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رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد 
«إجارة  بعنوان:  بالرياض،  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  للقضاء  «إجارة العالي  بعنوان:  بالرياض،  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  للقضاء  العالي 
نوقشت  وقد  تطبيقية»،  تأصيلية  دراسة   - المعاصرة  وتطبيقاتها  الذمة  في  نوقشت الموصوف  وقد  تطبيقية»،  تأصيلية  دراسة   - المعاصرة  وتطبيقاتها  الذمة  في  الموصوف 
الرسالة يوم الثالثاء الثالث عشر من شعبان الرسالة يوم الثالثاء الثالث عشر من شعبان ١٤٣٣١٤٣٣هـ الموافق الثالث من يوليو هـ الموافق الثالث من يوليو ٢٠١٢٢٠١٢م.م.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من:وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من:
١- فضيلة األستاذ الدكتور/ عبد الله بن ناصر السلمي.- فضيلة األستاذ الدكتور/ عبد الله بن ناصر السلمي.

ا). ا ومشرفً ا).(مقررً ا ومشرفً (مقررً
٢- فضيلة األستاذ الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي.- فضيلة األستاذ الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي.

ا). ا).(مناقشً (مناقشً
٣- فضيلة األستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرن.- فضيلة األستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرن.

ا). ا).(مناقشً (مناقشً
وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتــوراه في الفقه المقارن، بتقدير وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتــوراه في الفقه المقارن، بتقدير 

ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
والله ولي التوفيق.والله ولي التوفيق.
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم ســلطانك، ســبحانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم ســلطانك، ســبحانك 
ال ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفســك، فلك الحمد على نعمك الظاهرة أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفســك، فلك الحمد على نعمك الظاهرة 
والباطنة، ولك الحمد على ما مننت به من اإلعانة والتوفيق والتيسير حتى أتممت هذا والباطنة، ولك الحمد على ما مننت به من اإلعانة والتوفيق والتيسير حتى أتممت هذا 
ا  ا البحث المتواضع الذي أســألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعله خالصً البحث المتواضع الذي أســألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعله خالصً

لوجهك الكريم، وأن تتقبله بقبول حسن، إنك سميع قريب مجيب.لوجهك الكريم، وأن تتقبله بقبول حسن، إنك سميع قريب مجيب.
وأثني - بعد شكر الله تعالى - بصادق الدعاء وجزيل الشكر ووافر العرفان وأثني - بعد شكر الله تعالى - بصادق الدعاء وجزيل الشكر ووافر العرفان لوالديَّ لوالديَّ 
الكريمين اللذين لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تربيتي وتعليمي وحثي على الكريمين اللذين لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تربيتي وتعليمي وحثي على 
حب الخير والعلم، ومؤازرتي بالدعم والتوجيه والدعاء الحســن، فأسأل الله أن يمد حب الخير والعلم، ومؤازرتي بالدعم والتوجيه والدعاء الحســن، فأسأل الله أن يمد 
في عمريهما على طاعته ويبارك لهما، وأن يرزقني برهما، ويجعلني وسائر أوالدهما في عمريهما على طاعته ويبارك لهما، وأن يرزقني برهما، ويجعلني وسائر أوالدهما 
قرة عين لهما، كما أســأله تعالــى أن يمن على والدتي بالشــفاء العاجل، وأن يلبس قرة عين لهما، كما أســأله تعالــى أن يمن على والدتي بالشــفاء العاجل، وأن يلبس 

والدي لباس الصحة والعافية، إنه سبحانه جواد كريم.والدي لباس الصحة والعافية، إنه سبحانه جواد كريم.
ثم أتقدم بالشــكر والتقدير لحكومة المملكة العربية الســعودية على رعايتها ثم أتقدم بالشــكر والتقدير لحكومة المملكة العربية الســعودية على رعايتها 

لطلبة العلم، ولكل ما فيه صالح اإلسالم والمسلمين.لطلبة العلم، ولكل ما فيه صالح اإلسالم والمسلمين.
ثم أشكر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ممثلة في مديرها ووكالئها ثم أشكر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ممثلة في مديرها ووكالئها 
على ما أتاحت لي من فرصةٍ لمواصلة مســيرتي العلميــة في المعهد العالي للقضاء، على ما أتاحت لي من فرصةٍ لمواصلة مســيرتي العلميــة في المعهد العالي للقضاء، 

بقسم الفقه المقارن.بقسم الفقه المقارن.
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كما أتوجه بالشكر لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ممثالً في عميده كما أتوجه بالشكر لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ممثالً في عميده 
ووكالئه ورؤساء أقسامه العلمية، وأخص أساتذتي في القسم على رعايتهم لهذا البحث. ووكالئه ورؤساء أقسامه العلمية، وأخص أساتذتي في القسم على رعايتهم لهذا البحث. 
وأخص فضيلة شــيخي الدكتور عبد الله بن ناصر الســلمي األستاذ المشارك وأخص فضيلة شــيخي الدكتور عبد الله بن ناصر الســلمي األستاذ المشارك 
بقســم الفقه المقارن، بجزيل الشكر والعرفان وخالص الدعاء، لما تفضل به عليَّ من بقســم الفقه المقارن، بجزيل الشكر والعرفان وخالص الدعاء، لما تفضل به عليَّ من 
اإلشراف على هذا البحث، وأحاطه بتوجيهاته وإرشاداته البناءة، فكان لها األثر البالغ اإلشراف على هذا البحث، وأحاطه بتوجيهاته وإرشاداته البناءة، فكان لها األثر البالغ 
ا عن تلميذه  ا عن تلميذه في تقديم البحث على هذه الصورة، فجزاه الله عني خير ما جز أســتاذً في تقديم البحث على هذه الصورة، فجزاه الله عني خير ما جز أســتاذً

وجعله في موازين حسناته.وجعله في موازين حسناته.
والشكر موصول لكل من ســاهم في إنجاح هذا البحثوالشكر موصول لكل من ســاهم في إنجاح هذا البحث(١) من قريب أو بعيد،  من قريب أو بعيد، 
وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن حسن ميرة، الذي لم يبخل عليَّ وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن حسن ميرة، الذي لم يبخل عليَّ 
بالتوجيه والمشــورة الموفقة مــن بداية إعدادي للخطة وحتــى االنتهاء من البحث، بالتوجيه والمشــورة الموفقة مــن بداية إعدادي للخطة وحتــى االنتهاء من البحث، 

فجزاه الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه.فجزاه الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه.
وأســأل الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل، وصلى الله وســلم على نبينا وأســأل الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل، وصلى الله وســلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التنقيح،  من  مزيد  في  ا  طمعً الطبعة  هذه  تاريخ  إلى  الرسالة  هذه  طباعة  في  تأخرت  التنقيح، :  من  مزيد  في  ا  طمعً الطبعة  هذه  تاريخ  إلى  الرسالة  هذه  طباعة  في  تأخرت  تنبيهتنبيه:   (١)
وإلدراج مسائل وتطبيقات أخر استجدت بعد تاريخ مناقشة الرسالة؛ لكن بسبب إلحاح وإلدراج مسائل وتطبيقات أخر استجدت بعد تاريخ مناقشة الرسالة؛ لكن بسبب إلحاح 
بعض اإلخوة في التعجيل بطباعة الرسالة آثرت طباعتها بصورتها الحالية، وإرجاء إضافة بعض اإلخوة في التعجيل بطباعة الرسالة آثرت طباعتها بصورتها الحالية، وإرجاء إضافة 

المستجدات من المسائل والتطبيقات إلى الطبعة الثانية بمشيئة الله تعالى.المستجدات من المسائل والتطبيقات إلى الطبعة الثانية بمشيئة الله تعالى.
بالمسائل  واهتمام  اطالع  له  ممن  النبالء  العلم  وطلبة  الفضالء  المشايخ  من  يرجو  والباحث  بالمسائل   واهتمام  اطالع  له  ممن  النبالء  العلم  وطلبة  الفضالء  المشايخ  من  يرجو  والباحث   
التي تخص إجارة الموصوف في الذمة تزويده بما يرونه حريا ببحثه وإضافته ومراسلته على التي تخص إجارة الموصوف في الذمة تزويده بما يرونه حريا ببحثه وإضافته ومراسلته على 

العنوان أدناه؛ ليقوم الباحث بدراستها وإضافتها في الطبعة المقبلة.العنوان أدناه؛ ليقوم الباحث بدراستها وإضافتها في الطبعة المقبلة.
Dralsaadi.bh@gmail. comDralsaadi.bh@gmail. com  أو أو aalsaadi@aaoifi. comaalsaadi@aaoifi. com  
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشــهد أن ال إله إال الله أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشــهد أن ال إله إال الله 
ا. ا كثيرً ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً ا.وأشهد أن محمدً ا كثيرً ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً وأشهد أن محمدً

نث   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   @   مث(١).

نث   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .   /   
0   21   3   4   5   6   7   98   :   ;   >   =   <   ?   مث(٢).

   ¢    ¡ ے       ~    }    |    {    z    y    x    w    v    u نث   
£   ¤¥   ¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯   مث(٣).

لقد أنعم الله علينا بنعمة اإلسالم، التي هي أعظم منة ونعمة، امتن الله بها علينا لقد أنعم الله علينا بنعمة اإلسالم، التي هي أعظم منة ونعمة، امتن الله بها علينا 
   Ñ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   كما قال ســبحانه وتعالى: كما قال ســبحانه وتعالى: نث

Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   مث(٤).

   O   N   M   L   K   وقد أكمل اللــه هذا الدين، كما قال تعالــى: وقد أكمل اللــه هذا الدين، كما قال تعالــى: نث
   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   VU   T   S   R   Q   P

`   b   a   مث(٥).

سورة آل عمران، اآلية: ١٠٢١٠٢. سورة آل عمران، اآلية:   سورة النساء، اآلية: ١.(١)  سورة النساء، اآلية:    (٢)
سورة األحزاب، اآليتان: ٧٠٧٠، ، ٧١٧١. سورة األحزاب، اآليتان:   سورة الحجرات، اآلية: ١٧١٧.(٣)  سورة الحجرات، اآلية:    (٤)

سورة المائدة، اآلية: ٣. سورة المائدة، اآلية:    (٥)
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إن مرجع المسلمين هو كتاب الله وسنة رسوله فمهما جدت مسألة، أو حدثت إن مرجع المسلمين هو كتاب الله وسنة رسوله فمهما جدت مسألة، أو حدثت 
لهما من  لِمهما مَن علِمهما، وجهِ لْمهما في هذين الوحيين. عَ لهما من حادثة، فإن خبرهما وعِ لِمهما مَن علِمهما، وجهِ لْمهما في هذين الوحيين. عَ حادثة، فإن خبرهما وعِ

لهما. لهما.جهِ جهِ
وال زالت المستجدات واألحداث تتوالى عبر التاريخ، فيرجع المسلمون إلى وال زالت المستجدات واألحداث تتوالى عبر التاريخ، فيرجع المسلمون إلى 
علماء اإلسالم لينهلوا من كتاب الله وســنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ما يحل مشكالتهم، ويجيب علماء اإلسالم لينهلوا من كتاب الله وســنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ما يحل مشكالتهم، ويجيب 

عن استفساراتهم. عن استفساراتهم. 
وقد منَّ الله عليَّ بااللتحاق بقســم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، وقد منَّ الله عليَّ بااللتحاق بقســم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، 
وإن من متطلبات نيل شهادة العالِمية العالية - الدكتوراه - في الفقه المقارن أن يسجل وإن من متطلبات نيل شهادة العالِمية العالية - الدكتوراه - في الفقه المقارن أن يسجل 

ا يبحثه في المدة المحددة. ا يبحثه في المدة المحددة.الطالب موضوعً الطالب موضوعً
ا  ا فبحثت عن موضوع لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعً فبحثت عن موضوع لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعً
يجمع بين التأصيل والتطبيق، ويعالج مسائل مهمة، أضيف بها إلى المكتبة اإلسالمية يجمع بين التأصيل والتطبيق، ويعالج مسائل مهمة، أضيف بها إلى المكتبة اإلسالمية 
ا بالمصرفية اإلســالمية المعاصرة ومســتجداتها، وبعد  ا، ويكون متعلقً ا ومفيدً ا بالمصرفية اإلســالمية المعاصرة ومســتجداتها، وبعد جديدً ا، ويكون متعلقً ا ومفيدً جديدً

البحث والتحري وقع اختياري على موضوع:البحث والتحري وقع اختياري على موضوع:
«إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية».«إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية».

فاســتخرت الله ســبحانه وتعالى، واستشــرت فيه بعض المشــايخ الكرام، فاســتخرت الله ســبحانه وتعالى، واستشــرت فيه بعض المشــايخ الكرام، 
والمتخصصيــن في مجال االقتصاد اإلســالمي فــي الجامعات، وفــي غيرها من والمتخصصيــن في مجال االقتصاد اإلســالمي فــي الجامعات، وفــي غيرها من 
المصارف اإلسالمية؛ كمؤسسة الراجحي المصرفية لالستثمار، ومصرف (أبو ظبي) المصارف اإلسالمية؛ كمؤسسة الراجحي المصرفية لالستثمار، ومصرف (أبو ظبي) 
ا استحســانًا  ا استحســانًا اإلســالمي وبعض المصارف بالبحرين، وغيرها فصادف لديهم جميعً اإلســالمي وبعض المصارف بالبحرين، وغيرها فصادف لديهم جميعً
ا في هذا الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه  ا على المضي قدمً ا وتشجيعً ا في هذا الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه وتأييدً ا على المضي قدمً ا وتشجيعً وتأييدً

واالستفادة منه، واإلفادة به.واالستفادة منه، واإلفادة به.



المقدمةالمقدمة

١١١١

: أمهية املوضوع وأسباب اختياره: : أمهية املوضوع وأسباب اختياره:أوالً أوالً
لهذا الموضوع أسباب عديدة، دعتني للبحث والكتابة فيه، أجمل بعضها فيما لهذا الموضوع أسباب عديدة، دعتني للبحث والكتابة فيه، أجمل بعضها فيما 

يلي:يلي:
تعتبر إجارة الموصوف في الذمة - اليوم - من الصيغ االستثمارية والتمويلية  تعتبر إجارة الموصوف في الذمة - اليوم - من الصيغ االستثمارية والتمويلية -     -١
المرنة  المنتجات  أهم  من  كذلك  وهي  اإلسالمية،  المالية  المؤسسات   المرنة لد المنتجات  أهم  من  كذلك  وهي  اإلسالمية،  المالية  المؤسسات   لد
أنجح  من  تعتبر  التي  اإلجارة  صكوك  منها  تصاغ  حيث  المالية؛  أنجح لألوراق  من  تعتبر  التي  اإلجارة  صكوك  منها  تصاغ  حيث  المالية؛  لألوراق 

األوراق المالية وأكثرها مرونة وقدرة على استيعاب متطلبات العصر.األوراق المالية وأكثرها مرونة وقدرة على استيعاب متطلبات العصر.
من  كثير  أحكام  معرفة  يسهل  تأصيليا  مستقال  بحثًا  الموضوع  هذا  بحث  أن  من -   كثير  أحكام  معرفة  يسهل  تأصيليا  مستقال  بحثًا  الموضوع  هذا  بحث  أن    -٢

الصور التي استخدمت هذا العقد وال زالت تستحدث.الصور التي استخدمت هذا العقد وال زالت تستحدث.
ا،  كبيرً ا  توسعً الذمم  في  الموصوفات  على  العقود  في  توسعوا  قد  الناس  أن  ا، -   كبيرً ا  توسعً الذمم  في  الموصوفات  على  العقود  في  توسعوا  قد  الناس  أن    -٣
فكثرت صور العقود وتداخلت، فازداد الغموض فيها، فاحتاج الناس إلى بيان فكثرت صور العقود وتداخلت، فازداد الغموض فيها، فاحتاج الناس إلى بيان 

أحكامها الشرعية.أحكامها الشرعية.
من  جدَّ  فمهما  ومكان،  زمان  لكل  صالحيته   ومد الدين،  هذا  عظمة  إبراز  من -   جدَّ  فمهما  ومكان،  زمان  لكل  صالحيته   ومد الدين،  هذا  عظمة  إبراز    -٤
معامالت، ومهما حدث من حوادث فإن اإلسالم يوجد لها حال، حتى ال تكون معامالت، ومهما حدث من حوادث فإن اإلسالم يوجد لها حال، حتى ال تكون 

متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.
أنه موضوع يجمع بين األصالة والمعاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار  أنه موضوع يجمع بين األصالة والمعاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار -     -٥
كالم فقهاء األمة العظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك ألن عقد كالم فقهاء األمة العظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك ألن عقد 
اإلجارة من العقود التي تناولتها كتب الفقه اإلسالمي القديمة. بيد أن تناول هذا اإلجارة من العقود التي تناولتها كتب الفقه اإلسالمي القديمة. بيد أن تناول هذا 
يسهم  اإلسالمية  التمويل  مصادر  من  كمصدر  إليه  النظر  زاوية  من  يسهم الموضوع  اإلسالمية  التمويل  مصادر  من  كمصدر  إليه  النظر  زاوية  من  الموضوع 
إسالميا  بديالً  وإحاللها  األصلية  اإلسالمية  العقود  تفعيل  في  فاعلة  إسالميا مساهمة  بديالً  وإحاللها  األصلية  اإلسالمية  العقود  تفعيل  في  فاعلة  مساهمة 

فاعالً في الواقع االقتصادي المعاصر.فاعالً في الواقع االقتصادي المعاصر.
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١٢١٢

أن هذا الموضوع يجمع بين التأصيل والتطبيق، مما ينمي ملكة الباحث الفقهية،  أن هذا الموضوع يجمع بين التأصيل والتطبيق، مما ينمي ملكة الباحث الفقهية، -     -٦
ويثري معلوماته الشرعية. وهذا بمثابة الدربة والمران في تنزيل األحكام على ويثري معلوماته الشرعية. وهذا بمثابة الدربة والمران في تنزيل األحكام على 

الوقائع.الوقائع.
أنه موضوع له تطبيقات معاصرة في المصارف، وقد احتف بتطبيقاته جملة من  أنه موضوع له تطبيقات معاصرة في المصارف، وقد احتف بتطبيقاته جملة من -     -٧
المسائل واإلشكاالت التي هي بحاجة إلى تحرير وتأمل، مع وجود تطبيقات المسائل واإلشكاالت التي هي بحاجة إلى تحرير وتأمل، مع وجود تطبيقات 
عملية تحتاج إلى دراسة عاجلة، وقد حث على ذلك جملة من العلماء والخبراء عملية تحتاج إلى دراسة عاجلة، وقد حث على ذلك جملة من العلماء والخبراء 

ذوي العالقة بالمصرفية اإلسالمية.ذوي العالقة بالمصرفية اإلسالمية.
ا: أهداف املوضوع: ا: أهداف املوضوع:ثانيً ثانيً

تأصيل مسألة إجارة الموصوف في الذمة تأصيالً علميا. تأصيل مسألة إجارة الموصوف في الذمة تأصيالً علميا.-     -١
تنزيل األحكام على كثير من الصور الخاصة المعاصرة إلجارة الموصوف في  تنزيل األحكام على كثير من الصور الخاصة المعاصرة إلجارة الموصوف في -     -٢

الذمة.الذمة.
حيث  من  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  تدخل  التي  العامة  الصور  حصر  حيث -   من  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  تدخل  التي  العامة  الصور  حصر    -٣
في  ا  موصوفً عليه  التعاقد  يصح  ما  لمعرفة  منفعة،  أو  عين  من  عليه،  في المعقود  ا  موصوفً عليه  التعاقد  يصح  ما  لمعرفة  منفعة،  أو  عين  من  عليه،  المعقود 

الذمة.الذمة.
استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف في الذمة. استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف في الذمة.-     -٤

ا: الدراسات السابقة: ا: الدراسات السابقة:ثالثً ثالثً
بعد البحث والتقصي وســؤال المتخصصين، والبحث فــي قاعدة بيانات مركز بعد البحث والتقصي وســؤال المتخصصين، والبحث فــي قاعدة بيانات مركز 
الملك الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل 
الجامعية المسجلة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض ... وغيرها لم أجد الجامعية المسجلة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض ... وغيرها لم أجد 

ث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، أو في كتاب. ث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، أو في كتاب.من بحَ من بحَ
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١٣١٣

إال أن أبرز ما وجدته يتعلق بموضوعي ما يأتي:إال أن أبرز ما وجدته يتعلق بموضوعي ما يأتي:
المحاسـبة  لهيئـة  الذمـة)  فـي  الموصـوف  بعنـوان (إجـارة  مقدمـة  بحـوث  المحاسـبة -   لهيئـة  الذمـة)  فـي  الموصـوف  بعنـوان (إجـارة  مقدمـة  بحـوث    -١
والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية بالبحريـن مـن فضيلـة الشـيخ والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية بالبحريـن مـن فضيلـة الشـيخ 
عبـد السـتار أبي غـدة والدكتور محمـود السـرطاوي، إال أن جميعهـا اكتفت عبـد السـتار أبي غـدة والدكتور محمـود السـرطاوي، إال أن جميعهـا اكتفت 
ـا وعشـرين صفحة، صفحة،  ـا وعشـرين بذكر التعريف واألركان وبعض الصور، وهي ال تتجاوز خمسً بذكر التعريف واألركان وبعض الصور، وهي ال تتجاوز خمسً
ا لدراسـة هـذا الموضوع  ا لدراسـة هـذا الموضوع فقمـت بزيـارة الهيئـة ولقيـت منهـم استحسـانًا كبيرً فقمـت بزيـارة الهيئـة ولقيـت منهـم استحسـانًا كبيرً

فـي رسـالة علمية.فـي رسـالة علمية.
كتاب فقه المعامالت الحديثة، تأليف األستاذ الدكتور/ عبد الوهاب أبي سليمان سليمان  كتاب فقه المعامالت الحديثة، تأليف األستاذ الدكتور/ عبد الوهاب أبي -     -٢
اإلجارة،  عقد  لتعريف  المؤلف  تعرض  وقد  الجوزي،  ابن  دار  منشورات  اإلجارة، من  عقد  لتعريف  المؤلف  تعرض  وقد  الجوزي،  ابن  دار  منشورات  من 
وبيان أركانه وموجبات العقد، والشروط فيه، وأنواع اإلجارة، والعقود الواردة وبيان أركانه وموجبات العقد، والشروط فيه، وأنواع اإلجارة، والعقود الواردة 
عليها، وعرج على موضوع إجارة الموصوف في الذمة، فبين تعريفها وحكمها عليها، وعرج على موضوع إجارة الموصوف في الذمة، فبين تعريفها وحكمها 

