليه من الكتاابت واألحباث املعاصرة ذات ال
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لألستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.  "عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية" -1
 : قسمه إىل أربعة فصول وهي وهو كتاب صغري احلجم

أحكام عقد اإلجارة عمومًا وأركانه، وموجبات عقد اإلجارة وشروطه، وأنواع اإلجارة : الفصل األول
ليه، وحتدث عن طريقة حصر العقود الوارد على عقد اإلجارة وذلك ابلنظر إليها من والعقود الواردة ع

جانب التوقيت الزمين وحتديد العمل والتعيني، أو ابلنظر إىل املعقود عليه من حيث منافع األعمال 
ر واألعيان، ومل حتظ إجارة املوصوف يف الذمة فيه إال بذكر عابر يف حدود الصفحتني أو دون ذلك، ذك

ته ابختصار، وذكر صور إلجارة املوصوف يف الذمة إجارة املوصوف يف الذمة وشروط صحفيها معىن 
وفقًا ملا ورد يف كتب الفقهاء السابقني، ومل يتطرق البحث إىل أحكام عقد إجارة املوصوف يف الذمة 

 وسبل توظيفها يف التمويل املعاصر.
أمحد : "ا يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدماتفقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهت" -2

 حبث، 2009حممد حممود نصار، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول بديب/
صغري يف ثالثني صحيفة تقريباً، قسمه الباحث إىل مبحثني حتدث يف األول عن تعريف إجارة املوصوف 

اعه، وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، مث قارن بني إجارة املوصوف يف الذمة وبعض يف الذمة ومشروعيته وأنو 
صيغ املعامالت مثل االستصناع واجلعالة، وحتدث يف الثاين عن إجارة املوصوف يف الذمة والتطبيقات 
املعاصرة من حيث اخلصائص التمويلية لعقد إجارة املوصوف يف الذمة، وتطبيق إجارة املوصوف يف الذمة 
لتمويل اخلدمات يف املؤسسات اإلسالمية بذكر الصور العامة لتطبيق إجارة املوصوف يف الذمة لتمويل 
اخلدمات، وجماالت التطبيق، ويف اخلتام ذكر األحكام والفتاوى املعاصرة إلجارة املوصوف يف الذمة، مث 

 لكشف عن ضوابطههذا املوضوع ل يف البحوث الفقهية اخلاصة تعمقبضرورة  يف هناية حبثه أوصى
والصور املتعددة له، وحسم املسائل اخلالفية فيه، وإجياز البحث كان حائاًل عن اخلوض يف  أحكامهو 

تفاصيل أحكام العقد، كما أنه مل يتطرق لصور إجارة املوصوف األخرى كاليت تتعلق ابإلجارة من الباطن 
 أو صكوك اإلجارة.

يد رمضان البوطي، حبث مقدم إىل مؤمتر العمل املايل حممد سع: "اإلجارة املوصوفة يف الذمة" -3
، حتدث فيه بشكل عام عن ما ميكن أن يتعلق ابلذمة من ابب 2007واملصريف اإلسالمي يف البحرين، 

اإلجارة، وذكر أهنا األجرة والشخص األجري والشيء املتمثل يف عني ما، وذكر جمموعة من األحكام 
أحكام األجرة كتعجيلها أو أتجيلها، وأحكام الشخص األجري، فذكر املتعقلة هبذه األمور، مثل بعض 

ر املتمثل يف عني ما ذكر أنه إما أن يكون معيناً أو  أنه إما أجري خاص أو أجري مشرتك، ويف الشيء املؤجَّ
موصوفًا يف الذمة، وعندما تكون متعلقة ابلذمة وجب توصف وصفًا دقيقًا يزيل اللبس واخلالف، وذكر 

 التلف يف إجارة املوصوف يف الذمة، وغريها من األحكام.أحكام 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

7 
 

الدكتور : "وقانون العمل اإلجارة على منافع األشخاص دراسة فقهية مقارنة يف الفقه اإلسالمي" -4
علي حمي الدين القره داغي، وهو حبث مقدم إىل اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث للدورة الثامنة عشرة 

م، حتدث فيه الدكتور القره داغي  2008ه  / يوليو  1429دى الثانية/ رجب ابريس، مجا –للمجلس 
عن اإلجارة بشكل عام وعن مشروعيتها، مث حتدث يف ثنااي حبثه عن إجارة املوصوف يف الذمة بذكر 
بعض نصوص الفقهاء يف إجارة املوصوف يف الذمة، وبعض شروط إجارة املوصوف يف الذمة وبعض 

ه مث قام ببيان أهم الفروق بينها وبني اإلجارةاملعينة، غري إنه اقتصر على جانب واحد املسائل املتعلقة ب
من جوانب املوضوع وهو إجارة األشخاص يف الذمة وترك اجلانب الثاين وهو إجارة األعيان املوصوفة يف 

صكوك الذمة، ومل يتحدث عن صور إجارة املوصوف يف الذمة كإجارة املنافع واإلجارة من الباطن و 
 اإلجارة وأحكامها.

 –الدكتور عبد الستار أبو غدة، حبث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس : "متويل املنافع أبورواب" -5
م، حتدث يف بداية البحث عن صيغ التمويل  2008ه  / يوليو  1429مجادى الثانية/ رجب  ابريس

ابالستصناع إلقامة املساكن واملنشآت واملعدات، اإلسالمية مثل التمويل ابملراحبة لآلمر ابلشراء والتمويل 
وغريها من الصيغ، مث حتدث بنبذة موجزة عن أحكام اإلجارة بشكل عام، مث حتدث عن مشروعية إجارة 
املوصوف يف الذمة ونسب تلك املشروعية إىل الشافعية واحلنابلة فقط دون اإلشارة إىل احلنفية واملالكية، 

ها وأحكامها، مث ذكر الفروق بني إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املعينة، مث حتدث عن املنفعة وشروط
وبعد ذلك حتدث عن طرق متويل املؤسسات اإلسالمية للخدمات، مث أتبع ذلك مبجموعة من صور 

 العقود اليت جتريها البنوك.
دمشق، الطبعة  -مللدكتور نزيه محاد، من مطبوعات دار القل: "فقه املعامالت املالية املعاصرة" -6

اصرة منها ، حتدث الدكتور نزيه يف كتابه عن مواضيع متنوعة يف املالية املع1428/2007األوىل، 
أنواعها وحكم كل نوع، مث عرج إىل موضوع إجارة املوصوف يف الذمة عند  صكوك اإلجارة، حيث ذكر

ة املوصوف يف الذمة حديثه عن صكوك ملكية األعيان يف إجارة الذمة، فتحدث عن مشروعية إجار 
عند مجهور الفقهاء خبالف احلنفية الذين يشرتطون أن تكون اإلجارة متعلقة بعني معينة،  ةجائز ا فذكر أهن

مث أعقب ذلك بذكر بعض أحكام إجارة املوصوف يف الذمة مثل حكم تسليم األجرة هل يشرتط فيه 
ان اليت تتضمن منفعة موصوفة يف تسليم األجرة يف جملس العقد أو ال، وحكم تصكيك ملكية األعي

 الذمة وغريها من األحكام.
للدكتور عبد احلق : "ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات املالية اإلسالمية" -7

م حبث مقتضب ذكر 2009محيش حبث قدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول بديب عام 
لبحث مبلحق بفتاوى وقرارات اجملامع الفقهية يف أتجري اخلدمات، وقد بعض صور اخلدمات، مث أردف ا

قسمه إىل ثالثة مباحث حتدث فيها عن تعريف اإلجارة ومشروعيتها وشروطها وأقسامها، ذكر أقسام 
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اإلجارة )املعينة واملوصوفة( وعرفهما وذكر الفروق بينهما، مث ذكر شروط صحة إجارة املوصوف يف 
اإلجارة املنتهية  -أنواعه )اإلجارة التشغيلية: ن التمويل ابإلجارة يف التطبيق املعاصرالذمة، مث حتدث ع

أتجري اخلدمات واملنافع( وأمهيته وخصائص اإلجارة يف االستثمار،  -سندات األعيان املؤجرة -ابلتمليك
ط إجارة اخلدمات، مث حبث يف مسألة أتجري اخلدمات )املراحبة يف اإلجارة( مشروعيتها، مث بيان أهم ضواب

إال أنه مل يذكر التأصيل لصور اخلدمات اليت حبثها، كما مل يتطرق لإلجارة من الباطن أو لصكوك 
 اإلجارة.

لألستاذ بدر احلسن القامسي وهو كذلك حبث : "اإلجارة املوصوفة يف الذمة للخدمات غري املعينة" -8
 : م2009واملأمول بديب عام  مقتضب جداً قدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع

ركز يف معظمه على التأصيل الشرعي ألحكام اإلجارة عموماً، وأبنه يقع على خدمة العني احملددة ويقع 
على خدمة موصوفة يف الذمة، وذكر الفروق بني اإلجارة املعينة واإلجارة املوصوفة يف الذمة، وبعد حديثة 

نافع واخلدمات املوصوفة يف الذمة جائزة شرعًا إذا توفرت عن املنفعة وشروطها خلص إىل أن إجارة امل
الشروط الشرعية يف تلك املنفعة، مث عدد بعض الصور لتطبيق إجارة املوصوف يف الذمة، وابلتايل 

 فالبحث قاصر على اخلدمات واملنافع فقط.
أمساء فتحي عبد للدكتورة : "ضوابط التأجري من الباطن للخدمات املعينة يف املصارف اإلسالمية" -9

العزيز، وهو أيضًا حبث مقتضب جدًا قدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول بديب عام 
حتدثت عن اإلجارة تعريفها وأنواعها، مث تناولت الباحثة فيه يف بضع صفحات أحكام أتجري : م2009

 املستأِجر للمنافع اليت استأجرها، وذكرت بعض الضوابط لذلك.
مشروعية اإلجارة يف الكتاب والسنة أبركاهنا من صيغة وأجرة : لصت إىل جمموعة من النتائج أمههامث خ

وإن كانت  مقدرة الوجود ىل إجارة عني وإجارة منفعة، وأن منافع العني، وتقسيم اإلجارة إوعاقدين
من موجود، و هو  ماالعقد ال يرد إال على من املعلوم أن موردًا للعقد و  معدومة يف الظاهر فقد جعلت

وإذن املالك والعرف العام مينحان ، معلومةو املنفعة أن تكون مباحة متقومة مقدوراً على تسليمها  طرو ش
املستأجر على أن يكون املستأجر الثاين مثل ، أتجري ما استأجره من منافع للغريللمستأجر احلق يف 

ابملالك األصلي،  يتأذى ويتضررهبا، حىت ال عدم االضرار  مع اشرتاطاألول يف استعماله للعني املؤجرة، 
 الشريعة اإلسالمية بضوابط اجلوازمع اإلسالمية مبا يتفق  البنوكوجواز تطبيق هذا النوع من املعاملة يف 

 ، وابلتايل مل يتعرض البحث إلجارة املوصوف يف الذمة ومن خدمات ومنافع أو صكوك.السالفة
للدكتور منذر قحف وهو كتاب جيد مليء ابلصور : "ةسندات اإلجارة واألعيان املؤجر " -10

املستجدة ولكن لشدة إجيازه ال ميكن فهمه واستيعابه بسهولة، فتحدث عن ماهية سندات اإلجارة 
واألعيان املؤجرة وتعريفها وأنواعها وصورها، وقسم هذه السندات إىل ثالثة أقسام وهي سندات أعيان 
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دات اإلجارة/ منافع. لكنه مل يتعرض ملسألة التأصيل الشرعي مؤجرة، سندات اإلجارة/ خدمات، وسن
 للصور واملستجدات اليت تناوهلا، مث ذكر أمثلة يف اجملال التطبيقي العملي.

لألستاذ نبيل عبد اإلله انصيف وقد نشر ضمن أعمال ندوة : "صكوك التأجري اإلسالمية" -11
 : ه 1420شروعات االقتصادية جبدة عام التعاون بني احلكومة والقطاع األهلي يف متويل امل

وهو حبث مقتضب جدًا حتدث فيها عن الصكوك بشكل عام، وعن مراحل منوها وانتشارها، وذكر 
مناذج للعمل املصريف اإلسالمي هبا، وحتدث عن جتربة بعض البنوك يف الدول اإلسالمية وعن املعامالت 

الإلسالمية وبني أهدافها االستثمارية، مث ذكر جتربة  اليت كانت تقوم هبا، مث قام بتعريف صكوك التأجري
بنك البحرين استثمار عقد اإلجارة يف تعامالهتا، وذكر خصائص صكوك التأجري اإلسالمية وتكييفها 
الفقهي، وابلتايل فقد اقتصر على جانب واحد من املوضوع ومها ما يتعلق بصكوك اإلجارة وذلك 

 إبجياز.
 إجارة املوصوف يف الذمة، حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف حكم أتجيل األجرة يف" -12

للدكتور عبد الباري مشعل،  ":الذمة قبل تعيني حمل العقد، معايري التبعية وحاالهتا، معايري الغلبة وحاالهتا
، وقد قسم 1435/2013حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل لدورته احلادية والعشرين، 

كم أتجيل بني فيه ح: الثاينو هوم اإلجارة املوصوفة، فملطئة تو ك جعله :األول :أربعة مباحث البحث إىل
حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة حتدث عن : الثالثو إجارة املوصوف يف الذمة،  األجرة يف

مشروعية إجارة ، وقد حتدث عن مسألة وحاالهتامعايري التبعية كان عن : الرابعو ، أن يعني حمل العقدقبل 
والذي كان قد نص على عدم –املوصوف يف الذمة ونقل فيها قول الدكتور نزيه محاد بشكل حريف 

مث تكل عن مسألة تعجيل األجرة أو أتجيلها وسرد نصوص املذاهب الفقهية  -مشروعيته عند احلنفية
 از تداوهلا.فيذلك، وتطرق ملسألة تداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة وانتهى إىل جو 

13- "INNOVATION IN ISLAMIC BANKING: THE PRACTICAL 
APPLICATION OF FORWARD IJARAH AND ITS ISSUES AND 

CHALLENGES" : كاتبه خالد عامر، وهو حبث منشور يف األكادميية العاملية للبحوث الشرعية
ISRA،2012يف حبثه على  ،حتدث كاتبه عن إجارة املوصوف يف الذمة بشكل عام وقد ركز

التطبيقات املعاصرة هلذا املنتج مثل األمور السياحية والتعليمية وغريها،كما حتدث فوائد هذا املنتج 
واخلاطر اليت تنتاب هذا العقد، كما حتدث عن بعض أحكام إجارة املوصوف يف الذمة مثل وقت تسليم 

مع غريه مثل  قل أو جمتمعف يف الذمة كعقد مستاألجرة، وأنه من املمكن ورود إجارة املوصو 
 االستصناع، غري أنه مل يتحدث عن مشروعية هذا العقد وضوابطه.

14- "An Appraisal Of Al-Ijarah Al-Mawsufah Fi Al-Dhimmah (Forward 

Ijarah) From FiqhPerspective" : كاتبه حممد منور حبث منشور يف جملة
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selectedworksوصوف يف الذمة وذكر أنه من العقود القدمية اليت ، حتدث فيه الكاتب عن إجارة امل
حتدثت عنه الكتب الفقهية القدمية، وحتدث عن مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة، وذكر أنه من 
العقود املرنة اليت تناسب تطلعات البنوك ملا له من ميزات حبيث حتمي األطراف من خطر اهلالك لوجوب 

 ايه فقط.اعن أحكام إجارة املوصوف وإمنا ركز حبثه عن مز  غريها عند ذلك، غري أنه مل يتحدث
15- "Practical Application of al-Ijarah al-Mawsufah fi al-Dhimmah ( 

Forward IjÉrah") :حتدث فيه الكاتب يف عن تطبيق : حبث للدكتور عبد الستار أبو غدة
يف منتجات مثل العالج والتعليم والسياحة  املؤسسات املالية ملنتج اإلجارة املوصوفة يف الذمة لتفعيله

والعمرة واحلج وإقامة احلفالت وهذا ما أفتت به اهليئة الشرعية لبنك بركةوبدأت املؤسسات توسيع 
 استخدامات هذا املنتج ليشمل أتجري العقارات على أساس السلم واالستصناع.

نابلة اعتربوها من العقود اجلائزة ومل ولقد حتدث الكاتب عن شرعية هذا املنتج وذكر أن الشافعية واحل
هلذا املنتج بل ابلقياس فقط على السلم، فما اعترب دلياًل على السلم يعترب دلياًل على  خاصاً  يذكروا دليالً 

 اإلجارة املوصوفة يف الذمة.
 : وسيتميز البحث عن هذه الدراسات )بعد توفيق هللا(

 املوصوف يف الذمة.ببيان التكييف الفقهي املناسب لعقد إجارة  -1
حترير أقوال املذاهب الفقهية بشكل مفصل بنسبة القول الصحيح لكل مذهب مدعومًا ابلدليل  -2

 من الكتب املعتمدة يف املذهب.
 وضوابطه.بيان احلكم الشرعي يف الصور اليت تندرج حتت عقد إجارة املوصوف يف الذمة، -3
 العامة واملفصلة عن هذا العقد.مجع أطراف املوضوع بصورة غري مسبوقة لتكوين الصورة  -4
 مزااي عقد إجارة املوصوف يف الذمة واملخاطر اليت تنتابه وسبل احلد منها. إبراز -5
الدراسة التطبيقية على مؤسستني ماليتني واخلروج بنتائج تلك الدراسة عليهما ومدى التزامهما   -6

 ابلضوابط الشرعية وخمالفتها.
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 خطة البحث
 : وفق اآليتستكون خطة البحث 

 دراسة فقهية تطبيقية :عقد إجارة املوصوف يف الذمة صوره وتوظيفه يف التمويل املعاصر
 ،وحدوده ،والدراسات السابقة ،وأمهيته ،وأهدافه ،وأسئلته ،تشتمل على مشكلة البحث :مقدمة

 .وخطة البحث ،مصطلحاتهو 
 يف التشريع اإلسالمي. ،وأحكامها ،وأنواعها ،مشروعيتها ،تعريف اإلجارة :الفصل األول
 : وشروطها ،وأركاهنا ،ومشروعيتها ،تعريف اإلجارة :املبحث األول

 تعريف اإلجارة لغة واصطالحاً. :املطلب األول
 مشروعية اإلجارة. :املطلب الثاين

 أركان اإلجارة وشروط صحتها. :املطلب الثالث
 : هائهاوطرق انت ،وأحكامها العامة ،أنواع اإلجارة :املبحث الثاين

 أنواع اإلجارة. :املطلب األول
 األحكام العامة لإلجارة. :املطلب الثاين

 طرق انتهاء اإلجارة. :املطلب الثالث
 وأحكامها اخلاصة يف التشريع اإلسالمي. ،إجارة املوصوف يف الذمة :الفصل الثاين

 : وأنواعه ،ومشروعيته ،إجارة املوصوف يف الذمةعقد تعريف  :املبحث األول
 تعريف إجارة املوصوف يف الذمة. :ملطلب األولا

 مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب الثاين
 فقهاً. وتكييفه ،ذمةصفة عقد إجارة املوصوف يف ال :املطلب الثالث

 أنواع إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب الرابع
 بعقد إجارة املوصوف يف الذمة. ةالعقود الشبيه :املطلب اخلامس

 خصائص عقد إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السادس
 : األحكام اخلاصة إبجارة املوصوف يف الذمة :املبحث الثاين

 الشروط يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب األول
 .اخليارات يف إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الثاين

 وإضافتها إىل املستقبل. ،اوتعليقه ،تنجيز إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الثالث
 العربون يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب الرابع

 وصيانتها. ،ضمان العني املؤجرة إجارة موصوفة يف الذمة :املطلب اخلامس
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 حتديد الوصف يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السادس
 األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السابع

 .يف إجارة املوصوف يف الذمة اجلمع بني املدة والعمل :امناملطلب الث
 منه املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة. تستوىفهالك ما  :املطلب التاسع
 : وضوابطه ،صور إجارة املوصوف يف الذمة: الفصل الثالث
 إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة.: املبحث األول

 ة اخلدمات واملنافع ومشروعيتها وأمهيتها.مفهوم إجار : املطلب األول
 .ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة: املطلب الثاين

 املطلب الثالث: مناذج إلجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة
 : التأجري من الباطن :املبحث الثاين

 مشروعيته.تعريف التأجري من الباطن و : املطلب األول
 اوضوابطه التصرف ابلعني يف التأجري من الباطن، وضماهنا،: الثاين املطلب

 .املوصوف يف الذمة صكوك إجارة :املبحث الثالث
 مشروعيتها.و  ،تعريف صكوك اإلجارة: املطلب األول
 .وأحكامها ،وأنواعها ،خصائص صكوك اإلجارة: املطلب الثاين

 ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة. :املبحث الرابع
 : توظيف إجارة املوصوف يف الذمة يف التمويل املعاصر :صل الرابعالف

 واملقابلة.وبنك أبو ظيب اإلسالمي  Maybank Islamicحملة عن  :املبحث األول
 وبنك أبو ظيب اإلسالمي. Maybank Islamicحملة عن  :املطلب األول
 المي.وبنك أبو ظيب اإلس Maybank Islamicمقابلة مع بنكي  :املطلب الثاين

 : واقع التمويل من خالل إجارة املوصوف يف الذمة لدى البنوك اإلسالمية :املبحث الثاين
 املطلب األول اجتماع العقود وحتول إجارة املوصوف يف الذمة إىل إجارة معينة.

 آلية إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة يف البنوك. :املطلب الثاين
 : املوصوف يف الذمة وخماطرهمزااي عقد إجارة  :املبحث الثالث

 مزااي التمويل بعقد إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب األول
 خماطر التمويل بعقد إجارة املوصوف يف الذمة وحلوهلا. :املطلب الثاين

 وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. :اخلامتة
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وسالم على املرسلني
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 وأحكامها يف التشريع اإلسالمي. ،وأنواعها ،مشروعيتها،و تعريف اإلجارة :لالفصل األو 
 : وشروطها ،وأركاهنا ،ومشروعيتها ،تعريف اإلجارة :املبحث األول

 تعريف اإلجارة لغة واصطالحاً. :املطلب األول
 مشروعية اإلجارة. :املطلب الثاين

 أركان اإلجارة وشروط صحتها. :املطلب الثالث
 : وطرق انتهائها ،وأحكامها العامة ،أنواع اإلجارة :ثايناملبحث ال

 أنواع اإلجارة. :املطلب األول
 األحكام العامة لإلجارة. :املطلب الثاين

 طرق انتهاء اإلجارة. :املطلب الثالث
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 وشروطها ،وأركاهنا ،ومشروعيتها ،تعريف اإلجارة :املبحث األول
دراسة فقهية  :يف التمويل املعاصر و )إجارة املوصوف يف الذمة صوره وتوظيفهالة همبا أن موضوع الرس

فكان من  -إجارة املعني وإجارة املوصوف –هو أحد نوعي اإلجارة يف الذمة ( وإجارة املوصوف تطبيقية
املناسب أن يكون الفصل األول عن عقد اإلجارة بعمومه، أُبنيِِ فيه تعريف عقد اإلجارة ومشروعيته 

حكامه األساسية، حىت تتكوَّن عند القارئ فكرة واضحة ومتكاملة عن عموميات العقد، وهذا املبحث وأ
 : يتكون من املطالب التالية

 تعريف اإلجارة لغة واصطالحا . :املطلب األول
 مشروعية اإلجارة. :املطلب الثاين

 وشروط صحتها. ،أركان اإلجارة :املطلب الثالث
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 تعريف اإلجارة لغة واصطالحا  : طلب األولامل

 : سأبني يف هذا املطلب تعريف اإلجارة لغة وشرعاً كما يلي
 جرب العظم الكسري.: الكراء على العمل، والثاين: اإِلجارُة يف اللغة هلا معنيان األول - 1

َمِل، وهي ِكراُء اأَلِجري، واملشهور كسر اجْلَزَاُء َعَلى اْلعَ : اسم لأُلْجرَُة، ِمْن َأَجر أَيِْجُر، وهي": فاإلجارة 
، لكن نقل عن "املأخوذ وهو عوض العمل، ونُقل الفتح أيضاً، فهي ُمثلَّثة: اهلمزة، وُحكي الضم مبعىن

َر َوآَجَر ِإَجارًا َوِإَجارًَة، وعليه فتكون مصدراً  ":املربد أنه كان يقول هذه الرسالة  والذي يهمنا يف (1)."َأجَّ
 ألول هو دفع األجرة على العمل لكونه موافقاً للمعىن االصطالحي ومدار البحث عليه.هو املعىن ا

أبهنا عقد معاوضة على : عرَّف الفقهاء اإلجارة بتعاريف متقاربة يف املعىن فقالوا: ويف االصطالح – 2
له على  وزاد بعضهم كونه إىل أجل معلوم وكوهنا مباحة وغريها مما ال أتثري (2)متليك منفعة بعوض،

 اتفاقهم على أنه متليك املنافع بعوض.
إذًا فاإلجارة هي ُمْلك املنافع، وتتم بدفع مال مقابل منفعة شخص أو منفعة عني، مثل أن يتملك 
شخٌص منفعة دار مثاًل مدة معلومة وأبجر معلوم للطرفني، وملك املنفعة غري ملك العني فعند انتهاء 

منفعتها إىل املالك األصلي، فملكية املنفعة هي اليت تنتقل يف اإلجارة مدة اإلجارة ترجع الدار بعينها و 
 دون مليكة العني. 

عندما يكون يطلقون لفظ اإلجارة  الذين املالكيةإال عند مرتادفان ملعىن واحد،  ولفظا الكراء واإلجارة
كراء على اللفظ  املالكية فن واحليوان، ويطلقغري الس أو ما فيه قابلية لالنتقالالعقد على منافع اآلدمي 

، وقد السفن واحليوانابإلضافة إىل األراضي والدور غري قابلة لالنتقال كعلى منافع عندما يكون العقد 

                                      
الطبعة األوىل، مادة )أجر( بريوت، دار صادر،  -حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دت، لسان العرب، لبنان؛ ( ابن منظور1)
بريوت، مؤسسة الرسالة، دط، مادة )أجر(،  -حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، دت، القاموس احمليط، لبنان؛ (، الفريوزأابدي4/10-11)
َطِرِزِِى، دت، امل؛ (، املطرزي1/342)

ُ
غرب يف ترتيب انصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي امل

 1401حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد هللا، ؛ (، حممد بن أيب الفتح1/20بريوت، دار الكتاب العريب، دط، ) -املعرب، لبنان
 (.1/316حممد بشري األدليب، دط، ): بريوت، املكتب اإلسالمي، حتقيق-، املطلع على ألفاظ املقنع، لبنان 1981 -

-لبنانهلداية شرح بداية املبتدي، اعلي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، دت، ؛ املرغيناين (2)
م، حاشية رد املختار على 2000 -ه ،1421حممد أمني بن عابدين، ؛ (، ابن عابدين3/230ط، )بريوت، دار احياء الرتاث العريب، د

حممد عرفه الدسوقي، ؛ (، الدسوقي6/3بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، دط، )-فقه أبو حنيفة، لبنان الدر املختار شرح تنوير األبصار 
حممد ؛ (، اخلطيب الشربيين4/2حممد عليش، دط، ): بريوت، دار الفكر حتقيق - -دت، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، لبنان

منصور بن ؛ (، البهويت3/437بريوت، دار الفكر، دط، ) –ألفاظ املنهاج، لبنان اخلطيب الشربيين، دت، مغين احملتاج إىل معرفة معاين
هالل مصيلحي مصطفى هالل، : بريوت، دار الفكر، حتقيق -، كشاف القناع عن منت اإلقناع ، لبنان1402يونس بن إدريس البهويت، 

 (.3/546دط، )
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 العاقليطلقون اإلجارة على منافع وقد  (1)يستعملون لفظ اإلجارة للكراء وابلعكس على سبيل اجملاز،
َتَملَّكاتك عقل له، والكراء على منافع من ال منافع اآلدميك

ُ
 (2) .منافع امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 -، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، لبنان1398ريب أبو عبد هللا، حممد بن عبد الرمحن املغ؛ (، احلطاب4/2)؛ اشية الدسوقي( ح1)

 (.5/389بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية، )
 (.7/34دط،) بريوت، دار الفكر للطباعة، -لبنان اخلرشي على خمتصر سيدي خليل،، دت، حممد اخلرشي؛ اخلرشي (2)
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 مشروعية اإلجارة: املطلب الثاين

 : األصل يف عقد اإلجارة أنه مشروع والدليل على ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول
ريعة فقد بني القرآن الكرمي مشروعية اإلجارة عند األمم السابقة كما بني مشروعيته يف الش أما الكتاب

إحدى ابنتيه ابإلجارة  اإلسالمية، فقد بني كيف عرض شعيب عليه السالم على موسى عليه السالم
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ " : على العمل مثاين سنني فقال تعاىل  قَاَلْت ِإْحَدامُهَا اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ

نِكَحَك ِإْحَدى ابْ نَ يَتَّ َهاتَ نْيِ َعَلٰى َأن أَتُْجَرين مَثَاينَ ِحَجٍج ۖ فَِإْن أمَْتَْمَت َعْشًرا قَاَل ِإيِنِ أُرِيُد َأْن أُ   اأْلَِمنيُ 
[، ٢٧ - ٢٦: ]القصص : َفِمْن ِعنِدَك ۖ َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَكۚ  َسَتِجُدين ِإن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّاحلِِنيَ 

يل على أن اإلجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت يف كل "دل: وهذا كما قال القرطيب
 (1)ملة".

ويف الشريعة اإلسالمية فقد وردت آايت صرحية يف مشروعيتها فقد خاطب هللا تعاىل األزواج أبن يعطوا 
ٰ َيَضْعَن َوِإن ُكنَّ أُواَلِت مَحٍْل فَأَنِفُقوا عَ " : األجرة ملطلقاهتم إذا أرضعوا أوالدهم فقال تعاىل َلْيِهنَّ َحىتَّ

ۚ  فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  ، فللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما [6: ]الطالق " مَحَْلُهنَّ
 (2)يستأجر أجنبية.

" : قال هللا تعاىل: قال صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا عنهما رواه أبو هريرة  ومن السنة
رجاًل استأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يعطه  -والصنف الثالث هو–ثالثة أان خصمهم يوم القيامة 

" أعطوا : صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا : ، قالرضي هللا عنهرضي هللا عنهبن عمر اوعن  (3)أجره".
جرة ومل يدفعها إليه فمن انتفع بعمل األجري وماطل عند سداد األ (4)األجري أجره، قبل أن جيف عرقه".

رضي وكذلك حديث ابن عمر  (5)فقد ارتكب أمرًا عظيمًا استوجب أن يكون هللا خصمه يوم القيامة،
يبني أنه ال جيوز أن يُبخس األجري أجره، فاألحاديث مبجملها تدل على مشروعية اإلجارة اليت هللا عنه 

 يلتزم كل طرف مبا يتوجب عليه يف العقد.
                                      

القاهرة، دار الشعب، دط، -رطيب، دت، اجلامع ألحكام القرآن، مصرأبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري الق؛ القرطيب (1)
(13/271.) 
 (.18/168)؛ تفسري القرطيب (2)
بريوت، دار  -، اجلامع الصحيح املختصر، لبنان1987 – 1407حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، ؛ رواه البخاري (3)

 (.2270إمث من منع أجر األجري، رقم )؛ اإلجارة، ابب؛ بغا، الطبعة الثالثة، كتابد. مصطفى ديب ال: ابن كثري، اليمامة، حتقيق
حممد فؤاد عبد : بريوت، دار الفكر، حتقيق -حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين، دت، سنن ابن ماجه، لبنان؛ رواه ابن ماجه يف سننه (4)

عبدهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي ؛ الزيلعي؛ ، واحلديث ضعيف، ينظر(2443أجر األجراء، رقم )؛ الرهون، ابب؛ الباقي دط،، كتاب
 (.4/129حممد يوسف البنوري، ): ، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مصر، دار احلديث، حتقيق1357الزيلعي، 

اء الرتاث العريب، دط، بريوت، دار إحي-بدر الدين حممود بن أمحد العيين، دت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبنان؛ العيين( 5)
(12/42.) 
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عصر الصحابة وإىل اآلن استنادًا على  من لدنقد أمجعت األمة على العمل ابإلجارة ف: وأما اإلمجاع
"فمضت هبا السنة وعمل هبا غري واحد من : اآلايت واألحاديث الواردة فيها، وقد قال اإلمام الشافعي

قهاء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال خيتلف أهل العلم ببلدان علمناه يف إجازهتا وعوام ف
 (1)األمصار"، فدلَّ على انعقاد إمجاعهم على صحة اإلجارة.

لحصول على ما يبتغونه من املنافع اليت لاإلجارة وسيلة تيسري على الناس  فمن املعلوم أن: من املعقولو 
يسكنها أو سيارة يركبها فشرعت اإلجارة تلبية لتلك  ، فليس لكل شخص دارميلكون أعياهناال 

 ما عند الغين إىل يف حاجة إىل األعيان، فالفقري ال تقل عن احلاجةاجة إىل املنافع احلاجات، وألن احل
الناس أصل يف تشريع العقود، فتكون  اتإىل عمل الفقري، ومراعاة حاج يف حاجةمن مال، والغين 

 (2)اإلجارة مشروعة للحاجة إليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (. 4/26بريوت، دار املعرفة، الطبعة الثانية، )-، األم، لبنان1393حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا، ؛ الشافعي (1)
لثانية، بريوت، دار الكتاب العريب، الطبعة ا-، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لبنان1982عالء الدين الكاساين، ؛ الكاساين (2)
(4/174.) 
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 وشروط صحتها ،أركان اإلجارة: املطلب الثالث

 : سيكون احلديث يف هذا املطلب عن أركان اإلجارة وشروط صحتها على الرتتيب التايل
 (1):أركان اإلجارة: أوال  

يذهب إىل أهنا ختتلف طريقة مجهو الفقهاء يف حتديد أركان العقد عن طريقة احلنفية، فجمهور الفقهاء 
واملعقود عليه  املؤجر واملستأجر( )ومها اإلجياب والقبول( والعاقدان)وهي  العقد صيغةتتمثل ب ثالثة

ن يالعاقدك موراألأما غريها من الصيغة فقط،  حيصر احلنفية ركن العقد يفبينما )املنفعة واألجرة(، 
ال  العقد لكنهم اتفقوا على أن (2)،وال تدخل ضمن أركانه أطراف للعقد ومن مقوماتهفإهنا واملعقود عليه 

 إذاً لفظي. بينهم إال ابجتماع ذلك كله، فاخلالف يقوم
 : وفيما يلي ما يتعلق أبركان عقد اإلجارة

ومجهور ، إبجياب وقبول وهي األلفاظ اليت تفصح عن إرادة طريف العقد يف إجراء العقدالصيغة:  -1
الفقهاء على أن اإلجياب هو ما يكون من مالك العني هو املؤجر بلفظ يلد على أتجري تلك العني، 

يرى احلنفية  بينما طرف اآلخر وهو املستأجر الذي يريد متلك منفعة تلك العني،والقبول ما يكون من ال
صدر بعد ذلك من يوالقبول ما  املؤجر أو املستأجر،ما يصدر أواًل من أي املتعاقدين اإلجياب هو أن 

 اآلخر.
لك لفظ يدل عليها ومن ت ز أن تنعقد بكلوال تقتصر اإلجارة حىت تنقعد على لفظ اإلجارة بل جيو 

  ويضاف إىل ما سبق ما يدل على معىن اإلجار كلفظ اإلعارة، االستئجارو اإلكراء واالكرتاء األلفاظ 
صاحلتك الصلح كشهرًا بكذا، و  الدار وهبتك منافعبلفظ اهلبة ك، و بكذا شهرملدة أعرتك هذه الدار ك

بكذا، وعوضتك  سنةشهراً أو ملكتك منافع هذه الدار ك والتمليكبكذا،  اً شهر  الدار سكىن هذهعلى 
 سيارة على ، أوعلى أن ختيط يل هذا الثوبسلمت إليك هذه الدراهم و دار سنًة مبنفعة دارك، منفعة 

 (3)قبلت.: اآلخر فيقول وكل ما تقدم كإجياب ،مدينة كذاإىل  على أن حتمليصفتها كذا، أو 
ارة تنعقد بلفظ البيع إىل أضيف ومل يتوقف احلنابلة عند هذه األلفاظ بل زادوا على ذلك بقوهلم إن اإلج

، جاز ذلك؛ ألن األصل هو التأكد من أو سكناها بكذا نفع هذه الداربعتك : كأن يقال،  إىل املنافع
لفاظ األحداً  يضع مل فإن الشارع احلكيم قصد العاقدين فإن تبني ذلك جاز أن يتم العقد أبي لفظ كان،

                                      
 وما بعدها(. 1/255املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)
، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن ؛ (، الرملي4/2)؛ حاشية الدسوقي؛ (، الدسوقي6/5)؛ حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين (2)

(، 5/263بريوت، دار الفكر للطباعة، دط، )-اج، لبنانم هناية احملتاج إىل شرح املنه1984 -ه  1404محزة ابن شهاب الدين الرملي، 
 -علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن، دت، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لبنان؛ املرداوي

 (.6/4حممد حامد الفقي، دط، ): بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق
 املراجع السابقة. (3)
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 (1).أيضاً  احلنفية والشافعية قول عندوهذا ذكرها مطلقاً، بل  العقداليت يعقد هبا 
فال جيوز أن غري أن احلنفية والشافعية يف األصح مل جييزوا انعقاد اإلجارة بلفظ البيع مضافًا إىل املنافع، 

املنفعة لفظ البيع وضع لتمليك العني و  ، وعلة عدم اجلواز هو أنة هذه الداربعتك منفعتكون الصيغة 
خيالف البيع يف  لفظ اإلجارةغري صحيح من انحية املعىن، كما أن  فقط عةلمنفل لفظ البيع فذكر، معاً 

معدومة وقت العقد أهنا تكون  اليت هي حمل العقداملنافع طبيعة ، و فبيع املعدوم ابطل، امسه وحكمه
 (2).وابلتايل فال جيوز ذلك

زه مجهور الفقهاء معهم أما انعقاد اإلجارة ابملعاطاة فالفقهاء يف ذلك على مذهبني: فقد ذهب إىل جوا
، طرف واحدأو من  الطرفنياالجارة ابألفعال بدون تلفظ من  فأجازوا بعض من فقهاء احلنفية والشافعية

مناط القصد؛ ألن  اقد حتقق وفهم العاقدين رضاما دام  نفيسها وخسيسهااألشياء كل وذلك يف إجارة  
 (3).ضا ال يشرتط له لفظ يدل عليه أو يعرب عنهوهذا الر  يف العقود هو الرضا، الشرعالصحة اليت طلبها 

 وبعض ،صحة انعقاد اإلجارة ابملعاطاةمن نع ذهب مجهور الشافعية يف القول املعتمد عندهم إىل املو 
ميكن خفي ال ابطين الرضا أمر  وتعليل منعهم أنطويلة؛  منعوه عندما تكون مدة اإلجارةاحلنفية  فقهاء

ال تدل من دون لفظ املعاطاة فوهو اإلجياب والقبول، بنيَّ ظاهر  مرأبعليه فأنيط احلكم  االطالع
 (4)بوضعها على الرضا.

ر  لعاقدينويقصد ابالعاقدان:  -2  معينة واملستأجر أي مالك العني وطالب املنفعة، وهلما شروطاملؤجِِ
ها أيضاً الرتاضي ومن (5)أي صحة صدور اإلجياب والقبول منهما :األهلية :منها ذكرها الفقهاء يف كتبهم

العقد مع اإلكراه حبق صحيح وقد ذكر الفقهاء أن ، عن طواعيةويراد به وجود الرضى من الطرفني 
إن اإلكراه : واختلفوا يف صحة العقد مع اإلكراه بدون حق، فقال اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة

، فله الفسخ اً ملكره بدون حق ينعقد فاسدن عقد اإ: بدون حق يؤدي إىل بطالن العقد، وقال احلنفية 
 (6)بعد زوال اإلكراه عنه.

                                      
 (.5/263هناية احملتاج، )؛ (، الرملي6/5حاشية ابن عابدين، )؛ (، ابن عابدين6/5اإلنصاف، )؛ املرداوي (1)
 (.5/263هناية احملتاج، )؛ (، الرملي6/5)؛ حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين (2)
(، 3/149كشاف القناع، )؛  (، البهويت229-4/228مواهب اجلليل، )؛ (، احلطاب4/513حاشية ابن عابدين،)؛ ابن عابدين (3)

بريوت، دار -، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، لبنان1405عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، ؛ ابن قدامة
 (.5/332الفكر، الطبعة األوىل، )

 (.3/375هناية احملتاج، )؛ الرملي (4)
(، 5/271بريوت، دار املعرفة، الطبعة الثانية، )-البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لبنان زين الدين ابن جنيم احلنفي، دت،؛ ابن جنيم(5)

بريوت، املكتب -، روضة الطالبني وعمدة املفتني، لبنان1405حيىي بن شرف النووي، ؛ (، النووي4/244مواهب اجلليل، )؛ احلطاب
 (.4/168املغين، )؛ (، ابن قدامة3/341اإلسالمي، الطبعة الثانية، )

 املراجع السابقة. (6)
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 املنفعة واألجرة. علىالركن  ويشتمل هذا املعقود عليه: -3
 : إمجااًل  أذكرها هنا شروطعدة املنفعة اشرتط الفقهاء هلا  ويف بيان

 ومتقومة ومعلومة. كون املنفعة مباحة  -
 .تسليمال ةنفعة مقدور أن تكون املالقدرة على التسليم فيجب  -
 (1)أال يتضمن استيفاء املنفعة استهالك العني. -

أخرى وقد اتفق  أو منفعة أن تكون عيناً أو  من النقودإما أن تكون فهي يف عقد اإلجارة  وأما األجرة
 (2).الفقهاء على جواز كون األجرة من هذه األمور

 : شروط صحة اإلجارة: اثنيا  
كون اإلجارة سببًا لرتتب مثراته املطلوبة منه عليه شرعًا من انتقال منفعة : تعينوالصحة يف عقد اإلجارة 

 : املؤَجر إىل املستأجر وانتقال األجرة إىل املؤِجر، وشروط صحة اإلجارة إمجااًل هي
 معرفة حمل املنفعة، فال يصح إحدى هاتني الدارين للجهالة. -
 أن يكون العاقد طائعاً جاداً عامداً.  -
 املؤَجر يف قبضة املؤِجر.  أن يكون -
من جنس املعقود عليه، كسكىن دار بسكىن دار، فإن اختلف جنس املنفعة،   أال تكون األجرة  -

 ، وليس بشرط عن اجلمهور. طاحلنفية فقكسكىن دار بركوب دابة فيجوز، وهذا الشرط عند 
 استيفاؤها بعقد اإلجارة. من العادةأن تكون املنفعة مقصودة  -
 جرة متقومة.أن تكون األ -
 وال يالئمه.  شرط ال يقتضيهكل عن   أن خيلو العقد -
 (3) القدرة على تسليم املنفعة. -

 
 

                                      
م، الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق 1998 -ه  1418أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، ؛ ذكرها إمجااًل، القرايف( 1)

 (.4/9خليل املنصور، الطبعة األوىل، ): بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق-)مع اهلوامش (، لبنان
مغين احملتاج، ؛ فما بعد(، اخلطيب الشربيين 5/421مواهب اجلليل، )؛ فما بعد(، احلطاب 6/5حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)
 فما بعد(.  5/254املغين، )؛ فما بعد(، ابن قدامة 2/334)
، دت، حاشية سعدي سعد هللا بن عيسى بن أمري خان؛ فما بعد(، السعدي 5/526بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، )؛ الكاساين (3)

عبد ؛ فما بعد(، القاضي عبد الوهاب املالكي 9/61القاهرة، مكتبة ومطبعة حممد علي صبح، دط، )-جليب على اهلداية والعناية، مصر
فما بعد(،  2/110بريوت، دار الكتب العلمية، دط، )-الوهاب بن علي بن نصر املالكي، دت، املعونة على مذهب عامل املدينة، لبنان

 فما بعد(. 7/292املغين، )؛ فما بعد(، ابن قدامة 4/251وروضة الطالبني، )؛ وويالن
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 وطرق انتهائها ،وأحكامها العامة ،أنواع اإلجارة: املبحث الثاين
لقد عرجت يف املبحث السابق على تعريف اإلجارة ومشروعيتها وأركاهنا وشروط صحتها، ويف هذا 

 : ل ما يتعلق ابإلجارة بعمومها وذلك ببيان ما يلياملبحث سيكون استكما
 أنواع اإلجارة.: املطلب األول
 األحكام العامة لإلجارة.: املطلب الثاين

 طرق انتهاء اإلجارة.: املطلب الثالث
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 أنواع اإلجارة: املطلب األول

 : يبني الفقهاء أنواع اإلجارة بطرقتني خمتلفتني ومها
النظر إىل املعقود عليه من جانب التوقيت الزمين وحتديد مدة العمل والتعيني واإلشارة، : ق األولالطري

وذلك كأن يقول استأجرت هذه السيارة من اآلن إىل شهرين، أو استأجرتك شهراً لتدريس مخسني ساعة 
 عن املصارف اإلسالمية، فهذه فيها ضبط مدة اإلجارة ابلزمن احملدد.

النظر إىل املعقود عليه من جانب منافع األعيان ومنافع األشخاص، ومثال ذلك كأن يقال : الطريق الثاين
لعامل استأجرتك لبناء أو خياطة أو تدريس أو غريها، فقد مت الرتكيز هنا على منفعة الشخص اليت من 

 أجلها مت العقد.
خالف  على اتباع أي طريقةتب وقد اتبع الفقهاء كال الطريقتني عند احلديث عن املعقود عليه، وال يرت 

يف احلصر والتقسيم ال غري، واليت تناسب  طريقتانالتعيني والتحديد مها سيدا العقد بل مها  مادامفقهي 
البحث وروح العصر هي الطريقة الثانية؛ ألن معظم عقود اإلجارة املتعامل هبا يف هذا العصر يتم الرتكيز 

 (1) و العني.فيها على املنفعة اليت يقدمها الشخص أ

 : اإلجارة الواردة على منافع األعيان: النوع األول
 : تنقسم األعيان اليت َترُِد اإلجارة على منفعتها إىل قسمني

إجارة معينة وإجارة موصوفة يف الذمة، وسأحتدث عن اإلجارة املعينة ألن اإلجارة املوصوفة يف الذمة 
 : سأحتدث عنها يف الفصول التالية ابلتفصيل

 : لعقد على منفعة األعيان املعينة يشرتط لصحتها الشروط التاليةفا
أن تكون على ما يصح بيعه، فال جتوز اإلجارة على ما ال جيوز بيعه كالكلب واخلنزير وغريمها،  -1

 واستثىن الفقهاء من هذا الشرط الوقف واحلُرَّ واحلُرََّة؛ ألن منافعهم مملوكه.
 .الختالف الغرض ابختالف العني وصفاته هاصفبو أو العني رؤية ب وذلكمعرفة العني املؤجرة  -2
 فال جيوز أتجري العني املغصوبة ممن ال يستطيع اسرتدادها وتسليمها.: القدرة على التسليم -3
أن تكون مشتملة على املنفعة املعقود عليها، فمن استأجر أرضًا للزراعة فال جيوز للمؤجر أن يعطيه  -4

 حلة للزراعة.أرضاً سبخة غري صا
 (2)ملكية املؤجر للمنفعة املعقود عليها. -5

                                      
 (.13القره داغي؛ اإلجارة على منافع األشخاص، ) (1)
وما  5/279هناية احملتاج، )؛ وما بعدها(، الرملي 4/12حاشية الدسوقي، )؛ وما بعدها(، الدسوقي 8/10البحر الرائق، )؛ ابن جنيم (2)

 وما بعدها(. 4/5كشاف القناع، )؛  هويتبعدها(، الب
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 : اإلجارة اليت ترد على العمل: النوع الثاين
جناز منفعة معينة مستقباًل، وضابط املشروع يف هذا النوع يبذله األجري من مهارات أو جهد إلالعمل ما 

حيل لإلنسان أن يفعله ال جيوز أن جائزة، وكل فعل ال فيه كل عمل فيه منفعة وكان مباحًا فاإلجارة هو  
: يؤجر نفسه فيه، وإن أجر فال أجرة له عليه، وينقسم األجري يف هذا النوع من اإلجارة إىل قسمني

 : األجري اخلاص واألجري املشرتك
ر نفعه يف مدة معلومة يستحق املستأجِ  على ذاتهالعقد الذي يقع الشخص هو : األجري اخلاص: أوال  

، وسبب تسميته ابألجري أو سنةً  خلدمة كبناء أو خياطة يومًا أو شهراً  من استؤجر، كتلك املدة مجيع
 أن املستأجر يستحق منفعته يف املدة احملددة دون سائر الناس. هو اخلاص

إىل مكان  نقلمعه على عمل معني كخياطة أو بناء أو يكون العقد هو الذي : األجري املشرتك: اثنيا  
 مشرتكًا ألنهأجريًا ر مجيع نفعها يف تلك املدة كالطبيب، ومسي يستحق املستأجِ  ال معينة معني يف مدة

 (1)يف وقت واحد.من ذلك  ثالثة أو أكثر لتقبل العمل جملموعتني أو  إبمكانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 املراجع السابقة. (1)
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 األحكام العامة لإلجارة: املطلب الثاين

رة بشكل عام وذلك ألمهية بياهنا وسيقتصر يتناول هذا املطلب األحكام العامة واملسائل املهمة يف اإلجا
 (1) فيها الباحث على عموم الفكرة دون اخلوض يف التفاصيل الدقيقة:

 : اإلجارة عقد لزوم. 1
                                                                               يستقل وابلتايل فال ميلك أحد املتعاقدين أن، مأن عقد اإلجارة عقد الز اتفق الفقهاء على 

حمل  زوالأو  فيه عيبظهور ب وذلكالعقود الالزمة  يؤدي إىل انفساخ ىإال ملقتض ،دون اآلخر بفسخه
 ؛ابألعذار الطارئة اإلجارةأجازوا انفساخ خالفًا للجمهور إال إن احلنفية  (2)،وهذا عموماً  استيفاء املنفعة

لزم العقد عند بخ عند حدوث هذه األمور الطارئة، ألننا لو قلنا وعللوا ذلك أبن احلاجة متس إىل الفس
العذر هو عجز العاقد مل يلتزمه ابلعقد، و  لتسبب ذلك بضرر على من توفر عنده العذر وهوحتقق العذر 

يتمثل  العيبو  يف موجب العقد إال بتحمل ضرر زائد مل يستحق ابلعقد، والفرق بني العذر االستمرارعن 
 أطراف العقد،ضرر على أحد  دالعق االستمرار يفال ينقص من املنافع ولكن يرتتب على  العذر أنيف 

يف صاحلة لالنتفاع، و بعده منافع العني املعقود عليها حبيث ال تعد  من ما ينقصالذي هو فالعيب  بينما
ابلعذر، فال  تنفسخالعقود الالزمة ال أن اإلجارة عقد الزم كالبيع، و  إىل إنمجهور الفقهاء  حني ذهب

 (3) حمل استيفاء املنفعة. زوال وتلفأو  يف احملل وجود عيبيف حالتني مها تفسخ االجارة عندهم إال 

 (4) :واألجرة العني املؤجرة متلك منفعة. 2
توابع العني شامل لالتسليم ، و طوال املدة املتفق عليه يف العقدالعني  بتسليم متلك املنفعة العني يكون

ومبا أن حسب العرف، وذلك إال هبا  من العقد االنتفاع املطلوبكمال الىت ال يتحقق  و كلها املؤجرة  
مما مينع االنتفاع بغري  اإلجارة أثناء املدةللمستأجر ما يعرض  فإن كلمتكني من االنتفاع هو التسليم  معىن

                                      
 (.1/29ينظر ملزيد من التوسع يف هذه املسائل رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ).(1)
 ؛وما بعدها(، السرخسي 3/232اهلداية شرح بداية املبتدي، )؛ املرغيناين وما بعدها(. 1/253ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية، ).(2)

م، بلغة 1995 -ه  1415أمحد الصاوي، ؛ (، الصاوي16/6بريوت، دار املعرفة، دط، )-مشس الدين السرخسي، دت، املبسوط، لبنان
 3/474حممد عبد السالم شاهني، الطبعة األوىل، )؛ بريوت، دار الكتب العلمية، حققه وضبطه وصححه-السالك ألقرب املسالك، لبنان

 وما بعدها(. 5/260املغين، )؛ (، ابن قدامة5/315احملتاج، )هناية ؛ وما بعدها(، الرملي
مشس ؛ وما بعدها(، السرخسي 3/232اهلداية شرح بداية املبتدي، )؛ املرغيناينوما بعدها(. 1/29رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (3)

 .(16/6بريوت، دار املعرفة، دط، )-الدين السرخسي، دت، املبسوط، لبنان
 (.1/267وما بعدها(.املوسوعة الفقهية الكويتية، ) 1/32ي؛ املعاوضات املالية، )رائد نصر  (4)
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إزالة رته  وكذلك فإذا هتدم جزء من الداء كان على املالك عماإصالحه،  املالك يكون على املؤجر هفعل
 (1)ما خيل ابلسكن.

على  كامل احلريةطريقة دفع األجرة، فلهما   يفلعاقدين ا حرية اتفق الفقهاء علىأما يف األجرة فقد 
 (2)) تنجيمها (. تقسيطهاتعجيلها أو أتجيلها أو 

 : واختلفوا يف األجرة هل متلك ابلقعد أم ال
ال وأهنا  تستحق ابشرتاط التعجيل أو استيفاء املعقود عليه إمنافذهب احلنفية واملالكية إىل أن األجرة 

 : أمورطرق أو  بثالثة والتعجيل عن احلنفية يكون (3)تستحق بنفس العقد،
 يف نفس العقد. األجرة تعجيلاملؤجر أبن يشرتط : ألولا

، فيملك لمؤجرلاألجرة ثبت حقاً دفع من غري شرط؛ ألن أتخري التزام املستأجر ب التعجيل حقيقة: الثاين
 .وطلبه معجالً  جيلأبطال التاحلق إب

ابلتمكني من االستيفاء يكون شيئًا فشيئاً، أو  واالستيفاء يكون: املعقود عليهمنافع استيفاء : الثالث
 (4).لينتفع هبا إىل املستأجر بتسليم العنيوذلك 

 ابستيفاء منافع رار األجرة فيكونأما استقالعقد نفس ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن األجرة متلك ببينما 
 (5)شيئاً فشيئاً. العني

فقد ذهب احلنفية واملالكية ؤجلة يف إجارة األشخاص، وقد ذكر الفقهاء ضماانت للوفاء ابألجرة امل
 ملك ؛ ألن عملهأجرتهالعقد حىت يستويف حمل  مساكإ(  وهو العاملر ) للمؤجَ  والشافعية يف قول إىل أن

 (6)املنافع يف االجارة كاملبيع يف البيع.ف هامساكفجاز له  له
؛ ألنه مل يرهن العني مساك العنيحق لألجري يف إة يف قوٍل آخر إىل أنه الذهب احلنابلة والشافعيبينما 

                                      
؛ وما بعدها(، السرخسي 3/232اهلداية شرح بداية املبتدي، )؛ املرغيناينوما بعدها(. 1/35رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (1)

وما  5/260املغين، )؛ (، ابن قدامة5/315هناية احملتاج، )؛ وما بعدها(، الرملي 3/474بلغة السالك، )؛ (، الصاوي16/6املبسوط، )
 بعدها(.

؛ وما بعدها(، السرخسي 3/232اهلداية شرح بداية املبتدي، )؛ املرغيناينوما بعدها(. 1/35رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (2)
وما  5/260املغين، )؛ (، ابن قدامة5/315تاج، )هناية احمل؛ وما بعدها(، الرملي 3/474بلغة السالك، )؛ (، الصاوي16/6املبسوط، )

 بعدها(.
 (.4/3حاشية الدسوقي، )؛ (، الدسوقي3/232اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين( 3)
 .(3/232ية شرح البداية، )اهلدا؛ املرغيناين( 4)
، أسىن املطالب يف شرح 2000 -ه  1422زكراي األنصاري، ؛ األنصاريوما بعدها(. 1/38رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (5)

املغين، ؛ (، ابن قدامة2/404د. حممد حممد اتمر، الطبعة األوىل، ): بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق-روض الطالب، لبنان
(5/256.) 
بريوت، دار -داية، لبنانحممد بن حممد البابريت، دت، العناية شرح اهل؛ البابريتوما بعدها(. 1/39رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (6)

 .(2/404أسىن املطالب، )؛ األنصاري، (4/3؛ حاشية الدسوقي، )(، ابن عرفة12/345الفكر، دط، )
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العني الستيفاء األجر عند من أجاز  ميسكأن  يف العني املعقودة عليه أثر احلق صنعهكل صانع لعنده، و 
هو عندهم؛ ألن املعقود عليه  امساكهافليس له أن  يف العني أثر صنعهل ، وكل صانع ليساالمساكله 

أثبتوا له  الذينللمالكية  ما عليه خالفوهذا هو  امساكهتصور كن قائم يف العني، فال ميالنفس العمل 
 (1).مساكاإلحق 

 : هاإصالحضمان العني يف اإلجارة و . 3
 املستأجر تضمني حكم فوا يفط، ولكنهم اختليفر ابلتأو  يتعدابل ضامناتفق الفقهاء على أن املستأجر 

   (2) :التقصريو  يعدم التعد عند
املستأجر  يد الصحيح من مذهبهم إىل أنفذهب أبو حنيفة والشافعية يف القول الصحيح واحلنابلة يف 

 (3)ر العني.وعلى مستأجِ  أو املفرد أمانة، وذلك قياساً على األجري اخلاص على العني يد
ال سيما يف  ،ذلك محاية ألموال الناسو يد ضمان  املستأجر صاحبان وأمحد يف رواية إىل أن يدلوذهب ا

 (4).ويضعف الوازع الديين بني الناساألمانة األوقات اليت تقل فيها 
حتت األجري املشرتك الذي يؤثر يف األعيان بصنع، فهو يضمن ما تلف  تضمنيكما ذهب املالكية إىل 

ضامن مثاًل فالقصار  وسرتهاميكن إخفاؤه  وذلك يف األشياء اليت تقصري، بغري تعد و  ولومن أعيان بيده 
 إذا كان ضامن ملا تلف حتت يدهالطعام  الذي حيملاألجري  ك، وكذلحتت يده من ثيابملا يتخرق 

 (5).املفضية للنزاع سداً للذرائع إليهتتوق النفس 
تعرتض العني املؤجرة خلل ما مما جيعلها يف حاجة إىل قد أما يف صيانة أو اصالح العني حمل اإلجارة ف

فعلى من يكون هذا ، هنا أو فتح جماري مياهها املنسدةإصالح كأن حتتاج الدار مثاًل إىل تطيني جدرا
  (6) :اإلصالح والرتميم

واليت العني املؤجرة  الالزمة على إصالحات القيام إبجراءاملؤجر  ه جيب على فذهب مجهور الفقهاء إىل أن
يف العني مبا حيدث  القيام إبصالحاملستأجر كما جيل على ، و حتول دون االنتفاع ابلعني ابلشكل املطلوب

                                      
فقه  (.5/256املغين، )؛ (، ابن قدامة2/404أسىن املطالب، )؛ األنصاريوما بعدها(. 1/33رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (1)

 ( املكتبة الشاملة.1/122، )املعامالت، جملموعة من املؤلفني
(، فقه املعامالت، جملموعة من 1/270وما بعدها(، وينظر املوسوعة الفقهية الكويتية، ) 1/33رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (2)

 ( املكتبة الشاملة.1/122املؤلفني، )
روضة الطالبني، ؛ (، النووي3/244البداية، ) اهلداية شرح؛ املرغيناينوما بعدها(. 1/33رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (3)
 (.5/109املبدع، )؛ (، ابن مفلح5/226)
 (.5/109املبدع، )؛ (، ابن مفلح3/244اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (4)
 (.5/502الذخرية، )؛ القرايف (5)
 (.5/3843دمشق، دار الفكر، )-الزحيلي؛ وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، سوراي (6)
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 (1)من فعله.
بتطيني اجلدران فعليه القيام دون املستأجر  املؤجر اإلصالحات الزمة على  ذهب احلنفية إىل أنبينما 

، وإصالح هة لالنتفاع؛ ألن الدار ملك لحلتكون صالويسقط من بنائها من الدار وإصالح ما ينهدم 
فإن قام ابإلصالح فهو ملكه وله  رب على اإلصالحاملالك غري جم، لكن ملكه واجب عليه ال على غريه

العيب قد أحدث فسخ اإلجارة؛ ألن هذا  أن يصلحه وإن امتنع عن اإلصالح كان للمستأجر احلق يف
يث لو كان فيه عنده ملا أقدم على العقد فثبت له حق الفسخ خلاًل يف املعقود عليه مل يكن عند العقد حب

 (2).ابلعيب

 :جيار املستأجر العني آلخرإ. 4
 سيأيت احلديث مفصاًل عن هذا املوضوع يف الفصل الثالث من البحث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
-م، الذخرية، لبنان1994شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، ؛ القرايفوما بعدها(. 1/34رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (1)

إبراهيم بن حممد بن عبد ؛ وما بعدها(، ابن مفلح 5/240)؛ (، روضة الطالبني5/493حممد حجي، دط، ): بريوت، دار الغرب، حتقيق
 (.5/109بريوت، املكتب اإلسالمي، دط، )-ه، املبدع يف شرح املقنع، لبنان 1400نبلي أبو إسحاق، هللا بن مفلح احل

 .(7/304)البحر الرائق، ؛ ابن جنيم (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

29 
 

 طرق انتهاء اإلجارة: املطلب الثالث

 (1) :ق واألخرى حمل خالف وهي إمجاالً ذكر الفقهاء عدة طرق إلنتهاء اإلجارة بعضها حمل وفا
د العاقدين، مبوت أح ال ينفسخ عقد اإلجيار ذهب اجلمهور إىل أنحيث : طريف العقدموت أحد  -1

 (2)،فيورث عنه ملك الزموهذا امللك هو ابلعقد  املستاجر ملك املنافع دفعة واحدةف، ألنه عقد الزم
وقد نص على ذلك  (3)ت أحد طريف العقد فهو ال يورث.بينما ذهب احلنفية إىل أن اإلجارة تنتهي مبو 

فقدان القدرة على التعاقد بسبب  3-27أيضًا معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي فقال: 
عقد اإلجارة تلقائياً. وجيوز للورثة الشرعيني ممارسة احلق يف  يفسخموت أي من الطرفني املتعاقدين ال 

 (4) أو غري ذلك. مواصلة عقد اإلجارة
وهي فسخ العقد برضا طرفيه، وقد اتفق الفقهاء على انتهاء اإلجارة ابتفاق طريف العقد : اإلقالة -2

ويف هذا يقول معيار  (5).كالبيع  فيه ةحمتملإلقالة امعاوضة مال مبال، فعقد ألن اإلجارة على اهنائه؛ 
عقد اإلجارة عند حدوث أي من احلاالت ل حيُ  1-27اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي: 

 التالية:
(aاالتفاق املتبادل بني الطرفني املتعاقدين إلهناء العقد؛ )(6) 

الدابة أو السيارة  وهالكالدار  كاهندام  ،حمل العقدالك اإلجارة هبوكذلك تنتهي هالك العني:  -3
ن استيفاء املعقود عليه مليأس اوبقائه مع  فال فائدة من العقد ،واألجري املعينني وغريها من األمور املعينة

 ل عقد اإلجارة عند حدوث أي من احلاالت التالية:حيُ  1-27 (7)متفق عليه.أيضاً الكه، وهذا هل
(d اهلالك الكامل للموجودات املستأجرة، فيما عدا اإلجارة املوصوفة يف الذمة أو عندما يكون هناك )

 (8) حل حمل أو استبدال املوجود املؤجر.ترتيب مسبق بني األطراف املتعاقدة لت

                                      
وينظر املوسوعة الفقهية الكويتية،  وما بعدها(. 1/42ينظر ملزيد من التوسع يف هذه املسائل رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ).(1)
(1/270.) 
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/30حاشية الدسوقي، )؛ الدسوقي وما بعدها(. 1/42رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (2)
 (.5/271املغين، )؛ (، ابن قدامة2/356)
 (.6/84حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (3)
 (.25حة )ينظر: معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصف (4)
 املراجع السابقة. (5)
 (.25ينظر: معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصفحة ) (6)
حممد بن يوسف بن أيب ؛ (، العبدري6/76حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين وما بعدها(. 1/42رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (7)

هناية ؛ (، الرملي5/432بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية، )-لتاج واإلكليل ملختصر خليل، لبنان، ا1398القاسم العبدري أبو عبد هللا، 
 (.4/27كشاف القناع، )؛  (، البهويت5/320احملتاج، )

 (.25ينظر: معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصفحة ) (8)
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فالعقد كان إىل أجل معني فإذا ، ابنتهاء املدة املتفق عليها يف العقدتنتهي اإلجارة و انقضاء املدة:  -4
، ويف اإلجارة انقضت مدةويستثىن من هذا العذر املبقي على اإلجارة كما لو ، بلغ األجل انتهى العقد

على أن يتم دفع أجر املثل طوال تلك  وقت احلصادىل إيرتك  الزرع فإنيتم حصاده بعد  األرض زرع مل
 (1)وهذا متفق عليه يف اجلملة.، املدة الزائدة

وبعد ذكر أنواع اإلجارة وأحكامها وطرق انتهائها تكون قد تكوَّنت عندان خلفية مناسبة عن اإلجارة 
إجارة املوصوف يف الذمة ببياٍن مفصٍل متكننا من االنطالق والغوص يف غمار إحدى نوعي اإلجارة وهي 

 يزيل عن العقد اللبس وجيعله أيخذ مكانه املناسب على ساحة العقود املصرفية اإلسالمية.
( 27انتهاء اإلجارة بشكل عام يف البند رقم )أمور أخرى عند حديثه عن وقد نص معيار اإلجارة على 

 وتفصيله كما يلي:
 :انتهاءها . استكمال اإلجارة أو فسخها أو27
 حيل عقد اإلجارة عند حدوث أي من احلاالت التالية: 27-1

 (bميارس أي طرف متعاقد خياره إلهناء عقد اإلجارة خالل فرتة زمنية متفق عليها؛ ) 
(cاملستأجر الذي ألغى اإلجارة ليس له حق يف مبلغ العربون املدفوع مع انتهاء اإلجارة ) 

 ةمدفوع أجرةعقد اإلجارة، على املؤجر أن يعيد أي  فسخعند (، c) 1-27ابستثناء الفقرة  27-2
 (2) ر.مقدماً إىل املستأجِ 

 
 
 

  

                                      
حاشية ابن عابدين، ؛ (، ابن عابدين3/239اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين ها(.وما بعد 1/42رائد نصري؛ املعاوضات املالية، ) (1)
 (.4/27كشاف القناع، )  ؛ (، البهويت5/320هناية احملتاج، )؛ (، الرملي5/432التاج واإلكليل، )؛ (، العبدري6/76)
 (.25ينظر: معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصفحة ) (2)
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 وأحكامها اخلاصة يف التشريع اإلسالمي ،إجارة املوصوف يف الذمة :الفصل الثاين
 : وأنواعه ،ومشروعيته ،إجارة املوصوف يف الذمةعقد تعريف  :املبحث األول

 رة املوصوف يف الذمة.إجاعقد تعريف  :املطلب األول
 إجارة املوصوف يف الذمة.عقد مشروعية  :املطلب الثاين

 فقهاً. وتكييفه ،إجارة املوصوف يف الذمة صفة عقد :املطلب الثالث
 أنواع إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب الرابع

 بعقد إجارة املوصوف يف الذمة. ةالعقود الشبيه :املطلب اخلامس
 ئص عقد إجارة املوصوف يف الذمة.خصا :املطلب السادس

 : األحكام اخلاصة إلجارة املوصوف يف الذمة :املبحث الثاين
 الشروط يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب األول
 . الذمةإجارة املوصوف يفاخليارات  :املطلب الثاين

 قبل.واضافتها إىل املست ،وتعليقها ،تنجيز إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الثالث
 العربون يف أجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب الرابع

 وصيانتها. ،يف الذمة ضمان العني املؤجرة إجارة موصوف :املطلب اخلامس
 حتديد الوصف يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السادس

 األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السابع
 .يف إجارة املوصوف يف الذمة العملاجلمع بني املدة و  :املطلب الثامن

 منه املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة. تستوىفهالك ما  :املطلب التاسع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

32 
 

 وأنواعه ،ومشروعيته ،تعريف عقد إجارة املوصوف يف الذمة: املبحث األول
بقاع املعمورة،  ذاع صيت الصناعة املالية يف العامل وأصبحت تُعقد هلا املؤمترات والندوات يف شىت

فخرجت تلك اجللسات بعقود وصور جتارية كثرية، كانت يف معظمها قائمًة على أساس الراب أو على 
اث رت أسس تتناىف مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء، لذا كان من الضروري البحث يف ال

مي مكانته اليت يستحقها، حيث الفقهي واإلسالمي الستخراج الصيغ املالية اليت تعطي االقتصاد اإلسال
يتم التعرف على أحكامها وضوابطها وخصائصها، ليتم استثمارها يف تطوير املنتجات املالية بشكل 

عن صيغة إجارة املوصوف يف  تتوافق فيه مع املبادئ والرؤية اإلسالمية، ويهدف هذا الفصل إىل الكشف
تخراج األحكام والضوابط اخلاصة هبا، وتبويبها لكي الفقهي، لبيان تكييفها الفقهي واس ناتراثالذمة يف 

يسهل استيعاهبا والوصول إليها، وذلك متهيدًا الستثمارها يف تطبيقات الصناعة املالية اإلسالمية، لذا 
 : فسأحبث يف هذا املبحث يف املطالب التالية

 تعريف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.: املطلب األول
 عقد إجارة املوصوف يف الذمة. مشروعية: املطلب الثاين

 وتكييفه فقها . ،صفة عقد إجارة املوصوف يف الذمة: املطلب الثالث
 أنواع إجارة املوصوف يف الذمة.: املطلب الرابع

 العقود الشبيهة بعقد إجارة املوصوف يف الذمة.: املطلب اخلامس
 خصائص عقد إجارة املوصوف يف الذمة.: املطلب السادس
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 تعريف عقد إجارة املوصوف يف الذمة: املطلب األول

ب ذلك -املوصوف-سأقوم بتعريف املفردات التالية )إجارة الذمة( ببيان معناها لغة واصطالحًا مث أعقِِ
 : ببيان تعريف إجارة املوصوف يف الذمة واملراد منها يف البحث

 .لقد مر تعريفها يف الفصل السابق: اإلجارة -1
من الوصف، َوَصَفه َيِصُفه َوْصفًا وِصَفًة، نَ َعَته، أي بنيَّ احلالة اليت عليها ": اللغة املوصوف يف -2

َفةُ : "الَوْصفُ : وقال الراغب األصفهاين (1)،"الشيء من ِحْلَيِته ونَ ْعِته : ذكُر الشيِء حبليته ونعته، والصِِ
 (2)احلالة اليت عليها الشيء من حليته ونعته".

ة عما دل على الذات ابعتبار معىن هو املقصود من جوهر حروفه، أو ما دل على عبار ": ويف االصطالح
 (3)."ذات بصفة، كأمحر فإنه جبوهر حروفه يدل على معىن مقصود وهو احلمرة

مُّ( اللَّْوُم وهو خالف املدح واحلمد، يقال َذمَمُْتُه وهو َذِميٌم، : من )ذ م م(": الذمة يف اللغة -2 )الذَّ
ةُ  ر ابألمان، والضمان أيضاً، لذلك قيل للمعاهد من )والذِِمَّ مَّ، وتُ َفسَّ ( العهد؛ ألن نقضه يوجب الذَّ

ي؛ ألنه أومن على ماله ودمه ابجلزية مِِ  (4)."الكفار ذِِ
العهد، واألمان، واحلرمة، واحلق، وقد تطلق على الذات : هلا معاٍن متعددة منها: والذمة يف االصطالح

 (5)، وعلى املعىن الذي يصلح لإللزام،"يف ذمته كذا وبرئت ذمته منه": ا يف حنووالنفس اللتني مها حمله
وصف يصري الشخص هبا أهال لإلجياب له وعليه، وقد جتعل ذااتً ": وقد جتعل الذمة وصفًا فتعرف أبهنا

 (6)."نفس هلا عهد فإن اإلنسان يولد وله ذمة لإلجياب له وعليه: فتعرف أبهنا
السابقة مبعناها اللغوي واالصطالحي، أعرج اآلن إىل املراد من قويل )إجارة املوصوف  وبعد بيان املفردات

                                      
جمموعة من احملققني، دط، : حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، دت، اتج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية، حتقيق؛ الزبيدي (1)
(24/459-461.) 
بريوت، دار - لبنانه ، املفردات يف غريب القرآن،  1412أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، ؛ األصفهاين (2)

 (. 1/873صفوان عدانن الداودي، الطبعة األوىل، )؛ الدار الشامية، احملققالقلم، 
إبراهيم ؛ بريوت، دار الكتاب العريب، احملقق-ه ، التعريفات، لبنان1405علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، ؛ اجلرجاين (3)

 (.1/441)حاشية ابن عابدين، ؛ (، ابن عابدين1/326اإلبياري، الطبعة األوىل، )
َطِرِزِىِ  (4)

ُ
َطِرِزِِى، دت، املغرب يف ترتيب املعرب، لبنان؛ امل

ُ
بريوت،  -انصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن علي برهان الدين اخلوارزمي امل

 (.176دار الكتاب العريب، دط، )
األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب  عبد العزيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري احلنفي، دت، كشف؛ البخاري احلنفي (5)

حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج ) لزكراي ؛ (، سليمان اجلمل8/79هناية احملتاج، )؛ (، الرملي4/338اإلسالمي، دط، )
 (.5/205بريوت، دار الفكر، دط، )-األنصاري(، دت، لبنان

م، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، 1998-ه  1419ي، بقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفو أبو ال؛ يالكفو  (6)
 (.1/454حممد املصري، دط، )-عدانن درويش : بريوت، مؤسسة الرسالة، حتقيق-لبنان
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عليه مدلول هذا العقد عند ما يتم استثماره والذي  يف الذمة( من الناحية املالية اليت تناسب ما ينطوي
 : هو غاية هذه الرسالة، فأذكر أوالً بعض تعريفات الفقهاء املعاصرين

: عند حديثه عن عقد إجارة املوصوف يف الذمة يذكر مشوله يف معناه لعقدين مها صارفالدكتور أمحد ن
" أي إنه ميكن تعريف عقد اإلجارة املوصوفة ابلذمة : يقول يف تعريفه، لذا "عقد اإلجارة وعقد السلم"

نافع " أو هو "سلم يف املنافع " سواء كانت منافع أعيان أو مستقبلية بثمن حالأبنه " بيع منافع م
أعمال، أو هو "إجارة الذمة "؛ ألن املنفعة املستوفاة متعلقة بذمة املؤجر وليست متعينة، أو اإلجارة 
الواردة على منفعة مضمونة؛ ألن املنفعة فيها يضمن املؤجر تقدميها يف كل احلاالت، وهي متعلقة 

 (1)بذمته".
بعضها غري شامل للمذاهب  يف الذمة إلجارة املوصوف أمحد نصارالدكتور  وهذه املعاين اليت ذكرها

"بيع منافع مستقبلية بثمن حال"، فاحلنبلية ال : األربعة يف نظرهم إلجارة املوصوف يف الذمة، مثل قوله
"سلم يف املنافع"، : يشرتطون كون الثمن حاالً بل جيوز كونه مؤجاًل كما سيتبني لنا فيما بعد، كذلك قوله

ذهب احلنبلي ألهنم ال ينظرون إليه أبنه سلم يف املنافع، بل هو نوع من فهذا أيضًا غري دقيق من جهة امل
ه أركانه بسلم أو بعقد آخر، فهو عقد مستقلاإلجارة مثله مثل إجارة األعيان دون احلاجة لربطه 

"اإلجارة الواردة على منفعة مضمونة"، فهذا صحيح على : "إجارة الذمة"، أو قوله: وشروطه، أما قوله
ذاهب لكنه قاصر على ذكر قيد واحد مما جيب توفره يف اإلجارة حىت تكون إجارة موصوف يف مجيع امل

 الذمة، وهو كون املنفعة مضمونة.
: اإلجارة الواردة على الذمة وهي -يف معرض حديثه عن أنواع اإلجارة-: ويقول الدكتور علي القره داغي

فالدكتور مل يورد تعريف إجارة  (2)فى به اجلهالة،ما يكون حمل العقد منفعة موصوفة يف الذمة، وصفًا تنت
اثن من أنواع اإلجارة، واقتصر على ذكر ما مييزها عن إجارة العني  نوعاً املوصوف يف الذمة بل ذكره 

 وهي أن الضابط فيها هي الصفة املتعلقة بذمة املؤجر.
صوفة يف الذمة هي اليت و امل"اإلجارة : ويقول الدكتور عبد احلق محيش يف حبثه ضوابط إجارة اخلدمات

يكون حملها غري معني بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها يف الذمة، حبيث ال يقتضي قيام 
أن إجارة  وهذا التعريف أو البيان كسابقه يبني (3)املؤجر بتسليم نفسه وال تسليم عني معينة للمستأجر"،

 .يف الذمة ُمناطة ابلصفة املتعلقة ابلذمة صوفاملو 

                                      
، ضوابط اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات املالية 2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار (1)

 (.3سالمية، حبث مقدم لندوة الربكة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي، املنعقد يف شهر رمضان، دط )اإل
 (.14اإلجارة على منافع األشخاص، )؛ القره داغي (2)
عبد احلق محيش، ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف ؛ محيش (3)

 (.20، )2009يونيو  3 -مايو 31إلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، املقام يف الفرتة بني ا
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أضع تعريفًا جامعًا ملقومات  وبعد النظر يف تعريف اإلجارة عامة وتعاريف الفقهاء السابقة تبني يل أن
 : يف الذمة وهو إجارة املوصوف

 (1)بثمن معلوم. عقد على متليك منافع مباحة معلومة، بضبطه بصفات خمصوصة ال حتديده بعينه،
وضع هذه القيود يف بيان معىن إجارة املوصوف يف وفيما يلي شرح التعريف لبيان سبب : شرح التعريف

 : الذمة
 يطلق على ما ينشأ عن إرادتني لظهور أثره الشرعي يف احملل.: فالعقد

املقصود من ذكر املنافع متييزها عن األعيان، وبيان أن ما يدخل يف إجارة املوصوف هي منافع : واملنافع
 هي متليك منافع أعيان موصوفة. إجارة املوصوفأعيان موصوفة ال أعيان معينة، ف

فتخرج املنفعة احملرمة، فمن املعروف أنه ال جيوز ورود اإلجارة على منفعة حمرمة، وجيب أن : مباحة معلومة
 تكون معلومة لطريف العقد قطعاً للنزاع واخلصومة.

رة املعينة؛ وهذا ما مييز إجارة املوصوف يف الذمة عن اإلجا: بضبطه بصفات خمصوصة ال حتديده بعينه
ألن اإلجارة املعينة تستوىف من عني معينة أو شخص معني يف العقد، أما املوصوف فيستوىف من أي عني 
أو شخص يتوفر فيه الصفات املخصوصة، فإذا قدم املؤجر عينًا حتتوي على املنفعة املتفق عليها مث 

 من أجلها مت متضمنة للصفة اليتتعيبت أو هلكت وجب عليه أن يقدم غريها؛ ألن العني األوىل مل تعد 
 يف الذمة. عقد إجارة املوصوف

معلومية األجرة لطريف العقد من األركان اليت جيب أن يكون الطرفان على دراية اتمة به وإال : بثمن معني
 (2)مل يصح العقد.

 : يف الذمة كما وردت يف كتب الفقهاء السابقني إجارة املوصوفصورة  -
يف الذمة أورد هنا منوذجاً إلجارة املوصوف يف  إجارة املوصوفالفقهاء وأدلتهم يف  وقبل اخلوض يف أقوال

وصورة االجارة الواردة على الذمة بتأجيل املنفعة  ": الذمة كما ذكرها مفصلًة املناهجي يف كتابه فقال
فالنة يف  استأجر فالن من فالن. فأجره نفسه على أن حيمل املستأجر املذكور وزوجته: وتعجيل االجرة

ويصف ما حيمله هلما من األمحال واحلوائج  - (4)مغطى بثوب جوخ (3)زوج حماير عجمي ملبد
                                      

إجارة املوصوف يف يف لقد وضعت هذا التعريف بعد االطالع على تعريف اإلجارة بشكل عام يف كتب الفقهاء، وما ينبغي توفره  (1)
 ظراً لطبيعته اليت تتميز عن إجارة األعيان، وذلك لبيان ما يندرج حتت مسمى إجارة املوصوف يف الذمة.الذمة بشكل خاص، ن

أما ما يتعلق بكون األجرة حالة أو مؤجلة فسيأيت ذكرها ومناقشتها وترجيح ما يظهر يل صوابه ابلدليل يف املبحث الثاين من هذا  (2)
 الفصل.

وهي هنا  ؛أقام به وَلزِق، فهو ُمْلِبٌد به، ولََبَد ابألرض وأَلَبَد هبا إذا َلزَِمها فأقام؛ اِبْلَمَكاِن يَ ْلُبُد لُبوداً ولَِبَد لََبداً وأَلَبدَ ولَبَد ؛ من لََبدَ ؛ ُمْلِبدٌ  (3)
 (.386-3/385لسان العرب، مادة )ل ب د(، )؛ ابن منظور مبعىن البساط معروف، واللبادة لباس من لبود،

وف، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل، ؛ اخمجعه أجو ؛ ُجوخ( 4) م،  2008 -ه   1429نسيج كثيف من الصُّ
اهنارت، ؛ (. رمبا أصله من جَتَوََّخِت البئر1/417)ج و خ(، )؛ عامل الكتب، الطبعة األوىل، مادة؛ معجم اللغة العربية املعاصرة، الناشر
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واملواهي والزوامل، وما فيها من القماش واالاثث والزاد واملاء، ويضبط كل شئ منها ابلوزن،  (1)خاانه
وما فيها من  (3)والتعاليق،والصاغرة، واملنصب احلديد  (2)ويذكر اخليمة وآلة الطبخ والكراريز، والدست

دهان. وقماش البدن، وما يقيهما من احلر والربد. ويستويف الكالم يف ذكر ما حيتاج إليه احلاج، مث األ
من مدينة كذا، إىل مدينة كذا، مث إىل مكة املشرفة، مث إىل عرفات، مث إىل مىن، مث إىل مكة : يقول

ى احلال هبا أفضل الصالة والسالم، مث إىل الينبوع، مث إىل املشرفة، مث إىل املدينة الشريفة النبوية، عل
العقبة، مث إىل القاهرة احملروسة، على مجال يقيمها من ماله وصلب حاله، صحبة الركب الشريف 

ذهاابً وإايابً، وعلى أن حيمل له يف  -أو املصري، أو احلليب، أو الكويف، أو الغزاوي  -السلطاين الشامي 
واجللود الطائفي وغري ذلك من (6)واالنطاع (5)واألزر البيارم، (4)واجلوز والشاشات، الرجعة من التمر

إجارة صحيحة شرعية أبجرة  -ويضبط كل نوع منها بتقدير وزن معلوم  -أنواع اهلدية املعتادة كذا وكذا 
قبضها منه مبلغها كذا على حكم احللول، دفعها املستأجر املذكور إىل املؤجر املذكور حبضرة شهوده. ف

قبضا شرعياً. وهذه االجرة جيوز تعجيلها وأتجيلها. وال بد فيها من اعرتاف املؤجر مبعرفة ما عاقد عليه 
وعليه الشروع يف السفر من استقبال كذا صحبة الركب الشريف : املعرفة الشرعية النافية للجهالة. مث يقول

 (7)املشار إليه مصحوابً ابلسالمة. ويكمل على حنو ما سبق".
فهذا الذي ذكره املناهجي يعطينا صورة مفصلة لعقد إجارة املوصوف يف الذمة يبني فيها أن كال طريف 

                                                                                                          
م، الصحاح اتج  1987 -  ه  1407أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، ؛ الفارايب؛ ظراقتلع أجرافه، ين؛ وجاَخ السيل الوادي

(. 1/420أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، مادة )ج و خ(، ): بريوت، دار العلم للماليني، حتقيق-اللغة وصحاح العربية، لبنان
 ن الصوف، لكون احلديث هنا عن املالبس والُفُرش وهللا أعلم.واملراد منه هنا املعىن األول وهو الشيء املصنوع م

م، تكملة املعاجم  2000 - 1979؛ املخزن الذي يضم املؤن ملطبخ السلطان ومائدته، رينهارت بيرت آن ُدوزِي؛ حوائج خاانه( 1)
د َسليم النَعيمي، ج  ؛ 8 - 1ج  ؛ العربية، نقله إىل العربية وعلق عليه وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية ؛ اخلياط، الناشر مجال؛ 10، 9حممَّ

 (. 3/360العراقية، الطبعة األوىل، )
ْسُت ِمْن الثياب ما يلبسُه اإلنسان ويكفيه لرتدُّدِه يف حوائجِه واجلمع ُدُسوٌت مْثلُ  (2) ْسُت الصَّْحرَاُء َوُهَو ُمَعرٌَّب، ؛ الدَّ فَ ْلٍس َوفُ ُلوٍس، َوالدَّ

؛ بريوت، الناشر-املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، لبناندت،  أبو العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، ؛الفيومي؛ ينظر
 (.1/194املكتبة العلمية، دط، مادة )د س ت(، )

 املرجع السابق.مواد وأشياء كمالية فاخرة، ؛ تعاليق (3)
 (.6/379تكملة املعاجم العربية، )؛ رينهارت بيرت آن ُدوزِي؛ ، ينظرنسيج موصلي من القطن رقيق؛ ومجعه شاشات؛ شاش (4)
مجال ابن اجلوزي؛ ، وقيل هو علتة النجار أي عدته، ينظر اْلربم قَاَل اْلمفضل ُهَو اْلكحل اْلُمَذابمل أجد له معناً بعينه، فرمبا يكون من  (5)

احملقق: ، دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان، غريب احلديث، 1985 – 1405، الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي
 (.1/121(، ابن األثري؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )1/67)األوىل،  الطبعة، الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي

 (.8/356لسان العرب، )؛ ابن منظور؛ ينظر؛ وهو ما يتخذ من األدم؛ االنطاع (6)
م،  1996 -ه   1417جي األسيوطي مث القاهري الشافعي، هاأمحد بن علي بن عبد اخلالق املن مشس الدين حممد بن؛ املناهجي (7)

مسعد عبد احلميد حممد ؛ بريوت، حققها دار الكتب العلمية، وخرج أحاديثها-جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، لبنان
 (.15وقد نص عليها أيضاً القره داغي؛ اإلجارة على منافع األشخاص، )، (221-1/220دين، الطبعة األوىل، )السع
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العقد جيب أن يكوان على بينة اتمة ملا جيب مراعاته من صفات وضوابط مت ذكر تفاصيلها يف العقد،  
شخص توفرت فيه فأي عني أو  كما بني أن العقد متعلق ابلذمة وليس بعني معينة أو بشخص معني

 .الصفة املطلوبة كان ممكناً جعله حماًل للعقد
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 مشروعية عقد إجارة املوصوف يف الذمة: املطلب الثاين

سيكون احلديث يف هذا املطلب عن مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة، مع احلرص على نسبة القول 
فيما يلي بيان أقوال الفقهاء يف اهب أقوال غري دقيقة و الصحيح لكل مذهب، فقد نقل عن بعض املذ

 : إجارة املوصوف يف الذمة وأدلتهم

 : أقوال الفقهاء يف مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة: أوال  

وإن كان قد ُنسب للحنفية  (1)مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة، اتفق فقهاء املذاهب األربعة على
الت املالية مكتابه يف فقه املعا  وف يف الذمة حيث يقول الدكتور نزيه محاد يفعدم إجازهتم إلجارة املوص

وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية إجارة الذمة، فذهب مجهورهم من الشافعية واملالكية ": املعاصرة ما يلي
قد واحلنابلة إىل جوازها يف اجلملة، وذهب احلنفية إىل أهنا غري جائزة أصاًل، ألن من شروط صحة ع

ؤَجر معيناً، وعلى ذلك فال جيوز يف اإلجارة ورود العقد على منفعة موصوفة يف 
ُ

اإلجارة عندهم كون امل
وذهب الدكتور أمحد نصار يف حبثه فقه إجارة املوصوف يف الذمة  (2)الذمة، غري متعلقة بذات معينة"،

تلف الفقهاء يف مشروعية اخ": إىل أن إجارة املوصوف يف الذمة غري جائزة يف املذهب احلنفي فقال
اإلجارة املوصوفة يف الذمة فذهب احلنفية إىل املنع من إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة واشرتطوا 
أن تكون العني املؤجرة معينة، وذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل جواز إجارة 

جد نصوص يف املذهب احلنفي تؤكد قوهلم هبا، ويف بيان جوازها غري أنه تو  (3)العني املوصوفة يف الذمة"،
 -معرض حديثه عن هالك الدابة وأتثريها على انفساخ عقد اإلجارة -يقول السرخسي يف املبسوط 

ألن املكاري التزم العمل يف ذمته  -لفسخ اإلجارة-وإن كانت الدابة بغري عينها مل يكن هذا عذر" :يقول
وإن تكارى دابة بغري ويقول يف مكان آخر: " (4)به بدابة أخرى حيمله عليها"، وهو قادر على الوفاء

ن أييت بدابة عينها إىل حلوان فنتجت يف الطريق وضعفت من محل الرجل ألجل الوالدة فعلى املكاري أ
وإن  ": يالسمرقندويقول  (5)"ألنه التزم ابلعقد العمل يف ذمته فعليه الوفاء مبا التزم  ؛أخرى حتمله ومتاعه

                                      
(، اخلطيب 4/3حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة16/5بريوت، دار املعرفة، )-مشس الدين السرخسي، املبسوط، لبنان؛ السرخسي (1)

 .(2/257تهى اإلرادات، )شرح من؛ (، البهويت4/11كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/333مغين احملتاج، )؛ الشربيين
 .329دمشق، الطبعة األوىل، ص  -، يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، دار القلم1428/2007؛ نزيه محاد( 2)
، فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات، 2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار (3)

 3 -مايو 21إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، املنعقد بتاريخ  حبث مقدم
 ،إجارة املوصوف يف الذمة وأشهرها ، ومن اجلدير ابلذكر أن حبث الدكتور نصار هو من أوائل البحوث اليت كتبت يف7يونيو، ص 

 .(16/5املبسوط، )؛ السرخسي (4)
 ، وغريها من النصوص اليت تثبت قوهلم إبجارة املوصوف يف الذمة.(15/177املبسوط، )؛ السرخسي (5)
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كان بغري عينه أبن وقعت اإلجارة على دواب بغري عينها للحمل أو الركوب وسلم إليه الدواب فهلكت 
فعلى املؤاجر أن أييت بغريها ليحمل املتاع وليس له أن يفسخ ألنه مل يعجز عن وفاء ما التزمه ابلعقد وهو 

مسماة بغري  تكارى من رجل إبالً  ويف األصل إذاويقول ابن جنيم:"  (1)"،محل متاعه إىل موضع كذا 
قال شيخ اإلسالم ليس تفسري املسألة ما ذكران، بل تفسريها استأجر  ،عينها إىل مكة فاإلجارة جائزة

املكاري على احلمل فاملقصود عليه احلمل يف ذمة املكاري وأنه معلوم واإلبل آلة، وجهالة اآللة ال توجب 
فهذا يدل على أنه إذا مت العقد ومل يتم حتديد  (2) "،ما أشبهه.فساد اإلجارة كما يف اخلياط والقصار و 

حتديد صفة منضبطة فيها أن ربط العمل بذمة املؤجر مع دابة معينة أو أي عني قابلة لإلجارة بل مت 
 اإلجارة صحيحة، مثلها مثل إجارة العني.

 وعليه فإجارة املوصوف يف الذمة جائزة ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة.
واتفاق الفقهاء على مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة ال يغين عن البحث فيه؛ فإن اتفاقهم على جواز 
العقد من حيث العموم حيمل يف طياته اختالفهم يف الكثري من الفروع اليت تندرج حتته فالتوضيح 

على أهيمة هذا  بل إنه يدل من انحية (3)والتفصيل لتلك اخلالفات تعطي البحث قيمة علمية عظيمة،
العقد ومساسه حبياة الناس بشكل مباشر حىت كان مما أجازه الشرع احلنيف، فكان من األمهية مبكان 
البحث فيه وبيان أحكامه، ومن انحية أخرى فإنه قد جدَّ من األمور يف العصر احلديث ما مل يكن يف 

 .همن بيان مشروعية اجلديد من عدم عهد الفقهاء السابقني فكان البد
ويف معرض احلديث عن مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة فقد نص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

"جيوز إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة مبا ال خيالف قواعد : على جواز إجارة املوصوف يف الذمة فقال
 على موصوف يف الذمة وصفاً  "جيوز أن تقع اإلجارة: املعايري الشرعية وجاء يف (4)املعامالت الشرعية"،

يف الذمة ( حيث يتفق على تسليم العني املوصوفة  إجارة املوصوفمنضبطاً، ولو مل يكن مملوكاً للمؤجر )
 (5)يف موعد سراين العقد".

 : أدلة مشروعية إجارة املوصوف يف الذمة: اثنيا  
بعموم األحاديث اليت تبيح يف الذمة أبدلة خاصة، بل استدلوا  إلجارة املوصوفمل يستدل الفقهاء 

اإلجارة؛ ألهنم يعدوهنا كإجارة األعيان فلم جيدوا ما يدعوا لالستدالل هلا أبدلة خاصة، ومن األدلة اليت 
                                      

 (.2/361السمرقندي؛ حتفة الفقهاء، ) (1)
 (..8/15ابن جنيم؛ البحر الرائق، ) (2)
العقد جيب أن خيضع لدراسة أكادميية مفصلة  ن هذاإقال اجملتمعون يف هناية املؤمتر وقد مت طرح هذا العقد يف مؤمتر ندوة الربكة و  (3)

 للكشف الفقهي عنه، فاستعنت ابهلل على ذلك.
 م.2212 -ه 1433اجلزائر  -( يف دورته العشرين مبدينة وهران 20/30( )188جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة، رقم ) (4)
 .3/1بند – 9قم معيار اإلجارة واإلجارة املنهية ابلتمليك، ر ؛ املعايري الشرعية (5)
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" احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأعطى : ، قالرضي هللا عنهاستدلوا هبا ماروي عن ابن عباس 
 (2)ل األول.وغريها مما تقدم يف الفص (1)احلجام أجره"،

  

                                      
مسلم بن احلجاج أبو احلسني ؛ (، ومسلم2279خراج احلجام، رقم )؛ اإلجارة، ابب؛ صحيح البخاري، كتاب؛ رواه البخاري (1)

املساقاة، ؛ حممد فؤاد عبد الباقي، دط، كتاب: بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق-القشريي النيسابوري، دت، صحيح مسلم، لبنان
 (.65جرة احلجامة، رقم )حل أ؛ ابب

شرح ؛ (، البهويت4/11كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/333مغين احملتاج، )؛ (، اخلطيب الشربيين4/3حاشية الدسوقي، )؛ ابن عرفة (2)
 (.2/257منتهى اإلرادات، )
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 فقها   وتكييفه ،صفة عقد إجارة املوصوف يف الذمة: املطلب الثالث

و حيف الذمة وتكييفه الفقهي على النسأتطرق يف هذا املطلب إىل بيان صفة عقد إجارة املوصوف 
 : التايل

 : صفة عقد إجارة املوصوف يف الذمة: أوال  
ورود عقد إجارة : أوالً : ملوصوف يف الذمة، مهاسأحتدث هنا يف مسألتني تتعلقان بصفة عقد إجارة ا

لزوم عقد إجارة املوصوف يف الذمة أو عدم : املوصوف يف الذمة على فق القياس أو عدم وروده، والثاين
 لزومه.

 : ورود عقد إجارة املوصوف يف الذمة على وفق القياس أو عدم وروده -1
 لقواعد الشرع العامة وأصوهلا.واملراد من كون اإلجارة على وفق القياس موافقتها 

واملراد من قولنا أن اإلجارة على خالف القياس أي أنه مت العدول عن األصل من عدم جواز العقد  
جهة االستحسان  منمن مصاحل نظائره  كثر خصوصاً أكمل وأأو لعلة هي )اإلجارة( إىل جوازه ملصلحة 

وتيسرياً  على املكلفني يف اإلجارة توسعة بيع املنافعز بيع املعدوم، وجاز و أنه ال جيفالقياس  (1)الشرعي.
 (2).عليهم

 : على قولني القياس أو خالفه قهاء يف ورود عقد اإلجارة علىوقد اختلف الف
حمل العقد هو املنفعة وهي ذهب احلنفية إىل أن اإلجارة مشروعة على خالف القياس، ألن : األول

إجازهتم للعقد و ضافة التمليك إىل املعدود غري جائز، معدومة عند العقد وكما هو معلوم من أن إ
 (3)كان استحساانً حلاجة الناس إليه ولورود األدلة واآلاثر من الشارع ابجلواز.  له تصحيحهمو 

وذهب غريهم من الفقهاء إىل أهنا مشروعة على وفق القياس، وأن املنفعة موجودة حكمًا ويتم : الثاين
 (5).رات كما قال الشافعي أصول يف أنفسها بيوع على وجههافاإلجا (4)قبضها بقبض حملها،

أبن اإلجارة بيع ومتليك وهو ال يصح يف املعدوم، جياب عن ذلك أبن : وجياب عما ذهب إليه احلنفية
اإلجارة بيع مبعناه العام وهو املعاوضة ال مبعناه اخلاص الذي يفيد متليك العني، واملعاوضة على املعدوم  

                                      
عبد هللا بن عبد : وضة، حتقيقم، شرح خمتصر الر  1987ه  /  1407سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، ؛ الطويف (1)

 (.3/329احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، )
 (.2/329شرح خمتصر الروضة، )؛ الطويف (2)
 (.9/139كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام، شرح فتح القدير، دار الفكر، )؛  ابن اهلمام (3)
 (.15/35اجملموع، )؛ (، النووي4/240الفروع، )؛ (، ابن مفلح3-4/2ري، )الشرح الكب؛ الدردير (4)
 (.4/26دط، )، بريوت، دار املعرفة -لبنانم األم، 1990ه /1410حممد بن إدريس الشافعي، ؛ الشافعي (5)
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ما إذا ال سد الختالف طبائعهعلى بيع األعيان فا تصح شرعاً، مث إن قياس بيع املنافع كاحلقوق مثالً 
ميكن أن يرد العقد على حال وجودها خبالف األعيان فإن ذلك ممكن فال جيوز مجعهما يف ابب 

كما أن الشارع يراعي طباع األشياء فكما أنه أابح املعاوضة على األعيان فشرع له البيع  (1)واحد،
 (2)ذلك أابح املعاوضة على املنافع وشرع هلا اإلجارة، فكالمها أصل يف نفسه.فك

 : لزوم عقد إجارة املوصوف يف الذمة -2
د املتعاقدين أح يستطيعمة، فال ز األصل يف عقد اإلجارة عند اجلمهور أنه من عقود املعاوضات الال

العقد حمل  زوالعيب أو ظهور كمة،  العقود الالز  جييز فسخ إال ملقتضى ه دون اآلخراالنفراد بفسخ
احلنفية إىل  وذهب، [1]سورة املائدة:  أوفوا ابلعقود  : املنفعة، واستدلوا بقوله تعاىل وابلتايل زوال

فيسرق متاعه أو دكااًن للتجارة شخص يستأجر  كأنللعذر الطارئ،   العقدفسخ بللمكرتي  جواز قيام
ر معه استيفاء حمل العقد وهي املنفعة املعقود عليها وهذا الفسخ حيرتق، فهذا العيب الطارئ وأمثاله يتعذ

 (3)قياساً على هالك العني املستأجرة.يكون 
والذي يظهر يل هو لزوم عقد إجارة املوصوف يف الذمة من حيث العموم، حيث ال تتم مصاحل العقد 

نكول الطرف اآلخر  ومقاصده إال بلزومه من الطرفني، وذلك حىت يكون كال الطرفني يف مأمن من
وإلغائه للعقد، مما قد جير عليه من آاثر غري متوقعة من خسارة أو ضياع ربح كان سيجنيه، أما مسألة 
العذر الطارئ البنيِِ فإنه ميكن األخذ به بشرط أن ال جير على الطرف الثاين من العقد ضررًا بيناً، فعلى 

إىل دولة أخرى ومت العقد  دولة رة لشحن بضاعة منسبيل املثال لو طلب عميٌل من البنك أن يؤجره ابخ
بينهما على أن تكون مدة العقد ثالثة أشهر مثاًل، فقام البنك ابستئجارها من شركة ما هلذه املدة ودفع 
أجرة الباخرة لتلك الشركة، فأصبحت الباخرة جاهزة للعميل، مث احرتقت بضاعة العميل، فلو قلنا جبواز 

قد ألصاب البنك ضررًا كبريًا جراء هذا فسخ، فيكون فسخ العميل للعقد ابلعذر قيام العميل بفسخ الع
الطارئ هنا غري جائز وهللا أعلم، أما قبل أن يستأجر البنك الباخرة من الشركة فرمبا يكون الفسخ جائزاً 

 وهللا أعلم. 

                                      
 (،1/355إعالم املوقعني، )؛ ابن القيم( 1)
 -غ التمويل الزراعي يف التشريع اإلسالمي، دار النوادر، سوراي، صي1431/2010عبد هللا حممد نوري الديرشوي، ؛ الديرشوي (2)

 (.296دمشق، الطبعة األوىل، )
بلغة السالك ألقرب ؛ (، الصاوي16/6املبسوط، )؛ وما بعدها(، السرخسي 3/232اهلداية شرح بداية املبتدي، )؛ املرغيناين (3)

 وما بعدها(. 5/260املغين، )؛ (، ابن قدامة5/315هناية احملتاج، )؛ وما بعدها(، الرملي 3/474املسالك، )
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 : التكييف الفقهي لعقد إجارة املوصوف يف الذمة: اثنيا  
رق يف التكييف الفقهي بني إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة وبني إجارة يف البداية جيب أن نف

 : منافع األشخاص يف الذمة

 : التكييف الفقهي إلجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة -1
 ويعدد صفاته كذا وكذامن صفاهتا أهنا   استأجرت منك سيارة : كما لو قال شخص آلخر أو لبنك

، فما هو التكييف املناسب هلذه العقد الشتماله يف املعىن لعقدين من العقود ة مثالً مكلتحملين إىل 
يف الذمة أم أنه  السلم فهل يعترب عقد إجارة موصوفاملسماة يف الفقه اإلسالمي مها عقد اإلجارة وعقد 

 : عقد سلم
فهو إجارة؛ ألن املستأجر  عند التمعُّن يف هذا العقد يظهر لنا اشتماله على معىن اإلجارة ومعىن السلم،

ميلك منفعة العني املؤجرة والعني تبقى ملالكها األصلي يسرتدها بعد انقضاء املدة املتفق عليها، وهو سلم؛ 
ألنه بيع منافع مستقبلية بثمن حال، والسلم كما هو معلوم "بيع موصوف يف الذمة ببدل يعطى 

ون يف األعيان فيتم استقصاء صفاته يف العقد وعلى عاجاًل"، فهو إذًا سلم يف املنافع، وسلم البيع يك
صاحب السلم تسليم العني كما اتفق عليه من شروط ومواصفات، والسلم يف إجارة املوصوف يف الذمة 
هو سلم يف املنافع وليس يف األعيان، فيتم االتفاق بني املؤجر واملستأجر على مواصفات معينة جيب أن 

ه ال ميكننا أن غري أن (1)يت سيتم متلك منافعها يف موعٍد يتم حتديده يف العقد.تتوفر يف العني املستأجرة ال
 : كييف عقد إجارة املوصوف يف الذمة على أنه سلم ألمرين أساسيني مهات

على كامل حمل  ما السلم فإنه يردند على منفعة عني أو منفعة عمل بيإجارة املوصوف يف الذمة تر : أوال  
 .العقد منفعة ورقبة

عقد إجارة املوصوف يف الذمة يكون ملدة معلومة تعود بعدها العني لصاحبها رقبة ومنفعة بعكس : نيا  اث
السلم حيث ميلك الطرف آلخر تلك العني على الدوام، وهذان األمران حيوالن دون تكييف العقد على 

 أنه سلم بل هو عقد مستقل بذاته.
" كان بسبب اشتمال العقد معىن السلم، وهذا واستخدام بعض الفقهاء ملصطلح "سلم يف املنافع

أما غريه من املذاهب  (2)التنصيص على أن إجارة املوصوف يف الذمة "سلم يف املنافع" تفرد به الشافعية،
إجارة معينة وإجارة موصوفة يف : فلم تذكر ذلك بل اقتصرت على بيان أن اإلجارة على قسمني

                                      
، فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات اإلسالمية، حبث 2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار (1)

 (.3مقدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول بديب، )
 (. 2/197أسىن املطالب، )؛ األنصاري (2)
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ه الشافعية سيعود على بعض أحكام اإلجارة املوصوفة يف الذمة وهذا التنصيص الذي تفرَّد ب (1)الذمة،
ابالختالف بني الفقهاء يف عدة مسائل، منها مسألة وقت تسليم األجرة ويف خيار الشرط وغريها من 
املسائل اليت سيتم مناقشتها، فالشافعية يقيسون حكمها يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة على حكمها يف 

س احلكم، أما احلنفية واملالكية واحلنابلة فإهنم ال يقيسوهنا على السلم بل يعطوهنا السلم فيعطوهنا نف
أحكام أخرى تتناسب مع عقد اإلجارة، وابلتايل فقد ختالف ما هي عليه يف السلم، ألهنا عندهم إجارة 

ص مادام ال خيالف نصو  للعاقدين بصيغته ملزموليست سلمًا وإن كانت حتمل معىن السلم، فالعقد 
 الدين، وهنا ال توجد خمالفة لكونه يندرج حتت عقد اإلجارة الصحيحة.

؛ ألن إجارة -ابلنسبة لتنصيص الشافعية عليه-ورمبا جاز قياس إجارة املوصوف يف الذمة على السلم 
املوصوف تشبه السلم يف أهنا متليك شيء يف املستقبل موصوف وصفاً ودقيقاً بثمن حال، فقد توافقا يف 

وما  هي كون العقد على شيء موصوف وصفًا دقيقًا فيتوافقان يف احلكم وهو كون الثمن حااًل،و  العلة
جاز يف األصل جاز يف الفرع، فإذا جاز بيع موصوف يف الذمة جاز إجارة موصوف يف الذمة، ويشهد 

أيب ففي حديث حممد بن أيب اجملالد عندما سأل عبد هللا بن "هلا ما يشهد للسلم من أدلة مبيحه، 
ُيسلفون يف  صلى هللا عليه وسلميف عهد النيب  صلى هللا عليه وسلمهل كان أصحاب النيب : األوىف

لزيت يف كيل معلوم إىل أهل الشام يف احلنطة والشعري وا (2)كنا نسلف نَِبيطَ   : عبد هللا: احلنطة؟ قال
هبذا  الفقهاءواستدل  (3)" ما كنا نسأهلم عن ذلك"،: إىل من كان أصله عنده؟ قال: ، قلتأجل معلوم

 وجودال كان ممكنإذا   عقدالليس موجوداً أثناء إبرام هو معدوم أو على جواز السلم فيما  احلديث وأمثاله
وإذا جاز بيع ما ليس موجوداً جاز إجارة ما ليس موجوداً قياساً عليه بعد استقصاء  (4)،التسليميف وقت 

 صفاته وذكر ما يتعلق به ابلتفصيل.
يتعلق إبجارة األعيان املوصوفة يف الذمة أما إجارة األشخاص أي األعمال يف الذمة فإن تكييفها  هذا ما

 قد خيتلف عن ذلك، كما يلي. 

                                      
شرح منتهى ؛ (، البهويت4/11كشاف القناع، )؛  (، البهويت4/3حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة16/5املبسوط، )؛ السرخسي (1)

 (.2/257اإلرادات، )
بن أمحد بن أبو حممد حممود ؛ مسوا بذلك الهتدائهم إىل استخراج املاء واستنباطه من الينابيع وحنوها، العيين؛ هم أهل الزراعة؛ نبيط (2)

بريوت، دار إحياء الرتاث  -موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين، دت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبنان
 (.12/66العريب، دط، )

 (.2244السلم إىل من ليس عنده أصل، رقم )؛ السلم، ابب؛ كتاب؛  صحيح البخاري؛ البخاري (3)
بريوت، دار -ه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لبنان1379علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  أمحد بن؛ ابن حجر (4)

 (.4/431حمب الدين اخلطيب، دط، ): املعرفة، حتقيق
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 : تكييف إجارة منافع األشخاص يف الذمة )إجارة األعمال( -2
ك ستأجرتك لتقوم إبنشاء طريق صفته كذا يف منطقة معينة، أو استأجرتاكما لو قال شخص آلخر   

خلياطة أو لبناء صفته كذا وكذا، فما هو التكييف املناسب هلذه الصور، وذلك ألهنا تشمل أيضًا على 
 : وفيما يلي بيانه (1)عقد اإلجار وعقد االستصناع،معىن 

اإلجارة و  (2)،"عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل على وجه خمصوص بثمن معلوم"االستصناع ف
الصانع يف و  األجري يف إجارة الذمة العمل على  أنمع االستصناع يف  قةمتفعلى الصنع أو العمل 

احملل هو العمل، أما يف : على العمل، ففي إجارة الذمة حملهمايفرتقان يف العقدان ، و االستصناع
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  ، املوصوفة يف الذمةالعني ليس بيع العمل وإمنا هو فهو: االستصناع

العمل على العامل، ، أما يف و املادة من املستأجر فللعامل " املادة"،  إجارة الذمة يقدم املستأجر يف
هذه ، و يف حقيقتهبيع سلعة االستصناع هما هو أن نوفرق آخر بيمن الصانع،  املادةالعمل و ف: االستصناع

 فهو إجارة لذمةاب فو إجارة املوصأما وهي املقصودة من العقد، قد تكون معمرة أو استهالكية السلعة 
بتها ال هتلك رقغري استهالكية حبيث يجب أن تكون السلعة معمرة لذا فاملنفعة  وحملها، حقيقية

ة أو خلياطة ثوب بصفة معينة عينار ذمة شخص ما لشق طريق بصفة م، وابلتايل فإن استئجابالستعمال
تصناع وإجارة املوصوف يف الذمة يندرج حتت إجارة األعمال املوصوفة يف الذمة، وهذان الفرقان بني االس

 (3)يف الذمة. ى أنه استصناع بل هو إجارة موصوفجتعالننا ال نستطيع تكييفه عل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ستصناع مقارنة إجارة املوصوف يف الذمة ابالستصناع غري واردة على مذهب املالكية والشافعية ألهنم ال يقولون هبا بل يلحقون اال (1)

؛ صناعات، فهي أيضًا اتبعة للسلم عندهم، وهللا أعلم، ولبيان أقوال الفقهاء يف االستصناع والفرق بينها وبني اإلجارة ينظرالابلسلم يف 
كشاف القناع، ؛  (، البهويت4/26روضة الطالبني، )؛ (، النووي4/514مواهب اجلليل، )؛ (، احلطاب12/138املبسوط، )؛ السرخسي

(3/165.) 
 (.5/2بدائع الصنائع، )؛ الكاساين( 2)
 (.22نصار؛ أمحد نصار، فقه إجارة املوصوف يف الذمة، ) (3)
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 أنواع إجارة املوصوف يف الذمة :ملطلب الرابعا

 عند استقراء أقوال الفقهاء يف إجارة املوصوف يف الذمة يتبني لنا أهنم ذكروا يف ثنااي أقواهلم ثالثة أنواع
تندرج حتت مسمى إجارة املوصوف يف الذمة، مث إهنم مل يسلبوا صفة املشروعية عن أي من األنواع 

 : وفيما يلي تفصيلهافهذا يدل على جوازها املذكورة 

 : اليت يكون الثمن فيها موصوفا  يف الذمةاإلجارة  :النوع األول
ختلو من حالتني: األوىل: أن تكون األجرة معينة  إذا نظران إىل األجرة املرتتبة على املستأجر لوجدان أهنا ال

ال والثانية: أن تكون األجرة موصوفة يف ذمة املستأجر، ويف هذه احلالة ، ثناء إجراء العقدأمرئية حمددة 
، كما ال يلغى ذمة املستأجر مضبوطة موصوفة يفاألجري  اقد عينه ت األجرة اليتتلفالعقد إذا  ىيلغ

 ةاملعين األجرةاملوصوفة يف الذمة أن تلف األجرة رة املعينة و ج، والفرق بني األجرةاأل العقد بظهور عيب يف
ليت يف ا ةالطرفان، أما تلف األجر  اتفق عليهخمالفة للشرط الذي  يؤدي إىل، اأو ظهور عيب فيه ةاملرئي

متعلق جبنس ذلك فاالتفاق هنا ليس متعلقًا بعينة معينة وإمنا هو ، للمتفق عليه خمالفةفليس فيه  الذمة
 (1).العني فتربأ ذمة املستأجر أبي أجرة ما دامت توافق املوصوف يف ذمته

 : اإلجارة اليت تكون فيها العني موصوفة يف الذمة :النوع الثاين
عني مضبوطة  فمن املعلوم أن اإلجارة إما أن تكون على عني حمددة مرئية خمصوصة وإما أن تقع على

فلو كان حمل العقد دابة موصوفة يف الذمة فيجب على  (2)ؤجر يف ذمتهيلتزمها املبصفات معينة ف
املستأجر أن يذكر الصفات اليت يريدها يف تلك الدابة ألن الغرض قد خيتلف من الدابة من حيث كوهنا 

 (3).للركوب أو للنقل أو لغري ذلك فعليه بيان ما يريد من صفات فيها
ند تقسيمهم إجارة املوصوف يف الذمة فقالوا تنقسم إىل ويدخل ضمنها ما ذكره فقهاء احلنابلة ع

 ":قسمني
كاستأجرتك حلمل هذه األمتعة إىل مكان كذا  :أن تكون إجارة منفعة يف الذمة يف حمل معني :األول 

 على سيارة هتيئها من مالك بكذا.
كذا إىل مكة   كاستأجرتك حلمل أمتعة صفتها :أن تكون إجارة منفعة الذمة يف حمل موصوف :والثاين 

                                      
، اإلجارة املوصوفة يف الذمة، حبث مقدم 2007حممد سعيد رمضان البوطي، ؛ البوطي(، 7نصار؛ فقه إجارة املوصوف يف الذمة، ) (1)

  (.3رين، )إىل مؤمتر العمل املايل واملصريف اإلسالمي يف البح
  (.11اإلجارة املوصوفة يف الذمة، )؛ البوطي(، 7نصار؛ فقه إجارة املوصوف يف الذمة، ) (2)
 .)12/161أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، )؛ األنصاري (3)
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 (1)."بكذا

 : اإلجارة اليت يكون العمل فيها موصوفا  يف الذمة :النوع الثالث
 املوصوف يف الذمة يتحدث عن األجراء الذين يكونون حمل العقد ومها:وهذا النوع من إجارة 

ًا للقيام شخصأحد كأن يستأجر ،  بعني الشخصيتعلق العقد ن أل اً؛خاص ويسمى األجري فيه :األول
 القيام ابلعملعندها عليه فإذا مت توقيف العقد ف ،أو غريها بناءخياطة أو تدريس أو من  عمل معنيب

  .ابلعمل غريه بنفسه وال جيوز أن يقوم
كأن يقال لشخص   ،مة الشخص ال بعينهمتعلقاً بذ ألن العقد يكون ؛مشرتكاً  هويسمى األجري في :الثاين 

عندها جيوز هلذا الشخص أن يقوم أو بناء دار هبذه الصفة ألزمت ذمتك خياطة ثوب صفته كذا وكذا 
، ألن العقد مل يرد على ذات الشخص بل على بنفسه أو أن يقوم به غريه نيابة عنهأو البناء ابخلياطة 

يستطيع أن يتقبل العمل من  ألنه ؛ذمته وليس بعينه وهذا يسمى أجريًا مشرتكاً ذمته فقد التزم العمل ب
  (2).لوقتانس كثر يف نفس ا

ويف عصران احلاضر يدخل فيه أيضاً ، احلقيقيوالشخص املقصود يف النوعني هو يف حقيقته اإلنسان 
 بشخصيتهاالقوانني املعاصرة اجملامع الفقهية و حيث اعرتفت كالشركات واملؤسسات ،  الشخص املعنوي

 واملسؤولني ئهاشركاا و فلتلك الشركات واملؤسسات ذمم مالية مستقلة عن مالكيه، وأثبتت االعتبارية
 (3).فيها

عن األجري املشرتك هو التسليم فإن كان العقد يوجب تسليم نفسه هو واملعيار الذي مييز األجري اخلاص 
أجري خاص عليه القيام ابلعمل بذاته ولصاحب العمل حق االنتفاع بعمله طوال مدة اإلجارة دون غريه، 

دون تقصري  عمله املطلوب منه، أو مل ينجز احب العملمن قبل ص بعمل األجري اخلاص مل يكلففإذا 
ة اليت اتفق عليها الطرفان، ألن العقد قد ورد عليه أصالة للقيام بعمل ما والعمل تبع، فإنه يستحق األجر 

  غري أنه جيب عليه أال يصرف وقته احملدد إال فيما طلب منه إجنازه.
واملطلوب منه هو إمتام العمل املكلف به ال  ،رتكأجري مشإن كان العقد ال يوجب التسليم فهو وأما 

تسليم نفسه لصاحب العمل، فالعقد قد ورد أصالًة يف العمل ال يف الشخص، فإذا مت العمل فقد أجنزت 
 (4).املهمة بغض النظر عن منجزها فليس لصاحب العمل رفض العمل

                                      
 (.2/257شرح منتهى اإلرادات، )؛ البهويت (1)
؛ ابن حجر اهليتمي، (4؛ اإلجارة املوصوفة يف الذمة، )كتور البوطيوأنظر أيضاً حبث الد  (،7نصار؛ فقه إجارة املوصوف يف الذمة، ) (2)

م، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، دار املكتبة 1983 -ه   1357أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، 
 (، 24/259ة جلنة من العلماء، دط، )على عدة نسخ مبعرف؛ التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد، روجعت وصححت

 (.6اإلجارة على منافع األشخاص، )؛ القره داغي (3)
 (.12اإلجارة على منافع األشخاص، )؛ القره داغي (4)
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رع األدوات والوسائل التمويلية اليت وعليه فإن الصوراتن الثانية والثالثة مها أساس البحث وعنهما تتف
تنتهجها املؤسسات املالية اإلسالمية إلثراء عملياهتا التمويلية اليت تضعها حتت خدمة عمالئها لتلبية 
حاجاهتم ومتطلباهتم املتنوعة، وما سيتم مناقشته يف الفصل الثالث من صور إجارة املوصوف يف الذمة ال 

تلك الصور إما إجارة خدمات ومنافع يف الذمة أو إجارة أعمال يف ينفك عن أحد هذين النوعني، فإن 
الذمة، أما الصورة األوىل فإهنا مع أمهيتها البالغة فإن ورودها يكون عند احلديث عن األجرة وطبيعتها 

 ووقت دفعها وذلك الختالف الفقهاء يف وقت دفع األجرة يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.
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 بعقد إجارة املوصوف يف الذمة ةالعقود الشبيه :املطلب اخلامس

توجد عدة عقود تشبه عقد إجارة املوصوف يف الذمة من حيث تعلقها يف ذمة أحد الطرفني أذكرها هنا 
 : وأبني أوجه التشابه واالختالف بينها وبني عقد إجارة املوصوف يف الذمة

 : عقد السلم :أوال  
"بيع موصوف يف : ء السلم بتعرفيات خمتلفة لكنهم يتفقون على أن معىن السلم هولقد عرَّف الفقها

فتعلُّق السلم يف الذمة جيعله شبيهًا إبجارة املوصوف، وفيما يلي أوجه  (1)الذمة ببدل يعطى عاجاًل"،
 : التشابه واالختالف

 : أوجه التشابه بني السلم وإجارة املوصوف يف الذمة -1
 : إجارة املوصوف يف الذمة يف أمرين أساسينييتشابه السلم مع 

أن كال العقدين يقعان على موصوف يف الذمة، حيث يلزم أحد الطرفني نفسه على أن يسلم  :األول
 للطرف اآلخر عيناً موصوفة بصفات معينة منضبطة.

لول أجل أنه يشرتط يف كال العقدين أن يكون املعقود عليه مما يغلب على الظن وجوده عند ح :اثنياً 
 (2)التسليم، فالقدرة على التسليم من أهم شروط العقدين.

 : أوجه االختالف بني السلم وإجارة املوصوف يف الذمة -2
 : يتميز عقد إجارةاملوصوف يف الذمة عن السلم

أبن إجارة املوصوف ترد على منفعة العني ملدة معلومة أو منفعة عمل، بينما يف السلم فإن العقد  :أوالً 
 على مجيع املوصوف يف الذمة. يرد

بعد انتهاء مدة العقد يف إجارة املوصوف يف الذمة تعود العني إىل املؤِجر بينما يف السلم فإن العقد  :اثنياً 
 (3)يرد على كل املعقود عليه بعينه ومنافعه، فتنتقل العني بكليهتها إىل الطرف اآلخر.

 (4): عقد االستصناع :ا  نياث
، فكون االستصناع متعلقًا بعمل يف الذمة جيعله "لى مبيع يف الذمة شرط فيه العملعقد ع"واالستصناع 

                                      
(، الفقهاء متفقون على هذا املعىن وإن اختلفوا يف بعض شروطه مثل جواز السلم احلال 25/196املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)

 لبدل عن جملس العقد لثالثة أايم وغريها.وأتخري ا
 هذان أهم أوجه التشابه إضافة إىل كوهنما من عقود املعاوضات الالزمة. (2)
رمبا يرد يف السلم عند بعض الفقهاء مسألة عدم جوازه يف األخالط املقصودة املتميزة عن بعضها، وهذا غري وارد يف إجارة املوصوف  (3)

املنافع واألعمال، ومن طبيعة املنافع اشتماهلا على أخالط كثرية مثل استئجار خدمات االتصال فإهنا تشمل خدمة يف الذمة كوهنا ترد على 
 االتصال وإرسال الرسائل واالنرتنت وغريها من اخلدمات. 

 بذاته.  من املعروف أن الفقهاء اختلفوا يف االستصناع فاجلمهور أحلقه ابلسلم بينما عده احلنفية عقداً مستقالً  (4)
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 : شبيهاً إبجارة املوصوف يف الذمة، وفيما يلي أوجه التشابه واالختالف
 : أوجه التشابه بني االستصناع وإجارة املوصوف يف الذمة -1

 : يشابه االستصناع إجارة املوصوف يف الذمة من حيث أهنما
 عقدان على موصوف منضبط يف الذمة، وابلتايل فإن اجلهالة مفضية إىل فساد العقدين. :الً أو  

جيوز أتجيل األجر عن العقد بشرط أن يكون حمدداً معلوماً للطرفني، وابلتايل ال جيوز  كال العقدين :اثيناً 
 وهو راب.زايدة الثمن لتجديد اجل السداد؛ ألنه زايدة يف الدين مقابل الزايدة يف األجل 

 : أوجه االختالف بني االستصناع وإجارة املوصوف يف الذمة -2
 : خيتلف االستصناع عن إجارة املوصوف يف الذمة من عدة أوجه

إجارة املوصوف يف الذمة من العقود الالزمة أما االستصناع فقد اختلف القول عند احلنفية يف كونه  :أوالً 
 عقداً أو وعداً.

ف يف الذمة ترد على املنافع سواء أكانت منافع أعيان أو منافع أعمال، بينما إجارة املوصو  :اثنياً 
االستصناع يرد على العني املوصوفة يف الذمة حمل االستصناع، وابلتايل فال متيلك حملل العقد يف إجارة 

 املوصوف يف الذمة بل تبقى العني على ملك املؤِجر على عكس االستصناع فإن مكلية حمل االستصناع
 تكون للمستصنع. 

إجارة املوصوف يف الذمة ترد على منافع األشياء ومنافع األشخاص، أما االستصناع فإنه يرد على  :اثلثاً 
 (1) األشياء اليت تدخلها الصنعة فقط.

 (2): إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال ميلك :ا  اثلث
أوجه التشابه واالختالف بينه وبني إجارة وهذا البيع هو أن يبيع اإلنسان شيئًا ال ميلكه، أذكر هنا 

 : املوصوف يف الذمة
 : أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال ميلك -1

 كالمها يقع على مؤجل موصوف. :أوالً 
 يشرتط لصحة كليهما القدرة على التسليم عند حلول األجل. :اثنياً 

 : ة وبيع ما ال ميلكأوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذك -2

                                      
 وما بعدها(. 3/327املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)
يقع يف  -بيع ما ليس عند اإلنسان–"ال تبع ما ليس عندك" وهذ البيع ؛ بيع ما ال ميلك مأخوذ من حيث النيب صلى هللا عليه وسلم (2)

 لريجع إىل مظانه.عقود كثرية، وقد حتدث عنه الفقهاء كثرياً، أذكره هنا ابختصار فمن أراد التوسع ف
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=326  
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بيع ما ال ميلك داخل يف ربح ما ال يضمن، أما إجارة املوصوف يف الذمة فال تدخل يف هذا  :أوال
 الباب؛ ألن كال الطرفني على دراية اتمة حبقوقه وواجباته.

بيع ما ال ميلك من بيوع الغرر، الحتمال حتصيلة املعقود عليه أو عدم حتصيله، بينما إجارة  :اثنياً 
املوصوف يف الذمة فإهنا على أمر موصوف مضبوط يف الذمة مقدور على تسليمه، فال غرر فيه وال 

 جهالة.
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 خصائص عقد إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب السادس

يتميز عقد إجارة املوصوف يف الذمة مبجموعة من اخلصائص جتعله من العقود اليت تليب حاجات طائفة 
 :اسعة من العمالء مبا ال يتوفر يف غريها من الصيغ وميكن إجيازها كما يليو 

 رضائي غري متقيد بشكل معني. عقدهو . 1
 كونه يتم بني طرفني جيعله من عقود املعاوضات فاملنفعة من املؤجر واألجرة من املستأجر.. 2
فهناك ارتباٌط وثيٌق بني املدة ليه، حتديد مدة اإلجارة أمر جوهري فيه فهو عقد له وقته الذي ينتهي إ. 3

 (1).حيث إن اإلجرة تتناسب مع مدة االنتفاعواألجرة 
  على كل من املؤجر واملستأجر.ينشئ التزامات  لطرفيهعقد ملزم  جارة. اإل4
  (2).أعياهنامنافع األشياء ال  غري أهنا ترد علىبيع المن أنواع نوع  وهي. 5
 ،املستأجر الذي يقدمهاملؤجر والعمل  الذي يقدمهرأس املال  ية بنينتضامالوسائل الاإلجارة من و . 6

ومما يساعد على قيام هذا التضامن التشريع املناسب مع حالة البلد االقتصادية فيعمل التشريع على "
كما ،  "جعل مصاحل الطرفني مشرتكة ال تتنافر، ومن هنا قيل حبق إن عقد اإلجارة من أكثر العقود تداوالً 

مما  يةدة اإلجيار املطوال  مستمراتصال حالة يف  املؤجرو  املستأجرذلك جيعل  إضافة إىلقد اإلجارة عأن 
 (3).يساعد على وضع القواعد والقوانني الناظم للعالقة بينهما دقيقة واضحة فيما جيب على طريف العقد

 : . تقدمي اخلدمة التابعة للمنفعة املؤجرة7
فة يف الذمة على أجهزة إلكرتونية فهل على املؤجر تقدمي اخلدمات إذا عقد شخصان عقد إجارة موصو 

 : التابعة هلا أم فقط عليه تسليمها ملستأجر
يف إجارة الذمة، فذكر الفقهاء  اتبعة للمنفعة من قبل املؤِجرة خدمكل تقدمي   جيباتفق الفقهاء على أنه 

يتعهدها ويساعد املستأجر على الركوب أنه على مؤجِر الدابة إجارة موصوفة يف الذمة اخلروج معها ل
ويف كل عقد يكون تقدمي اخلدمة حبسبه، فما يكون يف الدواب غري ما يكون يف البيوت ومها  (4)والنزول،

غري ما يكون يف السيارات أو الطائرات أو تقدمي خدمة التعليم أو جتهيز املباين مما سريد ذكره إن شاء 
 هللا.

 البائع استخدام جوازى عل قياساً سيولة نقدية ألغراض خاصة،  ره اإلجارة منمما تداالستفادة وميكن . 8
، فال جيب على املؤجر أن يقوم بصرف ما اخلاصة الغري مرتبطة إبنتاج السلعة حاجاتهرأس مال السلم يف ل

                                      
 .1/373( 405علي حيدر شرح جملة األحكام العدلية م ) (1)
 (.4/25األم، )؛ الشافعي (2)
 (.16ذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ص )ضوابط اإلجارة املوصوفة يف ال؛ نصار (3)
 (،5/301هناية احملتاج، )؛ الرملي (4)
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 جارةعقد اإلاستخدام له وهذا يتيح  (1) جينيه من أجرة على عمل مرتبط بتقدمي تلك اخلدمة املتفق عليها
 (2) .املختلفةالنقدية  احتياجاتهيف متويل 

أعيان كثرية يف إجارة املوصوف ألهنا مضمونة يف الذمة ال ترببط بعني استيفاء املنفعة من  ميكن. 9
 (3).ميكن استيفاء املنفعة إال من عني واحدة إجارة العني فال خبالف، واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
؛ ، السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر نظرة مالية واستثمارية، السودان، الناشر2006أمحد عبد القادر التيجاين، ؛ التيجاين  (1)

 (.11د الوطين السوداين، اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية، الطبعة األوىل، ص )وزارة املالية واالقتصا
 (.16ضوابط اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ص )؛ نصار  (2)
، عمادة البحث العلمي، جامعة 67ملالية، سلسلة الرسائل اجلامعية، ، التعيني وأثره يف العقود ا2006عبد الرحيم اهلاشم، ؛ اهلاشم (3)

 (.55الرايض، ص ) -السعوديةاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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 جارة املوصوف يف الذمةإباألحكام اخلاصة  :املبحث الثاين
عقدها وتكييفها يف الذمة ومشروعيتها وأقوال الفقهاء فيه وصفة  إجارة املوصوفبعد أن ذكرت تعريف 

من  ن إىل ذكر ما يتعلق هبا من أحكام مهمة، حىت يتبني لنا كل ما يتعلق هبذا العقدالشرعي، أعرج اآل
 : ملوصوف يف الذمة يف املطالب التاليةأحتدث عن أحكام إجارة اتفاصيل تزيل اللبس عنه، وس

 الشروط يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب األول
 .ارة املوصوف يف الذمةإجاخليارات  :املطلب الثاين

 ضافتها إىل املستقبل.إو  ،وتعليقها ،تنجيز إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الثالث
 ذمة.العربون يف أجارة املوصوف يف ال :املطلب الرابع

 وصيانتها. ،يف الذمة ضمان العني املؤجرة إجارة موصوف :املطلب اخلامس
 حتديد الوصف يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السادس

 األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب السابع
 .يف إجارة املوصوف يف الذمة اجلمع بني املدة والعمل :املطلب الثامن
 ستوىف منه املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة.ك ما تهال :املطلب التاسع
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 الشروط يف إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب األول

تنقسم الشروط اليت قد يشرتطها الشخص يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة إىل شروط صحيحة وأخرى 
 : فاسدة، وهي كما يلي

 (1):عدة أنواع وهي تتكون من :الشروط الصحيحة: أوال  
 : يقتضيه العقدما  -1

تسليم األجرة يف ومثال ما يكون من مقتضى العقد يف إجارة املوصوف يف الذمة كأن يشرتط أن يتم 
 .لولاحلط التقابض و اشرت اجملس العقد، أو 

  :ما يكون من مصلحة العقد -2
لشرط ال يعارض العقد بل ، ومثل هذا ابه كفيلأتجيل أو رهن أو  من  شرتاط صفة يف الثمن ومثال ا

جيوز أخذ الضماانت املشروعة أبنواعها لتوثيق ": يدعمه وأيكد على جديته، وقد جاء يف املعايري الشرعية
احلصول على األجرة أو الضمان يف حالة التعدي أو التقصري مثل الرهن والكفالة وحوالة احلق على 

ات تعويضات أتمني مشروع عن شخص مستحقات املستأجر لدى الغري، ولو كانت تلك املستحق
 (2)املستأجر وممتلكاته".

ألحد أطراف العقد  منفعة معلومة ما ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته وال منافياً له لكن فيه  -3
 .تسليمه ملستأجرهاتوقيت مدة اإلجارة بسنة أو شهر مث ط املؤجر شرت أن يك

 (3):عدة أنواعىل الشروط إ هذه قسمنت :الشروط الفاسدة :اثنيا  
بيع أو إجارة أو من  :آخر اً عقد اآلخرأحد طريف العقد على عقد يف عقد أبن يشرتط اشرتاط  -1

 .غريمها
 هسكن فيكأن يشرتط يف عقد اإلجارة أن يسكن لوحده وأن ال يُ مناف ملقتضى العقد :  اشرتاط  -2

 غريه.
العقد أو فقد انعقد العقد فتعليق  جاء فالن فقد قبلت إن كأن يقول تعليق العقد على شرط: -3

اإلجارة على شيء ما مثل جميء فالن أو حدوث األمور الفالين وغريها، فهذا التعليق مما يفسد عقد 

                                      
(، 3/65حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة الدسوقي5/168بدائع الصنائع، )؛ (، الكاساين3/49اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (1)

 (.3/193كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/34مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين
 (.115، ص )6/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (2)
 (،3/65حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة الدسوقي5/168بدائع الصنائع، )؛ (، الكاساين3/49اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (3)

 (.3/193كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/34مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين
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 إجارة املوصوف يف الذمة.
 اشرتاط عقد السلف مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة. -4

بد من أن نعرج إىل نوع من أنواع للشروط يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة كان ال العرضوبعد هذا 
 الشروط استحدثته أساليب املعامالت االقتصادية اليت راجت يف العصر احلديث وهو الشرط اجلزائي؟

 فما هو الشرط اجلزائي وهل هو جائز يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة أم ال؟

 اثلثا : الشروط اخلاصة إبجارة املوصوف يف الذمة

  (1) يف إجارة املوصوف على جمموعة من الشروط هي كالتايل:جيب أن تستويف العني 
وهذا هو الفرق اجلوهري بني إجارة املوصوف – أن يكون العقد مرتبطاً بعني موصوفة فال جيوز تعيينها -

 أو أن يكون العقد مرتبطاً بذمة املؤجر ال بعينه.  -وإجارة املعني
 ن يكون حمل العقد أمراً حمرماً شرعاً.أن يكون حمل العقد مباحاً شرعاً، فال جيوز أ -
ألن الغرض مع العقد أو العني خيتلف ، اليت تعترب جوهرية يف العقدصفات مجيع ال استقصاء أن يتم  -

وابلتايل فإن مل يتم ضبط العني ابلصفات األساسية أو اجلوهرية فإن ذلك سيؤي إىل  ،ابختالف الصفات
 (2) التنازع واالختالف.

 (3):ط اجلزائيالشر : ا  رابع

هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن : تعريف الشرط اجلزائي -
هو ضمان التعويض عن وقيل:  (4)،على املدين، إذا مل ينفذ املدين التزامه، أو أتخر يف تنفيذه

ماته املنصوص عليها يف إقرار العقوبة املالية على الذي ال يفي ابلتزا: التعطل واالنتظار، وقيل هو
 (5)العقد.

قبل العصور  -بدرجة كبرية -هذا النوع من الشرط مل تكن احلاجة إليه قائمة  أمهية الشرط اجلزائي: -
احلديثة نظرًا لبساطة احلياة االقتصادية، فلما تعقدت احلياة املادية املعاصرة، وتشابكت عالقاهتا، 

                                      
من حيث العموم يشرتط يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة ما يشرتط يف السلم، وسيتم احلديث عن بعض هذه الشروط بشكل  (1)

 مفصل يف املطالب الالحقة.
 (. 25/200املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (2)
ر يف مسألة الشرط اجلزائي على ما ذهبت إليه اجملامع الفقهية واهليئات يف الصور اليت ذكرهتا فإن مل أجد ذكرت أقوال الفقهاء سأقتص (3)

 املعاصرين ابختصار مع اإلشارة إىل أحباثهم ملن يريد التوسع يف تلك املسائل. 
 (.2/50، )12العدد  جملة جممع الفقه اإلسالمي الضرير؛ صديق الضرير، الشرط اجلزائي، (4)
 ( منشور على االنرتنت.72نقالً عن احلميش والشواط، فقه العقود املالية، ) (5)
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فاء أحد طريف العقد ابلتزاماته حنو اآلخر كبرية، ظهرت احلاجة وأصبحت اآلاثر السيئة الناجتة عن عدم و 
 إىل هذا النوع من الشروط.

وسبب دخول الشرط اجلزائي يف العقود كان من قبيل ختفيف الضرر الواقع على أحد طريف العقد نتيجة 
عمل أداء المن األساليب اليت تضمن تسويف الطرف اآلخر أو عدم جديته، ويعترب الشرط اجلزائي 

جداً، إىل جانب الصبغة املادية  ابهظأصبح للزمان فيه مثن  عصربصفاته املطلوبه ويف وقته احملدد، يف 
وعدم االكرتاث ابملواعيد بدقة،  حتايالً  الشراء ولو وعدم التحرز عنأوساط الناس  اتسمت هبااليت 

والوفاء  تسليمالري يف الشرط اجلزائي على التأخ أيخذفبسبب ذلك يرى البعض أنه من الضروري أن 
 (1)احلديثة، فما هو حكم الشرط اجلزائي؟ املاليةالعقود مكانته الكبرية يف املعامالت حتوايت مب

  الشرط اجلزائي املطلق -أ

أحد زايدة مفروضة على كل على حرمة كل زايدة مقابل التأجيل أي مقابل الزمن ف (2)اتفق الفقهاء
سواء أكان  ي مقابل الزمن هي زايدة حمرمةل الدين مقابل التأجيل أزايدة مشروطة على أصكطريف العقد  

: ، فقد قال هللا تعاىلديننا احلنيفكوهنا من الراب الصريح الذي هنى عنه ؛ لذلك شرطًا جزائيًا أم غريه
 ۚ َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الِراَِب ، :اب بكل أشكاله وقد نقل وقد أمجع الفقهاء على حترمي الر  ،[275]البقرة

  (3)"وهو حمرم ابلكتاب والسنة واإلمجاع"،: ابن قدامة االمجاع على حرمة الراب فقال
بعد االطالع على البحوث الواردة إليه خبصوص يف بنده الثالث ويف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

يف دفع األقساط عن املوعد، فال جيوز  "إذا أتخر املشرتي املدين: "اثلثاً"جاء ما يلي :)البيع ابلتقسيط(
 (4).إلزامه أيَّ زايدة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط، ألن ذلك راب حمرم"

ويف قرارات وتوصيات اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة يف "أبو ظيب"، قرار رقم 
وز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم "ال جي: ، يف الفقرة )ز( خبصوص السلم جاء ما يلي 89/2/95

 (5)املسلم فيه، ألنه عبارة عن دين، وال جيوز اشرتاط الزايدة يف الديون عند التأخري". 

                                      
؛ httpالشروط يف البيع، دار األلوكة، ؛ احلسني بن حممد الشواط، عبد احلق محيش (1)

//www.alukah.net/sharia/0/60086/ 
(، 2/21(، اخلطيب الشربيين؛ مغين احملتاج، )4/345(، احلطاب؛ مواهب اجلليل، )5/168ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين، ) (2)

 (.3/251البهويت؛ كشاف القناع، )
 (.4/25املغين، )؛ ابن قدامة (3)
 14ه  املوافق 1410شعبان  23 - 17لسعودية من جملس الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية ا (4)

 .( 35/2/6م، قرار رقم )1990آذار )مارس(  20 -
م، قرار رقم 1995من نيسان )أبريل(   6 - 1ه  املوافق 1415من ذي القعدة  6 - 1جممع الفقه اإلسالمي يف أبو ظيب من  (5)
 6 - 1ه  املوافق 1415من ذي القعدة  6 - 1اإلسالمي يف أبو ظيب من فقرة )ز( من قرارات الدورة التاسعة جملمع الفقه  ( 89/2/95)

 م.1995من نيسان )أبريل(  
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" إذا : قرر اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف مسألة الشرط اجلزائي يف الديون ما يلي كما
احلق أبن يفرض على املدين غرامة  - أي البنك -حملددة، فهل له أتخر املدين عن سداد الدين يف املدة ا

 مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخري عن السداد يف املوعد احملدد بينهما؟". 
إن الدائن إذا شرط على املدين، أو : "وبعد البحث والدراسة قرر اجملمع الفقهي ابإلمجاع ما يلي: اجلواب 

من املال غرامة مالية جزائية حمددة، وبنسبة معينة إذا أتخر عن السداد يف  فرض عليه أن يدفع مبلغاً 
املوعد احملدد بينهما، فهو شرط أو فرض ابطل، وال جيب الوفاء به، بل وال حيل، سواء أكان الشارط هو 

 (1)املصرف أم غريه، ألن هذا بعينه هو راب اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه".
 عنديلتزم املدين بدفعها حمددة زايدة  يتضمن املطلق الذيالشرط اجلزائي ق يتبني أن وبناًء على ما سب

واقرتاهنا ابلعقد يبني أهنا ، غري جائز عوضوال يقابلها  مشروطة يف أصل العقد اليتو يف سداد دينه،  هأتخر 
وهي حمرمة  النسيئة، راب من هذه الناحيةفهي  (2)،من ابب الغرامة املرتتبة على أتخر املدين يف سداد دينه

 وللشرط اجلزائي صور أخرى فيما يلي بياهنا: (3).تفاق العلماءاب

   (4) :الشرط اجلزائي عن الضرر الواقع -ب   
إن الشرط اجلزائي هنا متوقف على الضرر الفعلي الذي يصيب الدائن جراء أتخر املدين يف سداد دينه  

إىل ما ُنص يف العقد، فقد يكون النص برتك التقدير لطريف يف وقته املعني، ويعود تقدير تعويض الضرر 
مة أو للقاضي فال يوجد هنا حتديد مسبق للضرر وقع أم مل يقع وإمنا يتعلق  (5).العقد أو للجنة حمكَّ

ابلضرر الفعلي حبيث خيلو االتفاق عن تقدير ضرر افرتاضي وإمنا ُيشار يف العقد إىل حالة وقوع الضرر 
 (6):وقد ذهب املعاصرون يف جواز هذا الشرط مذهبني بني جميز ومانع ومها كالتايل وكيفية معاجلته،

 : اجمليزون: الفريق األول 
هيئة والقائلون به هم ، إذا وقع ضرر فعلي على الدائنالزام املدين املماطل ابلتعويض  أجاز هذا الفريق 

وقد تضمن معيار اإلجارة الصادر من  (7)،يف معايريها احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
البنك املركزي املاليزي نصًا جييز للطرف املتضرر أخذ تعويض من الطرف املخالف للشروط وذلك يف 

                                      
ه  املوافق من 1409رجب   20إىل   13جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد مبكة يف الفرتة من يوم األحد  (1)

 .شرة، القرار الثامنيف دورته احلادية ع م1989فرباير   29إىل   19
 (.23أ.د. علي حممد احلسني الَص َوا، الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة، حبث منشور على االنرتنت، ص )؛ الَصَواينظر:  (2)
 (.6/436املغين، )؛ ابن قدامة (3)
 (.30نة، ص )الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقار ؛ الَصَواوللمزيد من التفصيل ينظر:  (4)
 (.34جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ) –الشريعة والقانون ؛ صيانة املديونيات، البحث منشور يف جملة؛ حممد عثمان شبري (5)
 (.23الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة، ص )؛ الَصَوا (6)
 .( 171)المية معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية واإلس  (7)
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جيوز لألطراف املتعاقدة أن توافق على إدراج بند يف عقد  1-26 ( وقد بنيَّ البند ما يلي:26البند )
وفيما يتعلق ابلفقرة  2-26 حتددها اجلهات املختصة.اإلجارة ينص على فرض رسوم دفع متأخرة 

( التعويض )التعويض( عن اخلسارة الفعلية اليت يتحملها a) ، تتألف رسوم السداد املتأخرة من:26-1
(، ميكن االعرتاف a) 2-26وفيما يتعلق ابلفقرة  3-26 ( العقوبة )غرامة(.b) املؤجر؛ و / أو

هيئة كبار العلماء ابململكة العربية د أجازت هذا الشرط وق (1) ابلتعويض كإيرادات للمؤجر.
  (2).السعودية

 : املانعون: الفريق الثاين 
منع هذا الفريق من الشرط اجلزائي الذي يلزم املدين بتعويض الدائن عن الضرر الذي يلحق به وقالوا 

 (3)وحممد شبري. علي اخلفيف ونزيه محاد بعدم جوازه وقد ذهب إىل هذا من الفقهاء املعاصرين
 (4).وملريد املزيد من التوسع مراجعة ما يلي 

  :أدلة الفريق اجمليز
 (5): "مطل الغين ظلم"،ظامل بنص احلديثإذا ماطل يف أداء واجباته  : فاملديناملدين املماطلظلم  -1
ضامن فعلى الغاصب رد األصل وهو الغاصب، يعترب كمع القدرة عليه  هدينعن سداد  املدين تناعمإفب

بتأخريها عن  تهمنافع املال الثابت يف ذماملدين تفويت ملنافع العني اليت غصبها كما قرره أكثر الفقهاء، و 
املدين،  ضماهنا علىوجوب  يفحكمها  نفس املغصوبة، فتأخذ العنيكتفويت منافع   السداد يعتربموعد 

فرصة مبقدار  عند هذا الفريقافع الدين منتقدر و  بغري حق، الكاملزيلت عنه يد جبامع أن كال املالني قد أ
فلو أن مالك املال قبض ماله يف وقته واتجر فيه وربح يف جتارته على أدىن تقدير للربح  الربح اليت فاتته،

 ما يقصد بههو  الفائتالربح  فإنه يعوض عن هذا الربح الذي فاته نتيجة التأخر يف السداد لذا فإن هذا
   (6) التعويض املايل.

                                      
 (.24نظر معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصفحة )ي( 1)
سنة  الطبعة الثانية، ،الرايض، دار أويل النهى -السعودية.  214، ص 1أحباث هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية، جملد  (2)

 م. 1992
، قضااي فقهية معاصرة يف 2001؛ ، نزيه محاد 20، 19إلسالمي، دار الفكر العريب، ص، الضمان يف الفقه ا1997؛ علي اخلفيف (3)

 (.55صيانة املديوانت، )؛ (، حممد عثمان شبري351دمشق، دار القلم الطبعة األوىل، ) -سوراياملال واالقتصاد، 
؛ صديق الضرير . 97(، ص 2(، جملد ) 2سالمي عدد )جملة أحباث االقتصاد اإل؛ الزرقاللتوسع يف املناقشات واألدلة ينظر: اجمليزون:  (4)

 - 30(، وانظر أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت املنعقدة يف الكويت 3/112) 1جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي عدد
لى املدين املماطل ابلتعويض على (، الزرقا؛ مصطفى أمحد الزرقا، هل يقبل شرعاً احلكم ع223،238)م، 1995نوفمرب  1-أكتوبر  31

- 19ا)الضمان يف الفقه اإلسالمي، ؛ علي اخلفيف(، واملانعون: 111الدائن، أحباث جملة االقتصاد اإلسالمي، اجمللد الثاين للعدد الثاين، )
 ، (55)؛ صيانة املديوانت، (، حممد عثمان شبري351قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، )؛ ، نزيه محاد( 20

 (.2167كتاب احلواالت، رقم ): رواه البخاري (5)
 .(33الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (6)
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عن الضرر الناتج عن  تعويض الضرر: فقد اعتمد هذه الفريق على أنه جيب أن يعوض الدائن -2
"ال ضرر وال : يف الشريعة اإلسالمية، ومما يدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم التأخري، وهذا املبدأ معتمد

هناك ما يريده بل ومقاصدها العامة،  ع احلنيفنصوص الشر  يتناىف معومبدأ إزالة الضرر ال  (1)ضرار"،
 (2) .الشريعة يف
التعويض ف (3)"الصحة واللزوم: األصل يف الشروط" قوله ابلقاعدة اليت تقولهذا الفريق  دعموقد   -3

 (4)نفيه.على ، لعدم ورود دليل شرط صحيح املتضرر الفعلي على عن الضرر
 اً حافز يعترب هو فبية السعودية، علماء ابململكة العر هيئة كبار ال هو من مصاحل العقد كما اعتربتهبل  

سد  اشرتاط التعويضاإلخالل اباللتزام مظنة الضرر وتفويت املنافع، ويف و ، هد يف وقتإلكمال العق
 :"البخاري ورد يف صحيحاهليئة رأيها مبا  أيدتكما   (5)،الناسالفوضى والتالعب حبقوق النزاع و ألبواب 

مائة درهم، ِحل ركابك، فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا فلك أرْ : أن رجاًل قال ِلَكرِيِه: عن ابن سريين
  (6).من شرط على نفسه طائعاً غري مكره فهو عليه"فلم خيرج، فقال شريح 

يف  املعتربةاالستثمار  لطرائقتبعًا و أبهل اخلربة، ابالستعانة يكون عن طريق احملكمة إمنا وتقدير التعويض  
من ربح عن مثل هذا املبلغ  حتققه مؤسسة مالية إسالميةاد مبتوسط ما االسرتشأيضاً كن كما مي،  الشريعة

 املدين اليت أتخر فيهايف املدة سعر الفائدة يكون االسرتشاد ب، أو السداد أتخريخالل مدة  ملستثمريها
 (7).بدينهعن وفاء 

 : أدلة الفريق املانع
 النسيئة احملرم، كما أن القول به يستبعد وقد استدل هذا الفريق لرأيه أبن التعويض التأخريي من نوع راب

املؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على أداء الدين، كما أن فتح ابب التعويض التأخريي قد يصبح 
 (8)ذريعة للراب احملرم.

 : وبعد سرد األدلة ننتقل إىل مناقشة أدلة الفريقني يف املسألة: املناقشة
 : مناقشة أدلة اجمليزين

                                      
 سبق خترجيه.  (1)
 .(33الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (2)
دار دمشق،  -سوراي، 1427/2006حممد مصطفى الزحيلي، القواعد وتطبيقاهتا يف املذاهب الفقهية األربعة، ؛ الزحيليحممد  (3)

 (.2/833(، )223، القاعدة )رالفك
 .(33، الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، )(3/112)  1القتصاد اإلسالمي عدد جملة أحباث ا؛ الزرقا (4)
 (.1/214أحباث هيئة كبار العلماء، ) (5)
 (.3/193) ا الناس بينهم،ابب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار، والشروط اليت يتعارفه؛ رواه البخاري (6)
 .(33الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (7)
 .(34، الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، )(56؛ صيانة املديوانت، )حممد شبري (8)
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ول اجمليزين أبن التعويض املتمثل ابلغرامة املالية سببها الضرر الواقع ابلطرف اآلخر، ومن تسبب نوقش ق
أبن هذا الشرط مما ال تبيحه األصول الشرعية اليت تقضي أبن : بضرر كان ضامنًا له، نوقش قوهلم هذا

له ابلباطل؛ ألن أصل  أخذ املال ال يكون إال تربعاً، أو يف مقابلة مال أخذ أو أتلف، وإال كان أكالً 
، وبناء عليه فليس على املدين تعويض مقابل (1)التعويض يف نظر فقهاء الشريعة هو مقابلة املال ابملال

أجل يعطاه للوفاء، أو جزاء أتخري الوفاء، وإن ترتب على ذلك ضرر ابلدائن، والتعويض ال يستحق نظري 
، وملا كان (2)ذا نشأت اخلسارة عن هالك الشيءما فات الدائن من ربح وما أصابه من خسارة، إال إ

فإن التنفيذ العيين ممكن يف ذاته، وذلك بقضاء احلاكم دين الدائن من : االلتزام أداء مقدار من النقود
مال املدين جرباً، إذا كان من جنس الدين؛ ألنه مدين مليء كما هو مفروض، أو إجباره على بيع ماله 

 يكون له مال من جنس الدين الثابت يف ذمته، وغري ذلك من اإلجراءات.  وقضاء دين الغرمي عندما ال
كما أن قياس التعويض يف عقد الدين إذا أتخر املدين يف سداده على تضمني الغاصب منافع األعيان 
املغصوبة، قياس مع الفارق؛ ألن ضمان منافع األعيان املغصوبة ضمان يد، ومنافعها غري مضمونة عند 

ن املنافع ليست أموااًل يف نظرهم، وال تكون مااًل إال ابلعقد، وهي أموال عند اجلمهور إذا كان احلنفية، أل
املغصوب مما تصح به إجارته، غري أهنا تضمن ابلقيمة هلالكها ابلتفويت، خبالف ضمان العقد الذي هو 

فال يستحق ضمان مال اتلف بناء على عقد اقتضى الضمان، وليس منه التأخري يف سداد الدين، 
 التعويض بناء عليه، وإمنا يستحق بناء على املسؤولية التقصريية. 

ومن جهة أخرى فإن ضمان العقد يف الشريعة ال يستلزم صحة العقد حىت يثبت التضمني، كما يذهب 
إىل ذلك القانون، وإمنا يثبت التضمني مع فساد العقد، وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جيب 

 يحه جيب الضمان يف فاسده. الضمان يف صح
ومن هنا فإن تطبيق أحكام املسؤولية العقدية على املدين املماطل بتحميله تعويضاً عند وقوع الضرر على 

ال يستقيم، ويبقى اإلشكال قائماً، ألن التعويض ابملال يقوم  -بسبب أتخريه يف سداد دينه  -الدائن 
ء لرد احلال إىل ما كانت عليه؛ ل حمل مال فاقد مكاىفعلى اجلرب "اجلرب ابلتعويض" وذلك إبحالل ما

إزالًة للضرر وجربًا للنقص، وذلك ال يتحقق إال إبحالل مال حمل مال مكايفء له؛ ليقوم مقامه، ويسد 
مسده، وكأنه مل يفت على صاحب املال الفاقد شيء، وليس ذلك مبتحقق يف حال امتناع املدين عن 

تعويضاً، ألنه إذا  -يف مثل هذه احلالة  -خريه فيه، لذلك مل جيز أن يعطى الوفاء بدينه يف وقته، أو أت
، أو كان (3)أُعطي كان أخذ مال ال يف مقابلة مال، فيكون من أكل أموال الناس ابلباطل، وهو حمظور

أخذ مال يف مقابل األجل، وهذا من راب النسيئة، وهو ممنوع ابإلمجاع، وأخذ املال يف مقابل من تعاقد 
                                      

 ،  (20لقاهرة، دار الفكر العريب، )، الضمان يف الفقه اإلسالمي، ا2000؛ .علي اخلفيف(35الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (1)
 ، ( 354، 353صاد، )قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقت؛ .نزيه محاد(36الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (2)
 ،(56؛ الضمان يف الفقه اإلسالمي، ). علي اخلفيف(36الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (3)
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عه على أن يقوم له بتنفيذ ما التزم به ال تزول به آاثر ذلك االمتناع، ويصري به املمتنع قائمًا منفذاً م
اللتزامه، وملا كان ظلم املدين املماطل غري قابل للجرب ابلتعويض، وهو جرمية يف نظر الشرع، فإن الشريعة 

"يل الواجد حيل : صلى هللا عليه وسلم سعت لدرئه ابلعقوبة التعزيرية الزاجرة، وهذا مقصود حديث النيب
 . (1)عرضه وعقوبته"

أبن األصل يف الشرط الصحة واللزوم فهو صحيح، ولكن قاعدة : أما ما اعتمد عليه اجمليزون من القول
تصحيح الشروط مقيدة مبا ال حيل حرامًا أو ينايف كتاب هللا وشرطه، أبن يكون املشروط مما حرمه هللا 

كتاب هللا قد دل على حترمي هذا املشروط خبصوصه وعمومه، مل يدخل يف العقود اليت تعاىل، فإذا كان  
أمر هللا ابلوفاء هبا؛ ألنه تعاىل ال أيمر ابلوفاء مبا حرمه، فمن اشرتط شيئا ينايف كتاب هللا فإن شرطه 

ال نظري األجل، يكون ممنوعا شرعاً، وال حيل الوفاء ابملشروط، واملشروط من الشرط اجلزائي مبلغ من امل
وليس نظري مال أو بدل اتلف، فهو إما أن يكون أكاًل ملال الغري بغري حق، وهو حرام، أو هو من راب 

ابإلمجاع، وإذا صح هذا فإن الشرط اجلزائي ال يكون مباحاً، بل حراماً،  -أيضا  -النسيئة، وهو حرام 
األدلة النافية لتحرمي العقود والشروط واملثبتة  ألنه خمالف لكتاب هللا، أو أحل ما حرم هللا، وعلى هذا فإن

حللها خمصوصة جبميع ما حرم هللا ورسوله من العقود والشروط، فال ينتفع أبنواع هذه املسائل إال مع 
 . (2)العلم ابحلجج اخلاصة يف ذلك النوع

من الراب، فإن قلنا  والشرط اجلزائي حرام؛ ألنه (3)،إن مقصود الشروط وجوب ما مل يكن واجباً وال حراماً 
جبوازه، فقد أوجب الشرط ما كان حرامًا يف شرع هللا، ألن القاعدة فيه أن كل ما كان حرامًا بدون 

ال يرفع ما  إذ العقد والشرط يرفع موجب االستصحاب، ولكن  (4)،الشرط فالشرط ال يبيحه، كالراب
الِراَِب(، والشرط  )َوَذُروْا َما بَِقَي ِمنَ : ىلوقد اوجب الشارع ترك الراب بقوله تعا (5)،أوجبه كالم الشارع

 (6)اجلزائي منه.
 : التعويض عن الضررمن جواز  مناقشة أدلة املانعني 

                                      
، صحيح مسلم بشرح النووي، 1392حيىي بن شرف بن مري النووي، أبو زكراي ؛ .النووي(76الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (1)

 ، (10/227؛ )الطبعة الثانية؛ بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة  -لبنان
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب ؛ .ابن تيمية(38الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (2)

؛ ه القواعد النورانية الفقهية، السعودية، دار ابن اجلوزي، حققه وخرج أحاديثه1422القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 
 ، (211مد اخلليل، الطبعة األوىل، )د أمحد بن حم

 (.198القواعد النورانية، )؛ ابن تيمية (3)
 (.199القواعد النورانية، ) ؛ ابن تيمية (4)
 (.200القواعد النورانية، )؛ ابن متيمة (5)
 .(38الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (6)
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بل إنه خيتلف عن الراب قرض، الراب نسيئة، أو راب القائلون جبواز التعويض عند الضرر أبنه من مل يسلِِم 
 من وجهني:

 حيث يستغلستغالل قائمة على االحقيقة الراب ة تعويض الضرر: فالفرق بني حقيقة الراب وحقيق: األول
، وهذا االحتماالت السيئةكل   ائن رأس ماله ورحبه ويقوم بتحميل املدينحيث حيفظ الد الدائن للمدين

الواقع فإنه ليس ضرر التعويض إذا نظران إىل ، أما طريف العقداالستغالل خيل ابلتوازن االقتصادي بني 
وال بتلك املعاين، بل هو إقامة للعدل وإزالة لضرر الواقع بسبب املدين املماطل بال عذر  هبذه الصورة

بل يف أثناء حاجة الدائن ملاله يقوم هو ابالستمتاع به بغري وجه حق، لذا وجب أن يتم  بدفعه للمماطلة،
ن معاين إزالة الظلم انتشال املظلوم من تلك املظلمة وتعويضه عما فاته من منافع أمواله، فأين الراب م

 .والعدوان
الفرق اجلوهري بني الراب والتعويض هو أن الراب يتم االتفاق عليه عند العقد فهو ابلتايل : الوجه الثاين

فهو ليس بطريق استثماري بل طريق  ،على العكس من تعويض الضرر الواقع، طريق استثماري للمرايب
 (1).دين ابلعقدإلعادة العدل إىل طريف العقد جراء اخالل امل

بدليل قوله صلى هللا  مقابلالزايدة املشروطة بال هي تحرمي الراب ل الدافعة ش الوجه األول أبن العلةنوق 
ستغالل اآلخرين فهي أما ا (2)،"قد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواءفمن زاد أو استزاد ف": عليه وسلم

  (3)لل، ال ابحلكم عند األصوليني.ال مناطه، واألحكام الشرعية تناط ابلع حكمة التحرمي
تلك كانت أ، سواء العقد بدايةمشروط منذ  عن الضرركما نوقش الوجه الثاين أبن الزايدة يف التعويض  

 (4)استثمارية أم ال، والزايدة يف الديون راب.الزايدة 
 الرتجيح

التعويض؛ ألنه ليس من ابب  مييل الباحث إىل القول أبنه جيوز الشرط اجلزائي يف حالة بناًء على ما سبق
الراب الذي يكون يف استغال طرف آلخر، بل هو من ابب تعويض الضرر احلاصل على أحد أطراف 

فلما كان هو سبب حلاق الضرر ابملؤجر لتأخره  (5)االتفاق، وكما هو معلوم من الشرع أن الضرر يزال،
رره أبن يعوض الطرف اآلخر فال ضرر وال يف القيام بواجباته كان من الطبيعي أن يتحمل آاثر ونتائج ض

 ضرار.

                                      
 .(38الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (1)
 (.1588املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً، رقم )؛ كتاب؛  رواه مسلم (2)
 .(40الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (3)
 ، (60؛ صيانة املديونيات، )حممد شبري .(40الشرط اجلزائي يف الديون، ) الصوا؛ (4)
م، األشباه 1990 -ه  1411عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، ؛ السيوطي .(40الصوا؛ الشرط اجلزائي يف الديون، ) (5)

 ،(60ديونيات، )؛ صيانة املحممد شبري، (83تب العلمية، الطبعة األوىل، )والنظائر، دار الك
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وقد ذكر الدكتور حممد عثمان شبري جمموعة من احللول والبدائل الشرعية ملا يتعرض له أحد األطراف من 
 : وهي كالتايل-واليت تقوم مقام التعويض يف نظره–(1)ضرر

، سالم للمحافظة على الديونمن إحدى الطرق اليت شرعها اإلتعترب الكفالة : الكفالة والضمان: أوالً 
، وهي هبذا املعىن تشمل الكفالة وذلك بضم الكفيل ذمته إىل ذمة املدين يف جواز املطالبة ابلدين

اله إحضار الكفيل مبيلزم نفسه ضمان الوجه ، فالكافل و ضمان املال  فتعترب من هذا الناحيةوالضمان، 
وذلك أبن يطلب من املدين قبل العقد أن أييت  فبإمكان الدائن أن يضمن احلصول على حقهبدنه، أو ب

ألزم به يرجع على الكفيل مبا مبكن يكفل دينه وغالبًا ما يكون الكفيل مليًء عندها يكون للدائن أن 
الدكتور الصديق مماطلته وحلاق الضرر ابملدين ويف ذلك يقول دين املوسر و ذمته يف حال إخالل امل

االحتياطات املمكنة اليت متنع العميل من املماطلة، ُوجُتنب البنك  "ينبغي أن يتخذ البنك كل: الضرير
املطالبة ابلتعويض، وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن، وينبغي أن يكون مصاحبًا للعقد أو سابقاً 

 (2)".له
مثنها  "جعل عني مالية وثيقة بدين يستوىف منها أومن: وهو احلل أو البديل الثاين والرهن هو: الرهن: اثنياً 

إذا تعذر على املدين الوفاء بدينه يكون هذا الشيء حمل الرهن وثيقة يستويف ف (3)إذا تعذر الوفاء".
 الدائن منها حقه حال تعذر املدين عن الوفاء أو مماطلته.

، أال وهي أيضًا ولكنها كفالة من نوع خاصه يدور حول فكرة كفالة جندتأمل يف معىن الرهن عند الو 
 انجعةكون وسيلة ت ةالعينيأو الكفالة  ، فالتأمنيوهي أقوى من الكفالة الشخصية، نيةالعيالكفالة 

 إذا كان من جنس الدين وقوع الضرر على الدائن، سواء ابملرهون عندمن املدين املماطل  الدينالستيفاء 
 .وذلك ببيعه الستيفاء احلق من مثنه أو ابلتنفيذ على املرهون فعالً 

النيب صلى  واحلل أو البديل الثالث هي العقوابت التعزيرية فمعىن قول: عقوابت التعزيريةالقضاء وال: اثلثاً 
: عليه وسلمهللا صلى ا وقوله (4)"َمْطُل الغيِن ظُلٌم، فإذا أُتبَع َأَحدُكْم على َملي فَ ليتبْع": هللا عليه وسلم

ومن أشكال العقوبة ، يستوجب العقوبةل املليء املماطل أن فع (5)"يل الواِجِد حِيل عُقوب َتُه َوعرَضُه "،
يراه احلاكم مناسبًا حلمل املدين املوسر املماطل على الوفاء ابلتزامه،  أو ماحلبس اليت بينها الفقهاء ا

وأما الذي له مال  ": اإلمام النووي حيث يقولوحفظ أموال الناس وحقوقهم حىت لو ابع عليه ماله، 
ذا امتنع أمره احلاكم به، فإن امتنع ابع احلاكم ماله وقسمه بني وعليه دين، فيجب أداؤه إذا طلب، فإ

                                      
 (.60صيانة املديونيات، )؛ حممد شبري (1)
 (.3/118، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، العدد األول، )1405/1985؛ صديق الضرير (2)
 (.23/175)؛ املوسوعة الفقهية الكويتية (3)
 (.2167كتاب احلواالت، رقم ): رواه البخاري (4)
 سبق خترجيه. (5)
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إن شاء ابع ماله عليه : إذا امتنع فاحلاكم ابخليار: قال القاضي أبو الطيب واألصحاب: غرمائه، قلت
 (1)أعلم".هللا بغري إذنه وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره ابحلبس وغريه حىت يبيعه وا

كامل، فاملفرتض أن املدين مليء أهنا ال تفي ابملطلوب بشكل   ذه احللولوالذي يظهر يل من النظر يف ه
: فقد يقول الكفيل أو الضامن -ألنه من املفرتض أن املدين املعسر يتم انظاره إىل وقت اليسر –مماطل 

دينه  مث أقع فريسة ملماطلته وتسويفه، فهو أوىل بدفع إذا كان املدين املليء مل يف بدينه فلماذا أحتمله أان
لكونه ميلك املال، ويف مسألة الرهن أيضًا توجد بعض التوجسات من مثل ما هو الشيء الذي سريهن 
بدينه هل هو مما ينقل أم ال، فإن كان مما ينقل فما هو الشيء ذي الثمن املتوافق مع املال الذي يف ذمة 

، وإذا كان غري منقول مثل -خمةة ومبالغ ضمع العلم أن الديون غالبًا ما تكون أموااًل طائل –املدين 
، وكذلك طريق احملاكم فهو طويل جدًا ويكتنفه الكثري من ية أخذ احلق منها مرهقةبيت أو شركة فكيف

 عن هذا. ىنً اطلة والوقت واجلهد والبنوك يف غالتأخري واملم

 الشرط اجلزائي عند التأخر يف تنفيذ األعمال أو عدم تطابقها مع العقد -ت
أن عقد إجارة املوصوف يف الذمة يبني كل الشروط اليت ينبغي توفرها يف العقد ومن ذلك من املعلوم 

مواصفات املعقود عليه والوقت الذي ينبغي تسليمه فيه، فلو اتفق طالب مع مؤسسة علمية على أن 
توفر له املؤسسة ساعات دراسية يف مادة أصول الفقه، على أن يكون بعد سنة مثاًل شريطة أنه إذا 
أتخرت املؤسسة عن الوقت احملدد أو مل تتطابق الساعات الدراسية مع املتفق عليه فإن املؤسسة تقوم 

سة ما سبتعويض الطالب عن هذا اإلخالل، بدفع غرامة مالية له، ومثاله أيضًا أن يتفق البنك مع مؤ 
ط هبا يف الوقت احملدد املؤسسة العمل املنو  معينة يف وقت حمدد، فإذا مل تؤد على القيام بصيانة أجهزة

اً من األجرة، فهل يشرتط البنك عليها مبلغًا من املال عن كل يوم أتخر فيه أو أو خيصم منه مبلغًا حمدد
 فللفقهاء فيها أقوال: غري جائز،هذا جائز أم 
 (2) جواز الشرط اجلزائي يف هذه الصورة وبه قالت اجملامع الفقهية واهليأت.: القول األول

 (1)عدم جواز الشرط اجلزائي يف هذه الصورة.: ينالقول الثا

                                      
 (.9/151بريوت، دار الفكر، ) -لبنان، اجملموع شرح املهذب، 1997شرف النووي، حيىي بن ؛ لنووي( ا1)
 25العدد ؛ (، اهليئة الدائمة لإلفتاء لكبار العلماء27/778جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة اجملمع العدد ) (2)

-30التاريخ : ، 2803: رقم الفتوى، الشرط اجلزائي يف عقود العمل جائز: املوضوع، ودار اإلفتاء األردنية،  (31/8/1394بتاريخ )
، أحكام عقود 1982؛ عبد هللا بن زايد آل حممود من املعاصرين: عدم جواز الشرط اجلزائي يف هذه الصورةوذهب إىل  ،04-2013

، مصادر احلق يف الفقه 1997الرزاق السنهوري، عبد ؛ (، السنهوري75بريوت، دار الشروق. ) -لبنانالتامني ومكاهنا من شريعة الدين، 
التفريق بني عدم التنفيذ والتأخر يف التنفيذ فقال:  ، وذهب إىل(وما بعدها 6/152بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ) -لبناناإلسالمي، 

م،  1999؛ رفيق يونس املصريينظر الدكتور وفيق يونس املصري،  جيوز الشرط اجلزائي عند عدم التنفيذ وال جيوز عند أتخر التنفيذ
 (.65، )1420، 1دمشق، ط  -سورايمناقصات العقود اإلدارية دار املكتيب، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

66 
 

جيوز الشرط اجلزائي عند : ذهب إىل التفريق بني عدم التنفيذ والتأخر يف التنفيذ فقال: القول الثالث
 (2)عدم التنفيذ وال جيوز عند أتخر التنفيذ.

 : واستدل كل فريق على مذهبه ابألدلة وهي كالتايل
أدلة هذا الفريق على اثبات أن الشرط اجلزائي من مصلحة العقد، فهو تدور : أدلة القائلني ابجلواز

 : يضمن تنفيذه يف الوقت احملدد وابملواصفات املطلوبة، واستدلوا مبا يلي
أدخل ركابك، فإن مل  قال رجل لكريه: ما رواه البخاري يف صحيحه وقال ابن عون عن ابن سريين -1

من شرط على نفسه طائعًا غري : ، فلم خيرج. فقال شريحأرحل معك يوم كذا وكذا؛ فلك مائة درهم
إن مل آتك األربعاء؛ فليس : إن رجاًل ابع طعاماً، وقال: مكره؛ فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سريين

فشريح يبني هنا أن  (3)أنت أخلفت، فقضى عليه"،: بيين وبينك بيع، فلم جيىء فقال شريح للمشرتي
 (4) عليه.من ألزم نفسه بشيء فقد لزم 

إن األصل يف الشروط الصحة ما مل حيل حرامًا أو حيرم حالاًل، وما حنن بصدده من الشرط اجلزائي  -2
 (5)  حلالل أو حتليل حلرام.ميليس فيه حتر 

وقد قال سيدان عمر بن  (6)إن فيه حفظ للحقوف وسد لباب التالعب واملماطلة يف احلقوق، -3
فالشروط هي اليت تبني حدود العقد، وما  (7)ط، ولك ما شرطت"،مقاطع احلقوق عند الشرو  ":اخلطاب

 يطلبه العاقد من العقد.
إنه من ابب دفع الضرر والتعويض عنه، فالضرر احلاصل نتيجة التأخر يف تنفيذ االلتزامات جيب أن  -4

 يزال، وزواله يكون ابلتعويض عنه.
 : ط اجلزائي على قوله مبا يلياستند الفريق القائل بعد جواز الشر : أدلة القول الثاين

إن تقدير التعويض عن الضرر موكول للقضاء للنظر فيه، فال جيوز تقديره مقدمًا كشرط جزائي عن  -1
 التأخري أو عدم التنفيذ.

                                                                                                          
(، 75بريوت، دار الشروق. ) -لبنان، أحكام عقود التامني ومكاهنا من شريعة الدين، 1982؛ عبد هللا بن زايد آل حممود (1)

 (.6/168بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ) -لبنانق يف الفقه اإلسالمي، ، مصادر احل1997عبد الرزاق السنهوري، ؛ السنهوري
 (.65، )1420، 1دمشق، ط  -سورايم، مناقصات العقود اإلدارية دار املكتيب،  1999؛ رفيق يونس املصري (2)
 (.612يتعارفها الناس بينهم، رقم )الشروط، ابب ما جيوز من االشرتاط، والثنيا يف اإلقرار، والشروط اليت ؛ كتاب؛  رواه البخاري (3)
 ه  .1394/ 8/ 31( واتريخ 25رقم ) قرار هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء،  (4)
 (.218، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة، رسالة. )1426؛ حممد بن عبد العزيز اليمين (5)
 ه  .1394/ 8/ 31واتريخ  (25رقم ) قرار هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء،  (6)
الشروط يف املهر عند عقدة النكاح، وأراد مبقاطع احلقوق مواقفه اليت ينتهي إليها، تعليق ؛ الشروط، ابب؛ كتاب؛  رواه البخاري (7)

 مصطفى البغا على معىن مقاطع.
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إن الشرط اجلزائي قد يؤدي إىل النزاع وأكل أموال الناس ابلباطل، فسدًا هلذه الذريعة حيرم الشرط  -2
 (1) اجلزائي.

استدل القائل جبواز الشرط اجلزائي عند عدم التنفيذ وعدم جوازه عند التأخر أبن : القول الثالثأدلة 
ين( فالشرط اجلزائي فيه شبهة الراب كأن  املبيع املستحق التسليم مثاًل يف أجل حمدد ضرب من االلتزام )الدَّ

 (2) يقال له "تقضي أو تريب"، بل هو يف حكم راب النسيئة.
 : املناقشة

 : ناقشة أدلة القول األولم
قد يقال إن جتويز الشرط اجلزائي قد يؤدي إىل أكل أموال الناس ابلباطل والتحايل من أجل إيقاع 

 الطرف اآلخر يف شراك هذا الشرط.
؛ ألن املواصفات حمددة يف العقد وابلتايل فإن ختلف يف إجارة املوصوف وجياب عنه أبن التحايل غري وارد

تطابقها واضح عند طريف العقد فال جمال للتحايل، وإذا مت ختلف املواصفات أو مل يتم املواصفات وعدم 
 تنفيذها فمن الظلم حتميل أحد طريف العقد أضرار ليس له دخل فيها.

 : مناقشة أدلة القول الثاين
ق يناقش قوهلم أبن تقدير التعويض موكول للقضاء أبن هذا صحيح عند اخلصام والنزاع، أم عند الوفا

 (3)فالحاجة فيه للقاضي ما دام الطرفان قد رضيا به يف العقد.
أما قوهلم أبن عدم جوازه سدًا لذريعة أكل أموال الناس ابلباطل فإنه يناقش أبن طريف العقد قد رضيا به 
بعد أن علموا أن التأخري وعدم التنفيذ سيجر على الطرف اآلخر ضرراً، وهذا الضرر ال يرضا به أحد 

 (4) لآلخر، فمن أخلف فعليه التعويض.الطرفني 
 : مناقشة أدلة القول الثالث

نوقش قوله أبن تسليم املبيع يف املوعد احملدد ضرب من االلتزام أبنه ال خالف فيه، أما كون هذا االلتزام 
لتزام مساواًي للدين فغري مسلم به؛ ألن االلتزام أعم من الدين فكل دين التزام وليس كل التزام ديناً، واال

 (5)يف عقد اإلجارة ليس ديناً وإمنا هو التزام أبداء عمل.

                                      
عبد الرزاق السنهوري، ؛ (، السنهوري75، أحكام عقود التامني ومكاهنا من شريعة الدين،. )1982؛ عبد هللا بن زايد آل حممود (1)

 (.وما بعدها 6/152، )، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي1997
 (.65، )1420، 1دمشق، ط  -سورايم، مناقصات العقود اإلدارية دار املكتيب،  1999؛ رفيق يونس املصري (2)
عاصرة، رسالة دكتورا يف جامعة امللك سعود كلية الرتبية. ، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود امل1426؛ حممد بن عبد العزيز اليمين (3)
(227.) 
 (.223، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة، رسالة. )1426؛ حممد بن عبد العزيز اليمين (4)
 املرجع السابق. (5)
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 الرتجيح: 
مبنية على بشكل عام ؛ ألن العقود تطابقها فيذ أو عدمنالشرط اجلزائي عند التأخر يف الت فيجوزوعليه 

، ، واالخالل به جيلب الضرر للطرف اآلخروقد مر معنا أن عقد اإلجارة عقد ملزم االلتزام من الطرفني
وإزالة الضرر يكون بتعويض الطرف املتضرر، وإن كنت أميل  (1)"الضرر يزال"،: والقاعدة الفقهية تقول

إىل أن ال حيدد مقدار الشرط اجلزائي يف العقد أو الحقًا له، بل ينص العقد يف أحد بنوده على أنه يف 
لعقد مبا يضمن تعويض حال تضرر طرف ما جراء عدم التنفيذ أو أتخره فإنه يغرم الطرف املخل اب

وهذا حىت ال يكون  (2)" الضرورة تقدر بقدرها"،: الطرف املتضرر، عماًل ابلقاعدة الفقهية اليت تقول
 الشرط اجلزائي ابابً ألكل أموال الناس ابلباطل، وهللا أعلم.