في أربع صفحات فقط.في أربع صفحات فقط.
كتاب (صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) للشيخ الدكتور/ حامد  كتاب (صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) للشيخ الدكتور/ حامد -     -٣
حسن ميرة، وقد تعرض المؤلف لتعريف إجارة الموصوف في الذمة وحكمها، حسن ميرة، وقد تعرض المؤلف لتعريف إجارة الموصوف في الذمة وحكمها، 

وذلك ضمن كالمه عن األحكام المتعلقة بصكوك اإلجارة.وذلك ضمن كالمه عن األحكام المتعلقة بصكوك اإلجارة.
بحث اإلجارة على منافع األشخاص، من دراسات المعايير الشرعية، وبحث فيها  بحث اإلجارة على منافع األشخاص، من دراسات المعايير الشرعية، وبحث فيها -     -٤
العربية  الدول  في  العمل  قوانين  وبعض  اإلسالمي،  الفقه  أحكام  في  العربية الموضوع  الدول  في  العمل  قوانين  وبعض  اإلسالمي،  الفقه  أحكام  في  الموضوع 
وأركانه  األشخاص،  عمل  على  اإلجارة  عقد  بتعريف  ا  بدءً الخليجية،  وأركانه وبخاصة  األشخاص،  عمل  على  اإلجارة  عقد  بتعريف  ا  بدءً الخليجية،  وبخاصة 

وشروطه.وشروطه.
هذا هو كل ما وجدته من مؤلفات عن هذا الموضوع، وال شــك أنها غير كافية هذا هو كل ما وجدته من مؤلفات عن هذا الموضوع، وال شــك أنها غير كافية 

لدراسة مثل هذا الموضوع المهم.لدراسة مثل هذا الموضوع المهم.
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١٤١٤

يمكن تلخيص الجوانب التي سأقوم بدراستها وبحثها فيما يلي:يمكن تلخيص الجوانب التي سأقوم بدراستها وبحثها فيما يلي:
أن ما ذكره فقهاؤنا العظام في القرون السابقة حول إجارة الموصوف في الذمة  أن ما ذكره فقهاؤنا العظام في القرون السابقة حول إجارة الموصوف في الذمة  أ-    أ-  

قليل جدا، فلم نجد في كتب المذاهب المعتبرة إال النزر اليسير.قليل جدا، فلم نجد في كتب المذاهب المعتبرة إال النزر اليسير.
ومن هنا فإن دراسة معمقة حول إجارة الموصوف في الذمة في الفقه اإلسالمي،  ومن هنا فإن دراسة معمقة حول إجارة الموصوف في الذمة في الفقه اإلسالمي،    
والبحث عن النصوص والنقول الفقهية في كتب المذاهب المعتبرة؛ أمر جدير والبحث عن النصوص والنقول الفقهية في كتب المذاهب المعتبرة؛ أمر جدير 
ا  ا بالعناية والرعاية، وهذا ما تتجه الدراسة إليه بإذن الله تعالى، حيث ال آلو جهدً بالعناية والرعاية، وهذا ما تتجه الدراسة إليه بإذن الله تعالى، حيث ال آلو جهدً
في الوصول إلى المزيد من النقول والنصوص والتطبيقات والفتاو الخاصة في الوصول إلى المزيد من النقول والنصوص والتطبيقات والفتاو الخاصة 

بالموضوع.بالموضوع.
 ب- أن الدراسة اتجهت نحو استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف  ب- أن الدراسة اتجهت نحو استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف 
بإجارة  بقوة  صلتها  تظهر  ال  قد  جديدة  ا  عقودً شملت  ولذلك  الذمة،  بإجارة في  بقوة  صلتها  تظهر  ال  قد  جديدة  ا  عقودً شملت  ولذلك  الذمة،  في 
في  الموصوف  بإجارة  عالقتها  تظهر  التأمل  بعد  لكن  الذمة،  في  في الموصوف  الموصوف  بإجارة  عالقتها  تظهر  التأمل  بعد  لكن  الذمة،  في  الموصوف 

الذمة وتكيف على أساسها.الذمة وتكيف على أساسها.
فقهيا  ا  تكييفً وتكييفها  وتوصيفها  التطبيقات  هذه  كل  فاستيعاب  ذلك  تبين  إذا  فقهيا   ا  تكييفً وتكييفها  وتوصيفها  التطبيقات  هذه  كل  فاستيعاب  ذلك  تبين  إذا   
رسالة  خالل  من  يُبحث  أن  يستحق  والترجيح  والمناقشة  األدلة  مع  ا  رسالة معتبرً خالل  من  يُبحث  أن  يستحق  والترجيح  والمناقشة  األدلة  مع  ا  معتبرً

جامعية في جامعة معتبرة.جامعية في جامعة معتبرة.
ا: منهج البحث: ا: منهج البحث:رابعً رابعً

سأتبع في بحثي بإذن الله تعالى المنهج اآلتي:سأتبع في بحثي بإذن الله تعالى المنهج اآلتي:
المقصود  ليتضح  حكمها  بيان  قبل  ا  دقيقً ا  تصويرً بحثها  المراد  المسألة  أصور  المقصود -   ليتضح  حكمها  بيان  قبل  ا  دقيقً ا  تصويرً بحثها  المراد  المسألة  أصور    -١

من دراستها.من دراستها.
االتفاق  مع توثيق  بدليله  حكمها  فأذكر  االتفاق  مواضع  من  المسألة  كانت  إذا  االتفاق -   مع توثيق  بدليله  حكمها  فأذكر  االتفاق  مواضع  من  المسألة  إذا كانت    -٢

من مظانه المعتبرة.من مظانه المعتبرة.
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١٥١٥

إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يلي: إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يلي:-   -٣
 أ- تحرير محل الخالف إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضها  أ- تحرير محل الخالف إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضها 

محل اتفاق.محل اتفاق.
 ب- أذكر األقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض  ب- أذكر األقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض 

الخالف حسب االتجاهات الفقهية.الخالف حسب االتجاهات الفقهية.
 ج- االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف  ج- االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف 
عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما 

فأسلك مسلك التخريج.فأسلك مسلك التخريج.
 د- توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه. د- توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

من  عليها  د  يرِ ما  وذكر  الداللة،  وجه  بيان  مع  األقوال،  أدلة  استقصاء  من  هـ-  عليها  د  يرِ ما  وذكر  الداللة،  وجه  بيان  مع  األقوال،  أدلة  استقصاء   هـ- 
مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

 و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت. و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.
التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد. التركيز على موضوع البحث، وتجنب االستطراد.-   -٤

العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية. العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية.-   -٥
تجنب ذكر األقوال الشاذة. تجنب ذكر األقوال الشاذة.-   -٦

العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.-   -٧
ترقيم اآليات وبيان سورها. ترقيم اآليات وبيان سورها.-   -٨

تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين  تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين -   -٩
أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما.أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما.
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تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها. تخريج اآلثار من مصادرها األصلية والحكم عليها.-   -١٠١٠
التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.-   -١١١١

العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم. العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.-   -١٢١٢
تضمنته  عما  واضحة  فكرة  يعطي  للرسالة  ملخص  عن  عبارة  الخاتمة  تكون  تضمنته -  عما  واضحة  فكرة  يعطي  للرسالة  ملخص  عن  عبارة  الخاتمة  تكون   -١٣١٣

الرسالة مع إبراز أهم النتائج.الرسالة مع إبراز أهم النتائج.
أُتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي: أُتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:-   -١٤١٤

- فهرس اآليات القرآنية.- فهرس اآليات القرآنية.
- فهرس األحاديث واآلثار.- فهرس األحاديث واآلثار.
- فهرس المراجع والمصادر- فهرس المراجع والمصادر

- فهرس الموضوعات.- فهرس الموضوعات.

ا: خطة البحث: ا: خطة البحث:خامسً خامسً
 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة. قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.

املقدمة: املقدمة: 

السابقة،  والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  السابقة، تشمل:  والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  تشمل: 
ومنهج البحث، وخطته.ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد:التمهيد:

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف باإلجارة، وأقسامها، وأهميتها.: التعريف باإلجارة، وأقسامها، وأهميتها.- - 
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وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:
ا.- -  ا.: تعريف اإلجارة لغة واصطالحً المطلب األولالمطلب األول: تعريف اإلجارة لغة واصطالحً
المطلب الثانيالمطلب الثاني: أقسام اإلجارة.: أقسام اإلجارة.- - 
المطلب الثالثالمطلب الثالث: أهمية إجارة الموصوف في الذمة كعقد تمويلي.: أهمية إجارة الموصوف في الذمة كعقد تمويلي.- - 

المبحث الثانيالمبحث الثاني: التعريف بالموصوف في الذمة.: التعريف بالموصوف في الذمة.- - 
وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:

المطلب األولالمطلب األول: التعريف باعتبار مفرداته:: التعريف باعتبار مفرداته:- - 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع األولالفرع األول: تعريف الموصوف في اللغة واالصطالح.: تعريف الموصوف في اللغة واالصطالح.- - 
الفرع الثانيالفرع الثاني: تعريف الذمة في اللغة واالصطالح. : تعريف الذمة في اللغة واالصطالح. - - 

المطلب الثانيالمطلب الثاني: تعريف الموصوف في الذمة باعتباره لقبًا.: تعريف الموصوف في الذمة باعتباره لقبًا.- - 
الباب األول: التأصيل الفقهي لعقد إجارة املوصوف يف الذمة:الباب األول: التأصيل الفقهي لعقد إجارة املوصوف يف الذمة:

وفيه خمسة فصول:وفيه خمسة فصول:
الفصل األول: حقيقة عقد إجارة املوصوف يف الذمة وصفاته وحكمه.الفصل األول: حقيقة عقد إجارة املوصوف يف الذمة وصفاته وحكمه.

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة.: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 

وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األولالمطلب األول: تعريف عقد إجارة الموصوف في الذمة.: تعريف عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: صور عقد إجارة الموصوف في الذمة.: صور عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
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يشبهها - -  وما  الذمة  في  الموصوف  إجارة  بين  الفروق  يشبهها :  وما  الذمة  في  الموصوف  إجارة  بين  الفروق  الثالث:  الثالثالمطلب  المطلب 
من العقود.من العقود.

وفيه ستة فروع:وفيه ستة فروع:
الفرع األولالفرع األول: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد السلم.: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد السلم.- - 
الفرع الثانيالفرع الثاني: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد االستصناع.: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد االستصناع.- - 
الفرع الثالثالفرع الثالث: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الجعالة.: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الجعالة.- - 
الفرع الرابعالفرع الرابع: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع الموصوف. : الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع الموصوف. - - 
الفرعالفرع الخامسالخامس: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما ال يملك.: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما ال يملك.- - 
الفرع السادسالفرع السادس: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين : الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين - - 

الموصوف.الموصوف.
المبحث الثانيالمبحث الثاني: حكم إجارة الموصوف في الذمة. : حكم إجارة الموصوف في الذمة. - - 

الفصل الثاين: أركان عقد إجارة املوصوف يف الذمة ورشوطها.الفصل الثاين: أركان عقد إجارة املوصوف يف الذمة ورشوطها.
وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث األولالمبحث األول: المنفعة. : المنفعة. - - 
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األولالمطلب األول: تعريف المنفعة.: تعريف المنفعة.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: شروط المنفعة.: شروط المنفعة.- - 
المطلب الثالثالمطلب الثالث: أنواع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة.: أنواع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة.- - 

وفيه نوعان :وفيه نوعان :



المقدمةالمقدمة

١٩١٩

 النوع األول النوع األول: منفعة عين موصوفة في الذمة.: منفعة عين موصوفة في الذمة.- - 
النوع الثانيالنوع الثاني: منفعة عمل.: منفعة عمل.- - 

المبحث الثانيالمبحث الثاني: األجرة.: األجرة.- - 
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األولالمطلب األول: تعريف األجرة.: تعريف األجرة.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: شروط األجرة في إجارة الموصوف في الذمة.: شروط األجرة في إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المطلب الثالثالمطلب الثالث: أحكام األجرة في إجارة الموصوف في الذمة.: أحكام األجرة في إجارة الموصوف في الذمة.- - 

وتحته مسألتان:وتحته مسألتان:
المسألة األولى: تعجيل األجرة وتأجيلها في إجارة الموصوف تعجيل األجرة وتأجيلها في إجارة الموصوف - -  المسألة األولى:    

في الذمة:في الذمة:
المسألة الثانية: العلم باألجرة في إجارة الموصوف في الذمة.العلم باألجرة في إجارة الموصوف في الذمة.- -  المسألة الثانية:    

وتحتها ثالث فقرات:وتحتها ثالث فقرات:
الفقرة األولى:الفقرة األولى: األجرة المحددة بمبلغ ثابت. األجرة المحددة بمبلغ ثابت.- - 
الفقرة الثانية: الفقرة الثانية: األجرة بجزء من ناتج العمل.األجرة بجزء من ناتج العمل.- - 
الفقرة الثالثة: أالفقرة الثالثة: أجرة متغيرة تئول إلى العلم.جرة متغيرة تئول إلى العلم.- - 

الفصل الثالث: الرشوط يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.الفصل الثالث: الرشوط يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.

وفيه خمسة مباحث:وفيه خمسة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة.: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
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المبحث الثانيالمبحث الثاني: شروط من مصلحة العقد.: شروط من مصلحة العقد.- - 
وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:

المطلب األولالمطلب األول: شروط وصفية.: شروط وصفية.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: شروط توثيقية. : شروط توثيقية. - - 

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
 الفرع األولالفرع األول: الرهن في عقد إجارة الموصوف في الذمة.: الرهن في عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
 الفرع الثانيالفرع الثاني: الكفالة في عقد إجارة الموصوف في الذمة.: الكفالة في عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 

المبحث الثالثالمبحث الثالث: شروط مخالفة لمقتضى العقد.: شروط مخالفة لمقتضى العقد.- - 
المبحث الرابعالمبحث الرابع: اشتراط عقد آخر مع عقد إجارة الموصوف في الذمة.: اشتراط عقد آخر مع عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الخامسالمبحث الخامس: شروط جزائية.: شروط جزائية.- - 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب األولالمطلب األول: اشتراط حلول األقساط في إجارة الموصوف في الذمة.: اشتراط حلول األقساط في إجارة الموصوف في الذمة.- - 
في - -  الموصوف  إجارة  في  السداد  في  التأخر  غرامات  في :  الموصوف  إجارة  في  السداد  في  التأخر  غرامات  الثاني:  الثانيالمطلب  المطلب 

الذمة.الذمة.
الفصل الرابع: األحكام املتعلقة بإجارة املوصوف يف الذمة.الفصل الرابع: األحكام املتعلقة بإجارة املوصوف يف الذمة.

وفيه سبعة مباحث:وفيه سبعة مباحث:
معينة - -  إلى  الذمة  في  موصوفة  من  المؤجرة  العين  قلب  معينة :  إلى  الذمة  في  موصوفة  من  المؤجرة  العين  قلب  األول:  األولالمبحث  المبحث 

بالتسليم بالشرط.بالتسليم بالشرط.
المبحث الثانيالمبحث الثاني: ضمان العين المؤجرة وصيانتها.: ضمان العين المؤجرة وصيانتها.- - 
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وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
ا في الذمة.- -  ا موصوفً ا في الذمة.: ضمان العين المؤجرة تأجيرً ا موصوفً المطلب األولالمطلب األول: ضمان العين المؤجرة تأجيرً
ا في الذمة.- -  ا موصوفً ا في الذمة.: صيانة العين المؤجرة تأجيرً ا موصوفً المطلب الثانيالمطلب الثاني: صيانة العين المؤجرة تأجيرً

المبحث الثالثالمبحث الثالث: الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة. : الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة. - - 
المبحث الرابعالمبحث الرابع: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة.: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
ا - -  موصوفً ا  تأجيرً المؤجرة  العين  في  المستأجر  تصرف  ا :  موصوفً ا  تأجيرً المؤجرة  العين  في  المستأجر  تصرف  الخامس:  الخامسالمبحث  المبحث 

في الذمة.في الذمة.
المبحث السادسالمبحث السادس: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها.: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها.- - 
المبحث السابعالمبحث السابع: هالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة.: هالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 

الفصل اخلامس: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة وآثاره.الفصل اخلامس: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة وآثاره.
وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث األولالمبحث األول: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب األولالمطلب األول: انتهاء العقد بنهاية المدة.: انتهاء العقد بنهاية المدة.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: انتهاء العقد باإلقالة.: انتهاء العقد باإلقالة.- - 
المطلب الثالثالمطلب الثالث: انتهاء العقد بوفاة العاقدين أو أحدهما.: انتهاء العقد بوفاة العاقدين أو أحدهما.- - 
المطلب الرابعالمطلب الرابع: انتهاء العقد بالفسخ.: انتهاء العقد بالفسخ.- - 

المبحث الثانيالمبحث الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
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بالنسبة - -  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  انتهاء  آثار  بالنسبة :  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  انتهاء  آثار  األول:  األولالمطلب  المطلب 
للمؤجر.للمؤجر.

بالنسبة - -  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  انتهاء  آثار  بالنسبة :  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  انتهاء  آثار  الثاني:  الثانيالمطلب  المطلب 
للمستأجر.للمستأجر.

الباب الثاين: التطبـيقــات املعارصة إلجارة املوصوف يف الذمة:الباب الثاين: التطبـيقــات املعارصة إلجارة املوصوف يف الذمة:

وفيه سبعة فصول:وفيه سبعة فصول:
الفصل األول: صكوك اإلجارة:الفصل األول: صكوك اإلجارة:

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بصكوك اإلجارة.: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بصكوك اإلجارة.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك اإلجارة. : دراسة تطبيقية لصكوك اإلجارة. - - 

الفصل الثاين: املشاركة يف الوقت (عقد التملك الزمني):الفصل الثاين: املشاركة يف الوقت (عقد التملك الزمني):
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
الموصوف - -  إجارة  بعقد  الوقت  في  المشاركة  عقد  عالقة  الموصوف :  إجارة  بعقد  الوقت  في  المشاركة  عقد  عالقة  الثاني:  الثانيالمبحث  المبحث 

في الذمة. في الذمة. 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقت.: دراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقت.- - 

الفصل الثالث: إجارة املوصوف يف الذمة يف جمال اخلدمات:الفصل الثالث: إجارة املوصوف يف الذمة يف جمال اخلدمات:
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:



المقدمةالمقدمة

٢٣٢٣

المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة.: عالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة.- - 
الذمة - -  في  الموصوف  إجارة  عقود  لبعض  تطبيقية  دراسة  الذمة :  في  الموصوف  إجارة  عقود  لبعض  تطبيقية  دراسة  الثالث:  الثالثالمبحث  المبحث 

في مجال الخدمات. في مجال الخدمات. 
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب األولالمطلب األول: في مجال التعليم.: في مجال التعليم.- - 
المطلب الثانيالمطلب الثاني: في مجال العالج.: في مجال العالج.- - 
المطلب الثالثالمطلب الثالث: في مجال رحالت الحج.: في مجال رحالت الحج.- - 
المطلب الرابعالمطلب الرابع: في مجال السفر والسياحة.: في مجال السفر والسياحة.- - 

الفصل الرابع: إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:الفصل الرابع: إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة واإلجارة المنتهية : العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة واإلجارة المنتهية - - 

بالتمليك.بالتمليك.
الذمة - -  في  الموصوف  إجارة  عقود  ألحد  تطبيقية  دراسة  الذمة :  في  الموصوف  إجارة  عقود  ألحد  تطبيقية  دراسة  الثالث:  الثالثالمبحث  المبحث 

إجارة منتهية بالتمليك.إجارة منتهية بالتمليك.
الفصل اخلامس: البطاقات مسبقة الدفع.الفصل اخلامس: البطاقات مسبقة الدفع.

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
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الموصوف - -  إجارة  بعقد  الدفع  مسبقة  بطاقات  عالقة  الموصوف :  إجارة  بعقد  الدفع  مسبقة  بطاقات  عالقة  الثاني:  الثانيالمبحث  المبحث 
في الذمة. في الذمة. 

المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 
الفصل السادس: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.الفصل السادس: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف : عالقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف - - 

في الذمة.في الذمة.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 

الفصل السابع: رشاء منفعة من املتمول وتوكيله يف بيعها.الفصل السابع: رشاء منفعة من املتمول وتوكيله يف بيعها.
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األولالمبحث األول: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد.: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.اخلامتة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.



وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف باإلجارة، وأقسامها، وأهميتها.: التعريف باإلجارة، وأقسامها، وأهميتها.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: التعريف بالموصوف في الذمة.: التعريف بالموصوف في الذمة.- - 



٢٦٢٦



٢٧٢٧

التعريف باإلجارة، وأقسامهاالتعريف باإلجارة، وأقسامها، وأهميتها وأهميتها

ا. ا.املطلب األول: تعريف اإلجارة لغة واصطالحً املطلب األول: تعريف اإلجارة لغة واصطالحً

الفرع األول: اإلجارة لغة:الفرع األول: اإلجارة لغة:

قال ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهما بالمعنى. قال ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهما بالمعنى. 
ر. واألُجارة  ا، والمفعول مأجــور. واألجير: المســتأجَ ــرً رُ أَجْ رَ يأجُ ر. واألُجارة والفعــل أَجَ ا، والمفعول مأجــور. واألجير: المســتأجَ ــرً رُ أَجْ رَ يأجُ والفعــل أَجَ
جارة واألَجارة (مثلثة): ما أَعطيتَ من أجر. ولغة الكســر أشــهر وأفصح من  جارة واألَجارة (مثلثة): ما أَعطيتَ من أجر. ولغة الكســر أشــهر وأفصح من واإلِ واإلِ

لغتي الضم والفتحلغتي الضم والفتح(١).
وتأتي هذه المادة لمعانٍ عدة، منها:وتأتي هذه المادة لمعانٍ عدة، منها:

٢- جبر العظم الكسير. - جبر العظم الكسير.  ١- الكراء على العمل.  - الكراء على العمل.  
٤- الثواب- الثواب(٢). ٣- جزاء العمل.    - جزاء العمل.    

٥- مهر وصداق المرأة- مهر وصداق المرأة(٣)، قال الله تعالى: ، قال الله تعالى: نث   <   ?      مث(٤).

مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السالم هارون ٦٢٦٢/١، وينظر تاج العروس مادة ، وينظر تاج العروس مادة  مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السالم هارون    (١)
(أ ج ر).(أ ج ر).

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور ١٠١٠/٤. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور    (٢)
الصحاح، إسماعيل الجوهري ٥٧٦٥٧٦/٢، والمصباح المنير، أحمد الفيومي ، والمصباح المنير، أحمد الفيومي ١٠١٠/١، وتاج العروس، ، وتاج العروس،  الصحاح، إسماعيل الجوهري    (٣)

الزبيدي الزبيدي ٢٤٢٤/١٠١٠.
سورة النساء، اآلية: ٢٤٢٤. .  سورة النساء، اآلية:    (٤)



٢٨٢٨
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ا: ا:الفرع الثاين: اإلجارة اصطالحً الفرع الثاين: اإلجارة اصطالحً

تنوعت تعريفات الفقهــاء تنوعت تعريفات الفقهــاء  لإلجارة، لكنها متقاربة من حيث المعنى  لإلجارة، لكنها متقاربة من حيث المعنى 
ا في التعريف ال ير اآلخرون حاجةً  ا في التعريف ال ير اآلخرون حاجةً وإن اختلفت العبارات، فبعض الفقهاء يزيد قيودً وإن اختلفت العبارات، فبعض الفقهاء يزيد قيودً

لذكرها.لذكرها.
وفيما يلي نورد جملة من تعريفات الفقهاء لإلجارة، والتنبيه على بعض ما يلحظ وفيما يلي نورد جملة من تعريفات الفقهاء لإلجارة، والتنبيه على بعض ما يلحظ 

عليها، ثم محاولة التوفيق بينها في صيغة جامعة.عليها، ثم محاولة التوفيق بينها في صيغة جامعة.
أوالً الحنفيةأوالً الحنفية: عرف فقهاء الحنفية اإلجارة بتعريفات كثيرة، منها:: عرف فقهاء الحنفية اإلجارة بتعريفات كثيرة، منها:

١- «عقد على المنافع بعوض»- «عقد على المنافع بعوض»(١).
عن  الصحيحة  لإلجارة  المميزة  القيود  لبعض  إهماله  عن :  الصحيحة  لإلجارة  المميزة  القيود  لبعض  إهماله  التعريف:  على  يرد  التعريفما  على  يرد  ما 

اإلجارات الفاسدة.اإلجارات الفاسدة.
٢- «بيع منفعة معلومة بأجر معلوم»- «بيع منفعة معلومة بأجر معلوم»(٢).

ا يرد عليه ما أورد على التعريف السابق. ا يرد عليه ما أورد على التعريف السابق.هذا التعريف أيضً هذا التعريف أيضً
ثانيًا المالكيةثانيًا المالكية: فرق المالكية بين اإلجــارة والكراء. فاإلجارة هي: العقد على : فرق المالكية بين اإلجــارة والكراء. فاإلجارة هي: العقد على 
منافع اآلدمي وما ينقل من غير الســفن والحيوانات. والكــراء: هو العقد على منافع منافع اآلدمي وما ينقل من غير الســفن والحيوانات. والكــراء: هو العقد على منافع 

السفن والحيوانات وما ال ينقل كاألرضالسفن والحيوانات وما ال ينقل كاألرض(٣).

المبسوط، السرخسي ٧٤٧٤/١٥١٥، والهداية شرح البداية، المرغيناني ، والهداية شرح البداية، المرغيناني ٢٣١٢٣١/٣. المبسوط، السرخسي    (١)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٠٥١٠٥/٥. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    (٢)

مواهب الجليل، الحطاب ٣٩٠٣٩٠/٥. مواهب الجليل، الحطاب    (٣)



٢٩٢٩

تمهيدتمهيد

فمن تعريفاتهم:فمن تعريفاتهم:
١- «معاوضة على منافع األعيان»- «معاوضة على منافع األعيان»(١).

هذا التعريف يرد عليه أنه لم يذكر اإلجارة على األعمال، فهو غير جامع.هذا التعريف يرد عليه أنه لم يذكر اإلجارة على األعمال، فهو غير جامع.
٢- «بيع منفعة ما أمكن نقله غير ســفينة وحيوان ال يعقل، بعوض غير ناشــئ - «بيع منفعة ما أمكن نقله غير ســفينة وحيوان ال يعقل، بعوض غير ناشــئ 

عنه، بعضه يتبعض بتبعيضها»عنه، بعضه يتبعض بتبعيضها»(٢).
يؤخذ عليه أنه جعل تحديد المدة شــرطًا في كل إجــارة، فهو غير جامع؛ يؤخذ عليه أنه جعل تحديد المدة شــرطًا في كل إجــارة، فهو غير جامع؛ 
ا. ا.ألن اإلجارة قد تعقد على العمل دون المدة، كمن اســتأجر خياطًا ليخيط له ثوبً ألن اإلجارة قد تعقد على العمل دون المدة، كمن اســتأجر خياطًا ليخيط له ثوبً

ثالثًا الشافعيةثالثًا الشافعية: عرف الشافعية اإلجارة بأنها:: عرف الشافعية اإلجارة بأنها:
«عقد على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل واإلباحة، بعوض معلوم»«عقد على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل واإلباحة، بعوض معلوم»(٣).

يرد على هذا التعريف ما أورد على التعريفات الســابقة وهو أنه لم ينص على يرد على هذا التعريف ما أورد على التعريفات الســابقة وهو أنه لم ينص على 
إجارة األعمال.إجارة األعمال.

ا الحنابلة: من أبرز تعريفات الحنابلة تعريف البهوتي لإلجارة حيث يقول: : من أبرز تعريفات الحنابلة تعريف البهوتي لإلجارة حيث يقول:  ا الحنابلةرابعً رابعً
«اإلجــارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في «اإلجــارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في 

الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم»الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم»(٤).
اإلجارة؛  معنى  تبيين  في  وأوفاها  التعريفات  هذه  أشمل  التعريف  هذا  ولعل  اإلجارة؛   معنى  تبيين  في  وأوفاها  التعريفات  هذه  أشمل  التعريف  هذا  ولعل   
االعتراضات  من  وسالمته  غيرها،  عن  لإلجارة  المميزة  القيود  على  الشتماله  االعتراضات وذلك  من  وسالمته  غيرها،  عن  لإلجارة  المميزة  القيود  على  الشتماله  وذلك 

الواردة على ما قبله من التعريفات. الواردة على ما قبله من التعريفات. 
التلقين ١٥٨١٥٨/٢. التلقين    (١)

حدود ابن عرفة ٥١٦٥١٦/٢. حدود ابن عرفة    (٢)
مغني المحتاج ٤٠٣٤٠٣/٢. مغني المحتاج    (٣)

الروض المربع ٢٩٣٢٩٣/٥، وشرح منتهى اإلرادات، البهوتي ، وشرح منتهى اإلرادات، البهوتي ٣٦٥٣٦٥/٢. الروض المربع    (٤)



٣٠٣٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

رشح التعريف:رشح التعريف:
قوله: (عقد).قوله: (عقد). العقد هو: «عبارة عن انضمام كالم أحد العاقدين إلى اآلخر على  العقد هو: «عبارة عن انضمام كالم أحد العاقدين إلى اآلخر على 

ا»(١)، وهو جنس في التعريف.، وهو جنس في التعريف. ا»وجه يظهر أثره في المحل شرعً وجه يظهر أثره في المحل شرعً
قوله: (على منفعة).قوله: (على منفعة). يخرج به العقد الوارد على األعيان كالبيع والهبة. يخرج به العقد الوارد على األعيان كالبيع والهبة.

قولــه: (مباحة).قولــه: (مباحة). أي إباحة مطلقة بال ضرورة، وهو قيــد احترز به عن المنفعة  أي إباحة مطلقة بال ضرورة، وهو قيــد احترز به عن المنفعة 
المحرمة كاإلجارة على البغاء والزمر والنياحة، ونحو ذلك من كل منفعة محرمة.المحرمة كاإلجارة على البغاء والزمر والنياحة، ونحو ذلك من كل منفعة محرمة.

قولــه: (معلومة).قولــه: (معلومة). قيد احترز به عن الجعالة على عمل مجهول، واحترز به عن  قيد احترز به عن الجعالة على عمل مجهول، واحترز به عن 
اإلجارة على منفعة مجهولة؛ إذ إنه ال يجوز العقد عليها لما فيها من غرر.اإلجارة على منفعة مجهولة؛ إذ إنه ال يجوز العقد عليها لما فيها من غرر.

قوله: (مدة معلومة)قوله: (مدة معلومة). أفاد وجوب تعيين المدة كيوم أو شهر أو سنة.. أفاد وجوب تعيين المدة كيوم أو شهر أو سنة.
قوله: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة)قوله: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة). أفاد وجوب تعيين العين المشتملة . أفاد وجوب تعيين العين المشتملة 

، أو وصفها بما يميزها ويوضحها.  ، أو وصفها بما يميزها ويوضحها. على المنفعة بالرؤية مثالً على المنفعة بالرؤية مثالً
قوله: (أو عمل معلــوم)قوله: (أو عمل معلــوم). هذا أحد نوعي اإلجارة وهو اإلجارة على األعمال؛ . هذا أحد نوعي اإلجارة وهو اإلجارة على األعمال؛ 
لم من هذا التعريف أن اإلجارة نوعان: إجارة على المنافع، وإجارة على األعمال. لم من هذا التعريف أن اإلجارة نوعان: إجارة على المنافع، وإجارة على األعمال.فعُ فعُ

قوله: (بعوض)قوله: (بعوض) قيد يخرج به ما كان من غير عوض كهبة المنافع، والعارية. قيد يخرج به ما كان من غير عوض كهبة المنافع، والعارية.
. . قيد يخرج به كل ما كان العوض فيه مجهوالً قوله: (معلوم)قوله: (معلوم) قيد يخرج به كل ما كان العوض فيه مجهوالً

املطلب الثاين: أقسام اإلجارة.املطلب الثاين: أقسام اإلجارة.
ا ألحوال الصيغة أو الصفات  ا ألحوال الصيغة أو الصفات لإلجارة تقســيمات عديدة باعتبارات مختلفة تبعً لإلجارة تقســيمات عديدة باعتبارات مختلفة تبعً
أو الشروط المتعلقة بكل من المنفعة أو األجرة، ويهمنا هنا تقسيمها بالنظر إلى المحل أو الشروط المتعلقة بكل من المنفعة أو األجرة، ويهمنا هنا تقسيمها بالنظر إلى المحل 

المعقود عليه، فجر تقسيمها إلى نوعين:المعقود عليه، فجر تقسيمها إلى نوعين:
البناية شرح الهداية ٤/٨. البناية شرح الهداية    (١)
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النوع األولالنوع األول: ترد فيه اإلجارة على منافع األعيان.: ترد فيه اإلجارة على منافع األعيان.
النوع الثانيالنوع الثاني: ترد فيه اإلجارة على منافع اإلنسان، أي على عمله.: ترد فيه اإلجارة على منافع اإلنسان، أي على عمله.

قال عالء الدين الكاســاني: «وذكر بعض المشــايخ أن اإلجارة نوعان: إجارة قال عالء الدين الكاســاني: «وذكر بعض المشــايخ أن اإلجارة نوعان: إجارة 
على المنافع، وإجارة على األعمال، وفســر النوعين بما ذكرنا، وجعل المعقود عليه على المنافع، وإجارة على األعمال، وفســر النوعين بما ذكرنا، وجعل المعقود عليه 

في أحد النوعين المنفعة، وفي اآلخر العمل»في أحد النوعين المنفعة، وفي اآلخر العمل»(١).
وجاء في وجاء في مجلة األحــكام العدليةمجلة األحــكام العدلية: «اإلجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: : «اإلجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: 
النــوع األولالنــوع األول: عقد اإلجارة الوارد علــى منافع األعيان ... إلخ : عقد اإلجارة الوارد علــى منافع األعيان ... إلخ والنــوع الثانيوالنــوع الثاني: عقد : عقد 
لة،  مَ لة، اإلجارة الوارد على العمل، وهنا يقال للمأجور: (أجير) كاستئجار الخدمة، والعَ مَ اإلجارة الوارد على العمل، وهنا يقال للمأجور: (أجير) كاستئجار الخدمة، والعَ
واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل؛ حيث إن إعطاء السلعة للخياط واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل؛ حيث إن إعطاء السلعة للخياط 
ا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند  ا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند مثالً ليخيط ثوبً مثالً ليخيط ثوبً

الخياط استصناع»الخياط استصناع»(٢).
األعيان  منافع  على  إجارة  إلى  اإلجارة  قسم  أنه  البهوتي  تعريف  من  األعيان ويفهم  منافع  على  إجارة  إلى  اإلجارة  قسم  أنه  البهوتي  تعريف  من  ويفهم 
مباحة  منفعة  على  عقد  «اإلجارة  قال:  حيث  (اإلنسان)  األعمال  منافع  على  مباحة وإجارة  منفعة  على  عقد  «اإلجارة  قال:  حيث  (اإلنسان)  األعمال  منافع  على  وإجارة 
بعوض  معلوم  عمل  أو  الذمة،  في  موصوفة  أو  معينة  عين  من  معلومة،  مدة  بعوض معلومة،  معلوم  عمل  أو  الذمة،  في  موصوفة  أو  معينة  عين  من  معلومة،  مدة  معلومة، 

معلوم»معلوم»(٣).
 وفيما يلي عرض مفصل لنوعي اإلجارة كما سبق ذكره في التقسيم: وفيما يلي عرض مفصل لنوعي اإلجارة كما سبق ذكره في التقسيم:

النوع األول: اإلجارة الواردة عىل منافع األعيان: النوع األول: اإلجارة الواردة عىل منافع األعيان: 

المقصود منه في هذا النوع من اإلجارة هو منفعة العين؛ كإجارة الدور والمنازل المقصود منه في هذا النوع من اإلجارة هو منفعة العين؛ كإجارة الدور والمنازل 
بدائع الصنائع، الكاساني ١٧٤١٧٤/٤. بدائع الصنائع، الكاساني    (١)

مجلة األحكام العدلية (المادة رقم ٤٢١٤٢١).). مجلة األحكام العدلية (المادة رقم    (٢)
شرح منتهى اإلرادات، البهوتي ٣٦٥٣٦٥/٢. شرح منتهى اإلرادات، البهوتي    (٣)
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للسكنى، والدواب للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس وغيرها؛ حيث يتم دفع للسكنى، والدواب للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس وغيرها؛ حيث يتم دفع 
هذه األعيان لمن يستخدمها مدة معلومة، لقاء عوض معلوم.هذه األعيان لمن يستخدمها مدة معلومة، لقاء عوض معلوم.

ويمكن تقسيم اإلجارة على منافع األعيان إلى قسمين:ويمكن تقسيم اإلجارة على منافع األعيان إلى قسمين:
القسم األولالقسم األول: اإلجارة الواردة على عين قائمة معينة.: اإلجارة الواردة على عين قائمة معينة.

القسم الثانيالقسم الثاني: اإلجارة الواردة على عين موصوفة في الذمة.: اإلجارة الواردة على عين موصوفة في الذمة.
قال المنهاجي: «اإلجارة نوعان:قال المنهاجي: «اإلجارة نوعان:

واردة على العين: كإجارات العقارات، وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل  واردة على العين: كإجارات العقارات، وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل -   -١
ا بعينه للخياطة أو غيرها. ا بعينه للخياطة أو غيرها.أو الركوب، أو شخصً أو الركوب، أو شخصً

واردة على الذمة: كاستئجار دابة موصوفة، وكما إذا التزم للغير خياطة  واردة على الذمة: كاستئجار دابة موصوفة، وكما إذا التزم للغير خياطة -   -٢
أو بناء»أو بناء»(١).

هذا وإن التقسيم الثنائي لإلجارة إلى معينة وموصوفة في الذمة أورده الحنابلة هذا وإن التقسيم الثنائي لإلجارة إلى معينة وموصوفة في الذمة أورده الحنابلة 
ثالثيا وذلك على النحو التالي:ثالثيا وذلك على النحو التالي:

قال ابن مفلح في قال ابن مفلح في الفروعالفروع: «اإلجارة أقسام:: «اإلجارة أقسام:
ا  دوامً أو  ابتداء،  نفعها  بتعطل  وتنفسخ  كالمبيع،  فهي  معينة  عين  إجارة  ا -  دوامً أو  ابتداء،  نفعها  بتعطل  وتنفسخ  كالمبيع،  فهي  معينة  عين  إجارة   -١

فيما بقي.فيما بقي.
م، ومتى غصبت  لَ إجارة عين موصوفة في الذمة فيشترط صفات السَّ م، ومتى غصبت -  لَ إجارة عين موصوفة في الذمة فيشترط صفات السَّ  -٢
(المستأجر)  فللمكتري  تعذر  فإن  بدلها،  لزمه  تعيبت  أو  تلفت  (المستأجر) أو  فللمكتري  تعذر  فإن  بدلها،  لزمه  تعيبت  أو  تلفت  أو 

الفسخ، وتفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة.الفسخ، وتفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة.

جواهر العقود والشروط، المنهاجي ٢٦٠٢٦٠/١. جواهر العقود والشروط، المنهاجي    (١)
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عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف، كخياطة. ويشترط  عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف، كخياطة. ويشترط -   -٣
ضبطه بما ال يختلف»ضبطه بما ال يختلف»(١).

فأما القسم األولفأما القسم األول: وهو إجارة عين معينة فهي التي يكون محلها معينًا إما بالرؤية : وهو إجارة عين معينة فهي التي يكون محلها معينًا إما بالرؤية 
أو اإلشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره؛ بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء أو اإلشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره؛ بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء 

ا.  ا وإجارة هذا المنزل عامً ا. المنفعة منه بذاته كإجارة هذه السيارة شهرً ا وإجارة هذا المنزل عامً المنفعة منه بذاته كإجارة هذه السيارة شهرً
يكون  التي  فهي  الذمة  في  موصوفة  عين  إجارة  وهو  يكون :  التي  فهي  الذمة  في  موصوفة  عين  إجارة  وهو  الثاني:  القسم  الثانيوأما  القسم  وأما 
يقتضي  فال  بينهما؛  التنازع  تمنع  بأوصاف  موصوفة  بل  معينة،  غير  عينًا  يقتضي محلها  فال  بينهما؛  التنازع  تمنع  بأوصاف  موصوفة  بل  معينة،  غير  عينًا  محلها 
عين  أي  بتقديم  ذمته  تبرأ  بل  للمستأجر،  معينة  عين  بتسليم  المؤجر  إلزام  عين العقد  أي  بتقديم  ذمته  تبرأ  بل  للمستأجر،  معينة  عين  بتسليم  المؤجر  إلزام  العقد 
دينًا  الموصوفة  العين  منافع  فتكون  بينهما،  عليها  المتفق  الصفات  فيها  دينًا توافرت  الموصوفة  العين  منافع  فتكون  بينهما،  عليها  المتفق  الصفات  فيها  توافرت 

في ذمة المؤجر.في ذمة المؤجر.
النوع الثاين: اإلجارة الواردة عىل العمل:النوع الثاين: اإلجارة الواردة عىل العمل:

 إن اإلجارة على عمل األشخاص هي أحد نوعي اإلجارة عند جمهور الفقهاء،  إن اإلجارة على عمل األشخاص هي أحد نوعي اإلجارة عند جمهور الفقهاء، 
كما تقدم قريبًا في كالم المنهاجي وغيره.كما تقدم قريبًا في كالم المنهاجي وغيره.

والمراد بالعمل هنا الفعل الصادر من اإلنســان، سواء كان عمالً بدنيا؛ كحمل والمراد بالعمل هنا الفعل الصادر من اإلنســان، سواء كان عمالً بدنيا؛ كحمل 
المتاع وصياغة الثوب، أو كان نتاج جهدٍ نظريٍّ كالترافع عند القاضي.المتاع وصياغة الثوب، أو كان نتاج جهدٍ نظريٍّ كالترافع عند القاضي.

ا، فجائز اإلجارة  ا، فجائز اإلجارة وضابط المشروع فيه (كل عمل فيه منفعة، وكان عمله مباحً وضابط المشروع فيه (كل عمل فيه منفعة، وكان عمله مباحً
من  والفكرية؛  اليدوية  والمهارات  الحرف  أرباب  بين  شائع  العقد  وهذا  من ،  والفكرية؛  اليدوية  والمهارات  الحرف  أرباب  بين  شائع  العقد  وهذا  فيه)فيه)(٢)، 
والشخص  خدماتهم.  إلى  المجتمع  يحتاج  ممن  وغيرهم،  ومهندسين  وأطباء  والشخص صناع  خدماتهم.  إلى  المجتمع  يحتاج  ممن  وغيرهم،  ومهندسين  وأطباء  صناع 

ا. ا.المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرً المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرً

الفروع، ابن مفلح ٤٤٠٤٤٠/٤، ، ٤٤١٤٤١. الفروع، ابن مفلح    (١)
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر ٧٥٥٧٥٥/٢. الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر    (٢)
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ا إلى قسمين: ا إلى قسمين:هذا ويمكن تقسيم اإلجارة الواردة على األعمال أيضً هذا ويمكن تقسيم اإلجارة الواردة على األعمال أيضً
معلومة، - -  مدة  في  عليه  العقد  يقع  الذي  وهو  المعين:  األجير  معلومة، :  مدة  في  عليه  العقد  يقع  الذي  وهو  المعين:  األجير  األول:  األولالقسم  القسم 

وهو على نوعين:وهو على نوعين:
األول: وهو الذي يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة، : وهو الذي يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة،  األول   
ا، وسمي خاصا الختصاص  ا، أو شهرً ا، وسمي خاصا الختصاص أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية؛ يومً ا، أو شهرً أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية؛ يومً

المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناسالمستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس(١). . 
والثاني: األجير المشترك المعين لعمل مخصوص؛ كأن يقول: أجرتك أيها : األجير المشترك المعين لعمل مخصوص؛ كأن يقول: أجرتك أيها  والثاني   
ا بعينه  ا بعينه الخياط أنت لخياطة هذا الثوب، قال النووي: «وكمن استأجر شخصً الخياط أنت لخياطة هذا الثوب، قال النووي: «وكمن استأجر شخصً
لخياطة ثوب»لخياطة ثوب»(٢). وهذا يستحق األجرة بالعمل وينفسخ العقد بوفاته؛ لتعين . وهذا يستحق األجرة بالعمل وينفسخ العقد بوفاته؛ لتعين 

األجير في العقد.األجير في العقد.
على - -  معه  العقد  يقع  الذي  وهو  المعين:  غير  المشترك  األجير  على :  معه  العقد  يقع  الذي  وهو  المعين:  غير  المشترك  األجير  الثاني:  الثانيالقسم  القسم 

مكان  إلى  شيء  وحمل  حائط،  وبناء  ثوب،  كخياطة  ذمته؛  في  معين  مكان عمل  إلى  شيء  وحمل  حائط،  وبناء  ثوب،  كخياطة  ذمته؛  في  معين  عمل 
معين؛ بحيث ال يستحق جميع نفعه في مدة العقد، وإنما يلتزم في تلك المدة معين؛ بحيث ال يستحق جميع نفعه في مدة العقد، وإنما يلتزم في تلك المدة 
بعد  إال  األجرة  يستحق  وال  بغيره.  أو  بنفسه  إما  عليه  المتفق  العمل  بعد بتنفيذ  إال  األجرة  يستحق  وال  بغيره.  أو  بنفسه  إما  عليه  المتفق  العمل  بتنفيذ 
ا ألنه يمكنه أن يعمل ألكثر من شخص في المدة  ا ألنه يمكنه أن يعمل ألكثر من شخص في المدة إتمام العمل. وسمي مشتركً إتمام العمل. وسمي مشتركً

نفسها، فيشترك المستأجرون له في هذه المدة في منفعته، واستحقاقهانفسها، فيشترك المستأجرون له في هذه المدة في منفعته، واستحقاقها(٣).
وذلك كأن تقول لزيد: اتفقت معك على أن تقوم بتخصيص شخص مواصفاته وذلك كأن تقول لزيد: اتفقت معك على أن تقوم بتخصيص شخص مواصفاته   
كذا ليقوم بخدمتي أو تطبيبي لمدة سنة بمبلغ كذا، أو إلجراء عملية جراحية، كذا ليقوم بخدمتي أو تطبيبي لمدة سنة بمبلغ كذا، أو إلجراء عملية جراحية، 
أو لتعليم شخص في تخصص كذا، وتكون األجرة لكل فصل أو سنة كذا. أو لتعليم شخص في تخصص كذا، وتكون األجرة لكل فصل أو سنة كذا. 