 (3):اشرتاط حلول األقساط يف إجارة املوصوف يف الذمة -ث
أبن يؤجر بنك منفعة السكن يف شقة أبجرة مقسطة إىل سنة  يف إجارة املوصوف يف الذمة: صورته

ويشرتط البنك على العميل أنه إن أتخر عن سداد األجرة يف أحد الشهور فإن البنك سيفرض على 
أن يقوم املصرف اإلسالمي بتأجري مقعد دراسي : العميل دفع كل األقساط املتبقية فتصبح حالًَّة. صورته

ة أبجرة مؤجلة إىل سنة ومقسطة على فرتات، ويشرتط على مستأجر اخلدمة أنه أتجريًا موصوفًا يف الذم
خيتلف حكم هذه الصورة من املدين املعسر إىل املدين ، ن موعد السداد فتحل مجيع األقساطإن أتخر ع

 : امليسر
وجوب  فقد  بدينهال يقدر على الوفاء  منوهو : إذا كان املدين معسراً اتفق الفقهاء على أن املدين 

 [.280: ]البقرة"َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنِظرٌَة ِإىَلٰ َمْيَسرٍَةۚ ": لقوله تعاىل (4)إنظاره إىل حني استطاعته،
مال  للمدينجممع الفقه اإلسالمي هو أن ال يكون  وضابط اإلعسار الذي يتوجب معه اإلنظار كما بينه

 (5) بدينه.به يفي أن يستطيع األصلية  اجاتهعن ح نقداً أو عيناً  زائد
فقد ورد يف  (1)ظلم وإمث وهو كبرية من الكبائر هفقد اتفق الفقهاء على أن مطل: أما إن كان املدين موسراً 

                                      
 (.1/83األشباه والنظائر، )؛ السيوطي (1)
؛ دمشق، دار القلم، صححه وعلق عليه -م شرح القواعد الفقهية، سوراي1989 - ه 1409أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، ؛ الزرقا (2)

 (.163مصطفى أمحد الزرقا، الطبعة الثانية، )
 (.56بري؛ صيانة املديوانت، )ش( 3)
البناية م،  2000 -ه   1420، العيينبدر الدين  احلنفيأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب ؛ العيين (4)

أسىن ؛ (، األنصاري3/369حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة5/673الطبعة األوىل، ) ،بريوت، دار الكتب العلمية -شرح اهلداية، لبنان
 (.4/498املغين، )؛ (، ابن قدامة2/186املطالب، )

 (.33الصوا؛ الشرط اجلزائي، ) (5)
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فمع اتفاق الفقهاء  (2)"مطل الغين ظلم"،: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال البخاري عن صحيح
وابن القيم من احلنابلة اشرتاط حلول األقساط عقوبة على أن املماطل واقع يف املعصية فقد أجاز احلنفية 

" جيوز شرعًا أن : وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي جواز هذا الشرط ونصه له على عدم تنفيذ التزاماته،
يشرتط البائع ابألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند التأخر عن أداء بعضها ما دام املدين قد رضي 

إذا فاملوسر الذي امتنع عن الدفع مع قدرته على ذلك يعاقب بنقيض فعله  (3)".هبذا الشرط عند التعاقد
" األصل املعاملة بنقيض املقصود :فيغرَّم بتعجيل كل األقساط املؤجلة يف العقد والقاعدة الفقهية تقول

 فمماطلته كانت سبباً يف حلول مجيع األقساط عليه. (4)الفاسد"،
"جيوز اشرتاط تعجيل األجرة، كما جيوز تقسيطها، وحينئذ : القول ب وقد ذهبت املعايري الشرعية إىل

فإن للمؤجر أن يشرتط على املستأج ر حلول ابقي األقساط إذا أتخر عن سداد أحدها من دون عذر 
معترب بعد إرسال إشعار من املؤجر مبدة معينة، واألجرة املعجلة ابالشرتاط يف السداد ختضع للتسوية يف 

ارة أو عند انفساخها قبيل هناية املدة، وأي إمهال من املؤجر حيصل بعد اشرتاط التعجيل آخر مدة اإلج
 (5)يعترب من قبيل املساحمة عن التعجيل مدة اإلمهال وليس حقاً للمستأجر".

وعليه فإن هذا األمر مما ال أبس فيه وهللا أعلم، فال وجود لزايدة تدفع للدائن فال راب يف املسألة، فالدائن  
ان قد رفق ابملدين وأابح له أن يدفع ما عليه من مستحقات على مفرتات معلومة وتنازل عن حقه يف ك

استالم املال دفعة واحدة، ولكن إذا ماطل املدين يف الدفع ال لسبب فإنه من حق الدائن أن يلزمه بدفع  
 وهللا أعلم. كل ما تبقى عليه دفعة واحدة؛ فبمماطلته هذه تبني للدائن أنه ليس أهال للرفق

 : صرف غرامة التأخر عن السداد يف وجوه اخلري -جـ
صورته يف إجارة املوصوف يف الذمة أبن يؤجر بنك منفعة السكن يف شقة أبجرة مؤجلة إىل سنة ويشرتط 
البنك على العميل أنه إن أتخر عن سداد األجرة يف املوعد احملدد فإن البنك سيفرض غرامة مالية على 

                                                                                                          
م، البناية  2000 -ه   1420، العيينبدر الدين  احلنفيبن حسني الغيتاىب أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد ؛ العيين (1)

أسىن ؛ (، األنصاري3/369حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة5/673الطبعة األوىل، ) ،بريوت، دار الكتب العلمية -شرح اهلداية، لبنان
 (.4/498املغين، )؛ (، ابن قدامة2/186املطالب، )

 (.2167احلواالت، رقم )كتاب : رواه البخاري (2)
ه  املوافق  1410شعبان  23إىل  17جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من  (3)

 (.2/6/ 53م. البيع ابلتقسيط، قرار رقم ) 1990آذار )مارس(  14-20
دار  دمشق، -، سورايالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، م 2006 -ه   1427حممد مصطفى الزحيلي، ؛ الزحيليحممد  (4)

 (.1/414)الطبعة األوىل، ، الفكر
 (.116، ص )6/2معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (5)
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شهر من التأخر أربعة ابملئة مثاًل، على أن يتم صرف الغرامة يف وجوه اخلري، ال أن  العميل عن كل
 أيخذها البنك لنفسه.

أنه ال جيوز أن يتم اشرتاط تعويض حمدد عند تبني فيما سبق : حكم هذه الصورة من الشرط اجلزائي
اختلف الفقهاء املعاصرون : ريأما يف حال اشرتاط الغرامة فهل جيوز صرفها يف وجوه اخلالتأخر يف الوفاء، 

 : على قولني يف هذا االشرتاط
، وقد اخلريالرب و يف وجوه  على أن يتم صرفهاة مالية على التأخر مأجاز اشرتاط غرا: القول األول

 : ومن تلك اجلهات اجمليزةأجازت هذا النوع من الشرط اجلزئي جمموعة من اهليئات اإلسالمية وغريها 
جيوز أن ينص يف اإلجارة أو اإلجارة : "اواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ونصههيئة احملاسبة  -1

املنتهية ابلتمليك على التزام العميل املستأجر املماطل ابلتصدق مببلغ حمدد أو نسبة من األجرة يف حالة 
ري ابلتنسيق أتخره عن سداد األجرة املستحقة يف مواعيدها املقررة، بشرط أن يصرف ذلك يف وجوه اخل

 (1)مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة".
جيوز لألطراف  (: فقال:26يف البند )كما أجاز ذلك البنك املركزي املاليزي يف معيار اإلجارة  -2

املتعاقدة أن توافق على إدراج بند يف عقد اإلجارة ينص على فرض رسوم دفع متأخرة حتددها اجلهات 
 املختصة.

 ، تتألف رسوم السداد املتأخرة من:1-26لفقرة وفيما يتعلق اب 26-2

(aعن اخلسارة الفعلية اليت يتحملها املؤجر؛ و / أو )( التعويض )التعويض 

(b.)( العقوبة )غرامة 

(، ال يعرتف ابلغرامة كدخل للمؤِجر، ويوجه إىل بيت املال و/ b) 2-26وفيما يتعلق ابلفقرة  26-4 
 (2) أو اهليئات اخلريية األخرى.

: جبوازه ونصها( 12/8توى ابألغلبية عن ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الثانية عشرة )فصدرت  -3
جيوز اشرتاط غرامة مقطوعة أو بنسبة حمددة على املبلغ والفرتة يف حال أتخر حامل البطاقة عن السداد "

 مستحق املبلغ". دون عذر مشروع ، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة يف وجوه الرب و ال ميتلكها
ال جيوز اشرتاط غرامة على من أتخر يف سداد دينه وال جيوز هذا االشرتاط حىت لو مت : القول الثاين

 (1)ن. ببعض الفقهاء املعاصر والرب وهو ما ذهب إليه  جوه اخلرياالشرتاط على صرفها يف و 

                                      
 (.116، ص )6/4معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (1)
 (.24نظر معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، الصفحة )ي( 2)
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 : اجمليزينأدلة 
  فها يف وجوه الرب واخلري ابألدلة التالية:من قال جبواز اشرتاط الغرامة املالية شريطة صر  استدل

 احلل واملسلمون عند شورطهم.اجلواز أو إن األصل يف الشروط  -1
يدل احلديث فهذا  (2)" يل الواجد حيل عرضه وعقوبته"، استدلوا ابحلديث الشريف الذي يقول -2

 عقوبة مالية عليه للمدين املماطل من فرض وال شيء أكثر ردعاً  ة املماطل،على جواز عقوببنصه 
 (3).وابلتايل جتوز الغرامة املالية

: املماطل ابلتربع وهو ما جيوز يف قول للمالكية ونص جوازه عندهم حقيقة هذا االشرتاط هو إلزام -3
وأما إذا التزم أنه إن مل يوفه حقه يف وقت كذا فعليه كذا وكذا لفالن أو صدقة للمساكني فهذا هو حمل "

 (4)يقضى به".: ه هذا الباب فاملشهور أنه ال يقضى به كما تقدم وقال ابن ديناراخلالف املعقود ل
 : أدلة القول املانع

استدل املانعون على قوهلم أبن الزايدة اليت تكون مقابل التأخر يف السداد هي من قبيل الراب بغض  -1
تفريق بني كونه يصرف يف الرب  واإلسالم قد حرم الراب من غري، النظر عن اشرتاط صرفها يف اخلري أو غريه

وقد قال أو غريه، وهذا القيد بصرفه يف وجوه الرب ال يغري من كونه راًب وقد حرم هللا الراب بكل أشكاله، 
 [.275: ]البقرة  " اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الِرابَ َوَأَحلَّ اَّللَُّ ": هللا تعاىل

: يقول هللا صلى هللا عليه وسلماقعان يف الراب فرسول واستدلوا أيضًا ابستواء طريف املعاملة بكوهنما و  -2
فالزايدة على القدر الواجب يف العقد   (5)" فمن زاد، أو استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء"،

 (1)" فقد فعل الراب احملرم فدافع الزايدة وآخذها عاصيان مْربيان". :وقال النووي (6).هو رابً منهي عنه

                                                                                                          
(، ورفيق املصري يف تعليقه على حبث 244الرابعة لبنك بيت التمويل الكوييت ) هيةيف حبثه املقدم إىل الندوة الفقعبد هللا بن املنيع  (1)

 (.74المية، )مصطفى الزرقا يف جملة الدراسات االقتصادية اإلس
 - 1411أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري، ؛ رواه احلاكم (2)

؛ بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، كتاب -لبنانمصطفى عبد القادر عطا، : ، املستدرك على الصحيحني، حتقيق1990
 ( وقال احلاكم حديث صحيح ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب.7065، رقم )األحكام

 (.12/8ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الثانية عشرة ) (3)
 -ه   1404مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي، ؛ احلطاب (4)

عبد السالم حممد الشريف، الطبعة األوىل، ؛ بريوت، دار الغرب اإلسالمي، احملقق -الكالم يف مسائل االلتزام، لبنانم، حترير  1984
(1/176.) 
 (.82الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، رقم )؛ املساقاة، ابب؛ صحيح مسلم، كتاب؛ رواه مسلم (5)
م، شرح صحيح مسلم  1998-ه   1419 السبيت، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب؛ القاضي عياض (6)

الدكتور حيىي إمساعيل، الطبعة األوىل، ؛ للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، احملقق
(5/268.) 
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 : لةمناقشة األد
الدليل األول للمجيز أبن اجلائز من الشروط هي اليت ال حترم حالاًل  يناقش: مناقشة أدلة القول األول

أو حتلل حرامًا وهذا االشرتاط قد فعل عندما أخذ أحد الطرفني زايدة على العقد وهذا من ابب الراب 
 املتفق على حترميه.

ماطل وعوبته فإنه يناقش أبن العقوبة تكون يف غري أما استدالهلم ابحلديث الذي حُيل عرض املدين امل
املال، وِحل العرض كأن يقال للماطل أنت ظامل ومماطل وغريها من الكالم الذي ال يعترب قذفًا أو 

أن أما  (2)،فحشاً، وِحل العقوبة تكون بقيام القاضي حببسه أو ضربه حىت يؤدي املال الواجب عليه أداؤه
 .جيوز يعاقب ابلراب فهو ما ال

اعتبارهم هذا الشرط من ابب التربغ استنادًا على ما قاله احلطاب املالكي فليس مسلَّم به حيث  أما
يوجد فرق كبري بني ما قاله احلطاب وبني الغرامة املالية، فقول احلطاب إمنا يكون عندما يلزم الطرف 

الشرط اجلزائي فهو إلزام  الثاين نفسه ابلتربع احملض فهو ليس من قبيل اإللزام اخلارجي، بعكس
وابلتايل فال يصح االسناد إىل ما قاله احلطاب لتجويز فرض الغرامة مث صرفها يف وجوه  (3)خارجي،

 (4)اخلري.
قد يناقش ما استدل به الفريق األول املانع من أخذ الغرامة وصرفها لوجوه : مناقشة أدلة القول الثاين

، مث إهنا سبيل لضمان التزام الطرف الثاين ابلعقد والقيام به على اخلري أن أخذ الغرامة من قبيل التعزير
 الوجه الصحيح.

ورمبا يؤخذ به يف غري الديون، أما عند  (5)أبن التعزير ابملال خمالف لقول مجهور الفقهاء، وقد يرد هذا
 ضمان جدية األطراف فهناك طرق أخرى إللزامه منها أخذ كفيل أو رهن.

 : الرتجيح
ألقوال واألدلة ومناقشتها والردود عليها فإن الباحث مييل إىل القول بعدم جواز اشرتاط الغرامة بعد ذكر ا

املالية وصرفها يف وجوه اخلري؛ ألهنا من الراب الصريح احملرم الذي ال جيوز العمل به حتت أي مسمى كان، 

                                                                                                          
بريوت، دار إحياء -اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، لبنان، املنه1392أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، ؛ النووي (1)

 (.11/13الرتاث العريب، الطبعة الثانية، )
ه  ، الطبعة األوىل، 1356املكتبة التجارية الكربى،  -فيض القدير شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، مصر؛ املناوي (2)
(5/400.) 
مقدمة إىل قسم الفقه املقارن ابملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد  هلديون، رسالة دكتوراسلمان الدخيل، املماطلة يف ا؛ الدخيل (3)

 (.514بن سعود اإلسالمية ابلرايض، )
(، ورفيق املصري يف تعليقه على حبث 248الرابعة لبنك بيت التمويل الكوييت، ) هية؛ يف حبثه املقدم إىل الندوة الفقعبد هللا بن املنيع (4)

 (.76طفى الزرقا يف جملة الدراسات االقتصادية اإلسالمية، )مص
 وهو ما انتهى إليه الباحث وذلك لبحث قد كتبه أثناء تقدميه ملواد مرحلة املاجستري يف جامعة دمشق بعنوان )التعزير أبخذ املال(. (5)
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ت واألحاديت اليت تنهى عن مث إن ما استدل به الطرف اجمليز من أدلة ال تنهض إىل مستوى قطعية اآلاي
الراب بكل صوره وأشكاله، أما القول أبهنا من التعزيز فإن مجهور الفقهاء مينع التعزير ابملال؛ ألنه يفتح 
ابب أكل أموال الناس ابلظلم والعدوان حتت مسمى التعزير ابملال، مث إن اإلنسان يتحمل ما حدث 

مله وأزال ذلك الضرر أما أن يتحمل أكثر من ذلك نتيجة أفعاله من ضرر فإذا تضرر الطرف اآلخر حت
فإذا تضرر البنك  (1)فهو ما ال جيوز، فكما هو معلوم من القاعدة الفقهية أن "الضرر ال يزال ابلضرر"

مثاًل من أتخر العميل عن السداد فحقه أن يتم تعويضه، أما أن يفرض على العميل الدفع لغري املتضرر 
على العميل ويصبح هو املتضرر، وكما مر معنا سابقًا "فال ضرر وال فإن الضرر عندها سينعكس 

ضرار"، أما إذا أراد البنك زجر العميل فإنه إبمكان البنك هتديد العميل بقطع التعامل معه، وأي زجر 
 وهللا أعلم. أكرب من أن حُيرم العميل من مصدر متويل جتارته ورزقه،

  

                                      
 (.1/86األشباه والنظائر، )؛ السيوطي (1)
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 ملوصوف يف الذمةاخليارات يف إجارة ا :املطلب الثاين

 (1)."حق العاقد يف فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوغ شرعي أو مبقتضى اتفاق عقدي" :اخليار هو
من املعلوم الرتاضي يعترب من أهم أركان العقود وهذا الرتاضي يكون قائماً على احلالة الظاهرية اليت يكون 

يف خباايه على أمور لو علم هبا أحد  عليه املعقود عليه حال العقد ولكن هذا الظاهر قد ينطوي
لذا كان تشريع اخليار إلقامة القسط والعدل يف العقود حبيث حيمي كال املتعاقدين ملا رضي إبمضاء العقد 

طريف العقد من الغنب والغش وحيقق سهولة جتارية ومرونة لوالها لرتيث الناس كثريًا قبل اإلقدام على 
تعامالت من وسائل التحايل والغش وغريها، فكان اخليار لرفع الظلم على لكيثر ما يعرقل مسرية ال العقود

 أحد أطراف العقد إن وقع يف شراكه.
 : وإذا نظران للخيارات من حيث غايتها جندها تنقسم إىل قسمني رئيسني مها 

 جللب املصلحة للعاقد. :خيار الرتوي
 لتكملة النقص ودرء الضرر عن العاقد.  :خيار النقيصة

ما ال يتوقف على  :ن اخليار ينقسم إىل خيار الرتوي وإىل خيار النقيصة، وخيار الرتوي"إ :ول الغزايلويق
وهو ما يثبت بفوات أمر   الشرط، وأما خيار النقيصة :اجمللس. والثاين :فوات وصف وله سببان أحدمها

 (2)مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرعي أو قضاء عريف أو تغرير فعلي".
يف الذمة، لكن قبل  إجارة املوصوفذكر الفقهاء عدة خيارات يف العقود أذكر منها ما قد يرد يف وقد 

يف الذمة تنايف اخليارات بشكل عام، فكوهنا  إجارة املوصوفاخلوض يف اخليارات علينا أن نعلم أن طبيعة 
ها واالتفاق واقع عليها موصوفة يف الذمة معناها أهنا ال تتعلق بعني معينة تكون هي حمل العقد ال غري 

دون سواها، فيأخذ أحد األطراف اخليار الذي حيمي به نفسه من الغنب، بل إن طبيعته جتعل مداره على 
صفة يرغب فيها املستأجر ويُلزم هبا ذمة املؤِجر، فإذا مل تتوفر الصفة يف العني أو العمل الذي قدمه املؤِجر 

فسه دون احلاجة إىل شرط خيار لذلك، وكان على املؤجر أن ُردت هذه العني أو هذا العمل من تلقاء ن
 يوفر غريها مما تتوفر فيها تلك الصفة.

 : وبعد هذه املقدمة أذكر أهم اخليارات

 : خيار اجمللس :أوال  
ليس املقصود منه و  "منذ التعاقد إىل التفرق حق العاقد يف إمضاء العقد أو رده" :فخيار اجمللس هو

                                      
(، وقد مت االعتماد على تعريف 20/44وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، )؛ ف والناشراملؤل؛ املوسوعة الفقهية الكويتية (1)

 املوسوعة الكويتية لعدم وجود تعريف للخيار بشكل مستقل، إمنا يرد ذكره مقروانً بلفظ آخر يبني نوع اخليار مثل خيار العيب أو غريه.
أمحد حممود : القاهرة، دار السالم، حتقيق-، الوسيط يف املذهب، مصر1417حامد،  حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو؛ الغزايل (2)

 (.3/119إبراهيم وحممد حممد اتمر، الطبعة األوىل، )
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و الفرتة الزمنية اليت تلي االتفاق والعاقدان جمتماعان يف مكان التعاقد ومل يتفرقا بعد، بل ه حقيقة اجللوس
وقد  (1)،ترك اجمللس معترب يف انقضائهمعترباً يف ثبوته، وال  هاجللوس ذات فالعربة ابالهنماك يف التعاقد وليس

 : يليف الذمة على النحو التا جارة املوصوفاختلف الفقهاء يف وروده يف عقد إ
بل قالوا أبنه غري وارد يف   :غري وارد يف إجارة املوصوف يف الذمة وهو ما ذهب إليه احلنفية واملالكية -1

كل العقود إال ابالشرتاط، فاخليار ابلشرط ال ابجمللس فيكون خيار الشرط ال خيار اجمللس، وهو يستمر 
 (2)ثالثة أايم أو أكثر حبسب طبيعة الشيء موضع العقد.

إىل أن خيار اجمللس اثبت يف إجارة املوصوف يف الذمة، ملشاهبته للسلم   :الشافعية واحلنابلةذهب  -2
 (4)ة.بلاولكونه نوعاً من البيع كما يقول احلن (3)كما يقول الشافعية،

يف الذمة تبني يل أن مؤدى األقوال  إجارة املوصوفوبعد ذكر أقوال الفقهاء يف خيار اجمللس ووروده يف 
ما يظهر بينها من اختالف، فاملالكية وإن مل جييزوا خيار اجمللس الذي يكون للمتعاقدين واحد رغم 

هي بتفرق املتعاقدين، نتدته أكرب من خيار اجمللس الذي يفإهنما ميلكان خيار الشرط الذي حدداه، وم
 وهللا أعلم. هباحث والتدارس يف العقد قبل لزومفيكون للمتعاقدين املدة الكافية للت

 : خيار الشرط :يا  اثن

 (5)ما يثبت ألحد املتعاقدين من االختيار بني اإلمضاء والفسخ"." على اصطالح يطلق خيار الشرط يف
فيشرتط أحد املتعاقدين أنه ميلك فسخ العقد أو إمضاء العقد يف ثالثة أايم من العقد أو أكثر على 

 اختالف الفقهاء يف ذلك.
يف  إجارة املوصوفأخصها ابلبحث عقد -لشرط يف بعض العقود وقد اختلف الفقهاء يف جراين خيار ا

  :على مذاهب -الذمة ألنه مدار البحث 
جواز خيار الشرط وإليه ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة فقالوا جيوز أن يشرتط أحد الطرفني إمضاء  -1

اج إىل يوم وبعضها إىل ، واخليار عند املالكية لكل شيء حبسبه، فبعض األشياء قد حتتالعقد أو فسخه
وأسند احلنابلة جواز خيار الشرط يف إجارة الوصوف يف الذمة إىل مشاهبته  (6)ثالث وبعضها إىل أكثر.

                                      
 (.20/170)؛ املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
 (.4/409كليل، )التاج واإل ؛ (، العبدري4/410مواهب اجلليل، )؛ احلطاب(، 4/526حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)
 (.3/463روضة الطالبني وعمدة املفتني، )؛ النووي (3)
دمشق، دار املكتب اإلسالمي، -م، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، سوراي1961مصطفى السيوطي الرحيباين، ؛ الرحيباين (4)

 (.3/84دط، )
 (.4/567حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (5)
حاشية اخلرشي على ؛ (، اخلرشي3/97الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، )؛ (، البابريت6/298رح فتح القدير، )ش؛ ابن اهلمام (6)

 .(2/24املغين، )؛ عبد هللا بن قدامة(، 4/409التاج واإلكليل ملختصر خليل، )؛ (، العبدري5/115خمتصر خليل، )
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بيع األعيان؛ وألنه استدراك للغنب فوجب ثبوته كخيار  ه؛ ألن اإلجارة بيع للمنافع فأشبهلعقد البيع
يثبت فيه اخلياران خيار اجمللس  :أحدمها :ة أضرب" والعقود على أربع: فقد جاء يف املغين (1)اجمللس،

استأجرتك لتخيط يل هذا الثوب وحنوه فهذا يثبت  :ارة يف الذمة حنو أن يقولاإلجو ... وخيار الشرط، 
 (2)ألن اخليار ورد يف البيع وهذا يف معناه". ؛فيه اخليار

فعية يف األصح من األوجه، عدم جواز خيار الشرط يف إجارة املوصوف يف الذمة وإليه ذهب الشا -2
أن يستأجر رجاًل ليبين له حائطاً، أو ليخيط له  :فقد ذكروا فيمن اشرتاط اخليار يف اإلجارة يف الذمة مثل

 : ثوابً ذكروا ثالثة أوجه
ال يثبت فيها اخلياران )خيار اجمللس وخيار الشرط(؛ ألن اإلجارة عقد على ما مل خيلق، وذلك  :أحدها

 أن يضاف إليه غرر اخليار.غرر؛ فال جيوز 
 يثبتان؛ ألن مبضي املدة ال ينفصل من املعقود عليه شيء. :والثاين

 (3)يثبت فيها خيار اجمللس، وال يثبت فيها خيار الشرط، كالسلم. :والثالث
" ويف اإلجارة طريق قاطع أبنه ال يثبت خيار الشرط مع جراين اخلالف يف  :وقد قال النووي يف اجملموع

يف الذمة عند الشافعية وهللا  إجارة املوصوففيكون خيار الشرط غري وارد يف  (4)يف خيار اجمللس"،ثبوته 
 أعلم.

واستدل مجهور الفقهاء يف إجازة خيار الشرط يف إجارة املوصوف يف الذمة بعموم األدلة اليت جتيز 
" إذا : خيدع يف البيوع، فقال الً روي أنه ذُكر للنيب صلى هللا عليه وسلم أن رج مثل ما اإلشرتاط يف البيوع

أما حتديد اخليار بثالثة أايم فقد جاء يف رواية أخرى طويلة أن النيب صلى  (6)"،(5)ابيعت فقل ال خالبة
 (7)هللا عليه وسلم جعل اخليار ثالثة أايم.

                                      
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، ؛ مة(، عبد الرمحن بن قدا2/24املغين، )؛ عبد هللا بن قدامة (1)

حممد رشيد رضا صاحب املنار، دط، ؛ دت، الشرح الكبري على منت املقنع، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته
بريوت، املكتب -، املبدع يف شرح املقنع، لبنان1400إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، ؛ (، ابن مفلح4/67)

 (.4/68اإلسالمي للنشر، دط، )
 (.4/24املغين، )؛ ابن قدامة (2)
 (.5/27البيان شرح املهذب، )؛ العمراين (3)
 (.9/182دار الفكر، دط، )بريوت، -اجملموع شرح املهذب، لبنانم، 1997 حيىي بن شرف النووي،؛ النووي (4)
 (.2/58النهاية يف غريب األثر، )؛ هي اخلداع، أي ال خداع، اجلزري؛ اخلالبة (5)
 (.2117ما يكره من اخلداع يف البيع، رقم )؛ البيوع، ابب؛ كتاب؛  رواه البخاري (6)
إسناد حسن، ؛ (، قال النووي يف اجملموع2355احلجر على من يفسد ماله، رقم )؛ األحكام، ابب؛ كتاب؛  رواه ابن ماجه (7)
(9/180.) 
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قبض بعموم األدلة اليت توجب الواستدل الشافعية على منع خيار الشرط يف إجارة املوصوف يف الذمة 
فيما جيري فيه الراب أو كان من قبيل السلم، لكون إجارة املوصوف يف الذمة سلمًا يف املنافع، ويف مغين 

" أنه جيوز أن يشرتط اخليار ألحد املتعاقدين أو هلما يف العقود اليت ال تتطلب القبض، أما يف : احملتاج
نه ال جيوز أن يشرتط اخليار فيها؛ ألن ما العقود اليت تتطلب القبض يف اجمللس مثل الربوايت والسلم، فإ

 (1).شرط قبضه يف اجمللس ال جيوز أتجيله، فال جيوز اخليار فيه بشكل أوىل؛ ألن اخليار أعظم غرراً"
يف الذمة أن كل  إجارة املوصوفوالذي ظهر يل بعد ذكر األقوال السابقة يف مسألة خيار الشرط يف 

 يه مبا يتناسب مع مذهبه يف تعجيل األجرة أو أتجيلها،مذهب جرى يف إثبات خيار الشرط أو نف
فاجلمهور أجازوا شرط اخليار يف العقد ومل جيدوا يف شرطه حرجاً، فهو يتوافق مع مذهبهم القائل جبواز 

والتقييد ابألايم الثالثة كان لورودها ابحلديث اآلنف الذكر، واملالكية  عن جملس العقد، أتجيل األجرة
 ألجرة ثالثة أايم؛ ألنه يف حكم القريب.أجازوا أتخري ا

يف الذمة فهو سلم يف  إجارة املوصوفوالشافعية مل جييزوا خيار الشرط هنا؛ النه ينايف مقتضى عقد 
يف املنافع، واخليار ينايف لزم العقد وجيعل قبض املال غري ملزم للعقد وهذا ما ال جيوز يف السلم ومثله 

 يف الذمة. إجارة املوصوف

 : خيار العيب :اثلثا  

 (2)."كل وصف مذموم اقتضى العرف سالمة املبيع عنه غالباً " :والعيب يف االصطالح
وخيار العيب هذا يدخله أيضًا فوات الوصف املرغوب به يف العني أو املنفعة أو فوات الصفة اليت متت 

ر مشغولة للمستأجر أبن يف الذمة، فمثاًل لو اتفق الطرفان على أن ذمة املؤجِ  إجارة املوصوفمن أجلها 
م املؤجر شخصًا ال تتوفر فيه هذه الصفة فهل حيق للمسأجر أن  يوفر له شخصًا خياطًا أو بناًء، مث قدَّ

 : يف الذمة إجارة املوصوفيرد هذا الشخص خبيار العيب أو خيار فوات الوصف املراد من 
يف الذمة، بل على املؤجر أن  وصوفإجارة املالرد ابلعيب يف  خيار عدم ثبوت علىالفقهاء  وقد اتفق

فلو مت العقد بني الطرفني على تقدمي شخص يتقن  (3)يقوم إببداهلا مبا تتحقق فيها الصفة املطلوبة،
اخلياطة وعند تسليم الشخص تبني أن جاهل أو غري متقن للخياطة، فليس للمستأجر أن يفسخ العقد 

                                      
 (.2/63مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (1)
(، اخلطيب 4/37الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، )؛ (، الدردير16/20املبسوط، )؛ السرخسي، (3/119؛ الوسيط، )الغزايل (2)

ة يتحدث عن عدم جراين (، جيب التنويه إىل أنين مل أجد نص للحنفي4/24كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/349مغين احملتاج، )؛ الشربيين
خيار العيب يف إجارة املوصوف يف الذمة، والسبب الذي دفعين إلدراجهم مع بقية املذاهب هو أنه من ضرورايت تعلق املنفعة ابلذمة توفري 

 البديل عن عدم التطابق مع العقد املتفق عليه، والعيب مينع حتقق الصفة اليت مت العقد من أجلها، وهللا أعلم.
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/37الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، )؛ (، الدردير16/20املبسوط، )؛ رخسيالس (3)
 .(4/24كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/349)
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الصفة املطلوبة، فخلو العني أو املنفعة من الصفة  هبذا العيب، بل له حق االستبدال مبن تتوفر فيه
املشروطة يف العقد جيعلها غري موافقة للمواصفات اليت تعلقت بذمة املؤجر فيتوجب عليه إبدهلا أبخرى 
موافقة ملا ألزم هبا ذمته، وقد بينت املعايري الشرعية أن فوات الوصف جيعل للمستأجر احلق يف رفض 

"وإذا سلم املؤجر غري : فق عليها فقالتابق مع الصفات املتطن الؤجر توفري ما يتدمة والطلب مالعني املق
 (1)ما مت وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه املواصفات".

يف الذمة، إمنا الواجب اإلبدال مبا يكون  إجارة املوصوفإذا فالرد ابلعيب أو بفقدان الصفة غري وارد يف 
وفر فيه الصفة املطلوبة، لعدم تعلقها بعني معينة وإمنا أي عني تتوفر فيها الصفة خالياً عن العيب أو ما تت

 املرغوبة ميكن تقدميها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                      
 (.113، ص )3/5معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (1)
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 وإضافتها إىل املستقبل ،وتعليقها ،تنجيز إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الثالث

ًا يف ذكر ين لن أتعمق كثري حتدث الفقهاء السابقون رمحهم هللا عن هذه املسائل بشكل مفصل، لذا فإ
 : إال يف احلاالت اليت تتطلب ذلك خالفهم يف هذه املسائل

، فإذا خلت الصيغة عن ذكر بداية العقد فإهنا اجنازهاأن األصل يف اإلجارة  إىلالفقهاء  ذهب عامة
ة بعقد تكون منجزة تبدأ من وقت العقد، كما لو ألزم املؤجر ذمته أتجري املستأجر سيارة بصفات حمدد

إجارة املوصوف يف الذمة ومل يذكر مىت تبدأ مدة اإلجيار فإن العقد يكون منجزًا وعليه تسليمها له يف 
 احلال.

متت جاء فالن فقد  كأن يقول أحد أطراف العقد إنللتعليق   ةأن اإلجارة غري قابلذهبوا إىل وكذلك 
 .اإلجارة

فاألجرة إن خطت هذا الثوب اليوم  :خلياط يقالكأن  صورة التعليق،  وقد ترد اإلضافة يف اإلجارة يف
، ، فاإلضافة جائزة خبالف التعليقجراألاحلط من  فهي من قبيلبنصف درهم، تكون درهم، أو غدًا ف

فاإلجارة هنا منعقدة ولكن تغري األجرة بتغري موعد التسليم، فإن سلمها يف أقرب أجل استحق الدرهم 
  (1) م.وإن سلمها يف األبعد استحق نصف دره

واتفقوا كذلك على جواز إضافة عقد إجارة املوصوف يف الذمة إىل املستقبل، مثل أن ينص عقد إجارة 
ليم املستأجر سفينة للشحن ذات صفات حمددة يف العقد ستيف الذمة على أن يقوم املؤجر ب املوصوف

م إىل أن اإلضافة وذهب الشافعية يف األصح عنده (2)على أن يكون التسليم بداية الشهر القادم،
أتجيل املنفعة يف إجارة الذمة إىل  " وجيوز: صحيحة فيما يثبت يف الذمة، فقد ورد يف هناية احملتاج قول

كألزمت  أجل معلوم لقبول الدين التأجيل كما لو أسلم يف شيء إىل أجل معلوم فإن أطلق كان حااًل 
 (3)ذمتك احلمل بكذا إىل مكة أول شهر كذا".

إن منعوا التأجيل يف إجارة العني غري إهنم أجازوها يف إجارة املوصوف يف الذمة ألهنم يعدوهنا فالشافعية و 
سلم يف املنافع، فكما أن السلم يكون يف عني تسلم يف املستقبل فكذلك إجارة املوصوف يف الذمة 

 تكون يف منفعة تسلم يف املستقبل.

                                      
هناية احملتاج، ؛ وما بعدها(، الرملي 3/77مطالب أيل النهى، )؛ وما بعدها(، الرحيباين 12/441اية، )العناية شرح اهلد؛ البابريت (1)
 وما بعدها(. 4/3كشاف القناع، )؛  وما بعدها(، البهويت 5/264)
؛  لبهويت(، ا5/275هناية احملتاج، )؛ (، الرملي5/114حاشية اخلرشي على خليل، )؛ (، اخلرشي16/20املبسوط، )؛ السرخسي (2)

 (.4/6كشاف القناع، )
 (.5/275هناية احملتاج، )؛ الرملي (3)
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مدة اإلجارة، ويكون ابتداؤها من اتريخ العقد ما  " جيب حتديد: وقد نصت املعايري الشرعية على مايلي
مل يتفق الطرفان على أجل معلوم البتداء مدة اإلجارة، وهي اليت تسمى )اإلجارة املضافة( أي احملدد 

 (1)تنفيذها يف املستقبل".
وعليه فإن األصل يف إجارة املوصوف يف الذمة أن تكون منجزة وجيوز أيضًا أن تكون مضافة إىل 

 إنه ال جيوز.فتعليقه على أمر ما  اقبل، أماملست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (.113، ص )4/1/2معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (1)
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 العربون يف أجارة املوصوف يف الذمة :املطلب الرابع

اتفق شخصان على أن يقوم املؤجر بتأجري سيارة حمددة املواصفات للمستأجر وكان العقد  :صورة املسألة
ستأجر عربواًن للمؤجر على أنه إن استلم يف الذمة، وقدم امل لالتفاق هو عقد إجارة موصوفالناظم 

السيارة والتزم ابلعقد فإن العربون يعترب من األجرة وإن مل يلتزم فإن العربون يكون ملكًا للمؤجر، فهل 
 جيوز هذا العربون يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة؟

كثر، على أنه إن أخذ ويدفع إىل البائع درمها أو أ أن يشرتي الرجل السلعة" :معلوم أن العربون هو
 (1)."السلعة، احتسب به من الثمن أو األجرة، وإن مل أيخذها فهو هبة للبائع أو املؤجر

  :وقد اختلف الفقهاء يف صحة العربون يف البيع واإلجارة على قولني
 (2).وبعض فقهاء احلنابلة مجهور الفقهاء وهو قول عدم جواز العربون :القول األول
وقد ذهبت املعايري الشرعية إىل جواز أخذ العربون  (3)وبه قال احلنابلة. قول جبواز العربونوي :القول الثاين

" ال مانع من أخذ العربون يف إجارة األشخاص بنوعيها عند إبرام العقد،  :يف إجارة األشخاص فقالت
العقد يكون ويكون العربون جزًء معجاًل من األجرة يف حال تنفيذ اإلجارة، ويف حال عدم املضي يف 

 (4)العربون لألجري، واألوىل أن يتنازل األجري عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي".
 : أحتدث عما يتلعق إبجارة املوصوف يف الذمةلذا فإين سوهذه املسألة معروفة لدى الفقهاء 

قول الفقهاء القائلني الذي يظهر يل أن ورود العربون يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة إمنا يتصور على 
 (5)جبواز أتخري األجرة عند جملس العقد يف إجارة املوصوف يف الذمة، وهم احلنفية واملالكية واحلنابلة،

يف الذمة ويقوم املستأجر بدفع مبلغ من املال للمؤجر ويقول  أن يتفقا على عقد إجارة موصوف :همثال
التزمت ابلعقد فإن املال يعترب من األجرة اليت عليًّ  له إن مل ألتزم ابلعقد معك فإن املال هبة لك وإن

 دفعها. 
ة ألهنم يشرتطون دفع كامل يعوصوف يف الذمة عند الشافملوال ميكن تصور العربون يف عقد إجارة ا

 األجرة يف جملس العقد، ال سيما أهنم ال جييزون دفع العربون أصالً يف اإلجارة أو يف غريها.

                                      
 (، التعريف مأخوذ من املوسوعة مع بعض العديل عليه.9/92)؛ املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
ْغدي حنفي،  أبو احلسن؛ السغدي (2)  -عمان / لبنان -، النتف يف الفتاوى، األردن 1984 – 1404علي بن احلسني بن حممد السُّ

حممد بن يوسف ؛ (، العبدري1/473احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، الطبعة الثانية، ): بريوت، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة، حتقيق
هناية ؛ (، الرملي4/369بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية، )-كليل ملختصر خليل، لبنان، التاج واإل 1398بن أيب القاسم العبدري، 

 (.4/160املغين، )؛ (، ابن قدامة3/476احملتاج، )
 (.4/160املغين، )؛ ابن قدامة (3)
 (.459، ص )4/11معيار إجارة األشخاص، البند ؛ املعايري الشرعية (4)
 .يف الفصل الثاينكما مر معنا   (5)
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ورود العربون يف إجارة املوصوف يف الذمة ابلصورة اليت مرت معنا سابقاً غري أن وعليه ومع إمكان تصور 
احلنفية واملالكية ال جييزون دفع العربون كم تبني معنا عند ذكر أقواهلم يف دفع العربون يف البيع واإلجارة، 

ون الصورة السالفة فلم يبق غري احلنابلة من يتصور عندهم دفع العربون يف إجارة املوصوف يف الذمة، فتك
 الذكر معقولة التطبيق عندهم فقط، وهللا أعلم.

" جيوز أخذ العربون يف اإلجارة عند إبرام : وقد ذهبت املعايري الشرعية إىل جواز أخذ العربون يف فقالت
عقدها، ويكون العربون جزًء معجاًل من األجرة يف حال نفاذ اإلجارة، ويف حال النكول حيق للمؤجر 

وهو الفرق بني  :ربون، واألوىل أن تتنازل املؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعليأخذ الع
 (1)األجرة املوعود هبا واألجرة املربمة يف العقد مع غري الواعد".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (.113، ص )4/1/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (1)
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 يف الذمة وصيانتها ضمان العني املؤجرة إجارة موصوف :املطلب اخلامس

يف الذمة، فهل يد  اعة من شركة ما بعقد إجارة موصوفت الطبطلب شخص ما جمموعة من آال
املستأجر على هذه اآلالت هي يد ضمان أم يد أمانة؟ وعلى من تكون صيانة هذه اآلالت؟ هل هي 

  :على املستأجر أم على املؤجر؟ وفيما يلي بيان هذه املسائل

 : ضمان العني املؤجرة :أوال  
يف الذمة، وبعد ذلك حصل تلف   اآلخر داراً بعقد إجارة موصوفا اتفق شخصان على أن يؤجر أحدمه

 كلي أو جزئي للعني املؤجرة، فهل يضمن املؤجر أو املستأجر؟ 
فتنطبق عليه قاعدة أن من  (1)،املستأجر أمني ويده يد أمانة على العني املستأجرةفقهاء على أن الاتفق 

 (2).إذ ال معىن لألمانة إال انتفاء الضمان و فرطكانت يده يد أمانة فال ضمان عليه إال إذا تعِدى أ
وبناء على هذه القاعدة فال ضمان على املستأجر إن تلفت العني حتت يده دون تعد أو تقصري منه 

 (3).فقبضه مأذون فيه، أما إن وقع منه تعد أو تقصري فإنه ضامن للعني ابتفاق الفقهاء
نسبة حلاالت تلف العني املستأجرة بفعل املستأجر أو بغري وفيما يلي بعض املسائل املتعلقة ابلضمان ابل

 : فعله

 : بفعل املستأجر عند تلفهاضمان العني املستأجرة  -1

وقد  (4)،اتفق الفقهاء على أن تلف العني بفعل املستأجر املعتاد أو املأذون فيه ال يوجب عليه الضمان
 (5)ةأن من اكرتى دابة ليحمل عليها عشرة أقفز  وأمجعوا على ": نقل ابن املنذر االمجاع على ذلك فقال

اجلواز الشرعي ينايف  جاء يف شرح اجمللة أن "و  (6)قمح فحمل عليها ما اشرتط فتلفت فال شئ عليه،" 

                                      
املهذب، ؛ (، الشريازي4/24الشرح الكبري، )؛ (، الدردير15/169املبسوط، )؛ السرخسي(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)
 (.4/37)؛ كشاف القناع؛  (، البهويت1/408)
 (.1/68حلنبلي؛ القواعد، )ابن رجب ا (2)
؛ كشاف القناع؛  (، البهويت1/408املهذب، )؛ (، الشريازي4/24الشرح الكبري، )؛ (، الدردير15/169املبسوط، )؛ السرخسي (3)
 (.5/311املغين، )؛ (، ابن قدامة4/37)
املهذب، ؛ (، الشريازي4/24الكبري، )الشرح ؛ (، الدردير15/169املبسوط، )؛ السرخسي(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)
 (.4/37)؛ كشاف القناع؛  (، البهويت1/408)
؛ ، ابن منظورهو مكيال تتواضع الناس عليه، واجلمع أقفزة: ، وقيلوهو من األرض قدر مائة وأربع وأربعني ذراعاً : القفيز من املكاييل (5)

 (.5/395لسان العرب، مادة )قفز(، )
د. فؤاد عبد املنعم : ، اإلمجاع، اإلسكندرية، دار الدعوة، حتقيق1402إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر،  حممد بن؛ ابن املنذر (6)

 (.1/101أمحد، الطبعة الثالثة، )
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 (1)الضمان".
إذًا فالتلف احلاصل عن االستعمال الطبيعي ال ضمان فيه؛ ألنه فعل ما من حقه فعله ومل يتعد، فلو 

 نتيجة االستعمال الطبيعي فال ضمان على املستأجر. تعطلت اآللة مثالً 
 املستأجر ضامن ابتفاق ط فإنيفر التأو  يتعدال يف حالأما ما تقدم كان فيما هو معتاد أو مأذون فيه 

اد وأ اً قصَّار أن يسكن من يفوقه يف الضرر ك كأن يستأجر بيتًا فيسكن فيها الفقهاء،   وغريها من ، اً حدَّ
 (2).ا اتفقا عليه يف العقداألمور اليت تفوق م

"حركة املستأجر على خالف املعتاد تعٍد، ويضمن الضرر واخلسارة اليت تتولد  :وجاء يف شرح اجمللة 
منها. مثاًل لو استعمل الثياب اليت استكراها على خالف عادة الناس وبليت يضمن، كذلك لو احرتقت 

" : ر النار أزيد من الناس يضمن" وفيها أيضاً الدار املأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال املستأج
 (3)فوق املشروط توجب الضمان". خمالفة املستأجر مأذونيته ابلتجاوز إىل ما

 : بغري فعل املستأجر عند تلفهاضمان العني املستأجرة  -2
ة، أو بفعل آفة مساويال خيلو أن يكون تلكف العني املستأجرة إن تلفت بغري فعله إما أن تكون قد تلفت 

 : أن يكون فعل الشخص األجنيب، وفيما يلي تفصيل القول يف املسألتني

 : اآلفة السماويةفعل تلف بال -أ
أو أو اهندام دار أو موت مطر تلف بسبب مشس أو من واآلفة السماوية هي كل ما ال صنع لآلدمي فيه 

أمني  هذه األسباب، فهو  فال ضمان على املستأجر إن تلفت العني مبثل، مرض عبد أو غرق بفعل ريح
إال وسعها، ولكن لو  يكلف نفسًا وهللا ال ، وال يستطيع دفعه يدخل يف وسعه ال أبمروالتلف حصل 

كان من املستأجر تقصري يف حفظ العني فتلفت بتلك اآلفة السماوية أو اجلائحة إنه يضمنها لتسببه يف 
ان بسبب سوء حفظه للعني وليس بسبب إذا فضمانه ك (4)تلف العني وعدم حفظها يف مكان مناسب.

 اآلفة السماوية أو اجلائحة اليت تسببت ابلتلف.

                                      
 (.1/27جنيب هواويين، دط، ): جملة األحكام العدلية، كارخانه جتارت كتب، حتقيق؛ مجعية اجمللة (1)
املهذب، ؛ (، الشريازي4/24الشرح الكبري، )؛ (، الدردير15/169املبسوط، )؛ السرخسي(، 1/298، )املوسوعة الفقهية الكويتية (2)
 (.5/311املغين، )؛ (، ابن قدامة4/37)؛ كشاف القناع؛  (، البهويت1/408)
؛ حلسيين، دط، املادةاحملامي فهمي ا؛ بريوت، دار الكتب العلمية، تعريب -دت، درر احلكام شرح جملة األحكام، لبنان؛ علي حيدر (3)

603-605( ،1/593.) 
؛ (، الشريازي4/61حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة15/177املبسوط، )؛ السرخسي(، 1/282املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)

 (.4/130(، كشاف القناع، )1/408املهذب، )
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 : بفعل أجنيب احلاصل تلف ال -ب
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمستأجر دفع العني إىل من يفوقه ضرراً، فإن دفعها ملن يفوقه ضررًا فإنه 

فوقه يف استعمال عني لذا فال جيوز له فإن صاحب العني قد رضي به وقد ال يرض مبن يضامن للضرر، 
دفعها ملن هو أكثر ضررًا منه يف استعمال العني، فإذا دفعها وتضررت العني فعلى من يعود الضمان؟ 

  :والفقهاء يف ذلك على قولني
فإما أن  غري أمنيل أوأثقل منه أو ملن هو أضر  رأجَّ إن  املستأجرحيث قالوا إن  :ملالكيةقول اوهو  :أوال  

 يعلم وإما أن ال وذلك بدفعها إليه مع علمه أنه أكثر ضررًا ابلعني،الثاين بتعدي األول املستأجر علم ي
فإن علم املستأجر الثاين بتعدي األول فلرب العني أن ؛ ستأجر الثاين بتعدي األول وخمالفته مشروطامل

وإن مل يعلم  أو تعمد إتالفها -على أحد القولني– يضمنه سواء أتلفت العني آبفة مساوية أو تلفت خطأً 
إبجارة أي أنه األول املستأجر إما أن يعلم أهنا يف يد فاملسألة على حالتني الثاين بتعدي األول املستأجر 

مستأجر من الباطن ولكن جهل هل دفعها إليه وهو أضر منه ابلعني ففي هذه احلال يستطيع رب العني 
أما إن مل يعلم املستأجر الثاين أن العني  دمًا ال ميلك ماالُ،إن كان املستأجر األول معأن يضمنه العني 

بيد األول من قبيل اإلجارة بل ظنها ملكًا له أو مل خيطر يف ابله من هذا شيء فإن الضمان على 
املستأجر األول وال حيق لصاحب املال الرجوع على الثاين بشيء ولو كان املستأجر األول معدمًا مفلساً 

 (1).ال مال له
، فإن مل أنه مستأجر من الباطنالثاين إن علم  املستأجرقالوا إن الضمان على فلشافعية قول اوهو  :اثنيا  

فاألمر على حالني األول: أن تكون يد املستأجر الثاين يد أمانة كاألول عندها يكون الضمان  ذلكيعلم 
ري عندها يكون الضمان على على املستأجر األول، واحلالة الثانية أن تكون يده يد ضمان كاملستع

فيفرق بني ما لو كانت يد الثاين على العني يد أمانة كيد املستأجر، أو يد ضمان كيد املستأجر الثاين، 
 (2)املستعري، فإن كانت يده يد أمانة فالضمان على األول، وإن كانت يد ضمان فالضمان على الثاين.

ني فلو كان مثله ضررًا وأمانة فهل له دفعها إليه؟ ما سبق كان يف دفع العني ملستأجر أضر منه ابلع
 : والفقهاء يف ذلك على مذهبني

 : إىل قسمنيمن حيث استعماهلا حيث قسموا العني املستأجرة  املالكيةمذهب وهو  :األولاملذهب 
وت فهذه األعيان يشرتط فيها التعيني كالدواب والثياب مما يتفا :ما يتفاوت الناس يف استعماله :األول

الناس يف استعماهلا، فهذه األعيان وأمثاهلا ال جيوز للمستأجر أن يؤجرها لغري وإن كان مثله أمانة وضرراً 

                                      
أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي ؛ (، النفراوي4/41وقي، )حاشية الدس؛ ابن عرفة الدسوقي(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)

 (.2/112، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، بريوت، دار الفكر، دط، )1415املالكي، 
 (.2/353مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (2)
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فإن قام بتأجريها ألن الناس متفاوتون يف استعماهلم لتلك األعيان، فاملؤجر قد رضي به ومل يرض بغريه 
 لغريه ضمن لتعديه. 

وهذه األعيان ال يشرتط فيها التعيني مثل الدار والدكان  :م هلاال يتفاوت الناس يف استعماهل قسم :الثاين
ودابة احلمل فاملستأجر األول غري ضامن لو دفعها ملن هو مثله أمانة وضرراً، فلو تلفت من غري تعد أو 
تقصري ملن يضمن، فالناس ال يتفاوتون يف استخدام مثل هذه األعيان فال ضري يف دفعها ملن هو مثله يل 

 (1).الاالستعم
ملثله أمانة العني املستأجرة  دفعللمستأجر حيث قالوا: جيوز وهو مذهب مجهور الفقهاء  :املذهــــب الثاين

وضررًا أو ملن دونه ضرراً، وتعليلهم لذلك أبن املستأجر له حق استيفاء املعقود عليه بنفسه ومبن ينوب 
نه ضرراً للمستأجر دفعه له ويكون كمن استوىف دو عنه، هذا يف حال ما إذا كان الثاين مثله، أما إذا كان 

بعض ما يستحق، فإن وقع تلف ابلعني فإن املستأجر األول ال يضمن لعدم تعديه يف ذلك، أما يف حال 
تعدي الثاين على العني فإنه ضامن مستأجرًا كان أم مستعرياً، وال ضمان على الثاين إن كانت يده يد 

ني ليس بضامن، بل وحىت إن كان مستعرياً ومل يتعد فإنه ال يضمن على مستأجر ومل يتعد فهو أمني واألم
وما سبق من  قول الفقهاء إن كانت العني فيما يغاب عليه، إال يف قول عن احلنابلة يقول بضمانه، 

 (2)أحكام تستند على إذن املستأجر لألجنيب وإال فإن عدم األذن كان الضمان عليه لعتباره غاصباً.
  :الرتجيح

الفقهاء القائل أبن للمستأجر احلق يف استيفاء املمنفعة بفسه مجهور مذهب  يليرتجح  ناًء على ما سبقب
ومبن هو مثله يف االستعمال وألمانة والضرر، ملا يف ذلك من مراعاة ملصلحة طريف العقد املؤجر 

 ،مناً يكون قد رضي مبثلهواملستأجر، فاملؤجر قد رضي ابملستأجر وبطريقة استعماله للعني وابلتايل فإنه ض
ومن انحية أخرى فيه مصلحة للمستأجر فقد حيول أمر ما بينه وبني استعمال تلك العني من سفر أو 
مرض أو غريها من األسباب فلو مل يستطع دفعها آلخر للحقة جراء ذلك حرج شديد، مث إنه قد ملك 

، فإذا حصل تلف بيد أجنيب مثله يف املنفعة مبوجب عقد اإلجارة وهذا امللك مينحه حق دفعها لغريه
االستعمال فال ضمان عليه ألن مأذون فيه ومعتاد، إال إذا تعدى ذاك األجنيب وفرط فإنه ضامن لتعديه 

 وتفريطه. 

                                      
حممد بن يوسف بن أيب القاسم ؛ (، العبدري11/416) بريوت، دار صادر، دط، -املدونة الكربى، دت، لبنان؛ مالك بن أنس (1)

 (.5/416بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية ) -لبنان، التاج واإلكليل ملختصر خليل، 1398العبدري أبو عبد هللا، 
؛ بن قدامة(، ا1/408املهذب، )؛ (، الشريازي4/61(، )15/177املبسوط، )؛ السرخسي(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (2)

 (.5/277املغين، )
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 : على املستأجرالضمان اشرتاط  -ت

يف  لتعدي والتقصري، فلو اشرتط ملؤجرضمان عليه إالابيد أمانة فال  يد املستأجر تبني فيما سبق أن
 : ان ذلكو ال فهل جيوز ذلك؟ وفيما يلي بيالعقد على أن الضمان يكون على املستأجر سواًء تعد أ

 : على املستأجرالضمان حكم اشرتاط  -1
حفظها،  بعد بيان أن العني املستأجرة أمانة يف يد املستأجر ال يضمنها إال إذا تعدى عليها أو فِرط يف

 : مان على املستأجر على قولنياشرتاط الض فقد اختلف الفقهاء يف
 إذ إن (1)قال بفساد الشرط، وهو قول مجهور الفقهاء وأصح الروايتني عند اإلمام أمحد، :القول األول

ال جيب ضمانه ال وابلتايل فما لعني املستأجرة أمانة يف يد املستأجر، فاقتضى العقد مل منافالشرط 
 .فإن ضمانه ال ينتف إذا شرط نفيه كان ضمانه واجباً ، وما  مع الشرطمضموانً يصبح 

الصالة والسالم  ودليله قوله (2)قال بصحة الشرط وهو الرواية الثانية عن اإلمام أمحد، :القول الثاين
رتاط الضمان على املستأجر، فيدخل حتت عموم هذا احلديث جواز اش (3)"املسلمون على شروطهم"،

 .بشرطهالوفاء  فيجب عليه الشرطذا جر رضي هبوألن املستأ ؛صح إجياب ونفي الضمان ابلشرطفي
فال جيب الوفاء بكل شرط ويشهد ليس على إطالقه ه يناقش استدالهلم هبذا احلديث أبنوميكن أن  

 (4)"إال شرطاً حرَّم حالاًل أو أحلَّ حراماً". :لذلك قوله صلى هللا عليه وسلم
افقة مع نصوص الشرع وليست الشروط إذا فالشروط اليت جيب الوفاء هبا هي ما كانت صحيحة متو 

 .الفاسدة اليت تناقض مقتضى العقد وختالفه
خمصوص حبديث بريرة عندما أرادت السيدة عائشة رضي هللا عنها املسلمون على شروطهم"  حديث "و 

أن تقوم بشرائها مث إعتاقها فقام أهل بريرة ابشرتاط وائها هلم فذكرت السيدة عائشة ذلك للرسول صلى 
 ": رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم :ابتاعي فأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق" مثَّ قال عليه وسلم فقال: " هللا

                                      
؛ (، القرايف7/274البحر الرائق، )؛ (، ابن جنيم8/334)؛ حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)

طيب (، اخل5/507حممد حجي، دط، ): بريوت، دار الغرب، حتقيق -م، الذخرية، لبنان1994شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 
 (.6/301املغين، )؛ (، ابن قدامة2/353مغين احملتاج، )؛ الشربيين

 (.5/145املبدع، )؛ (، ابن مفلح6/301املغين، )؛ ابن قدامة(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (2)
ذي، دار الغرب م، سنن الرتم 1998حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، ؛ رواه الرتمذي (3)

ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصلح بني ؛ أبواب البيوع، ابب؛ بشار عواد معروف، كتاب؛ بريوت احملقق -اإلسالمي 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الصلح جائز بني ، ونصه كامالً: "قال ؛ حديث حسن صحيح(، وقال الرتمذي1352الناس، رقم )

 ".اً أو أحل حرام واملسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالالً  أو أحل حراماً  حرم حالالً  إال صلحاً املسلمني 
(، وقال 1352ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصلح بني الناس، رقم )؛ أبواب البيوع، ابب؛ كتاب؛  رواه الرتمذي (4)

 حديث حسن صحيح.؛ الرتمذي
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ماابُل أانٍس يشرتطون شروطًا ليست يف كتاب الل ه؟ من اشرتط شرطًا ليس يف كتاب الل ه فليس له وإن 
"يعين أن الشروط الغري : د منه فقالاملقصو  ابن حجر وبني (1)شرط مائة مرَّة، شرط الل ه أحقُّ وأوثق".

 (2)."مشروعة ابطلة ولو كثرت
نه جيب أ وإن كانوا على شروطهم غري نيالضمان على املستأجر، فإن املسلموعليه فإنه ال جيوز اشرتاط 

أن تكون هذه الشروط مما أجازها الشرع، واحلديث اآلنف الذكر ربط جواز الشروط بكوهنا مل حتل حراماً 
ملنافاته ؛ سائغ شرعاً حالاًل، فإن كان الشرط مما أحل حرامًا أو حرم حالاًل فإن هذا شرط غري  ومل حترم

، فيد املستأجر يد أمانة ال يد ضمان وابلتايل فال ضمان عليه من غري تعد أو تفريط؛ ملقتضى العقد
 والل ه تعاىل أعلم.وحىت لو رضي بشرط الضمان عليه فإنه ال يلزمه؛ ألن الرضا ال جيعل احلرام حالاًل 

 : العقد لىأثر اشرتاط الضمان ع -2
ظهر لنا مما تقدم عدم صحة اشرتاط الضمان على املستأجر وفيما يلي بيان أثر هذا االشرتاط على 
صحة العقد، إي أنه لو فرض على املستأجر فهل يبقى العقد معه صحيحًا أن يصبح فاسداً، والفقهاء 

 يف ذلك على قولني:
الشافعية ووجه عند مشهور قول و  واملالكية حلنفيةا ويقول بفساد العقد وقد ذهب إليه :ولالقول األ 

 (3)"هنى عن بيع وشرط" أنه وسلمروي عن النيب صلى هللا عليه مبا وا على ذلك استدل، و اإلمام أمحد
 (4).االشرتاطابعلى فساد البيع النهي دل ف
الوجه  واإلمام أمحد يف ط، وإليه ذهب الشافعي يف قولويقول بصحة العقد وفساد الشر  :الثاين القول 

 ا أرادت عائشة رضي الل ه عنها أنعندمحديث بريرة رضي الل ه عنها على ذلك  ودليلهم (5)،هالثاين عن
ابتاعي فأعتقي فإمنا  فاشرتط أهلها الوالء. فقال هلا النيب عليه الصالة والسالم " تقوم بشرائها وإعتاقها

                                      
 (.2560املكاتب وجنومه يف كل سنة جنم، رقم )؛ املكاتب، ابب؛ بكتا؛  رواه البخاري (1)
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة، 1379أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ؛ ابن حجر (2)

 (.5/189حمب الدين اخلطيب، دط، )؛ حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، دت، املعجم األوسط، القاهرة، دار احلرمني، ؛ رواه الطرباين (3)

(، قال 4361حنبل، رقم ) طارق بن عوض هللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دط، من حديث عبد هللا بن أمحد بن؛ احملقق
 (.3/32بيض له الرافعي يف التذنيب واستغربه النووي، ينظر التلخيص احلبري، )؛ ابن حجر

؛ (، القرايف7/274البحر الرائق، )؛ (، ابن جنيم8/334)؛ حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)
 (.6/301املغين، )؛ (، ابن قدامة2/353مغين احملتاج، )؛ ين(، اخلطيب الشربي5/507الذخرية، )

 (.6/301املغين، )؛ (، ابن قدامة2/353مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين(، 1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (5)
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ووجه االستدالل أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أنفذ العقد وأبطل الشرط املخالف،  تق".الوالء ملن أع
 (1) وفيه دليل على الشرط املنايف ملقتضى العقد ال يُبطل العقد بل يكون العقد انفذاً والشرط ابطاًل.

 : الرتجيح
اط الضمان على املستأجر يف العرض املتقدم ألقوال الفقهاء وأدلتهم يف املسألة يظهر يل أن اشرت  بعد 

عقد اإلجارة ال يؤثر يف صحة العقد بل العقد يكون صحيحًا انفذًا وإمنا يبطل الشرط فقط، وحديث 
فقد اشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم بعد أن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها مع بريرة نص يف املسألة 

شرتاط فيه مناقضة ملقتضى العقد الذي يقول أن الوالء هو تقوم السيدة عائشة بشرائها وإعتاقها وهذا اال
ملن أعتق وابلتايل فمع اشرتاطه للشرط بقي العقد صحيحًا وقام النيب صلى هللا عليه وسلم إبنفاذ العقد 

 وبنيَّ أن الشرط فاسد وفساده ال يؤثر على العقد.
ال يقوى على معارضة وهو حديث ضعيف و  ديث "هنى عن بيع وشرط"كان حب واستدالل املخالف

 حديث بريرة الذي يعترب أصاًل يف املسألة وقد أبطل الشرط وأجاز البيع.
عنه أبن ما يقتضي الفساد هو ما كان فإنه ميكن أن جياب إن النهي يقتضى فساد املنهي عنه،  :قيلفإن 

يف اإلجارة وإمنا يف ؛ ألن الفساد ليس يف ماهية العقد أما ما كان خارجًا عنه ماهيته فال يقتضي فساداً 
 وهللا أعلم. فسادالفلم يقتض  عقدالخارٌج عن ماهية  وهو غريه وهو اشرتاط الضمان على املستأجر

 : صيانة العني املؤجرة وإصالحها :اثنيا  
اتفق الفقهاء على أن العني املستأجرة إن حدث يف عيب أو خلل مينع من االستفادة منها من غري تعد 

ريط أو تقصري يف حفظها اتفقوا أن اصالح اخللل يكون على صاحب العني كالدار من املستأجر أو تف
فاألشياء اليت ختل من انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة ، ألن الدار ملكه وإصالح امللك على املالكمثاًل، 

 احلاصلاب والرت  (3)والكنيف، بالوعةالكامتالء   املستأجربفعل  اخللل مثالً  لو حص أما  (2)،على املؤٍجر
للدار فعلى من يكون تفريغه وتنظيفه فذهب الفقهاء يف إىل قولني: حيث ذهب مجهورهم من من كنسه 

وذهب احلنفية إىل  (4)بفعله، هاثو دعلى املستأجر؛ حل تلك األمور لة إىل أنمن مالكية وشافعية وحناب

                                      
 (.6/301املغين، )؛ (، ابن قدامة2/353مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (1)
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/47حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة الدسوقي6/79ابن عابدين، ) حاشية؛ ابن عابدين (2)
 (.5/265املغين، )؛ (، ابن قدامة2/346)
)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة ؛املعجم الوسيط الكنيف: وهو املرحاض،  (3)
 (.1/801، )دار الدعوة ،نجار(ال
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/47حاشية الدسوقي، )؛ ابن عرفة الدسوقي(، 1/271املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)
 (.5/265املغين، )؛ (، ابن قدامة2/346)
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يل أن األمور اليت حتتاج إىل تكلفة والذي يظهر  (1)على املؤجر؛ ألنه مالك الدار وعليه رعاية داره. اأهن
تكون على املالك )املؤجر(، فهي حتتاج إىل بذلل جهد ودفع مال كما يف صالح البئر أو تفريغ البالوعة، 

ستخدام اليومي، إىل تكلفة كبري وهي من جراء اال أما األمور اليت حتصل نتيجة لفعل املستأجر وال حتتاج
" إصالح بئر املاء والبالوعة واملخرج :عليه، ويف ذلك يقول ابن عابدينمثل كنس الرتاب أو الرماد فإهنا 

 (2)على املالك وإخراج الرتاب والرماد على املستأجر".
 أما إذا شرط املؤجر أن تكون الصيانة على املستأجر فهل جيوز ذلك؟

وعللوا  (3)،أجراملست لقد اتفقت املذاهب األربعة على عدم جواز اشرتاط صيانة العني املستأجرة على
إضافية وزائدة على األجرة اليت مت االتفاق أجرة للصيانة دفعه يتم  ن مابعدة أمور منها: أب عدم اجلواز

واملالك يزيد حظه مااًل من تلك العني، ومنها أيضًا أن ويف ذلك تكليف للمستأجر مببلغ إضايف ؛ عليها
وجهالة ال يدري كم يصرف على الصيانة،  راملستأج ألنتلك األجرة املضافة جمهولة وغري معروفة؛ 

، فيفضي إىل فساد الشرط؛ ألنه خيالف مقتضى العقد، وابلتايل يؤدي إىل األجرة هذه مفضية للنزاع
 (4)فساد عقد اإلجارة.

جهالة احلد ويفهم مما سبق أن مدار املنع من جواز اشرتاط الصيانة على املستأجر هو جهالة األجرة، أو 
 ه األجرة بسبب جهالة األشياء اليت قد حتتاج إىل صيانة.تصل إليالذي س

 فلو كان قدر الصيانة معلوماً فهل جيوز هذا االشرتاط الصيانة على املستأجر؟ 
إن الفقهاء الذمي منعوا من اشرتاط الصيانة على املستأجر بسبب اجلهالة صرحوا ابجلواز يف حالة العلم 

وبعضهم  (5)صرح بذلك ابلعبارة الظاهرة مثل احلنفية واملالكية، مدر الذي ينفق على الصيانة، فبعضهابلق
وقد جاء  (6)يفهم من كالمه جواز ذلك؛ ألنه إمنا ربط عدم اجلواز ابجلهالة فقط مثل الشافعية واحلنابلة،

 -أي احليلة يف كيفية اشرتاط الصيانة على املستأجر–"وإن أراد احليلة يف ذلك  :يف الفتاوى اهلندية

                                      
 (.6/79حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (1)
 (.6/79حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ؛ (، ابن عبد الرب6/80حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين(، 1/287املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (3)

هناية ؛ (، الرملي1/370بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ) -لبنان، الكايف يف فقه أهل املدينة، 1407عبد الرب القرطيب، 
 (. 4/21كشاف القناع، )؛  (، البهويت5/266)احملتاج، 

  املراجع السابقة. (4)
 (.4/47حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة الدسوقي6/80حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (5)
 (.4/21كشاف القناع، )؛  (، البهويت5/266هناية احملتاج، )؛ الرملي (6)
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ةِ فاحلي َرمَّ
َ

ويضم ذلك إىل األجرة مث أيمر صاحب احلمام  (1)لة أن ينظر إىل قدر ماحيتاج إليه من امل
املستأجر بصرف ما ضم إىل األجرة للمرمة إىل املرمة، حىت إنه إذا كان األجر عشرة والقدر احملتاج إليه 

عشرة إىل املرمة فيصري للمرمة أيضًا عشرة فصاحب احلمام يؤاجر احلمام منه بعشرين وأيمره بصرف ال
وقد ذهبت املعايري  (2)وكياًل من جهة صاحب احلمام ابإلنفاق عليه من ماله وإنه معلوم فيجوز"،

ال جيوز أن يشرتط املؤجر  ": الصيانة األساسية على املستأجر فقالت أن تكون أنه ال جيوزالشرعية إىل 
ا بقاء املنفعة، و جيوز توكيل املؤجر للمستأجر على املستأجر الصيانة األساسية للعني اليت يتوقف عليه

 (3)إبجراءات الصيانة على حساب املؤجر، وعلى املستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية )العادية(".
وبناًء على ما تقدم أن الذي ال جيوز هو اشرتاح اإلصالح أو الصيانة ذات القدر اجملهول، أما أن يتم 

ألن احلكم دائر مع ؛ ر شرط صحيحمينًا لصيانة العني املؤجرة حيث لزم األأتم اشرتاط مبلغ معني يكون
علته وجوداً وعدمًا فحيث انتفى اجلهل ابألجرة أو مبقدار الصيانة وعلما انتفى معهما املانع من اجلواز، 

 فيكون اشرتاط الصيانة على املستأجر مع العلم مبقدار الصيانة جائزاً والل ه تعاىل أعلم .
اإلشارة إىل أن األصل يف إجارة املوصوف يف الذمة أن تكون الصيانة على املؤجر؛ ألن مدار  وجتدر

ت أو انتفت تلك الصفة كان  إجارة املوصوف إمنا تكون على الصفة اليت رغب هبا املستأجر فإذا تغريَّ
 على املؤجر تبديل تلك العني وإحضار أخرى تتوفر فيها الصفة مدار العقد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ِة هي من الرَّم (1) َرمَّ

َ
ًة. وَرمُّ األمرإصالح الشيء الذ؛ امل ه، أو دار تَ ُرمُّ شْأهنا َمَرمَّ إصالحه بعد ؛ ي فسد بعضه، من حنو حبل بَِلَي فتَ ُرمُّ

أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، دت، كتاب العني، دار ومكتبة اهلالل، ؛ انتشاره، ينظر الفراهيدي
 (.8/260م السامرائي، دط، ابب الراء وامليم، )د مهدي املخزومي، د إبراهي؛ احملقق

 -م، الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، لبنان1991 -ه  1411؛ الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند (2)
 (.6/413بريوت، دار الفكر، دط، )

 (.115، ص )5/1/7البند  معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك،؛ املعايري الشرعية (3)
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 حتديد الوصف يف إجارة املوصوف يف الذمة :طلب السادسامل

 ظات على ضبط الوصف:أوال : مالح
يعد هذا املطلب من أهم مطالب الرسالة؛ ألنه يعد املعيار الذي يتم االتفاق عليه بني طريف العقد، فيبني 

توصد أبواب احلقوق والواجبات لكل طرف مما جيعله على بصرية فيما له وعليه، فتمتنع املنازعة و 
  :، وفيما يلي تفصيلهشقاقويسهل معرفة صاحب احلق عند الاملخاصمة 

يقصد من حتديد الوصف هنا ما يراد من العني من منفعة خمصوصة من أجلها مت العقد، فاملستأجر إمنا 
رغب ابلعني الشتماهلا على تلك الصفة أو الصفات، ولوال تلك الصفات ما كانت له حاجة ابلعني، 

  :البدء ابحلديث عن الصفة هناك أمور جيب معرفتها وهيوقبل 
إىل أن يتعذر تسليم  األمروقد ينتهي  فهو غري ممكناستقصاء كل الصفات؛ يتعذر من املعلوم أنه  -1

وجوده يف الوقت املتفق عليه بكل تلك الصفات، فيجب االكتفاء  قد يستحيلاملوصوف يف الذمة، إذ 
" أن تبني أوصاف املسلم  :، وقد عرب عن ذلك اخلرشي بقولهالثمن هبا تلفخياملطلوبة واليت ابألوصاف 

أو قد نستطيع القول أنه  (1)فيه اليت ختتلف هبا قيمته عند املتبايعني اختالفاً يتغابن الناس يف مثله عادة".
 جيب بيان الصفات املرغوب تواجدها يف العني واليت من أجلها مت العقد بني الطرفني.

ملعلوم أن صفات كل شيء تكون على حسب طبيعته، وابلتايل يكون ضبطها على حسب ومن ا -2
طبيعة الشيء موضع العقد، فما تستدعيه وسائل النقل غري ما تستدعيه وسائل االتصال ومها غري ما 
يستدعيه جتهيز املباين ابآلالت والتعهد بصيانتها، والضابط يف كل ذلك أن تكون الوصف منضبطًا مبا 

 النزاع ويقطع اخلالف بني األطراف.  مينع
ومن املعلوم أيضًا أن ضبط أوصاف األشياء خيتلف من عصر إىل عصر، فما مل ميكن ضبط صفته  -3

يجة التقدم التكنولوجي اهلائل الذي توصلت له تنة ميكن اليوم ضبطه بسهولة؛ وذلك يف األايم السالف
وكان الفقهاء السابقون قد أدرجوه يف حقل غري  البشرية، فإذا مت إدرج شيٍء ما يف حقل املوصوف

السابقة من أن ما ال ميكن ضبط صفته ال جيوز العقد  املوصوف فهذا ال يكون خمالفة هلم ولقاعدهتم
ضبطه يف أايم الفقهاء أصبح اآلن  بل هو توسع فيما ميكن ضبط صفته، فما كان من العسري (2)عليه،

شياء كما رغب فيها الطرفان بدقة متناهية دون زايدة أو نقصان يف أرقام وأوامر تعطى لآللة فنتنتج األ
 املواصفات املتفق عليها.

                                      
ألهنا  ؛ (، النص وإن كان يف السلم فهو ينطبق على اإلجارة املوصوف يف الذمة3/12حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، )؛ اخلرشي (1)

 هنا سلم يف املنافع.إكما قال الفقهاء 
صل التايل، فقد ادرج الفقهاء العقار ضمن اإلجارة احملالت التجارية( اليت سريد ذكرها يف الف -البيوت -مثل مسألة العقار )املباين (2)

 املعينة، ورمبا إذا نظران إليه بعني العصر التكنولوجي رمبا نستطيع أن ندرجه ضمن إجارة املوصوف يف الذمة وهللا أعلم.
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 اثنيا : طريقة ضبط الوصف:
وبعد هذه املقدمة فإن الفقهاء عند حديثهم عن الصفة يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة فإهنم يعزون 

ملوصوف يف الذمة حيتوي على معىن السلم ملا قلنا من أن عقد إجارة ا (1)تلك الصفة إىل عقد السلم،
أيضًا فهو سلم يف املنافع، أي أنه جيب أن يتم بيان الصفة وضبطها يف اإلجارة كما يتم بياهنا وضبطها 
يف السلم، وعند النظر يف عقد السلم جند أن الفقهاء جممعون على أنه جيب أن تكون الصفة منضبطة مبا 

" من أسلم فليسلم يف كيٍل معلوٍم : صلى هللا عليه وسلممن قول النيب  مينع اخلالف والنزاع، وهذا مأخوذ
فيشرتط يف السلم أن يكون معلومًا ابلكيل أو الوزن أو غريها من  (2)ووزٍن معلوٍم إىل أجٍل معلوٍم"،

أن كل ما ينضبط ابلوصف جيوز " هاء وضعوا قاعدة يف ذلك بل إن الفق (3)الصفات اليت ينضبط هبا،
وُأضيف إىل ذلك أن كل ما ينضبط ابلوصف جيوز  (4)،"ل ما ال ينضبط ال جيوز السلم فيهه وكالسلم في

أن يعقد عليه إجارة موصوف يف الذمة وكل ما ال ينضبط ال جيوز أن يعقد عليه إجارة موصوف يف 
اجلهالة معه  فع تر ت علمًا الذمة، فيشرتط لصحة السلم أن يكون املسلم فيه دينًا متعلقًا ابلذمة ومعلومًا 

عاوضة فيشرتط فيه املبدل يف  ، فهوبني املتعاقدين عند تسليمه اخلصامسد أبواب تو  املفضية للنزاع
 املالية، فيشرتط ما سبق يف إجارة املوصوف يف الذمة أيضاً. عقوداليف سائر  اكم  املعلومية

ها مبا يزيل بيان الصفة وضبط إذا فالسلم ومثله عقد إجارة املوصوف يف الذمة من العقود اليت جيب فيها
 ين العقدين.الغرر ما أمكن عن هذ

 : (5)وعليه فإنه ميكننا أن نضع بعض الضوابط للوصف يف إجارة املوصوف يف الذمة
أن يكون الوصف مباحًا شرعاً، فال جيوز أن تتم إجارة املوصوف يف الذمة على أن يكون حمل  -

ت احملرمة شرعاً، فمشروعية املعقود عليه من أهم اإلجارة شخص جييد الغناء والعزف على اآلال
 أركان العقد يف التشريع اإلسالمي يف اإلجارة أو غريها.

                                      
فع، أو ضمنًا كباقي الفقهاء والفقهاء بني من يقول بذلك صراحة كالشافعية الذين يقولون أن إجارة املوصوف يف الذمة سلم يف املنا (1)

 الذين يضبطون الوصف يف إجارة الذمة مبا يضبطون السلم من صفات.
َلم يف كيل معلوم، رقم احلديث )؛ ابب؛ صحيح البخاري، كتاب السلم؛ البخاري (2) صحيح مسلم، كتاب ؛ (، مسلم2239السَّ

 ( واللفظ له. 127/1604السلم، رقم احلديث )؛ ابب؛ املساقاة
بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة -بنانل، شرح صحيح مسلم، 1392أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، ؛ لنوويا (3)

 (.11/41الثانية، )
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ؛ (، اجلويين3/217حاشية الدسوقي، )؛ (، الدسوقي7/455حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (4)

أ.د. عبد العظيم حممود الديب، الطبعة األوىل، : م، هناية املطلب يف دراية املذهب، دار املنهاج، حتقيق2007-ه 1428اجلويين، 
 (.3/18كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/142مغين احملتاج، )؛ (، اخلطيب الشربيين6/27)
هناية املطلب يف دراية املذهب، ؛ (، اجلويين3/217حاشية الدسوقي، )؛ (، الدسوقي7/455حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (5)
 (.3/18كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/142مغين احملتاج، )؛ (، اخلطيب الشربيين6/27)
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أن يكون الوصف الذي يتحقق يف العني أو العمل دينًا متعلقًا بذمة املؤجر، حىت إذا هلك أو  -
تعلق ابلذمة تعيب أو كان غري مطابقة للمتفق عليه فيقدم غريها مما هو مطابق للمطلوب، وال

 هو ما تتميز به إجارة الذمة عن إجارة العني.
الوصف املراد يف العقد بشكل دقيق مفصل حىت ميكن الرجوع إليه عند املنازعة  أن يتم حتديد -

 واخلصام، فمعلومية الوصف تسد أبواب التحايل والغش.
 أن يكون الوصف قاباًل للتحقق يف الزمن املتفق عليه بينهما يف العقد. -
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 األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة :املطلب السابع

اآلراء فيها قدمياً وحديثاً، لذا سأحاول  ة املوصوف يف الذمة لكثرةر تعترب األجرة من أهم املسائل عقد إجا
  :يف هذا املطلب استقصاء كل ما يتعلق ابألجرة من مسائل بطريقة تفصيلية على النحو التايل

وهي ما يعطاه األجري يف مقابلة العمل، وما يعطاه صاحب العني مقابل " بدل املنفعة،  :ألجر لغةفا
 (1)."اأُلْجرَُة واأَلْجَر َوالِكرَاَء َوالِكْرَوةَ " ، وتسمى "االنتفاع هبا

ة ما يلتزم به املستأجر عوضًا عن املنفع" وال ينفك املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي، فاألجرة هي 
 (2)."اليت يتملكها

وقد ذكر الفقهاء أن ما يصلح أن يكون مثناً يف البيع يصلح أن يكون أجرة يف اإلجارة، كالنقد والعروض 
، كوهنا متقومة مباحة شرعاً وذكروا لألجرة جمموعة من الشروط مثل كوهنا  واحليوان وغريها من األشياء،

لوكة للمستأجر ومقدوراً ممزاع واخلصام، وأن تكون األجرة معلومة للعاقدين علمًا ينفي اجلهالة املفضية للن
وفيما يلي بعض املسائل األخرى اليت ذكرها الفقهاء واختلفوا يف بعض  (3)على تسليمها للمؤجر،

 : تفاصيلها

 : طبيعة األجرة :أوال  
ا عقد شخصان عقد إجارة موصوف يف الذمة على سيارة موصوفة يتم تسليمها بعد ستة أشهر واتفق

على أن تكون األجرة منفعة سيارة أخرى أو كمية من الثياب، فهل جيوز ذلك أم جيب أن تكون األجرة 
 : من النقود حصراً 

اتفق الفقهاء على جواز أن تكون األجرة من غري النقود، سواء أكان عيناً أخرى مثل حنطة أو ثياب أو 
املنفعة من جنس املعقود عليه كسكىن بدار غري أن احلنفية اشرتطوا أن ال تكون  (4)منفعة أو غريها،

، أما عند اجلمهور فإذا استأجر أاحتاد اجلنس يؤدي إىل راب النس بسكىن دار أخرى أو ركوب بركوب؛ ألن
داراً وجعل األجرة منفعة دار أخرى أو منفعة دارين جاز ذلك، ولو استأجر حلياً من ذهب وجعل أجرته 

ط القبض يف اجمللس يف األجناس املتماثلة لعدم جراين الراب يف من الذهب جاز ذلك أيضًا وال يشرت 

                                      
 لسان العرب، مادة )أجر(.؛ ابن منظور (1)
؛ (، األنصاري3/475ي، )الصاو ؛ (، بلغة السالك12/332حممد بن حممد البابريت، دت، العناية شرح اهلداية، دط، )؛ البابريت (2)

 (.3/234كشاف القناع، )؛  (، البهويت1/405أسىن املطالب، )
؛  (، البهويت1/405أسىن املطالب، )؛ (، األنصاري3/475الصاوي، )؛ (، بلغة السالك12/332العناية شرح اهلداية، )؛ البابريت (3)

 (.3/234كشاف القناع، )
؛ (، النووي3/475الصاوي، )؛ (، بلغة السالك12/332العناية شرح اهلداية، )؛ لبابريتا(، 1/264املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)

 (.3/234كشاف القناع، )؛  (، البهويت1/405أسىن املطالب، )؛ (، األنصاري5/176روضة الطالبني، )
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" جيوز أن تكون : وقد أخذت هيئة احملاسبة واملراجعة بذلك يف املعايري الشرعية فقالت (1)املنافع عندهم،
واختلف الفقهاء  (2)األجرة نقودًا أو عينًا )سلعة( أو منفعة )خدمة(، وجيب أن تكون األجرة معلومة"،

ألة قفيز الطحان وهي ما إذا كانت األجرة جزء من عمل األجري أو انتج من عمل األجري يف يف مس
 : أرض أو دار وغريها

فذهب إىل عدم اجلواز احلنفية واملالكية والشافعية فقالوا ال جيوز أن تكون األجرة شيء حيصل بعمل  - 
ومثل ذلك  (4)حان"،طوعن قفيز ال " هنى عن عسب الفحل: ألن النيب صلى هللا عليه وسلم (3)األجري؛

وكذلك لو   ما أنفق من األجرة، يكونمعلومة على أن يعمرها وال  نقودالدار بعمارهتا أو ب يتم إجارةأن 
أجره داراً بدراهم معدودة على أن ينفق تلك الدراهم على عمارة الدار مل جيز ذلك ألنه عمل جمهول وال 

 .لك رجع هبا على املالكيعلم كم يصرف على العمارة فإن فعل ذ
؛ ألن احلديث اآلنف الذكر ال يثبت عندهم وهو غري جلواز احلنابلة واملالكية يف قولوذهب إىل ا -

 (5)صحيح فيجوز أن تكون أجرة األرض مثاًل جزًء منها إذا كان اخلارج أكثر من األجرة.
كون األجرة انجتة عن  :يز الطحانواليت تندرج حتتها مسألة قف–والذي يهمنا من مسألة طبيعة األجرة  -

هو إسقاطها على عقد إجارة املوصوف يف الذمة، فالفقهاء مل يبينوا جواز  -عمل األجري يف الدار مثالً 
كون األجرة انجتة عن عمل األجري من عدم جوازها يف إجارة املوصوف يف الذمة، وإمنا حتدثوا عن 

اإلجارة املعينة واملوصوفة يف فرق كبري بني نوعي األجرة يف عموم عقد اإلجار، وقد تبني أن هناك 
؛ ألن األجرة لو كانت من نتاج العامل هذا يعين أتخر دفعها عن وقت العقد وهذا ما ال جيوز يف جرةاأل

 : بعض املذاهب، وهي كما يلي
من ألجري عند املالكية وإن كان جيوز أتخرها عن العقد، فز أن تكون األجرة انجتة عن عمل افال جيو 

 مل األجري جائز يف إجارة املوصوفحيث أهنم جييزون أتخر األجرة عن جملس العقد فكون األجرة من ع
عن عمله فغري جائز يف إجارة املوصوف يف الذمة وهو األصل الذي  اً يف الذمة، أما من حديث كونه انجت

                                      
 .(12/332العناية شرح اهلداية، )؛ البابريت(، 1/264املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)
 (.115، ص )5/2/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ يري الشرعيةاملعا (2)
؛ روضة النووي، (5/377الذخرية، )؛ القرايف، (12/332العناية شرح اهلداية، )؛ البابريت(، 1/264املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (3)

 .(5/176الطالبني، )
: بريوت، دار املعرفة، حتقيق-لبنانسنن الدارقطين، ، 1966 – 1386ن الدارقطين البغدادي، علي بن عمر أبو احلس؛ رواه الدارقطين (4)

النهي عن ؛ البيوع، ابب؛ السنن الكربى، كتاب؛ (، البيهقي195، دط، كتاب البيوع، رقم احلديث )السيد عبد هللا هاشم مياين املدين
أمحد بن علي بن حجر أبو ؛ ابن حجر العسقالين؛ فيكون ضعيفاً ينظر (، ويف سند احلديث من ال يعرف،10636الغرر، رقم احلديث )

السيد : املدينة املنورة، حتقيق-، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، اململكة العربية السعودية1964 – 1384الفضل العسقالين، 
 (.3/60، دط، )عبدهللا هاشم اليماين املدين

 (.5/377الذخرية، )؛ القرايف (،5/8املغين، )؛ ابن قدامة (5)
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 أيخذ به، وهللا أعلم.
هب الشافعية ألهنم ال جييزون أن تتأخر األجرة وال جيوز أن تكون األجرة انجتة عن عمل األجري يف مذ

عن جملس العقد وابلتايل ال جيوز أن تكون األجرة نتاج العمل يف صيانة الدار مثاًل، ال من حيث أتخري 
 األجرة عن العقد وال من حيث كونه انتج عن عمل األجري.

كونه انجتًا عن عمله ومن من حيث   وجيوز أن تكون األجرة انجتة عن عمل األجري يف مذهب احلنابلة
حيث كونه متأخرًا عن وقت العقد، فال مانع عندهم من كون األجرة من نتاج العامل كما ال مانع من 

 وهللا أعلم. (1)أتخر األجرة عن جملس العقد،
( عن األجرة يف إجارة 14وقد حتدث معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي يف البند )

 الذمة وهو كالتايل:املوصوف يف 
 واملوافقة عليها من قبل األطراف املتعاقدة عند بدء عقد اإلجارة. األجرةيتم حتديد  14-1

 اليت يدفعها املستأجر على النحو التايل: األجرةجيوز لألطراف املتعاقدة أن تتفق على  14-2

(a.ًنقداً أو عينا ) 

(b)( مقدماً أو )مؤجاًل 

(c مبلغ مقطوع أو أقساط ) على فرتات، مبا يف ذلك يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو
 نصف سنوية أو سنوية.