المغني، ابن قدامة ١٠٥١٠٥/٦. المغني، ابن قدامة    (١)
روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٧٣١٧٣/٥. .  روضة الطالبين وعمدة المفتين    (٢)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٣)



٣٥٣٥

تمهيدتمهيد

يقوم  آخر  بشخص  يأتي  أو  عليه،  المتفق  بالعمل  زيد  يقوم  أن  يجوز  يقوم وحينئذ  آخر  بشخص  يأتي  أو  عليه،  المتفق  بالعمل  زيد  يقوم  أن  يجوز  وحينئذ 
مقامه تتوافر فيه المواصفات المطلوبة. مقامه تتوافر فيه المواصفات المطلوبة. 

قال النووي: «وواردة على الذمة، كمن استأجر دابة موصوفة للركوب، أو الحمل، قال النووي: «وواردة على الذمة، كمن استأجر دابة موصوفة للركوب، أو الحمل، 
أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب، أو بناء الحائط»أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب، أو بناء الحائط»(١).

املطلب الثالث: أمهية إجارة املوصوف يف الذمة كعقد متوييل.املطلب الثالث: أمهية إجارة املوصوف يف الذمة كعقد متوييل.
إن عقد اإلجارة من العقود المهمة التي أباحها الشــرع الحكيم، والتي حظيت إن عقد اإلجارة من العقود المهمة التي أباحها الشــرع الحكيم، والتي حظيت 

ا من الفقهاء. ا كبيرً ا من الفقهاء.بوفرة من النصوص الشرعية في كافة جوانبها، ولقيت اهتمامً ا كبيرً بوفرة من النصوص الشرعية في كافة جوانبها، ولقيت اهتمامً
وإباحة عقد اإلجارة ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماعوإباحة عقد اإلجارة ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع(٢)، والعمل المتوارث في ، والعمل المتوارث في 
كافة البالد واألمصار منذ عصر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، فهي من عقــود المنافع التي ترد على كافة البالد واألمصار منذ عصر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، فهي من عقــود المنافع التي ترد على 

منافع األشياء حينًا ومنافع اإلنسان حينًا آخر.منافع األشياء حينًا ومنافع اإلنسان حينًا آخر.
ومصدر االهتمام بهذا العقد له جوانب متعددة: دينية، واقتصادية، واجتماعية، ومصدر االهتمام بهذا العقد له جوانب متعددة: دينية، واقتصادية، واجتماعية، 
ولعل المهم هنا هو التركيز على الجانب االقتصادي؛ ذلك أن عقد اإلجارة كما يحقق ولعل المهم هنا هو التركيز على الجانب االقتصادي؛ ذلك أن عقد اإلجارة كما يحقق 
ا لألعيان، والطاقات البشــرية بالعمل واستغالل المهارات فإنه يلبي  ا ناجحً ا لألعيان، والطاقات البشــرية بالعمل واستغالل المهارات فإنه يلبي اســتثمارً ا ناجحً اســتثمارً
ا أساسيا في الحياة االقتصادية اليومية لألمة:  ا أساسيا في الحياة االقتصادية اليومية لألمة: حاجات ضرورية للمجتمع تمثل عنصرً حاجات ضرورية للمجتمع تمثل عنصرً

كالسكن، ووسائل النقل ونحو ذلك.كالسكن، ووسائل النقل ونحو ذلك.
كمــا تبدو أهميتهــا - وبخاصة إجــارة الموصوف في الذمة - في اســتثمار كمــا تبدو أهميتهــا - وبخاصة إجــارة الموصوف في الذمة - في اســتثمار 
الطاقات البشــرية في المهارات، واألمور الحرفية التي يجيدها البعض، ويحتاج الطاقات البشــرية في المهارات، واألمور الحرفية التي يجيدها البعض، ويحتاج 

روضة الطالبين ١٧٣١٧٣/٥. .  روضة الطالبين    (١)
قال الله تعالى: نث   6   7   8   9   :      مث [الطالق/ [الطالق/ ٦]. وفي قصة الهجرة: استأجر . وفي قصة الهجرة: استأجر  قال الله تعالى:    (٢)
رجالً من بني الديل. وغير ذلك، وقال ابن المنذر: «اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله رجالً من بني الديل. وغير ذلك، وقال ابن المنذر: «اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله 

من علماء األمة».من علماء األمة».
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أن أن يمول ضرورياته واحتياجاته من نتاج جهده، فيتم ذلك عن طريق التعاقد للعمل مع يمول ضرورياته واحتياجاته من نتاج جهده، فيتم ذلك عن طريق التعاقد للعمل مع 
(المنتفع بالعمل) على األجر إلكمال احتياجاته، وإشباع رغباته، وبهذا يحصل قضاء (المنتفع بالعمل) على األجر إلكمال احتياجاته، وإشباع رغباته، وبهذا يحصل قضاء 

االحتياجات على كافة المستويات.االحتياجات على كافة المستويات.
وتجدر اإلشــارة إلى أن فقهاءنا قد ذكروا في كتبهم هذه العالقة التكاملية بين وتجدر اإلشــارة إلى أن فقهاءنا قد ذكروا في كتبهم هذه العالقة التكاملية بين 

طرفي اإلجارة.طرفي اإلجارة.
يقول ابن قدامة: «الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد على يقول ابن قدامة: «الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد على 
األعيــان وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع، وال يخفى ما بالناس من حاجة إلى ذلك، األعيــان وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع، وال يخفى ما بالناس من حاجة إلى ذلك، 
فإنــه ليس لكل أحد دار يملكها، وال يقدر كل مســافر على بعير أو دابة يملكها، وال يلزم فإنــه ليس لكل أحد دار يملكها، وال يقدر كل مســافر على بعير أو دابة يملكها، وال يلزم 
ا، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر،  ا، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، أصحاب األمالك إســكانهم وحملهم تطوعً أصحاب األمالك إســكانهم وحملهم تطوعً
ــا به، فال بد من اإلجارة لذلك، بل ذلك  ــا به، فال بد من اإلجارة لذلك، بل ذلك وال يمكــن كل أحد عمل ذلك، وال يجد متطوعً وال يمكــن كل أحد عمل ذلك، وال يجد متطوعً

ا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع ..»(١). ا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع ..»مما جعله الله تعالى طريقً مما جعله الله تعالى طريقً
ويقول الكاساني: «إن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم إلى ويقول الكاساني: «إن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم إلى 
اإلجارة ماسة؛ ألن كل واحد ال يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها اإلجارة ماسة؛ ألن كل واحد ال يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها 
أو دابة مملوكة يركبها، وقد ال يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن وال بالهبة واإلعارة، أو دابة مملوكة يركبها، وقد ال يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن وال بالهبة واإلعارة، 
ألن نفس كل واحد ال تســمح بذلك فيحتاج إلى اإلجــارة فجوزت بخالف القياس ألن نفس كل واحد ال تســمح بذلك فيحتاج إلى اإلجــارة فجوزت بخالف القياس 

لَم ونحوه»(٢). لَم ونحوه»لحاجة الناس كالسَّ لحاجة الناس كالسَّ
وفي عصرنا الحاضر بدأت المصارف اإلســالمية تمــارس صيغة اإلجارة - وفي عصرنا الحاضر بدأت المصارف اإلســالمية تمــارس صيغة اإلجارة - 
وبخاصة إجارة الموصوف في الذمة - كأحد صيغ اســتثمار األموال وتمويل رجال وبخاصة إجارة الموصوف في الذمة - كأحد صيغ اســتثمار األموال وتمويل رجال 
األعمال، وهي تعتبر اليوم من أهم الصيغ االســتثمارية والتمويلية لد المؤسسات األعمال، وهي تعتبر اليوم من أهم الصيغ االســتثمارية والتمويلية لد المؤسسات 
المالية اإلســالمية، ومن أهــم المنتجات المرنة لألوراق الماليــة؛ حيث تصاغ منها المالية اإلســالمية، ومن أهــم المنتجات المرنة لألوراق الماليــة؛ حيث تصاغ منها 

المغني، ابن قدامة ٥/٦. المغني، ابن قدامة    (١)
بدائع الصنائع، الكاساني ١٧٤١٧٤/٤. بدائع الصنائع، الكاساني    (٢)
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صكــوك اإلجارة التي تعتبر من أنجــح األوراق المالية وأكثرهــا مرونة وقدرة على صكــوك اإلجارة التي تعتبر من أنجــح األوراق المالية وأكثرهــا مرونة وقدرة على 
اســتيعاب متطلبات العصر، كما أنها أحد الحلول الرائدة لمشــكلة وفرة السيولة في اســتيعاب متطلبات العصر، كما أنها أحد الحلول الرائدة لمشــكلة وفرة السيولة في 
المصارف اإلســالمية، لما تتمتع به من درجة عالية من االستقرار والثبات في العائد، المصارف اإلســالمية، لما تتمتع به من درجة عالية من االستقرار والثبات في العائد، 

.(١)مقارنة باألدوات االستثمارية األخرمقارنة باألدوات االستثمارية األخر
وألجل ما تقدم بدأت المؤسسات المالية اإلسالمية بتطبيق اإلجارة في نطاق وألجل ما تقدم بدأت المؤسسات المالية اإلسالمية بتطبيق اإلجارة في نطاق 
التمويل بمنافع األشياء، سواء اإلجارة التشغيلية أم اإلجارة المنتهية بالتمليك، وساعد التمويل بمنافع األشياء، سواء اإلجارة التشغيلية أم اإلجارة المنتهية بالتمليك، وساعد 
ذلك على التخفيف مــن التعويل على المرابحة، لما في التأجيــر من مزايا للطرفين ذلك على التخفيف مــن التعويل على المرابحة، لما في التأجيــر من مزايا للطرفين 

(المصرف، والمتعامل معه).(المصرف، والمتعامل معه).
ثم بادرت المؤسسات المالية اإلسالمية إلى تطوير منتجات (إجارة الموصوف ثم بادرت المؤسسات المالية اإلسالمية إلى تطوير منتجات (إجارة الموصوف 
في الذمة) في نطاق التمويل اآلجل بمنافع األشــخاص، في مجال التطبيب والتعليم في الذمة) في نطاق التمويل اآلجل بمنافع األشــخاص، في مجال التطبيب والتعليم 
والترحال للسياحة العادية أو أداء العمرة أو الحج أو إقامة الحفالت أو التمويل بتذاكر والترحال للسياحة العادية أو أداء العمرة أو الحج أو إقامة الحفالت أو التمويل بتذاكر 

السفر وحدها، وكذلك منفعة االتصاالت وغير ذلك. السفر وحدها، وكذلك منفعة االتصاالت وغير ذلك. 
ر (المصرف اإلسالمي)  ر (المصرف اإلسالمي) وإجارة الموصوف في الذمة تلبي حاجة كل من المؤجِّ وإجارة الموصوف في الذمة تلبي حاجة كل من المؤجِّ
ر (المصرف اإلسالمي) فمن جهة أنه قادر على  ر (المصرف اإلسالمي) فمن جهة أنه قادر على أما تلبيتها لحاجة المؤجِّ والمستأجر؛ والمستأجر؛ أما تلبيتها لحاجة المؤجِّ
توفيــر عين يؤجرها، لكنه يريد التوثق ممن يســتأجرها، فيحتاج إلى أن يعقد إجارة توفيــر عين يؤجرها، لكنه يريد التوثق ممن يســتأجرها، فيحتاج إلى أن يعقد إجارة 
موصوفة في ذمته ثم يتملكها ويســلمها، فيكون هــذا العقد أقو ضمانة لحقه من موصوفة في ذمته ثم يتملكها ويســلمها، فيكون هــذا العقد أقو ضمانة لحقه من 
ضمان حقه بحصوله على وعد باالستئجار ممن له رغبة في استئجار عين ما، حيث ضمان حقه بحصوله على وعد باالستئجار ممن له رغبة في استئجار عين ما، حيث 

إن الوعد ال يلزم الواعد بالتعاقد.إن الوعد ال يلزم الواعد بالتعاقد.
وأما تلبيتها لحاجة المســتأجر فمن جهة أنه يتأكد مــن إمكان الحصول على وأما تلبيتها لحاجة المســتأجر فمن جهة أنه يتأكد مــن إمكان الحصول على 
المنفعــة بقوة العقد ال بمجرد الوعد، ويضمن اســتمرار االنتفــاع، ألن هالك العين المنفعــة بقوة العقد ال بمجرد الوعد، ويضمن اســتمرار االنتفــاع، ألن هالك العين 

صكوك اإلجارة، حامد ميرة ص١٢١٢. صكوك اإلجارة، حامد ميرة ص   (١)
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

المسلمة للمســتأجر إجارة الموصوف في الذمة ال يؤدي النفساخ اإلجارة، بل يلزم المسلمة للمســتأجر إجارة الموصوف في الذمة ال يؤدي النفساخ اإلجارة، بل يلزم 
المؤجر تقديم منفعة مماثلة لها ليستمر انتفاع المستأجر بهاالمؤجر تقديم منفعة مماثلة لها ليستمر انتفاع المستأجر بها(١).

ص٩٠٩٠- -  غدة  أبي  الستار  لعبد  بحث  الذمة،  في  الموصوفة  لإلجارة  العملية  التطبيقات  ينظر:  ص  غدة  أبي  الستار  لعبد  بحث  الذمة،  في  الموصوفة  لإلجارة  العملية  التطبيقات  ينظر:   (١)
بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. 



٣٩٣٩

التعريف بالموصوف في الذمةالتعريف بالموصوف في الذمة

املطلب األول: التعريف باعتبار مفرداته.املطلب األول: التعريف باعتبار مفرداته.

الفرع األول: تعريف املوصوف يف اللغة واالصطالح:الفرع األول: تعريف املوصوف يف اللغة واالصطالح:

: تعريف الموصوف لغة: : تعريف الموصوف لغةأوالً أوالً
ه  ا وصفــة، إذا نعته وحالَّ ف الشــيء يصفه وصفً صَ ه اســم مفعول من الفعل وَ ا وصفــة، إذا نعته وحالَّ ف الشــيء يصفه وصفً صَ اســم مفعول من الفعل وَ

. .. وهو فعل متعدٍّ ه وأظهر حاله وبين هيئته(١). وهو فعل متعدٍّ ه وأظهر حاله وبين هيئتهوجالَّ وجالَّ
ف  رِ هُ وأُبِينَ عن هيئته حتى عُ رُ لِّيَ أَمْ ف فالموصوف هو الشــيء المنعوت الذي جُ رِ هُ وأُبِينَ عن هيئته حتى عُ رُ لِّيَ أَمْ فالموصوف هو الشــيء المنعوت الذي جُ

. .بعد أن كان مجهوالً بعد أن كان مجهوالً
ا: اثانيًا: تعريف الموصوف اصطالحً ثانيًا: تعريف الموصوف اصطالحً

إن الناظر في كالم الفقهاء المتقدمين يجد أنهم عندما يتكلمون عن بيع الغائب إن الناظر في كالم الفقهاء المتقدمين يجد أنهم عندما يتكلمون عن بيع الغائب 
ــلَم يضبطون الموصوف - سواء كان ثمنًا أو مثمنًا - بأنه:  ــلَم يضبطون الموصوف - سواء كان ثمنًا أو مثمنًا - بأنه: أو البيع بالصفة أو عقد السَّ أو البيع بالصفة أو عقد السَّ
الذي علم وعرف جنسه ونوعه وقدره وهيئته، فبان أمره وظهرالذي علم وعرف جنسه ونوعه وقدره وهيئته، فبان أمره وظهر(٢). ولعلهم اكتفوا بهذا . ولعلهم اكتفوا بهذا 
ص٦٦١٦٦١، ،  المنير  والمصباح  ص،  المنير  والمصباح   ،٦١٦١٦١٦١/١ العروس  وتاج  العروس ،  وتاج   ،٣٥٦٣٥٦/٩ العرب  لسان  انظر:  العرب   لسان  انظر:   (١)

والمعجم الوسيط والمعجم الوسيط ١٠٣٦١٠٣٦/٢. . 
 ، ،٣/٥ الصنائع  وبدائع  الصنائع ،  وبدائع   ،٣٠٩٣٠٩/٦ القدير  فتح  وشرح  القدير ،  فتح  وشرح   ،٤٧٦٤٧٦/١ المحتار  رد  حاشية  انظر:  المحتار   رد  حاشية  انظر:   (٢)
 ، ،٨٥٨٥/٤-٨٦٨٦ للقفال  العلماء  وحلية  للقفال ،  العلماء  وحلية   ،٢٠٢٢٠٢/٢ المجتهد  وبداية  المجتهد ،  وبداية   ،٢٥٥٢٥٥/٣ والمدونة والمدونة 

والمهذب والمهذب ٣٥٠٣٥٠/١، والمغني ، والمغني ٣٣٣٣/٦. . 



٤٠٤٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

القدر في بيان الموصوف ولم يعتنوا بذكر تعريف له يحدد ماهيته - كما جرت عادتهم القدر في بيان الموصوف ولم يعتنوا بذكر تعريف له يحدد ماهيته - كما جرت عادتهم 
في ضبــط المصطلحات الفقهية - ألجل وضوح المراد بالموصوف في اصطالحهم في ضبــط المصطلحات الفقهية - ألجل وضوح المراد بالموصوف في اصطالحهم 

لقرب معناه عندهم من المعنى اللغوي له. لقرب معناه عندهم من المعنى اللغوي له. 
الفرع الثاين: تعريف الذمة يف اللغة واالصطالح:الفرع الثاين: تعريف الذمة يف اللغة واالصطالح:

: تعريف الذمة لغة: : تعريف الذمة لغة:أوالً أوالً
ترد الذمة في اللغة لعدة معانٍ من أقربها عالقة بموضوعنا ما يأتي:ترد الذمة في اللغة لعدة معانٍ من أقربها عالقة بموضوعنا ما يأتي:

كل حق وحرمة تلزمك مذمة إذا ضيعتها(١). كل حق وحرمة تلزمك مذمة إذا ضيعتها-   -١
سمي  وبه  ضماني،  في  أي  ذمتي،  في  هو  كقولك:  والكفالة،  الضمان  سمي -  وبه  ضماني،  في  أي  ذمتي،  في  هو  كقولك:  والكفالة،  الضمان   -٢

أهل الذمة كذلك؛ ألنهم في ضمان المسلمينأهل الذمة كذلك؛ ألنهم في ضمان المسلمين(٢). . 
فتبين مما سبق أن الذمة تأتي بمعنى الحق والحرمة والعهد والضمان والكفالة، فتبين مما سبق أن الذمة تأتي بمعنى الحق والحرمة والعهد والضمان والكفالة، 
وهذه المعاني هي األقرب من غيرها إلــى المعامالت المالية التي نحن بصدد بحث وهذه المعاني هي األقرب من غيرها إلــى المعامالت المالية التي نحن بصدد بحث 
جزء منها فيما يتعلق بالموصوف في الذمة، فمن تعاقد على موصوف في الذمة، فكأنه جزء منها فيما يتعلق بالموصوف في الذمة، فمن تعاقد على موصوف في الذمة، فكأنه 
قال: لك حق وعهد وضمان عليَّ أن آتيك بما تعاقدنا عليه بحسب الصفة المنصوص قال: لك حق وعهد وضمان عليَّ أن آتيك بما تعاقدنا عليه بحسب الصفة المنصوص 

عليها في العقد. عليها في العقد. 
ا:  ا: ثانيًا: تعريف الذمة اصطالحً ثانيًا: تعريف الذمة اصطالحً

اختلفت عبــارات الفقهاء واألصوليين من المتقدميــن والمعاصرين في بيان اختلفت عبــارات الفقهاء واألصوليين من المتقدميــن والمعاصرين في بيان 
 : : ا؛ بين موســع لمعناها ومضيق له، ولــذا يقول القرافي  ا؛ بين موســع لمعناها ومضيق له، ولــذا يقول القرافي حقيقــة الذمة اصطالحً حقيقــة الذمة اصطالحً
انظر: تهذيب اللغة (ذم ٥٦٥٦/٥)، والفائق في غريب الحديث واألثر للزمخشري ()، والفائق في غريب الحديث واألثر للزمخشري (١٥٢١٥٢/١)، )،  انظر: تهذيب اللغة (ذم    (١)

والمحيط في اللغة (والمحيط في اللغة (٣٩٦٣٩٦/٢)، والقاموس المحيط )، والقاموس المحيط ٦٥٦٥/٤. . 
غريب الحديث ألبي عبيد ٤٢٤٢/١، وتهذيب اللغة (ذم ، وتهذيب اللغة (ذم ٥٦٥٦/٥)، والصحاح للجوهري )، والصحاح للجوهري  غريب الحديث ألبي عبيد    (٢)

(ذمم (ذمم ٢٢٩٢٢٩/١)، والقاموس المحيط )، والقاموس المحيط ٦٥٦٥/٤. . 



٤١٤١

تمهيدتمهيد

«اعلم أن الذمة «اعلم أن الذمة أشــكلت معرفتها على كثيرٍ من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنها أهلية أشــكلت معرفتها على كثيرٍ من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنها أهلية 
المعاملةالمعاملة»(١). . 

 فمــن العلماء من ير أنها وصف خاص بمن له أهلية التصرف وهو المكلف  فمــن العلماء من ير أنها وصف خاص بمن له أهلية التصرف وهو المكلف 
ر في  ر في معنًى شــرعي مقدَّ دون غيره، ومن هؤالء القرافي، حيث قال في تعريفها: «هيدون غيره، ومن هؤالء القرافي، حيث قال في تعريفها: «هي معنًى شــرعي مقدَّ
المكلف قابل لاللتــزام واللزوم»المكلف قابل لاللتــزام واللزوم»(٢)، فأخرج بذلك الصبي فــال ذمة له لعدم تكليفه، ، فأخرج بذلك الصبي فــال ذمة له لعدم تكليفه، 
وأخرج الســفيه فال ذمة له لعدم رشــده؛ ألنه ير أن البلوغ والرشد شرطان رئيسان وأخرج الســفيه فال ذمة له لعدم رشــده؛ ألنه ير أن البلوغ والرشد شرطان رئيسان 
للذمةللذمة(٣). ومن باب أولى أن المجنون ال ذمة له؛ ألنه غير مكلف. وذهب إلى ذلك تاج . ومن باب أولى أن المجنون ال ذمة له؛ ألنه غير مكلف. وذهب إلى ذلك تاج الدين الدين 

السبكي، فعرفها بمثل تعريفه، واشترط مثل شروطهالسبكي، فعرفها بمثل تعريفه، واشترط مثل شروطه(٤). . 
 وير أكثر العلماء أن الذمة وصف مالزم لإلنســان منذ والدته حتى يموت،  وير أكثر العلماء أن الذمة وصف مالزم لإلنســان منذ والدته حتى يموت، 
فمنذ أن يولد فله ذمة صالحة للوجوب له وعليهفمنذ أن يولد فله ذمة صالحة للوجوب له وعليه(٥)، واختاره البزدوي ونقل في ذلـك ، واختاره البزدوي ونقل في ذلـك 
إجماع الفقهاء.إجماع الفقهاء.(٦) وممــن ير ذلك من المعاصرين الشــيخ مصطفى الزرقا، حيث  وممــن ير ذلك من المعاصرين الشــيخ مصطفى الزرقا، حيث 

عرفها بقوله: «هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه»عرفها بقوله: «هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه»(٧).
 وقريب منه تعريف أبي زهرة فقال: «أمر فرضي اعتباري يفرض ليكون محال  وقريب منه تعريف أبي زهرة فقال: «أمر فرضي اعتباري يفرض ليكون محال 

لاللتزام واإللزام»لاللتزام واإللزام»(٨). . 
الفروق للقرافي ٢٢٦٢٢٦/٣. .  الفروق للقرافي    (١)
المرجع السابق ٢٣١٢٣١/٣. المرجع السابق    (٢)

انظر: األشباه والنظائر ٣٢٣٣٢٣/١. .  انظر: األشباه والنظائر    (٣)
ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ٣٨٣٣٨٣/١. ينظر: األشباه والنظائر للسبكي    (٤)

انظر: أصول السرخسي ٣٣٤٣٣٤/٢، وأصول البزدوي ، وأصول البزدوي ٢٥٨٢٥٨/٨، وكشف األسرار ، وكشف األسرار ٢٥٨٢٥٨/٥، ،  انظر: أصول السرخسي    (٥)
والتعريفات صوالتعريفات ص١٠٧١٠٧، ونظرية االلتزام العامة لمصطفى الزرقا ص، ونظرية االلتزام العامة لمصطفى الزرقا ص٢٠١٢٠١، وأحكام التركات ، وأحكام التركات 

والمواريث ألبي زهرة صوالمواريث ألبي زهرة ص١٦١٦. . 
أصول البزدوي ٢٥٨٢٥٨/٨. أصول البزدوي    (٦)

نظرية االلتزام العامة لمصطفى الزرقا ص٢٠١٢٠١. نظرية االلتزام العامة لمصطفى الزرقا ص   (٧)
أحكام التركات والمواريث ألبي زهرة ص١٦١٦. .  أحكام التركات والمواريث ألبي زهرة ص   (٨)



٤٢٤٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وعرفها عبد الوهاب خالف بتعريف أوسع من ذلك فقال: «هي الصفة الفطرية وعرفها عبد الوهاب خالف بتعريف أوسع من ذلك فقال: «هي الصفة الفطرية 
لغيره»(١). .  واجبات  عليه  ووجبت  غيره،  قِبَل  حقوق  لإلنسان  ثبت  بها  التي  لغيره»اإلنسانية  واجبات  عليه  ووجبت  غيره،  قِبَل  حقوق  لإلنسان  ثبت  بها  التي  اإلنسانية 

ووافقهم في ذلك السنهوري في ووافقهم في ذلك السنهوري في مصادر الحقمصادر الحق(٢).
ا  ا وعرفها بعــض العلماء بتعريف عام دون نظر إلى كــون صاحب الذمة مكلفً وعرفها بعــض العلماء بتعريف عام دون نظر إلى كــون صاحب الذمة مكلفً
أو ال، ومن هؤالء الجرجاني حيث قال في تعريفها: «وصف يصير الشــخص به أهالً أو ال، ومن هؤالء الجرجاني حيث قال في تعريفها: «وصف يصير الشــخص به أهالً 

لإليجاب له وعليه»لإليجاب له وعليه»(٣). . 
وقريب منه ما جاء في وقريب منه ما جاء في كشف األســراركشف األســرار فقال: «وصف يصير الشخص به أَهالً  فقال: «وصف يصير الشخص به أَهالً 

لإليجاب واالستيجاب»لإليجاب واالستيجاب»(٤). . 
في  وجب  فقولهم:  والذات،  النفس  بالذمة:  الفقهاء  مراد  أن  النووي   في وير وجب  فقولهم:  والذات،  النفس  بالذمة:  الفقهاء  مراد  أن  النووي   وير
: «قولهم: ثبت المال في ذمته : «قولهم: ثبت المال في ذمته  ذمته كذا: أي وجب في ذاته ونفسه. قال النووي ذمته كذا: أي وجب في ذاته ونفسه. قال النووي 
ا:  ا: وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، واشتغلت ذمته، مرادهم بالذمة: الذات». ثم قال أيضً وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، واشتغلت ذمته، مرادهم بالذمة: الذات». ثم قال أيضً
«فاصطلح الفقهاء على استعمال لفظ الذمة موضع الذات والنفس، فقولهم: وجب «فاصطلح الفقهاء على استعمال لفظ الذمة موضع الذات والنفس، فقولهم: وجب 
والذات،  النفس  محلهما  واألمانة،  العهد  الذمة:  ألن  ونفسه؛  ذاته  في  أي  ذمته:  والذات، في  النفس  محلهما  واألمانة،  العهد  الذمة:  ألن  ونفسه؛  ذاته  في  أي  ذمته:  في 

فسمي محلها باسمه»فسمي محلها باسمه»(٥).
ا الجرجاني في التعريفاتالتعريفات دون أن ينسبه ألحد دون أن ينسبه ألحد(٦). ا الجرجاني في وحكى هذا القول أيضً وحكى هذا القول أيضً

وبعد هذا العرض الموجز لتعريفات العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن وبعد هذا العرض الموجز لتعريفات العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن خالفهم خالفهم 
علم أصول الفقه ص١٣٦١٣٦. .  علم أصول الفقه ص   (١)

مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ٢٠٢٠/١. مصادر الحق في الفقه اإلسالمي    (٢)
ا: أصول السرخسي ٣٣٤٣٣٤/٢. .  ا: أصول السرخسي . وينظر أيضً التعريفات ص١٠٧١٠٧. وينظر أيضً التعريفات ص   (٣)

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعبد العزيز البخاري ٢٨٥٢٨٥/٨. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعبد العزيز البخاري    (٤)
ا طلبة الطلبة له ٢٦٢٢٦٢/٢، والقاموس الفقهي ، والقاموس الفقهي  ا طلبة الطلبة له ، وانظر أيضً تهذيب األسماء واللغات ١١٢١١٢/٣، وانظر أيضً تهذيب األسماء واللغات    (٥)

ص١٣٨١٣٨. . 
انظر: التعريفات ص١٠٧١٠٧. .  انظر: التعريفات ص   (٦)



٤٣٤٣

تمهيدتمهيد

قصده  فقط  مكلف  هو  من  على  يقع  وصف  الذمة  أن   ير من  ألن  حقيقي؛  ال  قصده لفظي  فقط  مكلف  هو  من  على  يقع  وصف  الذمة  أن   ير من  ألن  حقيقي؛  ال  لفظي 
مالزم  وصف  أنها   ير من  عليه  يوافق  أمر  وهذا  والتكسب،  التصرف  أهلية  مالزم بذلك  وصف  أنها   ير من  عليه  يوافق  أمر  وهذا  والتكسب،  التصرف  أهلية  بذلك 
لإلنسان منذ والدته؛ إال أنهم يقولون: إن ذلك ال ينفي أن غير المكلف له ذمة صالحة لإلنسان منذ والدته؛ إال أنهم يقولون: إن ذلك ال ينفي أن غير المكلف له ذمة صالحة 
المتلفات،  وقيم  الجنايات  وأرش  والعتق،  كاإلرث  عليه؛  أو  له  الحقوق  المتلفات، لوجوب  وقيم  الجنايات  وأرش  والعتق،  كاإلرث  عليه؛  أو  له  الحقوق  لوجوب 
أنها   ير من  ذلك  في  يخالف  وال  عليه.  واجبان  واآلخران  له،  واجبان  أنها فاألوالن   ير من  ذلك  في  يخالف  وال  عليه.  واجبان  واآلخران  له،  واجبان  فاألوالن 

وصف خاص بالمكلف. وصف خاص بالمكلف. 
اإلنسان  يصير  وبها  وااللتزام  لإللزام  محال  الذمة  كون  على  متفقون  أنهم  اإلنسان كما  يصير  وبها  وااللتزام  لإللزام  محال  الذمة  كون  على  متفقون  أنهم  كما 
بعضهم  وضيَّق  وشروطها،  نطاقها  في  بعضهم  ع  وسَّ وإن  والواجبات،  للحقوق  بعضهم أهالً  وضيَّق  وشروطها،  نطاقها  في  بعضهم  ع  وسَّ وإن  والواجبات،  للحقوق  أهالً 
فهذه  والسبكي،  القرافي  عند  كما  والرشد،  كالبلوغ  الشروط،  ببعض  وقيَّدها  فهذه نطاقها  والسبكي،  القرافي  عند  كما  والرشد،  كالبلوغ  الشروط،  ببعض  وقيَّدها  نطاقها 

التعريفات مختلفة لفظًا ال معنى. التعريفات مختلفة لفظًا ال معنى. 
مالزم  وصف  أنها   ير من  قول  إلى  التأمل  بعد  يرجع  النووي  إليه  ذهب  مالزم وما  وصف  أنها   ير من  قول  إلى  التأمل  بعد  يرجع  النووي  إليه  ذهب  وما 
وصفان  وهما  واألمانة  بالعهد  الذمة  عرف  ألنه  يموت؛  حتى  والدته  منذ  وصفان لإلنسان  وهما  واألمانة  بالعهد  الذمة  عرف  ألنه  يموت؛  حتى  والدته  منذ  لإلنسان 
ا في اإلنسان، وبين  نَافيَ بين كون الذمة وصفً ن في الذات والنفس البشرية، فال تَ ا في اإلنسان، وبين حاالّ نَافيَ بين كون الذمة وصفً ن في الذات والنفس البشرية، فال تَ حاالّ

كونها حالة فيه، والله أعلم. كونها حالة فيه، والله أعلم. 
وأجمعها  التعاريف  أقرب  أن   - أعلم  والله   - يظهر  الذي  وأجمعها :  التعاريف  أقرب  أن   - أعلم  والله   - يظهر  الذي  المختار:  المختارالتعريف  التعريف 
لمعنى الذمة هو ما جاء في لمعنى الذمة هو ما جاء في تعريفات الجرجانيتعريفات الجرجاني وفي  وفي كشف األسراركشف األسرار، وهو أن الذمة: ، وهو أن الذمة: 
بتعريفه  شمل  لكونه  وذلك  وعليه.  له  لإليجاب،  أهالً  به  الشخص  يصير  بتعريفه وصف  شمل  لكونه  وذلك  وعليه.  له  لإليجاب،  أهالً  به  الشخص  يصير  وصف 
المكلف وغيره من بني اإلنسان، فكل له ذمة صالحة لإليجاب له وعليه. وأما أهلية المكلف وغيره من بني اإلنسان، فكل له ذمة صالحة لإليجاب له وعليه. وأما أهلية 

التصرف فأمر زائد عن أصل الذمة تستفاد عند التكليف.التصرف فأمر زائد عن أصل الذمة تستفاد عند التكليف.
ا. ا.املطلب الثاين: تعريف املوصوف يف الذمة باعتباره لقبً املطلب الثاين: تعريف املوصوف يف الذمة باعتباره لقبً

بناء على ما سبق بيانه من تعريف مصطلح الموصوف، ومصطلح الذمة يمكننا بناء على ما سبق بيانه من تعريف مصطلح الموصوف، ومصطلح الذمة يمكننا 
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وضع تعريف للموصوف في الذمة من خالل النظر في أقسام العقود من حيث رؤية وضع تعريف للموصوف في الذمة من خالل النظر في أقسام العقود من حيث رؤية 
المبيع أو عدمها، فأقول: المبيع أو عدمها، فأقول: 

 العقد العقد(١) ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين:  ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: 
القسم األولالقسم األول: عقد على حاضر مرئي مشاهد. وهو األصل واألغلب في البيوع : عقد على حاضر مرئي مشاهد. وهو األصل واألغلب في البيوع 

الجارية بين الناس. كأن يقول: بعتك هذه السيارة، فيقول: قبلت. الجارية بين الناس. كأن يقول: بعتك هذه السيارة، فيقول: قبلت. 
القسم الثانيالقسم الثاني: عقد على غائب عن مجلس العقد.: عقد على غائب عن مجلس العقد.

وهذا القسم له حالتان:وهذا القسم له حالتان:
الحالة األولىالحالة األولى: عقد على غائب بدون وصفه، وهو بيع المجهول، كأن يقول: : عقد على غائب بدون وصفه، وهو بيع المجهول، كأن يقول: - - 

بعتك سيارة بعشرة آالف؛ بدون رؤية أو وصف.بعتك سيارة بعشرة آالف؛ بدون رؤية أو وصف.
الحالة الثانيةالحالة الثانية: عقد على غائب موصوف. وهذه الحالة لها صورتان:: عقد على غائب موصوف. وهذه الحالة لها صورتان:- - 

الصورة األولىالصورة األولى: عقد على عين غائبة موصوفة معينة. كأن يقول: أجرتك : عقد على عين غائبة موصوفة معينة. كأن يقول: أجرتك - - 
سيارتي الحمراء من نوع (تويوتا كامري)، ويذكر سائر صفاتها بما يرفع سيارتي الحمراء من نوع (تويوتا كامري)، ويذكر سائر صفاتها بما يرفع 

عنها الجهالة. عنها الجهالة. 
الصورة الثانيةالصورة الثانية: عقد على عين موصوفة في الذمة غير معينة. كأن يقول: : عقد على عين موصوفة في الذمة غير معينة. كأن يقول: - - 

ويذكر  سوداء،  ويذكر ،  سوداء،   ،٢٠٠٨٢٠٠٨ موديل  كابرس)،  نوع (شفر  من  سيارةً  موديل أجرتك  كابرس)،  نوع (شفر  من  سيارةً  أجرتك 
سائر صفاتها التي ترفع عنها الجهالة، دون أن يعين سيارة بعينهاسائر صفاتها التي ترفع عنها الجهالة، دون أن يعين سيارة بعينها(٢). . 

وهذه الصورة األخيرة هي موضوع البحث. وهذه الصورة األخيرة هي موضوع البحث. 
ذكرت كلمة عقد حتى يشمل أكثر من صيغة كالبيع واإلجارة وغير ذلك.  ذكرت كلمة عقد حتى يشمل أكثر من صيغة كالبيع واإلجارة وغير ذلك.    (١)

ومواهب  ومواهب ،   ،١٥٥١٥٥/٢ المجتهد  وبداية  المجتهد ،  وبداية   ،١٣٤١٣٤/٥ الصنائع  بدائع  في:  والصور  األقسام  هذه  الصنائع   بدائع  في:  والصور  األقسام  هذه   (٢)
الجليل الجليل ١٠١٠/٦، والتهذيب ، والتهذيب ٢٨٢٢٨٢/٣، والمهذب ، والمهذب ٣٥٠٣٥٠/١، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ١٤١٤/٥، ، 

والمغني والمغني ٣٤٣٤/٦، والكافي ، والكافي ٢٢٢٢/٣، واإلنصاف مع الشرح الكبير ، واإلنصاف مع الشرح الكبير ١٠٣١٠٣/١١١١. . 



٤٥٤٥

تمهيدتمهيد

ويمكننا الخلوص من ذلك كله إلى تعريف الموصوف في الذمة بأنه: (بيع عين ويمكننا الخلوص من ذلك كله إلى تعريف الموصوف في الذمة بأنه: (بيع عين 
أو منفعة معلومة في الذمة، بثمن معلوم).أو منفعة معلومة في الذمة، بثمن معلوم).

قوله: (بيع عين أو منفعة)قوله: (بيع عين أو منفعة) يشمل كل عقد وقع على عين أو منفعة يشرع التعاقد  يشمل كل عقد وقع على عين أو منفعة يشرع التعاقد 
عليها. فيدخل فيه نحو عقد السلم، وإجارة الموصوف في الذمة.عليها. فيدخل فيه نحو عقد السلم، وإجارة الموصوف في الذمة.

قولــه: (معلومة)قولــه: (معلومة) وصف للعين وللمنفعة. أي: أن تكون العين المعقود عليها  وصف للعين وللمنفعة. أي: أن تكون العين المعقود عليها 
أو المنفعة المعقود عليها معلومة بوصفها بصفات منضبطة. فيخرج بذلك كل ما ال أو المنفعة المعقود عليها معلومة بوصفها بصفات منضبطة. فيخرج بذلك كل ما ال ينضبط ينضبط 

بالصفات من األعيان والمنافع. بالصفات من األعيان والمنافع. 
قوله: (في الذمة)قوله: (في الذمة) قيد يخرج به بيع عين معينة أو منفعة عين معينة، ســواء كانت  قيد يخرج به بيع عين معينة أو منفعة عين معينة، ســواء كانت 

العين حاضرة في مجلس العقد أم غائبة عنه.العين حاضرة في مجلس العقد أم غائبة عنه.
. . يخرج به ما كان من ذلك ثمنه مجهوالً قوله: (بثمن معلوم)قوله: (بثمن معلوم) يخرج به ما كان من ذلك ثمنه مجهوالً
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التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

وفيه خمسة فصول:وفيه خمسة فصول:
الفصل األولالفصل األول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة وصفاته وحكمه.: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة وصفاته وحكمه.- - 
الفصل الثانيالفصل الثاني: أركان وشروط عقد إجارة الموصوف في الذمة.: أركان وشروط عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
الفصل الثالثالفصل الثالث: الشروط في عقد إجارة الموصوف في الذمة.: الشروط في عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
الفصل الرابعالفصل الرابع: األحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمة. : األحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمة. - - 
الفصل الخامسالفصل الخامس: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثاره.: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثاره.- - 



٤٨٤٨



حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمةحقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة
وصفاته وحكمهوصفاته وحكمه

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة.: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: حكم إجارة الموصوف في الذمة.: حكم إجارة الموصوف في الذمة.- - 



٥٠٥٠



٥١٥١

حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمةحقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة

املطلب األول: تعريف إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب األول: تعريف إجارة املوصوف يف الذمة.
تنوعت تعريفات الباحثين إلجارة الموصوف في الذمة بناء على اختالفهم في تنوعت تعريفات الباحثين إلجارة الموصوف في الذمة بناء على اختالفهم في 

بعض شروطها، فمن تلك التعريفات ما يأتي:بعض شروطها، فمن تلك التعريفات ما يأتي:
«هي: التي يلتزم فيها المؤجر بتقديم منفعة آلخر، وصفها التاجر بصفات السلم  «هي: التي يلتزم فيها المؤجر بتقديم منفعة آلخر، وصفها التاجر بصفات السلم -   -١
بما ينفي النزاع بشأنها، سواء كان محلها منفعة عين؛ كإجارة سيارة موصوفة، بما ينفي النزاع بشأنها، سواء كان محلها منفعة عين؛ كإجارة سيارة موصوفة، 

أو منفعة شخص كالخادمة»أو منفعة شخص كالخادمة»(١).
ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي:ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي:

أ- أنه طويل، وهذا مأخذ في التعريفات والحدود.أ- أنه طويل، وهذا مأخذ في التعريفات والحدود.
ب- أن فيه ذكر المثال وال يستحسن ذلك في التعريفات.ب- أن فيه ذكر المثال وال يستحسن ذلك في التعريفات.

ج- أنه ذكر الشرط في التعريف، والشروط ال تساق في التعريف غالبًا.ج- أنه ذكر الشرط في التعريف، والشروط ال تساق في التعريف غالبًا.
«هي بيع منافع مستقبلية بثمن حال»(٢). «هي بيع منافع مستقبلية بثمن حال»-   -٢

التطبيقات العملية لإلجارة الموصوفة في الذمة، بحث لعبد الستار أبي غدة ص٧٣٧٣ - ضمن  - ضمن  التطبيقات العملية لإلجارة الموصوفة في الذمة، بحث لعبد الستار أبي غدة ص   (١)
بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. 