 األجرة كما يلي:جيوز لألطراف املتعاقدة االتفاق على مبلغ  14-3

(a.تدفع مببلغ اثبت ) 

(bيتم حتديدها عن طريق اإلشارة إىل معيار أو صيغة حمددة ) مؤشر منضبط مثل( ،libor.) 

(c تدفع ) 3-14ابستخدام مزيج من الفقرة (a و )3-14 (b.أعاله ) 

 إىل حد أدىن وحد أقصى. ختضع األجرة (، b) 3-14وفيما يتعلق ابلفقرة  14-4

 من جانب واحد. ألجرةر أن يزيد اال جيوز للمؤجِ  14-5

 ؤجرة.امل عيانجيوز لألطراف املتعاقدة، من حني آلخر، أن توافق على إعادة النظر يف أجرة األ 14-6

                                      
 .( من الرسالة98ينظر الصحيفة ) (1)
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 .هذه األجرة على الفورميكن استالم األجرة مقدماً وميكن أن يستخدم املؤجر  14-7

للطريقة املتفق عليها  دفع األجرة يف الوقت املناسب وعلى وجه السرعة ووفقاً باملستأجر لتزم ي 14-8
 (1).على املستأِجر ر. ويعترب أي أجرة متأخر كدين مستحق للمؤجِ بني أطراف العقد

 : استخدام األجرة :اثنيا  
ؤجر األجرة يف أغراضه اخلاصة أم أنه جيب 

ُ
إذا مت عقد إجارة املوصوف يف الذمة فهل جيوز أن يستخدم امل

 : أن يصرفها يف شؤون العقد
السلم وقاسوا ذلك على   (2)،هض خاصة لاألجرة يف غر املؤجر م ستخدجواز أن يذهب الفقهاء إىل أنه 

غزوان مع "  :واز ذلك يف السلم حبديث عبد هللا بن أيب أوىف األسلمي، قالجوازه، واستدلوا على جيف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشام، فكان أيتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم يف الرب والزيت سعراً 

فإذا  (4)،والسلف مبعىن اإلعطاء (3)ما كنا نسأهلم"، :ممن له ذلك، قال :معلومًا وأجاًل معلوماً، فقيل له
أخذ املؤجر املال كان له أن يتصرف فيه كيف شاء؛ ألنه ماله وهو ضامن مقابل ذلك املال منفعًة أو 

 به ض خاصةغر م األجرة يف ستخدي أن عماًل يبذله يف املوقت املتفق عليه بيناملتعاقدين، فيجوز للمؤجر
وبني صرفها على حتصيل املنفعة أو  بتكاليف تقدمي املنفعة فال تالزم بني استالم األجرة ال عالقة له

لكن رمبا جيوز االتفاق بني الطرفني على إنفاق املؤجر كل األجرة أو جزء على ما يساعده يف  (5)العمل.
العقد مصداقية أكرب  توفري املنفعة املس تأجرة يف املوعد احملدد مبا أنه ال مانع من ذلك شرعاً، وهذا مما مينح

 وهللا أعلم.

                                      
 (.13-12( الصفحة )14معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي، البند ) (1)
 (.2/95شرح منتهى اإلرادات، )؛ (، البهويت2/123أسىن املطالب، )؛ (، األنصاري4/515مواهب اجلليل، )؛ احلطاب (2)
صحيح البخاري،  ؛ (، ومثله ما رواه البخاري3466، رقم احلديث )يف السلف؛ اإلجارة، ابب؛ سنن أيب دواد، كتاب؛ بو داودرواه أ (3)

" كنا نصيب ؛ ( وحديث عبد الرمحن بن أبزى وعبد هللا بن أيب أوىف قاال2136السلم إىل أجل معلوم، رقم احلديث )؛ السلم، ابب؛ كتاب
؛  عليه وسلم فكان أيتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزيت إىل أجل مسمى، فقلتاملغامن مع رسول هللا صلى هللا

 ما كنا نسأهلم عن ذلك".؛ أكان هلم زرع أو مل يكن هلم زرع؟ فقال
مذهب اإلمام الشافعي  م، حاوي الكبري يف فقه 1999-ه   1419علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي، ؛ املاوردي (4)

علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، الطبعة األوىل، : بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق-وهو شرح خمتصر املزين، لبنان
 جمد الدين أبو؛ ابن األثري؛ هو أن يعطى مااًل يف سلعة إىل أجل معلوم بزايدة يف السعر املوجود عند السلف، ينظر؛ (، السلف5/407)

م، النهاية يف غريب احلديث 1979 -ه  1399السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري، 
 (.2/389حممود حممد الطناحي، دط، ) -طاهر أمحد الزاوى : بريوت، املكتبة العلمية، حتقيق-واألثر، لبنان

(، 2/123أسىن املطالب، )؛ (، األنصاري4/515مواهب اجلليل، )؛ احلطاب(، 16ذمة، )نصار؛ ضوابط إجارة املوصوف يف ال (5)
 (.2/95شرح منتهى اإلرادات، )؛ البهويت

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

99 
 

 : دفع األجرة وقت :اثلثا  
أن يتم تسليم األجرة يف لصحة اإلجارة يف الذمة فهل جيب  إذا عقد شخصان عقد إجارة موصوف

 : جملس العقد أم جيوز أن يتأخر التسليم إىل وقت آخر يتفقان عليه
لصحة إجارة املوصوف يف الذمة، فبعض الفقهاء  لساجملتسليم األجرة يف  وجوبيف  اختلف الفقهاء

من حيث العموم واختلفوا يف اجلزئيات لذا سأذكر كل مذهب مبفرده  -التقدمي أو التأخري يف–اتفقوا 
 : حىت يتبني لنا تفصيله، كالتايل

ذهبوا إىل أنه ال جيب دفع األجرة عند العقد من غري تفريق بني إجارة العني أو الذمة،  :احلنفية -1
  :دفعها عند العقد يف ثالث حاالت ن األجرة ال تستحق بنفس العقد، وإمنا يشرتطإفيقولون 

شرط التعجيل يف نفس العقد، إذا اتفقا على دفع األجرة عند العقد فالشرط الزم وجيب الوفاء  :أحدها
 به.

التعجيل من غري شرط، كما إذا مل يتطرقا لتعجيل األجرة لكن املستأجر أخرج األجرة ودفعها له  :والثاين
 عند العقد، فهي صحيحة.

فملك األجرة  ستيفاء املعقود عليه؛ ألن استيفاء املستأجر املنفعة جيعل األجرة من حق املؤِجر،ا :الثالث
 (1)االنتفاع أصبحت األجرة من حق صاحب العني أو املنفعة، مقابل االنتفاع ابلعني أو املنفعة، فإذا مت

اً، حتدث شيئًا فشيئ ةاملنفعوسبب عدم اشرتاطهم دفع األجرة عند العقد أن العقد وقع على املنفعة و 
بدله حااًل أن يكون ملبدل وحيث ال ميكن استيفاء البدل حااًل ال يلزم ا ومعلوم أن البدل يكون مقابل

 (2)أيضاً.
واملالحظ أن السادة احلنفية مل يتطرقوا لكون العقد ُعقد حتت مسمى اإلجارة أو السلم، وال لكونه سلماً 

ارة املوصوف عند ذكرهم مسائل متنوعة عن اإلجارة ومل يفردوا هلا يف املنافع أو ال، بل ذكروا صورة إج
ملشاهبة إجارة –عنوان مستقل ومل يفردها مببحث مستقل، فإذا نظران إىل قوهلم يف رأس مال السلم 

، حترزاً "جيب أن يتم تسليم رأس مال السلم يف جملس العقد" جند أهم يقولون أنه  -املوصوف يف الذمة له
أما يف اإلجارة فال يشرتطون ذلك؛ ألن املمنوع شرعًا مقابلة الدين ابلدين،  (3)الئ ابلكالئ،عن بيع الك

واملنفعة اليت هي حمل العقد ليست دينًا عندهم، فهي شيء معدوم والعقد عليه حيدث شيئًا فشيئًا كون 
ها نظرًا للحاجة إليها، املنافع حتدث عندما يتم االستفادة منها مث تتالشى فوراً، وال ميكن االستغناء عن

فاألجرة ال جتب عند العقد بل عند حدوثها فإذا حدث منها شيء وجب من األجر مبقابله، أما إذا 

                                      
 (.3/232البداية شرح اهلداية، )؛ املرغيناين (1)
 (.6/10حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)
 (.7/97بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية، )-، شرح فتح القدير، لبنانكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دت؛  السيواسي (3)
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ل ابلفعل أو شرط التعجيل، فيكون على حسب اتفاقهما وهللا أعلم.   عجَّ
يف الذمة؛  وصوفإجارة املأوجبوا قبض رأس مال السلم يف اجمللس وأجازوا أتخري األجرة يف  حلنفيةإذا فا

 ما ال جيوز يف السلم. -من أتخري األجرة –إلنه يقولون أن اإلجارة غري السلم وجيوز فيها 
ل النقد عند مالك، ليخرج من الدين  :ابن رشديقول  :املالكية - 2 "ومن شرط إجارة الذمة أن يعجِِ

عند املالكية هو  األصلف لمإجارة أو سالعقد بلفظ صيغة يفرق املالكية بني كون  حيث ال (1)ابلدين"،
لدين جيعل العقد من ابب األن أتخري األجرة  ؛وجوب تسليم األجرة يف جملس العقد وقبل التفرق

 باشر اخلياطي أن مثل–يفاء املنفعة أن املالكية أجازوا أتخري األجرة إذا ابشر املستأجر ابستإال ابلدين، 
قبض  يعتربو املؤخر ابملؤخر،  الدين ابلدين أو بيع انعدام وعلة جواز هذه احلالة هو -خبياطة الثوب مثالً 

ع املانع ا ارتفوابلتايل انتفى معه الدين ابلدين فإذا قُبض أحد أطراف العقد أوائل املنفعة كقبض أواخرها 
 يف كان غري معني كدراهم أو ثوب موصوف لكن وقع أو": جاء يف الشرح الكبريوقد  (2)،من التأخري

ذمة املؤجر كاستأجرتك على فعل كذا يف ذمتك إن شئت عملته بنفسك أو بغريك أو  منافع مضمونة يف
على أن حتملين على دوابك لبلد كذا فيجب تعجيل األجر الستلزام التأخري الدين ابلدين وتعمري 

ضمونة بعدم الشروع فيها وإليه أشار بقوله ) مل يشرع فيها ( أي يف املنافع امل (3)الذمتني وقيده يف املوازية
 (4)فإن شرع جاز التأخري بناء على أن قبض األوائل كقبض األواخر".

ب الشيء يعطى ألن ما قار مما يتعربه املالكية يف حكم املعجل أتخري تسليم األجرة ليومني أو لثالثة؛ و 
 (6)وهذا التأجيل ليس من ابب جواز الكالئ ابلكالئ بل هم من ابب التشاغل ابلقبض (5)حكمه،

 (7).ما قارب الشيء يعطى حكمه" ": للقاعدة الفقهية اليت تقول اً وذلك تبع
خري األجرة أو رأس مال يف الذمة من جواز أت إجارة املوصوفيف فاملالكية مذهب واحد يف السلم و 

                                      
بريوت، دار الفكر، دط، -حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد، دت، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، لنان؛ ابن رشد (1)
(2/171.) 
 (.4/418ج واإلكليل ملختصر خليل، )التا ؛ العبدري (،12نصار؛ ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة، ) (2)
كتاب املوازية نسبة حملمد بن إبراهيم بن زايد املعروف اببن املواز، من كبار فقهاء املالكية، وهو أجل كتاب ألفه املالكيون، وأصحه   (3)

الديباج املذهب يف معرفة أعيان إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، ؛ مسائل وأبسطه كالمًا وأوعبه، ابن فرحون
 (.233-232الدكتور حممد األمحدي أبو النور، القاهرة، دار الرتاث للطبع والنشر، ص )؛ علماء املذهب، حتقيق وتعليق

 (.4/3حممد عليش، دط، ): بريوت، دار الفكر، حتقيق-سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، دت، الشرح الكبري، لبنان؛ الدردير (4)
 (.5/219حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، )؛ (، اخلرشي3/195الشرح الكبري، )؛ (، الدردير5/395مواهب اجلليل، )؛ احلطاب (5)
م، اإلشراف على 1999 -ه  1420أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي، ؛ القاضي عبد الوهاب املالكي (6)

 (.2/568احلبيب بن طاهر، الطبعة األوىل، )؛ قنكت مسائل اخلالف، دار ابن حزم، احملق
بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، -، األشباه والنظائر، لبنان1403عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ؛ السيوطي (7)
(1/178.) 
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 (1).ثالثة أايمالسلم ل
لم( )فصل أما إجارة الذمة فلألجرة فيها حكم رأس مال الس": أسىن املطالبورد يف  :الشافعية - 3

ألهنا سلم يف املنافع )فيجب قبضها يف اجمللس( فال يربأ منها وال يستبدل عنها )وال حيال هبا وال عليها 
وال تؤجل( لئال تكون بيع دين بدين )ولو كان( العقد ويف نسخة " كانت " أي اإلجارة )بغري لفظ 

ملين إىل موضع كذا ألنه السلم( كأن كان بلفظ اإلجارة كأن قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتح
فرق الشافعية يف مسألة قبض األجرة يف جملس العقد بني كون ال يحيث  (2)".سلم يف املعىن كما مر

بل يوجبون القبض يف احلالتني وذلك  -يف األصح من أقواهلم– صيغة العقد بلفظ اإلجارة أو السلم
خلى جملس العقد عن قبض األجرة إن فوعليه ، العقد جملس يف رأس مال السلموجوب قبض  علىقياساً 

وابلتايل تنطبق عليها الذمة سلٌم يف املنافع، املوصوف يف ارة ألن إجوتعليل ذلك أن  بطلت اإلجارة؛
جيوز أتجيل  للشافعيةويف القول املرجوح  ،حكم سلم األعيان يف وجوب قبض األجرة يف جملس العقد

 (3).مإذا كانت الصيغة بلفظ اإلجارة ال السل األجرة
 العاقد مقصودداللة اللفظ على قد ضبط الشافعية هذه املسألة بداللة اللفظ على مقصود العاقدين، فو 

أن تكون ضعيفة، فإن كانت داللة اللفظ على املقصود ضعيفة حكم بفساد  وإماإما أن تكون قوية 
واضحًا فإما أن تكون العقد على القول املشهور كبعتك بال مثن، وإن كانت داللة اللفظ على املقصود 

ن ، فإن كانت الصيغة أشهر كأهقصودعليه أو يكون املعىن أكثر بيااًن مل بيان ما تدلالصيغة أشهر يف 
لسلم فا؛ فالراجح هو اعتبار صيغة العقد واعتباره سلماً ، ثوبيف هذا ال ه الساعةسلمت إليك هذيقول أ

بل كان املعىن  ور يف استعماله يف هذا املكانوإن كان اللفظ غري مشهبيوع الذمم، مشهور يف كونه من 
يف بيان املقصود  اللفظ واملعىنه بيعاً، وإن استوى اعتبار فاألصح كاقرتان لفظ اهلبة ابملال هو املقصود  

استخدم لفظ بع هلا، لذا فإن األصل واملعىن ت كوهنا هياعتبار الصيغة؛ ل األصح منهما هووجهان هناك ف
اإلجارة استخدم لفظ يف اجمللس قطعاً، وإن  األجرةقبض  وجب صوف يف الذمة إجارة املو  عقدالسلم ل

 (4)جب تسليم األجرة عند العقد.و ألهنا سلم يف املنافع، ف ؛األصح منهما اعتبار املعىن :فوجهان

                                      
 (، 5/219حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، )؛ اخلرشي (1)
 .(2/405األنصاري؛ أسىن املطالب، ) (2)
 -ه  1421أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي، ؛ (، العمراين2/334مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (3)

قاسم حممد النوري، الطبعة األوىل، : جدة، دار املنهاج، حتقيق-م، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، اململكة العربية السعودية 2000
قهية معاصرة اجلزء الثالث، قضااي ف؛ البوطي، ينظر: من املعاصرين القائلني هبذا القول الدكتور حممد سعيد رمضان البوطيو ، (7/335)
 (.2/334مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين(،12نصار؛ ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة، )(.75)
، املنثور يف القواعد، الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 1405، حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا؛ الزركشي (4)

 (.2/374د. تيسري فائق أمحد حممود، الطبعة الثانية، ): حتقيق
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إجارة املوصوف يف الذمة الشافعية ذكروا يف السلم عدم جواز التأخري بل جيب القبض يف اجمللس وقاسوا ف
 (1).يف وجوب قبض األجرة يف اجمللس هعلي
التفريق بني استخدام لفظ السلم أو اإلجارة يف عقد إجارة الذمة ب احلنابلة إىل ذه :احلنابلة - 4

 بيتأسلمتك هذه النقود يف منفعة ما لو قال أحد ك سلف" "سلم أو  فقالوا: إن مت استخدام لفظ
املوصوف يف لصحة إجارة يم األجرة يف اجمللس تسليتوجب فعندئذ ، ألسكن يف سنةكذا وكذا   صفته

إىل بيع  قبل قبض األجرة النتهى األمر هبما فلو تفرق العاقدانيف املنافع،  سلم فهي هبذه الصيغةالذمة؛ 
العقد بفظ اإلجارة وخلى عن لفظ سلم أو كان ، أما إذا  ال جيوز)أي مؤخر مبؤخر( وهو  دين بدين

  (2)فهي ال تعرب سلماً يف هذه احلالة.، جمللسيف ا األجرةقبض فال يشرتط سلف 
على عمل يف الذمة فيجوز فيها  وهناك قول ذكره ابن قدامة يف الكايف فرَّق فيه بني اإلجارة اليت تكون

 : تعجيل األجرة أو أتجيلها، أما إذا كانت اإلجارة على منفعة يف الذمة ففيها وجهان
 ز أتجيله كما لو كان على عني.جيوز ألنه عوض يف اإلجارة فجا :أحدمها" 

 (3)."ال جيوز ألنه عقد على ما يف الذمة فلم جيز أتجيل عوضه كالسلم :والثاين
: وقد أورد احلنابلة تعليل عدم وجوب تسليم األجرة يف جملس العقد يف إجارة األعمال يف الذمة فقالوا

ابلعقد، وعلى هذا وردت النصوص، وال جيب تسليم أجرة العمل يف الذمة حىت يَتَسلَّمه، وإن وجبت "
 (4)وألن األجري إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله؛ ألنه عوض فال يستحق تسليمه إال مع تسليم املعوض"،

: فتسليم األجرة مرتبط إبمتام العمل املطلوب من الطرف اآلخر؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
جرة هنا ليست مرتبطة مبجلس انعقاد إجارة املوصوف فاأل (5)"اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه".

يف الذمة وإمنا هو مرتبط ابلعرق الذي يبذله العامل الجناز عمله، فإذا أجنز عندها جيب املسارعة إىل 
 إعطائه أجره. 

                                      
بريوت، دار الفكر، دط، -إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، دت، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، لبنان؛ الشريازي (1)
أيب العباس بن أمحد الرملي الكبري، دت، حاشية الرملي على أسىن املطالب شرح روضة الطالب، دار الكتاب ؛ الرملي(، 1/272)

 (.2/122اإلسالمي، دط، )
 (.2/253شرح منتهى اإلرادات، )؛ (، البهويت3/551كشاف القناع، )؛  البهويت(، 13نصار؛ ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة، ) (2)
بريوت، املكتب -عبد هللا بن قدامة املقدسي أبو حممد، دت، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، لبنان ؛ابن قدامة (3)

 (.2/311اإلسالمي، دط، )
 (.4/452املبدع، )؛ ابن مفلح (4)
شعيب ؛ العاملية، احملققم، سنن ابن ماجه، دار الرسالة  2009 -ه   1430أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، ؛ رواه ابن ماجه (5)

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -األرنؤوط  جر األجراء، رقم ؛ الرهون، ابب؛ َعبد الِلطيف حرز هللا، الطبعة األوىل، كتاب -حممَّ
ي أبو حفص عمر بن عل؛ " هذا احلديث مروي من طرق كلها ضعيفة"، ينظر ابن امللقن؛ (، واحلديث ضعيف جاء يف البدر املنري2443)

الرايض، دار -م، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، السعودية2004-ه 1425بن أمحد الشافعي املصري، 
 (.7/37مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال، الطبعة األوىل، )؛ اهلجرة للنشر والتوزيع، احملقق
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مع أنين أرى أنه نظرًا إىل أن احلنابلة يسريون على املعىن الذي يقوم عليه العقد، فهم جييزون استخدام 
" بعتك منفعة داري شهراً :ظ البيع يف اإلجارة إذا كان املعىن يؤدي إىل أن مرادهم هو اإلجارة مثللف

بكذا" فهم يقولون أن هذا إجارة، وبناًء عليه فإن استعمل العاقدان لفظ اإلجارة ومعىن العقد هو السلم 
– جيوز أتجيلها،مث إهنم يف املنافع فيجب أن تنطبق عليه أحكام السلم فيجب عندئذ تعجيل األجرة وال

كما يقول –أهنم جييزون أتخري األجرة يف اإلجارة إذا مت تقدمي املنفعة  (1)-على ما يغلب على ظين
 وإال لكان الكالئ ابلكالئ وهو منهي عنه إمجاعاً. -املالكية

يف الذمة؛  وفإجارة املوصأوجبوا قبض رأس مال السلم يف اجمللس وأجازوا أتخري األجرة يف  احلنابلةإذا ف
ومن  (2)ما ال جيوز يف السلم. -من أتخري األجرة –إلنه يقولون أن اإلجارة غري السلم وجيوز فيها 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف  املعاصرين القائلني مبا ذهب إليه احلنابلة
تدفع األجرة معجلة أو مؤجلة ومن دون وكذلك البنك املركزي املاليزي حيث بني جواز أن  (3)،البحرين

  (4) احلديث عن صيغة العقد بني كوهنا سلماً أو إجارة.
 : يف الذمة كالتايل إجارة املوصوفاألمر يف مسألة وقت دفع األجرة يف  وخالصة

حكم املالكية والشافعية واحلنابلة قالوا جيب تعجيل األجرة، والتأخري ثالثة أايم يف  :إذا عقد بلفظ السلم
وم جيوز التأجيل، وقياساً على السلم ماملعجل عند املالكية، أما احلنفية فال نص يف ذلك، ومن حيث الع

 ال جيوز.
جيوز أتجيل  :الشافعية ال جيوز أتجيل دفع األجرة، احلنفية واملالكية واحلنابلة :إذا عقد بلفظ اإلجارة

 األجرة.
 : الرتجيح

بني العقد بلفظ السلم والعقد بلفظ اإلجارة، فإذا مت العقد بلفظ  والذي مييل إليه الباحث هو التفريق
 فالراجحالسلم وجب تسليم األجرة يف جملس العقد وال جيوز أتخريها، أما إذا كان العقد بلفظ اإلجارة 

يف الذمة عند استخدام لفظ اإلجارة  إجارة املوصوفاألجرة يف  أتخريمن جواز  اجلمهورما ذهب إليه 
 : ملا يلي

                                      
 فقهائهم، وغلبة الظن نشأت من عدم جواز الكالئ ابلكالئ. مل أجد من صرح بذلك من  (1)
 (.2/311الكايف يف فقه أمحد بن حنبل، )؛ ابن قدامة (2)
اخلاص ابإلجارة واإلجارة  9املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، (3)

جارة اإل؛ القره داغي، ومن الفقهاء املعاصرين القائلني ابجلواز أيضًا (135، )2007 ،5/  3فرعي  3ك، يف الفقرة رقم املنتهية ابلتملي
 (.330فقه املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة، )؛ نزيه محادة ،(50على منافع األشخاص، ص )

 (.14بند )ينظر معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، ال (4)
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لكل عقد معناه ومدلوله وتكييفه ومقتضاه اخلاص به، وال جيوز أن نعمم أحدها على اآلخر،  -1
فاإلجارة غري السلم، ومها وإن كاان يتعلقان ابلذمة إال أهنما يفرتقان من حيث أن السلم يف أعيان يف 

وهو مؤثر يف  يف منافع أو أعمال يف الذمة، فبينهما عموم وخصوص من وجه، إجارة املوصوفالذمة و 
 التفريق بينهما فال جيوز أن نعطيهما احلكم نفسه، وهللا أعلم. 

كون عقد السلم يف األعيان واإلجارة يف املنافع هذا الفرق بني طبيعتيهما يؤثر على طبيعة األجرة   -2
قة ألن األعيان هلا وجود مادي، وهذا الوجود املادي يكسبنا الث ؛-من وجهة نظري- تقدميًا وأتخرياً 

 ابلعقد فيكون دفع املال عند العقد له ما يربره، أما ارتباط املنافع ابلذمة جيعلها أدىن يف الثبات من
األعيان فلو أتخر دفع األجرة إىل وقت الحق أو إىل تنفيذ جزء من العقد رمبا يكون أفضل من انحية 

 الوثوق ابلعقد، وهللا أعلم.
يف الذمة دون السلم إمنا ينم عن رغبتهما أبن يكون  املوصوفجارة تقييد املتعاقدين صيغة العقد إب -3

عقدمها اتبعًا لإلجارة ال للسلم، وهذا فيه إعمال لقوهلما لعدم املانع الشرعي يف ذلك، كما يف القاعدة 
فرتتيب احلكم الشرعي على اللفظ الدال على  (1)" إعمال الكالم أوىل من إمهاله"،: الفقهية املشهورة

اختاراه أوىل من إلغائه وإخضاعه لعقد آخر غري مراد هلما وغري مراد ابللفظ الذي عقدا به،  العقد الذي
 ما دام أن اخلضوع للعقد الذي عقدا به ال ينطوي عليه أي خمالفة شرعية.

درءاً ملنفعة أو املباشرة ابلعمل، يف الذمة تقدمي ا إجارة املوصوفيستحسن عند أتخري األجرة يف  -4
مانعًا من أجرة املؤخر ابملؤخر فيجوز  -األجرة أو املنفعة–كالئ، فيكون تقدمي أحد األمرين للكالئ ابل

 املنفعة وهللا علم. أتخري األجرة عند تقدمي
كوهنا من ابب الكالئ ابلكالئ لذا   -أي عند أتخري البدلني معاً حمل العقد واألجرة -وقد يستشكل هنا 

يل والنظر إىل مقصد الشرع من النهي عن الكالئ ابلكالئ، وهل فإن املسألة حتتاج إىل بعض من التفص
 : ميكن أتخري البدلني معاً يف عصران احلاضر؟ والتفصيل فيما يلي

 : الكالئ ابلكالئ يف إجارة املوصوف يف الذمة :رابعا  

عفه وهذا احلديث على ض (2)" هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ"، :روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
" تلقي األئمة هذا احلديث ابلقبول يغين عن طلب اإلسناد فيه  : تلقته االمة ابلقبول، وقال املواق املالكي

وأخذت به املذاهب األربعة واحتجت مبضمونه وإن كان بينهم  (3)يف ال وصية لوارث"، :كما قالوا

                                      
 (.1/128األشباه والنظائر، )؛ السيوطي (1)
ما جاء ؛ السنن الكربى، مُجاع أبواب الراب، ابب؛ (، البيهقي4/40(، )3061سنن الدارقطين، كتاب البيوع، رقم )؛ رواه الدارقطين (2)

 (.3/62التلخيص احلبري، )؛ (، وقد ضعفه ابن حجر ينظر10536يف النهي عن بيع الدين ابلدين، رقم )
 (.4/367التاج واإلكليل، )؛ املواق (3)
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صور وقد طالت يف بياهنا خالف يف يتناوله ويصدق عليه، وقد ذكر الفقهاء يف الكالئ ابلكالئ مخس 
األدلة، واملناقشات اليت ال جمال لذكرها هنا، والصورة اليت قد تنطبق على إجارة املوصوف يف الذمة هي 

"وهي بيع دين مؤخر مل يكن اثبتاً يف الذمة بدين مؤخر كذلك، كأن يشرتي املرء شيئاً  :(1)الصورة التالية
" وال جيوز : وقال العمراين يف البيان (2)الذمة إىل أجل"،موصوفًا يف الذمة إىل أجل بثمن موصوف يف 

بعين ثواًب يف ذمتك بصفة كذا وكذا، إىل غرة شهر كذا بدينار يف ذميت  :بيع نسيئة بنسيئة، أبن يقول
" وإمنا ورد النهي عن بيع الكالئ ابلكالئ والكالئ هو املؤخر : وقال ابن تيمية (3)مؤجل إىل يوم كذا"،

ابملؤخر الذي مل يقبض وهذا كما لو أسلم شيئاً يف شيء يف الذمة وكالمها مؤخر فهذا ال  الذي مل يقبض
 (4)جيوز ابالتفاق وهو بيع كالئ بكالئ".

وقد ذكر فقهاء املذاهب األربعة يف ثنااي كتبهم  (5)وهذه الصورة يسميها املالكية اببتداء الدين ابلدين،
الئ ابلكالئ لكنهم بينوا أهنا ال تدخل حتته، مثل إجازة املالكية جمموعة من الصورة اليت تبدو من قبيل الك

" إذا أتخر  :لتأخري قبض رأس مال السلم لثالثة أايم، وقالوا يف تعليل جواز التأخري يف هذه األايم أهنا
قبض رأس مال السلم يومني وثالثة وأكثر جاز ما مل يكن عن شرٍط، خالفاً أليب حنيفة والشافعي لعموم 

وقد  (6)رب؛ وألنه عقد معاوضٍة ال خيرج بتأخريه عن أن يكون سلماً فأشبه التأخري للتشاغل ابلقبض"،اخل
اشرتيت  :" والسلم بلفظ البيع اخلايل عن لفظ السلم كأن قال: ذكر الشيخ زكراي األنصاري الصورة التالية

يع( نظرًا للفظ وهذا ما منك ثواب صفته كذا هبذه الدراهم أو بعشرة دراهم يف ذميت فقال بعتك )ب
صححه الشيخان، ... لكن على األول جيب تعيني رأس املال يف اجمللس إذا كان يف الذمة ليخرج عن 

قًا أن احلنفية بوقد مرَّ معنا سا (7)بيع الدين ابلدين وهذا من زايدته ال القبض يف اجمللس فال جيب"،
املوصوف يف الذمة، فكيف جازت هذه املسائل  واحلنابلة ال يشرتطون قبض األجرة يف جملس عقد إجارة

 وغريها مما أوردها الفقهاء يف كتبهم، مع جراين معىن الكالئ ابلكالئ فيها؟

                                      
وقد ذكر الدكتور نزيه محاد هذه الصورة اخلمسة وبينها وذكر أقوال الفقهاء فيها يف كتابه، بيع الكالئ ابلكالئ يف الفقه اإلسالمي،  (1)

 (.20مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، سلسلة املطبوعات العربية )
بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية، -، التاج واإلكليل ملختصر خليل، لبنان1398ن أيب القاسم العبدري، حممد بن يوسف ب؛ املواق (2)
(4/367.) 
م، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 2000 -ه  1421أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي، ؛ العمراين (3)

 (.5/172قاسم حممد النوري، الطبعة األوىل، )؛ حملققجدة، دار املنهاج، ا-السعودية
 (.20/512جمموع الفتاوى، )؛ ابن تيمية (4)
 (.4/368التاج واإلكليل، )؛ املواق (5)
م، اإلشراف على 1999 -ه  1420القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي، ؛ القاضي عبد الوهاب (6)

 (.2/568احلبيب بن طاهر، الطبعة األوىل، )؛ ر ابن حزم، احملققنكت مسائل اخلالف، دا
 (.2/124أسىن املطالب، )؛ األنصاري (7)
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 : يظهر يل من خالل التعمن يف الصور اليت أخرجها الفقهاء من الكالئ ابلكالئ ما يلي
العقود اليت تُعقد بصيغة شبيه مدار حديثهم عن الكالئ ابلكالئ غالبًا ما يكون يف السلم ويف صيغ  -1

 ابلسلم.
بعد تعيني الثمن، غري أنه ال يشرتط قبضه يف اجمللس، وهذا  -وهللا أعلم–التأخري يف البدلني يكون  -2

 التعيني للثمن يزيل عن العقد صفة الكالئ ابلكالئ.
لكالئ، لورود إن جواز أتخري قبض األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة خارجة عن ابب الكالئ اب -3

" اعطوا األجري أجره قبل أن جيف  :نصوص شرعية يُفهم منها ذلك مثل قوله صلى هللا عليه وسلم
فهذا احلديث مل يربط دفع األجرة ببداية العقد بل ربطه ابلدفع قبل جفاف العرق ومعلوم أن  (1)عرقه"،

كما أن جواز تفاق بني الطرفني، و العرق إمنا يكون بعد االهنماك يف العمل وليس عند العقد الناظم لال
 السلم كان بنصوص خاصة فيها، فكذلك اإلجارة وأتخري األجرة كانت بنصوص خاصة.

ابلنظر إىل طبيعة اإلجارة فإهنا تقابل بني أجناس ذات طبائع خمتلفة، فإهنا تقابل بني مال ومنافع،  -4
عنه فهي حتدث شيئًا فشيئًا مث تفىن  املنافع اليت من طبيعتها أال توجد عند العقد بل تكون متخلفة

لذا فإن القول جبواز أتخري البدلني يف إجارة املوصوف يف الذمة رمبا يكون سائغاً من وجهة النظر  مباشرة،
 إىل طبيعة البدلني فيها، وهللا أعلم.

دٌة وهي أن وها هنا قاع ": البدلني بقوله أتخرياملقصد من منع أن فروق إىل كتاب الأشار القرايف يف   -5
مطلوب صاحب الشرع صالح ذات البني وحسم مادة الفساد والفنت حىت ابلغ يف ذلك بقوله عليه 

الم وإذا اشتملت املعاملة على شغل الذمتني توجهت املطالبة من  (2)،لن تدخلوا اجلنة حىت حَتَابُّوا :السَّ
يفضي لذلك وهو بيع الدين اجلهتني فكان ذلك سببًا لكثرة اخلصومات والعداوات فمنع الشرع ما 

فالعلة املانعة من أتجيل البدلني هي كثرة اخلصومات والعداوات اليت حتصل بني طريف العقد،  (3)ابلدين"،
الفساد والفنت منع أتجيل البدلني يف العقود، فإذا كان هذا هو  وإزالةفللحفاظ على صالح ذات البني 

ود وضبط التفاصيل ووضع شروط صارمة على من خيالف السبب فلرمبا يسوغ القول أبن التثبت يف العق
ما مت العقد عليه يسد هذا الباب، وابلتايل يسوغ أتجيل البدلني معاً؛ النتفاء ما من أجله كان املنع، 
وخاصة يف هذا الزمان الذي طغت عليه الِسمة املستندية بتوثيق كل شيء بتفاصيله الكبرية والصغرية، 

ى بعقد عقود هائلة مأجلة البدلني تضبط عقودها بشروط ومواصفات جتعلها حيث تقوم الشركات الكرب 

                                      
 سبق خترجيه. (1)
" ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، ؛ مل أجد احلديث الذي ذكره هبذا اللفظ، بينما وجدته يف صحيح مسلم بلفظ (2)

بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، ؛ اإلميان، ابب؛ كتاب؛  ذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم"، رواه مسلمأوال أدلكم على شيء إ
 (.93وأن حمبة املؤمنني من اإلميان، وأن إفشاء السالم سببا حلصوهلا، رقم )

 (.3/290 ابلقرايف، الفروق، عامل الكتب. )أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري؛ القرايف (3)
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 قابلة للتنفيذ حسب املتفق عليه دون نزاع أو خصومات، هذا من جهة وهللا أعلم.

 : ربط األجرة مبؤشر متغري :خامسا  
للخالف والنزاع  من األمور املعلومة ابلضرورة يف عقد اإلجارة أن تكون األجرة معلومة علماً ال يدع جماالً 

 (1)"من استأجر أجريًا فليعلمه أجره"،: بني طريف العقد، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وقد نصت كل  (2)فاحلديث وإن كان موقوفًا فقد تلقاه الفقهاء ابلقبول وشهدت اآلاثر بصحته،

 (3)املذاهب الفقهية على ضرورة كون األجرة معلومة علماً انفياً للجهالة.
والتمويلية، ومن العوائق  جارة يف كثري من أنشطتهاد اإللى عقويف أايمنا هذه تعتمد املؤسسات املالية ع

ارات الطويلة مسألة تغري األجرة يف فرتة اإلجارة، فاالعتماد على مبلغ واحد جباليت تعرتضها ابلنسبة لإل
قصًا قد يؤدي إىل اإلضرار أبحد طريف يف األجرة يف اإلجارات الطويلة يف ظل تغري األسعار زايدًة ون

املستأجر( فيكون يف البقاء على األجرة القدمية ضرراً على أحد الطرفني وهذا ما ال جيوز،  -القعد )املؤجر
على مؤشر معني مثل )اليبور  األجرة فهل جيوز االتفاق بني املؤجر واملستأجر على االعتماد يف حتديد

Libor) (4)  (5)وابلتايل جمهول ؟ ليس اثبتاً، و متغري شر علماً أبن هذا املؤ 
اباًت الزمًا ملنفعة عني أو شخص، مدته عشر سنوات  يف الذمة ف" أن يربَم عقد إجارة موصو :صورته

فتكون الفرتة األوىل سنتني مثااًل أبجرة  -أقل أو أكثر–مثااًل على أن توزع األجرة على ثالث فرتات 
أو  (Liborحبسب تغري مؤشر سعر الفائدة ) الفرتات التالية متغرية حمددة معلومة، وتكون األجرة يف

غريها، حبيث تُعلم وحتدد حبسبه عند بدء كل فرتة للفرتة كلها، دون أن تكون معلومة املقدار وقت عقد 
اإلجارة"، ومعىن ربط األجرة ابملؤشر أن تزيد األجرة بنسبة زاية املؤشر وأن تنقص بنسبة نقصانه، وهذا 

للعملة  على إمجايل القرض، وتستخدم للمفاضلة بني القوة الشرائية احلالية ةشر حيسب نسبة الفائداملؤ 
 مدة كلجيارية حبسب التكلفة للعني موزعة  ة هلا، حيث يتم حتديد األقساط اإليلوالقوة الشرائية املستقب

القوة الشرائية اإلجارة ويضاف على ذلك دفع الربح بناء على موشر معني، وهذا الربح هو فرق 

                                      
م، السنن الكربى، 2003 -ه   1424أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي، ؛ رواه البيهقي (1)

ال جتوز اإلجارة حىت تكون ؛ ابب اإلجارة،؛ حممد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، كتاب؛ بريوت، دار الكتب العلمية، احملقق-لبنان 
 (.2/187التلخيص احلبري، )؛ (، واحلديث موقوف ينظر ابن حجر11651معلومة وتكون األجرة معلومة، رقم )

 (.2/187التلخيص احلبري، )؛ ابن حجر؛ ينظر (2)
 (.3/551شاف القناع، )ك؛  (، البهويت5/266هناية احملتاج، )؛ (، الرملي3/231اهلداية شرح البداية، )؛ املرغناين (3)
(4)  Libor ؛( سعر اإلقراض بني البنوك يف لندنThe London Inter bankoffen Rate))أي ؛ ، وهناك مؤشر )سايبور

القره داغي، اإلجارة على منافع  وهو سعر اإلقراض بني البنوك يف القاهرة، ينظر؛ السعودية، و)كايبور( البنوك سعر اإلقراض بني
 (. 4) حبث منشور على االنرتنت،ه ، 1423حنو مؤشر إسالمي للمعامالت املالية اآلجلة، عام ؛ حسني شحاتة (،33األشخاص، )

 .(35القره داغي، اإلجارة على منافع األشخاص ) (5)
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 (1)للعملة.
ألة قواًل معينًا لكن مع سرين واجملامع الفقهية يف هذه املتبىنَّ معظم الفقهاء املعاص :أقوال الفقهاء :أوال  

 : خالف هلم استحسن الباحث ذكر اآلراء ومناقشتها والرتجيح بينهاوجود امل
 : يئات واجملامع والفقهاء وهمجواز ربط األجرة مبؤشر منضبط وقال به عدد واهل :القول األول

جواز ربط األجرة مؤشر   :ب :رابعاً  :(9/12)115ذو الرقم قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة  جاء يف-1
" جيوز يف اإلجارات الطويلة لألعيان حتديد مقدار األجرة عن الفرتة األوىل، واالتفاق يف  :منضبط ونصه

ة مبؤشر معني، شريطة أن تصري اجلرة معلومة املقدار عند بدء  عقد اإلجارة على ربط أجرة الفرتات الالحق
 كل فرتة".

( 9( من املعيار )5/2/3) :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البند أجازت -2
م، " يف حال األجرة املتغيرية جيب أن تكون األجرة للفرتة األوىل حمدة مببلغ معلو : "معيار اإلجارة" ونصه

ذا املؤشر مرتبطاً مبعيار معلوم ال جمال هاد مؤشر منضبط، وبيشرتط أن يكون وجيوز يف الفرتة التالية اعتم
 (2)للنزاع فيه؛ ألنه يصبح هو األجرة للفرتة اخلاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدىن".

ؤشر منضبط وذلك يف معيار البنك املركزي املاليزي: أجاز البنك املركزي املاليزي ربط األجرة مب -3
 األجرة كما يلي:جيوز لألطراف املتعاقدة االتفاق على مبلغ  3-14 ( فقال:"14اإلجارة يف البند )

(a.تدفع مببلغ اثبت ) 
(bيتم حتديد ) مؤشر منضبط(.عن طريق اإلشارة إىل معيار أو صيغة حمددة األجرة( ، 
(c تدفع ابستخدام مزيج من الفقرة )3-14 (a و )3-14 (bأعاله ). 

 (3) ".إىل حد أدىن وحد أقصى أن ختضع األجرة(، b) 3-14وفيما يتعلق ابلفقرة  14-4
( برقم 1996فرياير  1 -يناير 31ندوة الربكة احلادية عشرة اليت انعقدت يف جدة ) أجازت -3

دة على يف عقد اإلجارة الوار  " يتحقق العلم ابألجرة: ( ربط األجرة مبؤشر منضبط ونصها11/2)
األشياء إذا مت االتفاق على مدة معلومة موزعة على فرتات، مع حتديد مقدار األجرة عن الفرتة األوىل، 
واعتماد أجرة املثل عن بقية الفرتات، بشرط أن تكون أجرة املثل منضبطة أو مرتبطة مبعيار معلوم حبيث 

توى األجرة مع استبقاء صفة اللزوم ال جمال فيه للنزاع، وذلك بقصد استفادة املتعاقدين من تغري مس
 لكامل مدة العقد".

                                      
 ، ه1423حنو مؤشر إسالمي للمعامالت املالية اآلجلة، عام ؛ حسني شحاتة (،33القره داغي، اإلجارة على منافع األشخاص، ) (1)

 (. 4) حبث منشور على االنرتنت،
 (.115املعايري الشرعية، ص ) (2)
 (.13( الصفحة )14ينظر معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، البند ) (3)
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ربط األجرة مبؤشر متغري منضبط قرار  راسات اإلسالمية يف األردنجملس اإلفتاء والبحوث والد أجاز -3
 م(2012/ 11/ 8ه ( املوافق )1433/ 12/ 23(بتاريخ )2012/ 15( )182) :رقم

عاصرة اليت جلأت إليها األسواق نتيجة تقلبات ربط األجور مبؤشرات منضبطة من الصور امل ونصه:"
األسعار، خاصة يف اإلجارات الطويلة األمد، حيث تتفاوت األسعار وختتلف القيم ابختالف العوامل 

 املؤثرة يف األسواق.
يف تعليق األجرة مبؤشر حمدد منضبط، يتحاكم إليه طرفا عقد اإلجارة يف  اً لذلك ال يرى اجمللس حرج

ألجرة بداية كل فرتة من فرتات اإلجارة الطويلة؛ وذلك النتفاء حصول النزاع بسبب هذا حتديد مبلغ ا
 الربط، وألنه أبعد عن وقوع التغابن بني العاقدين.

وقد أجاز فقهاء احلنابلة استئجار األجري بطعامه وكسوته، واستئجار من حيصد الزرع جبزء مشاع منه، 
ا يؤجر به الناس؛ فمن ابب أوىل أنه جيوز استئجار األعيان وكذلك البيع واإلجارة بسعر السوق أو مب

 أبجرة مربوطة مبؤشر مايل معني. وهللا تعاىل أعلم.
من الفقهاء املعاصرين من أجاز ذلك، مثل الدكتور علي حمي الدين القره داغي يف حبث املقدم إىل  -4

ى موشر متغري لتحديد األجرة خاصة اجمللس األرويب لإلفتاء والبحوث، فقد ذهب إىل جواز االعتماد عل
" ومن جانب آخر أن االعتبار ابملؤشر وإن كانت فيه جهالة يف  :ابلنسبة لإلجارات الطويلة، فيقول

البداية، ولكن هذه اجلهالة مما تنتهي ابلعلم عند احلاجة، وابلتايل فال تؤدي إىل النزاع الذي جيعل العقد 
، وهو معلوم يف يومه ال حييطه لبس وال غموض، وال يشوبه غرر وال فاسداً، فاملؤشر يعلن عنه يف كل يوم

جهالة عندما يعلن عنه، لذلك فاالعتماد على )اليبور( أو حنوه كمؤشر فقط والحتساب األجر جائز 
 (1)من حيث املبدأ".

 " حكم شر منضبط وذهب إليه الدكتور نزيه محادة يف حبثهؤ عدم جواز ربط األجرة مب :القول الثاين
"ولكن بعد النظر والتأمل يف حقيقة : لاألعيان مبؤشر سعر الفائدة"، فقاالربط القياسي لألجرة يف إجارة 

هذه الصورة املستحدثة من إجارة األعيان، وبذل الوسع يف التعرف على ما يتعلق هبا من أحكام شرعية 
جارة، أو خمرجة على أقاويل مستنبطة من نصوص الوحي أو متفرعة عن القواعد الفقهية العامة لعقد اإل

الفقهاء يف أشباهها ونظائرها من مسائل اإلجارة، ومتحيص ما جاء يف فتوى ندوة الربكة وقرار اجملمع 
واملعيار الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة، ظهر يل أن هذه الصورة املستجدة من اإلجارة فاسدة حمظورة يف 

مقوالت وحجج وتعليالت ال متت إىل الصواب بسبب وال النظر الفقهي، وإن ما صدر يف جوازها من 
 (2)نسب".

                                      
لإلفتاء  اإلجارة على منافع األشخاص، دراسة فقهية مقارنة يف الفقه اإلسالمي وقانون العمل، مقدم جمللس األريب؛ القره داغي (1)

 (.34-33م، )2008-ه 1429ابريس،  -، فرنساوالبحوث، الدورة الثامنة عشر
 (.13( ص )40، منشور يف جملة العدل العدد )1429حكم الربط القياسي لألجرة يف األعيان مبؤشر سعر الفائدة، ؛ نزيه محاد (2)
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  :أدلة الفقهاء واملناقشة :اثنيا  
  :أدلة القول اجمليز -1

من اجلدير ابلذكر أن فتوى ندوة الربكة وقرار جممع الفقه اإلسالمي مل يذكرا أي دليل أو تعليل على  -أ
 على اإلجازة من غري تطرق للمستند.جتويزمها ربط األجرة ابملؤشر املعني، بل فقط نصا 

  :وقد استندت هيئة احملاسبة واملراجعة يف قوهلا جبواز ربط األجرة مؤشر منضبط على ما يلي -ب
( أن حتديد األجرة للفرتات التالية للفرتة األوىل بناًء على ربطها مبؤشر سعر الفائدة أو حنوه يف 1)

ألن األجرة  ني وقت التعاقد؛ة حتديدها مبقدار معلوم للطرفاملستقبل الذي سيعلم يف حينه، يعترب مبنزل
 تؤول للعلم بذلك املؤشر املعني.س

 ( ربط األجرة يف الفرتات التالية للفرتة األوىل لقد اإلجارة يعد من قبيل الرجوع إىل أجرة املثل.2)
ائدة أو أو غريه يتعرب ( تعديل األجرة يف الفرتات املستقبلية بناًء على ما يؤول إليه مؤشر سعر الف3)

 (1)جتديداً للعقد لفرتة مل تستحق أجرهتا بعد.
حلساب الربح، والعربة يف الشرع للعقد ال لطريقة الربح واعتماد  معينةطريقة ليف الشريعة  ال وجود -ج 

 (2)سعر الفائدة هو أداة حسابية.
 : أدلة القول املانع -2

العقد لكامل مدة اإلجارة، فإن ختلله جهالة للمدة كلها  األجرة جيب أن تكون معلومة املقدار وقت -أ
 أو بعضها انتفت معلومية األجرة وهو ما ال جيوز؛ ألن املعلومية من شروط صحة العقد ابتفاق الفقهاء،

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل "  :وقد أانط هللا سبحانه صحة سائر العقود ومنها اإلجارة ابلرضى، فقال تعاىل
نُكْم ۚ أتَْ  َنُكم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تَ رَاٍض مِِ فسمى كل ما مل  [29]سورة النساء: "،ُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ

 ابلباطل.الناس ال و مأل التجارات أكالً يكتنفه الرتاضي من 
ون كل عاقد عاملاً مبا له أو أساس الرتاضي معلومية كل من البدلني للمتعاقدين عند إبرام العقد، ليك -ب

 ، واملعرفة ابلشيء قبل العلم به حمال.وال رضى إال مبعرفة ما يكون به الرضاعليه وقت إنشائه، 
اشرتاط املعلومية يف العقود حق مقرر هلل تعاىل، فإذا اتفق الطرفان على إنشاء عقد مع جهالة أحد  -ج 

 حق هللا وحرماته.البدلني فيعترب اتفاقهما فاسداً وذلك النتهاك 
إن رضا املتعاقدين مبا سيؤول إليه العقد يف املستقبل عند ربط األجرة يف العقد مبؤشر سعر الفائدة أو  -د

غريها من املؤشرات ال يرفع صفة اجلهالة عن العقد وال حيقق الرضا املطلوبني شرعاً، بل يبقى كل واحد 

                                      
 (.124)؛ املعايري الشرعية (1)
، حبث مقدم لندوة الربكة، يف 1423للتعامل اآلجل بدياًل عن مؤشر سعر الفائدة، عام  حنو إجياد مؤشر إسالمي؛ حسني شحاته (2)

 (.18، )ربيع األول
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من رجحت كفته هل سيقبل الطرف اآلخر مبا  من طريف العقد على طمع يف رجحان جهته، وال يدري
 أصبحت عليه األجرة أم أنه سيسعى يف نقضه وإبطاله واالحتيال يف فسخه أو غري ذلك.

إن من املقرر شرعًا تنزيه معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية عن الراب ومشتقاته وموجباته، وال  -ه 
الفائدة مبنية على النظام الربوي وملحقاته، وهو  خيفى أن عملية الربط القياسي لألجور مبؤشر سعر

 (1)مرفوض شرعاُ يف أصوله وفروعه.
 : مناقشة األدلة -2

 : (2)قوال اجمليزين وانقشها مبا يليقام الدكتور نزيه بتحليل أ -أ
ر كون األجرة قابلة للتحديد يف املستقبل ال ترفع اجلهالة عن التعقد؛ ألن طريف العقد ال يعرفان مقدا  -

األجرة الواجبة يف املستقبل، فال املؤجر يعرف كم سيأخذ وال املستأجر يعرف كم سيدفع؛ ألن املؤشر 
سعر الفائدة قد يكون التغري فاحشاً، فويف كثري من األحيان يكون الذي ربط به حتديد العقد دائم التغري 

 الفرتات الالحقة ضعف أو نصف سعر الفائدة يف احلاضر.بعض يف 
بط ابملؤشر حيدث خلاًل يف النظام األصلي لعقد اإلجارة؛ ألن مقتضى عقد اإلجارة هو انتقال ن الر إ -

ملكية املنافع للمستأجر حبيث يستطيع متليكها لطرف اثلث؛ ألهنا أصبحت ملكه ابلعقد، لذا فإنه جيب 
كليهما فسد   املعلومية يف أحدمها أو لصحة هذا العقد ومتلُّك كال البدلني معلوميتهما، فإن تعذرت

التمليك، إذ اجلهالة مانعة من صحة التمليك، وابلتايل يفسد العقد، فال يستطيع املستأجر أن يتصرف 
 مبحل العقد، وهذا يدل على عدم جواز الربط ابملؤشر.

ومنها –ن أساس اشرتاط معلومية األجرة يف عقد اإلجارة هو إانطة هللا تعاىل صحة العقود املالية إ -
اَي "  :ابلرتاضي بني املتعاقدين على حقوقها وواجباهتا وآاثرها عند العقد، لقوله تعاىل -ةعقد اإلجار 

نكُ  َنُكم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تَ رَاٍض مِِ ]سورة النساء:  ،"مْ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
حلق هللا تعاىل، فأذا مت العقد مع جهالة أحد البدلني كان فاسدًا النتهاكه هذا االشرتاط مقرر و  [،29

حق هللا تعاىل وحرماته، فمبىن الرتاضي معرفة كل طرف ما له وما عليه وقت إنشاء العقد، فالرتاضي 
وطاً يكون فيما هو معلوم ال فيما تكتنفه اجلهالة، أما رضا العاقدين مبا ستؤول إليه األجرة صعوداً أو هب

يف املستقبل حبسب املؤشر، فإنه غري مقبول شرعًا ملا فيه من الغرر واملخاطرة واملقامرة، فأنه يبقى كل 
ابلندامة لو رحجت كفة غريه، ومن يدري  واحد من طريف العقد على طمع يف رجحان جهته وسيشعر

يل والطرق، وكما هل سريضى بذلك أم ال؟ وهل سُيمضي العقد أم سيسعى يف نقضه وإبطاله بشىت احل
"اجلهالة املانعة من صحة العقد هي اليت تؤدي إىل القمار والغرر، وال يدري العاقد على : يقول ابن القيم

                                      
 (.25-24الربط القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشر سعر الفائدة، )؛ نزيه محاد (1)
 (.19-15)؛ ينظر املرجع السابق (2)
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 (1)أي شيء يدخل".

أما ما ذهبت إليه هيئة املراجعة واحملاسبة من اعتبار الربط ابملؤشر من قبيل الرجوع إىل أجرة املثل فإنه  -
 : هي ملا يليغري سائغ من النظر الفق

حتديد األجرة يف عقد اإلجارة يرجع فيه إىل تقومي املقومني منأهل اخلربة يناًء على قانون العرض  -1
والطلب واعتباراً لرغبات الناس واحتياجاهتم، وال يصح أن يرجع فيه إىل مؤشر سعر الفائدة ألي بلد من 

قي، ففي الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وكثري بار الشرعي وال حىت السو تالبلدان؛ ألنه ال ميثله يف االع
إىل تغري مؤشر سعر الفائدة ابجتاه  2007من دول العامل اجتهت هذه الدول يف الربع األخري من عام 

 اهلبوط واالخنفاض يف حني أن أجور العقارات كانت يف الزايدة واالرتفاع.
 ما بنيحد أعلى وحد أدىن، غري أنه مل بة يوضع له نص املعيار على أن حتديد األجرة للفرتة املستقبلي -2

األساس الشرعي لوضعه وال آلية وضعه وال مىت يكون، ويرجع هذا إىل أن كالمهم ال سند وال دليل 
 شرعي عليه.

 : مناقشة أدلة الدكتور نزيه محاد -ب
 : رمبا ميكن مناقشة أدلة الدكتور نزيه محاد مبا يلي

جرة لكامل مدة اإلجارة، قد يناقش أبن من الفقهاء من أجاز األجرة اليت قوله بوجوب معلومية األ -1
 :اإلجارة والبيع بسعر السوق، أو مبا يبيع به الناس ويؤجرون، يقول ابن تيمية رمحه هللاكتؤول إىل العلم  

"وفيه  :اإلجارة أبجرة املثل، مث قال -رمحه هللا–"وقد تنازع الناس يف جواز البيع ابلسعر.."، مث ذكر 
قوالن يف مذهب أمحد، واألظهر يف الدليل أن هذا جائز وأنه ليس فيه حظر وال غدر؛ ألنه لو أبطل مثل 
هذا العقد لرددانهم إىل قيمة املثل، فقيمة املثل اليت تراضوا هبا أوىل من قيمة مثل مل يرتاضيا هبا. والصواب 

أي البيع ابلسعر واإلجارة أبجرة –ذلك إن  :يف مثل هذا العقد أنه صحيح الزم....، ومنهم من قال
 (2)ال يلزم، فإذا تراضيا به جاز، وهللا أعلم". -املثل

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا " : أما قوله إن هللا قد أانط صحة سائر العقود ومنها اإلجارة ابلرضى، فقال تعاىل
َنُكم اِبْلَباِطِل ِإالَّ أَ  نُكمْ اَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ فسمى  [، 29]سورة النساء: ، "ن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تَ رَاٍض مِِ

ابلباطل، فيمكن أن يناقش أبن طريف العقد  ألموال الناس تراض من التجارات أكالً  يكتنفهكل ما مل 

                                      
بريوت، دار -، إعالم املوقعني عن رب العاملني، لبنان1973الزرعي الدمشقي،  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد؛ ابن القيم (1)

 (.3/342حممد عبد السالم إبراهيم، دط، ): اجليل، حتقيق
تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي ؛ ابن تيمية (2)

بكر بن عبد هللا أبو ؛ حممد عزير مشس، إشراف: ه ، جامع املسائل البن تيمية، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، حتقيق 1422مشقي، الد
 (.4/336زيد، الطبعة األوىل، )
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فال  املؤجر واملستأجر قد رضيا مبا ستؤول إليه األجرة يف الفرتات التالية وابلتايل فإن الرضى قد حتقق هنا
 وجود ألكل أموال الناس ابلباطل وهللا أعلم.

قوله إن أساس الرتاضي معلومية البدلني للمتعاقدين، ليكون كل عاقد عاملًا مبا له أو عليه وقت  -2
إنشائه، ميكن أن يناقش أبن كال البدلني معلومان عن التعاقد، ورمبا تكتنف األجرة بعض الغموض أو 

 ات التالية وهذا الغرر اليسري معفو عنه لعدم إمكان التحرز عنه، وهللا أعلم.الغرر اليسري ابلنسبة للفرت 
قوله إن اشرتاط املعلومية يف العقود حق مقرر هلل تعاىل، فإذا اتفق الطرفان على إنشاء عقد مع  -3

النيب  جهالة أحد البدلني فيعترب اتفاقهما فاسداً وذلك النتهاك حق هللا وحرماته، ميكن أن جياب عنه أبن
يف الفرتات املستقبلية  واتفاقهم على ربط األجرة  (1)" املسلون على شروطهم"،: صلى هللا عيه وسلم قال

فهو ال ينتهك حق  شر املنضبط الذي يزيل اجلهالة عن العقد من الشروط اليت ألزموا هبا أنفسهمؤ هبذا امل
 هللا وحرماته، وهللا أعلم. 

سيؤول إليه العقد يف املستقبل عند ربط األجرة يف العقد مبؤشر سعر قوله إن رضا املتعاقدين مبا  -4
الفائدة أو غريها من املؤشرات ال يرفع صفة اجلهالة عن العقد وال حيقق الرضا املطلوبني شرعاً، بل يبقى  

كل واحد من طريف العقد على طمع يف رجحان جهته، وال يدري من رجحت كفته هل سيقبل الطرف 
حت عليه األجرة أم أنه سيسعى يف نقضه وإبطاله واالحتيال يف فسخه أو غري ذلك، قد اآلخر مبا أصب

يناقش أبن العقد وإن كانت فيه البداية إال إهنا تنتهي ابلعلم، وهذه اجلهالة ليست كبرية بل هي جهالة 
ه عند اإلعالن فال لبس وال غموض فيه وال غرر وال جهالة تنتاب، يتم اإلعالن عنه يومياً بسيطة، فاملؤشر 

، أما رجحان كفة أحدمها فهي من خصائص التجارة اليت يكون فيها طرفا العقد على أمل يف رواج عنه
 بضاعته، أما النقض واحليل فهي أمور يقوم العقد ابحلد منها، فيضبط حقوق وواجبات كال الطرفني.

ن الراب ومشتقاته وموجباته، وال إن من املقرر شرعًا تنزيه معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية ع -5
خيفى أن عملية الربط القياسي لألجور مبؤشر سعر الفائدة مبنية على النظام الربوي وملحقاته، وهو 
مرفوض شرعاً، قد يناقش هذا أبن االعتماد على هذا املؤشر إمنا هو لالسرتشاد ال ألخذ الفائدة الربوية، 

 أعلم.فيكون مبثابة األخذ بسعر املثل، وهللا 
 : الرتجيح

بناًء على ما سبق فالذي يذهب إليه الباحث هو جواز االعتماد على مؤشر متغري منضبط لتحديد 
األجرة؛ ألنه وإن كان متغري لكنه منضبط يؤدي إىل العلم القاطع النايف للجهالة، وطاملا أنه ال خيالف 

الرتجيح ليس قوة دليل اجمليز بل إنه  احلديث الآلنف الذكر الذي يشرتط أن تكون األجرة معلومة، ومبىن
                                      

ني الناس، رقم ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصلح ب؛ أبواب البيوع، ابب؛ ، كتاب؛ سنن الرتمذيرواه الرتمذي (1)
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الصلح جائز بني املسلمني إال ، ونصه كاماًل: "قال ؛ حديث حسن صحيح(، وقال الرتمذي1352)

 ".اً أو أحل حرام واملسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالالً  أو أحل حراماً  حرم حالالً  صلحاً 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

114 
 

للحاجة املاسة لربط املعامالت الطويلة اآلجلة مبؤشر حيقق نوعاً من املعلومية ويضع أساسًا لالتفاق عليه 
وحيمي أطراف العقد من الغرر والغنب الفاحش، كما حيميهما نوعًا ما من الشقاق والنزاع، ويف الربط به 

الذي هو أحد الضرورايت اخلمس اليت جيب على كل إنسان مراعاهتا،  -من طريف العقد–حفظ للمال 
فكل طرف يف العقد يدفع أو أيخذ من األجرة ابلقدر الذي يكون متناسقًا مع حميطه الذي يعيش فيه، 

أن األسعار تغريت بشكل كبري عن وقت ابتداء العقد ألحس أحد الطرفني ابلغنب الكبري الذي وقع  وفل
 اً رمبا حتدث نزاعات وخصومات بني الطرفني، فيكون يف االعتماد على ذلك املؤشر درءفيه وابلتايل فل

فإن  -كونه راب حمض–وسدًا لذلك الباب، مث إن هذا املؤشر وإن كان مبنيًا على الفائدة احملرمة شرعًا 
أس املال، اجمليز ال يستند عليه يف فرض الفائدة على أحد الطرفني، فهو ليس دينًا يوخذ بزايدة على ر 

وإمنا يؤخذ من املؤشر تلك العملية احملاسبية اليت حتدد الزايدة أو النقص يف العمليات اإلقراض بني 
وإن كنت أرى  البنوك، مدى ارتفاع أو اخنفاض النشاط التجاري على الساحة العملية يف السوق املالية،

يها سعار اإلجارات بشكل عام كسنتني أنه من األفضل أن يتم االتفاق بني طريف العقد ملدة ال تتغري ف
مثاًل، مث يضاف إىل بنود العقد الذي مبوجبه متت اإلجارة بنٌد جييز للمسأجر متديد فرتة العقد لسنتني أو 
أكثر إذا رغب يف ذلك بعد النظر يف التحوالت اليت طرأت على هذه اإلجارات ارتفاعًا أو اخنفاضاً 

 ذلك، وهكذا إىل أن حيصل املستأجر على مبتغاه من العقد، بسؤال أصحاب اخلربة وأهل التقومي يف
 وهذا يراعي جانيب العقد ويسعى لعدم االضرار هبما، وهللا أعلم.
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 (1)يف إجارة املوصوف يف الذمة اجلمع بني املدة والعمل :املطلب الثامن

ون هي أساس العقد، متتاز العقود يف أايمنا هذا أبمرين أساسيني أوهلما ضبطها مبواصفات معينة تك
واثنيهما ربط العقد بفرتة حمدودة جيب إجنازه فيها، وهذان األمران يشمالن القطاع العام واخلاص 

 فالتعامل هبذا األسلوب أصبح شائعاً جداً. 
وقد ذكر الفقهاء املتقدمني هذا األمر وانقشوه مناقشة مستفيضة يف كبتهم وتعددت األقوال اليت ذكروها 

يف الذمة يلزم مبوجبه ذمة أحدمها  شخصان على إنشاء عقد إجارة موصوفاتفق  مثاهلا:يف املسألة و 
الذي جيمع بني العمل املضبوط بصفات معينة  خبياطة جمموعة ثياب يف شهر مثاًل، فهل يصح هذا العقد

 أم ال؟ وبني املدة اليت جيب إجناز العمل فيه
عمل من عدم جوازه هو مظنة وجود الغرر الذي يقع وسبب تعدد األقوال يف جواز اجلمع بني املدة وال

 على العامل أو األجري يف أحد الصوريت التاليتني:
 .احملددةاألجري العمل قبل انتهاء املدة العامل أو إجناز  -
 احملددة.يف املدة  العمل إجنازعدم متكن العامل أو األجري من  -

 : وارد يف كال الصورتني وبيانه فيما يليوالغرر 
يف عمل ، فإن احملددة املدةعمله قبل انتهاء من  ينتهياألجري قد العامل أو ن إي الصورة األوىل ففف -

، وهو اجناز العمل املتفق عليه يف العقدالقدر يكون قد زاد على  بعد انتهائه من عمله فإنه املدة الباقية
 .ومل يعمل لتلك املدة ملدة حمددة، ألن العقد كان يف بعضهاكان اتركاً للعمل   يف تلك املدة وإن مل يعمل

فإنه يكون عمل ال استمر يففإن وابلتايل ، احملددة املدة أثناءعمله  يُنهيوقد ال ويف الصورة الثانية  -
وإن توقف ومل يتم العمل بسبب انتهاء املدة فإنه يكون خمالفًا للعقد ، املتفق عليها غري املدة عاماًل يف

 ه فلم حيقق املطلوب من العقد.بسبب عدم إجنازه للمعقود علي
وهذا الغرر دفع الفقهاء إىل االختالف يف جواز اجلمع غرر ميكن التحرز عنه،  الصورتني يوجدويف كال 

 : بني العمل واملدة على ثالثة أقوال
مجهور الفقهاء إىل عدم جواز اجلمع بني العمل واملدة يف عقد واحد وهو قول ذهب  :فالقول األول

 واملدةالعمل  أبن اجلمع بني :وتوجيه هذا القول ،يفة والشافعية واحلنابلة، واملالكية يف قولأبو حنمنهم 
 (2).وهي يف غىن عنهاإلجارة من الغرر يف يزيد 

                                      
يكون العمل فيها موصوفاً يف الذمة، كالبناء واخلياطة والتعليم وغريها من األمور اليت يكون العمل فيها  هذه املسألة َترُِد يف اإلجارة اليت (1)

 .يف كل اإلجارة املوصوفة يف الذمةموصوفاً يف الذمة، أما املسائل السابقة والالحقة فرتد 
(، 6/58حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين(، 16/59(، السرخسي؛ املبسوط، )36القره داغي؛ اإلجارة على منافع األشخاص، ) (2)

 .(6/21ابن قدامة؛ املغين، )(، 2/340مغين احملتاج، )؛ (، اخلطيب الشربيين4/12)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ الدسوقي
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وقول  من احلنفيةجواز اجلمع بني املدة والعمل يف العقد وهو قول أيب يوسف وحممد  :والقول الثاين
أصالة العمل يكون على هو أن العقد  هذا القول عليلوت (1)رواية،، وأمحد يف لشافعيةوجه لو  لمالكيةل

)وحيتمل أن يصح( هذا رواية، ألن اإلجارة ": ويف ذلك يقول ابن مفلحوإمنا ذكرت املدة للتعجيل فقط، 
وقد أخذت املعايري الشرعية هبذ  (2)معقودة على العمل واملدة إمنا ذكرت للتعجيل، فال يفسد العقد".

أما " :يث جواز اجلمع بني املدة والعمل، بل وقد الزمت األجري املشرتك بتلك املدة فقالتالقول من ح
يف اإلجارة الواردة على األجري املشرتك فيتحقق العلم ببيان العمل ونوعه وصفته وجيوز إضافة املدة إليه 

عمل يرجع إىل وحينئذ يلزم األجري إكمال العمل فيه، ويف حال عدم ذكر املدة يف اإلجارة على ال
جيوز يف األجري املشرتك حتديد مدة الجناز العمل، فإذا مل ينجز ": ويف مكان آخر قالت (3)العرف".

ويف موضع آخر  (4)العمل يف املدة احملددة يكون للمستأجر حق الفسخ أو االتفاق على مدة أخرى".
استحق مجيع األجر، أما إذا أجنز  "جيوز حتديد املنفعة ابلعمل واملدة، فإن أجنز العمل يف املدة: قالت

بعض العمل يف املدة فينظر إن كان ال ينتفع ابلعمل بعج انقضاء املدة فإنه ال يستحق شيئاً، وأما إن  
 (5)كان ينتفع مبا عمله ومل يرض املستأجر بتمديد املدة فإنه يستحق أجرة املثل".

هذا القول هو ثالثة صور: األوىل أن  ، وحاصلللمالكيةوقد ذهب هذا القول هو قول  :القول الثالث
املدة إن كانت تضيق عن تنفيذ العمل فال جيوز اجلمع بينهما ابتفاق املالكية، والثانية: إن كان العمل 

وز عند ابن رشد جتفال  واملدة متساواين أبن تكون املدة تكفي ألداء العمل فقد اختلف فقهاؤهم 
وهي أبن  والثالثة: ولني املشهورين ويف املشهور اآلخر جيوز،ابتفاق وعند ابن عبد السالم يف أحد الق

جيوز اجلمع بينهما ابتفاق فتكون املدة كافية ألداء العمل وزايدة وعندها املدة أوسع من العمل  تكون
 (6)عند ابن عبد السالم وال جيوز يف أحد القولني املشهورين عند ابن رشد وجيوز يف املشهور اآلخر،

نه عندما يكون الوقت أوسع من العمل هو القول بصحة اجلمع إجحه ابن عرفة الدسوقي والقول الذي ر 
 (7)بينهما.

 األدلة واملناقشة والرتجيح:

                                      
ية الدسوقي على حاش؛ (، الدسوقي6/58حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين(،36القره داغي؛ اإلجارة على منافع األشخاص، ) (1)

 .(6/21ابن قدامة؛ املغين، )(، 2/340مغين احملتاج، )؛ (، اخلطيب الشربيين4/12)؛ الشرح الكبري
 (.5/90املبدع، )؛ ابن مفلح (2)
 (.458، ص )4/4معيار إجارة األشخاص، البند ؛ املعايري الشرعية (3)
 (.459، ص )4/10معيار إجارة األشخاص، البند ؛ املعايري الشرعية (4)
 (.459، ص )5/1/2معيار إجارة األشخاص، البند ؛ املعايري الشرعية (5)
 (.4/12)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ (، الدسوقي5/410مواهب اجلليل، )؛ احلطاب (6)
 (.4/12)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ الدسوقي (7)
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بني املدة  اجلمعأبن  على منعهماملدة والعمل العمل و املانعون من اجلمع بني الفريق األول  واستدل
 وكالمها -مها الزمن والعمل-قد احتوى على أمرين   ألن العقد وغرراً؛ والعمل يف العقد يزيد العقد جهالة

فالعقد على املدة ، حكمهما الختالفمعقوداً عليه  جعلهما معاً وال ميكن جيوز أن يكون معقوداً عليه، 
يكون األجري  والعقد على العمل ،األجري فيها هو أجري خاص مبعىن أن األجرة تكون واجبة وإن مل يعمل

فإن مل فهو يقتضي أن األجرة مرتتبة على اجناز العمل فيكون  ف ما سبقالا فهو خبلذ فيه أجريًا مشرتكاً 
اخلاص ابملشرتك وال أولوية  فإنه يؤدي إىل التباس األجريفإن مجعنا بني املدة والعمل  لذا ،ينجز فال أجرة

مث  ،ب فسادهاواجلهالة يف العقود توجوهذا األمر يؤدي إىل اجلهالة يف حمل العقد ألحدمها على اآلخر 
اصالح هذه إن هذا اجلمع يزيد اإلجارة غررًا واإلجارة يف غىن عنه؛ فلو قال رجل آلخر ألزمت ذمتك 

قبل انقضاء اليوم؛ ألنه إن عمل فيه طوال اليوم وهو حيتاج فقط إىل  اصالحهاقد ينهي من ف اليوم اآللة
، وإن مل يعمل فيه  االصالحهو جمرد ساعتني فإنه يكون قد عمل أكثر من املطلوب وخالف العقد الذي 

يف اليوم، وهذا غرر ميكن أن ُيصان  االصالحكل اليوم فإنه يكون قد ترك العمل فيما اتفق عليه من 
 (1).املدة والعمل د منه، لذا فال جيوز اجلمع بنيالعق

وهو  من العقد دهو املقصو و العمل املعقود عليه هو واستدل جميزوا اجلمع بني املدة والعمل على ذلك أبن 
ويغتفر  (2)فلم تكن معقودًا عليه وإمنا ذكرت للتعجيل وذكرها ال مينع من جواز العقد.املدة  ، أمامعلوم

 يف الفرع ما ال يغتفر يف األصل.
 الاملدة  انتهاءمن العمل قبل  أبن فراغ العامل :وقد أجاب اجمليزون على ما تعلل به املانعون من املنع

قضى الدين ، قياسًا على من قبل مدته فلم يلزمه شيء آخر أمت واجبه فقد؛ قي الوقتابيلزمه العمل يف 
، فمن قضى يدينه قبل أجله ال يطالب به عند خلول األجل وكذلك من قام بعمله قبل وقته ال قبل أجله

 يطالب به مرة أخرى.
 إلجارة ألن األجري قصَّر يفأمام أمرين: إما أن يفسخ ا ستأجراملالعمل فمتام املدة قبل  انقضتإن أما 

ينجزه، ويف هذه احلالة ال حق واجب ومل يبجز عمله، وإما أن يرضى ببقاء األجري على عمله حىت 
فال يقبل منه الفسخ لألجري يف فسخ العقد ألن سبب االخالل كان لعدم وفائه مبا هو مطلوب منه 

ملسلم إليه الفسخ وميلكه املسلم، فإن اختار تعذر أداء املسلم فيه يف وقته فال ميلك ا وهذا قياسًا على
إمضاء العقد طالبه ابلعمل ال غري، وإن فسخ العقد قبل عمل شيء اعترب العقد الغيًا فال أجر وال 

                                      
 .(6/21دامة؛ املغين، )ابن ق(، 2/340مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (1)
مغين ؛ (، اخلطيب الشربيين4/12)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ (، الدسوقي6/58حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)

 .(6/21ابن قدامة؛ املغين، )(، 2/340احملتاج، )
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، النفساخ العقد الذي يؤدي إىل سقوط األجر ثلاملد بعد الشروع ابلعمل فله أجر عمل، وإن فسخ العق
 (1).املسمى والرجوع إىل أجر املثل

 : الرتجيح
 : وبعد العرض الذي تقدم فالذي يرتجح يل يف هذه املسألة هو جواز اجلمع بني العمل واملدة ملا يلي

هما وابلتايل فاملسألة خاضعة نعدم وجود نص من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة مينع اجلمع بي -1
ت اليت تكتنف ع احللول جلميع احلااللالجتهاد والعرف، والغرر الذي كان السبب يف املنع فقد مت وض

العقد فيظهر فيه غرراً أو جهالة، فقد مت بيان كل ذلك ويف مجيع الظروف يف حال الوفاء ابلعمل مع متام 
املدة املقررة، ويف حال الوفاء قبل متام املدة املقررة، ويف حالة العجز عن الوفاء ابلعمل يف املدة املقررة، 

واقعية وصحة هذا العقد هو جراين  ى القياس على عقد السلم، ومما يؤكدواحللول كانت معتمدة عل
 العمل به بني عامة الناس، فيصح القول أبنه أصبح عرفاً عاماً، وكما هو معلوم فإن العادة حمكمة.

املستمدة واألحكام  (2)"ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان"، :كما قال الفقهاء يف القاعدة الفقهية  -2
وتتبدل األعراف األزمان بتغري تغري فحاجات الناس تتتغري بتغري األزمان؛ العادة والعرف هي اليت  من

أما األحكام اليت يكون مبناها على الديل األحكام، وبتغريها تتغري بناء على هذا التغري والعادات 
فإذا تغريت األعراف فتتغري وهذه املسألة معتمدة على العرف ألنه ال نص فيها  (3)فإهنا ال تتغري،الشرعي 

 مبوجبها األحكام اليت ال نص فيها.
بناًء على ما سبق واعتمادًا على القول الذي جييز أن جيمع بني العمل واملدة فإين أميل إىل القول جبواز 
اجلمع بينهما يف هذه املسألة، سواءًا للتعجيل أو لغريه؛ ألن قيام العقد على عمل ما دون حتديده بزمن 

إمتام العقد والقيام به، مث أن  طه قد يفتح أبواب للمنازعة بني الطرفني بسبب التأخر الفاحش يفيضب
نقضاء العمل قبل املدة احملددة ال يوجد فيه أي ضرر على الطرفني، وال يقال أن العامل مل يعمل يف ا

عته مكنته من وقت خمصص للعمل، فهو قد أهنى العمل وأمته، بل إن مهارته وحذاقته يف عمله وصن
إمتامه يف الوقت املطلوب على الوجه املتفق عليه، مث إن إلزامه العمل طوال الوقت املخصص للعمل ويف 

مكان عنه، وسد لباب رزق على العامل؛ إلمقدوره إهناؤه قبل ذلك إضاعة للوقت وعبث يتنزه املسلم 
وقد  (4)الح والسداد ما أمكن"قبول أعمال أخرى يف هذه املدة، "فأمور املسلمني حممولة على الص

مع بني العمل واملدة عدم ه ال يرتتب على اجلإنوقد يقال  أمكن تقومي هذا العقد على الوجه الصحيح،

                                      
 .(6/21ابن قدامة؛ املغين، ) (1)
 (.1/149الزرقا؛ شرح القواعد الفقهية، ) (2)
احملامي فهمي احلسيين، دط، ؛ تعريب–بريوت، دار الكتب العلمية  -درر احلكام شرح جملة األحكام، دت، لبنان ؛علي حيدر (3)
(1/43.) 
 (.6/31بدائع الصنائع، )؛ الكاساين (4)
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إجنازه العمل هو  مناملقصود النعدام التعارض بينهما فلكل مقصوده، حيث إن اجلواز أو الفساد، 
احملدد، ه وقتيف  ن العملالفراغ مهو حتديد املدة ن واملقصود م ،بصفاته املنشودة اليت أرادها املستأجر

فيكون تقييد العمل ابملدة من أجل التعجيل أو  ،حيقق غرضًا مقصودًا ومصلحة لطريف العقدوكالمها 
ضبط العمل بوقت ميكن إمتامه فيه جائزاً، وهو األنسب للعصر وللتقدم اهلائل الذي حدث فيه، وهللا 

 أعلم. 
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 منه املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة تستوىفهالك ما  :عاملطلب التاس

إذا قام رجل ابستئجار سيارة موصوفة يف الذمة من رجل مث هلكت أو تلفت أو تعرضت حلادث جعلها 
غري صاحلة لالستخدام فهل يفسخ العقد أم على املؤجر أن يقدم سيارة أخرى، أو مثل أن يتم التعاقد 

أن يقدم جملموعة من األشخاص معلم مبواصفات معينة، وبعد مضي فرتة  ه علىمع رجل يلزم ابلعقد ذمت
 أم تفسخ اإلجارة؟ من اإلجارة ميوت املعلم فهل على املؤجر أن يقدم هلم معلماً آخر

يف الذمة هبالك أو تلف العني أو املنفعة املوصوفة يف  إجارة املوصوفعلى عدم انفساخ  (1)اتفق الفقهاء
إجارة فسخ يف  عمل املوصوف يف الذمة، بل على املؤجر أن يقدم بدهلا، إذًا فال يوجدالذمة، وكذا ال

"وال خيار  :مة بتلف العني أو املنفعة املؤجرة خبالف اإلجارة املعينة، وجاء يف هناية احملتاجابلذ املوصوف
سلم فيه عيباً؛ ألن يف إجارة الذمة بعيب الدابة احملضرة وال بتلفها بل يلزمه اإلبدال كما لو وجد ابمل

املعقود عليه يف الذمة بصفة السالمة وهذا غري سليم فإذا مل يرض به رجع إىل ما يف الذمة ولو عجز عن 
إال أنه يف حال تعذر تقدمي العمل أو املنفعة املوصوفة يف الذمة فإن  (2)اإلبدال ثبت للمستأجر اخليار"،

املنفعة أو يتوفر الشخص ذي املواصفات املطلوبة أو يطلب املستأجر ابخليار بني أن ينتظر إىل أن تتوفر 
وقد جاء يف  (3)الفسخ من املؤجر؛ ألنه مل يقدم العني ابملواصفات اليت مت االتفاق عليها عند إبرام العقد،

" أما يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة فإن على املالك يف حاليت اهلالك الكلي أو اجلزئي : املعايري الشرعية
مي عني بديلة ذات مواصفات مماثلة للعني اهلالكة، ويستمر عقد اإلجيار لباقي املدة إال إذا تعذر تقد

 (4)البديل فينفسخ العقد".
ويف حال تعذر تقدمي املنفعة أو العمل ومت فسخ العقد فما هو األساس الذي سيتم االستناد عليه يف رد 

  :احلقوق إىل أصحاهبا
عند تعذر االنتفاع بسبب هالك العني  واحلنابلة (5)فية واملالكية والشافعيةذهب مجهور الفقهاء من احلن

 : املؤجرة أو الشخص الذي سيقوم بعمل ما، ذهبوا إىل التفريق بني حالني
                                      

ية احملتاج إىل شرح هنا؛ (، الرملي4/22حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري، )؛ (، الدسوقي6/90حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (1)
 1424حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي،؛ (، ابن مفلح5/304)املنهاج، 

 (.7/160عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الطبعة األوىل، )؛ م ، الفروع وتصحيح الفروع، مؤسسة الرسالة، احملقق 2003-ه  
 .(5/304)هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، ؛ الرملي (2)
هناية احملتاج إىل شرح ؛ (، الرملي4/22حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري، )؛ (، الدسوقي6/90حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (3)

 (.7/160، )؛ الفروع(، ابن مفلح5/304)املنهاج، 
 (.116، ص )7/1/6ارة املنتهية ابلتمليك، البند معيار اإلجارة واإلج؛ املعايري الشرعية (4)
للحنفية واملالكية والشافعية بني احلكم عند هالك العني املوصوفة يف الذمة أو عدم القدرة على توفري املنفعة املتفق  اً مل أجد نص صرحي (5)

لرجوع إليه تبني يل اتفاقهم مع احلنابلة فيما ذهبوا إليه، ماً يف منافع يف الذمة، وبعد ابالذمة سلعليها، ومبا أهنم يعدون اإلجارة املوصوفة يف 
 وهللا أعلم.
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فإذا مت اهلالك قبل الشروع ابستيفاء املنفعة أو قبل الشروع ابلعمل فإنه يف هذه احلالة يتم الرجوع  :األول
 .-ا مل يتم توفري البدل الذي تتوفر فيه الصفة املطلوبةإذ–ابألجرة كاملة 

أما إذا كان اهلالك بعد استيفاء جزء من املنفعة أو بعد قيام العامل ببعض العمل فإنه يتم الرجوع  :الثاين
 (1)ابألجرة بعد خصم ما يتناسب مع ما مت استيفاؤه أو ما مت علمه.

على أهنا جمهزة بتكييف يقوم ابلتربيد يف الصيف ( BMWفمثاًل لو مت االتفاق على استئجار سيارة )
( دوالر، وكان قد دفع مسبقاً 1000وابلتدفئة يف الشتاء، وكان االتفاق على أن األجرة للشهر الواحد )

( دوالر أجرة سنة كاملة، مث هلكت السيارة املطلوبة أو فقدت الصفة اليت من أجلها متت 12000)
ل هلا، فإذا هلكت قبل البدء ابالستخدام فإن املستأجر يطالب املؤجر ابألجرة  اإلجارة ومل يتم تقدمي البد

إذا مت استخدامها لثالثة أشهر مثاًل مث هلكت ومل يتم تقدمي  ا( دوالراً، أم12000كاملة، فيسرتد منه )
( دوالرًا ويطالب املستأجر 3000( دوالر أجرة ثالثة شهور وهي )12000البدل فإنه حيسم من )

 ( دوالراً مثن األشهر التالية هلالكها.9000جر ب  )املؤ 
 الوفاء ابملواصفات املتفق عليهاوقد تطرق معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي ملسألة عدم 

 بني املتعاقدين فنص على ما يلي:
تم تطبيق أحد فإنه ي ابملواصفات املتفق عليها، امت تسليمه تف العني املؤجرة اليتعندما ال  20-7

 اإلجراءات التالية:
(aإهناء عقد اإلجارة ). 
(b مواصلة عقد اإلجارة مع أو بدون مراجعة الشروط ) 

 احلق يف إعادة التفاوض بشأن شروط عقد اإلجارة
(، عندما خيتار املستأجر االستمرار يف اإلجارة b) 7-20( و b) 6-20فيما يتعلق ابلفقرتني  20-8

للوفاء  العني املؤجرة، وتصحيح العني املؤجرةجيوز للمستأجر إما طلب استبدال مع الشروط املعدلة، 
 ابملوافقة أو إعادة التفاوض على أي شروط أخرى لعقد اإلجارة.