ضمن   - ضمن    - ص١٠٢١٠٢  نصار،  ألحمد  بحث  الذمة،  في  الموصوفة  لإلجارة  العملية  التطبيقات  ص  نصار،  ألحمد  بحث  الذمة،  في  الموصوفة  لإلجارة  العملية  التطبيقات   (٢)
بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. بحوث ندوة البركة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي. 
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ويؤخذ على هذا التعريف:ويؤخذ على هذا التعريف:
ا؛ فلم يميز إجارة الموصوف في الذمة عن غيرها من العقود؛  أن فيه قصورً ا؛ فلم يميز إجارة الموصوف في الذمة عن غيرها من العقود؛ أ-  أن فيه قصورً أ- 

ا، ولم يذكر وصفها في الذمة. ا، ولم يذكر وصفها في الذمة.حيث جعل المنافع مستقبلية مطلقً حيث جعل المنافع مستقبلية مطلقً
أنه لم يتعرض للتفريق بين السلَم وإجارة الموصوف في الذمة. أنه لم يتعرض للتفريق بين السلَم وإجارة الموصوف في الذمة.ب-  ب- 

يمكن  بل  األجرة  تعجيل  يجب  ال  أنه  والصحيح  حال»  قال: «بثمن  أنه  يمكن ج-  بل  األجرة  تعجيل  يجب  ال  أنه  والصحيح  حال»  قال: «بثمن  أنه  ج- 
تقسيطها.تقسيطها.

التعريف المختار: بيع منفعة معلومة في الذمة. التعريف المختار: بيع منفعة معلومة في الذمة. 
شرح التعريف:شرح التعريف:

قوله: (بيع منفعة)قوله: (بيع منفعة). جنس يدخل فيه كل أنواع اإلجارة؛ ألن اإلجارة بيع منافع. . جنس يدخل فيه كل أنواع اإلجارة؛ ألن اإلجارة بيع منافع. 
ويخرج به بيع األعيان.ويخرج به بيع األعيان.

قولــه: (معلومة)قولــه: (معلومة). قيد يخرج بــه المنفعة المجهولة، وهــي غير المنضبطة . قيد يخرج بــه المنفعة المجهولة، وهــي غير المنضبطة 
بالوصف. بالوصف. 

قوله: (في الذمة)قوله: (في الذمة). يدخل فيه منفعة العين الموصوفة في الذمة، ومنفعة العمل في . يدخل فيه منفعة العين الموصوفة في الذمة، ومنفعة العمل في 
الذمة. ويخرج به إجارة عين معينة، وإجارة أجير معين؛ ألنها ليست في الذمة.الذمة. ويخرج به إجارة عين معينة، وإجارة أجير معين؛ ألنها ليست في الذمة.

املطلب الثاين: صور إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثاين: صور إجارة املوصوف يف الذمة.
إن عقد اإلجارة ينقسم باعتبار تعيين محل العقد (المعقود عليه) إلى قسمينإن عقد اإلجارة ينقسم باعتبار تعيين محل العقد (المعقود عليه) إلى قسمين(١):

القسم األول: إجارة معينة، وهذا ينقسم إىل:القسم األول: إجارة معينة، وهذا ينقسم إىل:

. .- إجارة منفعة عين معينة، كسيارة معينة بذاتها مثالً ١- إجارة منفعة عين معينة، كسيارة معينة بذاتها مثالً
ينظر: جواهر العقود ٢٦٠٢٦٠/١، والفروع ، والفروع ٣٣٠٣٣٠/٤، والمغني ، والمغني ٣٠٥٣٠٥/٥. .  ينظر: جواهر العقود    (١)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

٥٣٥٣

٢- إجارة منفعة عمل أجير معين: - إجارة منفعة عمل أجير معين: 
واألجير المعين على نوعين:واألجير المعين على نوعين:

األولاألول: األجير الخاص، وهو الذي يملِك المستأجرُ وقتَه مدةَ العقد -كالسائق : األجير الخاص، وهو الذي يملِك المستأجرُ وقتَه مدةَ العقد -كالسائق   
الخاص - فيستحق هذا األجير األجرة بحبس وقته للمستأجر، سواء عمل الخاص - فيستحق هذا األجير األجرة بحبس وقته للمستأجر، سواء عمل 

أو لم يعملأو لم يعمل(١).
المستأجر  يقول  كأن  مخصوص،  لعمل  المعين  المشترك  األجير  المستأجر :  يقول  كأن  مخصوص،  لعمل  المعين  المشترك  األجير  الثانيالثاني:   
للمقاول: أستأجر منك فالنًا بعينه لدهان المنزل، وهذا يستحق األجرة بالعمل، للمقاول: أستأجر منك فالنًا بعينه لدهان المنزل، وهذا يستحق األجرة بالعمل، 

وينفسخ العقد بوفاته؛ لتعين األجير في العقد. وينفسخ العقد بوفاته؛ لتعين األجير في العقد. 
القسم الثاين: إجارة موصوفة يف الذمة:القسم الثاين: إجارة موصوفة يف الذمة:

إجارة الموصوف في الذمة تأتي على صورتين رئيستين:إجارة الموصوف في الذمة تأتي على صورتين رئيستين:
الصورة األولىالصورة األولى: اإلجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة.: اإلجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة.  

يسميه  ما  وهو  الذمة،  في  معلوم  عمل  على  الواردة  اإلجارة  يسميه :  ما  وهو  الذمة،  في  معلوم  عمل  على  الواردة  اإلجارة  الثانية:  الثانيةالصورة  الصورة   
ا (باألجير المشترك)(٢) غير المعين. غير المعين. ا (باألجير المشترك)الفقهاء كثيرً الفقهاء كثيرً

وفيما يلي بيان للصورتين بشيء من التوضيح:وفيما يلي بيان للصورتين بشيء من التوضيح:
الصورة األوىل: اإلجارة الواردة عىل منفعة عني موصوفة يف الذمة.الصورة األوىل: اإلجارة الواردة عىل منفعة عني موصوفة يف الذمة.

وهي ما يتعلق فيها حق المستأجر بمنفعة عين موصوفة في ذمة المؤجر، ال بعين وهي ما يتعلق فيها حق المستأجر بمنفعة عين موصوفة في ذمة المؤجر، ال بعين 
ينظر: البحر الرائق ٣٣٣٣/٨، وشرح مختصر خليل للخرشي ، وشرح مختصر خليل للخرشي ٢٨٢٨/٧، والمجموع ، والمجموع ١٠٠١٠٠/١٥١٥، ،  ينظر: البحر الرائق    (١)

واإلقناع واإلقناع ٣١٣٣١٣/٢. . 
ينظر: اإلنصاف للمرداوي ٣/٦، والمهذب ، والمهذب ٣٩٩٣٩٩/١، وشرح الزركشي ، وشرح الزركشي ١٧٧١٧٧/٢، وشرح منتهى ، وشرح منتهى  ينظر: اإلنصاف للمرداوي    (٢)

اإلرادات اإلرادات ٣٦٥٣٦٥/٢، وكشف المخدرات ، وكشف المخدرات ٤٦٦٤٦٦/٢. . 



٥٤٥٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

معينة بذاتها، وال بعمل في ذمة المؤجر، وقد تكون هذه العين الموصوفة في ذمة المؤجر معينة بذاتها، وال بعمل في ذمة المؤجر، وقد تكون هذه العين الموصوفة في ذمة المؤجر 
ا (كاآلالت) ونحوها. ا (كسيارة)، أو جمادً ا (كدار)، أو مركوبً ا (كاآلالت) ونحوها.عقارً ا (كسيارة)، أو جمادً ا (كدار)، أو مركوبً عقارً

ومثال ذلك في العقارومثال ذلك في العقار: أن يقول المســتأجر للمؤجر: اســتأجرت منك شقة : أن يقول المســتأجر للمؤجر: اســتأجرت منك شقة 
ســكنية بمواصفات كذا وكذا - ويذكر ســائر صفاتها - لمدة شهر واحد، تبدأ من ســكنية بمواصفات كذا وكذا - ويذكر ســائر صفاتها - لمدة شهر واحد، تبدأ من 
أول الشــهر المقبل. ففي هذه الصورة يستحق المستأجر منفعة دار موصوفة في ذمة أول الشــهر المقبل. ففي هذه الصورة يستحق المستأجر منفعة دار موصوفة في ذمة 

المؤجر لمدة معلومة.المؤجر لمدة معلومة.
ومثالها في المركوبومثالها في المركوب: كسيارة أو دابة بمواصفات محددة لمدة محددة.: كسيارة أو دابة بمواصفات محددة لمدة محددة.

ومثالها في األدوات واآلالتومثالها في األدوات واآلالت: أن يقول المستأجر للمؤجر: استأجرت منك آلة : أن يقول المستأجر للمؤجر: استأجرت منك آلة 
حرث بمواصفات محددة.حرث بمواصفات محددة.

وقد جاءت هذه األمثلة والصور عند الفقهاء المتقدمين وقد جاءت هذه األمثلة والصور عند الفقهاء المتقدمين  عند كالمهم عن  عند كالمهم عن 
ا من نصوصهم: ا من نصوصهم:هذا النوع من اإلجارة، وإليك طرفً هذا النوع من اإلجارة، وإليك طرفً

قال شمس الدين المنهاجي األسيوطي في قال شمس الدين المنهاجي األسيوطي في جواهر العقودجواهر العقود: «تنقسم اإلجارة إلى : «تنقسم اإلجارة إلى ...، ...، 
وإلى واردة على الذمة، كاستئجار دابة موصوفة»وإلى واردة على الذمة، كاستئجار دابة موصوفة»(١).

وقال ابن مفلح في وقال ابن مفلح في الفروعالفروع: «واإلجارة أقســام ... وإجــارة عين موصوفة في : «واإلجارة أقســام ... وإجــارة عين موصوفة في 
الذمة، فيشترط (فيها) صفات سلم»الذمة، فيشترط (فيها) صفات سلم»(٢).

الصورة الثانية: اإلجارة الواردة عىل عمل يف الذمة.الصورة الثانية: اإلجارة الواردة عىل عمل يف الذمة.
وهي اإلجارة التي يستحق فيها المســتأجر عمالً معينًا يثبت في ذمة األجير، وهي اإلجارة التي يستحق فيها المســتأجر عمالً معينًا يثبت في ذمة األجير، 
وال وال يقتضي تنفيذها تســليم األجير نفسه للمســتأجر؛ ألن التزام المؤجر ينحصر في يقتضي تنفيذها تســليم األجير نفسه للمســتأجر؛ ألن التزام المؤجر ينحصر في 
إكمال العمل الذي طلب منه على الوجه المطلوب؛ سواء عمل بنفسه أم بواسطة غيره.إكمال العمل الذي طلب منه على الوجه المطلوب؛ سواء عمل بنفسه أم بواسطة غيره.

جواهر العقود ٢٦٠٢٦٠/١. .  جواهر العقود    (١)
الفروع ٣٣٠٣٣٠/٤. .  الفروع    (٢)
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٥٥٥٥

وهذا ما يسميه الفقهاء (باألجير المشترك)وهذا ما يسميه الفقهاء (باألجير المشترك)(١)؛ ألن ذمته ليست مقصورة على مستأجر ؛ ألن ذمته ليست مقصورة على مستأجر 
معين وإنما المطلوب منه هو إتمام العمل لكل من يتعاقد معه، وعليه فهو ال يستحق األجرة معين وإنما المطلوب منه هو إتمام العمل لكل من يتعاقد معه، وعليه فهو ال يستحق األجرة 

إال بإنجاز العمل المطلوب.إال بإنجاز العمل المطلوب.
قال ابن قدامة: «والمشــترك: الذي يقع العقد معــه على عمل معين؛ كخياطة قال ابن قدامة: «والمشــترك: الذي يقع العقد معــه على عمل معين؛ كخياطة 
ثوب، وبناء حائط، وحمل شــيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة ال يســتحق ثوب، وبناء حائط، وحمل شــيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة ال يســتحق 
ا ألنه يتقبل أعماالً الثنين وثالثة  ا ألنه يتقبل أعماالً الثنين وثالثة جميع نفعه فيها، كالكحال، والطبيب، ســمي مشتركً جميع نفعه فيها، كالكحال، والطبيب، ســمي مشتركً

وأكثر ... في وقت واحد ويعمل لهم»وأكثر ... في وقت واحد ويعمل لهم»(٢).
وهنا في إجارة العمل في الذمة يشــترط أن يكون األجير المشترك غير معين؛ وهنا في إجارة العمل في الذمة يشــترط أن يكون األجير المشترك غير معين؛ 

ألن ألن األجير المشترك إذا عين فإنه يأخذ أحكام إجارة العين المعينة، فينفسخ العقد بموته.األجير المشترك إذا عين فإنه يأخذ أحكام إجارة العين المعينة، فينفسخ العقد بموته.
ومثال ذلك فــي التطبيقــات المعاصرةومثال ذلك فــي التطبيقــات المعاصرة: إجــارة منفعة التعليــم، والتطبيب، : إجــارة منفعة التعليــم، والتطبيب، 
والتمريض ونحو ذلك، وســيأتي بيانه في باب التطبيقــات، لكن قد يرد على هذا أن والتمريض ونحو ذلك، وســيأتي بيانه في باب التطبيقــات، لكن قد يرد على هذا أن 
ا عمله موصوف فــي الذمة، فلماذا أخرجناه مــن دائرة إجارة  ا عمله موصوف فــي الذمة، فلماذا أخرجناه مــن دائرة إجارة األجير الخــاص أيضً األجير الخــاص أيضً

الموصوف في الذمة؟الموصوف في الذمة؟
والجــوابوالجــواب: أنه ينظر في ذلك إلى محــل العقد ومن يباشــر العمل؛ فإن كان : أنه ينظر في ذلك إلى محــل العقد ومن يباشــر العمل؛ فإن كان 
المباشر للعمل معينًا أصبحت اإلجارة معينة، وأخذت جميع أحكام اإلجارة المعينة، المباشر للعمل معينًا أصبحت اإلجارة معينة، وأخذت جميع أحكام اإلجارة المعينة، 
فتنفســخ اإلجارة بموته وبفقدانه األهلية وغير ذلك من األحكام. وإن كان المباشــر فتنفســخ اإلجارة بموته وبفقدانه األهلية وغير ذلك من األحكام. وإن كان المباشــر 
للعمل غير معين أخذت أحكام إجارة العمل في الذمة، فال تنفسخ اإلجارة بموته وال للعمل غير معين أخذت أحكام إجارة العمل في الذمة، فال تنفسخ اإلجارة بموته وال 

بفقدانه األهلية؛ ألن العقد وقع على عمل في ذمتهبفقدانه األهلية؛ ألن العقد وقع على عمل في ذمته(٣).
ا؛ وذلك ألن إجارة  فالعقد مع األجير المشترك يعد من قبيل العقد على منفعة عمل في الذمة دائمً ا؛ وذلك ألن إجارة   فالعقد مع األجير المشترك يعد من قبيل العقد على منفعة عمل في الذمة دائمً  (١)
الموصوف في الذمة سميت بذلك (نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر، ال بعين الموصوف في الذمة سميت بذلك (نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر، ال بعين 

محددة بذاتها) ينظر: فقه المعامالت المالية المعاصرة لنزيه حماد صمحددة بذاتها) ينظر: فقه المعامالت المالية المعاصرة لنزيه حماد ص٣٢٨٣٢٨.
المغني ٣٠٥٣٠٥/٥. وينظر: اإلنصاف للمرداوي . وينظر: اإلنصاف للمرداوي ٧٢٧٢/٦. المغني    (٢)

ينظر: روضة الطالبين للنووي ١٧٣١٧٣/٥. ينظر: روضة الطالبين للنووي    (٣)



٥٦٥٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

فتبين مما ســبق أن إجارة الموصوف في الذمة، إما أن تأتي على صورة منفعة فتبين مما ســبق أن إجارة الموصوف في الذمة، إما أن تأتي على صورة منفعة 
عين موصوفة في الذمة أو منفعة عمل في الذمة، وهو ما يســمى بـ (األجير المشترك) عين موصوفة في الذمة أو منفعة عمل في الذمة، وهو ما يســمى بـ (األجير المشترك) 

غير المعين.غير المعين.

يشبهها  وما  الذمة  يف  املوصوف  إجارة  بني  الفروق  الثالث:  يشبهها املطلب  وما  الذمة  يف  املوصوف  إجارة  بني  الفروق  الثالث:  املطلب 
من العقود.من العقود.

متهيد:متهيد:

لتجليــة الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وما يشــبهها من العقود جعلت لتجليــة الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وما يشــبهها من العقود جعلت 
الكالم في كل فرع تحت ثالثة عناصر:الكالم في كل فرع تحت ثالثة عناصر:

األولاألول: تعريف العقد: تعريف العقد(١).
الثانيالثاني: أوجه االتفاق بين العقدين.: أوجه االتفاق بين العقدين.

الثالثالثالث: أوجه االختالف بين العقدين.: أوجه االختالف بين العقدين.
الفرع األول: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم.الفرع األول: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم.

: تعريف عقد السلَم: : تعريف عقد السلَم:أوالً أوالً

ا الختالفهم في بعض شروطه، ومنها  ا الختالفهم في بعض شروطه، ومنها اختلفت تعريفات الفقهاء لعقد السلم تبعً اختلفت تعريفات الفقهاء لعقد السلم تبعً
ما يلي:ما يلي:

عرفه الحنفية بأنهعرفه الحنفية بأنه: «أخذ عاجل بآجل»: «أخذ عاجل بآجل»(٢).
تقدم في أول البحث تعريف إجارة الموصوف في الذمة ص٥١٥١، فال حاجة إلى إعادته هنا، ، فال حاجة إلى إعادته هنا،  تقدم في أول البحث تعريف إجارة الموصوف في الذمة ص   (١)

وإنما أكتفي بتعريف العقد المشابه له. وإنما أكتفي بتعريف العقد المشابه له. 
المبسوط للسرخسي ١٢٤١٢٤/١٢١٢، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ١٦٨١٦٨/٦، وكشف األسرار ، وكشف األسرار ٢٠٧٢٠٧/٣. .  المبسوط للسرخسي    (٢)
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وعرفه المالكية بأنهوعرفه المالكية بأنه: «بيعٌ يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن ألجل»: «بيعٌ يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن ألجل»(١).

.(٢)« »: «عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجالً وعرفه الشافعية بأنهوعرفه الشافعية بأنه: «عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجالً
وعرفه الحنابلة بأنهوعرفه الحنابلة بأنه: «عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في : «عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في 

مجلس العقد»مجلس العقد»(٣).
وبالتأمل في هذه التعريفات نجد أن الفقهاء وبالتأمل في هذه التعريفات نجد أن الفقهاء  اتفقوا فيها على أن الســلم  اتفقوا فيها على أن الســلم 
عقد بيع، وأنه يجب وصف المســلم فيه بما يرفع الجهالة عنه، وأن المسلم فيه ثابت عقد بيع، وأنه يجب وصف المســلم فيه بما يرفع الجهالة عنه، وأن المسلم فيه ثابت 

في الذمة.في الذمة.
ولعل تعريف الحنابلة هو أجمعها ألمرين:ولعل تعريف الحنابلة هو أجمعها ألمرين:

١- أنه جمع كل صور العقد ومقتضياته.- أنه جمع كل صور العقد ومقتضياته.
٢- أنه أبان حقيقة السلم، على المختار عند جمهور الفقهاء.- أنه أبان حقيقة السلم، على المختار عند جمهور الفقهاء.

ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم: ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم:ثانيً ثانيً
أن كال من السلم وإجارة الموصوف في الذمة يجب ذكر العوض فيه،  أن كال من السلم وإجارة الموصوف في الذمة يجب ذكر العوض فيه، -   -١

فإن لم يذكر بطل العقدفإن لم يذكر بطل العقد(٤).
أن كال منهما عقد الزم، فال يقبل الفسخ إال بتراضي الطرفين، أو وجود  أن كال منهما عقد الزم، فال يقبل الفسخ إال بتراضي الطرفين، أو وجود -   -٢

سبب من األسباب الموجبة للفسخسبب من األسباب الموجبة للفسخ(٥).

ا: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ٥١٥٥١٥/١. .  ا: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ، وينظر أيضً الشرح الكبير ١٩٥١٩٥/٣، وينظر أيضً الشرح الكبير    (١)
فتح العزيز للرافعي ٢٠٧٢٠٧/٩، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣/٤. .  فتح العزيز للرافعي    (٢)

المغني ٣٨٤٣٨٤/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٢٨٨٢٨٨/٣، والروض المربع ، والروض المربع ١٣٦١٣٦/٢. .  المغني    (٣)
ينظر: الحاوي الكبير ٣٦٠٣٦٠/٧، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٢١٥٢١٥/٤. .  ينظر: الحاوي الكبير    (٤)

ينظر: المبسوط للسرخسي ١٦٤١٦٤/٢١٢١، وغمز عيون البصائر ، وغمز عيون البصائر ١١٧١١٧/٣، والذخيرة ، والذخيرة ٥٠٠٥٠٠/٥، ،  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٥)
 . .٥٨٥٨/٦ للمرداوي  واإلنصاف  للمرداوي ،  واإلنصاف   ،٣٢٨٣٢٨/١ العقود  وجواهر  العقود ،  وجواهر   ،٤٩٢٤٩٢/٢ للشربيني  للشربيني واإلقناع  واإلقناع 
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أن كال منهما يقع على موصوف في الذمة؛ فإجارة الموصوف في الذمة  أن كال منهما يقع على موصوف في الذمة؛ فإجارة الموصوف في الذمة -   -٣
تقع على منفعة عين موصوفة في الذمةتقع على منفعة عين موصوفة في الذمة(١)، وعقد السلم يقع على مبيع ، وعقد السلم يقع على مبيع 

موصوف في الذمةموصوف في الذمة(٢).
أن كال منهما يشترط في المعقود عليه فيهما أن يكون مما يغلب على  أن كال منهما يشترط في المعقود عليه فيهما أن يكون مما يغلب على -   -٤

الظن وجوده عند حلول أجله، حتى يُقدر على تسليمهالظن وجوده عند حلول أجله، حتى يُقدر على تسليمه(٣).
ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم: ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد السلم:ثالثً ثالثً

منفعةِ  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  العقد:  مورد  في  يختلفان  منفعةِ -  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  العقد:  مورد  في  يختلفان   -١
على  السلم  يرد  بينما  على ،  السلم  يرد  بينما  معلوم(٤)،  عملٍ  على  أو  الذمة  في  موصوفةٍ  معلومعينٍ  عملٍ  على  أو  الذمة  في  موصوفةٍ  عينٍ 

عين موصوفة في الذمةعين موصوفة في الذمة(٥).
تمليك  هي  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  العين:  تمليك  في  يختلفان  تمليك -  هي  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  العين:  تمليك  في  يختلفان   -٢
فيه  فيه يكون  يكون  السلم  بينما  العين،  المستأجر  يملك  وال  السلم ،  بينما  العين،  المستأجر  يملك  وال  فقط(٦)،  فقطللمنفعة  للمنفعة 

تمليك للعينتمليك للعين(٧).
ينظر: الفروع ٣٣٠٣٣٠/٤، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٨٤٨٤/٥. .  ينظر: الفروع    (١)

ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢٠٩٢٠٩/٥، والشرح الكبير للدردير ، والشرح الكبير للدردير ١٩٥١٩٥/٣، وفتح العزيز ، وفتح العزيز  ينظر: رد المحتار على الدر المختار    (٢)
 . .٣٨٤٣٨٤/٦ والمغني  والمغني ،   ،٢٠٧٢٠٧/٩

الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٢١٨٢١٨/٥ خليل  على  الخرشي  وشرح  خليل ،  على  الخرشي  وشرح   ،٢١١٢١١/٥ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (٣)
١١١١/٤، والمغني ، والمغني ٤٠٦٤٠٦/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٣٠١٣٠١/٣. . 

ينظر: المهذب للشيرازي ٣٩٩٣٩٩/١، وحواشي البجيرمي ، وحواشي البجيرمي ١٧٤١٧٤/٣، وشرح الزركشي ، وشرح الزركشي ١٧٧١٧٧/٢، ،  ينظر: المهذب للشيرازي    (٤)
واإلنصاف للمرداوي واإلنصاف للمرداوي ٣/٦، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٣٦٥٣٦٥/٢، وكشف المخدرات ، وكشف المخدرات ٤٦٦٤٦٦/٢. . 
ينظر: بداية المبتدي ١٤٢١٤٢/١، والهداية شرح البداية ، والهداية شرح البداية ٧٧٧٧/٣، والكافي البن عبد البر ، والكافي البن عبد البر ٣٣٨٣٣٨/١، ،  ينظر: بداية المبتدي    (٥)

وفتاو ابن الصالح وفتاو ابن الصالح ٢٨٣٢٨٣/١. . 
ينظر: اإلقناع للشربيني ٣٤٩٣٤٩/٢، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٦١٤٦١٤/٣، وإعانة الطالبين ، وإعانة الطالبين ١٠٩١٠٩/٣، ،  ينظر: اإلقناع للشربيني    (٦)

والسراج الوهاج والسراج الوهاج ٢٨٧٢٨٧/١، وحواشي الشرواني ، وحواشي الشرواني ١٤٦١٤٦/٥، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ١٧٦١٧٦/٥. . 
ينظر: الحاوي الكبير ٢٥٢٥/٥، ونيل األوطار ، ونيل األوطار ٣٤٣٣٤٣/٥. .  ينظر: الحاوي الكبير    (٧)
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يجوز  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  البدلين:  تأجيل  حكم  في  يختلفان  يجوز -  الذمة  في  الموصوف  فإجارة  البدلين:  تأجيل  حكم  في  يختلفان   -٣
السلم  في  بينما  السلم ،  في  بينما  الباحث(١)،   لد ترجح  ما  على  البدلين؛  تأجيل  الباحثفيها   لد ترجح  ما  على  البدلين؛  تأجيل  فيها 

يجب تعجيل الثمن (رأس مال السلم) وال يجوز تأجيله.يجب تعجيل الثمن (رأس مال السلم) وال يجوز تأجيله.
الفرع الثاين: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع.الفرع الثاين: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع.

: تعريف عقد االستصناع. : تعريف عقد االستصناع.أوالً أوالً
ضمن  جعلوه  فالجمهور  اتجاهان:  االستصناع  عقد  حقيقة  بيان  في  ضمن للفقهاء  جعلوه  فالجمهور  اتجاهان:  االستصناع  عقد  حقيقة  بيان  في  للفقهاء 

ا مستقال، ولذا كان في تعريفه اتجاهان: ا مستقال، ولذا كان في تعريفه اتجاهان:السلم، وأما الحنفية فجعلوه عقدً السلم، وأما الحنفية فجعلوه عقدً
االتجاه األولاالتجاه األول: أن االستصناع يدخل ضمن عقد السلم وعقد البيع. : أن االستصناع يدخل ضمن عقد السلم وعقد البيع. 

متفقون  فهم  والحنابلة،  والشافعية  المالكية  الجمهور:  به  أخذ  االتجاه  متفقون وهذا  فهم  والحنابلة،  والشافعية  المالكية  الجمهور:  به  أخذ  االتجاه  وهذا 
اشترطوا  ولذلك  السلم،  صور  من  أنه  على  االستصناع  عقد  تكييف  على  الجملة  اشترطوا في  ولذلك  السلم،  صور  من  أنه  على  االستصناع  عقد  تكييف  على  الجملة  في 
استصناع  المالكية  فأجاز  االستصناع؛  صور  بعض  في  واختلفوا  السلم.  شروط  استصناع فيه  المالكية  فأجاز  االستصناع؛  صور  بعض  في  واختلفوا  السلم.  شروط  فيه 
في  يستعملونها  التي  أمتعتهم  أو  آنيتهم،  من  أسواقهم  في  الناس  يعمله  مما  شيء  في أي  يستعملونها  التي  أمتعتهم  أو  آنيتهم،  من  أسواقهم  في  الناس  يعمله  مما  شيء  أي 
واحد، كطست  جنس  من  صنع  فيما  السلم  الشافعية  وأجاز  كطست .  واحد،  جنس  من  صنع  فيما  السلم  الشافعية  وأجاز  الصناع(٢).  عند  الصناعأسواقهم  عند  أسواقهم 
ا مقصودة ال تتميز، كطست من حديد ونحاس.  ا مقصودة ال تتميز، كطست من حديد ونحاس. من حديد، وكذلك فيما يجمع أجناسً من حديد، وكذلك فيما يجمع أجناسً
ا مقصودة تتميز كالقطن والحرير، فاألصح في المذهب  ا مقصودة تتميز كالقطن والحرير، فاألصح في المذهب واختلفوا فيما يجمع أجناسً واختلفوا فيما يجمع أجناسً

عندهم الجواز بشرط علم العاقدين بوزن كل من أجزائهعندهم الجواز بشرط علم العاقدين بوزن كل من أجزائه(٣).
وليس بين الحنابلة والشافعية اختالف إال في قليل من الفروع التطبيقية.وليس بين الحنابلة والشافعية اختالف إال في قليل من الفروع التطبيقية.

قال في قال في كشــاف القناعكشــاف القناع: «وال يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له؛ : «وال يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له؛ 
ألنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم»ألنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم»(٤).

ينظر: ص١٢٥١٢٥ من هذا البحث.  من هذا البحث.  ينظر: ص  ينظر: التاج واإلكليل ٥٣٧٥٣٧/٤.(١)  ينظر: التاج واإلكليل    (٢)
ينظر: األم ١٣١١٣١/٣، والمهذب ، والمهذب ٢٩٨٢٩٨/١. .  ينظر: األم    (٣)

كشاف القناع ١٦٥١٦٥/٣، وينظر: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ، وينظر: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ٤٢٩٤٢٩/١. .  كشاف القناع    (٤)
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والحاصل من هذا أن المذاهب الثالثة اتفقت على عدم جواز االســتصناع والحاصل من هذا أن المذاهب الثالثة اتفقت على عدم جواز االســتصناع 
إال بشروط السلم. إال بشروط السلم. 

االتجاه الثانياالتجاه الثاني: أن االستصناع عقد مستقل.: أن االستصناع عقد مستقل.
ا مستقال بذاته، له طبيعته  ا مستقال بذاته، له طبيعته ، فجعلوا االستصناع عقدً وهذا االتجاه أخذ به الحنفيةوهذا االتجاه أخذ به الحنفية(١)، فجعلوا االستصناع عقدً

الخاصة، ومقوماته التي تميزه عن غيره، فلم يدخلوه في باب السلم. الخاصة، ومقوماته التي تميزه عن غيره، فلم يدخلوه في باب السلم. 
وقد ذكر الحنفية لالستصناع عدة تعريفات، منها:وقد ذكر الحنفية لالستصناع عدة تعريفات، منها:

ط فيه العمل»(٢). رِ ط فيه العمل»قال الكاساني: «عقد على مبيع في الذمة شُ رِ قال الكاساني: «عقد على مبيع في الذمة شُ
وحكمه عند الحنفية الجواز استحسانًا. قال عالء الدين السمرقندي: وحكمه عند الحنفية الجواز استحسانًا. قال عالء الدين السمرقندي: «والقياس «والقياس 
أال يجوز، وفي االستحسان جائز لتعامل الناس فال جرم اختص جوازه بما فيه تعامل أال يجوز، وفي االستحسان جائز لتعامل الناس فال جرم اختص جوازه بما فيه تعامل 

كما في الخف والقلنسوة»كما في الخف والقلنسوة»(٣).
ا: أوجه التشابه بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع: ا: أوجه التشابه بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع:ثانيً ثانيً

كل منهما عقد معاوضة؛ فيجب فيه ذكر العوض(٤). كل منهما عقد معاوضة؛ فيجب فيه ذكر العوض-   -١
كل منهما يفسد بالجهالة، فأي جهالة في أحد العوضين تفسدهما(٥). كل منهما يفسد بالجهالة، فأي جهالة في أحد العوضين تفسدهما-   -٢

محل العقد في كل منهما موصوف في الذمة، ففي اإلجارة محل العقد  محل العقد في كل منهما موصوف في الذمة، ففي اإلجارة محل العقد -   -٣
ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام ٣٥٩٣٥٩/١، قال: «االستصناع هو العين، ال عمل ، قال: «االستصناع هو العين، ال عمل  ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام    (١)

الصانع». الصانع». 
بدائع الصنائع ٢/٥. بدائع الصنائع    (٢)

وقالنيس  قالنس  جمعها  والقلنسية  «القلنسوة  الفيروزآبادي:  قال  وقالنيس ،  قالنس  جمعها  والقلنسية  «القلنسوة  الفيروزآبادي:  قال   ،٣٦٣٣٦٣/٢ الفقهاء  تحفة  الفقهاء   تحفة   (٣)
لَنْس، وأصله قلنسو، وهي غطاء الرأس». القاموس المحيط، مادة (قلس). لَنْس، وأصله قلنسو، وهي غطاء الرأس». القاموس المحيط، مادة (قلس).وقَ وقَ

ينظر: المبسوط للسرخسي ١٦٤١٦٤/٢١٢١، وغمز عيون البصائر ، وغمز عيون البصائر ١١٧١١٧/٣، والذخيرة ، والذخيرة ٥٠٠٥٠٠/٥، ،  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٤)
وجواهر العقود وجواهر العقود ٣٢٨٣٢٨/١، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٥٨٥٨/٦.

ينظر: شرح منتهى اإلرادات ٢٦٢٢٦٢/٢، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٦٨٦٦٨٦/٥. ينظر: شرح منتهى اإلرادات    (٥)
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موصوف  مبيع  العقد  محل  االستصناع  وفي  الذمة،  في  موصوفة  موصوف منفعة  مبيع  العقد  محل  االستصناع  وفي  الذمة،  في  موصوفة  منفعة 
في الذمةفي الذمة(١).

كل منهما يجوز فيه دفع العربون(٢). كل منهما يجوز فيه دفع العربون-   -٤
كل منهما ال يجوز فيه زيادة الثمن لتأخير السداد؛ ألنه زيادة في الدين  كل منهما ال يجوز فيه زيادة الثمن لتأخير السداد؛ ألنه زيادة في الدين -   -٥

مقابل زيادة األجل، وهذا صريح الربامقابل زيادة األجل، وهذا صريح الربا(٣). . 
ا: أوجه االختالف بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع: ا: أوجه االختالف بني عقد إجارة املوصوف يف الذمة وعقد االستصناع:ثالثً ثالثً
إجارة الموصوف في الذمة من العقود الالزمة باتفاق األئمة األربعة(٤)، ،  إجارة الموصوف في الذمة من العقود الالزمة باتفاق األئمة األربعة-   -١

ا(٥). ا أو وعدً اأما االستصناع فقد وقع خالف في كونه عقدً ا أو وعدً أما االستصناع فقد وقع خالف في كونه عقدً
سواء  الذمة؛  في  موصوفة  منفعة  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  إجارة  سواء -  الذمة؛  في  موصوفة  منفعة  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  إجارة   -٢
عينٍ  على  يرد  فإنه  االستصناع  أما  عينٍ ،  على  يرد  فإنه  االستصناع  أما  عمل(٦)،  منفعة  أو  عين  منفعة  عملكانت  منفعة  أو  عين  منفعة  كانت 

موصوفة في الذمةموصوفة في الذمة(٧).
ينظر: تحفة الفقهاء ٣٦٢٣٦٢/٢، وعقد االستصناع للزرقا ص، وعقد االستصناع للزرقا ص٢١٢١. .  ينظر: تحفة الفقهاء    (١)

ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، معيار االستصناع،  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، معيار االستصناع،    (٢)
البند رقم البند رقم ١/٣/٣، ومعيار اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك في البند رقم ، ومعيار اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك في البند رقم ٤/١/٤.

ينظر: المصدر السابق. وذلك ألن االستصناع وإجارة الموصوف في الذمة -على ترجيح  ينظر: المصدر السابق. وذلك ألن االستصناع وإجارة الموصوف في الذمة -على ترجيح    (٣)
الباحث- ال يجب فيهما تعجيل األجرة في مجلس العقد. الباحث- ال يجب فيهما تعجيل األجرة في مجلس العقد. 

 ، ،٥٠٠٥٠٠/٥ والذخيرة  والذخيرة ،   ،١١٧١١٧/٣ البصائر  عيون  وغمز  البصائر ،  عيون  وغمز   ،١٦٤١٦٤/٢١٢١ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (٤)
واإلقناع للشربيني واإلقناع للشربيني ٤٩٢٤٩٢/٢، وجواهر العقود ، وجواهر العقود ٣٢٨٣٢٨/١، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٥٨٥٨/٦. . 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٥/ / ٣، وعقد االستصناع لكاسب البدران ص، وعقد االستصناع لكاسب البدران ص١٧٩١٧٩، ، ١٩٥١٩٥، ،  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني    (٥)
اإلسالمي:  الفقه  مجمع  ومجلة  اإلسالمي: ،  الفقه  مجمع  ومجلة   ،٣٥٣٥ ص٣٣٣٣، ،  دنيا  لشوقي  واالستصناع  صوالجعالة  دنيا  لشوقي  واالستصناع  والجعالة 

العدد: العدد: ٧، ج: ، ج: ٢، ص، ص٧٧٧٧٧٧، واالستصناع لعبد الرحمن العثمان، ص، واالستصناع لعبد الرحمن العثمان، ص٣٦٣٦، ، ٣٨٣٨.
للمرداوي  واإلنصاف  للمرداوي ،  واإلنصاف   ،١٧٧١٧٧/٢ الزركشي  وشرح  الزركشي ،  وشرح   ،٣٩٩٣٩٩/١ للشيرازي  المهذب  ينظر:  للشيرازي   المهذب  ينظر:   (٦)

٣/٦، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٣٦٥٣٦٥/٢، وكشف المخدرات ، وكشف المخدرات ٤٦٦٤٦٦/٢. . 
ينظر: تحفة الفقهاء ٣٦٢٣٦٢/٢، وعقد االستصناع للزرقا ص، وعقد االستصناع للزرقا ص٢١٢١. .  ينظر: تحفة الفقهاء    (٧)
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

للمستأجر،  العين  تمليك  بها  يحصل  ال  الذمة  في  الموصوف  إجارة  للمستأجر، -  العين  تمليك  بها  يحصل  ال  الذمة  في  الموصوف  إجارة   -٣
به  فيحصل  االستصناع  في  أما  معلومة،  مدة  فقط  المنفعة  تمليك  به وإنما  فيحصل  االستصناع  في  أما  معلومة،  مدة  فقط  المنفعة  تمليك  وإنما 

تمليك العين المراد صنعها للمستصنعتمليك العين المراد صنعها للمستصنع(١).
إجارة الموصوف في الذمة (إجارة األجير المشترك) تكون العين فيها  إجارة الموصوف في الذمة (إجارة األجير المشترك) تكون العين فيها -   -٤

من المستأجر، أما االستصناع فيكون فيه العين والعمل من الصانعمن المستأجر، أما االستصناع فيكون فيه العين والعمل من الصانع(٢).
إجارة الموصوف في الذمة ترد على منفعة اآلدمي وغيره، أما االستصناع  إجارة الموصوف في الذمة ترد على منفعة اآلدمي وغيره، أما االستصناع -   -٥
فيه  يجري  مما  وتكون  فقط،  الصناعة  تدخلها  التي  األشياء  على  فيه فيرد  يجري  مما  وتكون  فقط،  الصناعة  تدخلها  التي  األشياء  على  فيرد 

تعامل الناستعامل الناس(٣).
الفرع الثالث: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد اجلعالة.الفرع الثالث: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وعقد اجلعالة.

: تعريف اجلعالة: : تعريف اجلعالة:أوالً أوالً
ا: هي «التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول : هي «التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول  االجعالة اصطالحً الجعالة اصطالحً  

بمعين أو مجهول»بمعين أو مجهول»(٤).
ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة واجلعالة: ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة واجلعالة:ثانيً ثانيً

كل منهما عقد معاوضة؛ فاألجرة عوض عن المنفعة في إجارة الموصوف الموصوف  كل منهما عقد معاوضة؛ فاألجرة عوض عن المنفعة في إجارة -   -١
في الذمة، والجعل عوض عن العمل الذي يقوم به المجعول له في الذمة، والجعل عوض عن العمل الذي يقوم به المجعول له 

(العامل)(العامل)(٥).
ينظر: بدائع الصنائع ٢/٥، وفتح القدير ، وفتح القدير ٣٥٤٣٥٤/٥، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٢٩٨٢٩٨/٧. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ينظر: الفتاو الهندية ٥١٧٥١٧/٤. .  ينظر: الفتاو الهندية    (٢)
ينظر: الدر المختار ٢٢٤٢٢٤/٥، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ٣١٧٣١٧/١. .  ينظر: الدر المختار    (٣)
إعانة الطالبين ١٢٣١٢٣/٣، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني ٣٥٣٣٥٣/٢، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٤٦٥٤٦٥/٥. .  إعانة الطالبين    (٤)

القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٤٣٩٤٣٩/٢ المطالب  وأسنى  المطالب ،  وأسنى   ،٥٩٥٩/٧ خليل  على  الخرشي  شرح  ينظر:  خليل   على  الخرشي  شرح  ينظر:   (٥)
 . .٢٠٣٢٠٣/٤
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كل منهما يجب أن يذكر فيه العوض، وهو ركن في العقدين، فإن لم يذكر يذكر  كل منهما يجب أن يذكر فيه العوض، وهو ركن في العقدين، فإن لم -   -٢
العوض فيهما فالعقد باطلالعوض فيهما فالعقد باطل(١).

المعقود عليه في الجعالة هو العمل(٢)، وهو كذلك في إحد صور عقد ، وهو كذلك في إحد صور عقد  المعقود عليه في الجعالة هو العمل-   -٣
إجارة الموصوف في الذمة، وهي صورة (إجارة األجير المشترك).إجارة الموصوف في الذمة، وهي صورة (إجارة األجير المشترك).

) الجعلَ إال بإنجاز عمله، وكذلك األجير  ال يستحق المجعولُ له (العاملُ ) الجعلَ إال بإنجاز عمله، وكذلك األجير -  ال يستحق المجعولُ له (العاملُ  -٤
بإنجاز  إال  األجر  يستحق  ال  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  بإنجاز المشترك  إال  األجر  يستحق  ال  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  المشترك 

العملالعمل(٣).
ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة واجلعالة: ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة واجلعالة:ثالثً ثالثً

الجعالة  وعقد  الجعالة   وعقد  معينين(٤)  طرفين  بين  عقد  الذمة  في  الموصوف  إجارة  معينين-  طرفين  بين  عقد  الذمة  في  الموصوف  إجارة   -١
ا(٥). ايصح أن يكون من طرف واحد معين، وأن يكون بين طرفين أيضً يصح أن يكون من طرف واحد معين، وأن يكون بين طرفين أيضً

إجارة الموصوف في الذمة عقد الزم(٦)، والجعالة عقد جائز، والجعالة عقد جائز(٧). إجارة الموصوف في الذمة عقد الزم-   -٢
ا  يحق للمؤجر في إجارة الموصوف في الذمة الحصول على األجر مقدمً ا -  يحق للمؤجر في إجارة الموصوف في الذمة الحصول على األجر مقدمً  -٣

أو مقسطًا، وفي الجعالة ال يستحق العامل األجر إال بإتمام العملأو مقسطًا، وفي الجعالة ال يستحق العامل األجر إال بإتمام العمل(٨).

ينظر: شرح منتهى اإلرادات ٣٧٤٣٧٤/٢. .  ينظر: شرح منتهى اإلرادات    (١)
ينظر: الذخيرة للقرافي ٦/٦. ينظر: الذخيرة للقرافي    (٢)

والمهذب ، والمهذب ٤١١٤١١/١، والمغني ، والمغني  والقوانين الفقهية ص١٨٢١٨٢،  ينظر: بداية المجتهد ٢٣٥٢٣٥/٢، والقوانين الفقهية ص،  بداية المجتهد   ينظر:   (٣)
٣٢٥٣٢٥/٨، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٣٧٤٣٧٤/٢. . 

ينظر: المجموع ١١٣١١٣/١٥١٥. .  ينظر: المجموع    (٤)
ينظر: المصدر السابق.  ينظر: المصدر السابق.    (٥)

ينظر: الحاوي ٣/٨، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٦٥٦٥/٤، واإلقناع ، واإلقناع ٣٥٣٣٥٣/٢، والمبدع ، والمبدع ١٩٥١٩٥/٥. .  ينظر: الحاوي    (٦)
ينظر: الحاوي الكبير ١٣٤١٣٤/١٤١٤، والروض المربع ، والروض المربع ٤٣٤٤٣٤/٢، والمغني ، والمغني ٢١٢١/٦. ينظر: الحاوي الكبير    (٧)

ينظر: بداية المجتهد ٢٣٥٢٣٥/٢، والقوانين الفقهية ص، والقوانين الفقهية ص١٨٢١٨٢، والمهذب ، والمهذب ٤١١٤١١/١، والمجموع ، والمجموع  ينظر: بداية المجتهد    (٨)
١١٤١١٤/١٥١٥، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٣٧٤٣٧٤/٢، والمغني ، والمغني ٣٢٥٣٢٥/٨. . 