 ، تتفق األطراف املتعاقدة على أي شروط وأحكام جديدة.8-20وفيما يتعلق ابلفقرة  20-9
 واصفات املتفق عليهااإلهناء بسبب عدم التسليم أو عدم الوفاء ابمل -

أو إخفاق  لعنييف حالة اختيار املستأجر إهناء عقد اإلجارة إما بسبب فشل املؤِجر يف تسليم ا 20-10
اليت مت دفعها  مبالغ األجرة، يقوم املؤجر إبرجاع مجيع العنياملؤِجر يف الوفاء ابملواصفات املتفق عليها 

 (2)للمستأجر. إهناء العقدابلفعل إىل اتريخ 
                                      

روضة الطالبني، ؛ (، النووي5/221حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، )؛ اخلرشي(، 7/82شرح فتح القدير، )؛ ابن اهلمام (1)
 (.5/262املغين، )؛ (، ابن قدامة4/12)
 (.18( الصفحة )7-20املاليزي، البند )معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي  (2)
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 وضوابطه يف الذمة إجارة املوصوفصور : لفصل الثالثا
 إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة.: املبحث األول

 وأمهيتها. ،ومشروعيتها،مفهوم إجارة اخلدمات واملنافع : املطلب األول
 ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة.: املطلب الثاين

 : لتأجري من الباطنا: املبحث الثاين
 مشروعيته.و  ،تعريف التأجري من الباطن: املطلب األول

 تعريف التأجري من الباطن.: أوالً 
 مشروعية التأجري من الباطن.: اثنياً 

 .ضوابطهو  ،التأجري من الباطنأحكام : املطلب الثاين
 أحكام التأجري من الباطن.: أوالً 

 ضوابط التأجري من الباطن.: اثنياً 
 : صكوك إجارة املوصوف يف الذمة: الثالث املبحث

 مشروعيتها.و  ،تعريف صكوك اإلجارة: املطلب األول
 صكوك اإلجارة.تعريف : أوالً 

 مشروعية التعامل بصكوك اإلجارة.: اثنياً 
 .وأحكامها ،وأنواعها ،خصائص صكوك اإلجارة: املطلب الثاين

 خصائص صكوك اإلجارة.: أوالً 
 ة املوصوف يف الذمة.أنواع صكوك إجار : اثنياً 
 صكوك إجارة املوصوف يف الذمة. أحكام: اثلثاً 

 ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة. :املبحث الرابع
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 إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة: املبحث األول
ة إن تعدد حاجيات الناس واخلدمات الكثرية اليت حيتاجوهنا من أقساط التعليم واخلدمات الصحي

والرحالت الدينية والرتفيهية وغريها من األمور الكثرية جتعل الناي يف حاجة كبرية إىل سيولة نقدية توفر 
هلم تلك احلاجات، وهذه احلاجات من طبيعتها أهنا ال ميكن تغطيتها بوسائل التمويل املعروفة من 

ينظر يف عقد اإلجارة  مشاركة واستصناع أو مضاربة وغريها من وسائل التويل اإلسالمي، لذا فقد
وإمكانية تلبيته هلذه االحيتاجات واخلدمات حبيث تستطيع البنوك اإلسالمية تلبية متطلبات عمالئها عن 

أحتدث يف هذا املبحث عن أوىل صور إجارة املوصوف يف لذا س طريق عقد إجارة املوصوف يف الذمة،
واملنافع هي من أبرز صور االستثمار اليت تقوم الذمة أال وهي إجارة اخلدمات واملنافع، وإجارة اخلدمات 

هبا الشركات والبنوك اعتمادًا على صيغة إجارة املوصوف يف الذمة؛ ألهنا تشمل قطاعات واسعة وصور  
 : أحتدث عنها كما يليية حاجات الناس ومتطلباهتم، وسكثرية ميكن من خالهلا تلب

 وأمهيتها. ،روعيتهاومش ،مفهوم إجارة اخلدمات واملنافع: املطلب األول
 . إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمةضوابط : املطلب الثاين
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 وأمهيتها ،ومشروعيتها ،مفهوم إجارة اخلدمات واملنافع: املطلب األول

سيكون احلديث هنا عن مفهوم إجارة اخلدمات واملنافع وما تتضمنها ومدى مشروعيتها وأمهيتها، 
 : تفصيل التايلحسب ال

 : مفهوم إجارة اخلدمات واملنافع: أوال  

ِهَنُة أي (1)أي َمَهَن، وَخَدَمه خَيِْدُمه وخَيُدمه أي َمَهَنه،: من َخَدمَ  " :اخلدمة يف اللغة -
َ

َهَنة وامل
َ

ْهَنة وامل
َ

: وامل
َعِتهِ احِلْذق اِبخلِْْدَمِة َواْلَعَمِل، وقد َمَهَن مَيُْهُن َمْهنًا ِإذا َعِمَل يف  فاخلدمة إذًا هي القيام بعمل ما  (2)،"َصن ْ

 (3)على الوجه املرغوب فيه لطالبها، واملعىن االصطالحي يوافق املعىن اللغوي.
ما يقوم به طرف من عمل ومهارة إلشباع حاجات طرف : لذا ميكن القول أبن إجارة اخلدمات هي

عقد تلك اخلدمة وميتلك مزود اخلدمة آخر عن طريق عقد اإلجارة، فيمتلك املستأجر مبوجب ذلك ال
األجرة بشروط يتفق عليها الطرفان، ومثال ذلك اخلدمات التعليمية عندما تطرحها جامعة ما للراغبني يف 
إكمال حتصيلهم الدراسي، فالعقد يكون بني مزود اخلدمة وهي اجلامعة، والراغب يف إكمال تعليمه وهو 

مبيِِنة نوع الدارسة وجماهلا -د من الساعات الدراسية الطالب، حيث تلتزم اجلامعة بتوفري عد
يف فرتة مستقبلية أبجرة يتفقان عليه، ويبنيَّ يف العقد كل األمور اليت تزيل اجلهالة عن العقد  -وخصائصها

 وجتعل كل طرف على بينة فيما له وفيما عليه.
 : مفهوم املنفعة -

 : اً مث ببيان املقصود منها يف هذا البحث فهييتوضح مفهوم املنفعة ببيان تعريفها لغة واصطالح
 (4)."من النفع ضد الضر، يقال نَ َفعه بكذا فانتفع به": املنفعة يف اللغة -
هي الفائدة اليت حتصل ابستعمال العني، فكما أن املنفعة تستحص ل من الدار " :ويف االصطالح -

 (5)."بسكناها تستحصل من الدابة بركوهبا
كل ما يتوصل اإلنسان به إىل مطلوبه، وهذا يعين أن املنفعة تشمل كل ما ميكن استفادته   فاملنفعة إذاً هي

                                      
حمِمد بن حمِمد بن عبد الرزِاق احلسيين أبو الفيض امللِقب مبرتضى الزَّبيدي، دت، اتج العروس من جواهر القاموس، ؛ مرتضى الزبيدي (1)

 (.32/55جمموعة من احملققني، دط، مادة )خ د م(، )؛ دار اهلداية، احملقق
 (.13/424مادة )م ه ن(، ) لسان العرب،؛ ابن منظور (2)
مغين احملتاج، ؛ اخلطيب الشربيين؛ مل أجد من الفقهاء من أفرد اخلدمة بتعريف خمتلف، بل تؤخذ اخلدمة مبعناها اللغوي، ينظر (3)
(3/432 .) 
، خمتار 1995- 1415حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، ؛ (، الرازي8/359نفع(، )؛ لسان العرب، )مادة؛ ابن منظور (4)

 (.1/280جديدة، ) ةالطبعة طبعحممود خاطر، : بريوت، مكتبة لبنان انشرون، حتقيق-الصحاح، لبنان
 (.1/100(، )125؛ درر احلكام شرح جملة األحكام، )املادة؛ علي حيدر (5)
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كسكىن الدار وركوب الدابة والسيارة واآلالت وحنوها، وقيمة املنفعة املشتقة من أي سلعة  من الشيء
ملنفعة تتوقف على مقدار اإلشباع الذى جتلبه للمستهلك، فكل ما كانت مقدرة اإلشباع أعظم كانت ا

 أفضل وأكثر قيمة يف نظر املستهلك.
وعموماً فإن ) إجارة اخلدمات ( تطلق على العقد حني تكون الرغبة يف احلصول على منافع األشخاص 

 ومتويلهم يكون حتت مسمى إجارة اخلدمات أو )إجارة منافع األشخاص(. وأصحاب احلرف،
احلصول على منافع األشياء من مساكن أو  و)إجارة املنافع( تطلق على العقد حني تكون الرغبة يف

 حمالت أو معدات أو وسائل نقل، ومتويلهم يكون حتت مسمى إجارة املنافع ) إجارة منافع األشياء(.

 : مشروعية إجارة اخلدمات واملنافع: اثنيا  
 : فيما يلي أبني مدى مشروعية إجارة اخلدمات واملنافع واألدلة على ذلك

 : دماتمشروعية إجارة اخل -1

 (1)اتفق الفقهاء من أصحاب املذاهب األربعة على مشروعية إجارة اخلدمات املوصوفة يف الذمة،
واستدل الفقهاء على قوهلم ابألدلة املبيحة لإلجارة من الكتاب الكرمي والسنة النبوية املطهرة من مثل قول 

نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم يف احلَْ " : هللا تعاىل نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لِيَ تَِّخَذ حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ َياِة الدُّ
ٌر ممَّا جَيَْمُعونَ  أي  "سخرايً  "[ واملراد بقوله تعاىل 32: ]الزخرف "بَ ْعُضُهْم بَ ْعضاً ُسْخراِِيً َوَرمْحَُت َربَِِك َخي ْ

د يف مجيع النواحي مينع أن خيدم أحٌد العمل، ألن التسوية بني العباأن يسخر بعض لبعض ابخلدمة و 
فيستخدم األغنياء أمواهلم لدفع الفقراء للعمل  (2)أحدًا وهذا يفضي إىل خراب العامل وفساد نظامه،

ومن  (3)،فيكون ذلك املال سبباً لعيش الفقراء فينتفعون ابملال والغين ينتفع بعمل الفقري فيلتئم قوام الدنيا
شخص أن يليب مجيع حاجاته وأن يقوم جبميع أعمال فيكون حاجتهم إىل املعلوم أنه ال يستطيع كل 

خدمات بعضهم ماسة ليحصل على ما يريد وال سبيل إىل ذلك إال أبن يستأجر بعضهم اآلخر 
 لتحقيقها وهللا أعلم.

                                      
مغين احملتاج، ؛ بيين(، اخلطيب الشر 4/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )؛ (، الدسوقي15/80املبسوط، )؛ السرخسي (1)
 (.5/89املبدع، )؛ (، ابن مفلح2/352)
بريوت، -م، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، لبنان2000-ه  1421فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ؛ ( الرازي2)

 (.210-27/209األوىل، ) دار الكتب العلمية، الطبعة
م، اللباب يف علوم 1998-ه   1419ر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين، أبو حفص سراج الدين عم؛ النعماين (3)

 (.17/255األوىل، ) بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة-عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، لبنان؛ الكتاب، احملقق
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يب "واستأجر الن: قالت أهناعائشة رضي هللا عنها يف قصة اهلجرة،  ما ورد عنومن السنة النبوية املشرفة 
 (2)وهو على دين كفار قريش". (1)صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رجالً من بين الِديلهادايً ِخرِِيتاً 

...، .: ثالثة أان خصمهم يوم القيامة: قال هللا تعاىل ": قالأنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  كما ورد
 (3)."ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره -وذكر منهم-

هذا من وحي القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وقد استنبط الفقهاء منها ومن أمثاهلا جواز إجارة اخلدمات؛ 
ألهنا تدخل حتت مسمى اإلجارة، وقام الفقهاء بتقسيم اخلدمات اليت يتم تقدميها تبعًا ملقدمها من 

 : فيقولون أجري خاص وخدمات يقدمها أجري مشرتك األشخاص، فقسموها إىل خدمات يقدمها
يقتضي اليت تكون على مدة من الزمن حيث وهي اخلدمات : "املفرد"خدمات األجري اخلاص  -أ

ومثاله أن يتم االتفاق بني طرفني أن يعمل األجري  (4)،ليعمل لهتنفيذها تسليم األجري نفسه للمستأجر 
 .جري خاصخياطاً أو مدرساً أو موظفاً أو غريها من األعمال ملدة شهر مثاًل، فهذا أ

دداً على ما مت االتفاق فيعمل لديه زمنًا حم يكون على شخص بعينه يسلم نفسه لرب العمل فالعقد هنا
،  وحده ملستأجرعمله ونفعه خاص اب ألنهو ألجري اخلاص اب وسبب تسميتههما من األعمال، نعليه بي

تسليم المبضي املدة بعد ه و بتسليم نفسيستحق األجرة  هذا األجري، و كاملوظف واملدرس واخلادم وغريهم
 .السواًء أعمل أم 

هنا تكون اإلجارة واردة على خدمات )عمل( يقدمها شخص  :"العام"خدمات األجري املشرتك  -ب
بصاحب العمل بل يتقبل األعمال منه ومن  لكنه ليس خمتصاً ابملستأجر فقط، فال تكون خدماته حصراً 

 فال يسلم نفسه ألي شخص وإمناالوجه املتفق عليه، على  هعملغريه، فغاية املطلوب منه إكمال 
 ويضمن له تنفيذ العقد على الوجه املطلوب، ويف هذه األثناء يستطيع أن يتقبل األعمال من اآلخرين،

 (5)وينجز أعماهلم مجيعاً.
  (6) :التسليم هي واملشرتكوالعالمة الفارقة بني األجري اخلاص 

                                      
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن ؛ ، ابن األثرياملاهر الذي يهتدي ألخرات املفازة، وهي طرقها اخلفية ومضايقها؛ اخلريت (1)

بريوت، املكتبة -م، النهاية يف غريب احلديث واألثر، لبنان1979-ه  1399حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري،
 (.2/19حممود حممد الطناحي، )-طاهر أمحد الزاوى : العلمية، حتقيق

مل يوجد أهل اإلسالم، رقم إذا  ستئجار املشركني عند الضرورة، أوابب ا؛ اإلجارة، ابب؛ صحيح البخاري، كتاب؛ ( رواه البخاري2)
(2263.) 
 ( سبق خترجيه.3)
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/13حاشية الدسوقي، )؛ (، ابن عرفة الدسوقي3/245اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (4)
 (.5/305املغين، )؛ قدامة املقدسي (، ابن2/352)
 املراجع السابقة. (5)
 (.13القره داغي؛ اإلجارة على منافع األشخاص، ) (6)
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، فهو ميلك نفعه ملدة اتفقا لعملا ربنفسه ل تسليمعليه جيب  سةفردًا كان أو مؤس األجري اخلاصف -
مل يكلف بعمل،  عليها وال جيوز لألجري اخلاص التزام عمل آخر يف نفس الوقت لشخص آخر، لذا فإن

، لورود العقد على شخصه أصالة دون تقصري فإنه يستحق األجراملوكل إليه العمل يستطع اجناز أو مل 
 والعمل تبع له.

فرب  العمل، لربتسليم نفسه إىل إلزامه بدون املوكل إليه ما األجري املشرتك فواجبه هو إمتام العمل أ -
العمل ال خيتص به يف تلك املدة بل يستطيع أن يتقبل األعمال منه ومن غريه، فالعقد قد ورد أصالة يف 

مبن ينوب عنه فال بتسليم العمل والشخص تبع له، لذا فاملشرتك يستحق األجرة بتمام العمل بنفسه أو 
 للنفس عندما يكون األجري مشرتكاً.

وما يهمنا من نوعي إجارة األشخاص هو األجري املشرتك؛ ألنه هو من تنطبق عليه شروط إجارة  -
املوصوف من كون اخلدمة متعلقة بذمته ال بشخصه، فيستطيع تنفيذ مقتضيات العقد بشخصه أو آبخر 

على  وبة، ومثاله أن يتفق طرفان حتت مسمى عقد إجارة املوصوف يف الذمةتنطبق عليه املواصفات املرغ
خياطة ثوب مبواصفات حمددة، ففي هذه احلالة يستطيع الطرف الذي ألزم ذمته خبياطة الثوب أن يقوم 

 خبياطته بنفسه أو عن طرق خياط آخر يستطيع أن خييط الثوب ابملواصفات املتفق عليها.

 : افعمشروعية إجارة املن -2
استدل الفقهاء على جواز إجارة املنافع مبا سبق من آايت وأحاديث كوهنا تدل على مشروعية اإلجارة 
ابلعموم دون تفريق بني كوهنا منافع أوخدمات، فاآلايت عامة وتؤخذ على عمومها لعدم وجود 

 (1)املخصص هلا، فتكون إجارة املنافع مشروعة.
ذاهب الفقهاء يف مالية املنافع، كوهنا األصل اليت تنبين عليها ابقي ورمبا يستحسن أن نذكر يف البداية م

 : املسائل اليت تتعلق ابملنافع وهي كالتايل
 : اختلف الفقهاء يف مالية املنافع على قولني

مالية الشيء تعين قابليته للتمول وادخاره لوقت احلاجة إليه، ومبا أن املنافع ليست فيها  إن :فقال احلنفية
فصفة املالية تنبين على التمول وقابلية  ؛أموااًل متقومة يف حد ذاهتالصفة فهي ابلتايل ال تعترب هذه ا

، فال تمن العدم إىل حيز الوجود تالشخرجت زمانني، فكلما لاملنافع أعراض ال تبقى ف ،االدخار
كن ادخاره لوقت "موجود مييل إليه الطبع، ومي: وذكروا يف تعريف املال أنه (2)يُتصور فيها التمول،

                                      
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )؛ (، الدسوقي15/80املبسوط، )؛ السرخسي (1)
 (.5/89املبدع، )؛ (، ابن مفلح2/352)
 .(36/33سوعة الفقهية الكويتية، )املو  (2)
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فخرجت املنفعة ألهنا غري موجودة، وال ميكن ادخارها، فاملنفعة ملك ال مال، ألن امللك ما  (1)احلاجة"،
من شأنه أن يُتصرف فيه بوصف االختصاص، أي ختتص املنفعة ابألشخاص، واحلنفية يعدون املنافع 

 : أموااًل متقومة يف حالتني
 كاإلجارة.   إذا ورد عليها عقد معاوضة: األوىل
إذا كانت يف عقد النكاح، وذلك على خالف القياس وما كان على خالف القياس فغريه عليه : الثانية

 (2)ال يقاس.
اهتا، والعني ُتضمن و لذتقصد ملنافعها ال األعيان ، فذاهتاد إن املنافع أموال حب :وقال مجهور الفقهاء

والشارع قد اعترب  ،عامالهتميف تعرف الناس لك ى ذلتضمنها املنافع، وما ال منفعة فيه ال ُيضمن، وعل
هذه املالية يف املنافع يف عقد اإلجارة وهو من العقود املالية اليت يقابل فيها عوض بعوض، ولو مل تعترب 

منافع األعيان اليت ميتلكها الناس أمواًل لتسببت يف ضياع حقوق الناس وألغرت الظلمة ابالعتداء على 
"املنافع ليست أموااًل على احلقيقة، بل على : وقال اخلطيب الشربيين (3)،نه شريعتناوهذا نقص تتنزه ع

 (4)ضرب من التوسع واجملاز، بدليل أهنا معدومة ال قدرة عليها".
وبعد هذه املقدمة عن مالية املنافع ميكن أن نقول أنه رغم خالف الفقهاء يف مالية املنافع لكن يف ما 

رة املنافع املوصوفة يف الذمة فإن الفقهاء متفقون على جوازه ومشروعيته، حنن بصدده من موضوع إجا
وهو عقد  فبالنسبة للحنفية تكون إجارة املنافع املوصوفة يف الذمة جائزة لورودها يف عقد املعاوضة

 اإلجارة، ابلنسبة لباقي الفقهاء فهي قابلة ألن تكون حمل عقد لكوهنا من األموال، واألموال غالبًا ما
تكون أحد طريف عقد املعاوضة، إذا فإجارة املنافع املوصوفة يف الذمة جائزة عند مجيع الفقهاء دون 

 استثناء وهللا أعلم.

 : خصائص اخلدمات واملنافع :اثلثا  

  (5) :تتميز اخلدمات واملنافع مبجموعة من السمات واخلصائص أمهها 
 ادي.امليز احلذات  لسلع ن ملسها، خالفاً لال متلك وجوداُ مادايً فهي غري حمسوسة وال ميك -أ

                                      
 (.5/51حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (1)
 .املرجع السابق (2)
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف، ؛ القرايف(، 36/33املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (3)

؛ (، ابن قدامة12-5/12روضة الطالبني، )؛ (، النووي8/282الطبعة األوىل. ) ،اإلسالميبريوت، دار الغرب  -لبنان، الذخرية، 1994
 (.3/6شرح منتهى اإلرادات، )

 (.2/2مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (4)
 (.37ضوابط إجارة اخلدمات، )؛ عبد احلق محيش (5)
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العادة التداول واالنتفاع بل اخلدمات فال قابلية يف ، ال ميكن ختزينهاتنتج وتستهلك مباشرة ف -ب
فمكان اإلنتاج العميل أمامه،  مبجرد ظهور هامقدممن ِقبل صنعها تستهلك مبجرد إنتاجها، حيث يتم 

 واالستهالك يف اخلدمات واحد.
اخلدمة  او تقدميه ابعد تقدميها، فبعد إعدادهواملراجعة لفحص اة يقابلعلىى  دمات ال حتتوياخل -ج 

فمجال اخلدمات بني املقدم والطالب مبين ومراجعة مواصفاهتا،  اخلدمة أتملمقدمها لطالبيها ال يستطيع 
 (1)دمة.اخل هقبل تقدمييف املقدم ر اجلودة والتميز توف يستوجب فهو، البشريالتفاعل على 

ات، فدقة البياانت اليت يقدمها وشكلها يساعد إنتاج اخلدممسامهة العميل فعالة بشكل عظيم يف  -د
بشكل كبري يف إجناح اخلدمة املقدمة ابلطريقة املطلوبة، حىت تكون متوافقة بدرجة كبرية مع تطلعاته 

 (2)وأمنياته ورغباته من هذه اخلدمة.
فاملؤسسات اليت حتظى بثقة شرحية كبرية من العمالء  يها،الطلب عل الثقة يف مزود اخلدمات يولد -ه 

اخلدمة، لثقتهم  جتعلهم يقصدوهنا للحصول على تلك اخلدمة دون غريها من املؤسسات اليت تنتج نفس
 (3) هبا ومبا تنتجه.

فإنه يف تغري مستمر،  مورغباهت العمالء ، فطاملا أن حاجاتتهارنمبعرض اخلدمات تتميز عملية  -ح 
ها وتسهيلها بطريقة تضمن اشباع حاجات العمالء مبا حيقق له وتطوير  ابداع خدمات جديدةميكن 

 (4).الرضا التام من تلك اخلدمة
 .فتنشط يف فرتة وتضعف يف أخرىاخلدمات للعوامل املومسية  كثرياً ما ختضع  -ط
الثابتة اليت ينبغي توفره يف  املعايري، فبالرغم من نوعية كل عميل تستوجب مراعاةبعض اخلدمات  -ي

أصعب ما  مواصفات اخلدمات إال أهنا ارتباطها وثيق جدًا مبتطلبات كل عميل مبفرده، وهذا غالباً 
اخلدمة  مزود، ورمبا يضيق االهتمام الشخصي بكل عميلعليهم  يتوجباخلدمات، حيث  مزودوا يواجهه

مبرور الوقت، وعلى سبيل املثل قيام بعض  يف ذلكه سيستشعر املتعة ، ولكناألمرذرعاً من ذلك يف بداية 
املؤسسات بتوفري خدمة القيام ابحلفالت من أعراس وغريها، فلتحضري هذا احلفلة عليهم مراعاة ميول 
صاحب احلفلة ورغباته الشخصية فيما جيب توافره يف احلفلة من نوع الطعام واملشروابت وغريها من 

 (5)لعميل اخلاصة.األمور اليت تدخل يف إطار ميول ا

                                      
 (.37ضوابط إجارة اخلدمات، )؛ عبد احلق محيش (1)
 ق.املرجع الساب (2)
 (.36ضوابط إجارة اخلدمات، )؛ عبد احلق محيش (3)
care-customer-and-service-http://184.107.238.4/customer- موقع بيت.كوم للخدمات، (4)

service.html-customer-of-concept-the-19enc/642 
 املرجع السابق. (5)
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 ويضاف إىل ما سبق من خصائص ما يلي:
نتاجها من قبل إنظم الذي تقوم به الشركات، ويتم ومن خصائصها أهنا تتم عرب التخطيط امل -ك

أشخاص قد تدربوا عليها وعرفوا السبيل إىل تطويرها وكيف يتم إرضاء األشخاص وإعطاء النصائح 
 الدقيقة ملستهلك اخلدمة.

حتصيل كل شيء من قبل العميل، النشغاله  العظيم يف اجلهد والوقت للعميل، لعدم إمكانية التوفري -ل
 يوفر عليه العناء يف احلصول عليها. أبموره املعاشية األخرى، مما

توفرها أبمثان متناسبة مع املستوى املعيشي، وقابليتها للخضوع ملطالب العميل من حيث اجلودة يف  -م
 ليف اإلنتاج.الصنع أو من حيث تكا

دخوهلا يف جوانب احلياة كافة، من تعليم وصحة ورحالت وحفالت واتصاالت وغريها من أمور  -ن
  العمالء.حيتاجها  عات كبري تشمل خدمات عظيمةإمكانية متويل قطاو احلياة املتنوعة، 

 : أمهية قطاع اخلدمات واملنافع: رابعا  

املنافع واخلدمات حبيث حتتل مكانة عالية ونسبة كبرية  يقوم معظم اقتصاد الدول يف عصران احلاضر على
من هذا االقتصاد، فال يقتصر األمر اآلن على انتاج واستهالك اخلدمات واملنافع بل يتعداه إىل طرق 
انتاجها اليت تشهد تسارعًا كبرياً جداً وخاصة من شركات القطاع اخلاص اليت تشهد مستوايت كبرية من 

إىل ذلك تنافس جمموعة من اخلدمات العامة اليت أصبحت تدخل يف األسواق  التنافس بينها إضافة
وأصبحت هذه اخلدمات تغطي معظم جماالت احلياة، فتوفرها الشركات  (1)،التنافسية للمرة األوىل

املتخصصة هبا بطرق حتفظ األوقات واألموال للعمالء، ومع وجود التنافس فيها فإنه يؤدي إىل التسارع 
 حاجات املستهلك مبا يوفر له األفضل من حيث اجلودة والسعر. إىل تلبية

وفيما يتعلق ابملنافع فإهنا أتخذ حيزًا واسعًا من بني األمور اليت يهتم هبا اإلنسان، وتدخل يف جماالت 
شىت من حياته، وتعد من املقومات األساسية اليت ال يستطيع اإلنسان أن يستغين عنها، وتنبع أمهية 

أهنا هي مقصود األعيان وألجلها تُقتىن، فاقتناء العني إمنا يكون ملا تتضمنه من منافع تشبع  املنافع من
حاجات األشخاص، وتزداد املنفعة أمهية مع عظم الفائدة اليت جتلبها للشخص، فمنفعة السكن مثاًل هي 

ة ياملنافع البالغة األمههله هي من من أعظم املنافع اليت حيتاجها اإلنسان، فوجود بيت يلم مشل اإلنسان أب
عى طوياًل لتوفريها، وكذلك املنفعة اليت جينيها من وسائل لعصور ومن أجلها يكد اإلنسان ويسعلى مر ا

 ختلف أشكاهلا قدميها وحديثها.النقل مب

                                      
 (.39ضوابط إجارة اخلدمات، )؛ عبد احلق محيش (1)
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 : احلاجة لتمويل اخلدمات واملنافع: خامسا  
 : وتتمثل فيما يلي ريةعلى مستوايت كثتتميز اخلدمات واملنافع بكون احلاجة إليها عامة 

 : على مستوى األفراد -1
حاجة األفراد لتغطية حاجاهتم الضرورية يف خمتلف تظهر حاجة األفراد إىل هذه األداة التمويلية يف ظل 

اجملاالت احلياتية من دراسة وسياحة وصحة ونقل وغريها، فاحلاجات كثرية واملوارد قليلة وابلتالية تكون 
، وهذه األمور ميكن حتقيقها واشباعها من خالل إجارة ثل هذه األداة التمويليةحاجة األفراد ماسة مل

 .بعيداً عن الوسائل الربوية وخماطر التعثر يف أدائه اخلدمات واملنافع
 : وتظهر احلاجة إىل هذه األداة من خالل عدة أمور أمهها: املؤسسات املالية على مستوى -2

مما جيعل هذه السيولة ، يف إجارة املنافع واخلدمات تكها املؤسسااليت متتلالسيولة فائض توظيف  -أ
 .الفائضة مصدراً لدر أرابح إضافية للمؤسسة

 فيه تنشطمسامهة يف خدمة اجملتمع الذي احلد من مشاكل البطالة والفقر وابلتايل تكون املؤسسات  -ب
  يف اجملتمع من فقر أو غريها. ويف ذلك حتقيق لرسالتها املنشودة يف احلد من بعض الظواهر املرضية

اجملتمع من استغالل وجشع وطمع املرابني، بتوفري أداة إسالمية حتقق املطلوب وتشبع  محاية -ت
 احلاجات بطريقة مشروعة ودون استغالل.

 . مساعدة أصحاب االحتياجات يف دفع رمسهم من تكاليف عالج أو دراسة أو غريها.املسامهة يف  -ث
زايدة االستثمار وتطوره العمل على اجملتمع  ورقي االقتصاديةاالجتماعية و التنمية  يف امهةاملسوأخريا  -ج 

 (1).وتنشيطه
  

                                      
م، متويل املنافع واخلدمات يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية  2013أاير  16 – 15؛ أمحد حممد اجليوسي وعلي سليمان الشطي (1)

 (.9لمي الثاين اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، جامعة عجلون الوطنية، )األردنية، حبث مقدم إىل املؤمتر الع
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 دمات واملنافع املوصوفة يف الذمةإجارة اخلضوابط  :املطلب الثاين

سبق وأن قلنا أن إجارة اخلدمات واملنافع ابتت تشمل قطاعات واسعًة جداً من اقتصادايت الدول، وهي 
وعة تشمل املباح واحملرم، فكان البد من وضع ضوابط متيز ما جيوز عما ال جيوز، لذا فعند االتفاق متن

 :على إجراء عقد إجارة خدمات أو منافع موصوفة يف الذمة جيب االلتزام ابلضوابط الشرعية اآلتية
االلتزام وهذا الضابط يبني ضرورة : أن تكون اإلجارة واردة على خدمة أو منفعة مباحة شرعاً  -

وهذا الضابط  (1)أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها يف استئجار وأتجري اخلدمات واملنافع،
شامل لكل املعامالت اإلسالمية، فيجب أن تكون اخلدمة أو املنفعة املوصوفة يف الذمة مباحة 

ومها، لذا فال وهذا الضابط احرتاز عن املنافع احملرمة مثل االستئجارعلى الغناء وآالت الطرب وحن
جيوز أن يتم االتفاق مع شركة تقوم بتجهيز احلفالت وكل مستلزماهتا على أن يكون من ضمن 

ابطلة الشتماله على التجهيز تقدمي املسكرات واألغاين وغريها من احملرمات، فهذا العقد 
  خدمات حمرمة.

ور التصرفات منهما واألهلية هي صالحية الطرفني لصد (2):أن يكون للعاقدين أهلية األداء -
على وجه يعتد به شرعاً، فمن يلتزم يف ذمته خدمة أو منفعة جيب أن يكون أهاًل للتعاقد فامهاً 

 خلطاب لصيغة العقد حىت يكون على دراية مبتطلبات العقد وواجباته.
أن تكون صيغة العقد واضحة بينة يف الداللة على إرادة املتعاقدين سواء أكانت ابلقول أو  -

 (3) .القبولاإلجياب و ابة فيجب أن تتوافر فيها شروط ابلكت
 اخلدماتاملنافع و وهذا الضابط من أهم ضوابط إجارة  (4)أن تكون اخلدمة أو املنفعة معلومة، -

املوصوفة يف الذمة، فاخلدمات واملنافع املعلومة يتبني لك طرف ما له وما عليه، فال يكون هناك 

                                      
يف الفقه  -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 49ينظر: محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (1)

 -م للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسده داغي )حبث مقحمىي الدين القر  أ. د. علي؛ اإلسالمي، وقانون العمل
 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية

يف الفقه  -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 49ينظر: محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (2)
 -م للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسدحمىي الدين القره داغي )حبث مق أ. د. علي؛ قانون العملاإلسالمي، و 

 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية
يف الفقه  -سة فقهية مقارنة درا-اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 49ينظر: محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (3)

 -م للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسدحمىي الدين القره داغي )حبث مق أ. د. علي؛ اإلسالمي، وقانون العمل
 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية

يف الفقه  -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ ه داغيالقر (، 49ينظر: محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (4)
 -م للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسدحمىي الدين القره داغي )حبث مق أ. د. علي؛ اإلسالمي، وقانون العمل

 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية
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املنضبطة مة واملنفعة حتديداً منضبطاً من خالل األوصاف خالف أو نزاع، حيث يتم حتديد اخلد
ما يسلم معه من النزاع واخلالف، وهنا البد مو أن يكون مدار العقد واألجرة واملدة ومتعلقاهتا، 

على حتقيق املواصفات املطلوبة يف اخلدمة واملنفعة يف ذمة املؤجر ال من عني معينة، وهذا هو ما 
  ابلذمة.يتميز به العقد املتعلق 

تخلو املعاملة مما يؤدي هبا إىل وطريقته فأن تكون األجرة حمددة معلومة مبقدارها ووقت سدادها  -
 (1) .الشقاق واخلصام والنزاع

 بني قاالتفا يكونحيث : اخلدمة طالباملؤسسة املالية و بني  يكون االتفاق ابتداء جيوز أن -
اخلدمة املنفعة و وم املؤسسة املالية بتقدمي هذه مثاًل، مث تق يةتعليموبني مؤسسة  املؤسسة املالية

 (2) للراغبني ابحلصول عليها.
االبتعاد عن الصورية يف إجارة املوصوف وكذلك احملظورات الشرعية اليت تكتنف بعض  -

أبرم بني املؤسسة ومزود يف الذمة اليت  جارة املوصوفإ عقد الربط بني فال جيوزاملعامالت املالية 
بتطلب قبضه قبل  ألن املوصوف يف الذمة عقد اإلجارة بني املؤسسة وعميلها؛اخلدمة وبني ال

يكون من قبيل اإلجارة العكس ف حصولأما  التصرف فيه، فهو حقيقة من قبل اإلجارة املتوازية،
 (3) القرض بفائدة وغري ذلك. وعدم الربط الجتناب بعض احملظورات مثل من الباطن،

فاإللغاء قد ينطوي على خسائر للجانبني فتتوقف اخلدمة ، مدته يفلإللغاء عقد العدم قابلية  -
عن املستأجر وقد يصعب على املؤجر إعادة أتجريها أو تسويقها فضاًل عما سيلحقه من 

[وقول رسول 1: ]املائدة"اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ " : لقوله تعاىل (4)خسارة مادية،
 (5)رر وال ضرار". " ال ض: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

وذلك فيما ال خيالف النصوص والضوابط : لتزام بقواين العمل ولوائحه امللزمة يف الدولةاال -

                                      
 املرجع السابق. (1)
 (.50محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (2)
 املراجع السابق (3)
يف الفقه  -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 49ينظر: محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، ) (4)

 -جلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسم للمدحمىي الدين القره داغي )حبث مق أ. د. علي؛ اإلسالمي، وقانون العمل
 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية

سنن ابن ؛ (، ابن ماجه2340من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم )؛ أبواب األحكام، ابب؛ سنن أيب داود، كتاب؛ رواه أبو داود (5)
ابن حجر ؛ "فيه انقطاع"، ينظر؛ (، قال ابن حجر العسقالين2341حقه ما يضر جباره، رقم ) من بىن يف؛ األحكام، ابب؛ ماجه، كتاب

السيد عبد : بريوت، دار املعرفة، حتقيق-أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، لبنان؛ العسقالين
 (.2/282هللا هاشم اليماين املدين )
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 (1)الشرعية.
 ويضاف إىل ما سبق ما يلي:

كون املنفعة متقومة احرتازاً من التافه احلقري الذي ال يقابل بعوض، فاملنفعة أو اخلدمة جيب أن  -
يف مقابلها، مثل أن يستأجره لقول كلمة واحدة غري مفيدة فإنه  تكون ذا قيمة يصح بذل املال

 ال جيوز ذلك.
أن يكون املؤجر قادرًا على تسليم اخلدمة واملنفعة للمستأجر، وقد مثَّل الفقهاء للقدرة على  -

لزمات العقد قدرة املستأَجر على الكالم تالتسليم ابألخرس وذلك عندما عندما يكون من مس
غري أنه يف عقد إجارة  (2)ستئجار األخرس للكالم فهو غري قادر على ذلك،ابالحرتازا من ا

املوصوف يف الذمة يستطيع األخرس أن يعقد مثل هذا العقد؛ ألن العقد مالزم لذمته ال 
 وفر من له القدرة على ذلك.يتطيع فإنه يستطيع أن لشخصه، فإن كان هو ال يس

  

                                      
يف الفقه  -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 51بط إجارة اخلدمات واملنافع، )محيش: ضوا (1)

 -م للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث( الدورة الثامنة عشرة جمللسدحمىي الدين القره داغي )حبث مق أ. د. علي؛ اإلسالمي، وقانون العمل
 .م 2008يوليو  -ه  924رجب  -ابريس مجادى الثانية

 (.4/9الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )؛ القرايف (2)
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 ملنافع املوصوفة يف الذمةاملطلب الثالث: مناذج إلجارة اخلدمات وا
اليت ترد يف إجارة اخلدمات واملنافع املوصوفة يف الذمة، على  كر هنا جمموعة من النماذج والصورسأذ 

 : التفصيل التايل
 : إجارة خدمات موصوفة يف الذمة -أ

 : فيما يلي بيان لبعض أنواع اخلدمات اليت ميكن متويلها عن طريق ما يسمى بتأجري اخلدمات
هي خدمة متويلية هتدف لالستفادة من فرص  :لدراسة يف اجلامعات وخاصة يف الدراسات العلياا -1

التعليم والتدريب املتوافرة، وتنمية املهارات لدى شرحية واسعة من الشباب الراغب مبستقبل مشرق 
من ليعتمدوا فيه على أنفسهم، حيث يقوم املصرف اإلسالمي بعقد جمموعة من االتفاقيات مع عدد 

أفضل املراكز واملعاهد التعليمية املرموقة، واجلامعات ذات الكفاءة العريقة واخلربة العالية حيت تتيح الفرصة 
الطيبة لكل طاب العلم واملعرفة ملواصلة مسريهتم التعليمية أبيسر السبل، وأفضل وسائل التمويل املتاحة 

 (1) واملباحة شرعاً.
 : قدمة من املصرف اإلسالمي يتينب لنا ما يليوعندما نقوم بتحليل هذه اخلدمة امل

اخلدمة هو الراغب يف مزود اخلدمة هو املصرف اإلسالمي أو أي مؤسسة، وطالب : أطراف العقد -
 الدراسي. هإكمال حتصيل

عدد من الساعات الدراسية ذات جمال واختصاص معني يقدمها مزود اخلدمة : اخلدمة املقدمة هي -
 عليها، واليت غلباً ما تكون يف فرتة مستقبلية اتلية للعقد.للراغبني يف احلصول 

يتوجب على الطرف الراغب يف اخلدمة دفعه كما يتفق عليه الطرفان يف العقد ويف املوعد : األجرة -
 املتفق عليه.

 : بيان للعقد -
العلمي يف جمال  يقدم البنك أو املؤسسة الفالنية )اسم املؤسسة( خدمة التعليم للراغبني إبكمال حتصيلهم

الدراسة املصرفية اإلسالمية من قبل معاهد أو جامعات إسالمية مشهورة يف اجملال املصريف اإلسالمي 
رايل سعودي للساعة الدراسية الواحدة، مع العلم أن عدد الساعات للربانمج هي  100أبجرة قدرها 

كرتوين لؤسسة أو زايرة املوقع اإلساعة دراسية، فعلى الراغبني يف التسجيل مراجعة البنك أو امل 200
 : التابع هلا

 : الشرح والتأصيل الشرعي -
وهي الصورة املتقدمة اليت ذكرهتا مع وجوب توافق اإلجياب والقبول من الطرفني،  :صيغة العقد -

 ليعلم كل طرف ما له وما عليه.
                                      

 (.41محيش: ضوابط إجارة اخلدمات واملنافع، )  (1)
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فخدمة التدريس  العقد هو إجارة خدمة تعليم موصوفة يف الذمة،: التكييف الفقهي هلذا العقد -
لساعات يف املصرفية اإلسالمية مرتبطة بذمة البنك أو املؤسسة، يقدمها من جامعات أو معاهد 
غري معينة وهذا جيعله يف َسَعٍة بتغيري اجلامعة عند عدم توفر الشروط فيها، أو تغيري املدرس عند 

الذمة طاملا أن املدرس عدم كفاءته، مث إن تعيني اجلامعة ال يسلب عند العقد كونه موصوف يف 
 غري معني.

 جيب أن يتوفر يف العاقدين سواًء البنك أو طالب اخلدمة أهلية األداء لصحة العقد.: العاقدان -
ساعة دراسية يف جمال املصرفية اإلسالمية املقدمة من قبل معاهد أو  200هو  :حمل العقد -

وم للطرفني، وجيب هنا أن ال جامعات ذات ابع يف هذا اجملال، وحمل العقد مباح شرعًا ومعل
تقوم بتقدمي الساعات الدراسية، بل يتم حتديدها فيما بعد، اسم املعهد أو اجلامعة اليت س يذكر

وهذا ما مييز اإلجارة املوصوفة من اإلجارة املعينة، فيجب تعني اجلامعة يف اإلجارة املعينة ويتم 
يف اإلجارة املوصوفة بل أي جامعة تفي تقدمي خدمة التعليم منها فقط، فيما ال يتم التعيني 

 ابلغرض جيوز أن يتعاقد معها البنك أو املؤسسة لتقدمي اخلدمة حمل العقد.
رايل لكل ساعة دراسية، وهذا من أهم شروط العقد،  100األجرة حمددة يف العقد ب  :األجرة -

ول وترجح للباحث أما مسألة دفعها يف جملس العقد أو أتخريها فقد مت مناقشتها يف الفصل األ
جواز أتخريها عن جملس العقد إذا كان العقد بلفظ اإلجارة وجتنب ذكر السلم تبعًا ملذهب 

وإذا كان جيوز أتخري األجرة كاملة فجواز كوهنا ابلتقسيط أوىل يف القول هبا  (1)املالكية واحلنابلة،
 وهللا أعلم.

ني عقد اإلجارة مع العميل املستفيد حىت وبالعقد الذي أبرم مع مزود اخلدمة أما عدم الربط بني  -
 القرض بفائدة وغري ذلك.يف املعامالت مثل الصورية و عية بعض احملظورات الشر نبتعد متاماً عن 

إذا مت العقد بني الطرفني فإنه يكون غري قابلة للفسخ ملا جيرُّه من ضرر على أحد طريف العقد أو  -
 العقد، ورمبا ميكن أن جيوز الفسخ برضى الطرفني، على الطرفني، ويتم التحرز عن ذلك ببيانه يف

أو أنه يتم االتفاق يف العقد على أنه من يطلب الفسخ يتحمل ما جيره على الطرف اآلخر من 
 خسارة.

 :خدمة حتويل األموال أو شحن البضائع -2
هد والوقت، إن خدمة حتويل األموال أو شحن البضائع خدمة مهمة تقوم هبا شركات كثري توفر علينا اجل

حيث أيخذ العميل ما يريد شحنه ويدفعه إىل الشركة فتقوم بتفحصها مث املوافقة على شحنها مقابل 

                                      
 وقد سبق احلديث عن ذلك يف الفصل الثاين. (1)
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فإذا  (1)مبلغ من املال، مث يعطى العميل وثيقة تبني استالم البضائع كما تبني مكان التوصيل وزمانه،
 :  لنا ما يلينظران إىل هذا العقد يف ضوء األحكام والضوابط اآلنفة الذكر يتبني

إال أن تكون لشحن أمور حمرمة فتكون غري –هذا العقد جائز شرعًا فاخلدمة معلومة ومباحة  -1
 األجرة معلومة ومدفوعة عند التعاقد، مما جيعل العقد صحيحاً على املذاهب األربعة. -2-جائزة

 زمان التسليم ومكانه معلوم لكال املتعاقدين. -3
 ن األحكام والشروط اليت سبق ذكرها. وتنطبق عليها غريها م -4

غري أن بعض هذه الشركات املقدمة خلدمة شحن البضائع قامت بتعديل على هذه اخلدمة، فعندما يريد 
العميل إرسال شيء ما عن طريقهم خيريونه بني أن يدفع أجرة النقل اآلن، وبني أن يدفعها املرسل إليه 

ى إجارة اخلدمات املوصوفة يف الذمة أم أنه عندما تصل إليه، فهل هذا التعديل يبقي ا لعقد حتت مسمَّ
 يندرج حتت عقد آخر غري إجارة املوصوف يف الذمة؟

إن العقد الذي ينظم هذا االتفاق هو عقد إجارة خلدمة شحن موصوفة يف الذمة أبجرة معجلة أو 
د رة ال ينزع عنه كونه إجارة موصوفمؤجلة، فتأجيل األج ت الشركة إبيصال البضائع يف الذمة، فقد تعهَّ

إىل املكان احملدد أبجرة حمددة يف العقد وقد قام بتحرير وثيقة تثبت ذلك، فالعقد مشتمل على مجيع 
اء وقت دفع األجرة، فإما أن نثرة املوصوف يف الذمة الصحيح ابستخصائص وأحكام وضوابط عقد إجا

عند استالم البضائع، وهذا غري جائز عند  يتم الدفع من قبل العميل املرِسل أو من قبل املرسل إليه
املذهب الشافعي، الذي يوجب دفع األجرة يف جملس العقد، وهذا العقد صحيح متامًا ابلنسبة لباقي 
املذاهب خاصة عند املذهب املالكي الذي جييز أتخري دفع األجرة عند الشروع ابلعمل، فالشركة ألزمت 

يف الوقت املتفق عليه، وقد شرعت ابلعمل أبن استلمت البضائع  ذمتها نقل البضائع إىل املكان املطلوب
وبدأت إبجراءات نقل البضائع من مجعها وتوثيقها ابلعدد والوزن وما تنضبط به من أمور، وهبذه الطريقة 
يكون العقد قد تضمن ما جيعله صحيحاً، ابإلضافة إىل انتفاء حمذور الكالئ ابلكالئ، فقد بدأت الشركة 

مة الشحن وهذا ال يكون كالًئ، أم األجرة فيتم دفعها عن االستالم، فهو هنا معجل مبؤجل، بتقدمي خد
 فيكون جائزاً وهللا أعلم.

ورمبا يستحسن ذكر فوائد هذه الطريقة يف دفع األجرة، فرمبا يكون االتفاق بني العميل املرِسل وبني 
حن على املرسل له، وهبذه الطريقة هو املرسل له )سواء أكان شخصًا أو شركة( أبن تكون تكاليف الش

من يقوم بدفع رسوم النقل عندما تصل البضائع إليه، وهذا فيه تسري املعامالت وحفظ ملال العمالء لعدم 
احلاجة إىل إرسال مثن نقل البضائع مرة اثنية بعد وصول البضائع، بل يدفعها هو عند استالمها، وهللا 

 أعلم.

                                      
 وهذه الطريقة كان العمل عليها يف شركات الشحن يف سوراي حبسب خربة الباحث وتعامله معها. (1)
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 : اخلدمات الصحية -3
بعض الناس من أصحاب األمراض املزمنة اليت حيتاجون فيها إىل عمليات جراحية أو أدوية ابهظة حيتاج 

التكاليف إىل أموال طائلة للعالج، وهم يف الغالب ال ميلكون أجر هذه العملية يف احلال وقد ال جيدون 
عينهم على هذه من يعينهم بقرض حسن أو صدقة يتربعون هبا إليه، لذا فهو يف أمس احلاجة إىل ما ي

التكاليف، فتقوم هذه األداة التمويلية بتلبية حاجاهتم تلك، فُتأمن هلم الرعاية الصحية، فيتقدم العميل 
على  (1)بطلب متويل إجراء عملية مثاًل إىل املصرف اإلسالمي حتت عقد إجارة خدمة صحية موصوفة،

 : النحو التايل
يذكر اسم الداء أو نوع –رعاية صحية للداء الفالين  هلقد بني العميل واملصرف على حتصييكون الع -أ

على أن يكون العقد بينهما عقد إجارة خدمة صحية موصوفة يف الذمة أبجر معلوم، وهذا ال  -العملية
 مانع منه شرعاً بل هو مطلوب شرعاً ملا فيه من حفظ النفس اليت هي من الضرورايت اخلمس.

على حسب -ها بني طريف العقد مقسطة على عدد من الشهوريؤدي العميل األجرة املتفقة علي -ب
، وهذا أيضًا جائز، وجواز تقسيط األجرة على شهور معدودة معلومة مبين على قول -االتفاق بينهم

 الفقهاء اجمليزين لتأجيل األجرة.
 : السفر -4

، أو للسياحة قد يكون الشخص يف حاجة ألن يسافر لزايرة أهله، أو مراجعة معاملة له يف بلد آخر
فتكون إجارة اخلدمات  واالستجمام أو احلج والعمرة وهو ال يقدر على حتمل املصاريف يف احلال،

ى خدمةوقد جاء يف موقع بن (2)املوصوفة يف الذمة حاًل مناسبًا له، " ك دوحة اإلسالمي حتت مسمَّ
من  ": وقع يف بيان املنتجمنتج يسهل ملن يرغب يف القيام ابحلج أو العمر أداءمها وقال امل 3لبيك "

أجلك، ولتحقيق اهلدف األمسى لشعرية الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وكما عِودانكم يف الدوحة 
لتمويل  [لبيك]اإلسالمي، قمنا ابلتعاون مع جمموعة متميزة من محالت احلِج والعمرة بتصميم منتج 

دون عناء أو مشقة؛ فتحقق أمنية العمر يف طاعة احلِج والعمرة، حىت يتسىِن لك ولعائلتك أداء الفريضة 
مزااي ) لب ِيك ( خلدمات احلِج والعمرة ، ولتكون من الذين استطاعوا إليه سبيالً  -عزَّ وجلَّ  -هللا 

 : ذكروا جمموعة من امليزات اليت تتوفر يف هذا املنتج وهي: والسياحة
 معتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. -
 قساط ويف فرتة الِسدادمرونة يف األ -

                                      
متويل املنافع واخلدمات يف املؤسسات  ؛أمحد حممد اجليوسي وعلي سليمان الشطي(، 39محيش؛ ضوابط إجارة املنافع واخلدمات، ) (1)

 (.15املصرفية اإلسالمية األردنية، )
 .(39محيش؛ ضوابط إجارة املنافع واخلدمات، ) (2)
3 https://www.facebook.com/labbaik.qatar/ 
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 شهراً. 24أقساط تصل إىل  -
 بدون كفيل. -
 بدون عموالت. -
 أتمني صِحي ابألراضي املقِدسة. -

 : الشروط واألوراق املطلوبة
 شهادة راتب. -
 أشهر. 6كشف حساب ملدة    -
 ."عرض سعر احلملة -

 : بيان أتصيل املنتج -
قد أتمني السكن وعقد الرعاية الصحية، إن هذا املنتج حيمل يف طياته عدة عقود، وهي عقد النقل وع

لكنهم أدرجوها مجيعاً حتت منتج "لبيك" وعند النظر يف تلك العقود فإن مجيعها تندرج حتت عقد إجارة 
اخلدمات املوصوفة يف الذمة وكل تلك العقود جائزة، فخدمة النقل موصوفة يف الذمة فتلتزم الشركة الراعية 

من بلداهنم إىل األماكن املقدسة واملتفق عليها مث تعيدهم إىل بلداهنم على  للمنتج بنقل احلجاج واملعتمرين
طيلة أايم الرحلة كما هو مبني،  الشكل املتفق عليه وتلتزم مع ذلك كله بتوفري السكن والرعاية الصحية

ي، أما أما مسألة أتخري األجرة أو تقسيطها فقد سبق وأن بينت أهنا جائزة على املذهب املالكية واحلنبل
شهادة الراتب ابقي الشروط اإلجرائية فال يوجد فيها ما خيالف النصوص الشرعية أو مقتضى العقد، مثل 

طمئنان على إمكانية وفاء العميل أبداء األقساط املطلوبة منه، فهي للتثبت من وكشف احلساب فهو لال
خلدمة املوصوفة يف الذمة الصحيح جدية العقد ال أكثر، فيكون املنتج جائزًا ومندرجًا حتت عقد إجارة ا

 وهللا أعلم.

 : يف الذمة ةمناذج إلجارة املنافع املوصوف -ب
وصوفة يف الذمة أعرج اآلن لذكر مناذج من إلجارة املنافع بعد أن ذكرت مناذج إلجارة اخلدمات امل

 : املوصوفة يف الذمة
 : إجارة وسيلة نقل موصوفة يف الذمة -1

صور اإلجارة املوصوفة يف الذمة؛ ألهنا تنطبق متامًا على ما ذكره الفقهاء يف هذه الصورة هي من أبسط 
عصرهم كإجارة الدواب للركوب واحلمل، ويف زماننا على السيارات والطائرات والسفن وغريها، فيبني 

لك املستأجر نوع وسيلة النقل من سيارة أو ابخرة أو طائرة ومجيع املواصفات اليت يرغب يف تواجدها يف ت
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الوسيلة، ومدة اإلجارة ومقدار األجرة ووقت التسليم وغريها من األمور اليت تضبط العقد، وكل هذه 
 (1)املواصفات مضمونة يف ذمة املؤجر.

 : إجارة منفعة سكن )عقار( موصوف يف الذمة -2
 : يف الذمة وهل جيوز أم ال وصوفاملألة إنشاء عقار بعقد إجارة فيما يلي سيتم مناقشة مس

 يطلقرمبا و ، "كل ما له أصل وقرار اثبت كاألرض والدار والضياع والنخل"  :الَعقار بفتح العني يف اللغةف
ما له دار وال عقار أي خنل، ويف البيت عقار حسن، أي متاع وأداة، واجلمع " : يقالفعلى متاع البيت، 

 (2)."خياره: عقارات، والعقار من كل شيء
 (3)."لذي ال ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر مثل األرض والدارهو الثابت ا"  :ويف االصطالح

يثبت  وقد أدرج الفقهاء إجارة العقارة حتت إجارة األعيان، ومل جييزوا إدراجه حتت إجارة الذمم؛ ألنه ال
 " وإمنا جعل املصنف العقار من قسم الواردة: يف الذمة بل هو من قبيل املعينات، يقول اخلطيب الشربيين

يتصور  -أي اإلجارة على الدواب والناس-على عني واقتصر عليه ألنه ال يثبت يف الذمة، والقسم الثاين
 ، أي إجارة عني أو إجارة ذمة، إذن فاإلجارة الواردة على العقار ال تكون إال معينة.(4)فيه األمران"

ضبطها ابلصفة، وابلتايل  يف إدراج الدور حتت إجارة املعني هو عدم إمكان -فيما يبدو يل–والسبب  
عدم حتقق أهم شيء يف إجارة املوصوف يف الذمة وهو كون مدار العقد على الصفة، فجهالة الصفة هي 
املانعة من إدراج الدور حتت إجارة املوصوف يف الذمة، فالبناء أايم الفقهاء كان بسيطًا يف شكله 

ريها، وابلتايل فاختالف املباين واختالف ومضمونه، يعتمد على مواد بسيطة كالطني واخلشب والقش وغ
مواد البناء األساسية اليت تتكون منها املباين ثخانتة ورِقة وطواًل وعرضًا وابلتايل اختالف اجلهد والوقت 

 املبذول وابلتايل اختالف األجرة كان السبب يف كوهنا من إجارة األعيان ال من إجارة الذمم.
املنازل والشقق قد أتى عليها تطور الزمان وتنوعت طرق إنشائها والعقد  أما يف أايمنا هذه فإن الدور أي

عليها مبا مل يكن يف عصر الفقهاء األوائل رمحهم هللا تعاىل رمحة واسعه، ففي زماننا هذا ميكن أن يتم 
د ضبط كل شيء يف بناء املنازل من أكرب شيء فيها حىت أدق التفاصيل، فاملواد املكونة أبنواعها كاحلدي

واخلشب والدهاانت وما يتعلق ابلصرف الصحي وعدد الغرف ومساحتها وغريها من األمور، وكذلك 
النوعية املختارة من حيث درجة اجلودة يف كل شيء، كل هذه األمور قابلة وللضبط والوصف مبا ال يدع 

                                      
 (.40محيش؛ ضوابط إجارة اخلدمات، ) (1)
 لسان العرب، مادة )عقر(.؛ ابن منظور (2)
 (.129(، املادة )1/117جملة األحكام العدلية، ) (3)
ي إجارة عني، غري موجود عند ( هذا التصريح من الشافعية على كون إجارة العقار ه2/333مغين احملتاج، )؛ اخلطيب الشربيين (4)

 غريهم، فاحلنابلة ال ينصون على ذلك، لكن املالحظ عنهم أهنم كلما حتدثوا عن إجارة العني ضربوا على ذلك مبثال عن إجارة الدور، فرمبا
 فما بعد(. 2/251شرح منتهى اإلرادات، )؛ البهويت؛ يفهم منه أنه الدور إجارهتا إجارة عني، وهللا أعلم، ينظر
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قد كن اصدار عجمااًل للخالف والنزاع، فإذاكان كل ما يف البناء قابل للضبط والوصف الدقيق فإنه مي
 يف الذمة وعدم االقتصار على إجارة العني وهللا أعلم. على البناء بصورة إجارة موصوف

فقد تتخلف املواصفات املطلوبة يف الدار يف الذمة تظهر  ان جواز إجارة الدور إجارة موصوفوبعد بي
 : وبيانه فيما يلي

ة مضبوطة بصفات حمددة، فإذا توفرت يتم العقد بني املؤِجر واملستأجر على منزل أو وحدة سكني
الشروط يف املنزل املؤَجر وتطابقت املواصفات مت العقد على أكمل وجه، أما إذا ختلفت املواصفات ومل 
تتوفر يف السكن الذي قدمه املؤِجر فإنه فيجب استبداله مبا تتحقق فيه املواصفات؛ ألن الشخص مآخذ 

ا أنه ألزم ذمته مبواصفات معينة مضبوطة فإنه جيب عليه الوفاء ابلعقد ومبا أوجب نفسه اإللتزام به، ومب
 : هبا، أما إذا كانت غري مطابقة للمواصفات فهناك أربعة حلول

أن يقبل هبا املستأجر كما هي عليه فال يطلب غريها، ومن حقه إن كانت أقل جودة أن يطلب  :األول
 بفرق السعرين.

 االلتزام ابلعقد وحتقيق املطلوب منه.أن يطلب املستأجر من املؤجر  :الثاين
التبديل وإن كان يظهر غري ممكن لكنه ضروري حىت يتطابق مع خصائص العقد وحىت ال يكون  :الثالث

 جمرد صورة غري واقعية.
ال فسخ فيها ابعتبار قيامها  يف الذمة إجارة املوصوفوهذا آخر احللول، وإن كانت  :فسخ العقد :الرابع

ني حتققت فيها الصفة كانت حماًل للعقد، ولكن عند تعنت املؤجر وعدم االلتزام على الصفة فأي ع
 (1) مبحتوى العقد فيمكن اللجوء إىل فسخ العقد، وهنا عليه حتمل ما يصيب الطرف اآلخر من أضرار.

وميكن التحرز من خمالفة املواصفات يف املنازل والوحدات السكنية أبن يقوم املستأجرون بتكليف  
مبتابعة مراحل بناء املنزل أو الوحدة السكنية والتحقق من التزام املؤِجر ابملواصفات اليت مت شخص 

 (2) االتفاق عليها والتأكد من قيامه هبا على الوجه املطلوب.

 : اخلطوات التنفيذية إلجارة اخلدمات واملنافع: سادسا  

طبق عليها تذلك ولاملنافع واخلدمات  تقوم هذه املنافع واخلدمات يف احلقيقة على فكرة املراحبة يف
 : كما أييت (3)إجراءات املراحبة لآلمر ابلشراء

                                      
مغين احملتاج، ؛ (، اخلطيب الشربيين4/37الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، )؛ (، الدردير16/20املبسوط، )؛ السرخسي (1)
 .(4/24كشاف القناع، )؛  (، البهويت2/349)
 (.2وقد وضع الباحث صورة مقرتحة لعقد إجارة موصوفة يف الذمة إلنشاء وحدة سكنية ومت وضعها يف املالحق برقم ) (2)
وهي الصورة املوجودة اليوم يف البنوك، واليت طورهتا املصارف اإلسالمية لتكون بدياًل شرعيًا للقرض الربوي يف  ؛ املراحبة لآلمر ابلشراء (3)

شراء سلعة معينة حيدد أوصافها على أن يشرتيها بثمنها -فرداً كان أم مؤسسة –كثري من احلاالت. وصورهتا أن يطلب املشرتي من املرابح 
 .زايدة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب املصارف ومؤسسات التمويل املايلو 
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يقدم طالب املنفعة أو اخلدمة املطلوبة وعدًا ملزمًا للمؤسسة بشراء تلك املنفعة أو اخلدمة أو  -1
ت بني طالب بني الطرفني توضَّح فها اإلجراءات واخلطوا اتفاقية تفاهم مشرتك أتجريها، وهذا يعين وجود

 اخلدمة واملؤسسة املالية بناء على عقد موصوف يف الذمة أو غريه. 
املالية مع اجلهة اليت ستقوم بتزويد اخلدمة على املواصفات والشروط اليت ينبغي توفرها املؤسسة  اتفاق -2

 يف احملل املعقود عليه.
ة أو اخلدمة وتتفق معه على تفاصيل مع عميلها الذي طلب املنفعوقيع ابلتاملالية املؤسسة  مث تقوم -3

 العقد من أجرة ومدة وكذلك الضماانت اليت تقوي العقد.
وما مييز إجارة املوصوف يف الذمة أن الؤسسة املالية تستطيع االتفاق مع عميلها مباشرة ألن حمل العقد 

ها يف املعقود عليه ال يتعلق بعني معينة يشرتط وجودها عند التعاقد وإمنا يتعلق بصفة حمددة جيب توفر 
 (1).عند التسليم، فتتفق املؤسسة مع عميلها مث تتعاقد مع مزود لتلك اخلدمة.

  

                                      
يف الفقه اإلسالمي، -دراسة فقهية مقارنة -اإلجارة على منافع األشخاص ؛ القره داغي(، 50محيش؛ ضوابط إجارة اخلدمات، ) (1)

 (.40)؛ وقانون العمل
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 التأجري من الباطن: املبحث الثاين
أن يؤجرها لغريه فيحتفظ هو مبلكية العني ن ميلك عيناً إليها، فأجاز مل ة الناسشرع االسالم اإلجارة حلاج

 فيستفيد هو من األجرة، ويستفيد املستأجر من املنفعة. وميلِِك منفعة عينه ملستأجر آخر،
أو عادة التأجري إب، وهذا ما يسمى خرآل أتجري ما استأجرهينتابه ما قد يدفعه إألى إال أن املستأجر قد 

 .ضوابطهو  أحكامه، فما هو التأجري من الباطن، وهل هو مشروع، وما هي التأجري من الباطن
املسالة وما يتعلق هبا، وعلى اخلصوص ما يتعلق إبجارة املوصوف يف الذمة،  وفيما يلي سيتم معاجلة هذه

والتأجري من الباطن له عالقة وثيقة إبجارة املوصوف يف الذمة خاصة من قبل البنوك، فغالبية البنوك ال 
اهلا أو متلك وال تنشئ األعيان اليت تتضمن املنفعة أو اخلدمة، وإمنا تقوم البنوك بتملك املنفعة برأس م

اخلدمة من اجلهة املقدمة هلا، وذلك بطلب من العميل، مث يقوم البنك بتمليك تلك املنفعة واخلدمة 
يف الذمة، والعقد  جلهة املقدمة ملنفعة عقد إجارة موصوفللعميل، فيكون العقد بني البنك والشركة أو ا

موصوفة يف الذمة، واملثال التايل  بني البنك والعميل يكون عقد إجارة من الباطن حيمل يف طياته إجارة
 : للتوضيح

تقدم العميل للبنك بطلب أتجريه سفينة ذات مواصفات حمددة ليقوم بشحن بضاعته فوافق البنك على 
–طلب العميل، ومبا أن البنك ال ميلك تلك السفينة فإنه يقوم ابالتفاق مع شركة تقدم هذه اخلدمة 

ويكون ميل من البنك، عى سفينة ابملواصفات اليت طلبها الويكون االتفاق عل -خدمة الشحن ابلسفن
 االتفاق بني البنك والشركة على أن تقدم الشركة اخلدمة املطلوبة للبنك أو ألي عميل من عمالئها على

وهذه –دثت فيما سبق عن أحكام إجارة املوصوف يف الذمة بشكل مفصل وقد حتسواء، الحد 
، كما تنطبق على العقد بني البنك والشركة املقدمة خلدمة ميل والبنكاألحكام تنطبق على العقد بني الع

د إجارة املوصوف يف قبع واآلن أريد احلديث عن أحكام التأجري من الباطن لصلته الوثيقة ،-الشحن
 : وذلك يف املطالب التالية الذمة،

 .مشروعيتهو  ،يف التأجري من الباطنتعر : املطلب األول
 وضوابطه ،التأجري من الباطن أحكام: املطلب الثاين
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 ومشروعيته ،املطلب األول: تعريف التأجري من الباطن

 فيما يلي بيان ملعىن اإلجارة من الباطن وأقوال الفقهاء يف مدى مشروعيته مرتبة كالتايل: 
 أوال : تعريف التأجري من الباطن: 

 ه: ارة ومنها التأجري، أما معىن الباطن فإنجعىن اإلملقد مر معنا 
 (1)الباطن لغة: من الَبْطِن، خالُف الظَّهر، والباِطُن: داخل كل شيٍء.

هو عقد مبقتضاه يلتزم مستأجر العني املؤجرة أبن ميكِِن شخصًا من " والتأجري من الباطن اصطالحاً: 
 (2)."االنتفاع هبذه العني مدة معلومة لقاء أجر معلوم
ن املعىن اللغوي، فكأن معىن التأجري من الباطن هو إجارة والذي يظهر يل أن املعىن االصطالحي قريب م

فبعد أن يتم العقد بني مالك العني واملستأجر األول  داخل إجارة، فإحدى اإلجارات داخلة يف األخرى،
على متليكه منافع العني مدة معلومة وأبجر معلوم يرغب املستأجر األول يف أتجري ما استأجره لشخص 

ل حمله يف استيفاء منافع العني، فهذا الذي فعله املستأجر األول يسمى اإلجارة آخر بعقد مستقل ليح
 من الباطن أو اإلجارة على اإلجارة أو غريها من األمساء اليت تشرح هذا املعىن.

وعليه فإن التأجري من الباطن وهو عقد إجارة يصدر من املستأجر األصلي للعني ملستأجر آخر يسمى 
 ، فيتمكن هذا األخري من االنتفاع ابلعني مدة معينة لقاء أجر معلوم.املستأجر من الباطن

 اثنيا : مشروعية التأجري من الباطن: 
فإذا مت  (3)األصل يف اإلجارة املشروعية كما مر معنا سابقًا وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع

ن، فهل جيوز هذا العقد الثاين بني ، وأراد املستأجر أن يؤجر املنفعة لشخص اثطرفيهاإلجارة بني عقد 
 املستأجر األول واملستأجر الثاين: ؟ وتفصيل ذلك فيما أييت: 

 (4)ذهب عامة الفقهاء إىل جواز قيام املستأجر األول بتأجري ما استأجره لغريه مطلقاً.
اإلجارة الثانية  اإلجارة األوىل من واستدلوا على ذلك ابألدلة املبيحة لإلجارة بشكل عام واليت مل تستثنِ 

 وإن مل ترد نصوص خمصصة هلا.

                                      
جمموعة من ؛ ين، دت، اتج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية، احملققحممد بن حممد بن عبد الرزِاق احلسي؛ مرتضى الزَّبيدي (1)

 احملققني، دط، )مادة بطن(.
م إىل مؤمتر املصارف ؛ أمساء فتحي عبد العزيز (2) ضوابط التأجري من الباطن للخدمات املعينة يف املصارف اإلسالمية، حبث مقدَّ

 (.16م، ) 2009يونيو  3 –مايو  31إلسالمية والعمل اخلريي بديب،اإلسالمية بني الواقع واملأمول دائرة الشؤون ا
 .ينظر الفصل األول من الرسالة (3)
 (،5/253النووي؛ روضة الطالبني، )، (5/416لعبدري؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، )ا (،8/12ابن جنيم؛ البحر الرائق، ) (4)

 (.5/93ابن مفلح؛ املبدع، )
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واستدلوا على ذلك أيضًا مبلكية املستأجر األول للمنفعة مبجرد عقد اإلجارة، فمىت مت العقد ذهبت 
ملكية منافع العني إليه، ومن املعلوم أن أن الشخص حر يف التصرف مبلكه كيف شاء، فلو شاء احتفظ 

 (1)هبا أو ملَّكها من غريه.
حيث  (2)أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا شرط املؤجر على املستأجر عدم أتجري العني لشخص آخرغري 

عقد اإلجارة صحيح والشرط ابطل ذهب اجلمهور على جواز التأجري وإن اشرتط املالك خالف ذلك ف
اوت الناس يف ، غري أن احلنفية قيدوا اجلواز فيما ال يتفاوت الناس يف استعماله، فإن تفال يلزم الوفاء به

اإلجارة  ويف قول للشافعية واحلنابلة أن (3)،كيفية استعماله كالثوب مل جيز له أتجريه إال مبوافقة املؤجر
يف صحة هذا االشرتاط فقالت: "جيوز  هبذا القولوقد أخذت املعايري الشرعية  (4)الشرط صحيح،جائزة و 

عليه املالك االمتناع عن أتجريها للغري أو احلصول  ملن استأجر عينًا أتجريها لغري املالك... ما مل يشرتط
وقد أخذ البنك املركزي املاليزي هبذا القول أيضًا واشرتط جلواز التأجري من الباطن  (5)،على موافقة منه"

جيوز للمستأجر أن يقوم  1-18 أن ال ينص العقد الرئيسي صراحة على عدم جواز ذلك ونصه:"
 (6)".صراحة يف عقد اإلجارة الرئيسيذلك ما مل حيظر  طرف اثلث.إىل  ةاملستأجر  العنيبتأجري 

 األدلة واملناقشة: 
 استدل أصحاب القول األول وهو جلمهور الفقهاء ابآليت: 

ومالك الشيء له أن يستويف منافعه مقتضاه ملك املنفعة،  ألن قتضى العقد؛مل منافهذا الشرط  – 1
 (7).بفسه أو مبن ينوب عنه

أن امللك هنا انقص فهو ملدة حمدودة مث تعود املنفعة ملالك العني، وقد يكون تقييد املستأجر رمبا يناقش: 
ومنعه من التأجري لغريه فيه مصلحة للمؤجر فهو رضي به ومل يرض بغريه وعلم أنه املستأجر األول 

                                      
 (،5/253النووي؛ روضة الطالبني، )، (5/416لعبدري؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، )ا (،8/12الرائق، )ابن جنيم؛ البحر  (1)

 (.4/333مفلح؛ الفروع، )بن ا
 (.24ملزيد من التفصيل ينظر: عبد هللا بن موسى العمار، اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ) (2)
 الدردير؛ الشرح الكبري،(، 9/83د السيواسي املعروف اببن اهلمام، فتح القدير، دار الفكر، )حممد بن عبد الواح؛ ابن اهلمام (3)
 (.5/93ابن مفلح؛ املبدع، ) (،2/424األنصاري؛ أسىن املطالب، )(، 4/17)
 (.5/93ابن مفلح؛ املبدع، ) (،2/424األنصاري؛ أسىن املطالب، ) (4)
 171، 27والدليل الشرعي لإلجارة ص  145اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ص املعايري الشرعية الصادر عن هيئة احمل (5)

 .4/ 2وفتوى ندوة الربكة الفقهية رقم 
 (.16( الصفحة )18معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي البند ) (6)
 (.5/93ابن مفلح؛ املبدع، ) (7)
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له، ولو عرض عليه سيحفظ عينه اليت أجرها ويقوم عليها ابلرعاية واالهتمام مبا ال يفعله غريه، فيؤجرها 
 غريه فلرمبا رفض التأجري أصاًل، وهللا أعلم

فمن ابع شيئًا وشرط على املشرتي عدم بيعه ألحد فشرطه ابكل وكذلك من _ القياس على البيع؛  2
ر شيئًا ألجد وشرط عليه أال يؤجره ألحد فشرطه ابطل أيضاً، والعلة اجلامعة بينهما هو ملك حمل  أجَّ

 (1).ل حر التصرف يف ملكهالعقد، فمالك احمل
رمبا يناقش: أبن القياس على البيع قياس مع فارق، فإنه يف البيع يكون املالك اجلديد يف حرية كاملة يف 
التصرف مبلكه من دون أن يكون مقيدًا بوقت حمدد أو املساءلة من املالك األول، أما يف اإلجارة فإن 

رض للمساءلة من املؤجر، وابلتايل فمن حق املؤجر أن ملكية املستأجر مقيدة بزمن حمدد كما إنه يتع
البائع احلق يف هذا االشرتاط لكون العني  لكيشرتط على املستأجر ما يضمن له سالمة عينه، بينما ال مي

 خرجت من ملكه دون عودة، وهللا أعلم
أن يفعل ما مل للمنفعة مستند مللك املؤجر فال ميلك املستأجر ملك واستدل أصحاب القول الثاين أبن 

غرض معترب يف ختصيص هذا املستأجر ابملنفعة دون غريه فينبغي مراعاة لمالك ل رمباو  (2)يرض به املؤجر،
 (3).ذلك

 العقد من أن املستأجر ميلك املنفعة فيحق له التصرف فيها.  ىقتضمناف ملويناقش أبن هذا الشرط 
 الرتجيح: 

صحة أتجري الغري حىت مع اشرتاط املالك عليه عدم ب القائلمجهور الفقهاء  مذهبيرتجح للباحث 
التأجري لغريه؛ ألن املستأجر قد ملك املنفعة وابلتايل فهو حر يف التصرف يف ملكه، غري أن هذه احلرية 
مقيدة مبا ال جيلب الضرر للمالك املؤجر، فحق مالك العني جيب مراعاته مبا يضمن له سالمة العني، 

فللمستأجر أن يؤجر العني ملن هو يف مثل حاله يف استخدام العني ، ضرراً  العنيى عل التأجري أبن ال جيرَّ 
، وحق املستأجر أيضا جيب مراعاته بكونه يتصرف مبلكه كما أو أقل منه ال ملن هو أكثر منه ضرراً 

 يشاء، وهللا أعلم. 
ؤسسة ما مع شخص وميكن ورود هذه املسألة يف إجارة املوصوف يف الذمة كالتايل: اتفق البنك أو م

على أن يتم أتجريه شقة سكنية بواصفات حمددة بشكل مفصل يف العقد، واشرتط البنك على املستأجر 
أن ينتفع بتلك الشقة بنفسه وأنه ال جيوز له أتجريها من الباطن لشخص آخر، وقد رأينا كيف أجاز 

التأجري من قبل املؤجر فقد أجازوا  مجهور الفقهاء قيام املستأجر بتأجري العني مرة أخرى رغم اشرتاط عدم
العقد وألغوا الشرط ملنافاته ملقتضى ملك املنفعة، وبعض األقوال يف املذاهب جوزت عقد اإلجارة هذا 

                                      
 .(2/424األنصاري؛ أسىن املطالب، ) (1)
 (.2/424األنصاري؛ أسىن املطالب، ) (2)
 (.5/93ابن مفلح؛ املبدع، ) (3)
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 وجوزت االشرتاط، وبعض األقول األخرى أبطلت العقد والشرط معاً.
مع اشرتاط املالك على  وبعد أن تبني لنا يف سبق أن مجهور الفقهاء أجازوا التأجري من الباطن حىت

املستأجر عدم قيامه بتأجري العني، ولكن أذا قام املستأجر بتأجري تلك العني أبكثر من أجرهتا األصلية 
 (1) فهل له ذلك وهل تطيب له تلك الزايدة، والفقهاء يف ذلك على أقوال:

الكية والشافعية واإلمام أمحد وهو قول املمبثل أجرهتا وأبقل وأبكثر،  إجارة العني املستأجرة جيوز  األول:
وقد أخذت املعايري الشرعية بقول مجهور الفقهاء يف جواز أن تكون األجرة الثانية  (2)،يف أصح األقوال

أبقل أو أكثر من األجرة األوىل فقال: " جيوز ملن استأجر عيناً أن يؤجرها غري املالك مبثل األجرة أو أبقل 
( وبيانه:" 16البنك املركزي املاليزي ذلك يف معيار اإلجارة يف البند )وأجاز ذلك أيضًا  (3)أو أبكثر".

املتفق  ألجرةأو أعلى أو أقل من ا مبوجب عقد التأجري من الباطن مشاهباً  تكون األجرةقد  18-3
 (4)".مبوجب عقد اإلجارة الرئيسي اعليه

الزائد على  إال أن وهو مذهب احلنفية، ،أو أبقل أو أبكثر أجرهتاملستأجرة مبثل إجارة العني اجيوز الثاين: 
إال ، إن احتد جنس األجرتني املتفق عليه بني املالك واملستأجر األول ال تطيب له بل عليه التصدق هبا

إذا زاد يف العني شيئاً فتطيب حينئذ، وقد وافقهم اإلمام أمحد يف رواية يف أن الزايدة تطيب له إذا زاد يف 
، ويف رواية أخرى عن اإلمام أمحد تقول احتاد جنس األجر أو اختالفهاط العني دون النظر إىل اشرت 

 (5)ابلتوقف على إذن املالك فإن أذن جاز الزايدة وإن مل أيذن مل جيز. 
 األدلة واملناقشة: 

أبكثر  وأوأبقل أ ابلقياس على البيع، فكما بيع العني مبثل الثمن  على مذهبهاستدل اجلمهور  -1
 (6).جبامع ملك حمل العقد يف كاليهما عليه، فيقاس املستأجر

 واستدل احلنفية ومن معهم مبا أييت:  -2
، فإذا أجرها أبكثر مما ةاألجر دفع لزمه  املالدار مثاًل لو اهندمت فاملنافع يف ضمان املستأجر مل تدخل  -أ

                                      
 (.1/267املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (1)
 -ه  1414علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي، ؛ العدوي ،(5/417لعبدري؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، )ا (2)

املاوردي؛ احلاوي (، 2/196) دط، يوسف الشيخ حممد البقاعي،: الرابين، حتقيق م، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب1994
 (.3/617الرحيباين؛ مطالب أويل النهى، ) (،7/408الكبري، )

 (.113، ص )3/3اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك بند ؛ املعايري الشرعية (3)
 (.16( الصفحة )3-16بند )معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، ال (4)
 (.5/355املغين، )؛ ابن قدامة(، 8/12ابن جنيم؛ البحر الرائق، ) (5)
 (.3/618الرحيباين؛ مطالب أويل النهى، )  (،7/408املاوردي؛ احلاوي الكبري، ) (6)
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 (1).ما مل يضمنقد ربح  فيكوناستأجرها 
املنافع دخلت يف ضمانه؛  تدخل يف ضمان املستأجر، بل إن أبن املنافع مل بعدم التسليم يناقش هذاو 

 (2).بدليل أنه يضمنها حىت إن مل يستوفها
جيوز فكذلك هنا؛ جبامع أن كال منهما غري داخل  القياس على بيع الطعام قبل قبضه فكما أنه ال –ب

 (3) مل يربح. ه أوألن بيع الطعام قبل قبضه ممنوع ربح في ؛ونوقش أبن القياس مع الفارق ،يف ضمانه
 (4)واستدلوا جلواز الزايدة إذا عمل فيها عماًل أن الزايدة تكون يف مقابل ذلك العمل.

ونوقش ابن ذلك منقوض مبا إذا كنس الدار فإن ذلك يزيد أجرهتا ن وال جييزون الزايدة يف مقابل 
 (5)الكنس.

أن  ولعل مبىن تلك الرواية على، ليهاأما الرواية الثالثة عن اإلمام أمحد فقد خلت عن ذكر دليل ع -3
، للمؤجر أن يشرتط على املستأجر عدم أتجري العني املؤجرة فمن ابب أوىل عدم جواز الزايدة يف األجرة

 (6)ويناقش  مبا سبق من أن ذلك حمل خالف واجلمهور على خالفه.
من الباطن مبوافقة مالك وهو تقييد التأجري –ذلك مصادرة على املطلوب فاألصل الذي بنوا عليه ب فهو

 غري مسلَّم واجلمهور على خالفه فيكون تعليل الفرع ضعيفاً ال يقوى لالستناد به.  -العني
 الرتجيح: 

يرتجح للباحث ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز أن يكون التأجري الثاين مبثل األول أو أبكثر أو 
ملكًا للمستأجر األول فهو  بح، ومبا أن احملل أصة حمل التعاقدأبقل؛ ألن مدار صحة التصرف هو ملكي

يستطيع أن يتصرف فيه حبرية كاملة ما دام تصرفه ال يؤثر سلبًا على العني، ومما يقوي هذا الرأي هو 
عدم سالمة ما استدل به أصحاب األقوال األخرى من القدح مما أضعف االستدالل هبا، فيكون الراجح 

 هو اجلواز وهللا أعلم.
 تصور ورود إجارة املوصوف يف الذمة هنا كالتايل: وميكن 

اتفق البنك أو مؤسسة ما مع شخص على أن يتم أتجريه شقة سكنية بواصفات حمددة بشكل مفصل 
رنغيت شهرايً، فقام املستأجر ابستالم الشقة، مث قام املستأجر  1000يف العقد وأبجرة معينة ولتكن 

 1200ن لشخص آخر أبجرة أكثر مما اتفق مع البنك ولتكن بتأجري تلك الشقة بعد إجارة من الباط

                                      
 (.3/554البهويت؛ كشاف القناع، ) (،15/79السرخسي؛ املبسوط، ) (1)
 (.5/355املغين، )؛ ابن قدامة (2)
 .(26)اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاها املعاصرة، ؛ عبد هللا بن موسى العمار (3)
 (.3/554البهويت؛ كشاف القناع، ) (4)
 (.3/554البهويت؛ كشاف القناع، ) (،15/79السرخسي؛ املبسوط، ) (5)
 .(26)لى اإلجارة وتطبيقاها املعاصرة، اإلجارة ع؛ عبد هللا بن موسى العمار (6)
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رينغت شهرايً، وقد رأينا كيف أجاز مجهور الفقهاء قيام املستأجر بتأجري العني مرة أخرى أبجرة أكثر مما 
يف العقد األول، وأجاز احلنفية إعادة التأجري أبجرة أكثر غري أن تلك األجرة الزائدة ال تطيب للمستأجر 

 يه صرفها لوجوه اخلري. األول وعل
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وضوابطه التصرف ابلعني يف التأجري من الباطن، وضماهنا،املطلب الثاين:   

بعد بيان تعريف اإلجارة من الباطن ومشروعيته من حيث العموم أعرج اآلن إىل بيان األحكام املتعلقة 
ارة املوصوف يف الذمة، واحلاجة ابإلجارة من الباطن والضوابط الواجب توافرها فيها واملسائل املرتبطة إبج

املعامالت اليت تقوم هبا البنوك  -إن مل نقل كل-ملحة إىل معرفة أحكام اإلجارة من الباطن؛ ألن غالب 
ى عقد اإلجارة هي من قبيل اإلجارة من الباطن؛ فالبنك الذي جيري مع العميل عقد إجارة  حتت مسمَّ

حية أو أتجري آالت فإنه ال ميلكها وإمنا يقوم البنك بدوره موصوفة يف الذمة لنقل بضاعة ما أو لرعاية ص
ابستئجارها من شركة أو مؤسسة ما ويشرتط البنك على الشركة أو املوسسة أن ينتفع هبا هو أو أي 
عميل من عمالئها، وعندما ميتلك البنك لتلك اخلدمة أو املنفعة يقوم بتأجريها من الباطن للعميل، لذا 

 ملعرفة أحكام التأجري من الباطن، وهللا أعلم.حنن يف حاجة ماسة 
وتتعلق ابإلجارة من الباطن جمموعة مهمة من املسائل جبب بياهنا والتعرف على أقوال الفقهاء فيها؛ ألن 

 : فيما يليآاثرها تنعكس على مسائل إجارة املوصوف يف الذمة، وسيتم بياهنا 
 :طنالتصرف ابلعني يف التأجري من البا: الفرع األول

 أتجري العني من الباطن ملالكها.: أوالً 
 العني من الباطن. أتجري املستأجراثنياً: 

 .: أتجري املالك للعني املستأجرةاثلثاً 
 رابعاً: متليك املؤجرة استحقاق األجرة لغريه.

 الضمان يف التأجري من الباطن: الفرع الثاين
 ضوابط التأجري من الباطن: الفرع الثالث
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 : (1)التصرف ابلعني يف التأجري من الباطن: الفرع األول
اليت تكون حماًل  -وأخص تلك األحكام ما يعلق منها ابإلجارة -أحكام التصرف يف العني فيما يلي

 للعقد يف اإلجارة من الباطن، وتفصيلها يف التايل:

 أتجري العني من الباطن ملالكها:: أوال  
عني اليت ملك منفعتها إىل مالك العني بعد إجارة من الباطن فهل جيوز له إذا أراد املستأجر أن يعيد  ال

 ذلك؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 
ووجه عند  يف األصح املالكية والشافعيةجواز أن يعيد املستأجر العني ملالكها وهو قول  القول األول:

قبضها، وسواء أكانت العني منقولة أو غري قبل قبض العني املؤجرة أو بعد  سواء مطلقاً احلنابلة، وذلك 
 ،أنه ال جيوز قبل القبض، بناء على عدم جواز بيع ما مل يقبض عند احلنابلة والوجه الثاين( عقاراً منقولة)

غري أن املالكية واحلنابلة مع إجازهتم إلعادهتا ملالكها قبل قبضها اشرتطوا أن ال تكون حيلة ملا هو حمرم 
كما لو كانت األجرة املستوجبة على املستأجر هي عشرة متأخرة فقام إبعادة العني إىل يف البيوع اآلجلة،  

وقد أجاز البنك املركزي املاليزي أتجري  (2).مالكها إجارة أبجرة هي مثانية نقداً أو ابلعكس فهذا ال جيوز
اط أال تكون العني من الباطن من دون تفريق بني كون املستأجر اجلديد هو املالك أو غريه مع اشرت 

 (3) اإلجارة اجلديدة وسيلة ملا ال جيوز.
قبل القبض أو بعده،  كان أو منقوالً   ، عقاراً احلنفية إجيارها للمؤجر مطلقاً ، وقد منع نعامل القول الثاين:

، وقد وافق احلنابلة يف رواية ما ذهب إليه احلنفية من عدم جواز إعادة أتجري العني ولو بعد مستأجر آخر
 (4)ا قبل قبض احملل.ملالكه

 األدلة واملناقشة: 
 استدل كل فريق على قوله مبجموعة من األدلة فيما يلي ذكرها ومناقشتها: 

 أدلة الفريق األول ومناقشتها: 

                                      
دث عن هذه األحكام وعن غريها الدكتور عبد هللا موسى العمار يف حبثه )اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة(، لكين حت (1)

 اقتصرت على ما يتعلق إبجارة املوصوف يف الذمة مع بيان العالقة.
اخلطيب الشربيين؛ مغين احملتاج  ،(5/406لعبدري؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، )ا (،1/267املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (2)
 (.2/361شرح املنتهى، )؛ ، البهويت(،2/325ابن قدامة؛ الكايف، ) (2/349)
 (.17( الصفحة )19معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي البند ) (3)
(، شيخي زاده؛ جممع األهنر يف شرح 6/91صار، )(، احلصكفي؛ الدر املختار شرح تنوير األب1/267املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)

 (.3/562ملتقى األحبر، )
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املنفعة اليت هي حمل العقد يف اإلجارة ال تصبح مقبوضة بقبض العني ألهنا ال متلك وجوداً إن  – 1
 (1)ث وتفىن يف الوقت ذاته فال يؤثر فيها قبض العني.؛ ألهنا غري حمسوسة حتدمادايً 

 (2).غري متعذر عليهالقبض العني يف يد مالكها وابلتايل فإن إن  – 2
رمبا يناقش هذا القول أبن إجازة إعادة املنفعة ملالك العني قبل قبضها جيعل من العقد صوراًي حبتاً، 

د يذكر، وخاصة عند املالكية واحلنابلة القائلني فاملنفعة خترج من عهدة املالك وتعود إليه دون جدي
بعدجمواز العقد إذا كان مؤداًي إىل حمرم، فما الفائدة من العقد إذا كان حربًا على ورق عادت به املنفعة 

 ملالكها األصلي كما خرجت من عنده، وهللا أعلم.
 أدلة الفريق الثاين ومناقشتها:

 القبضو جواز العقد عليها فإهنا تكون كاألعيان يف عاوضة بعقد مملكية املنافع تكون ن مبا أ – 1
 .(3).فيها

وهذا غري  حمل العقد،؛ ألنه قد يتعذر قبض ك العنيغري ماللاإلجارة  كانت  إذا صحيح ه: أبنيناقش هذا
 (4).اً أساس يف يد مازالت ؛ ألن العنيمع مالكهاوارد 

يد متليك للمالك وهو غري جائز فهي أصاًل ملكه يف إعادة العني املؤجرة إىل مالكها بعد إجارة جد – 2
 (5)..فكيف ميلكها اثنية

 ملكه، وإمنا للمنفعة اليت للعني اليت ميلكهاليس  العقد الثاين: أبن التمليك الوارد يف قد يناقش هذا
ال مث إنه بعقد اإلجارة خرجت منفعة العني من ملكه ملدة حمدودة من الزمن ف (6)املستأجر بعقد اإلجارة،

 مانع أن يرجعها إىل ملكه بعقد جديد مراعاة للزوم عقد اإلجارة األول وهللا أعلم.
 الرتجيح: 

؛ ألن العقد هو املبني للملك، ومبا أن املنفعة وبعده اجمليز لتأجري املؤجر قبل القبض يرتجح للباحث القول
لو مضت ف،  مللكية املنفعةالعقد هو املبنيأصبحت ملكًا له فهو حر التصرف فيما ميلكه، ال سيما أن 

، فإذا ظهر له بعد متلكه املنفعة ما املتفق عليها ومل يستوف املستأجر املنفعة فإن األجرة واجبة عليهاملِدة 
 يدعو إرجاعها ملالك العني فال مانع من ذلك وهللا أعلم.

 ويكن تصور إجارة املوصوف يف الذمة يف مسألتنا هذه كما يلي: 

                                      
 (.4/86الرملي؛ هناية احملتاج، ) (1)
 (.5/80ابن مفلح؛ الفروع، ) (2)
 (.5/80ابن مفلح؛ املبدع، ) (3)
 (.5/80ابن مفلح؛ املبدع، ) (4)
 (.9/107حاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (5)
 (.19لعمار؛ اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، )عبد هللا بن موسى ا (6)
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املؤجر أن يسلمه يف التاريخ الذي يتفقان عليه شقة مبواصفات معينة وحمددة  اتفق املستأجر مع
ومضبوطة، مث بعد أن يقوم املؤجر ابطالع املستأجر على شقة موافقة للمواصفات ويتفقان على أن 
تكون هي حمل عقد إجارة املوصوف يف الذمة، حينها يقوم املستأجر إبعادة أتجريها للمؤجر صاحب 

وذلك قبل أن يقبضها، هنا يبني لنا كما مرَّ معنا سابقًا عند ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة  ومالك العني
أن مجهور الفقهاء جييزون هذه الطريقة من اإلجارة من الباطن ابعتباره مالكاً للعني والعني مازالت يف يده 

لباطن بينه وبني املستأجر، وإما خرجت املنفعة من ملكه وقد عادت إليه بعد االتفاق على التأجري من ا
وذهب احلنفية إىل عدم جواز ذلك؛ ألنه متليك للمالك وهو غري جائز، ومنفعة العني طرف يف عقد 
املعاوضة فاعترب القبض فيها كاألعيان، وجيدر التنويه إىل أن جواز ذلك منوط أبن ال يكون وسيلة 

لعني بعشرة آالف رينغت مؤجلة مث يعيدها املستأجر فإذا تبني أهنا وسيلة حملرم كأن يؤجره مالك ا (1)حملرم،
ملالك العني بثمانية آالف رينغت نقداً أو ابلعكس، فعندها يبطل العقد لطروء هذا احملرم عليه ال خللل يف 

 العقد نفسه، وهللا أعلم. 

 العني من الباطن:املستأجر أتجري : اثنيا  
ملستأجر اثن فهل جيوز له ذلك أم ال؟ وقد خيتلف احلكم أراد املستأجر أن يؤجر املنفعة اليت ملكها إذا 

 قبضه وتفصيل احلكم فيما يلي: قبلبني أن يكون التأجري بعد قبض احملل أو 

 بعد قبض العني:أتجري العني من الباطن  -أ
على أن يكون  ة العني ملستأجر اثنعادة إجار إب أن يقوم املستأجر الفقهاء إىل جوازعامة  وقد ذهب

أمحد أنه ال إال يف قول لإلمام  (2)،أو أقل منه ضررالاالنتفاع و  جر الثاين مثل املستأجر األول يفاملستأ
 (3).القبضبعد حىت جيوز للمستأجر أتجري العني 
 ن قبض العني يقوم مقاممن وجهني األول: مبا أن املنافع غري ملموسة فإ واستدل الفقهاء على اجلواز

الثمرة على  قياسًا على بيعابستيفاء منافعها، فجاز العقد عليها  يف العنيرف يجوز التصف قبضها
إجارة  جاز القبضحيث جاز بيع املبيع بعد على البيع أيضًا من حيث العموم فوقياسًا  (4)الشجرة،

 (5)املستأجر. العني
                                      

 كما فعل املالكية واحلنابلة حيث قيدوا اجلواز أبن ال يكون وسيلة حملرم.  (1)
(، ابن 4/85هناية احملتاج، )؛ الرملي ،(5/406لعبدري؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، )ا (،8/12ابن جنيم؛ البحر الرائق، ) (2)

 (. 5/277غين، )امل؛ قدامة
 (.6/40قدامة؛ الشرح الكبري، )ابن  (2/326الكايف، )؛ ابن قدامة (3)
 (.5/277املغين، )؛ ابن قدامة (4)
 .(5/80ابن مفلح؛ املبدع، )، (4/86الرملي؛ هناية احملتاج، ) (5)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

154 
 

مل يضمن، واملنافع  ن ربح ماع صلى هللا عليه وسلمالنيب  هنيوأما دليل الرواية الثانية عن اإلمام أمحد فهو 
بيع قاسه أيضاً على ، و وهو ما ال جيوز فقد ربح فيما مل يضمن أجرها من غريهفإذا  ،مل تدخل يف ضمانه

 .فال جيوز مل يدخل يف ضمانه كالمهاجبامع أن   هاملكيل قبل قبضاملوزون و 
 (1)ع.قبض العني يقوم مقام قبض املناف، فالقبض متحقق فونوقش: أبنه قياس فاسد

 الرتجيح: 
املنفعة يرتجح للباحث ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز اإلجارة لغري املالك بعد قبض العني؛ ألن 

نفي الضرر عنه؛ ألنه ويف ذلك، ابلعقد فله التصرف يف ملكه مبقتضى العقدلمستأجر قد أصبحت ملكاً ل
لسفر وحنوه، ولزم عقد اإلجارة حيتم  عذر منل ال يتمكن من استيفاء املنفعة؛ وقددة مل العنيقد يستأجر 

فكان إجازة التأجري للغري مراعاة جلانبه ونفيًا للضرر عنه، كما روعي جانب املؤجر  عليه دفع األجرة
 بلزوم عقد اإلجارة.

 وترد إجارة املوصوف هنا كالتايل: 
صفات معينة وحمددة اتفق املستأجر مع املؤجر أن يسلمه يف التاريخ الذي يتفقان عليه شقة مبوا

ومضبوطة، مث بعد أن يقوم املؤجر ابطالع املستأجر على شقة موافقة للمواصفات ويتفاقان على أن 
تكون هي حمل عقد إجارة املوصوف يف الذمة، حينها يقوم املستأجر بقبض العني حىت ينتفع هبا كأن 

لشخص آخر وذلك بعد قبضها،  يقبض مفاتيحها أو يسكنها مدة معينة، مث يقوم بتأجريها من الباطن
هنا يبني لنا كما مرَّ معنا سابقًا كيف أن عامة الفقهاء اجازوا أن يؤجر املستأجر األول العني اليت ملك 
منفعتها لشخص آخر فهو مالك املنفعة وقد قبضها فيستطيع أن يتصرف يف ملكه كيف شاء، وهللا 

 أعلم. 

 قبل قبض العني:أتجري العني من الباطن  -ب
ما سبق كان عند إرادة املستأجر األول أتجري العني من الباطن بعد قبضها أما إذا أراد أتجريها قبل 

 القبض فحكمها كالتايل:
 على ثالثة أقوال:  القبضخر قبل آلاختلف الفقهاء يف حكم إعادة أتجري العني من قبل املستأجر 

وجيوز  واحلنابلة يف املذهب يف قولوالشافعية  ذهب املالكيةم وهو القبضجيوز إعادة إجارهتا قبل  األول:
 ( 2).عند احلنفية فيما كان منقوالً 

                                      
 .(5/80(، ابن مفلح؛ املبدع، )2/325الكايف، )؛ ابن قدامة (1)
(، والذي 3/481الصاوي؛ بلغة السالك، ) (،4/18(، الدردير؛ الشرح الكبري، )19ارة على اإلجارة، )عبد هللا العمار؛ اإلج( 2)

 الحظته أن املالكية ال يذكرون يف مسائلهم قبل القبض أو بعده وهو ما يفهم منه جوازه يف كل األحوال.
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ال جيوز إعادة التأجري قبل القبض  هو مذهب الشافعية يف األصح ورواية عند احلنابلة واحلنفية يف الثاين: 
أبو  وهو مذهبغري املنقول، يف املنقول قبل القبض، وجيوز يف غري املنقول إعادة أتجريه قبل القبض 

 (1).حنيفة وأبو يوسف
ذهب الشافعية يف املذهب عندهم واحلنابلة م وهومطلقاً  القبضإعادة أتجري العني قبل  ال جيوزالثالث: 

 (2) يف وجه وحممد بن احلسن من احلنفية.
 األدلة واملناقشة: 

العقد وهي ال  املنفعة هي حملاستدل أصحاب القول األول أبن التصرف ال يقف على القبض، ألن 
 (3).تصبح مقبوضة بقبض عينها وابلتايل فالقبض ال يؤثر فيها

رمبا يناقش هذا أبن القبض هنا واجب حىت ال يدخل ضمن احلديث الشريف "ال تبع ما ليس عندك" 
 فاملستأجر األول مل يقبض العني فلم تدخل يف ملكه يف واقع األمر، فكيف ميلِِكها لشخص آخر.

جاز يف من بيع العني قبل قبضها قول الثاين ابلقياس على البيع، فما جاز يف البيع واستدل أصحاب ال
 (4)عاوضة. امل، ألن كاًل منهما ُملك يف من إجارهتا قبل قبضهااإلجارة 

بعدم التسليم هبذا اإلطالق، ألن اإلجارة يف حكم املقبوض؛ ألن املنفعة متلك ابلعقد هذا ويناقش: 
 (5)خبالف املبيع.

فكما أن العني املشرتاة ال يتصرف فيها قبل القبض،  الطعام قبل قبضه ابلقياس على بيع دلوا أيضاً واست
 فكذلك العني املستأجرة.

قبض العني املؤجرة فلم يقف جواز التصرف فيها على الضمان ال ينتقل إىل املستأجر بونوقش: أبن 
 (6)القبض.

 الرتجيح: 
؛ ألن املنافع من خصائصها دم جواز أتجري العني قبل قبض حملهاالقول بعيرتجح للباحث أن األسلم هو 

أهنا غري حمسوسة فإن طالت سلسلة العقود على العني اليت حتتوي املنفعة فإهنا رمبا تؤدي إل حدوث 

                                      
العمراين؛ البيان،  (،4/86هناية احملتاج، )؛ الرملي (،8/12) (، ابن جنيم؛ البحر الرائق،20عبد هللا العمار؛ اإلجارة على اإلجارة، ) (1)
 (.6/35اإلنصاف، )؛ املرداوي (،7/354)
العمراين؛ البيان،  (،4/86هناية احملتاج، )؛ الرملي (،8/12(، ابن جنيم؛ البحر الرائق، )20عبد هللا العمار؛ اإلجارة على اإلجارة، ) (2)
 (.6/35اإلنصاف، )؛ املرداوي (،7/354)
 (.2/325، ابن قدامة؛ الكايف، )(566/ 3؛ كشاف القناع، )البهويت (،5/80الرملي؛ هناية احملتاج، ) (3)
 املراجع السابقة. (4)
 (.20، )لى اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرةاإلجارة ع؛ عبد هللا بن موسى العمار (5)
 (.2/325ابن قدامة؛ الكايف، ) (6)
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دون أن تكون هناك عني  -لكونه حر مبا ميلك–خالفات ونزاعات فكل مستأجر ميلِِك منفعتها لغريه 
تح ابب اخلالف والنزاع، على اخلالف يف مسألة إجارة العني ملالكها قبل قبضها تقبض، وهذا ما قد يف

 من املستأجر؛ ألن العني اليت حتوي املنفعة مازالت يف قبضته يف حقيقة األمر وابلتايل فباب النزاع مغلق.
 وميكن أن تدخل إجارة املوصوف يف الذمة يف هذه املسألة ابلطريقة التالية: 

مع املؤجر أن يسلمه يف التاريخ الذي يتفقان عليه شقة مبواصفات معينة وحمددة  اتفق املستأجر
ومضبوطة، مث بعد أن يقوم املؤجر ابطالع املستأجر على شقة موافقة للمواصفات ويتفاقان على أن 
تكون هي حمل عقد إجارة املوصوف يف الذمة، وبعد ذلك يقوم املستأجر إبعادة أتجريها من الباطن 

خر وذلك قبل أن يقبضها، وقد تبني معنا كيف أن الفقهاء اختلفوا على ثالثة أقوال منهم من لشخص آ
جييز مطلقًا ومنهم من مينع مطلقًا ومنهم من يفرق بني املنقول وغري املنقول فيمنع يف األول وجييز يف 

 الثاين. 

 : أتجري املالك للعني املستأجرة:اثلثا  
عه لتأجريها مرة أخرى يف نفس مدة اإلجارة فهل جيوز له فعل ذلك داره مث ظهر له ما يدفأجر شخص 

 أم ال؟
ذكر الفقهاء عدة مسائل يف قيام املستأجر بتأجري العني املستأجرة بعضها حمل اتفاق  حترير حمل النزاع:

 بينهم، واختلفوا يف غريها وتفصيلها يف التايل:
حيق للمؤجر أن يقوم بتأجري العني لشخص آخر  فاالوابلتايل  (1)لزوم عقد اإلجارة اتفق الفقاء على  -

ن احلنفية استثنوا من هذا اللزوم حالة غري أ دخل ضمن نطاق عقد اإلجارة األول،يف نفس املدة اليت ت
العذر الطارئ فقد أجازوا للمستأجر فسخ العقد للعذر الطارئ كمن استأجر دكااًن ليعمل فيها مث 

وقد أخذت املعايري الشرعية بقول احلنفية يف  (2)اإلجارة هلذا السبب،احرتقت بضائعه فإن له فسخ عقد 
انفساخ اإلجارة العذر الطارئ فقالت: " إذا أبرم املؤجر عقد إجيار على عني ملدة معينة، فال يصح إبرامه 

 (3)عقد إجيار مع مستأجر آخر خالل مدة عقد اإلجارة القائم أو مبقدار الباقي يف مدهتا".
أن: " عقد اإلجارة عقد الزم ال ميلك أحد الطرفني االنفراد يف مكان آخر على يري الشرعية املعا نصتو 

 (4)بفسخه أو تعديله دون موافقة اآلخر، ولكن ميكن فسخ اإلجارة ابلعذر الطارئ".

                                      
ابن  ،(1/188(، املرغيناين؛ اهلداية شرح البداية، )8/4البحر الرائق، )؛ (، ابن جنيم28على اإلجارة، )عبد هللا العمار؛ اإلجارة  (1)

 .(5/99ابن مفلح، املبدع، ) (،2/355اخلطيب الشربيين؛ مغين احملتاج، ) (،2/173رشد؛ بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )
 (.8/184ابن جنيم، البحر الرائق، ) (2)
 (.114، ص )4/2/2معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ الشرعيةاملعايري  (3)
 (. 113، ص )4/1/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (4)
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وبناًء على ما سبق فليس ملالك العني أن يتصرف هبا مبا يتعارض مع ملكية املستأجر يف مدة اإلجارة 
 .مملوكة لغريه مبقتضى عقد اإلجار جه من الوجوه كاالنتفاع أو اإلجارة أو غريمها؛ ألهنا أصبحتأبي و 

جواز أن يتم أتجري العني ملدة اتلية ملدة اإلجارة األوىل إذا كانت من على  أيضاً  اتفق الفقهاءوقد  -
اإلجارة األوىل ابلثانية فإذا اتصل مدة  هو اتصال املدة وقبض اليد،وتعليل اجلواز  (1)نفس املستأجر،

، ويضاف إىل ذلك أن العني مقبوضة يف يد املستأجر وابلتايل فال وجود ملن أصبحت املداتن كالواحدة
  (2).ينازعه على تلك العني

وقد قيد الشافعية  ،لغري املستأجر وكذلك اتفق الفقهاء على جواز أتجري العني ملدة ال تلي اإلجارة -
يف الذمة ومنعوها يف إجارة العني املعينة فال جيوز أن تكون على مدة وصوف املهذه اإلجازة إبجارة 

وقد نصت املعايري الشرعية على هذا فقالت: "جيوز إبرام عقود إجيار لفرتات  (3).مستقبلية ال تلي العقد
ى متغايرة ملستأجرين متعددين حبيث ال يشرتك عقدان يف مدة واحدة على عني واحدة، وهذه احلالة تسم

)ترادف اإلجارات(؛ ألن كل إجارة منها تكون رديفة )الحقة( لألخرى، وليست متزامنة مع بعضها، 
 (4)وذلك على أساس اإلجارة املضافة للمستقبل".

يف  منافع العنيف، من املستأجر أو من غريه أتجري العني مدة تلي مدة اإلجارة األوىلوعليه فإنه جيوز 
تعود مللك صاحبها بعد اإلجارة األوىل وهو  شغولة أو مستَحقة ألحد فهيالعقد ليست م الفرتة اليت تلي

حر فيما يفعل يف ملكه، أما مسألة كون العقد على فرتة مستقبلية فالذي يظهر يل أنه ال مانع من ذلك؛ 
 ألن العقد على املنافع ال يكون إال يف املستقبل فمن طبيعة املنافع أهنا حتدث وتتالشه يف الوقت نفسه،

فحدوثها يكون شيئًا فشيئاً، وابلتايل فال فرق من الناحية العملية بني العقد على فرتة مستقبيلة أو فرتة 
 تلي العقد، وهللا أعلم.

 وقد ترد إجارة املوصوف يف الذمة هنا كالتايل: 
د يقوم البنك بتأجري سفينة شحن ملستأجر بعقد إجارة موصوف يف الذمة على لفرتة زمنية معينة، وبع

انقضاء املدة تعود ملكية منافع السفينة إىل البنك مرة أخرى، لكن خالل فرتة اإلجار األوىل يتقدم 
لإلجيار لكن لفرتة زمنية اتلية  (5)شخص ما بطلب إىل البنك يريد فيها تلك السفينة أو أخرى مثلها

                                      
اخلرشي على خمتصر خليل، اخلرشي؛ حاشية  (،4/208(، الكاساين؛ بدائع الصنائع، )30عبد هللا العمار؛ اإلجارة على اإلجارة، ) (1)
اخلطيب ؛ إال يف قول للشافعية قال بعدم اجلواز، ألهنا على فرتة مستقبلية، ينظر (،4/337األنصاري؛ أسىن املطالب، ) (،7/10)

 (.4/25، البهويت؛ كشاف القناع، )(3/451مغين احملتاج، )؛ الشربيين
 (.7/409، )؛ احلاوي الكبرياملاوردي( 2)
(، 5/114حاشية اخلرشي على خليل، )؛ (، اخلرشي16/20املبسوط، )؛ السرخسي(، 28مار؛ اإلجارة على اإلجارة، )عبد هللا الع (3)

 (.4/6كشاف القناع، )؛  (، البهويت5/275هناية احملتاج، )؛ الرملي
 (.114، ص )4/2/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (4)
 ن املفرتض أن يكون العقد الناظم لالتفاق هو عقد إجارة املوصوف يف الذمة.ألنه م (5)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

158 
 

 طاملا ليس فيه ضرر على لعقد املستأجر األول، فكما مر معنا أن مجهور الفقهاء جييز هذا العقد الثاين
املستأجر األول وال تدخل يف ملكه، والشافعية أيضاً يوافقون على هذه الصورة؛ ألهنا إجارة موصوف يف 

 الذمة، وهم جييزون يف هذا النوع من اإلجارة أن يكون التسليم يف فرتة اتلية للعقد. 

 : متليك املؤجرة استحقاق األجرة لغريه:رابعا  

فهل  (1)ني ما ابلتعاقد مع شخص ليحل حمله يف استيفاء األجرة من مستأجر تلك العني،إذا قام مؤجر ع
 جيوز فعله هذا أم ال؟

جيدر التنبيه إىل أنه ال يوجد ذكر هلذه املسألة بعينها يف كتب املذاهب الفقهية األربعة سوى عند 
الك العني أن يتصرف ابلعني ففقهاء املذاهب األربعة نصوا على أنه ال جيوز مل (2)متأخري احلنابلة،

املستأجرة مبا يضر املستأجر أو حيول دون انتفاعه الكامل ابلعني املسأجرة اليت دخلت يف ملكه مبوجب 
فرمبا يتوارد على الذهن أبن الفقهاء ال جييزون هذا التصرف، غري أن  (3)عقد اإلجارة بني الطرفني،

هذه املسألة وذهبوا إىل جواز أن حيل مكان املؤجر متأخري احلنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية ذكروا 
فقال ابن تيمية رمحه هللا: " وجيوز  (4)شخص آخر يف عقد اإلجارة ليستويف األجرة من املستأجر،

للمؤجر إجارة العني املؤجرة من غري املستأجر يف مدة اإلجارة، ويقوم املستأجر الثاين مقام املالك يف 
ر األول، وغلط بعض الفقهاء فأفىت يف حنو ذلك بفساد اإلجارة الثانية ظناً استيفاء األجرة من املستأج

منه أن هذا كبيع املبيع، وأنه تصرف فيما ال ميلك وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على 
 (5)املستأجر".

ن وقد قام أحد الباحثني بدراسة هذه املسألة وذكر أهنا غري موجودة عند ابن تيمية وما هي إال م
 ىاالختيارات اليت ذكرها البعض بينما ذكر البعض اآلخر يف مكان ورود هذه املسألة مسألة أخر 

تتحدث عن إجارة األرض املشغولة بغراس أو بناء لغري املستأجر، فقال: " بعد حبث طويل يف كتب 
 يف املذهب مل أجد من ذكر هذه املسألة، ال يف املذاهب األخرى وال –قبل البعلي  –الفقهاء القدمية 

                                      
ألن العقد اجلديد بني املؤجر والشخص الثاين ليس عقد إجارة ؛ رمبا من اأَلوىل أال تذكر هذه املسألة بني مسائل اإلجارة من الباطن (1)

اجلرة لصاحل شخص آخر، فال توجد هناك عني يعاد أتجريها من الباكن وإمنا هو جمرد متليك االستحقاق، فاملؤجر يتنازل عن حقه يف تلك 
 لشخص آخر، وهللا أعلم.

 (.36اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ص )؛ عبد هللا بن موسى العمار (2)
 (،2/173تهد وهناية املقتصد، )ابن رشد؛ بداية اجمل ،(1/188(، املرغيناين؛ اهلداية شرح البداية، )8/4البحر الرائق، )؛ ابن جنيم (3)

 .(5/99ابن مفلح، املبدع، ) (،2/355اخلطيب الشربيين؛ مغين احملتاج، )
م، الفتاوى 1987 -ه  1408أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين، ؛ ابن تيمية (4)

 (.6/43اإلنصاف، )؛ (، املرداوي5/408األوىل، ) الكربى، دار الكتب العلمية، الطبعة
 (.5/408الفتاوى الكربى، )؛ ابن تيمية (5)
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احلنبلي، وال حىت عند شيخ اإلسالم يف كتبه الفقهية اليت هي بني أيدينا كاجملموع والفتاوى الكربى 
وخمتصرها إال ما ذكره البعلي يف االختيارات الفقهية عن اختيار شيخ اإلسالم يف هذه املسألة: أنه جيوز 

وم مقامه يف استيفاء األجرة من املستأجر للمالك أن يؤجر العني املستأجرة خالل مدة اإلجارة ملن يق
حيث قال: "وجيوز للمؤجر إجارة العني املؤجرة من غري املستأجر يف مدة اإلجارة، ويقوم  (1)األول"،

املستأجر الثاين مقام املالك يف استيفاء األجرة من املستأجر األول. وغلط بعض الفقهاء فأفىت يف حنو 
منه أن هذا كبيع املبيع، وأنه تصرف فيما ال ميلك، وليس كذلك، بل هو  ذلك بفساد اإلجارة الثانية ظناً 

 .(2)تصِرف فيما استحقه على املستأجر"
قد ذكرها ابن تيمية يف   -اليت ذكر البحث أنه مل جيدها عند ابن تيمية–وعليه فكما تبني أن املسألة 

مية منها، فهي تتحدث عن جواز أن كتابه الفتاوى الكربى، وهي واضحة يف مدلوهلا على ما يريد ابن تي
خيلف املؤجر شخص آخر يف استحقاق األجرة، أما مسألة " إجارة األرض املشغولة بغراس أو بناء لغري 
املستأجر" فهي مسألة أخرى فيها كالم للفقهاء، مث بىن الباحث على ما توصل إليه يف حبثه أنه ال جيوز 

اإلجارة ملن يقوم مقامه يف استيفاء األجرة من املستأجر  للمالك أن يؤجر العني املستأجرة خالل مدة
 أذكر هنا ما يتعلق مبسألتنا والرد عليه:  (3)األول، وقد بىن على حبثه جمموعة من النتائج

 ن عقد اإلجارة عقد الزم للطرفني ال حيل ألحدمها فسخه بدون رضا العاقد اآلخر.إ -1
عقد األول ماضيًا ويظل املستأجر منتفعًا بتلك العني، وإمنا الرد: أن هذا ليس فسخًا للعقد، بل يظل ال

 التغيري احلاصل يكون فقط يف استحقاق األجرة. 
ما اتفق عليه الفقهاء من أن املالك ال يصح له التصِرف يف منافع العني املستأجرة أثناء مِدة  -2

 اإلجارة؛ ألنه تصرف فيما ال ميلك.
فعة، بل املنفعة تبقى على ملكية املستأجر، وإمنا هو تصرف يف الرد: إن هذا التصرف ليس يف املن

 استحقاق األجرة اليت هي من حقه.
ما قرره الفقهاء يف شروط صحة اإلجارة من أنه يشرتط أن يكون املؤجر مالكاً للمنفعة، واملالك هنا  -3

 غري مالك هلا؛ ألهنا ملك للمستأجر مبقتضى العقد.
؛ ألن ملكية العني كانت له منذ بداية العقد وستبقى ثر على ملكيته للعبنيالرد: إن هذا التصرف ال يؤ 

إىل هناية فرتة اإلجارة وما حدث هنا كان فقط تنازال عن استحقاق األجرة لشخص آخر وليس تنازاًل 
 عن ملكية العني، وهذا التنازل عن استحقاق األجرة ال يؤثر على ملكيته.

                                      
 (.36اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ص )؛ عبد هللا بن موسى العمار (1)
تيمية، دار العاصمة للنشر  علي بن حممد بن عباس البعلي، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن؛ البعلي (2)

 (.220أمحد بن حممد بن حسن اخلليل، ص ): والتوزيع، حتقيق
 (.49اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ص )؛ عبد هللا بن موسى العمار (3)
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هو املنفعة، والقول جبواز أتجري العني املستأجرة من ِقَبل املالك على ذات ن املعقود عليه يف اإلجارة إ -4
 املِدة يرتتب عليه ورود عقدين من شخص واحد على حمل واحد من عاقدين خمتلفني.

الرد: إن هذا التصرف ليس وارداً على املنفعة بل على األجرة وابلتايل فال توارد على حمل واحد بل حملني 
 خمتلفني.

ه يرتتب على صحة هذا العقد؛ أنه جيوز للمؤجر أن يؤجر العني املستأجرة على غري املستأجر، نإ -5
وجيوز للمستأجر أن يؤجر العني املستأجرة لغريه، وهكذا من استأجر من املالك حيق له أن يؤجر العني 

منه، وهذا ومن استأجر منه، وهكذا من استأجر من املستأجر األول حيق له أن يؤجرها ومن استأجر 
 يؤدي إىل التنازع يف العني املستأجرة مما ال يتناهى من العاِقدين الذين تعلق حقهم هبا.

الرد: هذا فيه خلط بني صورتني، األوىل: أتجري املالك منافع العني املستأجرة لشخص آخر غري املستأجر 
 ليس هي املسألة اليت األول، والثانية: متليك املؤجر استحاق األجرة لشخص آخر، والصورة األوىل

 تنبحث فيها فهي خارجة عن املوضوع، وهذا الذي ذكره ال يتعلق مبورد البحث.
ن هذه املعاملة ذريعة إىل الراب، إذ يتوصل من خالهلا إىل بيع نقد مؤجل بنقد حال مع التفاضل إ -6

ألف حالة على سبيل والنساء حيث استبيح هبذه اإلجارة الصورية بيع مائة ومخسني ألف مؤجلة مبائة 
 املثال ال احلصر.

، وليس املستأجر قة بني صاحب العني وشخص آخرالعالقة بني مسألتنا وبني الراب، فالعال الرد: مل تتضح
 فيتفقان على أن تقسيط الدين عنيحب العني مدينًا لشخص ما مببلغ موغاية األمر أنه رمبا يكون صا

أيضًا على يكون ذلك املبلغ هو األجرة اليت يدفعها  على مبلغ معني يدفع رأس كل شهر، واتفقا
 املستأجر ملالك العني، فيحيل مالك العني الدائن على املستأجر لتسلم األجرة على أهنا عن دينه.

وبعد املناقشة السابقة وبيان جواز الصورة موضع البحث فالذي يبدو يلي أن مذاهب الفقهاء ال متنع من 
ع شخص آخر على أن حيل حمله يف استفياء األجرة من املستأجر وذلك ملا جواز أن يتعاقد املؤجر م

 يلي: 
ن هذا التصرف ال ينايف مقتضى عقد اإلجارة؛ ألن كاًل من الطرفني يتصرف يف ملكه مبا ال يضر إ -1

 أو يتعارض مع الطرف اآلخر.
تفعًا بتلك العني، وإمنا ن هذا ليس فسخًا للعقد، بل يظل العقد األول ماضيًا ويظل املستأجر منإ -2

 التغيري احلاصل يكون فقط يف استحقاق األجرة.
ن تصرف املؤجر ليس يف ما ميلكه املستأجر وليس فيما ال ميلكه هو بل تصرفه يف استحقاق إ -3

 األجرة اليت جتب له مقابل عينه اليت قام بتأجريها للمستأجر.
لعني لذا املؤجرة ملستأجر اثن لكونه مالكًا ملنفعة تلك اا أتجري املستأجر العني زو مبا أن الفقهاء أجا -4

جواز أن حيل شخص آخر مكان املؤجر يف استفياء األجرة لكون األجرة من حقه   ومعاملة ابملثل يظهر
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كما أن املنفعة من حق املستأجر فيستطيع أن مينح هذا احلق آلخر كما يستطيع املستأجر أن مينح حقه 
 . أعلموهللا، يف املنفعة آلخر

 : الضمان يف اإلجارة من الباطن: الثاينالفرع 
وإجارة  )أي األعيان اليت تكون حمل العقد( يذكر الفقهاء عند حديثهم عن اإلجارة إجارة األشياء

، وفيما يلي )أي األشخاص اللذين يكونون حمل العقد يف اإلجارة كاملوظفني( اآلدميني أو األشخاص
  اإلجارة من الباطن من عدمه.بيان لورود الضمان عيلهما يف

 الضمان يف اإلجارة من الباطن يف إجارة األشياء:  -1
الدواب والعقارات والسيارات والسفن والطائرات واآلالت وغريها من كإجارة األعيان  شمل حيث ت

 األمور اليت تصح أن تكون حمالً لعقد اإلجارة.
يها تلف عند الثاين فهل يضمن األول أم ال حدث أن قام مستأجر بتأجري العني لثان وطرأ عل فلو

ن منهما األول أم الثاين؟ يضمن،   (1)وإذا أراد مالك العني األصلي التضمني فمن يضمِِ
فتنطبق عليه قاعدة أن من كانت يده يد أمانة  (2)أمني، أنهأن يد املستأجر يد أمانة و الفقهاء على اتفق 

 (3). معىن لألمانة إال انتفاء الضمانإذ ال فال ضمان عليه إال إذا تعِدى أو فرط
املستأجر الثاين كذلك ، و ابلتعدي والتفريطفاملستأجر األول أمني ال يضمن إال  وبناًء على هذه القاعدة 

ألن الثاين أمام األول يف الضمان كالثاين أمام املالك ؛ ابلتعدي والتفريطال يضمن إال أمني  أمام األول
ند املستأجر الثاين لتعد منه أو تفريط فإنه ضامن أمام مالك العني وال ضمان تلفت العني عإذا للعني، و 

وابلتايل فال ضمان على أحد منهما إذا حدث تلف دون تعد أو تفريطه.  أولعدم تعديه على األول 
 (4)تقصري.

لباطن رقم وقد تطرق معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي هلذه النقطة يف بند اإلجارة من ا
 :رر للمؤجِ التزام املستأجِ ( فقال: 18)

ر مبوجب ابلكامل جتاه املؤجِ  على الرغم من عقد اإلجيار من الباطن، يظل املستأجر مسؤوالً  18-5
 (5) .عقد اإلجارة الرئيسي

                                      
 (.57اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ص )؛ عبد هللا بن موسى العمار (1)
النووي؛ روضة الطالبني،  (،7/27اخلرشي، حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، )، (3/244اية شرح البداية، )املرغيناين؛ اهلد (2)
م، شرح القواعد الفقهية، 1989 -ه  1409أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، ؛ الزرقا (،5/109ابن مفلح؛ املبدع، ) وما بعدها(، 5/211)

 (.1/434صححه وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا، ): قالثانية، حتقي دمشق، دار القلم، الطبعة -سوراي
 (.1/68ابن رجب احلنبلي؛ القواعد، ) (3)
 (.57عبد هللا بن موسى العمار، اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ) (4)
 (.16( الصفحة )18معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي، البند ) (5)
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 الضمان يف اإلجارة من الباطن يف إجارة األشخاص:  -2
األعيان املوصوفة يف الذمة، وهنا سيكون البحث يف حتدثت فيما سبق عن اإلجارة من الباطن يف إجارة 

 األجارة من الباطن يف إجارة األشخاص يف لذمة.
األجري والنوعان مها  ،يذكر الفقهاء نوعني من إجارة األشخاص مما يتعلق ابستئجار اآلدميني للعمل

 ، وتفصيلهما فيما يلي: اخلاص واألجري املشرتك
 أوال : األجري اخلاص: 

أي من يقع العقد عليه بذاته يف مجيع قدر نفعه ابلزمن، هو الذي يعنا سابقاً أن األجري اخلاص وقد مر م
  (1) .وهو يستحق األجرة بتسليم نفسه عمل أم الم يعمل، مدة العقد

اإلجارة من الباطن غري واردة يف األجري اخلاص؛ ألن وبناء على تعريف األجري اخلاص يتبني لنا أن 
فإذا لزم العقد وجب عليه أن ، والعقد هنا وراد عليه بعينه داء عمل معني يف مدة معلومةأب ُمكلفاألجري 

يقوم ابلعمل بشخصه وال جيوز له أن يوكل شخصًا آخر ليقوم ابلعمل نيابة عنه إال إذا منحه اإلذن يف 
أن يقوم  فلو استأجر شخصًا من أجل تعليم ساعات دراسية معينة وكان العقد علىالتوكيل رب العمل، 

 هو هبذا فإنه ال جيوز أن ينوب عنه يف أداء هذه املهمة غريه.
   (2)اثنيا : األجري املشرتك:

مجيع نفعه فيها،  رب العملمدة ال يستحق  كان العقد معه على، أو  معني عملداء من قدر نفعه أب وهو
ل مبواصفات معينة فمحل العقد يف األجري املشرتك هو ذمته ال شخصه واملطلوب منه هو اجناز عم

   (3) .وضبوطة
وهنا ميكن تصور اإلجارة من الباطن؛ ألن األجري غري ملزم ابلعمل بنفسه أو تسليم نفسه للمستأجر، بل 
العمل متعلق بذمته ويستطيع أن ينيب غريه مكانه طامًا أنه ملتزم ابلشرط واملواصفات اليت مت االتفاق 

 عليها يف العقد.
املشرتك ال يتوجب عليه أداء العمل بنفسه فمن املفرتض أن ال يكون العمل مما  فإذا علمنا أن األجري

اخلط وغريها من األمور اليت تتطلب مهارة و  النقشخيتلف أداؤه ابختالف األشخاص اختالفًا كبرياً، ك
 فقد ال تدخلها اإلجارة من الباطن إال أن يوفر األجري من يقوم ابلعملفإن كان العمل كذلك فائقة، 

 عنه غريه. بنفس دقته ومهارته فعندها جيوز أن ينوب

                                      
  من الرسالة. (46ينظر الصفحة ) (1)
 .(1/298املوسوعة الفقهية الكويتية، )  (2)
 .(5/305ابن قدامة؛ املغين، )  (3)
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أما إذا  (1)األجري املشرتك إذا تلف عنده املتاع بتعد أو تفريط،تضمني فقد اتفق الفقهاء على  وعموماً  
 ففيه تفصيل:  تعد أو تفريطتلف بغري 

إذا  شكل مطلقعلى األجري املشرتك ب وجوب الضمان احلنابلة والصاحبان من احلنفية إىل حيث ذهب 
ر أم مل يقصر، ،قصدمل ي مقصد أأبفعله سواء حدث التلف   .من الضياع وذلك حفظاً ألموال الناس قصَّ

وكذلك يضمن إن كان تلف بغري فعله وكان من املمكن التحرز عنه مثل السرقة واحلريق العادي وهو 
إىل أنه ال لشافعية يف قول وزفر املالكية وا اذهب متقدمو مذهب متأخري املالكية وقول للشافعية بينما 

 (2)ن.يضم
 حدثإذا  ، أماإن كان بفعل غريهوجوب الضمان على األجري املشرتك   عدم وذهب أبو حنيفة إىل

أن يعمل ؛ ألن املطلوب منه هو أم مل يقصدقصد  من يعمل عنده فإنه يضمنبفعله أو بفعل العني تلف 
 (3).يف العني ما يصلحها وليس ما يتلفها

فما هو الوقت املعترب لتقدير الضمان، هل هو  -على قول من يقول به–ا حدث ما يوجب الضمان وإذ
 أو يوم التسليم:  ابلضمان يوم حصول سبب الضمان أم يوم احلكم

تقدير الضمان يكون يف يوم حصول سبب الضمان أي احلنابلة إىل أن و ذهب احلنفية والشافعية يف قول 
 (4).فالتعدوي أو التل ليوم حصو 

 (5).إىل أن الضمان يقدر يف يوم التسليم، وليس يوم احلكم ابلضمان أو يوم التلفاملالكية وذهب 
 يومالقبض إىل  يوممن  ما بلغتلقيمة أكثر إىل أن تقدير الضمان يكون اب الصحيحوذهب الشافعية يف 

 أعلى ما بلغت من يوم تقدر يف حال التعدي فإن القيمة بعدم الضمان إال وإذا قيل التلف كالغاصب، 
 (6)ابلتعدي.يكون التلف؛ ألن الضمان  يومالتعدي إىل 

العني املؤجرة تكون على ضمان املؤجر طيلة مدة اإلجارة ما مل  " وقد ذهبت املعايري الشرعية إىل القول:
ك يقع من املستأجر تعد أو تقصري، وجيوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمني املشروع كلما كان ذل

ممكناً، ونفقة التأمني على املؤجر، وميكن للمؤجر أخذها يف االعتبار ضمنًا عند حتديد األجرة، ولكن ال 

                                      
حاشية الدسوقي، ؛ ابن عرفة الدسوقي(، 11/438مالك بن أنس؛ املدونة الكربى، )(، 3/244اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (1)
 .(5/109املبدع، )ابن مفلح؛ (، 5/311هناية احملتاج، )؛ (، الرملي4/28)
حاشية ؛ ابن عرفة الدسوقيوما بعدها(،  11/438مالك بن أنس؛ املدونة الكربى، )(، 3/244اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (2)

 (.5/109ابن مفلح؛ املبدع، )(، 5/311هناية احملتاج، )؛ الرملي وما بعدها(، 5/211النووي؛ روضة الطالبني، )(، 4/28الدسوقي، )
 (.3/244اهلداية شرح البداية، )؛ املرغيناين (3)
ابن (، 5/311هناية احملتاج، )؛ الرملي  وما بعدها(، 5/211النووي؛ روضة الطالبني، )، (3/244املرغيناين؛ اهلداية شرح البداية، ) (4)

 (.5/109مفلح؛ املبدع، )
 (.4/28حاشية الدسوقي، )؛ ابن عرفة الدسوقي (5)
 (.2/352، اخلطيب الشربيين؛ مغين احملتاج، )(5/311؛ هناية احملتاج، )الرملي وما بعدها(، 5/211طالبني، )النووي؛ روضة ال (6)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

164 
 

جيوز له حتميل املستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعاً عند حتديد األجرة، كما 
 (1)ملؤجر".ميكن للمؤجر أن يوكل املستأجر ابلقيام إبجراء التأمني على حساب ا

 : ضوابط التأجري من الباطن: الفرع الثالث

  (2) :من خالل النظر يف أقوال الفقهاء يتبني جواز التأجري من الباطن بضوابط تتلخص فيما يلي
لغريه على  العني أتجريإعادة يف  -على رأي املعايري الشرعية – األولأن يتوقف تصرف املستأجر  -1

 (3).اين العرفجر على  ، أو إذن صاحب العني
لغريه  العني أن يؤجر فيهااألول املدة اليت جيوز للمستأجر ف ،أن يتم مراعاة مدة اإلجارة األصلية -2

؛ ألنه ال ميلك االنتفاع هبا خارج عنهاوال يزيد  لعنيلمدة إجياره هي يؤجر املستأجر األصلي لغريه العني 
، تايل ال حيق له أن ميلِِك غريه، ففاقد الشيء ال يعطيههذه املدة، فال حيق له االنتفاع مبا ال ميلك، وابل

إلجارة بني املستأجر األول والثاين فلو استأجر منزاًل لعام مثاًل مث أراد أن يؤجر املنزل لغريه فإن عقد ا
 (4)من اتريخ عقد املستأجر األول. جيب أن ال يزيد عن عام

، حىت ال عدم االضرار مع اشرتاط، استعماله للعني يفمثل املستأجر األول  الثاينأن يكون املستأجر  -3
سيارة ألغراضه الشخصية ولالستعمال العادي، مث أراد شخص ، فلو استأجر حىت ال يتضرر مالك العني

لغريه فإنه جيوز ذلك إذا استخدم املستأجر الثاين السيارة مثل استخدام املستأجر األول، أما  جرهاؤ أن ي
ريها من األمور اليت ال ر الثاين أكرب ضررًا كأن يستأجرها للحمل والشحن وغإذا كان استعمال املستأج

هذا ال جيوز؛ ألن استعمال املستأجر الثاين ليس تستعمل هلا تلك السيارة عادة فإن عقد إجارة الباطن 
ابالستعمال الذي  مثل استعمال املستأجر األول، وقد رضي مالك السيارة ابالستخدام لعادي ومل يرض

 (5) لب ضرراً كبرياً لسيارته.جي
فيستخدم يف ، هتا على احلالة اليت أخذهاإعاداحلفاظ على العني املؤجرة و املستأجر من الباطن  على -4

 .األمر الذي حدث العقد من أجله

                                      
 (.115، ص )5/1/8معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، البند ؛ املعايري الشرعية (1)
 (.25ضوابط التأجري من الباطن؛ أمساء فتحي عبد العزيز، ) (2)
ناك خالف بني الفقهاء يف ذلك، لكن هذا يناسب العصر بسبب كثرة اخلالفات بني الناس يف األمور املالية فسدًا لباب وإن كان ه (3)

 املالك األصلي واطالعه على هذا األمر. رأي اخلالف ينبغي مراعاة
 (.16، الصفحة )(2-18وقد نص على ذلك أيضاً معيار اإلجارة الصارد  من البنك املركزي املاليزي يف البند ) (4)
 (.25ضوابط التأجري من الباطن؛ أمساء فتحي عبد العزيز، ) (5)
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 (1).،العني ربمن الباطن بينه وبني  االستئجاراألضرار اليت قد تنشأ عن  األوليتحمل املستأجر  -5
، واملالك قد ال ألن العقد بني وبني املالك ؛ملالك عيبًا ما فإنه يعود على املستأجر األولفإذا وجد ا

ومن مث فريجع املالك على املستأجر األول  يعرف املستأجر الثاين مث إنه ال عقد بينهما حىت يرجع عليه،
 (2) يعود املستأجر األول على الثاين إذا كان العيب بسبب هذا الثاين.

  

                                      
مواهب اجلليل ؛ احلطاب وما بعدها(، 11/438مالك بن أنس؛ املدونة الكربى، ) ، (3/244املرغيناين؛ اهلداية شرح البداية، ) (1)
 (.5/109ع، )ابن مفلح؛ املبد  وما بعدها(، 5/211النووي؛ روضة الطالبني، )(، 5/416)
 (.25ضوابط التأجري من الباطن؛ أمساء فتحي عبد العزيز، ) (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

166 
 

 صكوك اإلجارة: الثالث املبحث
 ةاستثماري تنبين على مشاريعلتداول، اقابلة  فيهاإصدار أوراق مالية  فكرة صكوك اإلجارة على تستند

عقد اإلجارة إىل أوراق ب ذات الصلةاألعيان املنافع و حتويل  من تلك الصكوك هو، والغرض ذات دخل
 : أحبث يف هذا املوضوع يف مطلبنيس، و نويةيف سوق اث تتسم بقابلية التبادل والتداولمالية 

 مشروعيتها.و  ،تعريف صكوك اإلجارة: املطلب األول
 .وأحكامها ،وأنواعها ،خصائص صكوك اإلجارة: املطلب الثاين
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 مشروعيتهاو  ،تعريف صكوك اإلجارة: املطلب األول

، ومبا أن ة موصوفإجارة معينة وإجار : لقد مرَّ معنا سابقًا أن الفقهاء يقسمون اإلجارة إىل قسمني
 وصوفاملة صكوك اإلجارة مشتقة من اإلجارة فإهنا أيضًا نقسم إىل صكوك إجارة معينة وصكوك إجار 

يفصل البحث يف صكوك إجارة املوصوف يف الذمة وقد يذكر صكوك إجارة قياسًا على أصلها، وس
 الذمة، وسأبدأ بتعريف املعني إبجياز شديد، وذلك لكون الرسالة ختتص مبا يتعلق إبجارة املوصوف يف

 : الصكوك
 : تعريف صكوك اإلجارة: أوال  

 : أقتصر على تعريف الصكوك يف اللغة ويف االصطالحنا سابقاً تعريف اإلجارة لذا سمرَّ مع
ْنزِيل اْلَعزِيز: مجع َصك، وَصكه صكاً : الصكوك لغة "فصكت َوجهَها" : َدفعه ِبُقوَّة وضربه، َويف الت َّ

 (2)هو الكتاب الذي يكتب يف املعامالت.: والصَّكُّ  (1)َواْلَباب َوحَنْوه أغلقه،لطمته تَ َعجبا 
هي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة  " :الصكوك اصطالحاً 

واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني املوصوفة يف الذمة مملوكًة حلملت 
 (3)."لصكوكا

إذا فالصكوك تطلق على الواثئق اليت يصدرها صاحب خدمة أو منفعة ما ومتثل حصصًا يف تلك 
اخلدمات واملنافع وتكون متساوية القيمة وإذا قام املستأجر ابالكتتاب يف تلك الصكوك فإنه يكون 

 مالكاً لتلك اخلدمات واملنافع بقدر املبلغ الذي دفعه يف االكتتاب.
 : شروعية التعامل بصكوك اإلجارةم: اثنيا  

ال توجد نصوص يف الكتاب والسنة خاصة بصكوك اإلجارة وإمنا تقاس الصكوك على أصلها الذي 
 أخذت منه وهي هنا إجارة املوصوف يف الذمة فتأخذ حكمها.

مث إن التصكيك إمنا هو تقسيم ما ميثله الصك من أعيان ومنافع وحقوق وأنشطة إىل حصص متساوية  
القيمة، مث إصدار صكوك بقيمتها، وهذا التقسيم ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية  يف

وأحكامها، بل يتفق مع مبدأ احلصص الشائعة وجواز املشاركة فيها، والصكوك تعرب عن هذه النسبة 
 (4)الشائعة من موجودات الشركة، أو من العني اململوكة على سبيل شركة امللك.

                                      
 (.1/591)؛ املعجم الوسيط (1)
بريوت، املكتبة العلمية، مادة  -أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، لبنان؛ الفيومي (2)

 (.1/345)صكك(، )
 (.238، ص )3/2/2معيار صكوك االستثمار، البند ؛ عيةاملعايري الشر  (3)
علي حمي الدين القره داغي، صكوك االستثمار أتصيلها، وضوابطها الشرعية، ودورها يف متويل البنية التحتية واملشاريع ؛ القره داغي (4)

 (.4احليوية، ص )
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 : مع الفقه اإلسالمي إىل جواز الصكوك عموما فقرر ما أييتوقد ذهب جملس جم
تقوم فكرة صكوك اإلجارة على مبدأ التصكيك ) أو التسنيد أو التوريق ( الذي يقصد به إصدار "  .1

أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدِر دخاًل، والغرض من صكوك اإلجارة حتويل 
اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية ) صكوك ( ميكن أن جتري عليها عمليات األعيان واملنافع 

التبادل يف سوق اثنوية، وعلى ذلك ُعِرفت أبهنا " سندات ذات قيمة متساوية، متثل حصصًا شائعًة يف 
 ملكية أعيان أو منافع ذات دخل ".

إذا توافرت فيها شروط األعيان اليت  –ا جيوز إصدار صكوك مُتثل ملكية األعيان املؤجرة وتداوهل .2
كعقار وطائرة وابخرة وحنو ذلك، ما دام الصك ميثل ملكية أعيان   –يصح أن تكون حماًل لعقد اإلجارة 

 (1)."حقيقية مؤجرة، من شأهنا أن تدرَّ عائداً معلوماً 
س أهنا تصدر على أسامستند جواز اصدار الصكوك االستثمارية  " :وقد جاء يف املعايري الشرعية ما يلي

 (2)صدار الصكوك على أساس أي منها جائزاً شرعاً".عقد من العقود املشروعة فيكون إ
وعليه فإن صكوك اإلجارة اتبعة لألصل الذي صدرت منه، فإذا قلنا جبواز عقد إجارة املوصوف يف 

 الذمة فإن صكوك إجارة املوصوف يف الذمة جائزة جلواز األصل، وهللا أعلم.
  

                                      
 14مي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط ) سلطنة ُعمان ( جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسال (1)

 م.2004ر ) مارس ( ذاآ 11 – 6ه ، املوافق 1425احملرم  19 -
 (.249معيار صكوك االستثمار، مستند األحكام الشرعية، ص )؛ املعايري الشرعية (2)
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 وأحكامها ،هاوأنواع ،خصائص صكوك اإلجارة: طلب الثاينامل

ويف هذا املطلب سيكون احلديث عن خصائص صكوك األجارة وميزاهتا وبيان أنواع صكوك إجارة 
 : املوصوف يف الذمة وأحكامها كالتايل

 خصائص صكوك اإلجارة.: أوال  
 أنواع صكوك إجارة املوصوف يف الذمة.: اثنيا  
 وك إجارة املوصوف يف الذمة.صك أحكام: اثلثا  

 : خصائص صكوك إجارة املوصوف يف الذمة: أوال  
تتميز صكوك اإلجارة مبجموعة من اخلصائص اليت جتعلها من أهم األدوات املالية اإلسالمية وفيما يلي 

  (1):جمموعة من خصائصها
 : اخلضوع لعوامل السوق -1

لسوق، فإذا ارتفعت القيمة السوقية هلذه األعيان من أهم خصائص صكوك اإلجارة أهنا خاضعة لعوامل ا
أو املنافع واخلدمات ارتفعت معها قيمة الصكوك، وإذا اخنفضت القيمة السوقية لتلك األعيان املنافع 
واخلدمات اخنفضت معها قيمة الصكوك، فهي تتأثر بعوامل العرض والطلب يف السوق، ومن املعلوم أن 

اإلجارة أمهها عدم قدرة املستأجر على دفع األقساط اإلجيارية، عدة عوامل تتحكم يف طلب صكوك 
واخلطر املتمثل يف تغري سعر الصكوك يف السوق لتغري أحوال العرض الطلب عليها، كما ميكن تعرضها 
ملخاطر سياسية إذا كانت عن احلكومة، وخماطر التغري يف أسعار صرف العملة األجنبية ابلنسبة للصكوك 

 ة أجنبية.اليت تكون بعمل
يضاف إىل ما سبق أن حاملي الصكوك اخلاصة ابملنافع واخلدمات يتعرضون إىل خماطر أخرى تتعلق 
بقيمة اخلدمة أو املنفعة عند االستحقاق، وتدخل التوقعات حول هذه القيمة ضمن العوامل املؤثرة يف 

تبايعان على سعر آين لسلعة أسعار الصكوك، وهذه املخاطر كاملخاطر املوجوة يف السلم، فعندما يتفق امل
يتم تسليمها يف املستقبل ومها ال يعرفان ما ستؤول إليه سعر السلعة يف السوق وقت تسليمها، وعادة 
يُقبل املستثمرون على شراء صكوك اإلجارة إذا كانت توقعاهتم ترشح ارتفاع أسعار تلك اخلدمات 

تضخم املتوقع يف املستقبل، وإذا كانوا يتأملون ازدايد واملنافع فهم جيدون يف سعرها احلايل محاية هلم من ال
 أسعار صكوكهم يف املستقبل ويريدون ذلك فعليهم أن يتحملوا خطر اخنفاض أسعارها أيضاً.

 : مرونة صكوك اإلجارة -2

                                      
المي للبحوث والتدريب، اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلس ، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، منشورات البنك1420؛ منذر قحف (1)

 (.9، منذر قحف وحممد اجلمال؛ صكوك اإلجارة، )(80-65ص )
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 : ال خيفى أن صكوك اإلجارة تتمتع مبرونة كبرية من عدة جهات
صدر صكوك اإلجارة من قبل القطاع اخلاص وميكن أن ميكن أن ت: اجلهات املصدرة لصكوك اإلجارة -أ

تصدر من قبل القطاع العام وميكن أن تصدر من قبل القطاع اخلريي، فهي صاحلة الستخدامها يف متويل 
 مشروعات تقوم هبا احلكومة أو يقوم هبا قطاع خاص أو قطاع خريي.

ستفيد من التمويل، أو عن طريق ميكن اصدار صكوك اإلجارة مباشرة من قبل امل: طريقة اإلصدار -ب
وسيط مايل مثل بنك إسالمي، أو بواسطة شركات خمصصة ألعمال التمويل اإلجياري، ودور الوسيط 
املايل قد يزداد أو ينقص حبسب رغبة العمالء، فقد يكون جمرد مِرِوج لبيع تلك الصكوك مقابل أجر 

وإصدار صكوكها، وقد يوكل إليه متابعة العالقة حمدد، وقد يعهد إليه برتتيب إجراء عقد اإلجارة األويل 
 بني املستأجر وأصحاب الصكوك ابلوكالة وهكذا.

عند مقارنة صكوك اإلجارة بغريها من من األوراق املالية يظهر جبالء : استقرار السعر وثبات العائد -3
ئد، وذلك للعلم أن معظم صور الصكوك تتمتع بدرجة عالية من االستقرار يف السعر والثبات يف العا

املسبق مبقدار العائد وقت شراء الصك، فهي ترتبط بشكل مباشر ابألعيان واملنافع، أي بدورة اإلنتاج 
والتوزيع للسلع االقتصادية، ابإلضافة إىل أن يف بعض أنواع الصكوك اإلجارة من املرونة ما جيعله مصدراً 

ة لتمويل املال العامل يف املشروعات اليت لتمويل االحتياجات النقدية اآلنية، وذلك جبعلها صاحل
 (1)تصدرها.

ويعرب اجلدول  2014-2010اجلدول ألهم إصدارات صكوك اإلجارة للفرتة ويف اجلدول التايل بيان 
عن بعض إصدارات صكوك اإلجارة، وما يالحظ على هذه اإلصدارات أن أغلبها إصدارات حكومية 

 (2): ك أن مجيعها طويلة األجلوطرحت يف أسواق الدولية، كما يالحظ كذل
 املصدر

 
سنة 

 اإلصدار
حجم  الدولة

اإلصدار
) مليون 

 دوالر(

متوسط 
عدد 

 السنوات

معداللعائد 
 السنوي

نوع 
 اإلصدار

عدد 
اإلصدارا

 ت

 1 دويل 2.8 6 1500 تركيا 2012 احلكومة الرتكية

                                      
، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 1420؛ منذر قحف (1)

 (.10صكوك اإلجارة، )، منذر قحف وحممد اجلمال؛ (80-65ص )
(2) International Islamic finance market, 201343; 20; 14 ;12 ؛;Bloomberg &Isra, 2013 ؛ 

 www.emaratalyoum.com// ؛http ;03 ؛
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 1 دويل 3.76 10 750 اإلمارات 2014 حكومة الشارقة

Sime 
Darby 
Berhad 

 2 دويل 2.05 08 800 ماليزاي  2013

 1 دويل 3.88 10 750 اإلمارات 2013 حكومة ديب
 2.10 16 4000 قطر 2012 حكومة قطر

3.24 
 2 دويل

 1 دويل 6.4 07 500 اإلمارات 2012 عمار العقاريةا

الشركة السعودية 
 للكهرابء

العربية  2012
 السعودية

1750 08 2.67 
 4.2و

 2 دويل

 

 : واع صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمةأن: اثنيا  
مخسة أنواع من الصكوك، اذكرها عمومًا واخص ما يتعلق  -بشكل عام–ميكن أن تصاغ من اإلجارة 

 : ابملوصوف يف الذمة ابلبيان والتوضيح، وهي
هي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة أو موعود : صكوك ملكية املوجودات املؤجرة: أوال  

ابستئجارها أو وسيط مايل ينوب عنه، لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح 
 (1) العني مملوكة حلملة الصكوك.

وهي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني : صكوك ملكية منافع األعيان املعينة: اثنيا  
العني أو إعادة أتجريها واستيفاء أجرهتا من موجودة، أو وسيط مايل ينوب عنه، لغرض أتجري تلك 

 حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.
وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لغرض تقدمي : صكوك ملكية اخلدمات من مصدر معني: اثلثا  

       رة من حصيلة االكتتاب اخلدمة من مصدر معني )كمنفعة التعليم من جامعة مسماة( واستيفاء األج
 

                                      
 (.236-226(، )15صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد )؛ القره داغي (1)
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 (1)فيها، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لغرض : صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة: رابعا  

املوصوفة  أتجري أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني
 (2)يف الذمة مملوكة حلملة الصكوك.

وهي واثئق متساوية القيمة يتم : صكوك ملكية اخلدمات من مصدر موصوف يف الذمة: خامسا  
إصدارها لغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف )كمنفعة التعليم من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا دون 

 (3)يها، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.تسميتها( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب ف
هذه هي أنواع الصكوك من حيث العموم يف اإلجارة، أما ما يتعلق منها إبجارة املوصوف يف الذمة فهما 

 : نوعان

 : صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة: النوع األول
ها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة وقد مر معنا أن هذه الصكوك عبارة عن واثئق يتم إصدار 

واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة 
خاصة مبنافع العني املوصوفة  وية القيمةمتساصكوكًا وهذا يتحقق عندما يصدر البنك  (4)الصكوك،

نفعة عني موصوفة يف الذمة مثل سيارة أوعقار موصوف يف ابلذمة، أبن يذكر يف نشرة اإلصدار أنه يبيع م
الذمة يبىن أو يشرتى خالل فرتة زمنية حمددة، ويبني يف النشرة مجيع املواصفات اليت تكون أساس 

 التعاقد.
وتكون نشرة اإلصدار فيها مبثابة االجياب، واكتتاب الناس فيها بدفع املبالغ املتخصصة هلا قبول هلا، 

بون مشاركني شركة امللك على الشيوع يف منافع تلك األعيان املوصوفة يف الذمة بغنمها فيكون املكتت
 وغرمها.

أما حكم هذه النوع من الصكوك فإن الواضح أن حكمها عند معظم الفقهاء املعاصرين أيخذ حكم 
تتبون ر الصكوك مؤجر، واملكاألصل املشتق منه، فما دام األصل جائزًا فتصكيكه أيخذ حكمه، فمصدِِ 

مستأجرون، فتدخل حتت أحكام اإلجارة املوصوفة يف الذمة من حيث إن العني املؤجرة فيها غري حمددة 
ومعينة، وأن األجرة ال جيوز أن تؤخر عند املالكية والشافعية إن عقدت بلفظ السلم؛ ألهنا سلم يف 

                                      
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=381موقع القره داغي؛  (1)
 (.236-226(، )15صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد )؛ القره داغي (2)
 (.236-226(، )15صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد )؛ القره داغي (3)
 (.238، ص )3/2/2معيار صكوك االستثمار، البند ؛ املعايري الشرعية (4)
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جارة املوصوف يف الذمة اليت املنافع، وكذا إن عقدت بلفظ اإلجارة وجيوز عند غريهم وغريها من أحكام إ
 : وفيما يلي صورة لصك منفعة موصوفة يف الذمة (1)مر ذكرها،

 : صورة لصك منفعة موصوفة يف الذمة
أن يصدر مالك لعقار مثاًل صكوك إجارة منافع، هي عبارة عن عقود إجارة موصوفة يف الذمة ميلك 

للنزاع تستوىف يف وقت حمدد يف املستقبل،  حامل الصك مبوجبه منافع موصوفة بدقة حبيث ال تدفع جماالً 
وينتفع ابئع الصك بقيمته )أي األجرة املدفوعة مقدماً( لبناء العقار أو أي انتفاع استثماري آخر، ويلتزم 

 (2) مقابل ذلك بتسليم العقار حلامل الصك يف امليعاد املضروب الستيفاء منافعه اململوكة له.

 (3) :مات من طرف موصوف يف الذمةصكوك ملكية اخلد: النوع الثاين
مر معنا سابقًا أن صكوك ملكية اخلدمات املوصوفة يف الذمة عبارة عن واثئق متساوية القيمة يتم 
إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة واسيتفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، 

 (4)وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
أبن تقوم جهة مثل البنك إبصدار صكوك )متساوية القيمة( بغرض تقدمي خدمة من مصدر وذلك 

موصوف يف الذمة، كمنفعة تعليم يف جامعة عربية أو غربية متخصصة معرتف هبا، أو تقدمي اخلدمات 
الصحية من مستشفى متخصصة يف إحدى الدول املتقدمة يف الطب، حيث يتم حتديد مواصفاهتا بدون 

 ، مث تقوم اجلهة املصدرة بعد االكتتاب بتأجري هذه اخلدمة وبيعها للراغبني بثمن حمدد.تسميتها
وتوضح نشرة اإلصدار نوعية اخلدمة، واملواصفات اليت تزيل اجلهالة املؤدية إىل النزاع عن مصدر هذه 

دة واآلليات اخلدمات، وكذلك تبني الزمن احملدد لتقدمي تلك اخلدمات مثل عشر سنوات، وكيفية االستفا
 : وفيما يل صورة خلدمة موصوفة يف الذمة (5)املطلوبة،

 خدمة موصوفة يف الذمة للتعليم اجلامعي -
مضمون العقد هو تعليم طالب جامعي يف العلوم اإلسالمية أو االجتماعية، على أن تتوفر يف الطالب 

ط اليت يتم بياهنا يف نشرة شروط معينة من كونه منتسبًا جلامعة ما وابختصاص معني وغريها من الشرو 
اصدار الصك، ويتم حتديد املساق الدراسي بصفته وزمنه ومدته وأجرته، كما إنه جيب أن تكون اخلدمة 

رايل  100ساعة دراسية وكل ساعة دراسية ب  100مما تقبل التجزئة، مثل أن حيتاج الطالب إىل 

                                      
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=381موقع القره داغي؛  (1)
 .(9منذر قحف؛ صكوك إجارة املوصوف يف الذمة، ) (2)
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=381موقع القره داغي؛  (3)
 (.239، ص )3/2/4لبند معيار صكوك االستثمار، ا؛ املعايري الشرعية (4)
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=381موقع القره داغي؛  (5)
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التعليم إبصدار صكوك خدمة موصوفة يف  فتحدد اخلدمة ابحلصة الساعية، فتقوم اجلامعة بتقدمي خدمة
الذمة متثل التعليم اجلامعي على أن تقدم اخلدمة بعد عشر سنوات مثاَل وميثل الصك الواحد احلصة 
الساعية الواحدة، وحلامل هذا السند احلق يف احلصول على تلك اخلدمة املوصوفة يف الذمة يف الوقت 

 (1) الذي ميثل ملكيته للصك.احملدد مقابل ما يدفعه اآلن من مثن الصك 
  :ويالحظ على صكوك املنافع واخلدمات املوصوفة يف الذمة ما يلي

. تعترب نشرة اإلصدار مبثابة إجياب هلذه الصكوك، وإقدام املكتتبني على النشرة ودفع املبالغ املطلوبة 1
 قبول هلا.

مؤجر وابئع للخدمة املوصوفة يف الذمة،  . تعترب العالقة بني املصدر واملكتتبني عالقة اإلجارة، فاملصدر2
 واملكتتبون مستأجرون ومشرتون هلا.

. املكتتبون فيما بينهم شركاء شركة امللك كل حسب نسبته، ميلكون هذه اخلدمة أو اخلدمات بغرمها 3
 وغنمها.

عادة التأجري . قيام اجلهة املصدرة أو غريها عن املكتتبني بتأجري هذه اخلدمة وبيعها للراغبني مبثابة إ4
)أي التأجري من الباطن( وإن العالقة بني ا جلهة املشرفة واملكتتبني هي عالقة الوكالة ابألجر ما دامت 

 أتخذ نسبة او عمولة حمددة.
. يف هذا النوع من الصكوك ال حيتاج أن تكون اجلهة املصدرة هي مالكة اخلدمة؛ ألن العملية تقوم 5

فهي موجودة يف الذمة، وما هو موجود يف الذمة كأنه موجود على سبيل  على اخلدمة املوصوفة يف الذمة،
 (2)احلقيقة.

 : يف الذمة إجارة املوصوفأحكام صكوك : اثلثا  
أحتدث هنا عن عموم أحكام صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة وضوابطها وأخص ابلبحث مسألة س

 عاصرين.تداول صكوك اإلجارة اليت وقع فيها خالف بني الفقهاء امل
 : يف الذمة إجارة املوصوفأحكام صكوك  وفيما يلي أهم

يف الذمة حتمل يف طياهتا أحكام إجارة املوصوف يف الذمة نفسها  إجارة املوصوفمن املعلوم أن صكوك 
ألهنا مشتقة منها، غري أن طبيعة صكوك اإلجارة توجب هلا بعض األحكام اإلضافية أذكر هنا جمموعة 

 : منها

                                      
 .(8منذر قحف؛ صكوك إجارة املوصوف يف الذمة، ) (1)
(2) http ؛

//www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381 ؛
19&catid=39-44-08-08-07-2009 20؛&Itemid=33-55-06-06-07-2009 
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ل الصك حصة شائعة من املنفعة أو اخلدمة أو املشروع الذي خصص له، فيكون لصاحبه الغنم   أن ميث1
 والغرم بقدر حصته، فصك متلك منفعة وحدة سكنية قيد اإلنشاء ميثل حصة شائعة يف ذلك اجملمع.

  أن تكون نشرة اصدار الصكوك يف حالة اإلجارة يف الذمة كافية يف التعريف ابملطلوب، فتكون 2
تملة على مجيع البياانت اخلاصة ابملنفعة أو اخلدمة وابملصدر، وهذا الضابط هو من أهم الضوابط؛ مش

 (1)ألنه يبني املواصفات اليت ينبغي أن حتتويها اخلدمة أو املنفعة اليت متثلها الصكوك.
تداول  ومن أهم املسائل اليت كثر احلديث فيها يف صكوك اإلجارة مسألة تداول الصكوك، فما هو حكم

 : صكوك إجارة املوصوف يف الذمة، وفيما يلي بيان ذلك

 : يف الذمة إجارة املوصوفتداول صكوك  :فرع
القصد من دراسة تداول الصكوك هو بيان أحكامها عند انتقاهلا بني أيدي الناس من يوم إصدارها 

ل تلك األوراق املتمثلة وحىت تنتهي دورهتا احلياتية، وليس املقصود من تداول الصكوك فقط جمرد انتقا
ابلصكوك بني أيدي الناس، بل املقصود األعظم هو انتقال ما متثله تلك الصكوك من أنواع األموال 

يف الذمة بني أن تكون العني املوصوفة معدومة مل  إجارة املوصوفويفرق يف تداول صكوك واملمتلكات، 
 (2)النتفاع هبا سواء شرع يف ذلك أو مل يشرع،يتم تعيينها بعد، وبني أن تكون متعينة ميكن للمستأجر ا

 : وبياهنا كالتايل
إذا تعينت العني يف إجارة املوصوف يف الذمة وقبضها املستأجر فإن تداول الصكوك  :حترير حمل النزاع

ألنه كتداول لصكوك ملكية أعيان معينة موجودة، أما يف حالة عدم التعيني  (3)يف هذه احلالة حمل اتفاق؛
 : بض فالفقهاء املعاصرون على خالف يف ذلك وتفصيله فيما يليأو الق

 : تداول صكوك اإلجارة يف حال تعيني العني املوصوفة وقبل القبض -1
إذا تعينت العني ومل ميِكن املستأجر منها ومل يقبضها، فتداول صكوك اإلجارة يف هذه احلالة تعود إىل 

 (4): وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال أصل مسألتها وهي حكم إجارة العني قبل قبضها
أنه جيوز إعادة إجارهتا قبل قبضها وإليه ذهب املالكية والشافعية يف وجه واحلنابلة يف : القول األول

 ( 1)املذهب.

                                      
 (.236-226(، )15صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد )؛ القره داغي (1)
( 1435/2013شوقي أمحد دنيا؛ استكمال موضوع الصكوك، حبث مقدم جمللة جممع الفقه اإلسالمي يف دورته احلادية والعشرين،) (2)
(13.) 
املهذب، ؛ (، الشريازي2/185) ،تفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنسال؛ (، ابن اجلالب5/417مواهب اجلليل، )؛ احلطاب (3)
 (.8/55املغين، )؛ بن قدامة(، ا1/403)
 .الثاين من الفصل الثالثاقتصر على ذكر األقوال يف املسألة، فاألدلة واملناقشة قد مرت معنا يف املبحث  (4)
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إن كان املستأَجر منقواًل مل جيز إعادة أتجريه قبل قبضه وإن كان غري منقول جاز إعادة : القول الثاين
 (2)ه وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما هللا.أتجريه قبل قبض
ال يصح إعادة أتجري العني املستأجرة من قبل املستأجر قبل قبضها مطلقًا وإليه ذهب : القول الثالث

 (3)الشافعية يف املذهب عندهم واحلنابلة يف وجه وقال به حممد بن احلسن من احلنفية.
 : الذمة قبل تعيني العني املستأجرة يف إجارة املوصوفتداول صكوك  -2

 : قبل تعيني العني على قولني إجارة املوصوفاختلف الباحثون املعاصرون يف تداول صكوك 
اجلواز، وذهب إليه جمموعة من الفقهاء املعاصرين، فقد أجازوا تداول صكوك اإلجارة قبل : القول األول

 (4)تعيني العني.
جمموعة من اجملالس واهليئات والفقهاء املعاصرين، وقد جاء يف املعايري  املنع، وذهب إليه: القول الثاين

" ال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستوىف  :الشرعية
" : وجاء أيضاً  (5)منها املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك"،

ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف 
الذي تستوىف منه اخلدمة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون. فإذا تعني الطرف جاز تداول 

 (6)الصكوك".
مة قبل تعيني يف الذ إجارة املوصوفكما أوصت ندوة الصكوك اليت عقدها جممع الفقه أبن صكوك 

 (7)ضع ألحكام السلم.ختالعني 
 : األدلة واملناقشة

 : واستدل اجمليزون جبملة من األدلة -
إمنا هو حوالة ال يعترب بيعًا لنفس املنفعة املوصوفة تداول صك ملكية منفعة عني موصوفة يف الذمة  -1

 (8)للوفاء اباللتزام.

                                                                                                          
املهذب، ؛ (، الشريازي2/185) ،تفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنسال؛ (، ابن اجلالب5/417مواهب اجلليل، )؛ احلطاب (1)
 (.8/55املغين، ) ؛(، ابن قدامة1/403)
 (.6/91وحاشية ابن عابدين، )؛ ابن عابدين (2)
 (.6/35اإلنصاف، )؛ (، املرداوي4/86هناية احملتاج، )؛ (، الرملي6/91حاشية ابن عابدين، )؛ ( ابن عابدين3)
؛ (، نزيه محاد40ة، ص )صكوك االستثمار اإلسالمي، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي الدورة التاسع عشرة، الشارق؛ حسني حامد (4)

 (.70-56سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، ص )؛ (، منذر قحف2/35، )15حبث يف جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد 
 (.244، ص )5/2/8معيار صكوك االستثمار، البند ؛ املعايري الشرعية (5)
 (.244، ص )5/2/10معيار صكوك االستثمار، البند ؛ املعايري الشرعية (6)
 ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقدمي، املنعقد جبامعة امللك عبد العزيز، احملور الثالث حتت عنوان حكم اصدار الصكوك. (7)
 (.56سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، ص )؛ منذر قحف (8)
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مبقاصدها العربة يف العقود وأخذ عوضًا عنها ف حامل الصك ابع املنفعة املوصوفةأبن هذا يناقش 
 (1).تهوالة وفاء ال يغري من حقيقحلذا فتسمية هذا ، أبلفاظها ومبانيهاال  ومعانيها

رف يف املسلم فيه قبل التصالفقهاء سلم يف املنافع، وقد أجاز بعض  ييف الذمة ه وصوفاملإجارة  -2
 (2).العني إعادة أتجري املنفعة املوصوفة يف الذمة قبل تعني زاو جلجيوز تداول صكوكها  بناًء عليهو ، قبضال

وقد يناقش أبننا إذا قلنا أهنا سلم يف املنافع فهذا يعين أنه ال جيوز أتجريها قبل تعيني العني وابلتايل ال 
 جيوز تداول صكوكها، ألنه ال جيوز التصرف يف املسلم فيه قبل تعيينه.

سلم يف املنافع فهي على جواز تداول صكوك السلم  اً قياسوف جيوز تداول صكوك إجارة املوص -3
 (3)املالكية وبعض الفقهاء.وهذا مبين على قول وليست ديناً نقدايً، 

لتصرف يف دين السلم ابلبيع ا مجهور الفقهاء القائلني بعدم جواز ما عليهخالف أبنه هذا  قوهلمويناقش 
عن ربح ما مل يضمن؛ وألنه وحتت النهي ، القبضقبل  النهي عن بيع الطعام حتتداخل  فهو، هقبضقبل 

 (4)مبيع مل يدخل يف ضمانه فلم جيز بيعه كالطعام قبل قبضه.
عيان تداول صكوك ملكية منافع األ ًا على قياس وأجازوا التداول منافع األعيان املوصوفة أيضًا  -4

 املعينة.
ًا بينما عيناملعينة تعترب  كوك منافع األعيانالختالفهما حقيقة، فصفارق، قياس مع  هذايناقش أبن و  -

 ، بل صرحوابينهما الفقهاء التفاوت وعدم التساوي أقروقد  اً،دين صكوك منافع األعيان املوصوفة تعترب
 (5)على أنه ال مماثلة بني العني والدين، والنهي عن بيع ما مل يقبض يتناول العني والدين.

 : أدلة املانعني ومناقشتها -
تعيينها، فقيمة الصك مل تزل  الذمة قبل يف جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة ال -1

نقودًا مل تتحول إىل حيز األعيان بعد وابلتايل ال جيوز تداوهلا إال مع مراعاة ضوابط الصرف ابعتبارها 
 (6).نقداً بنقد

د األعيان املوصوفة من قبيل التق أبن تداول صكوك ملكية منافع بعدم التسليم بقولكم: يناقش هذا
فمن املعلوم أن العني إن ، أبعيان معينةُمتعلَّق إجارة املوصوف ابلذمة ال ، فابلنقد، بل هي منفعة بنقد

                                      
 (.374صكوك اإلجارة، )؛ حامد مرية (1)
 (.40صكوك االستثمار اإلسالمي، )؛ حسني حامد (2)
 (.40صكوك االستثمار اإلسالمي، )؛ حسني حامد (3)
 (.21، الصكوك اإلسالمية، الدورة احلادية والعشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ص )2013؛ العياشي فداد (4)
 (.22الصكوك اإلسالمية، ص )؛ العياشي فداد (5)
 (.236-226(، )15العدد ) صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي،؛ القره داغي (6)
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هلكت يف إجارة املوصوف وجب على املؤجر تقدمي عني أخرى وهذا ما يؤكد على أن متعلق املوصوف 
 د بنقد.فال صرف يف املسألة وال نق (1).هو املنفعة

وقد جياب على ذلك أبننا ال ننظر إليه يف حالة هالكه أو تعيبه بل ننظر إىل أصله أبنه دين يف ذمة 
للمستأجر، فالنظر إىل نقديته  يب عليه إعادة النقود املدفوعةاملؤجر جيب عليه حتقيقه فإذا مل يتحقق ج

 يكون من هذه اجلهة.
ين؛ ألن املنفعة ددين ب كالئ بكالئ أي  تعيني يؤدي إىلإن أتجري منافع املوصوف يف الذمة قبل ال -2

ل صكوكها، ألنه تكون من قبيل و اليت ستستوىف من املوصوف يف الذمة يف حكم الدين، لذا فال جيو تدا
 الدين ابلدين.

ويناقش هذا القول أبن أصحاب هذا القول أجازوا إجارة املوصوف يف الذمة، فإذا جاز للمؤجر أن يؤجر 
 معدومة ومستندة فقط على الوصف املنضبط، فما املانع من أن يقوم مالك الصك إبعادة منفعة عني

 (2)أتجري هذه املنافع املوصوفة يف ذمة املستأجر الثاين.
 : الرتجيح

يظهر يل عدم جواز تداول الصكوك قبل تعيني العني؛ ألن تداول الصكوك قبل التعيني تنتابه شبهة النقد 
ب ذلك، مث إن عدم تعيني العني جيلب للصك غرراً كبرياً؛ ألن العني قد توجد أو ال ابلنقد فال جيوز بسب

عبارة عن  أغلبهاالصك أو السند أو اليت ميثلها  املقدراتتوجد، وقد يكون العقد صوراًي فقط فتكون 
  أشياء صورية واملقصود منها النقود، عندها فال بد من تطبيق قواعد الصرف والدين عند التداول.

 : كالتايل  وهي اآلتية لتداول الصكوك أو األحكام سبق أذكر الضوابطوبناًء على ما 
يف نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه القابلة للتداول   وك  جيوز أن يتعهد مصدر الصك1
 لشراء ابلقيمةيكون وعد اأن السوق، وال جيوز  بشرط أن تكون بسعر، بعد متام عملية اإلصدار، هامن

 .وكمسية للصكاإل
جيب أن يكون تداول الصكوك ابلطرق اليت الخمالفة شرعية فيها، مثل املناولة أو القيد يف السجالت   2

 والوسائل االلكرتونية احلديثة وغريها من الطرق املباحة.
 الإ عينها حمل املنفعةتداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني  أن ال يتم  3

  ويف حال تعينت فيجوز تداول صكوكها. مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون،

                                      
 (.374صكوك اإلجارة، ص )؛ حامد مرية (1)
 املرجع السابق. (2)
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تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستويف من طرف معني قبل إعادة إجارة تلك  ال ضري يف  4
اخلدمات، فإذا أعيدت اإلجارة كان الصك ممثاًل لألجرة، وهي حينئذ دين يف ذمة املستأجر الثاين 

 ينئذ ألحكام وضابط التصرف يف الديون.فيخضع التداول ح
  ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستويف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف 5

الذي تستوىف منه اخلدمة إاِل مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون، فإذا تعني الطرف جاز تداول 
 (1)الصكوك.

يكون الذمة بتعريفها ومشروعيتها وأهم أحكامها وتداوهلا  وبعد هذا العرض لصكوك إجارة املوصوف يف
 على أهم املسائل املتعلقة إبجارة املوصوف يف الذمة وهللا أعلم. الباحث أنه قد أتى

تبني فيها األسس اليت ينبغي املبحث القادم عن ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة وسيكون احلديث يف 
 عقد.السري عليها ملن أراد األخذ هذا ال

  

                                      
 (.236-226(، )15صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد )؛ القره داغي (1)
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 ضوابط عقد إجارة املوصوف يف الذمة :املبحث الرابع
وما مت فيه من بيان لشروط وأحكام ومناقشات واستدالالت  الرسالة املتقدمةبناًء على ما سبق يف فصول 

لعقد إجارة واألحكام والشروط ضوابط جمموع من الحول إجارة املوصوف يف الذمة ميكن إمجال 
  :كالتايل  املوصوف يف الذمة 

مباحًا شرعاً، فال جيوز أن يكون حمل العقد مما حرمه  -خدمة أو منفعة–أن يكون حمل العقد  -
الشرع، مثل التعاقد مع مؤسسة تقدم خدمة تنظيم احلفالت على أن تقدم فيها املسكرات أو 

 ما هو حمرم شرعاً.
ى بينة فيما له وما أن تكون األجرة معلومة علماً ينتفي معه النزاع واخلصومة، فيكو كل طرف عل -

 عليه.
أن تكون املنفعة أو اخلدمة معلومة علمًا ينتفي معه الغرر املؤدي إىل اجلهالة املؤدية للنزاع  -

 (1)واخلصومة.
أن يكون مدار العقد على عني أو خدمة موصوفة بصفة أو صفات يرغب فيها املستأجر، ويُلزم  -

تتوافر فيها الصفة املرغوبة دون ربطها بعني هبا ذمة املؤجر، حيث تربأ ذمة املؤجر بتسليم عني 
 معينة تكون هي حمل العقد.

أن تكون تلك العني أو اخلدمة املوصوفة اليت عليها مدار العقد منضبطة مبا يزيل الغرر واجلهالة  -
من األوصاف ما أمكن، ليكون كل طرف على دراية فيما له وما عليه، وأن يكون الوصف 

 (2) يخ املتفق عليه.قابالً للتحقيق يف التار 
على املؤجر تقدمي املنفعة أو اخلدمة كما مت االتفاق عليها، فإذا تعيب حملها أو هلك وجب  -

 عليه أن أييت بغريها، وهذا من الفروق اجلوهرية بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني.
الذمة، ففي املؤسسات يف إجارة املوصوف يف تقدمي اخلدمات التابعة للمنفعة جيب على املؤجر  -

اليت تقدم خدمات احلج والعمرة أو السياحة فالواجب عليها تقدمي اخلدمات التابعة للسفر من 
 نقل لألمتعة ومحلها وغريها من األمور اليت تعترب اتبعة للخدمة.

أن يكون العقد بلفظ إجارة املوصوف يف الذمة وليس بلفظ السلم، ليتم تاليف احملظورات  -
يت ترتتب على السلم، وخصوصًا يف مسألة تعجيل األجرة أو أتجيلها، فإذا مت العقد الشرعية ال

بلفظ السلم وجب تسليم األجرة يف جملس العقد ومل جيز أتخريها، أما إذا مت العقد بلفظ إجارة 

                                      
 ( من الرسالة21ينظر الصفحة ) (1)
 ( من الرسالة92ينظر الصفحة ) (2)
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املوصوف يف الذمة جاز أتجيل األجرة عن جملس العقد إىل الوقت الذي يتفق عليه الطرفان،  
 (1) ليه ترجيح الباحث يف حمله.كما انتهى إ

إذا  لعنيابيلحق  الضرر الذي فاملالك يتحملاملستأجر  ال هاضمان العني املؤجرة على مالك -
 تعد املستأجر أو تفريطه، وال يُلزم املستأجر بشيء إذا فاتت املنفعة. غري نم نشأ

ما اشرتاط املؤجر عليه أال ُيشرتط الضمان املطلق على املستأجر يف إجارة املوصوف يف الذمة، أ -
و هف جيوز الذي الأما حيث لزمته الصيانة فشرط صحيح، و  بلغًا معينًا يكون لصيانة العنيم

 الصيانة واإلصالح جمهول املقدار. اشرتاط الضمان مطلقاً أو
كما يغنم ؛ ألن الغنم ابلغرم، فرب العنيللعني على  غري التشغيليةاألساسية نفقات الصيانة  -

 .هملك ل؛ ألن العني يجب أن يغرم الصيانةفجرة األ ملؤجرا
التأمني تعاونيًا إسالمياً ذلك أن يكون  وجبلعني املؤجرة لأتمني يف حال اشتمال العقد على  -

 (2) املستأجر. ال العنييتحمله املالك 
ف ال جيوز فرض الشرط اجلزائي املطلق على من أتخر يف الوفاء ابلتزاماته املالية يف إجارة املوصو  -

يف الذمة حبيث حتدد النسبة املأخوذة عند التأخر عن الوفاء عند العقد ألنه من ابب الزايدة 
 املشروطة على أصل الدين مقابل التأخر عن الدفع وهو من الراب احملرم بكل أشكاله. 

وذلك يف احلاالت اليت جتوز فيها فرضه مثل العويض عن الضرر اليت –إذا فرض الشرط اجلزائي  -
، فال فإن الشرط اجلزائي جيب أن يكون بقدره وال يزاد أو يغاىل فيه -حد طريف العقديصيب أ

 (3) بل عند وقوعه. حتدد نسبة الشرط اجلزائي عند العقد
إذا مت ربط األجرة يف اإلجارات الطويلة مبؤشر متغري وجب أن يكون منضبطاً، ليؤدي إىل العلم  -

 القاطع النايف للجهالة.
يف إجارة املوصوف يف الذمة وجب أن تكون املدة كافية إلجناز  العمل واملدة إذا مت اجلمع بني -

 العمل، وإال فال جيوز اجلمع بينهما.
االبتعاد عن الصورية يف إجارة املوصوف وكذلك احملظورات الشرعية اليت تكتنف بعض  -

بني املؤسسة ومزود أبرم يف الذمة اليت  جارة املوصوفإ عقد الربط بني املعامالت املالية فال جيوز
بتطلب قبضه قبل  ألن املوصوف يف الذمة اخلدمة وبني العقد اإلجارة بني املؤسسة وعميلها؛

يكون من قبيل اإلجارة العكس ف حصولأما  التصرف فيه، فهو حقيقة من قبل اإلجارة املتوازية،
 القرض بفائدة وغري ذلك. وعدم الربط الجتناب بعض احملظورات مثل من الباطن،

                                      
 لة( من الرسا99ينظر الصفحة ) (1)
 ( من الرسالة91ينظر الصفحة ) (2)
 ( من الرسالة.58ينظر الصفحة ) (3)
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، كما جيب أن يكون املستأجر من يف اإلجارة من الباطن  مراعاة مدة اإلجارة األصليةجيب  -
األضرار اليت قد  األولمثل املستأجر األول، وأن يتحمل املستأجر يف استعماله للعني الباطن 

 (1) مالك العني. بينه وبنيتنشأ عن املستأجر من الباطن 
؛ ألن تداول  الذمة قبل تعيني العني املستأجرةأال يتم تداول صكوك إجارة املوصوف يف -

الصكوك قبل التعيني تنتابه شبهة النقد ابلنقد فال جيوز بسبب ذلك، مث إن عدم تعيني العني 
جيلب للصك غرراً كبرياً؛ ألن العني قد توجد أو ال توجد، وقد يكون العقد صورايً فقط فتكون 

ة عن أشياء صورية واملقصود منها النقود، عندها فال عبار  أغلبهااليت ميثلها الصك أو  املقدرات
 (2) .بد من تطبيق قواعد الصرف والدين عند التداول

عند اجلمع بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد آخر سواء أكانت املشاركة املتناقصة أو  -
 الربط بينها.اإلجارة املنتهية ابلتمليك أو االستصناع، فإن الواجب هو الفصل بني العقود وعدم 

ملا قد يؤدي إليه من خسائر أال يتم إلغاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة يف فرتة أجله  -
للمستأجر تتمثل ىف توقف اخلدمة عنه، وللمؤجر حيث يصعب تسويقها أو أتجريها للغري، إال 

 (3) إذا كان برضامها فيجوز.
فيما ال خيالف النصوص والضوابط  وذلك :االلتزام بقوانني العمل ولوائحه امللزمة يف الدولة -

 (4) الشرعية.
  

                                      
 ( من الرسالة164ينظر الصفحة ) (1)
 ( من الرسالة175ينظر الصفحة ) (2)
 ( من الرسالة.196ينظر الصفحة ) (3)
 ( من الرسالة.133ينظر الصفحة ) (4)
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 توظيف إجارة املوصوف يف الذمة يف التمويل املعاصر :الفصل الرابع
 واملقابلة.وبنك أبو ظيب اإلسالمي  Maybank Islamicحملة عن  :املبحث األول

 وبنك أبو ظيب اإلسالمي. Maybank Islamicحملة عن  :املطلب األول
 وبنك أبو ظيب اإلسالمي. Maybank Islamicقابلة مع بنكي م :املطلب الثاين

 : واقع التمويل من خالل إجارة املوصوف يف الذمة لدى البنوك اإلسالمية :املبحث الثاين
 املطلب األول اجتماع العقود وحتول إجارة املوصوف يف الذمة إىل إجارة معينة.

 : لذمة يف البنوكآلية إجراء عقد إجارة املوصوف يف ا :املطلب الثاين
 إجارة املوصوف يف الذمة العادية. :أوال

 إجارة املوصوف يف الذمة واملشاركة املتناقصة. :اثيناً 
 إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املنتهية ابلتمليك. :اثلثاً 

 إجارة املوصوف يف الذمة واالستصناع. :رابعاً 
 : وخماطره مزااي عقد إجارة املوصوف يف الذمة :املبحث الثالث

 مزااي التمويل بعقد إجارة املوصوف يف الذمة. :املطلب األول
 خماطر التمويل بعقد إجارة املوصوف يف الذمة وحلوهلا. :املطلب الثاين
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 وبنك أبو ظيب اإلسالمي واملقابلة Maybank Islamicحملة عن  :املبحث األول

 اإلسالمي وبنك أبو ظيب Maybank Islamicحملة عن  :املطلب األول

 : فيما يلي حملة عن البنكني ومقارنة بينهما يف اجلوانب املشرتكة
 ( Maybank Islamic) :أوال  

، وهو اتبع 1993بدأ بنك ماي بنك اإلسالمي بتقدمي خدماته يف التمويل والصريفة اإلسالمية يف عام 
العاصمة املاليزية   ، ويقع مقره الرئيسي يف1960مايو  31جملموعة ماي بنك الذي بدأ علمه يف 

 كواالملبور. 
حيتل ماي بنك املركز األول يف ماليزاي من حيث القيمة السوقية وإمجايل األصول، ويعد واحدًا من أكرب 

مليار دوالر وأرابح صافية بلغت  165البنوك يف جنوب شرق آسيا، إبمجايل أصول تتجاوز قيمتها 
فرعاً، وأكثر من  393خالل شبكة تتألف من ، ويقدم خدماته من 2015مليار دوالر لعام 1.75

 أجهزة الصراف اآليل منتشرة يف مجيع أحناء البالد. 2500
 (Maybank Islamic): اهليئة الشرعية

تتكون اهليئة الشرعية يف بنك ماي بنك اإلسالمي من خنبة من العلماء واخلرباء يف جمال املالية اإلسالمية، 
 : وفيما أييت سأذكر أمساؤهم

( )رئيس اهليئة(، Assoc. Prof. Dr. Aznan Hasanألستاذ املشارك عزانن حسن )ا -
 أستاذ حماضر يف معهد املصرفية والتمويل اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

( )عضو(، أستاذ حماضر يف Dr Ahcene Lahsasnaاألستاذ املشارك أحسن حلساسنة ) -
 (.INCEIFتمويل اإلسالمي )املركز الدويل لدراسة ال

( Dr Ismail bin Mohd @ Abu Hassanاألستاذ املساعد إمساعيل بن حممد ) -
 )عضو(، أستاذ حماضر يف كلية أمحد إبراهيم للحقوق يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

( )عضو(، مديرة األحباث يف Dr Marjan Binti Muhammadالدكتورة مرجان حممد ) -
 (.ISRAكادميية العاملية للبحوث الشرعية )األ

( Dr Mohammad Deen Mohd Napiahاألستاذ املساعد حممد دين حممد )  -
 )عضو(، أستاذ حماضر يف كلية أمحد إبراهيم للحقوق يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

حث ( )عضو(، ابDr Mohamed Fairooz Bin Abdul Khirالدكتور حممد فريوز ) -
 (.ISRAيف األكادميية العاملية للبحوث الشرعية )
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 (1)( )عضو(.Ustaz Mohd Kamal Mokhtarاألستاذ حممد كامل خمتار ) -
 : بنك أبو ظيب اإلسالمي :اثنيا  

أتسس  ، دولة اإلمارات العربية املتحدةمصرف أبوظيب اإلسالمي هو واحد من أكرب بنوك التجزئة يف
فرعًا وأكثر  88عميل من شبكة مؤلفة من  750،000 من البنك حنو م، يستفيد1997البنك عام 

جهاز صراف آيل، وكذلك عرب اإلنرتنت واهلاتف اجلوال واهلاتف املصريف، وتوفر هلم إمكانية  700من 
 ساعة يف اليوم. 24الوصول إىل حساابهتم على مدار 

من قبل صحيفة "فاينانشال اتميز ".  " أفضل بنك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة "أبنه  وقد ُوصف
ن مصرف أبوظيب اإلسالمي لديه سجل غين من االبتكار، مبا يف ذلك إدخال الصحيفة أبنشرت وقد 

حساب التوفري احلائز على جائزة )ابنكر(، وبطاقات ذات عالمة جتارية مشرتكة مع االحتاد للطريان 
 ويلية.جمموعة واسعة من املنتجات التم تصاالت لتكَوناالو 

وكان البنك قد رفع بشكل مستمر قاعدة األصول على مدى السنوات اخلمس املاضية، وتواصل بناء 
فرعاً، فضال عن اململكة العربية السعودية واململكة  70وجودها دوليًا يف بلدان مثل مصر، اليت لديها 

 (2)."املتحدة والسودان والعراق وقطر
 ية ملصرف أبو ظيب اإلسالميأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرع -

 االسم املنصب 

 فضيلة الشيخ حممد تقي العثماين رئيس اهليئة

 األستاذ الدكتور جاسم علي سامل الشامسي انئب رئيس اهليئة

  فضيلة الدكتور نظام حممد صاحل يعقويب عضو اهليئة وعضوها التنفيذي

  فضيلة الدكتور حممد علي القري عضو اهليئة

 فضيلة الشيخ عصام حممد إسحاق ةعضو اهليئ
  

 اللجنة التنفيذية هليئة الفتوى والرقابة الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسالمي أعضاء

                                      
(1)http ؛-us/leadership/shariah-//www.maybank2u.com.my/Islamicic/en/scoe/about

committee.page 
(2)http ؛ShariaBoard.aspx//www.adib.ae/ar/Pages/About_ADIB_ 
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 االسم املنصب

 األستاذ الدكتور جاسم علي سامل الشامسي رئيس اللجنة

  فضيلة الدكتور نظام حممد صاحل يعقويب عضو اللجنة

  إسحاقفضيلة الشيخ عصام حممد  عضو اللجنة
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 وبنك أبو ظيب اإلسالمي Maybank Islamicمقابلة مع بنكي  :املطلب الثاين

 Ramadhan Fitri Bin املاليزي Maybank Islamicلقد قمت إبجراء مقابلة مع ممثلي بنكي 

Ellias (1) وكانت املقابلة تدور حول عقد إجارة ااملوصوف  (2)،طلحة عرواين وبنك أبو ظيب اإلسالمي
وقد كانت املقابلة مع ممثل بنك أبو ظيب لبنكني وما يقوم به كالمها، ذمة، وفيما يلي مقارنة بني ايف ال

أركز على نقاط االختالف بني وساإلسالمي عن طريق املراسلة وكانت األجوبة مقتضبة وخمتصرة جداً، 
  :ما اتفقوا عليه خشية اإلطالة -قدر اإلمكان –البنكني متجنباً 

 : جارة املوصوف يف الذمةتطبيق إ :أوال
وبنك أبو ظيب  Maybank Islamicبعد إجراء املقابلة مع ممثلي البنكني تبني يل أن         

يعتربان أن عقد إجارة املوصوف يف الذمة من التطبيقات املهمة اليت يستخدماهنا يف تلبية اإلسالمي 
تلبية حاجاهتم ألقصى درجة   سبيلحاجات العمالء املتنوعة، مبا حيقق خيارات متنوعة للعمالء يف

إن البنك املركزي املاليزي بصدد إعداد معيار شرعي  :Maybank Islamic، وقد قال ممثل ممكنه
 CONCEPTخيص عقد إجارة املوصوف يف الذمة، وقد أصدر يف سبيل ذلك مذكرة تفاهم )

PAEPER) ادات اليت ختص عقد رشموعة من األحكام واإلعلى جم، حيث حتتوي مذكرة التفاهم هذه
إجارة املوصوف يف الذمة لتوزع على البنوك لبيان املوافقة على هذه املذكرة، أو وضع التعديالت 
واالقرتاحات واالستشارات والتعليقات اليت من شأهنا إثراء هذه املذكرة والتأكد من احاطتها جبميع ما 

اليزية، وبعد تقدمي االقرتاحات واآلراء يتم يتعلق هبذا العقد، وأخذ وجهات نظر وآراء مجيع البنوك امل
مناقشتها وحتليلها يف البنك املركزي فتنتقل هذه املذكرة لتصبح معياراً، وإذا أصبحت معيارًا إهنا تصبح 

ريد تطبيق إجارة املوصوف يف الذمة مبعىن أنه ال جيوز للبنوك أن ختالف هذا املعيار تملزمة للبنوك اليت 
 .بعد إصداره

 : اجتماع عقود أخرى مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة :اثنيا  
 عند سؤايل عن كيفية إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة كان اجلواب كالتايل:

                                      
(1)ممثل   Maybank Islamic ؛املاليزي وهو   Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President 

Head, Shariah Management Group Islamic Banking، 
دقيقة من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 

 ,Level 15, Tower A, Dataran Maybank 1, Jalan Maarof, 59000, Kuala Lumpur :املكان
Malaysia. 

، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ وممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (2)
 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.
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يتم إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بشكل مفرد أو عن طريق  :Maybank Islamicبنك  -
املتناقصة، من غري مجع بني  ستصناع أو املشاركةمجعه بعقود أخرى مثل اإلجارة املنتهية ابلتمليك أو اال

   (1)تلك العقود بل يُعقد كل عقد بشكل مستقل.
إما أن تكون مفردة أو جمتمعة مع عقود أخرى مثل املشاركة املتناقصة بنك أبو ظيب اإلسالمي:  -

 (2) واالستصناع واإلجارة املنتهية ابلتمليك، دون الربط بني تلك العقود.
يزان اجتماع عقود أخرى بعقد إجارة املوصوف يف الذمة غري إنه جيب عدم الربط بني تلك البنكان جيف

القرض بفائدة ية يف املعامالت مثل العقود وذلك حىت نبتعد متامًا عن الصورية وبعض احملظورات الشرع
 وغري ذلك.

املستأجر ابلعني حمل األصل يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة أن يكون بني طرفني ملدة معينة ينتفع و 
بعينها  -املؤجر-العقد وينتفع املؤجر ابألجرة، وأن يكون العقد ملدة معينة تعود بعدها العني ملالكها 

ومنفعتها، فهذه الطريقة متبعة يف البنوك ابإلضافة إىل طريقة أخرى أال وهي اجلمع بني عقد إجارة 
 (3)ة واالستصناع واإلجارة املنتهية ابلتمليك،املوصوف يف الذمة وعقود أخرى مثل املشاركة املتناقص

 : وقت دفع األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة وربطها مبؤشر سعر الفائدة :اثلثا  
 عند سؤايل عن الوقت الذي يتم فيه دفع األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة كان اجلواب كالتايل:

أي أن األجرة ال تدفع  -العقد على بناءإن كان -عند بداية البناء :Maybank Islamicبنك  -
 (4) عند العقد وإمنا عند البدء ابلعمل يف البناء، أي انه جيوز أتجيل األجرة عن العقد.

 (5) .جيوز دفع األجرة معجلة أو مؤجلة حسب احلالةبنك أبو ظيب اإلسالمي:  -

                                      
 (1) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 

Group Islamic Banking، 
من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 

، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (2)
 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.

، يف Maybank Islamicوهذا اجلمع بني إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املنتهية ابلتمليك هو غالب ما يقوم به بنك  (3)
 ية ابلتمليك ابعتبارها مالزمة إلجارة املوصوف يف الذمة.تعامالته حىت كانت بعض إجاابت ممثلهم تتحدث عن اإلجارة املنته

 (4) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 
Group Islamic Banking، 

 . دقيقةمن الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام 
، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (5)

 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.
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  الذمة والطريقتان مها الدفعطريقتني يف دفع األجرة يف عقد إجارة املوصوف يف انيتبعأي إن البنكني 
العقد بني الطرفني حيث يتم دفع األجرة مباشرة يف جملس العقد، والطريقة  املعجل وذلك يكون عند

الثانية وهي أن تكون األجرة مؤجلة إىل وقت يتفق عليه طرفا العقد أبن تكون مقسطة على الشهور أو 
وهااتن الطريقتان جائزاتن ابتفاق بنكي إىل وقت التسليم أو أبي طريقة يتفق عليها لطرفان 

Maybank Islamic  وبنك أبو ظيب اإلسالمي، كما جييز البنكان ربط األجرة املؤجلة مبؤشر سعر
لديه  Maybank Islamicالفائدة الثابت يف اإلجارات الطويلة مثل اليبور أو غريه، غري إن بنك 

يضع سقفاً حمدداً  Maybank Islamicهي أن طريقة ختتلف عن طريقة بنك أبو ظيب اإلسالمي أال و 
% فما دون هذا السقف يعلق التعامالت فيه بسعر الفائدة أما إذا جتاوز سعر الفائدة هذا 11مثاًل 

% 15ال يتجاوزه بل يقف عنده فإذا كان مؤشر سعر الفائدة  Maybank Islamicالسقف فإن 
 (1)%.11 وهو سعر احملدد مسبقاً أال يقف عند Maybank Islamicفإن 

 : ضمان العني املؤجرة وصيانتها :رابعا  
 :عند سؤايل عن ضمان العني املؤجرة وصياهنا كانت ِاإلجابة كالتايل     

أبن هذا السؤال مهم وحيتدم اخلالف فيه مع اهليئة الشرعية فنحن  " :Maybank Islamicبنك  -   
لعقد ووصف العقد، فليس للهيئة الشرعية أي نتناقش يف أساسيات العقد ونقسمه إىل قسمني مقتضى ا

تغيري أو تعديل عندما يتعلق األمر مبقتضى العقد؛ ألن هذا هو العقد فعندما ختالفه ال يكون عقداً 
فيمكن أن تسميه شيًا آخر، فمقتضى العقد غري قابل للتغري، أما وصف العقد فيكون بناًء على 

 تقول وهي حرية التعاقد والرتاضي، حىت لو مت اتفاق بني الرتاضي، ويتم األخذ بفتوى ابن تيمية اليت
 Maybankالبنك أو املالك وبني املستأجر على أشياء تتعلق بوصف العقد فإنه ميكن تغيريه، فبنك 

Islamic  يرى يف املنتجات اليت يطلقها وجييز تغيري بعض األمور فيها أن هذه األمور تتعلق بوصف
التغيري مادام مبنيًا على الرتاضي، وهذا هو الفرق بني اإلجارة العادية واإلجارة العقد وابلتايل فلهم حرية 

املنتهية ابلتمليك ففي اإلجارة العادية البنك هو الذي يتحمل كل شيء، أما يف اإلجارة املنتهية ابلتمليك 
يدفع ة فسفلو كانت اإلجار عادي فيو و استأجرت سيارة من شركةإن العميل هو من يتحمل، فمثاًل لف

رينغت فقط  700هراًي يدفع شإلجارة املنتهية ابلتمليك فإنه سرينغت، أما يف ا 1500العميل شهراًي 
يتحمل كل ما يتعلق ابلسيار من ضمان أو غريها؛ وجاز ذلك ألنه ال يدخل يف مقتضى العقد غري إنه س

 بل يف وصف العقد. 

                                      
 (1) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 

Group Islamic Banking، 
من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 
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كييف مع القاعدة الفقهية اليت تقول اخلراج كيف يتماشا هذا الت :مث كان السؤال املوجه للمقابل
 ابلضمان؟ بكون املالك يتحمل املسؤليات.

نعم هذا عندما ميلك العني كاملة، لكن يف هذا املنتج فإن العميل حيصل على إجارة أقل بكثري  :فأجاب
نخفض، من اإلجارة العادية وابلتايل فإن العميل يتحمل بعض املسؤوليات مادام يستفيد من السعر امل

وابلنسبة للضمان فهو خمتلف فيه فالبعض يقول أنه ليس من مقتضى العقد بل هو من صفاته، وهو 
صاحل أن يكون حماًل للرتاضي، فإن قيل أن هذا ليس من العدالة يف شيء عندها يقال له فعليك أن 

 رينغيت. 700رينغيت ليتحمل البنك كل شيء بداًل من أن تدفع  1500تدفع 
بنك فإن الضمان ليس من مقتضيات العقد بل هو من أوصافه لذا فهو قابل للتفاهم والرتاضي ابلنسبة لل

بني البنك وعمالئه، بينهما بعض العلماء يقول أن الضمان من مقتضيات العقد، فإذا قيل هذا قلنا نعم 
 (1) شهرايً. 1500رينغيت شهرايً  700البنك يتحمل كل شيء لكن على العميل أن يدفع بداًل عن 

ك هو الذي يتحمل ضمان العني وصيانتها األساسية، وال يقوم بنفال :بنك أبو ظيب اإلسالمي -       
ابشرتاط الضمان على العميل وال يوجبه عليه. كما أن العميل ال يتحمل مصاريف الصيانة األساسية 

  (2) فهي على مالك العقار أو العني وهو هنا البنك فهو الذي يتحمل هذه األشياء.
  على خالف يف مسألة ضمان العني وصيانتها األساسية فبنك البنكني وابلتايل فإن

MaybankIslamic .جيعلها على العميل بينما هي على البنك يف بنك أبو ظيب اإلسالمي 

 : الشرط اجلزائي :خامسا  
  :ة وهو كالتايلهناك فرق بني البنكني من حيث األخذ ابلشرط اجلزائي يف عقد إجارة املوصوف يف الذم

عند  :يفرض البنك الشرط اجلزائي على العميل ابلتفصيل التايل :Maybank Islamicبنك  -       
% كتعويض عن أتخري 1أتخر العميل عن دفع االلتزامات املالية يف وقتها احملددة يفرض البنك عليه 

ن من أتخر العميل عن الدفع، فلو سداد املبلغ املستحق، غري أن البنك ال يطالب التعويض إال بعد شهري
أتخرًا شهرًا واحدًا فإن البنك ال يطالبه بشيء، لكن إذا استمر لنهاية الشهر الثاين ومل خيطر البنك ومل 

%، وهذا التعويض معناه تعويض البنك عن الضرر احلاصل 1يعتذر فإن البنك سيطالبه ابلتعويض 
الستثمارية على سبيل املضاربة وال بد من دفع الربح بسبب أتخر العميل؛ ألن البنك أيخذ الودائع ا

                                      
(1)ممثل   Maybank Islamic ؛املاليزي وهو   Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President 

Head, Shariah Management Group Islamic Banking، 
من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016قابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام اتريخ امل . 

 (2) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 
Group Islamic Banking، 

من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 
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للمضاربني، والبنك قد قام بتمويل عملية اإلجارة أبموال املضاربة هذه وابلتايل إذا مل يدفع العميل يف 
الوقت فالبد للبنك أن يستقرض أموااًل أخرى ليدفع االلتزامات املرتتبة عليه من عملية املضاربة وهذا 

 (1) جب له بعض العمولة حىت يدفع للمضاربني أرابحهم.األمر رمبا يستو 
ال يفرض بنك أبو ظيب اإلسالمي أي شرط جزائي على العميل  :بنك أبو ظيب اإلسالمي -         

–عند التأخر يف السداد عن املوعد احملدد، ويستطيعالعميل أن يطلب مهلة زمنية من البنك الذي يوافق 
مالية تفرض عليه، أو يعطى العميل مدة ستة أشهر ال يدفع فيها أي قسط  على طلبه بدون زايدة -غالباً 

 (2) للبنك على أن يعود بعدها إىل الدفع حسب االتفاق السابق.
  ويف هذه املسألة أيضًا خيتلف البنكان حيث يفرض بنكMaybank Islamic  على العميل

 عليه. الشرط اجلزائي يف حال ختلفه بينما ال يفرض بنك أبو ظيب ذلك

 : التصدق يف وجوه الرب عند التقصري :سادسا  
عند سؤايل عن فرض البنك غرامة على العميل الذي يتأخر عن دفع األجرة عن موعدها احملدد كان 

 اجلواب كالتايل:
% عند أتخره عن الدفع فإذا كان 1يفرض البنك على العميل  :Maybank Islamicبنك  -       

نك يفرض عليه نسبة أكرب من ذلك، وهذه النسبة اإلضافية يتم صرفها يف وجوه العميل مماطاًل فإن الب
 (3) الرب واإلحسان.

مرَّ معنا سابقًا أن بنك أبو ظيب ال يفرض على العميل أي زايدة يف  :بنك أبو ظيب اإلسالمي -        
ك يفرض على العميل حال أتخره عن الدفع يف الوقت احملدد، ولكن إذا كان العميل مماطاًل فإن البن

نسبة معينة يصرفها العميل يف وجوه الرب واإلحسان، املصرف ال يلزم العميل ابلشرط اجلزائي، لكن يلزم 
 (4) املصرف العميل ابلتصدق يف وجوه الرب واخلريات إذا على سبيل املماطلة.

 ره يف تنفيذ وعليه فإن البنكان جييزان أن يتم فرض غرامة على العميل املماطلة يف حال أتخ
                                      

 (1) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 
Group Islamic Banking، 

دقيقةمن الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني  2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 
، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (2)

 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.
 (3) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 

Group Islamic Banking، 
من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016ريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام ات . 

، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (4)
 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.
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 التزاماته على أن تصرف هذه الغرامة يف وجوه الرب واخلري.

  :هالك العني حمل العقد يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة :سابعا  
إذا تعرضت العني للتعيب أو اهلالك فإن البنك يقوم بتوفري عني أخرى تتوافق مع املواصفات اليت        

 ذا ابتفاق البنكني. مت االتفاق عليها بني الطرفني، وه

 : الكوارث اليت تصيب العني يف إجارة املوصوف يف الذمة :اثمنا  
 : إذا أصابت العني حمل عقد إجارة املوصوف يف الذمة كارثة ما فإن البنكني يقومان ابإلجراء التايل

جارة، فإن النصيحة من املستشاريني الشرعيني ابهناء العقد اإل :Maybank Islamicبنك  -        
ألن املعقود عليه غري موجود يف املستقبل وليس على العميل دفع األجرة وليس على البنك تسليم البناء 

 د للبناء ومل يكن هناك تعد أو تقصري.و للعميل، ألنه ال وج
مصيبة مثل احلريق أو الكوارث الطبيعية فإن ما يقوم به  -وهو هنا عقار مثالً  –إذا أصابت األصل ف

هناء عقد إجارة املوصوف يف الذمة؛ ألن املعقود عليه غري موجود يف املستقبل وليس على البنك هو إ
العميل دفع األجرة وليس على البنك تسليم البناء للعميل، ألنه ال وجود للبناء ومل يكن هناك تعد أو 

تفاد من تقصري من أحد الطرفني، وإذا كان العميل قد دفع بعض الدفعات فإنه ينظر فإذا كان قد اس
 -أي أقساط اإلجارة كاملة–البناء فإنه ال يسرتد شيئًا منها، أما إذا كان قد دفع املبلغ املطلوب كاماًل 

 (1) فإن العميل يسرتد الدفعات مقابل الفرتات اليت مل يستفد منها من العني.
توفري عني أخرى إذا تعرضت العني للتلف أو اهلالك فإن البنك يقومب :بنك أبو ظيب اإلسالمي -      

 قوم بتحويل العقد من إجارة موصوفمطابقة للمواصفات املتفق عليها، لكن البنك تالفيًا هلذه احلالة ي
 (2)يف الذمة إىل إجارة معينة عند التسليم مباشرة حىت يتجنب خماطر اهلالك ابلظروف القاهرة. 

  وبناء على ما سبق يتبني أن بنكMaybank Islamic ملباين اليت تكون حمل فيما يتعلق اب
عقد إجارة املوصوف يف الذمة فإنه يف حالة تعرض البناء هلالك فإنه يقوم ابهناء العقد، بينما 
يقوم بنك أبو ظيب بتوفري عني أخر متوافقة للعقد، ولكنه التفيًا هلذه احلالة يقوم بتحويل عقد 

يم، وهذا ما جيعل البنكني إجارة املوصوف يف الذمة إىل عقد إجارة عني معينة مبجرد التسل
 متفقني تطبيقاَ وعملياً وإن ظهر خالف من حيث اللفظ.

                                      
 (1) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 

Group Islamic Banking، 
من الساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقة 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 

، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (2)
 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.
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 : اإلجارة من الباطن :اتسعا  
 عند سؤايل عن إجازة البنك لإلجارة من الباطن كان اجلواب كالتايل:

هذا ما نسميه اإلجارة املوازية، ما يوجد يف الواثئق البنكية أن  :Maybank Islamicبنك  -
جر يستفيد من العني املؤجرة فقط وال يعطيها لغريه، لكن يف الواقع فالبنك ال يتابع هذه املسألة وال املستأ

 (1) يدقق فيها ما دام العميل يدفع األجرة يف الوقت احملدد.
جييز املصرف اإلجارة من الباطن لكونه موصوفاً يف الذمة، أما إذا اشرتط بنك أبو ظيب اإلسالمي:  -

 (2) .دم التأجري فال جيوز له ذلك؛ ألنه يكون بذلك خمالفاً مل مت االتفاق عليهعليه البنك ع
جييز كال البنكني اإلجارة من الباطن، بل إهنما عندما يوفران للعميل خدمة ما من مؤسسة معينة وابلتايل 

أي – يشرتطون على املؤسسة أن حق االنتفاع يكون للبنك أو من يعينه البنك، مث إن البنك بعد ذلك
قد يشرتط على العميل أن ينتفع هو بنفسه ابلعني حمل العقد وال جييز  -عند توقيع العقد مع العميل

البنك للعميل أن يقوم ابلتأجري من الباطن أبن يقوم بتأجري تلك العني لشخص آخر، لكن فيبنك 
Maybank Islamic  ال يقوم وإن كان املنصوص يف العقد أن للمستأجر فقط االنتفاع ابلعني و

بتأجريها منالباطن لغريه، لكن يف الواقع فالبنك ال يتابع هذه املسألة وال يدقق فيها ما دام العميل يدفع 
األجرة يف الوقت احملدد، ويف بنك أبو ظيب اإلسالمي الذي يشرتط أن يستفيد املستأجر بنفسه من العني 

 ون خمالفاً مل مت االتفاق عليه وهو ما ال جيوز.فال حيق أن يؤجر العني من الباطن لغريه فإذا فعل فإنه يك

 : تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة :عاشرا  
 - :عند سؤايل عن تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل التعيني أو بعده، فكان اجلواب       

ألن موضوع املوصوف  Maybank Islamicابجلواز من قبل بنك  :Maybank Islamicبنك  -
يف الذمة قائم على األوصاف ال األعيان و ألنه إذا عني فال يكون إجارة موصوفة يف الذمة بل إجارة 

 (3)معينة.
 أما بنك أبو ظيب اإلسالمي فإين مل أتلق منهم أية إجابة على هذا السؤال عند طرحه عليهم. -        

                                      
 (1) Ramadhan Fitri Bin Ellias ؛ Executive Vice President Head, Shariah Management 

Group Islamic Banking، 
ساعة الرابعة عصرا حىت الرابعة وأربعني دقيقةمن ال 2016اتريخ املقابلة: يوم الثالاثء يف الثامن من آذار عام  . 

، وقد  ات يف اإلدارة الشرعية يف املصرف، قسم االستشار Senior managerطلحة عرواين ؛ ممثل بنك أبو ظيب اإلسالمي هو (2)
 كانت املقابلة عن طريق املراسلة.

اإلجارة لكنه ال يصدر صكوك اإلجارة،  يعد أكرب املشرفني على مصدري صكوك Maybank Islamicمع العلم أن بنك  (3)
 فالبنك يشرف ويعطي التعليمات للمصدرين فقط.
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التوصل إىل جمموعة من الضوابط ومن خالل دراسيت هلذا املوضوع الذي انقشته يف الفصل السابق مت 
 (1)اليت ينبغي مراعاهتا عند تداول الصكوك.

  

                                      
 كما مر معنا يف املبحث الثالث من الفصل الثالث.  (1)
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 واقع التمويل من خالل إجارة املوصوف يف الذمة لدى البنوك اإلسالمية :املبحث الثاين
فيما يلي سيكون احلديث عن آلية إجراء البنوك إلجارة املوصوف يف الذمة والطريقة اليت تسلكها يف 

وك إما أن جتري عقد إجارة املوصوف يف الذمة مبفرده وإما أن جتمع معه عقودًا أخرى، ذلك، فإن البن
 : وتفصيل هذا املبحث يف املطالب التالية

 املطلب األول اجتماع العقود وحتول إجارة املوصوف يف الذمة إىل إجارة معينة.
اإلجارة للبنك املركزي  يف ضوء معيارآلية إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة  :املطلب الثاين

 : املاليزي
 إجارة املوصوف يف الذمة العادية. :أوال

 إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املنتهية ابلتمليك.: اثيناً 
 إجارة املوصوف يف الذمة واالستصناع.: اثلثاً 

 إجارة املوصوف يف الذمة واملشاركة املتناقصة.: رابعاً 
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 حتول إجارة املوصوف يف الذمة إىل إجارة معينةاملطلب األول اجتماع العقود و 

هناك مسألتان مهمتان جيب التفصيل فيهما قبل اخلوض يف كيفية توظيف البنوك اإلسالمية عقد إجارة 
 : املوصوف يف الذمة يف تعاملها مع عمالئها

 : اجتماع العقود :األوىل
تتألف من احدة، فغالب االتفاقات يف صفقة و  عدة عقودإن من أبرز خمرجات العصر احلاضر اجتماع  

واجلعالة وغريها، واملضاربة واهلبة والشركة والقرض اجتمعت يف صفقة واحدة، ك البيع واإلجارة  عقود
مجلة واحدة ال تقبل التفريق واجتماع العقود يف صفقة واحدة جتعل موجباهتا وحقوقها والتزاماهتا املرتتبة 

 احد.و  عقدمبثابة آاثر فتكون والتجزئة، 
وعالقة هذه املسألة ببحثي أن البنوك اإلسالمية تقوم ابجلمع بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقود 
أخرى مثل املشاركة املتناقصة أو اإلجارة املنتهية ابلتمليك واالستصناع، لذا وجب بيان ما اجلواز الشرعي 

 هلذا اجلمع من عدمه.
من العقود جمموعة يف حكم الصفقة الواحدة اليت تتضمن حة هو اجلواز والصاألصل عند مجهور الفقهاء 

فأدلة الشرع ونصوصه اجتماعها، صحة أو جواز مانع شرعي خاص مينع من إن مل يكتنفها ، املسماة
حىت ، هعليه والتزما ب ياا تراضووجوب الوفاء مبتقتضي حرية املتعاقدين يف طريقة إبرام العقود، وابلتايل 

 (1).أفراده، قياساً للمجموع على جاز اجتماعه مع جائز مثله، شرعاً عند انفرادهجاز  عقدأن كل قيل 
 : غري إن هذا اجلواز له ضوابط ال بد منها حىت تتسم املعاملة ابجلواز الشرعي وهي

، تهاداتواالج األقيسةو وذلك لتباين األنظار ومن هذه الضوابط ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف 
 لضوابط بعد استقراء أقوال الفقهاء هي ثالثة ضوابط:وخالصة هذه ا

بيعتني يف نهيه صلى هللا عليه وسلم عن ك عنه، شرعالنص  اجلمع بينهما هنيٌ  يرتتب علىأن ال  :أوهلا
 بيع وسلف.بيعة و 
  العقود إىل حتوهلا من مشروع إىلفقد يتسبب اجلمع بنيحمظور، أن ال يؤدي اجلمع بينها إىل  :والثاين

 اجتماع القرض مع البيع واإلجارة فهي غري جائزة.بيع العينة و ك،  امبفرده ةجائز  العقود توإن كانر حمظو 
فال جيوز االجتماع بينها عند تناقضها وتضادها،  ، يوجد بني العقود تناقض أو تضادأن ال  :والثالث

الداننري وقرض  بداننري دراهمداننريا بوإجارهتا، أو صرف  ة الداروبيعها، أو هب الداراجلمع بني هبة ك

                                      
املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، اجلزء اخلامس عشر، ص ؛ نزيه محاد (1)
(194.) 
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 (1)لبائعها.

 : حتول إجارة املوصوف يف الذمة إىل اإلجارة املعينة :الثانية
اتفق العميل مع البنك على أن يؤجره منفعة عني موصوفة يف الذمة سواء أكانت سيارة أو بيتاً أو غريها 

 -عني أو بتملك تلك العني من األعيان مث يظهر للعميل ما قد جيعله يرغب بدوام اإلجارة على تلك ال
وسواء أكانت تلك العني موجودة فعاًل مثل السيارة أو كانت  -بعد أن وجد أن تلك العني حتقق رغبته 

يف الذمة  قد الذي قد حيوله من إجارة موصوفحتت اإلنشاء مثل البيت، فهل جيوز هذا التحول يف الع
 إىل إجارة عني معينة أو إىل بيع بتملك لتلك العني؟ 

وغالبًا ما يثور هذا التساؤل يف مسألة التمويل العقاري بعقد إجارة املوصوف يف الذمة، كونه خيالف 
أساس إجارة املوصوف يف الذمة الذي يقتضي بكون العقد ال يتعلق بعني معينة بل بصفة معينة فإذا 

املؤجر أن حيضر  وجدت الصفة يف عني ما كان من املمكن أن تكون حماًل للعقد وإذا انتفت وجب على
 غريها مما حتتوي على تلك الصفة.

 : ولإلجابة على ذلك جيب توضيح املسألة من جانبني
 : حتديد األرض اليت سيقوم عليها البناء :أوال   

أبن تلك األرض سيتم أتجريه  مث البناء عليهامن املعلوم يف التمويل العقاري أبن قطعة األرض اليت سيقام 
دين يف إجارة املوصوف لعقد، وهذا خيل بكونه موصوفًا يف الذمة؛ ألن املعقود عليه معينة وحمددة عند ا

 يف الذمة غري موجود عند التعاقد؟
أبن حمل العقد هنا هو ليس  : "لكن بعض الباحثني يف التمويل اإلسالمي أجابوا على هذه املسألة بقوهلم

اليت ستقام على األرض املعينة، لذلك فإن القول منفعة األرض، وإمنا هو منفعة العني املوصوفة يف الذمة 
السليم أبن املنفعة املتعاقد عليها موصوفة يف ذمة املؤجر وليست معينة، وذلك مثل استصناع عني 

أسلمتك يف كذا وكذا من متر  :موصوفة يف الذمة على أرض معينة، وهذه الصيغة هي مثل قول القائل
أسلمتك يف متر  :كذا يف أرضك الفالنية وليست كقول القائلعجوة املدينة أستوفيه منك بعد كذا و 

 (2)."برحي من حائطك الفالين
كما ميكن أن يقال أن األرض ليست أصاًل يف املسألة، فاألرض مل تذكر يف العقد أصالة بل تبعًا ملا 

لًة وكما هو سيقام عليها من بناء موصوف يف الذمة، وابلتايل فذكر األرض ورد تبعًا يف العقد وليس أصا

                                      
املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ؛ (، نزيه محاد350معيار اجلمع بني العقود، ضوابط جواز اجلمع بني العقود، ص )؛ املعايري الشرعية (1)

حممد بن علي القري، العقود ؛ القري(، 194ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، اجلزء اخلامس عشر، ص )
 وما بعدها(. 956اذج منها، جملة جممع الفقه اإلسالمي، اجلزء العاشر، ص )املستجدة ضوابطها ومن

 (.32، )فقه إجارة املوصوف يف الذمة؛ نصار (2)
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وابلتايل فإن حتديد األرض (1)معلوم يف القاعدة الفقهية "يغتفر يف الشيء ضمنًا ما ال يغتفر فيه قصداً"،
 ال حيول العقد من إجارة موصوفة يف الذمة إىل إجارة معينة، وهللا أعلم.

  :حتول العقد بعد متام البناء إىل إجارة معينة أو متليك :اثنيا  
عند تسليم العني معينة  إىل إجارةيف الذمة  املوصوفإجارة  عن إمكانية حتولآخر وهنا يثور تساؤل 

 يف الذمة؟ موصوفإجارة  على حاهلا للمستأجر ؟ أم أهنا تبقى
ال يُقِدم على إنشاء بناء ما من غري طلب للعميل لذلك، ومن مث إذا قام  -غالباً -من املعلوم أن البنك 

يراعي يف إنشائه للمواصفات اليت رغب العميل يف تواجدها يف ذلك البنك إبنشاء ذلك البناء فإنه 
البناء، وابلتايل فإن البناء عند متامه يكون مطابقًا للمواصفات اليت رغب هبا العميل وابلتايل يتحقق يف 
البناء أنه موصوف يف الذمة، لتلبيته طلب العميل ابحتوائه على املواصفات املطلوبة، ويتحقق فيه أيضاً 

وال فرتة اإلنشاء أنه موصوف يف الذمة، فإذا تسلم العميل للبناء ووجد يف نفسه الرغبة ابستمرار العقد ط
وهللا  -فال مانع من ذلك  -منفعة وعيناً  –أو رغب متلك ذلك البناء  -دون غريها –على تلك العني 

ا موصوفة يف الذمة؛ ألن ورغبة العميل ببقاء اإلجارة على تلك العني أو متلكها ال ينايف كوهن –أعلم 
من انتفاء للصفة أو تغريها  –صفته اليت رغب فيه متحققة يف تلك العني، ويف أسوأ احلاالت وأقصاها 

فإن رضى العميل ابلعني على تلك احلالة ال خترجه من ابب إجارة املوصوف يف  –بعد مدة من الزمن 
أن العميل إما أن ينتظر املؤجر إىل أن يوفر له  الذمة، كما مرة معنا سابقًا عند احلديث عن تعيب العني

عينًا أخرى حتتوي على تلك الصفة أو أن يقبل ابلعني على احلالة اليت هو عليها، أو أن يقوم بفسخ 
 العقد وذلك ابلرتاضي بني الطرفني، وهللا أعلم.

البناء يقول العميل بتملك  رمبا ميكن القول إنه يف فرتة البناء يكون العقد إجارة موصوف يف الذمة وإذا مت
منفعته طيلة فرتة اإلجارة املتفقة عليه وعند انتهاء فرتة اإلجارة فال مانع من وجود شرط يف العقد أن 
العميل يتملك هذا املتنج بعد فرتة اإلجارة إذا رضي به، وهذا ال خيالف مبدأ كون إجارة املوصوف يف 

 الذمة غري متعلقة بعني معينة، وهللا أعلم.
البنوك عند القيام بعقد إجارة املوصوف يف الذمة،  الصور اليت جتريهاوبعد هذه املقدمة املهمة أنتقل إىل 

 وتفصيل ذلك يف املطلب التايل.
 
 
 

                                      
 (.1/120األشباه والنظائر، )؛ السيوطي (1)
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يف ضوء معيار اإلجارة للبنك املركزي املطلب الثاين: آلية إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة 
 :املاليزي

وك يف إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة فهي إما أن جتري عقد إجارة تتعد الطرق اليت تسلكها البن
وذلك أبن ميتلك العميل بتلك العني مدة العقد  -وهو األصل –املوصوف يف الذمة منفردًا مع العميل 

وينتفع البنك ابألجرة مث تعود العني برقبتها ومنفعتها إىل البنك، وإما أن يقوم البنك جبمع عقود أخرى 
عقد إجارة املوصوف يف الذمة وذلك أبن يبدأ العقد بني الطرفني إجارة موصوفة يف الذمة وتنتهي مع 

اقصة أو اإلجارة املنتهية املعاملة بينهما بعقد آخر مثل عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد املشاركة املتن
وسأحتدث  (1)حمل اإلجارة،ك أو االستصناع، فيبدأ العقد إجارة وينتهي بتملك العميل ابلعني ليابلتم
 إلجارة املوصوفة يف الذمة فيها وذلك يف يلي:عن البنك املركزي املاليزي وطرق إجراء ا أيضاً 

 الفرع األول: البنك املركزي املاليزي
 أواًل: حملة عن البنك املركزي املاليزي.

 اثنياً: حملة عن اجمللس االستشاري الشرعي.

 وف يف الذمة:الفرع الثاين: صور إجراء املوص
 إجارة املوصوف يف الذمة العادية. :أوال

 إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املنتهية ابلتمليك. :اثنياً 
 إجارة املوصوف يف الذمة واالستصناع. :اثلثاً 

 إجارة املوصوف يف الذمة واملشاركة املتناقصة. :رابعاً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .Maybank Islamicوهذه الطرق املتبعة يف إجارة املوصوف يف الذمة مت ذكرها أثناء املقابلة مع  (1)
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 (BANK NEGARA MALASIA) الفرع األول: البنك املركزي املاليزي
 حملة عن البنك املركزي املاليزيأوال : 

. حيكمها قانون البنك املركزي 1959يناير  26هيئة قانونية  بدأت عملياهتا يف  :البنك املركزي املاليزي
 . 2009املاليزي لعام 

مواتية للنمو  يقوم البنك تعزيز العمليات النقدية واملالية وغريها من األمور، ويهدف هذا إىل توفري بيئة
املستدام لالقتصاد املاليزي، كما يقوم ابحلفاظ على استقرار األسعار والنظام املايل مع استمرار دعم 
النمو، ويتحقق ذلك من خالل تطوير قطاع مايل سليم ومرن وتقدمي ومتنوع يساعد على دعم قطاعات 

ات الرامية إىل تعميق وتقوية األسواق االقتصاد احلقيقي، كما يلعب البنك دورًا هاما يف تنفيذ املبادر 
 املالية، مبا يف ذلك سوق الصرف األجنيب.

كما قام  بدور تنموي هام يف تطوير البنية التحتية للنظام املايل للنهوض جبدول أعمال اإلدماج املايل، 
فة إىل وذلك لضمان حصول مجيع القطاعات االقتصادية وشرائح اجملتمع على اخلدمات املالية. وابإلضا

ذلك، يشرف البنك أيضًا على البنية التحتية لنظم الدفع يف البالد اليت تؤكد على كفاءة وأمن النظم 
 املالية.

وبصفته مصرفًا ومستشارًا للحكومة، يقدم البنك املشورة بشأن سياسات االقتصاد الكلي وإدارة الدين 
 (1)وإدارة االحتياطيات الدولية للبالد.العام، وهو أيضا السلطة الوحيدة يف إصدار العملة الوطنية 

 اثنيا : حملة عن اجمللس االستشاري الشرعي.
 (Shariah Advisory Council، )اجمللس االستشاري الشرعي -

لتمويل لكأعلى هيئة شريعة   1997يف مايو  املركزي املاليزيلبنك لأتسس اجمللس االستشاري الشرعي 
األعمال املصرفية اإلسالمية وأعمال  شرعيةسلطة التحقق من  اجمللس نحوقد مت مُ  ،اإلسالمي يف ماليزاي

ويتم  ،أو أي أعمال أخرى تقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية والتنمية اإلسالمية اإلسالمي التكافل
 للبنك املركزياملرجعية واملستشار  اجمللس هو . وابعتبارالبنك املركزياإلشراف عليها وتنظيمها من قبل 

                                      
 البنك على االنرتنت: موقع  (1)

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&lang=en 
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مسؤول أيضا عن التحقق من صحة مجيع املنتجات املصرفية والتكافلية  اجمللسشؤون الشرعية فإن يف ال
ويقوم اجمللس أيضًا بتقدمي النصائح للبنك . اإلسالميةلضمان توافقها مع مبادئ الشريعة  اإلسالمية

 ي بكياانته املتعددة.يف البنك املركز ملالية اإلسالمية أو املعامالت ابأي قضية شرعية تتعلق املركزي يف 

، مت تعزيز دور ومهام اجمللس االستشاري 2009 البنك املركزي املاليزي الصادر يف عامقانون ووفقًا ل
للرقابة املالية يف الشؤون الشرعية املتعلقة ابلصريفة  فقد أصبح اجمللس ميثل اهليئة الرمسية الوحيدةالشرعي ، 

تسود على أي حكم متناقض  واألحكام اليت تصدر من اجمللس ،اإلسالمية والتكافل والتمويل اإلسالمي
 من ماليزاي.له من ِقبل أي جلنة أو هيئة أخرى يف 

 (1) وأعضاء هذا اجمللس الشرعي هم:

1- Datuk Dr. Mohd Daud Bakar (Chairman) 
2- Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman 
3- Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin 
4- Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali 
5- Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim 
6- Prof Madya Dr. Asmadi Mohamed Naim 
7- Dr. Shamsiah Mohamad 
8- En. Burhanuddin Lukman 
9- Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri 
10- Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim 

والذي  2016آب / أغسطس  19وقد أصدر البنك املركزي املاليزي معيارًا خاصًا ابإلجارة بتاريخ 
، وهذا املعيار يُعد ملزماً للبنوك حبيث ليس 2018آب / أغسطس  19سيدخل يف حيز التنفيذ بتاريخ 

 األحكام اليت ينص عليها، وفيما يلي ما يتعلق ببحثي من انحية التطبيق العملي الذي للبنوك خمالفته يف
 ينبغي السري عليه يف البنوك املاليزية عموماً. 

 
 
 
 

                                      
 موقع البنك على االنرتنت  (1)

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_thebank&ac=439&la
ng=en 
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 الفرع الثاين: صور إجراء املوصوف يف الذمة:
البنك فيما يلي صور إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة اليت تطرق هلا معيار اإلجارة الصادر من 

 وهي كما يلي: املركزي املاليزي

 أوال: إجارة املوصوف يف الذمة العادية.
ويقصد هبذه الطريقة أن يكون العقد بني العميل والبنك مثاًل عقد إجارة موصوف يف الذمة على منفعة 

العقد أو خدمة ما، ويكون عقد االنتفاع إىل زمن حمدد وينتهي العقد ابنتهاء تلك املدة، فمثاًل لو كان 
بني العميل والبنك على أن يقوم البنك بتأجري العميل سيارة ذات مواصفات معينة لسنة أبجرة معينة 
مثاًل فقام البنك بتسليم العميل سيارة بتلك املواصفات واستخدم العميل تلك السيارة ملدة سنة مث 

ل طرف مثار العقد وآاثره فانتفع أعادها إىل البنك، فإنه يف هذه احلالة فقد مت العقد بني الطرفني وجىن ك
العميل ابلسيارة تلك املدة وانتفع البنك ابألجرة، ومبا أن امللكية يف اإلجارة تكون يف املنافع وتبقى العني 
على ملك صاحبها فإنه يف هذه احلالة تعود السيار إىل مالكها وهو البنك، فيكون العقد قد وصل يف 

ر ينطبق على اخلدمات السياحية والصحية واستئجار املنازل لفرتة حمددة هذه احلالة إىل هنايته، وهذا األم
وغريها من األمور اليت تكون فيها مدة العقد حمددة تعود بعدها العني مبنفعتها مللك صاحبها األصلي 

 .وابلتايل حيق له أتجري تلك العني من شخص آخر
ى آلية إجراء إجارة املوصوف يف الذمة اليت نص معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي علو 

جيب أن تسري عليها البنوك املاليزية اليت تقوم ابملعامالت املالية اإلسالمية وقد حتدث املعيار عن إجارة 
 وتفصيله كما يلي:اإلجارة املستقبلية (  حتت عنوان 20املوصوف يف الذمة يف البند )

 اإلجارة املستقبلية -20

 ابلطرق التالية: ء اإلجارة املستقبليةجيوز إجرا 20-1

(aاإلجارة املوصوفة يف الذمة ). 

(b )ضافة إىل املستقبل.املجارة اإل 

 (، يتم تنفيذ اإلجارة ابلصيغة التالية:a) 1-20فيما يتعلق ابلفقرة  20-2

(aينقل املؤجر حق االنتفاع اب )لفرتة حمددة يف املستقبل لعني. 

(b أن )يف اتريخ مستقبلي متفق عليه استناداً إىل ومواصفات متفق عليها بني  متاحة تكون العني املؤجرة
 األطراف املتعاقدة عند بدء العقد.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

203 
 

(، جيب أن تكون اإلجارة املستقبلية بطريقة حبيث يتفق أطراف b) 1-20فيما يتعلق ابلفقرة  20-3
لفرتة حمددة يف اتريخ متفق عليه  ةدداحمل لعنيالعقد عند بدء العقد على أن ينقل املؤجر حق االنتفاع اب

 يف املستقبل.

 األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة: -

 8-14إىل  1-14اآلجلة بني الطرفني املتعاقدين وفقا للفقرات من  األجرةيتم االتفاق على  20-4
 (1).من املعيار

 : إجارة املوصوف يف الذمة واإلجارة املنتهية ابلتمليك :ا  نياث
حتت اسم اهلاير بريشيس  م 1846عام  يدًا وذلك يفدحتيف اجنلرتا  جارة املنتهية ابلتمليكاإل عقدنشأ 

[Hire-Purchase،]  وأول ظهور هلذا العقد كان عندما قام اتجرة لآلالت املوسيقية ببع آالته
د بثمن مقسط على أقساط عدة قاصدًا من ذلك رواج جتارته، ويف سبيل ذلك مل يلجأ إىل البيع املعتا

إجارة تتضمن إعطاء املستأجر حق متلك تلك اآلالت إبكمال مدة اإلجارة مع صورة  عقده حتتوإمنا 
حرصه على أداء األجرة يف وقتها احملدد بينهما وبذا يكون البائع قد حصل على مثن املبيع كاماًل عن 

نبية، مث انتقل فيما بعد إىل ومن اجنلرتا انتقل إىل غريها من الدول األج طريق اإلجارة املنتهية ابلتمليك،
الدول اإلسالمية، وأخذت البنوك اإلسالمية تدرجها ضمن األداوات املالية اليت تضعها يف خدمة 
عميلها، وفيما يلي سيكون احلديث عن هذه األداة املالية وعن صورها وكيف تقوم هبا البنوك وعالقتها 

 (2)ابإلجارة املوصوفة يف الذمة.
 : ية ابلتمليكاإلجارة املنته -1

حتدث عنه الفقهاء املعاصرون والقليل منهم من ذكر تعريفاً وقد ، من العقود احلديثةعقد هذا اليعترب 
  :حمدداً لإلجارة املنتهية ابلتمليك، ومنهم

هو عقد إجارة يكون غرضه النهائي هو امتالك املستأجر لألعيان املؤجرة، البنك املركزي املاليزي: 
 (3)ل ملكية العني املؤجرة إىل املستأجر من املؤِجر خالل أو يف هناية فرتة اإلجيار.ويتضمن آلية لنق

 : حيث عرفه أبنه-رمحه هللا  -األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 
متليك منفعة بعض األعيان كالدور واملعدات مدة معينة من الزمن أبجرة معلومة تزيد عادة على أجرة  "

                                      
 ( من الرسالة.94(. وفيما يتعلق بتفاصيل األجرة ينظر الصفحة )12ينظر: معيار اإلجارة اخلاص ابلبنك املركزي املاليزي، الصفحة ) (1)
( ص 12ا املعاصرة )اإلجارة املنتهية ابلتمليك( دراسة فقهية مقارنة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد )اإلجارة وتطبيقاهت ؛القره داغي (2)
(317.) 
 (.19( والصفحة )22معيار اإلجارة الصادر من البنك املركزي املاليزي، البند ) (3)
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العني املؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها يف هناية املدة أو يف  املثل، على أن ميلك املؤجر
 (1)."جرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد أثنائها بعد سداد مجيع مستحقات األ

أن يتعاقد اثنان على عقد إجارة، ويدفع األجرة  ": وكذلك عرفه األستاذ الدكتور حممد الزحيلي أبنه
طفي مواعيدها حيول العقد على دفع األجرة ملدة معينة أو لعدد من األقسا أقساطاً، لكنه إن واظب

 (2)."إلىبيع 
عقد بني طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها " : وعرفه خالد احلايف أبنه

آلخر قسط  املستأجر على أقساط خالل مدة حمددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند س داده
 (3)."بعقد جديد

متليك منفعة من عني معلومة مدة معلومة، يتبعه متليك العني على صفة "  :وعرفه فهد احلسون أبنه
 (4)."خمصوصة بعوض معلوم

واملالحظ أن كل هذه التعاريف تدور يف فلك االتفاق الذي يبدأ بعقد اإلجارة وينتهي بعقد البيع الذي 
إىل املستأجر، فيصبح املستأجر مالكًا هلا بعينها ومنفعتها،  -مالك العني – تنتقل فيه العني من املؤجر

 وذلك بعد أن يدفع مجيع األقساط اإلجيارية يف فرتة اإلجارة.
ومن خالل املقارنة بني التعاريف السابقة وبني الطريقة اليت كان يطبق هبا يف اجنلرتا منذ نشوئه فإننا 

 : نستطيع أن نالحظ النقاط التالية
يشرتكان أبنه عقد بني طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر  -أ

 على أقساط خالل مدة حمددة.
 .متلك السلعة متوقف على أداء األقساط يف املدة املتفق عليهايشرتكان أبن  -ب
ليدية جند أن التمليك تنتقل بشكل آيل خيتلفان بطريقة انتقال امللكية للمستأجر، ففي الطريقة التق -ت

دون احلاجة إىل عقد جديد، أما يف الطريقة الشرعية للعقد جند أن انتقال ملكية السلعة ال تكون بشكل 
 آيل وإمنا ) يعطي أو يبيع أو يهب( املؤجر للمستأجر السلعة على سبيل الوعد.

ناك عقد واحد فقط يشمل التأجري والبيع يف خيتلفان بعدد العقود املربمة ففي الطريقة التقليدية ه -ث
 (1)آن واحد، أما يف الطريقة الشرعية فعقد التأجري مستقل متاماً عن عقد البيع ومنفصل عنه أيضاً.

                                      
، ص 1، ط دار الفكر املعاصربريوت،  -لبنان(، م ، املعامالت املالية املعاصرة )حبوث وفتاوى وحلول 2002/ 1423؛ الزحيلي (1)
(394 .) 
 (.66نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة، ص )؛ حممد الزحيلي (2)
 ، (60إلسالمي، الطبعة الثانية، ص )ه ، اإلجارة املنتهية ابلتمليك يف ضوء الفقه ا1421؛ خلالد احلايف (3)
وقد حتدث عن اإلجارة املنتهية ابلتمليك إبسهاب وقد  (.14املنتهية ابلتمليك يف الفقه اإلسالمي، ص)إجارة ؛ فهد بن علي احلسون (4)

 استعنت به جلمعه ألقوال الفقهاء املعاصرين بشكل جيد.
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وبعد ذكر التعاريف السابقة ومقارنتها مع املعىن الغريب لإلجارة املنتهية ابلتمليك أبني هنا حكم تعليق 
 : عند الفقهاء وهو كالتايلاملعاوضات املالية على شرط 

ذهب مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة إىل عدم جواز تعليق العقود املالية على  الشروط، وقد استدلوا 
على ذلك عقود املعاوضات ذات أتثري فوري فمىت انعقد العقد ترتبت عليه آاثره مباشرة والتعليق مينع 

العقود، كما أن يف التعليق خماطرة حيث يرتدد العقد بني هذا النفاذ وابلتايل فهو خمالف ملقتضى تلك 
الوجود عند حتقق الشرط والعدم عند عدم حتققه وهذا ما ال تقبله عقود املعاوضات، وهي أيضًا تشبه 

 (2) بيع املنابذة واملالمسة ومها منهيان عنهما.
: تيميةويف ذلك يقول ابن ط، املالية على شر  العقودز تعليق اجو وذهب اإلمام أمحد يف رأي مرجوح إىل 

" وذكران عن أمحد نفسه جواز تعليق البيع بشرط، ومل أجد عنه وال عن أصحابه نص خبالف ذلك، بل 
 (3)ذكر من ذكر من املتأخرين أن هذا ال جيوز".

واستنادًا على قول اإلمام أمحد هذا ميكن القول جبواز تعليق البيع مثاًل على شرط مالئم ينطوي على 
مشروع، فمادام الطرفان قد اتفقا على تعليق العقد على االنتظام يف الوفاء ابألجرة وقد صدرت غرض 

فإذا قمت ابلوفاء أبجرة هي كذا،  الدار هذهأجرتك منها الصيغة قاطعة يف مدلوهلا على ذلك كأن يقول 
ت العقد، فيتحصل لدينا ابألجرة ابنتظام إىل هناية مدة اإلجارة بعتك الدار  هبذا الثمن فيقول اآلخر قبل

 (4).عقد إجارة انجز وعقد بيع معلق على شرط هو أداء األجرة يف وقتها طوال مدة اإلجارة
والذي يظهر يل عند النظر يف طبيعة اإلجارة املنتهية ابلتمليك أن التعليق فيه ليس من ابب االشرتاط 

ة وهذا التعليق هو من ابب اجلعالة أو الذي يتوقف عليه العقد نفاذًا أو بطالانً؛ ألن اإلجارة مستمر 
اهلبة، فإن املستأجر إذا انتظم وسدد األقساط يف موعدها احملدد فإن املؤجر جيعل له تلك العني مبا 

 يتفقان عليه أو حىت يهبه إايها نظراً جلديته يف القيام مبتطلبات العقد كما هو متفق عليه وهللا أعلم.
 : (5)يكصور اإلجارة املنتهية ابلتمل -2

حتدث معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي عن اإلجارة املنتهية ابلتمليك واجلدير ابلذكر أنه 
 اقتصر على الصور اليت جيوز التعامل هبا يف نظره، وهي كالتايل:

                                                                                                          
 (.14إجارة املنتهية ابلتمليك يف الفقه اإلسالمي، ص)؛ فهد بن علي احلسون (1)
 (.1/257املوسوعة الفقهية، ) (2)
حممد : ، العقود، مكتبة السنة احملمدية، حتقيق1949 – 1386أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، ؛ تيميةابن  (3)

 (.227حامد الفقي، حممد انصر الدين األلباين، دط، ص )
 .132نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، دار االحتاد العريب للطباعة، ص؛ حسن الشاذيل (4)
الصور اليت تطرق هلا معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي وأذكر  إلجارة املنتهية ابلتمليك سأذكرور متعددة لتوجد ص (5)

 أبرز الفقهاء املعاصرين. دقرارات جممع الفقه اإلسالمي أو املعايري الشرعية، فإن مل توجد فيها بينت حكمها عن حكم تلك الصور يف
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 (1) :اإلجارة املنتهية بتمليك العني بثمن معني :وىلالصورة األ

 من املؤِجر إىل املستأِجر كما يلي: ؤجرةالعني امليتم نقل ملكية  22-3

(aعن طريق البيع، حيث يتم تنفيذ عقد البيع بشكل منفصل بعد انتهاء عقد اإلجارة أو إهنائه ). 

 : صورة توضيحية لذلكوفيما يلي 
فإذا ، سنوات ثالثدة دوالر للشهر الواحد مل 500رها أبجرة قدأجرتك سيارة موصوفة بصفات معينة 

يف موعدها يف فرتة اإلجارة بعتك السيارة ابملبلغ الفالين من الدوالرات فيقول الطرف  أديت األجرة
 .اآلخر قبلت بذلك

ومل يتم التطرق من قبل البنك املركزي املاليزي يف معيار اإلجارة عن طبيعة هذه البيع هل هو ابلثمن 
د ذكرت ذلك املعايري الشرعية احلقيقي أو بثمن رمزي وهو رمبا حيمل يف طياته اجلواز ابيهما كان وق

جيب يف اإلجارة املنتهية ابلتمليك حتديد  : "(8/1معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك البند ) ونصه
 طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة ويكون إبحدى الطرق اآلتية:

ابلبيع يف أثناء مدة اإلجارة أبجرة املدة املتبقية أو )أ( وعد ابلبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي أو وعد 
 (2)". بسعر السوق

وعليه تبني جواز اإلجارة على أن املستأجر إن أمت عقد اإلجارة ابلشكل املتفق عليه أن يقوم املؤجر ببيع 
ة القيمة احليقيقة للعني بعد فرت  ميثلتلك العني اليت كانت حمل عقد اإلجارة للمستأجر بسعر حقيقي 

 بسعر رمزي يتفقان عليه عند البيع، لكن من غري ربط بني عقد اإلجارة وعقد البيع.اإلجارة أو 

 اإلجارة املنتهية ابلتمليك هببة مشروطة:الصورة الثانية: 
وقد ذكر البنك املركزي املاليزي الصورة الثانية من صور اإلجارة املنتهية ابلتمليك ونصه يف يف البند 

 من املؤِجر إىل املستأِجر كما يلي: العني املؤجرةملكية  يتم نقل (:22-3)
 (b بواسطة هبة مشروطة، حيث يكون )وقد  (3) .انفذًا مبجرد الوفاء ابلشروط ذات الصلة التمليك

تكون هذه اهلبة معلقة مثاَل على شرط سداد مجيع أقساط اإلجارة يف موعدها، وقد بني ذلك املعايري 
 هبة معلق على شرط سداد األقساط. الشرعية ونصه: ")ج: عقد

                                      
 (.19( الصفحة )3-22صادر عن البنك املركزي املاليزي البند )معيار اإلجارة ال (1)
 (.117( الصفحة )8/1( البند )9املعايري الشرعية، معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، رقم ) (2)
 (.19( الصفحة )3-22معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي البند ) (3)
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ويف حاالت إصدار وعد ابهلبة أو وعد ابلبيع أو عقد هبة معلق مبستندات مستقلة ال جيوز أن يذكر أهنا 
 (1)جزء ال يتجزأ من عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك".

إن أمت دفع أقساط ويف هذه الصورة أيضاً جيوز أن يقوم مالك العني إبخبار املستأجر أنه سيهب العني له 
اإلجارة يف أوقاهتا احملددة طوال فرتة اإلجارة، أو أي شرط آخر يقوم املؤجر بتعليق تلك اهلبة عليه، حبيث 

 إن أمت املستأجر اإلجارة مع ذلك الشرط انتقلت العني له بشكل مباشر.

 الصورة الثالثة: اإلجارة املنتهية ابلتمليك ابلوعد ابهلبة:
 ارة على هذه الصورة :وقد نص معيار اإلج

 من املؤِجر إىل املستأِجر كما يلي: العني املؤجرةيتم نقل ملكية  22-3

 (c.من خالل الوعد ابهلبة، حيث يتم تنفيذ اهلبة بشكل منفصل عن عقد اإلجارة ) (2)  وهنا تكون
ملعايري الشرعية الصورة أبن يعد املؤجر أن يقوم هببة العني للمستأجر بعد انتهاء اإلجارة وقد أجازت ا

 (3) على جواز هذه الصورة وأدرجتها ضمن صور اجلواز ونصها: )ب( وعد ابهلبة.

ال ختتلف هذه الصورة عن سابقتها إال من حيث كون اهلبة ليست انفذة من تلقاء نفسها بل يعد املؤجر 
جارة يقوم املؤجر هببة املستأجر أنه سيهبه، ويف هذه الصورة العني ال تنتقل مباشرة بل عند هناية عقد اإل

 العني للمستأجر.

 : اإلجارة املنتهية بوعد ملزم ببيع العني: رابعةالصورة ال
حتتوي هذه الصورة على عقد إجارة بني املؤجر واملستأجر ميكن فيه املستأجر من العني واملؤجر من 

تظمة يف وقتها املعهود ب أنه األجرة، يضيف املؤجر إىل العقد وعدًا للمستأجر إن التزم ابلوفاء ابألجرة من
 (4).سوف يبيعه تلك العني هناية مدة اإلجارة مببلغ معني ينفقان عليه

 وصورة العقد تكون كالتايل:
عدك فإن فعلت فإين أ، خلمس سنواتشهر  معينة تدفعها منتظمة كلأبجرة ذا البيت لسنة أجرتك ه

 قبلت.: ول اآلخرقفي بعد هناية مدة اإلجارةلك  العني وعداً ملزماً ببيع

                                      
 (.117( الصفحة )8/1( البند )9يار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، رقم )املعايري الشرعية، مع (1)
 (.19( الصفحة )3-22معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي البند ) (2)
 (.117( الصفحة )8/1( البند )9املعايري الشرعية، معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، رقم ) (3)
 (.237( ص )12اإلجارة املنتهية ابلتمليك وصكوك اإلجارة، حبث مقدم جمللة جممع الفقه اإلسالمي العدد )؛ ر قحفمنذ (4)
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فإذا كان الوعد ، إذا تسبب آباثر على املوعود له (1)اً الوعد ملزمجوازها لكون وحكم هذه الصورة هو 
ملزمًا وجب الوفاء به، وابلتايل فعند انتهاء مدة اإلجارة جيب على املؤجر أن يقوم ببيع العني املستأجرة 

 (2).عقد عقد اإلجارة مع يف ذلك احلنيللمستأجر بناء على وعده الذي قطعه على نفسه عندما 
ويف هذه الصورة يكون متلك العني من ِقبل املستأجر متوقف على تنفيذ املؤجر لوعده بعد انتهاء عقد 

 اإلجارة، ويكون التملك ابلسعر الذي اتفقا أو يتفقان عليه.

 : ادة السلعة ملالكهااإلجارة املقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة األجرة أو إع: الصورة اخلامسة
حتتوي هذه الصورة على عقد إجارة بني املؤجر واملستاجر ينتفع مبوجبه املؤجر ابألجرة واملستأجر مبنفعة 

 العني املؤجرة، وبعد انتهاء عقد اإلجارة يقوم املؤجر بتخيري املستأجر بني أمور ثالثة وهي: 
عند إمتام عقد اإلجارة أو بثمن السوق وسعره عند  أن يبيع له العني املستأجرة بثمن يتفقان عليه: األول

 انتهاء عقد اإلجارة، ومن املعلوم أن املؤجر يراعي يف مثنه الذي حيدد األقساط اإلجيارية اليت مت دفعها. 
 .استدامة اإلجارة ملدة أخرى: الثاين

 (3).العني املؤجرة إىل مالكهاإعادة : الثالث
 (4)ه.1409مع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة عام وهذه الصور جائزة كما يف قرار جم

فيكون طرفا العقد أمام ثالث خيارات أوهلا الوعد ببيع السلعة والثاين استمرار اإلجارة لفرتة أما هذه 
 أخرى أو أن تعود العني ملالكها برقبتها ومنفعتها، وكل ذلك ال مانع منه شرعاً.

 (5):بعد سداد أقساط اإلجارة : إجيار منتهي ابلتمليكسادسةالصورة ال

يربم عقد اإلجارة هذا على أن ينتهي بتملك املستأجر العني املؤجرة مقابل أجرة ينتظم يف سدادها طوال 
مثن العني املستأجرة، فبمجرد انتهاء عقد اإلجارة يصبح  مدة اإلجارة وهذه األجرة متثل يف حقيقتها

تعود للمؤجر بل سيستأثر هبا املستأجر فيصح مالكًا هلا دون  املستأجر مالكًا للعني املستأجرة فالعني لن
 احلاجة لعقد جديد يثبت ملكيتها للمستأجر.

 : وميكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآليت

                                      
 الفقهاء يف كون الوعد ملزماً أو ال قوالن، أحدها يقول بلزوم الوعد واآلخر بعدم لزومه. (1)
 (.2141مي، العدد اخلامس، ص )اإلجارة املنتهية ابلتمليك، جملة جممع الفقه اإلسال؛ حسن الشاذيل (2)
اإلسالمي، العدد اخلامس ص اإلجارة املنتهية ابلتمليك، جملة جممع الفقه  ؛حسن الشاذيل(. 18احلسون؛ اإلجارة املنتهية ابلتمليك، ) (3)
(2138) ، 
 .(329ة )( صفح12اإلسالمي، العدد )اإلجارة املنتهية ابلتمليك، حبث مقدم جمللة جممع الفقه ؛ القره داغي (4)
اإلسالمي، العدد اخلامس ص اإلجارة املنتهية ابلتمليك، جملة جممع الفقه  ؛حسن الشاذيل(.18احلسون؛ اإلجارة املنتهية ابلتمليك، ) (5)
(2138) ، 
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استأجر العميل سيارة موصوفة بصفات معينة حمددة من البنك مثاًل أبجرة يف كل شهر مبقدار حمدد من 
وخيطر البنك العميل على أنه إذا أدى أجرهتا منظمة على حسب مثاًل،  الدوالرات، ملدة مخس سنوات

 اتفاقهما خالل مدة العقد فإن ملكية السيارة تنتقل إليه تلقائياً مع انتهاء مدة العقد. 
وعليه فالواضح هنا ورود عقدين خمتلفني مها عقدا اإلجارة والبيع وقد وردا يف وقت واحد على عني 

ضابط "  :ات جممع الفقه اإلسالمي هذه الصورة وأدرجتها حتت ضابط املنع فقالتواحدة، ومل جتز قرار 
وهذا يعين أنه ال جيوز  (1)أن يرد عقدان خمتلفان، يف وقت واحد على عني واحدة يف زمن واحد".: املنع

ن على أن يرد عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك وعقد البيع على العني يف الوقت ذاته، وإمنا يتفق الطرفا
 عقد اإلجارة أبحكامه وآاثره وبعد متام مدة اإلجارة يتم عقد البيع.

 : مث ذكرت املعايري بعض األحكام املتعلقة بتلك الصور كالتايل
إذا وجد وعد ابلتمليك فيجب أن يكون من طرف واحد وأن للطرف الثاين مطلق احلرية  -1

ة املمنوعة وهي اليت تكون بني يف القبول أو الرفض، وذلك لالبتعاد عن املواعدة امللزم
 الطرفني.

عند وجود الوعد ابهلبة أو البيع جيب أن يوجد عقد جديد بصيغة جديدة فال تنتقل العني  -2
 للمستأجر مبجرد سداد أقساط اإلجارة.

إذا كان عقد اإلجارة مقرتاًن بعقد اهلبة املعلق على السداد فال حاجة لعقد آخر ينقل  -3
 امللكية للمستأجر.

شرتى رجل عينًا من آخر مث أجرها إليه إجارة منتهية ابلتمليك فالبد من مضي وقت إذا ا -4
 تتغري فيه العني املؤجرة أو قيمتها حىت يتم االبتعاد عن عقد العينة.

، فال جيوز عقد البيع عند ال جيوز التملك على أساس إبرام عقد البيع املضاف إىل املستقبل -5
 إبرام عقد اإلجارة بني الطرفني.

يتم الرجوع إىل أجرة املثل عند هالك العني املؤجرة أو تعذر استمرار العقد بسبب ليس  -6
للمستأجر فيه أمر، فريد املستأجر الفرق بني األجرة احملددة وأجرة املثل دفعًا للضرر عنه يف 

 (2).مقابل الوعد ابلتمليك
 : جوازها كالتايل وبناًء على ما سبق فإن جواز صور اإلجارة املنتهية ابلتمليك أو عدم

 حكم صورة اإلجارة املنتهية ابلتمليك املعلق بسداد أقساط اإلجارة بشكل تلقائي غري جائز. -1

                                      
اإلسالمي يف ( بشأن موضوع اإلجيار املنتهي ابلتمليك، جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر 4/12)110؛ قرار رقم (1)

سبتمرب  28-23ه  )1421ه  إىل غرة رجب 1421مجادى اآلخرة  25دورته الثانية عشرة ابلرايض يف اململكة العربية السعودية من 
2000.) 

 (.117(، البند الثامن، ص )9معيار اإلجارة املنتهية ابلتمليك رقم )؛ املعايري الشرعية (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

210 
 

 حكم صورة اإلجارة املقرونة ببيع السلعة غري جائز سواء أكان بسعر رمزي أو بسعر حقيقي. -2
أو بسعر حقيقي الذي ميثل حكم صورة اإلجارة املقرونة بوعد ابلبيع جائز سواء أكان بسعر رمزي  -3

 سعر السوق عند تنفيذ الوعد.
 حكم صورة اإلجارة املقرونة بوعد ابهلبة جائز. -4
 حكم صورة اإلجارة املقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة األجرة أو إعادة السلعة ملالكها جائز. -5

بنوك اإلسالمية واليت ال جتيزها يف هذا ما كان يتعلق ابإلجارة املنتهية ابلتمليك والصور اليت جتيزها ال
أخذها هبذه املعاملة، وقد ذكران أنه ال يضر أن جيتمع عقدا اإلجارة والبيع ألهنما ال يتنافيان يف املقتضى 

 بينهما.

 : إجارة املوصوف يف الذمة واالستصناع :اثلثا  
الذمة مطلوب هو عقد على بيع عني موصوفة يف " :فقالتعرفت املعايري الشرعية االستصناع 

وكما هو معلوم أن احلنفية فقط من بني مجهور الفقهاء من قالوا بصحة االستصناع فقالوا يف  (1)صنعها"،
اصنع  ...يقول لصاحب خف  :"أن وصورة االستصناع هي (2)"،بيع عني شرط فيه العمل": أبنهتعريفه 

ال يعطي شيئا فيقبل اآلخر منه هيئة كذا بكذا وكذا ويعطي الثمن املسمى أو  ...يل خفا طوله كذا 
بناًء على ما سبق  (4)،ه اجلمهور كذلك بل أحلقوه ابلسلم وأجروا عليه أحكامهرب بينما مل يعت ،(3) "،الثاين

  (5).فاالستصناع هو:" عقد على مبيع يف الذمة طلب فيه العمل على وجه معلوم موصوف بثمن معلوم"
 

 : االستصناع يف البنوك اإلسالمية -
بدور الوسيط املايل بني العميل واجلهة اليت تقوم  -إن مل نقل مجيعها –غالب البنوك اإلسالمية تقوم 

الطرف  :ابلصناعة، فالعقد االستصناع يف العصر احلايل غالبًا ما يكون ثالثيًا يتكون من األطراف التالية
الذي  :املشرتي :الثاين البائع وهو البنك اإلسالمي أو مؤسسة التمويل املمول للعقد، الطرف :األول

الذي يقوم بتوفري اخلدمة أو العني  :الصانع :طلب العني حمل االستصناع بصفات حمددة، والطرف الثالث
 الالزمة أو ميتلك املصنع املنتج للعني.

فقد يكون  االقتصاديةالبلد شيط حركة اليت تقوم بتن فيعترب االستصناع للمصارف من أهم األدوات املالية

                                      
 (.158واالستصناع املوازي، املالحق )ج( التعريفات، ص ) معيار االستصناع؛ املعايري الشرعية (1)
 .(15/84السرخسي؛ املبسوط، ) (2)
 (.6/185ابن جنيم، البحر الرائق، ) (3)
 (.3/327املوسوعة الفقهية الكويتية، ) (4)
 (، حبث منشور على االنرتنت.2أبو زيد؛ عقد االستصناع، ) (5)
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فاالستصناع يفتح للبنك آفاق عامل الصناعة واملقاوالت الفسيحة،  :صانعاً أما ، صانعاً أو مستصنعاً البنك 
تلبية بيث يقوم البنك من خالل أجهزة إدارية خمتصة لسفن والبيوت والطرقات وغريها، حمن صناعة ا

 الصناعية. ئهاحاجات عمال
ملصرف ابلتعاقد مع الصناع واملقاولني، بتوفري حيث يتم توفري ما حيتاجه ا :وأما بكون البنك مستصنعاً 

 التمويل هلم وضمان تسويق مصنوعاهتم، فيزيد ذلك دخل األفراد مما ينعكس ابلرخاء على اجملتمع.
فيقوم البنك  :ابالستصناع املوازي يطلق عليهوهو ما  آن واحدصانعًا ومستصنعًا يف  وقد يصبح البنك

د صنعة موصوفة ويتعاقد مع عميل آخر ليصنع تلك العني اليت إببرام عقد االستصناع مع عميل يري
 (1).طلبها األول مبواصفاته

وقد نص معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي على االستصناع يف اإلجارة املوصوف يف 
 (:24الذمة فقال يف البند )

د استصناع حيث جيوز للمؤجر جيوز لألطراف املتعاقدة مبوجب عقد اإلجارة أن تدخل يف عق 24-1
 أن يطلب من املستأجر بناء أصل سيتم أتجريه مستقباًل.

 (2) يتم تنفيذ عقد اإلجارة املوصوفة يف عقد منفصل عن عقد االستصناع. 24-2
" إن الصيغة اليت تسمى يف العرف : االستصناع املوازي وشرحته كالتايلعن املعايري الشرعية  كما حتدثت

أحدمها مع العميل تكون فيه  :تصناع املوازي ( تتم من خالل إبرام عقدين منفصلنياملعاصر )االس
املؤسسة املالية اإلسالمية صانعاً، واآلخر مع الُصِناع أو املقاولني تكون فيه املؤسسة مستصنعاً، ويتحقق 

الُصِناع أو الربح عن طريق اختالف الثمن يف العقدين، والغالب أن يكون أحدمها حاال ) وهو الذي مع 
 (3)املقاولني ( والثاين مؤجال )وهو الذي مع العميل (".

وتتعلق ابالستصناع مسائل مهمة جبب على املؤسسات والبنوك اإلسالمية االلتزام هبا وقد ذكرهتا املعايري 
 : الشرعية أذكر هنا أمهها

وأجله، فإذا مت بيان كل  يشرتط يف عقد االستصناع بيان جنس املستصَنع ونوعه وصفاته وقدره ومثنه -1
ذلك انعقد االستصناع الزماً، فإن وجد طالب الصنعة )وهو املستصِنع( العني على غري الصفة اليت 

أو قبوهلا على حاهلا اليت عليه أو أن يرتاضا الطرفان على قبول مع حط يريدها كان له اخليار يف ردها، 
ءة من العيوب، وال جيوز أن يكون عقد االستصناع وال جيوز للصانع أن يشرتط لنفسه الربابعض الثمن، 

ذريعة أو حيلة موصلة للراب، كأن تشرتي مؤسسة ما جمموعة من املعدات من شخص بثمن حال مث 
                                      

آلية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف اإلسالمية )دول جملس التعاون منوذجاً(، حبث ؛ الممصطفى حممود حممد عبد العال عبد الس (1)
 (.15، ص )2009مقدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية )بني الواقع واملأمول(، عام 

 .(22( الصفحة )24معيار اإلجارة الصادر عن البنك املركزي املاليزي، البند ) (2)
 (. 146ر االستصناع واالستصناع املوازي، صفة عقد االستصناع وشروطه، ص )معيا؛ املعايري الشرعية (3)
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 (1).تبيعها إليه بثمن مؤخر أكثر
عتبار العلى أرض معينة مملوكة للمستصنع أو للصانع،  إقامة املبايناالستصناع أن يكون حمل جيوز  -2

 (2).ةاملعين األرض توليس املوصوف بىنملستصنع فيه هو املن اأ
 ختفيض الثمن دون شرط عند تعجيل الدفع جائز، أما زايدة الثمن لتأخري السداد فهو ما ال جيوز.  -3
حلصول على مصنوعات بغية اصانع عقد استصناع مع إبجراء مستصنعاً  هبصفت يقوم البنكجيوز أن  -4

بدفع مثن تلك املصنوعات عند العقد، وتبيع آلخر مصنوعات بصفات فتقوم منضبطة مبواصفات 
إىل أجل معلوم ولكن جيب عدم   -هي اليت كان قد طلب صنعها من الصانع اآلنف الذكر–منضبطة 

 الربط بني العقدين. 
إىل املستصنع فيه نفقات الصيانة قبل التسليم من أتمني و  تبعات عقد االستصناعتحمل املؤسسة ي -5 

نع يف عقد االستصناع مع العميل إىل الصا التزاماته حيق للبنك أن حيول، وال العميلأو ستصنع امل
 (3).املوازي

  (4) :إجارة املوصوف يف الذمة واملشاركة املتناقصة: رابعا  
حتدثت فيما سبق عن أحكام إجارة املوصوف يف الذمة، وفيما أييت أشري إىل املشاركة املتناقصة يف 

وذلك ألن بعض البنوك تدخل مع عميلها يف إعقد إجارة موصوف يف الذمة على عقار حتت اإلجارة، 
اإلنشاء أو أي عني أخرى، مث يقوم البنك وتتفق معه أيضاً على أن متلِِكه حصتها بعقد مشاركة متناقصة 

 : على النحو التايل
ت حمددة رغب فيها عقد البنك مع عميلها عقد إجارة موصوف يف الذمة على سيارة ذات مواصفا

العميل، وبعد ذلك اتفق الطرفات على قيام البنك بتمليك نصيبه من السيارة للعميل، ويتفق البنك مع 
العميل على أن نسبة ملك البنك للسيارة تتناقص كلما دفع العميل أقساطه اإلجيارية اليت يف ذمته 

ا إىل العميل وتنتهي مشاركة البنك له للبنك، وبعد سداد كل األقساط اإلجيارية تؤول السيارة بكامله
 فيها.

وبعد هذا العرض حنتاج إىل بيان هلذه املشاركة املتناقصة ومشروعيتها، والصور اليت جتريها البنوك مع 
 عمالئها، وحكم هذه الصور.

                                      
 (.158معيار االستصناع واالستصناع املوازي، املالحق )ج( التعريفات، ص )؛ املعايري الشرعية (1)
 (.147معيار االستصناع واالستصناع املوازي، حمل االستصناع وضماانته، ص )؛ املعايري الشرعية (2)
اجلدير ابلذكر أنه مل يتم ذكر املشاركة املتناقصة من ضمن الطرق اليت جيريها البنك املركزي املاليزي، فقد خلى معيار اإلجارة عن من  (3)

 أي ذكر له، لذا فإين سأعتمد يف بياهنا على مصادر أخرى.
 (.148رة، ص )معيار االستصناع واالستصناع املوازي، الظروف الطارئة أو القاه؛ املعايري الشرعية (4)
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 : تعريف املشاركة املتناقصة -1
دخول البنك ": سالمي األردين على أهناورد تعريف املشاركة املتناقصة يف املادة الثامنة من قانون البنك اإل

يف مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس االتفاق مع  –كليًا أو جزئيًا   –بصفة شريك ممول 
الشريك اآلخر حبصول البنك على حصة نسبية من صايف الدخل املتحقق فعاًل، مع حقه ابالحتفاظ 

جلزء خمصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من ابجلزء املتبقي، أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك ا
 (1)التمويل".

يالحظ على تعريف البنك هذا أنه اقتصر على الصورة اليت يقوم فيها طرفا العقد بتأجري املشروع لطرف 
اثلث، حيث تكون األجرة اليت يدفعها الطرف الثالث بني البنك والعميل بنسبة مشاركة كل طرف يف 

الواقع أن يقوم العميل ابستئجار حصة البنك ويقوم بدفع األقساط اإلجيارية اليت  املشروع، بينما ميكن يف
متثل حصة البنك، وعندما حيصل البنك على ما دفعه من رأس مال تكون املشاركة قد انتهت مشاركته 

 (2)مع العميل واستأثر العميل ابملشروع كاماًل.
"هي اتفاق بني طرفني على إحداث )إنشاء( : ا يليوقد عرف الدكتور نزيه محاد املشاركة املتناقصة مب

شركة ملك بينهما يف مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غري ذلك، على أن تنتهي ابنتقال حصة 
 (3)أحد الشريكني )املمول( إىل اآلخر تدرجيياً بعقود بيع مستقلة ومتعاقبة".

الربح يف مشاريع متنوعة كشراء طائرة أو  دل بقصاالشرتاك يف األمواهي املشاركة املتناقصة فكرة إذا ف
وقد يكون  اً والشخص قد يكون حقيقي–عقار أو غريها، وهي تنشأ غالبًا بني مصرف وشخص آخر 

حيث يشرتكان يف املشروع وغالبًا ما يقدم العميل نسبة ضئيلة من التكلفة  -وهو مؤسسة ما اً حكمي
ة حمدودة ومتفقة علييها بني الطرفني يقوم أحد أطراف ومن مث ولفرت  ،ويقدم املصرف النسبة الكبرية

املشاركة بتملك نصيب الطرف اآلخر دفعة واحدة أبن يعيد للبنك ما قد دفعه أو بدفعات متعددة متفق 
عليها بينهما، وابلتايل يشرتي العميل مثاًل حصة البنك من املشاركة ويستأثر هو ابلعني اليت مت العقد 

 عليها. 
 االستمرارو يقصد هبا البقاء أن املشاركة الثابتة أو الدائمة : املشاركتني املدائمة واملتناقصة هو والفرق بني

فكل شريك يريد البقاء يف الشركة وال نية لديه يف اخلروج منها إال يف  ،من بدايتها إىل هنايتها  يف الشركة
                                      

، املادة الثانية، نقاًل عن الدكتور عبد السالم 1978، لسنة 13قانون البنك اإلسالمي األردين، رقم ؛ البنك اإلسالمي األردين ؛ينظر (1)
يت، يف الفرتة العبادي، املشاركة املتناقصة وطبيعتها وضوابطها، حبث مقدم للدورة الثالثة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بدولة الكو 

 (.963م(، ص ) 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال  12 -7)
عقد إجارة  –ألن املطلوب هو اجتماع طريف العقد من البنك والعميل على العقدين  ؛ويالحظ على هذا التعريف أنه ال حيقق املراد (2)

 يل من انتقال العني موضع العقد إليه يف هناية االتفاق.حىت تتحقق غاية العم -املوصوف يف الذمة وعقد املشاركة املتناقصة
املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء العقود املستجدة، حبث مقدم للدورة الثالثة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بدولة ؛ نزيه محاد (3)

 (.12)م(، ص  2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال  12 -7الكويت، يف الفرتة )
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وما عليه  ،أو فسخها قق غرضهاكأن حت  الشركةاملقصود انتهاء احلاالت تنهي هبا الشركات عادة من 
ألن أحد الشريكني هنا وهو املصرف يف املشاركة املتناقصة  الشركة الثابتة أو الدائمة هو على العكس

غالبًا ال يهدف إىل البقاء واالستمرار يف هذه الشركة منذ وقت التعاقد، وإمنا يقوم مبد يد العون للعميل 
مينح للشريك حق متلك تلك العني ليستأثر هبا دونه وذلك لفرتة أو الشريك يف شراء العني املبتغاة مث 

 (1).يتفقان عليها
 : مشروعية عقد املشاركة املتناقصة وتكييفها الفقهي -2

أن يشرتك رجالن مباليهما على أن يعمال فيه تشتبه املشاركة املتناقصة بشركة العنان املعروفة وهي " 
ركات األموال، فإذا شارك البنك العميل يف العمل والربح كانت فهما من ش، "أببداهنما والربح بينهما

الشراكة بينهما هي شركة عنان حيث ينفذ تصرف كل طرف يف املشاركة يف كل الشركة إما أصالة عن 
فبالنظر إىل تعريف شركة العنان يتبني لنا أن شركة العنان ال تصلح  (2)، نفسه أو وكالة عن شريكه

وكذلك ابلنظر ، ليس فيها إطالق يد الشركاء يف الشركةاملشاركة املتناقصة قصة؛ ألن تكييفا للشركة املتنا
إىل مقصود شركة العنان اليت تقوم على املتاجرة واالستثمار وال تقوم على فكرة التمليك لطرف من 

ة عنان، أطراف الشركة، ومن هنا يتبني لنا أنه من غري املستساغ تكييف املشاركة التناقصة على أهنا شرك
فإذا مل مضاربة،  فيه على سبيلال ملن يعمل املدفع وليست من قبيل املضاربة أيضاً ألهنا ليست من قبيل 

مستجدة، تقوم على فكرة فلم يبق إال أن تكون شركة  -مع تشاهبها هلما–تكن شركة عنان أو مضاربة 
النظر عن طبيعة حمل الشركة الشراكة اليت تنتهي أبن ميلك شريك نصيبه من تلك الشركة لآلخر بغض 

عند مجهور –دارًا كانت أو غريها، فهي عقد جيمع بني الشركة والبيع  فالشركة وإن كانت غري الزمة 
والبيع الالزم فال مانع من اجتماعهما يف عقد واحد؛ ألهنا ليست داخلة يف حدود النهي عن  -الفقهاء

وال تناقض أو ، بيعتني يف البيعة، وال توسل فيها للراباجتماع العقود فليست من قبيل البيع والسلف وال ال
تضاد بني البيع والشركة حىت ميتنع اجتماعهما، ومجهور الفقهاء على جواز اجتماع العقود املختلفة كالبيع 

 (3).غريها اإلجارة والسلم،السلم و واإلجارة، أو 
 إذا فجواز هذا النوع من الشركات يتوقف على أمرين مهمني مها:

 .مشروعة مفردهاهذه الشركة  العقود والوعود الداخلة يفأن تكون مجيع  -1
 : احملظورات التالية إىلالعقود  تلكاجتماع  يؤديأال  -2

                                      
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، حبث مقدم للدورة الثالثة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي ؛ وهبة الزحيلي (1)

 (.862م(، ص ) 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال  12 -7املنعقدة بدولة الكويت، يف الفرتة )
 (.5/408اإلنصاف، )؛ (، املرداوي2/257حنبل، )الكايف يف فقه ابن ؛ ابن قدامة (2)
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، حبث مقدم للدورة الثالثة عشرة جملمع الفقه ؛ عجيل جاسم النشمي (3)

 (.961) م(، ص 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال  12 -7اإلسالمي املنعقدة بدولة الكويت، يف الفرتة )

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

215 
 

 نص شرعي.بحمل هني  ال تكون -
 إىل ما هو حمظور. اوسل هبأال يت - 

 (1)متضادة وضعاً. أال تكون تلك العقود متناقضة حكماً أو -
 ثالثة شروط:رف اإلسالمي بديب جلواز املشاركة املتناقصة مؤمتر املص وقد وضع

أال تكون املشاركة املتناقصة جمرد عملية متويل بقرض، فالبد من إجياد اإلرادة الفعلية للمشاركة، "  -1
 .وتقاسم الربح حبسب االتفاق، وأن يتحمل مجيع األطراف اخلسارة

ويف  .، وأن يتمتع حبقه الكامل يف اإلدارة والتصرفأن ميتلك املصرف حصته يف املشاركة ملكًا اتماً  -2
 .حالة توكيل الشريك ابلعمل، حيق للبنك مراقبة األداء ومتابعته

أال يتضمن عقد املشاركة املتناقصة شرطًا يقضي أبن يرد الشريك إىل البنك كامل حصته يف رأس  -3
 (2)."لراباملال، ابإلضافة إىل ما خيصه من أرابح، ملا يف ذلك من شبهة ا

وبناًء على ما سبق يتبني جواز املشاركة املتناقصة طاملًا أهنا ال حتتوي حمرمًا منهي عنه شرعًا وطاملا أهنا 
 تستجمع كل الشروط اليت تدخلها حتت مظلة الشركات الصحيحة وهللا أعلم.

 : صور املشاركة املتناقصة -3
 : بياهنا فيما يلي (3)تتكون املشاركة املتناقصة من ثالثة صور

يتم حتديد حصة كل طرف يف رأس مال املشاركة وشروطها، مث يكون متليك حصة البنك : الصورة األوىل
لشريكه بعد متام الشركة بعقد متليك مستقل، حبيث يكون البنك ابخليار بني متليك حصته لشريكه أو 

حلق يف متليك حصته ألي عميل أو شخص آخر وكذلك األمر ابلنسبة للطرف اآلخر فهو ميلك كامل ا
  (4) ملن يشاء.

مع الداخل معه يف املشاركة املتناقصة على قيام البنك بتمويل املشاركة إما  البنك  اتفاق: الصورة الثانية
كليًا أو بشكل جزئي على أن يكون حمل املشاركة مشروعًا ذي دخل متوفع، حبيث يتفق البنك مع 

الربح املتحقق من املشروع مع حقه ابالحتفاظ مبا  الشريك على حصوله على نسبة حمددة من صايف
 تبقى من اإليراد أو أي مقدار متفق عليه وجعله خمصصاً لتسديد ما قدمه البنك من متويل لشريكه. 

                                      
 (.19املشاركة املتناقصة، ص )؛ نزيه محاد (1)
 (.870املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، ص )؛ نقالً عن وهبة الزحيلي (2)
إلسالمي، سلسلة التوعية أبعمال املصارف اإلسالمية لبنك ديب ا؛ ذكرت هذه الصور يف مؤمتر املصرف اإلسالمي األول يف ديب، ينظر (3)
 (.25( ص )3)
أن يكون بيع حصص البنك إىل املتعامل بعد إمتام املشاركة بعقد مستقل،  فقالوا: ن يف مؤمتر بنك ديب املصريفرياملؤمت وهذا ما رأي (4)

 ه( أو لغريه.حبيث يكون له احلق يف بيعها للبنك أو لغريه، وكذلك األمر ابلنسبة للبنك، أبن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل )شريك
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قيمة  هاجموعهذه األسهم مبأسهم، متثل كل شريك على شكل   نصيب  ديدأن يتم حت: الصورة الثالثة
نصيبه من إيراد املشروع بنسبة أسهمه اليت ميتلكها، وإذا أراد أحد حبيث ينال كل شريك ، املشاركة حمل

الشريكني متلك تصيب اآلخر فبإماكنه أن يشرتي األسهم اليت ميتلك الطرف املقابل بسبة معينة شهرايً 
أو سنوايً، حبيث تزيد مع الوقت أسهم الراغب يف متلك حمل الشركة وتتناقص أسهم اآلخر حىت يتملك 

 (1).خرهاحملل عن آ
 : الطرق املتبعة يف تناقص ملكية الشريك -4

، هئفسخه وإهناالتفرد يف من املعلوم أن الشركة من العقود الغري الزمة، فيجوز ألحد الشريكني 
للمتشاركني احلرية يف اتباع طريقة تناقص مليكة البنك اليت يروهنا مناسبة سواء أكانت الطريقة دفعة 

متعددة حبيث يقوم البنك بتمليك حصة من املشروع لشريكه حبسب واحدة أو مقسطة على مراحل 
اتفاقهما، وعادة ما ميلِِك البنك حصته بعد انل من املشروع الفائدة اليت يكان يرجوها، وسأحتدث 

 : بشيء من التفصيل عن الطرق اليت تنتهجها البنوك يف تنافص ملكيتها وهي كالتايل
 لعائد: أ ـ التملك مبقدار ا

ه الطريقة يقوم البنك ابلتنازل عن حصته لشريكه بقدار ما حيققه املشروع من عائد فيجعله ويف هذ
تنقص و  كل حصة يشرتيها، وهذه الطريقة تدرجيية للتملك تزداد معها حصة العميلالشهري مثاًل مقابل  

ذه الطريقة وه، حىت أييت الشريك على كل املشروع فيمتلكه لوحدهشيئًا فشيئًا  وذلك، البنكبه ملكية 
من أوسع الطرق وأكثرها انتشاراً؛ الن الشريك أو العميل ال ميلك مااًل ليشرتي حصة البنك وإمنا ميلك 

إبرام عقود  العائد أو الربح الذي ينتجه املشروع فيجعل هذا العائد، وهذه الطريقة تتطلب لتناقص امللكية
حبسب ما يتيسر للشريك من دخل انبج  متتالية، وهذه العقود ختتلف يف حجمها وصفتهابيع وشراء 

عن عائد املشروع املشرتك، وجيب أن يكون متلك حصة البنك أو الشريك ابلقيمة السوقية للحصة وليس 
ابلقيمة اإلمسية، وهذه الطريقة ال أبس هبا شرعًا فالشراء أييت على القليل والكيثري ابلرتاضي بني الطرفني 

 (2).مع معلومية املبيع ومثنه
 : الشركةالتملك ألسهم  ب ـ

هبذه الطريقة يتملك الشريك حلصة شريكه عن طريق شراء جمموعة من أسهم الشركة بشكل دوري، 
وهذه الطريقة وبذلك تزداد حصته يف الشركة إبزدايد أسهمه وتتناقص حصة البنك بتناقص أسهمه فيها، 

األسهم اململوكة  مقدارحتديد لة املتبعة غالبًا يف تناقص ملكية أحد الشريكني وذلك بسبب سهو هي 

                                      
 (.947(، ص )10املشاركة املتناقصة، العدد )؛ نزيه محاد (1)
حممد علي القري، العقود ؛ (، القري863وهبة الزحيلي، املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، ص )؛ الزحيلي (2)

 (.984( ص )10مي العدد )املستجدة ضوابطها ومناذج منها، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسال
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هو أيضاً تناقصة ملكية املتبعة يف ستقل، وحكم هذه الطريقة املبيع اليف عقد للبنك واليت يريد أن يبيعها 
وذلك بعد معرفة القيمة السوقية للسهم الذي سيتم بيعه، وابلتايل يعلم كل طرف من اجلواز شرعاً، 

ق املعلومية للطرفني مما ال يدع جمااًل للجهل أو النزاع فتكون املعاملة ما يستحقه كل سهم وهو ما حيق
 (1).جائزة

 : مكان الشريكإج ـ التملك حلصص حبسب 
يف هذه الطريقة يقوم الطرف الراغب بشراء حصة شريكه بشرائها حبسب استطاعته، هذا يكون مبثابة 

، املشرتي املالية على الشراءرة ، وإمنا تكون مرتبطة بقدصص غري حمددةتملك خبأبن يقوم الشريك وعد 
فيعلن إبرام العقد،  يتم تقديرها يوم، صجمرد عرض للحصهي ع منه شرعاً، ومثل هذا الوعد ال مان

املشرتي عن مقدار احلصص اليت يستطيع شراءها مث يتفق الطرفان على سعر كل حصة استناداً إىل سعر 
ا العقد ما توفرت فيه الرضى والتعيني وتنزهت عن السوق، وابلتايل فال منانع شرعًا من إبرام مثل هذ

وتقييد شراء احلصص ابلقيمة السوقية للحصة ال ابلقيمة اإلمسية يستند إىل قواعد الشريعة  (2).اجلهالة
فقيمة احلصة عرضة للتغري املستمر فإن ويف االعتماد على القيمة اإلمسية  اليت متنع الغنب وخبس األمثان،

الشريكني إما زايدة أو نقصًا لذلك فإن قيمة احلصة اليت يريد الشريك شراءها  سيؤدي إىل غنب أحد
 (3).جيب أن تقوم على القيمة السوقية ال اإلمسية

وعليه فإن شراء العميل حلصل البنك جائز شريطة أن يكون الشراء ابلقيمة السوقية للحصة عند الشراء، 
ة املتناقصة، وذلك محاية لكال الطرفني من الغنب مع عدم ال ابلقيمة املتفقة عليه عن إجراء عقد املشارك

 خبس مثن احلصة اليت تستحقها يف وقت الشراء.
 : ضوابط متليك اجلهة املمولة حصتها للطرف اآلخر -5

هناك بعض الضوابط اليت جيب مراعاهتا عند رغبة جهة ما بتملك حصة اجلهة األخرى وتلك الضوابط 
 : هي كالتايل

 : لقيمة السوقيةأ ـ التملك اب
عندما يريد طرف ما أن يتملك حصة الطرف اآلخر وهذا يعين أنه ال جيوز ضمان رأس مال املشاركة ف

فعند الشراء قدم للمشاركة، مُ الذي فإن سعر الشراء يكون ابلقيمة السوقية لتلك احلصة ال أبصل املبلغ 

                                      
( 10العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها، جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )؛ (، القري863املشاركة املتناقصة، ص )؛ الزحيلي (1)

 (.945(، ص )10املشاركة املتناقصة، جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )؛ (، نزيه محاد984ص )
( 10العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها، جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )؛ (، القري864تناقصة، ص )املشاركة امل؛ الزحيلي (2)

 (.984ص )
 (.945(، ص )10املشاركة املتناقصة، العدد )؛ (، نزيه محاد870املشاركة املتناقصة، ص )؛ نقالً عن الزحيلي (3)
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فالشريك  اء ال يوم عقد املشاركة، جيب على الطرفني أن يستفسرا عن سعر السهم أو احلص يوم الشر 
 (1).ليس بضامن لرأس مال الشركة به هو أمني فيه واألمني ال يضمن

 : ب ـ التملك بعقد بيع منجَّز
انتقال امللكية من البائع إىل  آاثره من رتتب عليهت، حيث عند انعقادهالتنجيز  يستوجبعقد البيع ف

صيغته ابلشكل الصحيح ينعقد وترتتب عليه آاثره وابلتايل فالبيع فوري التأثري فبمجرد صدور ، املشرتي
 .فهو ال يقبل اإلضافة أو التعليق.ألن البيع  ؛للمستقبل هجيوز إضافة أثر  ال

 : ج ـ حتمل مجيع أعضاء الشركة ألعباء املشاركة دون أحد الطرفني
اليت تنشأ عن  األعباء الديون أواملختلفة و االلتزامات األعباء و مجيع أعضاء الشركة حتمل  جيب على

ته من احلصص، فال جيوز أن حيمل أحد أعضاء الشركة كل العبء احلادث على بنسب شراكتهم كل 
 (2).الشركة، ألهنا ملكهم فلهم مغنمها وعليهم مغرمها

 : هاإخفاقموجودات املشاركة حال  إطفاءد ـ 
ا عن استيفائها لديوهنا أو عدم كنقض مبيعاهتا أو عجزهاستمرارها،   ددألمور هتتعرضت الشركة قد ت

متكن الشريك الذي يكان يرغب يف متلكها كلها من شراء حصة البنك أو غريها من األمور فكيف يتم 
الواجب فعله يف هذه احلالة هو توزيع قيمة الشركة أو نسبة  إطاء أو تصفية الشركة يف هذه احلالة،

الة هو توزيع قيمة الشركة أو نسبة اخلسارة احلادثة اخلسارة احلادثة على حسب انلواجب فعله يف هذه احل
 (3).على حسب حصص كل شريك يف رأس مال الشركة سواء يف الربح أو اخلسارة

اليت جتريها البنوك اإلسالمية مع العميل، فبعد أن يعقد  رابعةبناًء على ما سبق تبينت لنا الطريقة ال
نك بتوفري تلك العني يظهر للعميل ما يدفعه لتملك الطرفان عقد إجارة املوصوف يف الذمة ويقوم الب

، فهذه  تلك العني وعندها يدخل العميل مع البنك يف مشاركة متناقصة تنتهي بتملك العميل لتلك العني
 راء إجارة املوصوف يف الذمة يف البنوك.إلج األخريةكانت الطريقة 

 
  

                                      
 (.984( ص )10العقود املستجدة، العدد )؛ (، القري870املشاركة املتناقصة، ص )؛ الزحيلي (1)
 (.945(، ص )10املشاركة املتناقصة، العدد )؛ (. نزيه محاد865املشاركة املتناقصة وصورها، ص )؛ الزحيلي (2)
 (.865املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، ص ) ؛الزحيلي (3)
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 طرهوخما د إجارة املوصوف يف الذمةعقمزااي  :املبحث الثالث
سكون احلديث يف هذا املبحث عن املزااي واملخاطر اليت يتصف هبا عقد إجارة املوصوف يف الذمة وطرق 

  : احلد من خماطره كالتايل
 إجارة املوصوف يف الذمة. مزااي التمويل بعقد :املطلب األول
 .اوحلوهل د إجارة املوصوف يف الذمةالتمويل بعق خماطر :املطلب الثاين
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 إجارة املوصوف يف الذمة مزااي التمويل بعقد :ولاملطلب األ

 : تتميز إجارة املوصوف يف الذمة مبجموعة من امليزات اليت جتعلها من املنتجات املالية املهمة وهي
 عقد رضائي ال يتقيد بشكل معني.من أهم ميزات عقد إجارة املوصوف يف الذمة أنه  -
متويل من خارج امليزانية،  أنه ة املوصوف يف الذمةاملهمة أيضًا لعقد إجار يزات التمويل املمن و  -

أي أن املؤسسات املطالبة بتقدمي تقرير تفصيلي الستعماالت أمواهلا ال حتتاج إىل ذلك يف 
اإلجارة؛ ألن شراء األصل يتم من ِقبل املؤجر وال يتعلق أي التزام ابملستأجر إال دفع األجرة اليت 

 ة.تعترب نفقة إيرادية وليست رأمسالي
إن اإلجارة تساعد املستأجر على حسن التخطيط والربجمة لنفقاته املستقبلية؛ ألن املستأجر  -

 وابلتايل فال خوف من التزامات مالية إضافية تضاف إىل األجرة.يعرف مسبقاً التزاماته املالية، 
عقد يعترب التمويل ابإلجارة وسيلة جيدة للحماية من التضخم خصوصًا إذا ارتبطت اإلجارة ب -

 إجارة اثبت األجر لوقت طويل.
ومن امليزات أيضًا أهنا تيسر األعمال اإلدارية واحملاسبية للمستأجر إبعفائه من اخلوض يف  -

مسائل احتياطيات االستهالك والتغري يف قيمة األصول الثابتة، وما لذلك من أتثري على تقدير 
 الضرائب والتقارير الالزمة هلا.

املستأجر النقدية أو رأس مال العامل لديه بقدر ضغط شراء وهي ال تضغط على سيولة  -
 .ولة اليت لديه ألغراض أخرىاألصول املرغوبة يف منافعها مما يتيح استعمال السي

إلجارة تشكل صيغة أخرى من صيغ التمويل مما يزيد جمال اختياراته بني اأما ابلنسبة للممول ف -
واملشاركة؛ ألن املمول ميلك األصل املؤجر من الصيغ املتعددة، وهي أقل خماطرة من القراض 

تمتع إبيراد مستقر وشبه اثبت وسهل التوقع من جهة أخرى، وهي تدر إيراداً للممول يجهة، و 
 خالفاً للقرض احلسن.

كما تتمتع اإلجارة ببعض املزااي الضريبية اليت يناهلا املؤجر ميكن أن تنعكس على املستأجر على  -
مما جيعل اإلجارة أكثر كفاءة من أشكال التمويل اليت ال حتقق مزااي شكل ختفيض يف األجرة 

 ضريبية.
كما أن التمويل عن طريق االستئجار أقل تعقيداً من حيث اإلجراءات والشروط القانونية عادة  -

 (1)من التمويل عن طريق زايدة رأس املال.
دية لبيع الديون، وذلك عن وكذلك فإن هذه الصيغة توفر للممول بدياًل شرعيًا للصيغة التقلي -

طريق نقل ملكية األصول املؤجرة بعد إمتام بنائها إىل طرف اثلث حمملة حبقوق والتزامات عقود 
                                      

 (.16ملؤجرة، )سندات اإلجارة واألعيان ا؛ منذر قحف (1)
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، وابلتايل االستفادة من Securitizationالتأجري وذلك يف إطار عملية التسنيد أو التوريق 
 مزااي السوق الثانوية.

ضها خالل فرتة التمويل مبا يتناسب مع تذبذب أسعار إضافة إىل إمكانية زايدة األجرة أو ختفي -
للممول  الفائدة، وذلك بربط األجرة مبؤشر مايل )كمؤشر سيبور أو ليبور مثاًل( مما يوفر حتوطاً 

 من خماطر أسعار الفائدة، وابلتايل ينعكس على املتمول على شكل اخنفاض يف تكلفة التمويل. 
وواضحة تنظم األحكام املوضوعية لعقد اإلجارة التمويلي كما أن وجود مدونة قانونية متكاملة  -

سواء أكان العقد واقعا على عني معينة أو موصوفة يف الذمة ممثلة يف مشروع  -بشكل عام 
ستعترب ميزة هلذه الصيغة ختفف من خماطر التقاضي الناشئة عن تفاوت  -نظام اإلجيار التمويلي 

 يغة التعاقدية.األحكام والتكييفات القضائية هلذه الص
مثل االستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك اإلعانة يف  :إمكانية تقدمي اخلدمات التابعة للمنفعة -

الركوب والنزول، أي أن العمل الذي ميكن املستأجر من االنتفاع ابلعني حمل التأجري هو 
 مطلوب من املستأجر القيام به طيلة فرتة العقد.

ثرية يف إجارة املوصوف ألهنا مضمونة يف الذمة ال ترببط بعني أعيان كاستيفاء املنفعة من  ميكن -
 (1).ميكن استيفاء املنفعة إال من عني واحدة إجارة العني فال خبالف، واحدة

اعترب البعض هذا املنتج حاًل متويلياً مميزاً يف متويل العقارات حتت اإلنشاء واليت يستفيد منها كل  -
ول واملقاول، حبيث ميكن السيطرة على خماطر عملية البناء أطراف العملية العميل والبنك املم

ويف حال كون  (2)والرقابة عليها أكثر بسبب دخول أطراف عدة يف العملية خالل فرتة البناء
املسكن حمل العقد فإن احتفاظ املمول مبلكية املسكن طوال مدة العقد؛ مما يوفر للممول 

 ات بيع املسكن يف حال تعثر العميل.ضمانة مالية كبرية، ويسهل ابلتايل إجراء
إنه عقد مؤقت فتحديد املدة عنصر جوهري فيه، فهناك ارتباٌط وثيٌق بني املدة واألجرة فاملدة  -

 (3)هي مقياس االنتفاع ابلشيء املؤجر واألجرة مقابل االنتفاع واملدة من وسائل معلومية املنفعة.
 الذي يقدمهاملؤجر والعمل  الذي يقدمهرأس املال  ية بنيتضامنالوسائل الاإلجارة من و  -

ومما يساعد على قيام هذا التضامن التشريع املناسب مع حالة البلد االقتصادية " ،املستأجر
فيعمل التشريع على جعل مصاحل الطرفني مشرتكة ال تتنافر، ومن هنا قيل حبق إن عقد اإلجارة 

حالة املؤجر يف و  ذلك جيعل املستأجر ىلإضافة إعقد اإلجارة كما أن ،  "من أكثر العقود تداوالً 
                                      

، عمادة البحث العلمي، جامعة 67، التعيني وأثره يف العقود املالية، سلسلة الرسائل اجلامعية، 2006عبد الرحيم اهلاشم، ؛ اهلاشم (1)
 (.55الرايض، ص ) -السعوديةاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

(2) http ؛//www.alyaum.com/article/3139353 
 .(1/373،)شرح جملة األحكام العدلية؛ علي حيدر (3)
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يساعد على وضع القواعد والقوانني الناظم للعالقة بينهما مما  يةدة اإلجيار املطوال  مستمراتصال 
 (1).دقيقة واضحة فيما جيب على طريف العقد

 استخدام جوازى عل قياساً سيولة نقدية ألغراض خاصة،  مما تدره اإلجارة مناالستفادة وميكن  -
، فال جيب على املؤجر أن اخلاصة الغري مرتبطة إبنتاج السلعة حاجاتهرأس مال السلم يف ل ائعالب

وهذا يتيح  (2) يقوم بصرف ما جينيه من أجرة على عمل مرتبط بتقدمي تلك اخلدمة املتفق عليها
 (3) .املختلفةالنقدية  احتياجاتهيف متويل  عقد اإلجارةاستخدام له 

  

                                      
 (.16ضوابط اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ص )؛ نصار (1)
؛ للتمويل املصريف املعاصر نظرة مالية واستثمارية، السودان، الناشر، السلم بديل شرعي 2006أمحد عبد القادر التيجاين، ؛ التيجاين  (2)

 (.11وزارة املالية واالقتصاد الوطين السوداين، اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية، الطبعة األوىل، ص )
 (.16الية اإلسالمية، ص )ضوابط اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات امل؛ نصار  (3)
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 االتمويل بعقد إجارة املوصوف يف الذمة وحلوهل طرخما :املطلب الثاين

إن كثرة امليزات واخلصائص اليت يتصف هبا عقد إجارة املوصوف يف الذمة ال مينع من وجود بعض 
املخاطر اليت قد تعرتي العقد، وهذه املخاطر أتيت يف عمومها يف غالب املعامالت املالية، فال تكاد جتد 

، ويف العموم فإن عقد إجارة املوصوف -وإن كانت ختتلف من عقد آلخر–معاملة مالية من دون خماطر 
 :يف الذمة تعرتيه جمموعة من املخاطر هي كالتايل مع طرق احلد أو التخفيف من تلك املخاطر

غري ملموس وغري حمسوس، وال ميكن إدراكه مادايً ه نة املوصوف يف الذمة أبيتسم عقد إجار  -
، مباشرةادي حيث ال ميكن ختزينها فهي تنتج وتستهلك امليز احلمثل السلع اليت تكون ذات 

العميل أمامه، ومبا يتناسب مع طلبه، وهي غري  فاخلدمات يصنعها مقدم اخلدمة مبجرد ظهور
قابلة إلعادة تداوهلا واالنتفاع هبا مرة أخرى، فهي تستهلك مبجرد إنتاجها، فمكان إنتاج اخلدمة 

ري قابلة للفحص بعد تقدميها، فمقدم اخلدمة بعد إعداده و غفهي هو نفسه مكان استهالكها، 
تقدميه اخلدمة لطالبيها ال يستطيع أتملها ومراجعة مواصفاهتا، حيث يعمل مقدم اخلدمة يف 
جمال مبين على التفاعل البشري بينه وبني العميل، وكل ذلك يستلزم توفري اجلودة والتميز قبل 

ك اخلدمات غري موافقة للصفات املتفق عليها فيقع املستهلك ، فرمبا تكون تلحلظة تقدمي اخلدمة
ن هذه املنافع واخلدمات إ جوااًب عن هذا وقد يقال فريسة تدليس مروجي اخلدمات واملنافع.

تقدم من ِقبل مؤسسات متخصصة تسعى إىل إرضاء عمالئها بكل ما متتلكه من خربة يف جماهلا 
املنافع ع كثرة املؤسسات اليت تعىن هبذه اخلدمات و ال تدخر جهدًا يف سبيل ذلك، ال سيما م

، وابلتايل فإن تقدمي اخلدمات أو املنافع يف أفضل صورها هو ديدن هذه واملنافسة الشديدة بينها
 (1)املؤسسات ال العكس.

بعض اخلدمات اليت تقدمها أي مؤسسة جيب أن تراعي نوعية كل عميل على حدة، فبالرغم  -
ب أن يراعي احلكم على مواصفاهتا مبعايري اثبتة بني غالبية العمالء، من أن بعض املنتجات جي

إال أن كل اخلدمات تقريباً ترتبط مبا يطلبه كل عميل على حده. ورمبا كان ذلك من أصعب ما 
يواجهه الذين يقدمون اخلدمات، حيث جيب عليهم االهتمام الشخصي بكل عميل على 

من ذلك يف بداية عمله، ولكن مبرور الوقت سيشعر أبن ورمبا يضيق مقدم اخلدمة ذرعًا حده، 
يف ذلك متعة، وعلى سبيل املثل قيام بعض املؤسسات بتوفري خدمة القيام ابحلفالت من أعراس 
وغريها، فلتحضري هذا احلفلة عليهم مراعاة ميول صاحب احلفلة ورغباته الشخصية فيما جيب 

وغريها من األمور اليت تدخل يف إطار ميول العميل  توافره يف احلفلة من نوع الطعام واملشروابت
لذا فمن احملتمل وقوع العميل فريسة عدم تلبية رغباته اليت اتفق علها مع مزود اخلدمات  اخلاصة

                                      
 .( من الرسالة125ينظر الصفحة ) (1)
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دمات متعلقة ويف وقت حرج ال يسع فيه التعديل أو التبديل أو التغيري وخاصة عندما تكون اخل
من هذه املخاطر أن املؤسسات اليت تقوم هبذه األعمال  ورمبا يقال للحد (1).برعاية حفلة ما

غالبًا ما تكون متمرسة يف هذا النوع من اخلدمات وتسعى دائماً  إىل تطوير خدماهتا الشباع 
رغبات العمالء ألكرب حد ممكن ومع وجود املنافسة بني الشركات يصبح إرضاء العميل هو 

 غاية املؤسسة وهدفها األمسى.
ليت تكتنف عقد إجارة املوصوف يف الذمة خاصة فيما يتعلق ابلتمويل العقاري ومن املخاطر ا -

لعقار حتت اإلنشاء ما يكون من ختلف املواصفات وعدم توفرها يف حمل العقد بعد إنشائه، أو 
أتخر العميل عن سداد األقساط اإلجيارية وهذه األمور وغريها ميكن التحوط منها بفرض 

على الطرف املقصر يف أداء  -الت اليت انتهى الباحث إىل جوازها يف احلا –الشرط اجلزائي 
واجباته املرتتبة عليه يف العقد، مما جيعل كل طرف يسعى إىل القيام بواجباته على أكمل 

 (2)وجه.
 (3) ومن املخاطر أيضاً:

وهناك خماطر انشئة عن العقد مع املطور العقاري كتأخر املطور يف مواعيد التسليم أو عدم  -
تنفيذه للمباين حمل التعاقد أو التنفيذ بشكل خمالف للمواصفات أو إفالس املطور وتعثره مالياً، 
وهناك عدد من احللول التعاقدية واإلجراءات اليت ميكن اتباعها للتخفيف من هذه املخاطر عن 

املموِِل طريق الضماانت التعاقدية اليت حتمي املموِِل من تبعة أتخر املطور مثل إضافة إىل منح 
حق التعاقد مع مطور آخر إلكمال أعمال البناء على حساب املطور املتعثر، وأيضا خطاب 
ضمان بنكي لصاحل املموِِل يضمن حسن األداء، وميكن أيضا تنظيم آلية السداد على مراحل 
زمنية، حيث يكون تسليم كل دفعة بعد التحقق من مطابقة األعمال املنجزة للمرحلة السابقة 

صاف املتفق عليها، كما ميكن منح املمول احلق يف فسخ العقد واسرتداد كامل الدفعات لألو 
املسددة، وذلك عند تعذر التنفيذ كلياً، ومما خيفف املخاطر كذلك ضمان املطور للصيانة 
األساسية للمبىن ملدة معتربة بعد التسليم وترتيب آلية قانونية لنقل ضمان املطور ألعمال الصيانة 

سية والتشغيلية للمستأجر مباشرة. وميكن تدعيم ذلك ابشرتاط تعاقد املطور العقاري مع األسا
طرف اثلث لتنفيذ أعمال الصيانة األساسية ملدة معتربة بعد التسليم، ويكون ذلك على نفقته، 
إضافة إىل االستفادة من الضماانت اليت قررهتا ضوابط البيع على اخلريطة لصاحل املمول مثل 

 حساب الضمان.قواعد 
                                      

 .( من الرسالة86ينظر الصفحة ) (1)
 ينظر الفصل الثاين من الرسالة للمزيد من البيان للشرط اجلزائي وحاالت جوازه. (2)
 article_543239.html//www.aleqt.com/2011/05/2/9؛ http مقال لراشد الغنيم يف صفحة االقتصادية (3)
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وهناك خماطر انشئة عن عقد اإلجارة املربم مع املستأجر، ومن أمهها عدول العميل عن العقد  -
واألصل أن عقد اإلجارة هو عقد الزم، فال حيق  :أثناء أعمال البناء وقبل تسليم املسكن

التحوط من هذا اخلطر إبلزام العميل بسداد  -مع ذلك  -للمستأجر العدول عنه، وميكن 
عربون يستحقه املموِِل يف حال عدول العميل عن العقد قبل التسليم، سواء أكان العدول 

 (1).ن سداد أقساط األجرة قبل التسليمامتناع العميل عك صراحة أو ضمناً 
ففي هذه  :ومن املخاطر أيضًا تعثر العميل يف السداد أثناء أعمال البناء وقبل تسليم املسكن -

ل تنفيذ التبعة النامجة عن التعثر )وهي فسخ عقد اإلجارة( فقد يلزم برد احلالة إذا اختار املموِِ 
الدفعات كافة اإلجيارية اليت استوفاها من العميل؛ إذ ال يقابلها انتفاع ابلعقار، وهذا ما يعين 
خسارة كبرية للممول، وميكن حل هذه املشكلة ابتباع إجراءات عدة، منها إلزام العميل بسداد 

 كبرياً   ة مقدمة عند توقيع عقد اإلجارة تغطي الفرتة اإلجيارية األوىل كاملة أو جزءاً دفعة إجياري
كما بِينا سابقاً، مع النص يف العقد على اعتبار مماطلة  منها ويكون جزء من هذه الدفعة عربوان ً
العميل ابلسداد مبثابة عدول ضمين عن اإلجارة يرتتب عليه استحقاق املمول لكامل العربون 

لذي من املفرتض أن يغطي حسابيا تكلفة التمويل خالل فرتة اإلنشاءات، ويف حال تعثر وا
العميل عن السداد يكون أمام املموِِل خياران، إما فسخ العقد مع العميل واستحقاق مبلغ 
العربون أو االستمرار يف عقد اإلجارة وعدم فسخه، على الرغم من تعثر العميل، حيث يستمر 

عمال البناء حىت ينتهي املسكن، ومن مث ميِكن العميل من االنتفاع به، إىل أن املموِِل يف أ
تنقضي الفرتة اإلجيارية األوىل اليت استوىف املموِِل أجرهتا، عندها يفسخ املمول العقد ويستحق  

 (2)كامل أجرة الفرتة اإلجيارية األوىل وميكنه حينها بيع العقار أو إعادة أتجريه لعميل آخر.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .( من الرسالة40ينظر الصفحة ) (1)
(2) http ؛//www.aleqt.com/2011/05/29/article_543239.html 
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 : وتتضمن النتائج والتوصيات :اخلامتة
 : فيما يلي أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث وكذلك توصياته

 : اليت توصل إليها البحث أبرز النتائج فيما يلي :النتائج :أوال  

 : لقد خلص البحث إىل نتائج عديدة فيما يلي أمهها 
ة على عكس الشائع عن ية األربعإجارة املوصوف يف الذمة مشروعة على املذاهب الفقه -

 في من عدم إجازهتم له.املذهب احلن
عله ما جيببذل املنافع وأداء األعمال  هتعلقإجارة املوصوف يف الذمة عقد مستقل على الرغم من  -

يشبه السلم واالستصناع، حديث كيَّفه الشافعية على أنه سلم يف املنافع، ولكن عند التمعن يف 
 الذمة يتبني أنه ليس بسلم بل هو إجارة لعني موصوفة يف الذمة؛ ألن عقد إجارة املوصوف يف

العني تبقى على ملك صاحبها وهو املؤجر خبالف السلم الذي تنتقل يف العني عيينًا ومنفعة 
للطرف اآلخر، هذا يف السلم أما يف االستصناع ومشاهبته لإلجارة اليت يكون فيه العمل يف 

أو العمل تتفق مع االستصناع يف كون العمل على العامل، وهو الذمة فاإلجارة على الصنع 
الصانع يف االستصناع، واألجري يف إجارة الذمة، ويفرتقان يف احملل، ففي إجارة الذمة لعمل ما 

فهو العني املوصوفة يف الذمة ال بيع العمل،  :احملل هو العمل، أما يف االستصناع :يف الذمة
إجارة الذمة يقدم املستأجر للعامل " املادة"، فالعمل على العامل، وفرق آخر بينهما هو أنه يف 

 فاملادة والعمل من الصانع. :واملادة من املستأجر، أما يف االستصناع
مدار إجارة املوصوف يف الذمة على صفة يرغب أحد الطرفني توفرها يف حمل اإلجارة، ويلزم له  -

رت فيها الصفة املرغوبة ميكن أن تصبح حمل ذمة املؤجر وال تتعلق بعني معينة فأي عني توف
 العقد. 

يرد يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة شروط متعددة منها الصحيح ومنها الفاسد، ومنها  -
ال خالف بني الفقهاء على أن كل شرط جزائي يفرض على املختلف فيه مثل الشرط اجلزائي، و 

لتأجيل أي مقابل الزمن هي زايدة أحد طريف العقد زايدة مشروطة على أصل الدين مقابل ا
ال جيوز اشرتاط غرامة عند  حمرمة؛ لكوهنا من الراب الصريح الذي هنى عنه شرعنا احلنيف، كما

التأخر يف سداد األجرة لكوهنا من الراب احملرم، وال جيوز أيضًا اشرتاط غرامة مالية وصرفها يف 
 ة؛ لكوهنا من الراب احملرم.وجوه اخلري عند التأخر عن السداد االلتزامات املالي

طبيعة إجارة املوصوف يف الذمة تنايف اخليارات بشكل عام إال خيار اجمللس فإنه اثبت فيها،  -
فكونه موصوفًا يف الذمة معناه أنه ال يتعلق بعني معينة يكون هو حمل العقد ال غريه واالتفاق 
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ه نفسه من الغنب، بل إن واقع عليه دون سواه، فيأخذ أحد األطراف اخليار الذي حيمي ب
طبيعته جتعل مداره على صفة يرغب فيها املستأجر ويُلزم هبا ذمة املؤِجر، فإذا مل تتوفر الصفة يف 
العني أو العمل الذي قدمه املؤِجر ُردت هذه العني أو هذا العمل من تلقاء نفسه دون احلاجة 

 وفر فيها تلك الصفة.إىل شرط خيار لذلك، وكان على املؤجر أن يوفر غريها مما تت
األصل يف إجارة املوصوف يف الذمة أن يكون منجزاً، فإذا خلت الصيغة عن ذكر بداية العقد  -

وجيوز فإنه يكون منجزًا يبدأ من وقت العقد، وإجارة املوصوف يف الذمة غري قابلة للتعليق، 
جيوز أخذ العربون  ، كما-ابتفاق الفقهاء – إضافة عقد إجارة املوصوف يف الذمة إىل املستقبل

 يف إجارة املوصوف يف الذمة يف املذهب احلنبلي وال جيوز يف غريه من املذاهب.
ال ضمان على املستأجر يف إجارة املوصوف يف الذمة إن تلفت العني املستأجرة بفعل املستأجر  -

العني إن كان فعله معتادًا أو مأذواًن فيه، وعليه الضمان إذا تعدى أو فرط فيه، وإذا تلفت 
املستأجرة أبمر الصنع لآلدمي فيه وهو مايطلق عليه الفقه   اء اآلفة السماوية أو السبب 

من مطر ومشس أو اهندام دار أو موت دابة أو مرض عبد أو حنو ذلك  السماوي أو اجلائحة
من األسباب اليت الصنع لآلدمي فيها، فال ضمان على املستأجر؛ ألنه أمني والتلف حصل 

وبشيء اليدخل يف وسعه، ويستثىن مما سبق ما لو تلفت العني املستأجرة ابآلفة  بغري صنعه
 السماوية بسبب تقصري املستأجر يف احلفظ، فإنه يكون ضامناً؛ ألنه تسبب يف تلف العني.

أما  ،-وهو قول اجلمهور وأجازه احلنابلة يف قول -ال جيوز اشرتاط الضمان على املستأجر -
ستأجر مبلغًا معينًا يكون أتمينًا لصيانة العني املؤجرة حيث لزم املستأجر اشرتاط املؤجر على امل

شرط صحيح؛ ألن احلكم دائر مع علته وجودًا وعدمًا فحيث انتفى اجلهل ابألجرة أو مبقدار 
 الصيانة انتفى معهما املانع من اجلواز.

أكان عينًا أخرى مثل  من غري النقود، سواءجيوز يف إجارة املوصوف يف الذمة أن تكون األجرة  -
من األمور، وهذا ابتفاق إال عند مقابلة املنفعة جبنسها فال  حنطة أو ثياب أو منفعة أو غريها

إذا مت العقد بلفظ السلم وجب تسليم األجرة يف جملس العقد وال جيوز جيوز عند احلنفية، و 
ند اجلمهور خبالف وهذا ع-أتخريها، أما إذا كان العقد بلفظ اإلجارة جاز أتجيل األجرة 

جواز أتخري قبض األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة خارجة عن ابب الكالئ ، و -الشافعية
ابلكالئ، لورود نصوص شرعية يُفهم منها ذلك، وجيوز االعتماد على مؤشر متغري منضبط 

، كما لتحديد األجرة؛ ألنه وإن كان متغري لكنه منضبط يؤدي إىل العلم القاطع النايف للجهالة
وهو قول للمالكية واجلمهور على  –يف إجارة املوصوف يف الذمة اجلمع بني العمل واملدةجيوز 

 .-املنع
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ال تنفسخ إجارة املوصوف يف الذمة هبالك أو تلف العني أو املنفعة املوصوفة يف الذمة، وكذا  -
 العمل املوصوف يف الذمة، بل على املؤجر أن يقدم بدهلا.

هو االبتعاد عن الصورية يف إجارة املوصوف  :يف إجارة اخلدمات واملنافع جيب التقيد بهمما  -
جارة إ عقد الربط بني وكذلك احملظورات الشرعية اليت تكتنف بعض املعامالت املالية فال جيوز

أبرم بني املؤسسة ومزود اخلدمة وبني العقد اإلجارة بني املؤسسة يف الذمة اليت  املوصوف
بتطلب قبضه قبل التصرف فيه، فهو حقيقة من قبل اإلجارة  يف الذمة ألن املوصوف وعميلها؛

وعدم الربط الجتناب بعض  يكون من قبيل اإلجارة من الباطن،العكس ف حصولأما  املتوازية،
 القرض بفائدة وغري ذلك. احملظورات مثل

قف اخلدمة فاإللغاء قد ينطوي على خسائر للجانبني فتتو ، يف مدتهلإللغاء عقد العدم قابلية  -
عن املستأجر وقد يصعب على املؤجر إعادة أتجريها أو تسويقها فضاًل عما سيلحقه من 

 خسارة مادية.
أن يتم مراعاة مدة : هناك جمموعة من الضوابط اليت جيب مراعاهتا عند التأجري من الباطن أمهها -

 العني أن يؤجر فيهال األو املدة اليت جيوز للمستأجر ف ،يف اإلجارة من الباطن اإلجارة األصلية
مدة إجياره هو من مالك العني، وال يزيد عن هذه هي يؤجر املستأجر األصلي لغريه العني لغريه 

أن يكون املستأجر من الباطن مثل املستأجر األول )األصلي( يف استعماله .املدة، كما جيب 
املستأجر من الباطن للعني املؤجرة، وأن يتحمل املستأجر األصلي األضرار اليت قد تنشأ عن 

 فيما بينه وبني مالك العني.
إال يف أقول ابتفاق املذاهب األربعة -جيوز أتجري الغري حىت مع اشرتاط املالك عليه عدم التأجري -

؛ ألن املستأجر قد ملك -يف بعض املذاهب وقد أخذت املعايري الشرعية ابشرتاط موافقة املالك
 ملكه، غري أن هذه احلرية مقيدة مبا ال جيلب الضرر املنفعة وابلتايل فهو حر يف التصرف يف

 للمالك املؤجر.
صكوك إجارة املوصوف يف الذمة مشروعة كأصلها، وال جيوز تداول صكوك إجارة املوصوف يف  -

؛ ألن تداول الصكوك -وهو ما ذهبت إليه املعايري الشرعية – الذمة قبل تعيني العني املستأجرة
النقد ابلنقد فال جيوز بسبب ذلك، مث إن عدم تعيني العني جيلب قبل التعيني تنتابه شبهة 

للصك غررًا كبرياً؛ ألن العني قد توجد أو ال توجد، وقد يكون العقد صوراًي فقط فتكون 
املوجودات اليت ميثلها الصك أو أكثرها عبارة عن أشياء صورية واملقصود منها النقود، عندها 

 لدين عند التداول.فال بد من تطبيق قواعد الصرف وا
وأبو ظيب اإلسالمي ابألخذ بعقد إجارة املوصوف يف الذمة  Maybank Islamic يقوم بنكا -

منفعة  –عقد إجارة املوصوف يف الذمة الذي يقتضي بعودة العني املؤجرة  :بعدة طرق منها
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قد للمالك مبجرد انتهاء العقد، كما تقوم ابإلضافة إىل ذلك بدمج عقود أخرى بع -ورقبة 
إجارة املوصوف يف الذمة منها عقد املشاركة املتناقصة وعقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك وعقد 
االستصناع، والبنكان أيخذان من حيث العموم أبقوال املذاهب الفقهية إال يف بعض املسائل 
أخذ فيها أحد البنوك مبذهب ما وأخذ اآلخر بغريه فظهر بينهما خالف أثر ذلك على شكل 

 فرضها أحدمها على عمليه ومل يفرضه اآلخر. شروط
ضمان العني املؤجرة وصيانتها على املستأجر؛ ألن الضمان  Maybank Islamicجييز بنك  -

والصيانة من أوصاف العقد وليس من مقتضياته وابلتايل فللعاقدين احلرية يف كيفية االتفاق فيما 
يتحمل ضمان العني وصيانتها  فالبنك هو الذي :بينهما، أما بنك أبو ظيب اإلسالمي

األساسية، وال يقوم ابشرتاط الضمان على العميل وال يوجبه عليه. كما أن العميل ال يتحمل 
مصاريف الصيانة األساسية فهي على مالك العقار أو العني وهو هنا البنك فهو الذي يتحمل 

 هذه األشياء.
على العميل إذا أتخر عن دفع على العميل شرطًا جزائيًا  Maybank Islamicيفرض بنك  -

، يض عن أتخري سداد املبلغ املستحق% كتعو 1االلتزامات املالية يف وقتها احملددة وذلك بفرض 
وال يفرض بنك أبو ظيب اإلسالمي أي شرط جزائي على العميل عند التأخر يف السداد عن 

ىل وجوه الرب املوعد احملدد، ويفرض البنكان على العميل املماطل نسبة مالية تذهب إ
 واإلحسان.

عند هالك العني حمل العقد يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة فإن البنكان يقومان بتوفري عني  -
أخرى تتوافق مع املواصفات اليت مت االتفاق عليها بني الطرفني، أما إذا أصابته كارثة جعلته غري 

يقوم إبهناء عقد إجارة  Maybank Islamicقابل لالستخدام مثل احلريق أو غريها فإن بنك 
فإنه إذا تعرضت العني للتلف فإن البنك  :املوصوف يف الذمة، أما بنك أبو ظيب اإلسالمي

يقومبتوفري عني أخرى مطابقة للمواصفات املتفق عليها، لكن البنك تالفيًا هلذه احلالة يقوم 
مباشرة حىت يتجنب بتحويل العقد من إجارة موصوف يف الذمة إىل إجارة معينة عند التسليم 

 خماطر اهلالك ابلظروف القاهرة. 
جييز كال البنكني اإلجارة من الباطن، بل إهنما عندما يوفران للعميل خدمة ما من مؤسسة  -

معينة يشرتطون على املؤسسة أن حق االنتفاع يكون للبنك أو من يعينه البنك، مث إن البنك 
شرتط على العميل أن ينتفع هو بنفسه قد ي -أي عند توقيع العقد مع العميل–بعد ذلك 

ابلعني حمل العقد وال جييز البنك للعميل أن يقوم ابلتأجري من الباطن أبن يقوم بتأجري تلك 
وإن كان املنصوص يف العقد أن  Maybank Islamicالعني لشخص آخر، لكن فيبنك 

يف الواقع فالبنك ال  للمستأجر فقط االنتفاع ابلعني وال يقوم بتأجريها منالباطن لغريه، لكن
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يتابع هذه املسألة وال يدقق فيها ما دام العميل يدفع األجرة يف الوقت احملدد، ويف بنك أبو ظيب 
اإلسالمي الذي يشرتط أن يستفيد املستأجر بنفسه من العني فال حيق أن يؤجر العني من 

 ا ال جيوز.الباطن لغريه فإذا فعل فإنه يكون خمالفاً ملا مت االتفاق عليه وهو م

 : يف ختام هذه الرسالة يوصي الباحث مبا يلي :التوصيات :ا  اثني

أوصي البنوك اإلسالمية أبن تتوسع يف أخذها بعقد إجارة املوصوف يف الذمة ملا هلذا العقد من  -
 ميزات جتعله من العقود الرائدة يف املالية اإلسالمية.

عدة طلبة العلم الشرعي وتذليل كل مبسا القائمني على مؤسسات التمويل اإلسالميأوصي  -
السبل أمامهم من مقابالت عقود ودعم مايل وغريها من األمور اليت تؤدي إىل تقدم وتطور 

 األحباث الشرعية مما يساعد على ازدهار صناعة املالية اإلسالمية.
يلة بكتابة رسائل أكادميية يف مسألة ربط اإلجارات الطو  وطلبة العلم الشرعيأوصي الباحثني  -

ابملؤشر املتغري سعيًا للوصول إىل مؤشر متوافق مع الشريعة اإلسالمية، وذلك لالستغناء عن 
املؤشرات اليت تستند على على سعر الفائدة الربوي، حىت ختلو معامالتنا من شبهات الراب من  

 كل جانب.
شركات ات كما أوصي الباحثني بكتابة رسالة أكادميية يف إجارة املوصوف يف الذمة يف بطاق -

 االتصال وبيان أحكامها.
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 أسئلة املقابلة مع ممثلي البنوك: (1امللحق رقم )
 هل جيري البنك عقد إجارة املوصوف يف الذمة؟ -1
ما هو التكييف الفقهي املناسب إلجارة املوصوف يف الذمة؟ هل هو سلم يف املنافع فيجب  -2

 م اإلجارة مع فارق كونه موصوف؟التقييد بشروط السلم، أم هو إجارة تسري عليه أحكا
 كيف يتم إجراء عقد إجارة املوصوف يف الذمة؟ -3
هل جيوز اجتماع عقود أخرى مع إجارة املوصوف يف الذمة؟ مثل املشاركة املتناقصة أو  -4

 االستصناع خاصة يف التطوير العقاري؟
يمها له من قبل البنك، بعد تسل -يف إجارة املوصوف يف الذمة –هل جيوز متلك العميل للعني  -5

 وهل حيول هذا االتفاق العقد إىل إجار املعني وليس املوصوف؟
 مىت جيب دفع األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة؟ -6
 هل جيوز ربط األجرة مبعدل سعر الفائدة، وهل من بدائل شرعيه لذلك؟ -7
 عند عدم قدرة العميل دفع األجرة فما هي اإلجراءات املتبعة؟ -8
من يتحمل ضمان العني املؤجرة وصياهنا؟ وهل وهل جيوز اشرتاطه على العميل، وهل جيوز أن  -9

 يقوم املؤجر ختصيص جزء من اإلجرة لتكون ألعمال الصيانة؟
هل جيوز اشرتاط الضمان على املستأجر مع كون األجرة اليت يدفعها العميل للبنك يف حال  -10

 لعادية؟اشرتاط الضمان عليه أقل من األجرة ا
ماذا عن األصل الذي أصابته مصيبة مثل احلريق والكوارث الطبيعية؟ وكيف يتم حساب  -11

 الدفعات السابقة.
هل جيوز الشرط اجلزائي يف إجارة املوصوف يف الذمة عند التأخر يف تنفيذ االلتزامات املالية  -12

 ب البنك بسبب التأخر؟سواء أكان الشرط اجلزائي مطلقاً أو كان مقيداً ابلضرر الذي يصي
هل جيوز الشرط اجلزائي يف حال التأخر يف تنفيذ األعمال أو عدم مطابقتها للوصف املطلوب  -13

 حتقيقه يف العقد؟ 
 هل من بدائل للشرط اجلزائي؟ -14
إذا طلب العميل خدمة ما من البنك وقام البنك بتوفريها من جهة أخرى فهل جيوز الربط بني  -15

 ، أم جيب أن تكون منفصلة؟-بني مقدم اخلدمة والعميل–هذه العقود 
هل جيوز للمستأجر يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة أتجري ما استأجره قبل قبضه؟ أو قبل  -16

 تعيني احملل؟ وهل جيوز له التأجري إذا اشرتط عليه البنك عدم التأجري؟
 العني؟ هل جيوز تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني -17
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 (2احمللق رقم ) -
 : صورة مقرتحة

 دة سكنية )شقة( بعقد إجارة موصوفبناًء على ما سبق أذكر هنا صورة مقرتحة لعقد إنشاء وإجارة وح
 : يف الذمة

 : عقد إنشاء شقق سكنية موصوفة يف الذمة" 
 : (1)م بني كل من 201مت إبرام هذا العقد يف يوم / /ه املوافق //

 )يوضع العنوان(: ، عنوانه( بنك أو شخص1)
 املؤجر )املنشئ( [ –وميثله السيد......................ويشار إليه فيما بعد ب   ] الفريق األول 

.................... ويشار إليه فيما بعد ب   ] الفريق : .................... وعنوانه: ( السيد2)
 املستأجر[ -الثاين 

 : التمهيــد
ق الثاين يرغب يف إنشاء الشقة السكنية املوصوفة تفصياًل يف امللحق املرفق هبذا العقد، حيث إن الفري

وحيث إن الفريق األول وافق على أتمني تلك الشقة للفريق الثاين، مبوجب عقد إجارة موصوفة يف الذمة 
ا بكامل أهليتهما وفقًا للشروط واألحكام املبينة أدانه، لذا فقد مت االتفاق والرتاضي بني الفريقني ومه

 : املعتربة شرعاً وقانوانً على اآليت
 : البند األول

يعترب التمهيد أعاله واجلداول امللحقة جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد، ويقرأ العقد ويكمل ويفسر يف ضوء 
 هذا التمهيد.

 : حمـل العقــد: البند الثاين
ياانت ومكوانت وتفاصيل املنفعة حمل العقد وأنه ملتزم يقر الفريق األول أبنه على بينة مبواصفات وب: أوالً 

وقادر على حتقيق تلك املواصفات ويقر أنه سيقدمها صاحلة لتحقيق املنفعة املقصودة من إبرام هذا 
 العقد.

 يتعهد الفريق الثاين أبنه سيقبل بتلك املنفعة إذا كانت موافقة للمواصفات احملددة.: اثنياً 
 : قد واألجرةمدة الع: البند الثالث

تبدأ مدة هذا العقد من اتريخ توقيع الطرفني على العقد، وتستمر حىت ينتفع الفريق الثاين ابلشقة  -أ 
 السكنية حسب املدة املتفق عليها كما هو مبني يف امللحق املرفق. 

                                      
لكن مت تعديله من ِقبل الباحث حىت يتناسب مع  (29من حبث ضوابط إجارة املوصوف يف الذمة، أمحد نصار، ) العقد مقتبس هذا (1)

 إنشاء وإجارة شقة موصوفة يف الذمة.
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كل تنفذ هذه اإلجارة وتستحق األجرة عند التوقيع على العقد على فرتات يتم االتفاق عليها ك -ب 
 شهر مثال.

 )فقط ال غري(، حيث تعهد الفريق الثاين بسداده بداية كل شهر.: تبلغ األجرة الشهرية هلذا العقد -ج  
 : سـداد: البند الرابع

يلتزم الفريق الثاين بدفع أقساط اإلجيار احملددة يف الفقرة الثالثة من البند الثالث أعاله للفريق األول  -أ
 صة أو حجز، وبتاريخ الطلب.دون إجراء أي خصم أو مقا

ال حيق للفريق الثاين أن يتأخر يف دفع القيمة ابلكيفية املوضحة يف هذا العقد، ويف حال أتخره عن  -ب 
حيق للفريق األول يف هذه احلالة أن يرجع على الفريق الثاين الستيفاء : دفع القيمة أو امتناعه عن الدفع

حيق له استيفاء مستحقاته مما قد يكون حتت يده من أموال أو  مجيع حقوقه الناجتة عن هذا العقد، كما
 ودائع للفريق الثاين دون قيد أو شرط.

 : استعمال املنفعة حمل العقد: البند اخلامس
جيب على الفريق الثاين أن يستعمل املنفعة حمل العقد مبا يتفق مع طبيعته وطبقًا للعرف اجلاري 

دمة هلذه املنفعة املذكورة يف امللحق املرفق، ويعترب أي خروج عن والتعليمات الصادرة عن اجلهة املق
األنظمة املعمول هبا لدى هذه اجلهة على مسؤولية الفريق الثاين وال عالقة للفريق األول هبا، وابلتايل 
تطبق عليه وحده اإلجراءات التنظيمية والقوانني املرعية اإلجراء لديها دون أن يعفيه ذلك من التزاماته 

 حنو الفريق األول.
 : التصرف ابألصل موضوع هذا العقد: البند السادس

أمام  سؤولاملجيوز للفريق الثاين التنازل عن املنفعة موضوع هذا العقد ل شخص آخر، ويبقى هو  -أ
 الفريق األول يف التزامات العقد. 

املسبقة أن يدخل أي ال جيوز للفريق الثاين بدون احلصول على موافقة الفريق األول اخلطية  -ب 
إضافات أو تغيريات أو تعديالت على املنفعة املعقود عليها، وتعترب أية إضافات أو تعديالت غري مأذون 

 فيها غري اتبعة هلذا العقد وابلتايل يقع على عاتق الفريق الثاين حتملها مهما بلغت قيمتها.
 : هالك املنفعة: البند السابع

االستفادة من املنفعة حمل العقد ألسباب ال عالقة له هبا وال تعترب من  إذا تعذر على الفريق الثاين
الظروف القاهرة، كأن اهندمت الشقة جزئيًا أو كلياً، حيق له الطلب من الفريق األول أتمني شقة أخرى 

 تتميز مبواصفات شبيهة للشقة األوىل يستطيع من خالهلا حتصيل املنفعة املعقود عليها.
 : فسخ عقد االجارة املوصوفة يف الذمة وانتهاؤه: البند الثامن

 : جيوز للفريق األول فسخ هذا العقد إبشعار خطي إىل الفريق الثاين إذا حتققت إحدى األسباب اآلتية
 إذا أخل الفريق الثاين ابلوفاء أبي من االلتزامات املفروضة عليه مبوجب هذا العقد. -أ 
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ياانت اليت قدمها الفريق الثاين يف هذا العقد، أو يف أي إذا ثبت عدم صحة التعهدات أو الب -ب 
 مستند أو شهادة تتعلق به على حنو يعرض مصاحل الفريق األول للخطر.

 : سلطة وصالحية الفريق الثاين: البند التاسع
الواردة يقر الفريق الثاين أبنه ميلك السلطة الكاملة والصالحية الالزمة إلبرام هذا العقد وتنفيذ االلتزامات 

 فيه وأن هذا التنفيذ ال يتعارض مع أي قانون أو أي عقد قائم أو وعد أو التزام للفريق األول.
 : سالمة التعاقد: البند العاشر

يقر الفريق الثاين بتفهمه لبنود وأحكام وشروط هذا العقد وأنه مل يتعرض يف ذلك ألي نوع من التدليس 
 أو الغلط أو أي عيب آخر يشوب اإلرادة.

 : القانون الواجب التطبيق وتسوية املنازعات واالختصاص: البند احلادي عشر
كل ما مل يرد ذكره يف هذا العقد خيضع للقوانني واألعراف التجارية النافذة مبا ال يتعارض مع أحكام   -أ 

 الشريعة اإلسالمية، على أن يعتمد النص العريب أساساً للحكم.
 : املراسالتاإلخطارات و : البند الثاين عشر

توجه مجيع اإلخطارات واملراسالت خطيًا بني الفريقني ومهما كان موضوعها إىل عنوانيهما املبينني أدانه 
يف هذا العقد ويلتزم كل فريق إبخطار الطرف اآلخر أبي تغيري يف العنوان وعلى الفريق اآلخر العمل وفقاً 

 هلذا التغيري فور إخطاره به.
 : ق األول، فيكون العنوانإذا كان اإلخطار للفري

 الربيد اإللكرتوين. -اهلاتف –االسم  –البنك أو الشخص، العنوان 
 الربيد اإللكرتوين. -اهلاتف –االسم  -فيكون العنوان: إذا كان اإلخطار للفريق الثاين

 البند الثالث عشر: نسخ العقد ومالحقه: 
الحق املذكورة يف هذا العقد جزء ال يتجزأ منه مت حترير هذا العقد من نسخة واحدة، هذا وتعترب كل امل

 وتقرأ وتفسر مع أحكامه وشروطه.
وإشهادًا على ما تقدم ورغبة يف االلتزام قانواًن هبذا العقد فقد جرى توقيع الفريقني هنا أدانه بواسطة 

 ممثليهما املفوضني يف التاريخ املذكور أعاله.
 ". املستأجر (الفريق الثاين )  الفريق األول ) املؤجر (
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 : (2امللحق رقم ) -
 (1)إلجارة املوصوف يف الذمة  يتضمن امللحق عقداً من بنك أبو ظيب اإلسالمي

                                      
 .Maybank Islamicعلماً أين مل أستطع احلصول على عقد إلجارة املوصوف يف الذمة من بنك  (1)
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 : املصادر واملراجع
 -لنهى . دار أويل ا 214، ص 1أحباث هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية، جملد   -1

 م. 1992سنة  2الرايض، ط
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ؛ ابن األثري  -2

-م، النهاية يف غريب احلديث واألثر، لبنان1979 -ه  1399الشيباين اجلزري ابن األثري، 
 لطناحي، دط.حممود حممد ا -طاهر أمحد الزاوى : بريوت، املكتبة العلمية، حتقيق

، إعالم املوقعني 1973حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ؛ ابن القيم  -3
 حممد عبد السالم إبراهيم، دط.: بريوت، دار اجليل، حتقيق-عن رب العاملني، لبنان

م، البدر 2004-ه 1425أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري، ؛ ابن امللقن  -4
الرايض، دار اهلجرة  -ريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، السعوديةاملنري يف خت

الطبعة مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال، : للنشر والتوزيع، احملقق
 األوىل.

 -مصر، اإلمجاع، 1402حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر، ؛ ابن املنذر  -5
 الثالثة.الطبعة د. فؤاد عبد املنعم أمحد، : دار الدعوة، حتقيقاإلسكندرية، 

معونة أويل النهى شرح املنتهى، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، مكتبة ؛ ابن النجار  -6
 عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش.: األسدي، حتقيق

اهلمام، شرح فتح كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن ؛  ابن اهلمام  -7
 القدير، دار الفكر.

، العقود، 1949 – 1386أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، ؛ ابن تيمية  -8
 حممد حامد الفقي، حممد انصر الدين األلباين، دط.: مكتبة السنة احملمدية، حتقيق

يب القاسم بن حممد ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أ؛ ابن تيمية  -9
 األوىل. م، الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، الطبعة1987 -ه  1408احلراين، 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن ؛ ابن تيمية -10
انية الفقهية، ه القواعد النور 1422أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 

 األوىل. د أمحد بن حممد اخلليل، الطبعة: السعودية، دار ابن اجلوزي، حققه وخرج أحاديثه
تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن ؛ ابن تيمية -11

بن ه ، جامع املسائل ال 1422أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 
بكر بن عبد هللا أبو : حممد عزير مشس، إشراف: تيمية، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، حتقيق

 األوىل.الطبعة زيد، 
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 – 1384أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، ؛ بن حجر العسقالينا -12
املنورة، املدينة -، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، اململكة العربية السعودية1964

 السيد عبدهللا هاشم اليماين املدين، دط.: حتقيق
أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل، الدراية يف ختريج ؛ ابن حجر العسقالين -13

 السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين.: بريوت، دار املعرفة، حتقيق-أحاديث اهلداية، لبنان
 -ه   1357حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي بن ؛ ابن حجر اهليتمي -14

م، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، دار املكتبة التجارية 1983
على عدة نسخ مبعرفة جلنة من : الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد، روجعت وصححت

 العلماء، دط.
 1983 -ه  1357أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، ؛ ابن حجر اهليتمي -15

 م، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد.
، فتح 1379أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ؛ ابن حجر -16

حممد فؤاد : بريوت، دار املعرفة، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه -لبنانالباري شرح صحيح البخاري، 
 حمب الدين اخلطيب، دط.: م إبخراجه وصححه وأشرف على طبعهعبد الباقي، قا

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد، دت، بداية اجملتهد ؛ ابن رشد -17
 بريوت، دار الفكر، دط. -وهناية املقتصد، لنان

م، حاشية رد املختار على 2000 -ه ،1421حممد أمني بن عابدين، ؛ ابن عابدين -18
بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر،  -شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، لبنان الدر املختار 

 دط. 
، الكايف يف 1407أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب، ؛ ابن عبد الرب -19

 األوىل.الطبعة بريوت، دار الكتب العلمية،  -لبنانفقه أهل املدينة، 
الديباج  بن فرحون، برهان الدين اليعمري،إبراهيم بن علي بن حممد، ا؛ ابن فرحون -20

الدكتور حممد األمحدي أبو النور، : املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق وتعليق
 القاهرة، دار الرتاث للطبع والنشر. -مصر

، املغين يف فقه 1405عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، ؛ ابن قدامة -21
 األوىل.الطبعة بريوت، دار الفكر،  -لشيباين، لبناناإلمام أمحد بن حنبل ا

عبد هللا بن قدامة املقدسي أبو حممد، دت، الكايف يف فقه اإلمام املبجل ؛ ابن قدامة -22
 بريوت، املكتب اإلسالمي، دط. -أمحد بن حنبل، لبنان
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م، سنن ابن  2009 -ه   1430أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، ؛ ابن ماجه -23
د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط : ار الرسالة العاملية، احملققماجه، د  -حممَّ

 األوىل. الطبعة َعبد الِلطيف حرز هللا، 
، 1400إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، ؛ ابن مفلح -24

 .بريوت، املكتب اإلسالمي للنشر، دط -املبدع يف شرح املقنع، لبنان
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي ؛ مفلح ابن -25

م ، الفروع وتصحيح الفروع، مؤسسة الرسالة،  2003-ه   1424الراميىن مث الصاحلي احلنبلي،
 األوىل.الطبعة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، : احملقق

  -ت، لسان العرب، لبنانحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، د؛ ابن منظور -26
 األوىل.الطبعة بريوت، دار صادر، 

 -زين الدين ابن جنيم احلنفي، دت، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لبنان؛ ابن جنيم -27
 الثانية.الطبعة بريوت، دار املعرفة، 

ضوابط إجارة اخلدمات وتطبيقات اإلجارة املوصوفة يف الذمة، حبث مقدم ؛ أبو غدة -28
 ،.2007، جدة، 28كة إىل ندوة الرب 

م، متويل  2013أاير  16 – 15؛ أمحد حممد اجليوسي وعلي سليمان الشطي -29
املنافع واخلدمات يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية األردنية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين 

 اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، جامعة عجلون الوطنية.
م، معجم  2008 -ه   1429عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل،  أمحد خمتار -30

 األوىل.الطبعة عامل الكتب، : اللغة العربية املعاصرة، الناشر
ضوابط التأجري من الباطن للخدمات املعينة يف املصارف ؛ أمساء فتحي عبد العزيز -31

م إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع وامل أمول دائرة الشؤون اإلسالمية اإلسالمية، حبث مقدَّ
 م. 2009يونيو  3 –مايو  31والعمل اخلريي بديب،

ه ،  1412أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، ؛ األصفهاين -32
صفوان عدانن : بريوت، دار القلم، الدار الشامية، احملقق -لبناناملفردات يف غريب القرآن، 

 األوىل.الطبعة الداودي، 
، أسىن املطالب يف شرح روض 2000 -ه  1422زكراي األنصاري، ؛ ألنصاريا -33

 األوىل.الطبعة د. حممد حممد اتمر، : بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق -الطالب، لبنان
بريوت، دار الفكر،  -حممد بن حممد البابريت، دت، العناية شرح اهلداية، لبنان؛ البابريت -34

 دط.
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زيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري احلنفي، دت،  عبد الع؛ البخاري احلنفي -35
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب اإلسالمي، دط.

، اجلامع 1987 – 1407حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، ؛ البخاري -36
ا، د. مصطفى ديب البغ: بريوت، دار ابن كثري، اليمامة، حتقيق -الصحيح املختصر، لبنان

 .الثالثةالطبعة 
علي بن حممد بن عباس البعلي، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ ؛ البعلي -37

 أمحد بن حممد بن حسن اخلليل.: اإلسالم ابن تيمية، دار العاصمة للنشر والتوزيع، حتقيق
، كشاف القناع عن منت 1402منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ؛ البهويت -38

 هالل مصيلحي مصطفى هالل، دط.: بريوت، دار الفكر، حتقيق -بنان، لاإلقناع
، اإلجارة املوصوفة يف الذمة، حبث 2007حممد سعيد رمضان البوطي، ؛ البوطي -39

 مقدم إىل مؤمتر العمل املايل واملصريف اإلسالمي يف البحرين.
بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو ؛ البيهقي -40

: بريوت، دار الكتب العلمية، احملقق -م، السنن الكربى، لبنان2003 -ه   1424البيهقي، 
 الثالثة.الطبعة حممد عبد القادر عطا، 

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، ؛ الرتمذي -41
 شار عواد معروف.ب: احملقق ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت -لبنانم، سنن الرتمذي،  1998

، السلم بديل شرعي للتمويل املصريف 2006أمحد عبد القادر التيجاين، ؛ التيجاين -42
وزارة املالية واالقتصاد الوطين السوداين، اللجنة : املعاصر نظرة مالية واستثمارية، السودان، الناشر

 االستشارية العليا للصكوك احلكومية، الطبعة األوىل.
ه ، التعريفات، 1405د بن علي الزين الشريف اجلرجاين، علي بن حمم؛ اجلرجاين -43

 إبراهيم اإلبياري، الطبعة األوىل.: بريوت، دار الكتاب العريب، احملقق -لبنان
: جنيب هواويين، جملة األحكام العدلية، كارخانه جتارت كتب، حتقيق؛ مجعية اجمللة -44

 دط.
م، هناية 2007-ه 1428عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين، ؛ اجلويين -45

 أ.د. عبد العظيم حممود الديب، الطبعة األوىل.: املطلب يف دراية املذهب، دار املنهاج، حتقيق
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم ؛ احلاكم -46

: ، املستدرك على الصحيحني، حتقيق1990 - 1411الضيب الطهماين النيسابوري، 
األوىل، ندوة الربكة الطبعة بريوت، دار الكتب العلمية،  -لبنانمصطفى عبد القادر عطا، 

 لالقتصاد اإلسالمي الثانية عشرة.
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 اإلجارة املنتهية ابلتمليك، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس.؛ حسن الشاذيل -47
لفقه والقانون، نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة بني ا؛ حسن الشاذيل -48

 دار االحتاد العريب للطباعة.
http :الشروط يف البيع، دار األلوكة، ؛ احلسني بن حممد الشواط، عبد احلق محيش -49

//www.alukah.net/sharia/0/60086/ 
لفقه اإلسالمي الدورة صكوك االستثمار اإلسالمي، حبث مقدم جملمع ا؛ حسني حامد -50

 التاسع عشرة، الشارقة. 
حنو إجياد مؤشر إسالمي للتعامل اآلجل بدياًل عن مؤشر سعر ؛ حسني شحاته -51

 ، حبث مقدم لندوة الربكة، يف ربيع األول.1423الفائدة، عام 
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ؛ احلطاب -52

م، حترير الكالم يف مسائل االلتزام،  1984 -ه   1404طاب الرُّعيين املالكي، املعروف ابحل
 األوىل.الطبعة عبد السالم حممد الشريف، : دار الغرب اإلسالمي، احملقق، بريوت -لبنا

، مواهب اجلليل لشرح 1398حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد هللا، ؛ احلطاب -53
 الثانية.الطبعة الفكر، بريوت، دار  -خمتصر خليل، لبنان

عبد احلق محيش، ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات ؛ محيش -54
املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون 

 .2009يونيو  3 -مايو 31اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، املقام يف الفرتة بني 
ه ، اإلجارة املنتهية ابلتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي، الطبعة 1421؛ الد احلايفخ -55

 الثانية.
بريوت، دار  -حممد اخلرشي، دت، اخلرشي على خمتصر سدي خليل، لبنان ؛اخلرشي -56

 الفكر للطباعة، دط.
حممد اخلطيب الشربيين، دت، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ؛ اخلطيب الشربيين -57

 بريوت، دار الفكر، دط. –هاج، لبناناملن
، سنن 1966 – 1386علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، ؛ الدارقطين -58

 السيد عبد هللا هاشم مياين املدين، دط.: بريوت، دار املعرفة، حتقيق -الدارقطين، لبنان
لفقه سلمان الدخيل، املماطلة يف الديون، رسالة دكتورا مقدمة إىل قسم ا؛ الدخيل -59

 املقارن ابملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض.
بريوت، دار  -سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، دت، الشرح الكبري، لبنان؛ الدردير -60

 حممد عليش، دط: الفكر، حتقيق
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 -دسوقي على الشرح الكبري، لبنانحممد عرفه الدسوقي، دت، حاشية ال؛ الدسوقي -61
 حممد عليش، دط.: بريوت، دار الفكر حتقيق

، صيغ التمويل الزراعي 1431/2010عبد هللا حممد نوري الديرشوي، ؛ الديرشوي -62
 ، الطبعة األوىل.دمشق -يف التشريع اإلسالمي، دار النوادر، سوراي

م، 2000-ه  1421فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ؛ الرازي -63
 األوىل.الطبعة بريوت، دار الكتب العلمية،  -و مفاتيح الغيب، لبنانالتفسري الكبري أ

، خمتار الصحاح، 1995- 1415حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، ؛ الرازي -64
 طبعة جديدة. الطبعة حممود خاطر، : بريوت، مكتبة لبنان انشرون، حتقيق-لبنان

 -ه  1415 احلنبلي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين؛ الرحيباين -65
 الثانية.الطبعة م، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، دار املكتب اإلسالمي، 1994

 -سورايم، مناقصات العقود اإلدارية دار املكتيب،  1999؛ رفيق يونس املصري -66
  الطبعة األوىل.دمشق، 

أسىن املطالب  أيب العباس بن أمحد الرملي الكبري، دت، حاشية الرملي على؛ الرملي -67
 شرح روضة الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، دط.

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي، ؛ الرملي -68
 بريوت، دار الفكر للطباعة، دط. -م هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، لبنان1984 -ه  1404

املعاجم العربية، نقله إىل العربية  م، تكملة 2000 - 1979؛ رينهارت بيرت آن ُدوزِي -69
د َسليم النَعيمي، ج  : 8 - 1ج  : وعلق عليه وزارة الثقافة : مجال اخلياط، الناشر: 10، 9حممَّ

 األوىل. الطبعة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، 
حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، دت، اتج العروس من جواهر القاموس، دار ؛ الزبيدي -70

 جمموعة من احملققني، دط.: يقاهلداية، حتق
حممد مصطفى الزحيلي، القواعد وتطبيقاهتا يف املذاهب الفقهية ؛ الزحيليحممد  -71

 دط. دار الفكر، ،دمشق -سوراي، 1427/2006األربعة، 
م شرح القواعد الفقهية، 1989 -ه  1409أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، ؛ الزرقا -72

 الثانية.الطبعة مصطفى أمحد الزرقا، : هدمشق، دار القلم، صححه وعلق علي -سوراي
 (. 2جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي عدد )؛ الزرقا -73
، املنثور يف 1405حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا، ؛ الزركشي -74

د. تيسري فائق أمحد حممود، : القواعد، الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، حتقيق
 .الثانيةالطبعة 
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، نصب الراية ألحاديث 1357عبدهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي، ؛ الزيلعي -75
 حممد يوسف البنوري.: اهلداية، مصر، دار احلديث، حتقيق

 -ه، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، مصر1313عثمان بن علي الزيلعي، ؛ الزيلعي -76
 القاهرة، دار الكتب اإلسالمي.

 بريوت، دار املعرفة، دط.-سي، دت، املبسوط، لبنانمشس الدين السرخ؛ السرخسي -77
سعد هللا بن عيسى بن أمري خان، دت، حاشية سعدي جليب على اهلداية ؛ السعدي -78

 القاهرة، مكتبة ومطبعة حممد علي صبح، دط. -والعناية، مصر
ْغدي حنفي، ؛ السغدي -79 ، 1984 – 1404أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السُّ

: بريوت، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة، حتقيق -عمان / لبنان -ى، األردن النتف يف الفتاو 
 الثانية.الطبعة احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، 

 (.3سلسلة التوعية أبعمال املصارف اإلسالمية لبنك ديب اإلسالمي، ) -80
 .3شرح جملة األحكام العدلية، دار إحياء الرتاث العريب، ط؛ سليم رستم -81
حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج ) لزكراي األنصاري(، ؛ اجلملسليمان  -82

 بريوت، دار الفكر، دط.-دت، لبنان
، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، بريوت، 1997عبد الرزاق السنهوري، ؛ السنهوري -83

 دار إحياء الرتاث العريب.
فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دت، شرح ؛  السيواسي -84

 بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية. -لبنان
م، 1990 -ه  1411عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، ؛ السيوطي -85

 األوىل.الطبعة األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 
بريوت، دار  -، األم، لبنان1393حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا، ؛ الشافعي -86

 الثانية.الطبعة  املعرفة،
م، الفتاوى اهلندية يف 1991 -ه  1411؛ الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند -87

 بريوت، دار الفكر، دط. -مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، لبنان
إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، دت، املهذب يف فقه ؛ الشريازي -88

 ر الفكر، دط.بريوت، دا -اإلمام الشافعي، لبنان
م، بلغة السالك ألقرب املسالك، 1995 -ه  1415أمحد الصاوي، ؛ الصاوي -89

الطبعة حممد عبد السالم شاهني، : بريوت، دار الكتب العلمية، حققه وضبطه وصححه -لبنان
 األوىل.
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(، وانظر أعمال 3/112) 1جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي عدد؛ صديق الضرير -90
نوفمرب  1-أكتوبر  31 - 30لبيت التمويل الكوييت املنعقدة يف الكويت  الندوة الفقهية الرابعة

 م.1995
أ.د. علي حممد احلسني الَص َوا، الشرط اجلزائي يف الديون دراسة فقهية مقارنة، ؛ الَصَوا -91

 حبث منشور على االنرتنت.
، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين؛ الطرباين -92

طارق بن عوض هللا بن حممد وعبد احملسن : دت، املعجم األوسط، القاهرة، دار احلرمني، احملقق
 بن إبراهيم احلسيين، دط.

م،  1987ه  /  1407سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، ؛ الطويف -93
 لطبعة األوىل.عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ا: شرح خمتصر الروضة، حتقيق

ضوابط إجارة اخلدمات، حبث مقدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية "بني ؛ عبد احلق محيش -94
 الواقع واملأمول".

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي ؛ عبد الرمحن بن قدامة -95
، أشرف على احلنبلي، دت، الشرح الكبري على منت املقنع، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع

 حممد رشيد رضا صاحب املنار، دط.: طباعته
املشاركة املتناقصة وطبيعتها وضوابطها، حبث مقدم للدورة الثالثة ؛ عبد السالم العبادي -96

ه   1422شوال  12 -7عشرة جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بدولة الكويت، يف الفرتة )
 م(. 2001ديسمرب  27 -22املوافق 

 الرابعة لبنك بيت التمويل الكوييت. هيةيف حبثه املقدم إىل الندوة الفقنيع عبد هللا بن امل -97
، احكام عقود التامني و مكاهنا من شريعة الدين، 1982؛ عبد هللا بن زايد آل حممود -98

 بريوت، دار الشروق. 
ه ، كلية  1423اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، ؛ عبد هللا بن موسى العمار -99

 السعودية. -ة الرايضالشريع
، التاج 1398حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا، : العبدري -100

 الثانية.الطبعة بريوت، دار الفكر،  -واإلكليل ملختصر خليل، لبنان
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، ؛ عجيل جاسم النشمي -101

 -7جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بدولة الكويت، يف الفرتة )حبث مقدم للدورة الثالثة عشرة 
 م(. 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال  12
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م، حاشية 1994 -ه  1414علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي، ؛ العدوي -102
 يوسف الشيخ حممد البقاعي.: العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين، حتقيق

 ، الضمان يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب.1997؛ علي اخلفيف -103
بريوت، دار الكتب العلمية  -درر احلكام شرح جملة األحكام، دت، لبنان؛ علي حيدر -104

 احملامي فهمي احلسيين، دط.: تعريب–
 -ه  1421أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي، ؛ العمراين -105

جدة، دار املنهاج،  -هب اإلمام الشافعي، اململكة العربية السعوديةم، البيان يف مذ 2000
 األوىل.الطبعة قاسم حممد النوري، : حتقيق

، الصكوك اإلسالمية، الدورة احلادية والعشرون ملؤمتر جممع 2013؛ العياشي فداد -106
 الفقه اإلسالمي الدويل.

لغيتاىب احلنفى بدر أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني ا؛ العيين -107
دار الكتب بريوت،  -لبنانم، البناية شرح اهلداية،  2000 -ه   1420الدين العيىن، 

 األوىل.الطبعة ، العلمية
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر ؛ العيين -108

دار إحياء الرتاث  بريوت، -الدين العيين، دت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبنان
 العريب، دط.

، الوسيط يف املذهب، 1417حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، ؛ الغزايل -109
 األوىل.الطبعة أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد اتمر، : القاهرة، دار السالم، حتقيق -مصر

 م، 1987 -  ه  1407أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، ؛ الفارايب -110
أمحد عبد : بريوت، دار العلم للماليني، حتقيق-الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، لبنان

 الرابعة.الطبعة الغفور عطار، 
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، ؛ الفراهيدي -111

 السامرائي، دط.د مهدي املخزومي، د إبراهيم : دت، كتاب العني، دار ومكتبة اهلالل، احملقق
بريوت،  -حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، دت، القاموس احمليط، لبنان؛ الفريوزأابدي -112

 مؤسسة الرسالة، دط. 
املصباح املنري دت،  أبو العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،؛ الفيومي -113

 املكتبة العلمية، دط.: بريوت، الناشر-يف غريب الشرح الكبري، لبنان
اإلشراف على ؛ اضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكيالق -114

 األوىل.الطبعة احلبيب بن طاهر، : نكت مسائل اخلالف، دار ابن حزم، احملقق
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عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي، دت، املعونة ؛ القاضي عبد الوهاب املالكي -115
 ب العلمية، دط.بريوت، دار الكت -على مذهب عامل املدينة، لبنان

القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ؛ القاضي عبد الوهاب -116
: م، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، دار ابن حزم، احملقق1999 -ه  1420املالكي، 

 األوىل.الطبعة احلبيب بن طاهر، 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو ؛ القاضي عياض -117
م، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم  1998-ه   1419فضل، ال

الطبعة الدكتور حْيىَي ِإمْسَاِعيل، : بفوائد مسلم، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، احملقق
 األوىل.

م، 1998 -ه  1418أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، ؛ القرايف -118
بريوت، دار الكتب العلمية،  -الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش (، لبنان الفروق أو أنوار

 األوىل.الطبعة خليل املنصور، : حتقيق
بريوت،  -م، الذخرية، لبنان1994شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، ؛ القرايف -119

 حممد حجي، دط.: دار الغرب، حتقيق
القرطيب، دت، اجلامع ألحكام القرآن،  أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري؛ القرطيب -120

 .القاهرة، دار الشعب، دط -مصر
اإلجارة املنتهية ابلتمليك، حبث مقدم جمللة جممع الفقه اإلسالمي، العدد ؛ القره داغي -121
(12.) 

اإلجارة على منافع األشخاص، دراسة فقهية مقارنة يف الفقه اإلسالمي ؛ القره داغي -122
ابريس،  -، فرنساتاء والبحوث، الدورة الثامنة عشرريب لإلفوقانون العمل، مقدم جمللس األ

 م.2008-ه 1429
اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة )اإلجارة املنتهية ابلتمليك( دراسة فقهية ؛ القره داغي -123

 (.12مقارنة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد )
 (.15)صكوك اإلجارة، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد ؛ القره داغي -124
علي حمي الدين القره داغي، صكوك االستثمار أتصيلها، وضوابطها ؛ القره داغي -125

 الشرعية، ودورها يف متويل البنية التحتية واملشاريع احليوية.
حممد علي القري، العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها، حبث منشور يف ؛ القري -126

 (.10جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )
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 -، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لبنان1982عالء الدين الكاساين، ؛ الكاساين -127
 الثانية.الطبعة بريوت، دار الكتاب العريب، 

 . 2كتاب الفتوى الشرعية يف االقتصاد، إدارة التطوير والبحوث فتوى رقم  -128
م، 1998-ه  1419أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي، ؛ الكفومي -129

: بريوت، مؤسسة الرسالة، حتقيق -املصطلحات والفروق اللغوية، لبنان الكليات معجم يف
 حممد املصري، دط.-عدانن درويش 

، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماينالنعماين؛  -130
علي حممد ب يف علوم الكتاب، احملقق؛ عادل أمحد عبد املوجود و اللبا، م1998-ه   1419

 األوىل.الطبعة بريوت، دار الكتب العلمية،  -انمعوض، لبن
  .بريوت، دار صادر، دط -؛ املدونة الكربى، دت، لبنانمالك بن أنس -131
 1999-ه   1419علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي، ؛ املاوردي -132

ر دابريوت،  -م، حاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، لبنان
 األوىل.الطبعة عادل أمحد عبد املوجود، و الكتب العلمية، حتقيق: علي حممد معوض 

جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة  -133
ه  1421ه  إىل غرة رجب 1421مجادى اآلخرة  25ابلرايض يف اململكة العربية السعودية من 

 (.2000سبتمرب  23-28)
جملس الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية  -134

 م. 1990آذار )مارس(  20 - 14ه  املوافق 1410شعبان  23 - 17من 
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد مبكة يف الفرتة من يوم  -135

يف دورته احلادية  م1989فرباير   29إىل   19ه  املوافق من 1409رجب   20إىل   13األحد 
 .عشرة، القرار الثامن

جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته  -136
ر ) ذاآ 11 – 6ه ، املوافق 1425احملرم  19 - 14اخلامسة عشرة مبسقط ) سلطنة ُعمان ( 

 م.2004مارس ( 
 نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة.؛ مد الزحيليحم -137
 - 1401حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد هللا، ؛ حممد بن أيب الفتح -138

حممد بشري : بريوت، املكتب اإلسالمي، حتقيق -املطلع على ألفاظ املقنع، لبنان ،1981
 األدليب، دط.
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، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة، رسالة 1426؛ حممد بن عبد العزيز اليمين -139
 دكتورا يف جامعة امللك سعود كلية الرتبية.

 –الشريعة والقانون : صيانة املديونيات، البحث منشور يف جملة؛ حممد عثمان شبري -140
 جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

ل، م، منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خلي1989ه/409ذ1 ؛حممد عليش -141
 بريوت، دار الفكر. -لبنان

حمِمد بن حمِمد بن عبد الرزِاق احلسيين أبو الفيض امللِقب مبرتضى ؛ مرتضى الزبيدي -142
جمموعة من احملققني، : الزَّبيدي، دت، اتج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية، احملقق

 دط.
رفة الراجح من علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن، دت، اإلنصاف يف مع؛ املرداوي -143

: بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق -اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لبنان
 حممد حامد الفقي، دط.

علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان ؛ املرغيناين -144
 ء الرتاث العريب، دط.بريوت، دار احيا -هلداية شرح بداية املبتدي، لبناناالدين، دت، 

علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، اهلداية يف شرح بداية ؛ املرغيناين -145
 طالل يوسف. : بريوت، دار احياء الرتاث العريب، حتقيق -املبتدي، لبنان

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دت، صحيح مسلم، ؛ مسلم -146
 حممد فؤاد عبد الباقي، دط.: إحياء الرتاث العريب، حتقيقبريوت، دار  -لبنان

آلية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف ؛ مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم -147
اإلسالمية )دول جملس التعاون منوذجاً(، حبث مقدم ملؤمتر املصارف اإلسالمية )بني الواقع 

 .2009واملأمول(، عام 
لسيد أىب املكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي انصر بن عبد ا؛ املطرزي -148

َطِرِزِِى، دت، املغرب يف ترتيب املعرب، لبنان
ُ

 بريوت، دار الكتاب العريب، دط. -امل
املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين،  -149

2007. 
جي األسيوطي مث هاأمحد بن علي بن عبد اخلالق املن نمشس الدين حممد ب: املناهجي -150

م، جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود،  1996 -ه   1417القاهري الشافعي، 
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مسعد عبد احلميد حممد : بريوت، حققها دار الكتب العلمية، وخرج أحاديثها -لبنان
 األوىل.الطبعة السعدين، 

املكتبة  -مع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، مصرفيض القدير شرح اجلا؛ املناوي -151
 األوىل.الطبعة ه ، 1356التجارية الكربى، 

، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، منشورات البنك اإلسالمي 1420؛ منذر قحف -152
 للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.

جمللة جممع الفقه  اإلجارة املنتهية ابلتمليك وصكوك اإلجارة، حبث مقدم؛ منذر قحف -153
 (.12اإلسالمي العدد )

، التاج واإلكليل ملختصر 1398حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، ؛ املواق -154
 الثانية.الطبعة بريوت، دار الفكر،  -خليل، لبنان

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : املؤلف والناشر؛ املوسوعة الفقهية الكويتية -155
 ابلكويت. 

إلسالمية عرض وتقدمي، املنعقد جبامعة امللك عبد العزيز، احملور الثالث ندوة الصكوك ا -156
 حتت عنوان حكم اصدار الصكوك.

نزيه محاد هذه الصورة اخلمسة وبينها وذكر أقوال الفقهاء فيها يف كتابه، بيع الكالئ  -157
 .ابلكالئ يف الفقه اإلسالمي، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، سلسلة املطبوعات العربية

م، قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، دار القلم 2001ه  / 1421؛ نزيه محاد -158
 األوىل.الطبعة الدار الشامية،  -

دمشق، دار  -سوراي، يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، 1428/2007؛ نزيه محاد -159
 الطبعة األوىل. -القلم

، دار دمشق -سورايتصاد، ، قضااي فقهية معاصرة يف املال واالق2001؛ نزيه محاد -160
 القلم الطبعة األوىل.

املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء العقود املستجدة، حبث مقدم للدورة ؛ نزيه محاد -161
 1422شوال  12 -7الثالثة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بدولة الكويت، يف الفرتة )

 م(. 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق 
اركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة جممع املش؛ نزيه محاد -162

 الفقه اإلسالمي، اجلزء اخلامس عشر.
 (.10املشاركة املتناقصة، جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )؛ نزيه محاد -163
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، 1429حكم الربط القياسي لألجرة يف األعيان مبؤشر سعر الفائدة، ؛ نزيه محاد -164
 (.40ل العدد )منشور يف جملة العد

، ضوابط اإلجارة املوصوفة يف الذمة 2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار -165
وتطبيقاهتا يف متويل اخلدمات يف املؤسسات املالية اإلسالمية، حبث مقدم لندوة الربكة الثالثون 

 لالقتصاد اإلسالمي، املنعقد يف شهر رمضان.
املوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا  ، فقه اإلجارة2009أمحد حممد حممود نصار، ؛ نصار -166

يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني 
 3 -مايو 21الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، املنعقد بتاريخ 

 يونيو.
ل احلنبلي الدمشقي النعماين، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عاد؛ النعماين -167

 م، 1998-ه   1419
، الفواكه الدواين على 1415أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي، ؛ النفراوي -168

 بريوت، دار الفكر، دط. -لبنانرسالة ابن أيب زيد القريواين، 
، املنهاج شرح صحيح 1392أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، ؛ النووي -169

 الثانية.الطبعة بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  -ن احلجاج، لبنانمسلم ب
-، روضة الطالبني وعمدة املفتني، لبنان1405حيىي بن شرف النووي، ؛ النووي -170

 الثانية.الطبعة بريوت، املكتب اإلسالمي، 
 ، اجملموع شرح املهذب، بريوت، دار الفكر.1997حيىي بن شرف النووي، ؛ لنوويا -171
، التعيني وأثره يف العقود املالية، سلسلة الرسائل 2006د الرحيم اهلاشم، عب؛ اهلاشم -172

 ، عمادة البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض.67اجلامعية، 
ورفيق املصري يف تعليقه على حبث مصطفى الزرقا يف جملة الدراسات االقتصادية  -173

 اإلسالمية.
م ، املعامالت املالية املعاصرة )حبوث وفتاوى  2002/ 1423؛ وهبة الزحيلي -174

 .الطبعة األوىلدار الفكر املعاصر، ، دمشق -سورايالفكر،  بريوت، دار -لبنانوحلول(، 
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، حبث ؛ وهبة الزحيلي -175

 12 -7ولة الكويت، يف الفرتة )مقدم للدورة الثالثة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي املنعقدة بد
 م(. 2001ديسمرب  27 -22ه  املوافق  1422شوال 
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 : املواقع االلكرتونية
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/346#.WCNdVvp97I
U 
http://www.adib.ae/ar/Pages/About_ADIB_ShariaBoard.aspx 
http://www.afh.com.lb/ar/products.asp?id=26&subid=38&subsubi
d=28 
http: //www.aleqt.com/2011/05/29/article_543239.html 
http: //www.alyaum.com/article/3139353 

-http: //www.maybank2u.com.my/Islamicic/en/scoe/about
committee.page-us/leadership/shariah 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_conte
19&catid=39: -44-08-08-07-nt&view=article&id=381: 2009

20&Itemid=33-55-06-06-07-2009 
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http://www.maybank2u.com.my/Islamic/en/scoe/about-us/leadership/shariah-committee.page
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http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=381:%202009-07-08-08-44-19&catid=39:%202009-07-06-06-55-20&Itemid=33
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