٦٤٦٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا يرفع يرفع  ا وصفً العمل في إجارة الموصوف في الذمة يجب أن يكون موصوفً ا -  ا وصفً العمل في إجارة الموصوف في الذمة يجب أن يكون موصوفً  -٤
مجهول  العمل  يكون  أن  الجعالة  في  ويجوز  وجه،  كل  من  عنه  مجهول الجهالة  العمل  يكون  أن  الجعالة  في  ويجوز  وجه،  كل  من  عنه  الجهالة 

الكيفية والمدةالكيفية والمدة(١).
محل العقد في إجارة الموصوف في الذمة هو منفعة اآلدمي وغير اآلدمي،  محل العقد في إجارة الموصوف في الذمة هو منفعة اآلدمي وغير اآلدمي، -   -٥

وفي الجعالة هو منفعة اآلدمي فقطوفي الجعالة هو منفعة اآلدمي فقط(٢).
العامل في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون معينًا، وفي الجعالة  العامل في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون معينًا، وفي الجعالة -   -٦

 . .(٣) قد قد يكون معينًا وقد يكون مجهوالًيكون معينًا وقد يكون مجهوالً
الفرع الرابع: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف. الفرع الرابع: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف. 

متهيد: بيع املوصوف عىل نوعني:متهيد: بيع املوصوف عىل نوعني:

النوع األولالنوع األول: بيع المعين الموصوف (العين الغائبة).: بيع المعين الموصوف (العين الغائبة).- - 
ومثالهومثاله: أن يقول: بعتك منزلي الذي زرتني فيه األسبوع الماضي. ويذكر : أن يقول: بعتك منزلي الذي زرتني فيه األسبوع الماضي. ويذكر - - 

سائر صفاته بما يرفع عنه الجهالة. فهذه عين معينة موصوفة بذاتها.سائر صفاته بما يرفع عنه الجهالة. فهذه عين معينة موصوفة بذاتها.
النوع الثانيالنوع الثاني: بيع غير المعين الموصوف في الذمة. : بيع غير المعين الموصوف في الذمة. - - 

عنها - -  ترفع  معينة  صفات  ويذكر  سكنية.  شقة  بعتك  يقول:  أن  عنها :  ترفع  معينة  صفات  ويذكر  سكنية.  شقة  بعتك  يقول:  أن  ومثالهومثاله: 
الجهالة من دون تعيين للشقة.الجهالة من دون تعيين للشقة.

ينظر: الذخيرة ٨/٦، وبلغة السالك ، وبلغة السالك ١٧٧١٧٧/٣، وشرح المحلي على المنهاج ، وشرح المحلي على المنهاج ١٣١١٣١/٣، ،  ينظر: الذخيرة    (١)
وكشاف القناع وكشاف القناع ٢٠٣٢٠٣/٤. . 

ينظر: الجعالة واالستصناع، تحليل فقهي واقتصادي، شوقي دنيا ص١٦١٦. ينظر: الجعالة واالستصناع، تحليل فقهي واقتصادي، شوقي دنيا ص   (٢)
ينظر: ضوابط اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في تمويل الخدمات في المؤسسات  ينظر: ضوابط اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في تمويل الخدمات في المؤسسات    (٣)
المالية اإلسالمية (بحث مقدم لندوة البركة الثالثين لالقتصاد اإلسالمي - رمضان المالية اإلسالمية (بحث مقدم لندوة البركة الثالثين لالقتصاد اإلسالمي - رمضان ٢٠٠٩٢٠٠٩م) م) 

ألحمد محمد محمود نصار صألحمد محمد محمود نصار ص١٩١٩.
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وصوره  تعريفه  حيث  من  منهما  نوع  كل  عن  الكالمَ   - يأتي  فيما   - وصوره وسأفرد  تعريفه  حيث  من  منهما  نوع  كل  عن  الكالمَ   - يأتي  فيما   - وسأفرد 
إجارة  وبين  بينه  االختالف  ووجه  التشابه  وجه  بيان  ثم  الترجيح،  مع  فيه  إجارة والخالف  وبين  بينه  االختالف  ووجه  التشابه  وجه  بيان  ثم  الترجيح،  مع  فيه  والخالف 

الموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة. 
النوع األول: بيع املعني املوصوف (العني الغائبة).النوع األول: بيع املعني املوصوف (العني الغائبة).

: املعني املوصوف: : املعني املوصوف:أوالً أوالً
سواء  رؤيتها؛  باإلمكان  وليس  ملكه،  في  موجودة  للبائع  مملوكة  عين  كل  سواء هو  رؤيتها؛  باإلمكان  وليس  ملكه،  في  موجودة  للبائع  مملوكة  عين  كل  هو 

كانت موجودة في مجلس العقد أو غائبة عنهكانت موجودة في مجلس العقد أو غائبة عنه(١).
ويأتي بيع المعين الموصوف على صورتين:ويأتي بيع المعين الموصوف على صورتين:

غائبة - -  ولكنها  للبائع،  مملوكة  موجودة  العين  تكون  أن  غائبة :  ولكنها  للبائع،  مملوكة  موجودة  العين  تكون  أن  األولى:  األولىالصورة  الصورة 
الفالني،  منزلي  بعتك  للمشتري:  البائع  يقول  كأن  العقد،  مجلس  الفالني، عن  منزلي  بعتك  للمشتري:  البائع  يقول  كأن  العقد،  مجلس  عن 
المؤثرة  للجهالة  النافي  العلم  به  يحصل  بحيث  صفاته؛  يذكر  ثم  المؤثرة ويعينه  للجهالة  النافي  العلم  به  يحصل  بحيث  صفاته؛  يذكر  ثم  ويعينه 

في صحة العقد.في صحة العقد.
الصورة الثانيةالصورة الثانية: أن تكون العين مملوكة للبائع وحاضرة في مجلس العقد، : أن تكون العين مملوكة للبائع وحاضرة في مجلس العقد، - - 

ولكن يتعذر رؤيتها، كالمعلبات، وما يكون في الحافظات من قماش وغيره ولكن يتعذر رؤيتها، كالمعلبات، وما يكون في الحافظات من قماش وغيره 
ا تصعب رؤيته؛ فيباع على الصفة(٢). ا تصعب رؤيته؛ فيباع على الصفةمما يكون محفوظً مما يكون محفوظً

حكم بيع المعين الموصوف: حكم بيع المعين الموصوف:   •
اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء  في حكم بيع المعين الموصوف على قولين: في حكم بيع المعين الموصوف على قولين:

القول األولالقول األول: جواز بيع الغائب المعين الموصوف. : جواز بيع الغائب المعين الموصوف. - - 
ينظر: اإلقناع للشربيني ٢٧٤٢٧٤/٢، وجواهر العقود ، وجواهر العقود ١٠٣١٠٣/١. .  ينظر: اإلقناع للشربيني    (١)

ينظر: كشاف القناع ١٦٣١٦٣/٣، وبيع الصفة للعياشي ص، وبيع الصفة للعياشي ص١٧١٧، وعقد التوريد، د. عادل شاهين ، وعقد التوريد، د. عادل شاهين  ينظر: كشاف القناع    (٢)
 . .٢٨٥٢٨٥/١
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وهو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، وقول الشافعي في القديم ، وقول الشافعي في القديم  وهو مذهب الجمهور من الحنفية   
الحنابلة(٤)، ،  عند  المذهب  من  الصحيح  وهو  الحنابلة،  عند  المذهب  من  الصحيح  وهو  الشافعية(٣)،  بعض  الشافعيةواختاره  بعض  واختاره 

وبه وبه قالت الظاهريةقالت الظاهرية(٥)، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم(٦).
القول الثانيالقول الثاني: ال يجوز بيع الغائب المعين الموصوف.: ال يجوز بيع الغائب المعين الموصوف.- - 

وهو قول الشافعي في الجديد، والمذهب عند الشافعية(٧)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٨). وهو قول الشافعي في الجديد، والمذهب عند الشافعية   
قال النووي: «وهو األصح، وعليه فتو الجمهور من األصحاب، وعليه يفرعون يفرعون  قال النووي: «وهو األصح، وعليه فتو الجمهور من األصحاب، وعليه    
الشافعي،  نص  من  اآلخر  هو  ألنه  القول؛  هذا  ويتعين  الموضع،  هذا  عدا  الشافعي، فيما  نص  من  اآلخر  هو  ألنه  القول؛  هذا  ويتعين  الموضع،  هذا  عدا  فيما 
فهو ناسخ لما قبله، قال البيهقي: جوز الشافعي بيع الغائب في القديم، وكتاب فهو ناسخ لما قبله، قال البيهقي: جوز الشافعي بيع الغائب في القديم، وكتاب 

الصلح والصرف وغيرهما ثم رجع فقال ال يجوز لما فيه من الغرر»الصلح والصرف وغيرهما ثم رجع فقال ال يجوز لما فيه من الغرر»(٩).
األدلة: األدلة:   •

أدلة القول األول وهو جواز بيع الغائب المعين الموصوف:أدلة القول األول وهو جواز بيع الغائب المعين الموصوف:- - 
قوله تعالى: نث   9   :   ;   >   =   <   ?   @    قوله تعالى: -   -١

F   E   D   C   B   A      مث(١٠١٠).

ينظر: المبسوط ٦٨٦٨/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٦٣١٦٣/٥، ورد المحتار ، ورد المحتار ٦٣٦٣/٤. ينظر: المبسوط    (١)
ينظر: بداية المجتهد ١٥٥١٥٥/٢، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٢٥٢٥/٣، وشرح الخرشي على خليل ، وشرح الخرشي على خليل  ينظر: بداية المجتهد    (٢)

 . .٣٥٣٥  ، ،٣٤٣٤/٥
ينظر: المهذب ٢٦٣٢٦٣/١، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣١٣١/٣، والمجموع ، والمجموع ٣٠١٣٠١/٩. .  ينظر: المهذب    (٣)

ينظر: المغني ٣٣٣٣/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٦٥١٦٥/٣. ينظر: المغني    (٤)
ينظر: المحلى ٣٣٧٣٣٧/٨. .  ينظر: المحلى    (٥)

ينظر: مجموع الفتاو ٣٤٥٣٤٥/٢٠٢٠، وزاد المعاد ، وزاد المعاد ٨١٣٨١٣/٥. .    ينظر: مجموع الفتاو  (٦)
ينظر: المهذب ٢٦٣٢٦٣/١، والمجموع ، والمجموع ٢٩٠٢٩٠/٩، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٤١٥٤١٥/٣. .  ينظر: المهذب    (٧)

ينظر: المغني ٣٣٣٣/٦، والمبدع ، والمبدع ٢٦٢٦/٤، واإلنصاف ، واإلنصاف ٢٩٧٢٩٧/٤. .  ينظر: المغني    (٨)
المجموع ٢٧٦٢٧٦/٩. المجموع   سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩.(٩)  سورة النساء، اآلية:    (١٠١٠)
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ومن  التراضي،  بشرط  التجارة  مشروعية  على  دلت  اآلية  ومن :  التراضي،  بشرط  التجارة  مشروعية  على  دلت  اآلية  الداللة:  الداللةوجه  وجه   
التجارة البيوع، ومن البيوع بيع الغائب على الصفة، فهو مشروع بشرط التجارة البيوع، ومن البيوع بيع الغائب على الصفة، فهو مشروع بشرط 

التراضي، بداللة عموم اآلية.التراضي، بداللة عموم اآلية.
صّ بحديث النهي عن الغرر، وبيع المعين  صّ بحديث النهي عن الغرر، وبيع المعين : بأن العموم في اآلية خُ نوقشنوقش: بأن العموم في اآلية خُ  

الموصوف فيه غرر واضح وجهالة، فيدخل في المنهي عنهالموصوف فيه غرر واضح وجهالة، فيدخل في المنهي عنه(١).
أجيبأجيب: بأنا ال نسلم كون بيع الغائب على الصفة من بيوع الغرر؛ ألنه يوصف : بأنا ال نسلم كون بيع الغائب على الصفة من بيوع الغرر؛ ألنه يوصف   
ا يخرجه عن الجهالة إلى العلم به، فالوصف يقوم مقام الرؤية(٢). ا دقيقً ا يخرجه عن الجهالة إلى العلم به، فالوصف يقوم مقام الرؤيةوصفً ا دقيقً وصفً

قوله تعالى: نث   7   8   9   :   ;      مث(٣). قوله تعالى: -   -٢
ل كل البيوع إال ما دل الدليل عليه، فدخل  ل كل البيوع إال ما دل الدليل عليه، فدخل : اآلية عامة في حِ وجه الداللةوجه الداللة: اآلية عامة في حِ  

في هذا العموم بيع الغائب على الصفة.في هذا العموم بيع الغائب على الصفة.
«لم يزل المسلمون يتبايعون الضياعَ بالصفة وهي في البالد البعيدة، وقد  «لم يزل المسلمون يتبايعون الضياعَ بالصفة وهي في البالد البعيدة، وقد -   -٣
بايع عثمانُ ابنَ عمر بايع عثمانُ ابنَ عمر  ماالً لعثمان بخيبر بمالٍ البن عمر بوادي  ماالً لعثمان بخيبر بمالٍ البن عمر بوادي 

القر، وهذا أمر مشهور»القر، وهذا أمر مشهور»(٤).
وهذا صريح في تعامل الصحابة بهذا النوع من البيوع.وهذا صريح في تعامل الصحابة بهذا النوع من البيوع.

أدلة القول الثاني وهو عدم جواز بيع الغائب على الصفة:أدلة القول الثاني وهو عدم جواز بيع الغائب على الصفة:- - 
بيع  وعن  الحصاة  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال: «نهى  بيع   وعن  الحصاة  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال: «نهى  هريرة   أبي  عن  هريرة -  أبي  عن   -١

الغرر»الغرر»(٥).
الحاوي الكبير للماوردي ٢٠٢٠/٦، والمجموع للنووي ، والمجموع للنووي ٣٠١٣٠١/٩، والمغني ، والمغني ٣٢٣٢/٦. .  الحاوي الكبير للماوردي    (١)

حاشية الدسوقي ٢٥٢٥/٣، والمحلى ، والمحلى ٣٣٨٣٣٨/٨. .  حاشية الدسوقي    (٢)
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:   المحلى ٣٤٠٣٤٠/٨.(٣)  المحلى    (٤)

الحصاة،  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  الحصاة، )  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب   (١٥١٣١٥١٣)  )  ١١٥٣١١٥٣/٣ صحيحه  في  مسلم  أخرجه  صحيحه   في  مسلم  أخرجه   (٥)
والبيع الذي فيه غرر، وأحمد في مسنده والبيع الذي فيه غرر، وأحمد في مسنده ٤٣٦٤٣٦/٢ ( (٩٦٢٦٩٦٢٦). ). 
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وجه الداللةوجه الداللة: أن بيع الغائب الموصوف فيه غرر بيّن، فأشبه بيع المعدوم : أن بيع الغائب الموصوف فيه غرر بيّن، فأشبه بيع المعدوم   
الموصوف، كحبَل الحبَلة وغيرهاالموصوف، كحبَل الحبَلة وغيرها(١).

يناقشيناقش: بأن بيع الغائب الموصوف ال يسلّم كونه من الغرر؛ ألنه يوصف : بأن بيع الغائب الموصوف ال يسلّم كونه من الغرر؛ ألنه يوصف   
بيع  في  عليه  المعقود  إن  ثم  عنه.  المنهي  الغرر  عنه  ينفي  ا  دقيقً ا  بيع وصفً في  عليه  المعقود  إن  ثم  عنه.  المنهي  الغرر  عنه  ينفي  ا  دقيقً ا  وصفً
ا، وهو مملوك للبائع ويقدر على تسليمه  ا، وهو مملوك للبائع ويقدر على تسليمه الغائب موجود وليس معدومً الغائب موجود وليس معدومً

بخالف المعدوم.بخالف المعدوم.
عن حكيم بن حزام  أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال له:  أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال له: «ال تبع ما ليس «ال تبع ما ليس  عن حكيم بن حزام -   -٢

عندك»عندك»(٢).
ا وقت العقد، بدليل قوله:  ا وقت العقد، بدليل قوله: : أنه نهى عن بيع ما ليس حاضرً وجه الداللةوجه الداللة: أنه نهى عن بيع ما ليس حاضرً  

«عندك»«عندك»(٣).
يناقش: بأن المبيع في بيع الغائب على الصفة مملوك للبائع وهو قادر : بأن المبيع في بيع الغائب على الصفة مملوك للبائع وهو قادر  يناقش   

على تسليمه، فال يشمله الحديث.على تسليمه، فال يشمله الحديث.
ا على بيع النو في تمره؛  أن بيع المعين الموصوف الغائب ال يصح؛ قياسً ا على بيع النو في تمره؛ -  أن بيع المعين الموصوف الغائب ال يصح؛ قياسً  -٣

ألنهما من المغيباتألنهما من المغيبات(٤).
والغائب  بالبيع،  يقصد  ال   النو ألن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه  والغائب :  بالبيع،  يقصد  ال   النو ألن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه  يجابيجاب:   

الموصوف مقصود بالبيع.الموصوف مقصود بالبيع.
ينظر: المجموع ٣٠١٣٠١/٩. .  ينظر: المجموع    (١)

بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  بيع )،  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب   ،(١٢٣٢١٢٣٢) ) ٥٣٤٥٣٤/٣ الترمذي  اللفظ  بهذا  أخرجه  الترمذي   اللفظ  بهذا  أخرجه   (٢)
في  حزم  وابن  في )،  حزم  وابن   ،(١٥٣١١١٥٣١١) ) ٤٠٣٤٠٣  ، ،٣ / /٤٠١٤٠١ وأحمد  حسن،  حديث  وقال:  عندك،  ليس  وأحمد ما  حسن،  حديث  وقال:  عندك،  ليس  ما 

المحلى المحلى ٤٧٥٤٧٥/٧، وصححه ابن حزم واأللباني، انظر: إرواء الغليل ، وصححه ابن حزم واأللباني، انظر: إرواء الغليل ١٣٢١٣٢/٥. . 
بدائع الصنائع ١٦٣١٦٣/٥. بدائع الصنائع    (٣)

ينظر: المجموع ٣٠١٣٠١/٩، والمغني ، والمغني ٣٢٣٢/٦. .  ينظر: المجموع    (٤)
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الترجيح: الترجيح   •
الذي يظهر هو رجحان القول األول، وهو جواز بيع الغائب المعين الموصوف  الذي يظهر هو رجحان القول األول، وهو جواز بيع الغائب المعين الموصوف    
على الصفة؛ ألن األصل في العقود الحل والجواز إال ما نص الدليل على بطالنه، على الصفة؛ ألن األصل في العقود الحل والجواز إال ما نص الدليل على بطالنه، 
الشريعة  أن  كما  بإحسان،  لهم  والتابعين  الصحابة  عمل  عليه   جر ما  الشريعة وهذا  أن  كما  بإحسان،  لهم  والتابعين  الصحابة  عمل  عليه   جر ما  وهذا 

أقامت الوصف مقام الرؤية في مواضع كثيرة، منها: قوله تعالى: أقامت الوصف مقام الرؤية في مواضع كثيرة، منها: قوله تعالى: نث   1   2   
3   4   5   6      مث(١)، فأقام الله تعالى عليهم الحجة بتعريفه إياهم الرسول ، فأقام الله تعالى عليهم الحجة بتعريفه إياهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 
بصفاته، وأنكر عليهم كفرهم بما قد عرفوه وآخذهم بذلك، وكقوله تعالى: بصفاته، وأنكر عليهم كفرهم بما قد عرفوه وآخذهم بذلك، وكقوله تعالى: 
كمعرفتهم  بالوصف  له  معرفتهم  فأنزل  كمعرفتهم ،  بالوصف  له  معرفتهم  فأنزل  مث(٢)،  نث   $   %   &   '      
كأنه  حتى  لزوجها،  المرأةَ  المرأةُ  تنعت  كأنه «ال  حتى  لزوجها،  المرأةَ  المرأةُ  تنعت  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومنها:  بالرؤية.  ملسو هيلع هللا ىلص: أبناءهم  قوله  ومنها:  بالرؤية.  أبناءهم 
جهالة  كل  ليس  وألنه  الحقيقة،  على  النظر  منزلة  الوصف  ل  فنزّ جهالة .  كل  ليس  وألنه  الحقيقة،  على  النظر  منزلة  الوصف  ل  فنزّ إليها»(٣).  إليها»ينظر  ينظر 
ا للحرج  ا للحرج غرر تمنع صحة العقد، فإن اليسير من الجهالة والغرر معفو عنه، رفعً أو أو غرر تمنع صحة العقد، فإن اليسير من الجهالة والغرر معفو عنه، رفعً

عن األمة؛ إذ ال يكاد يسلم منه عقد، وفي طلب السالمة منه مشقة شديدة.عن األمة؛ إذ ال يكاد يسلم منه عقد، وفي طلب السالمة منه مشقة شديدة.
ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املعني املوصوف. ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املعني املوصوف.ثانيً ثانيً
العاقدين  ألحد  فليس  ا،  شرعً المعتبرة  الالزمة  العقود  من  منهما  كل  العاقدين -  ألحد  فليس  ا،  شرعً المعتبرة  الالزمة  العقود  من  منهما  كل   -١

فسخه إال برضا الطرف اآلخر أو وجود ما يقتضي ذلكفسخه إال برضا الطرف اآلخر أو وجود ما يقتضي ذلك(٤).
كل منهما عقد معاوضة؛ فاألجرة عوض عن المنفعة في إجارة الموصوف  كل منهما عقد معاوضة؛ فاألجرة عوض عن المنفعة في إجارة الموصوف -   -٢

في الذمة، والثمن عوض عن المبيع في بيع المعين الموصوف.في الذمة، والثمن عوض عن المبيع في بيع المعين الموصوف.
سورة البقرة، اآلية: ٨٩٨٩. .  سورة البقرة، اآلية:    (١)

سورة البقرة، اآلية: ١٤٦١٤٦. سورة البقرة، اآلية:    (٢)
أخرجه البخاري ٣٨٣٨/٧ ( (٥٢٤٠٥٢٤٠) بلفظ: «ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر ) بلفظ: «ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر  أخرجه البخاري    (٣)
فتنعتها  المرأة  المرأة  تباشر  ال  باب  النكاح،  كتاب  مسعود،  بن  الله  عبد  حديث  من  فتنعتها إليها»  المرأة  المرأة  تباشر  ال  باب  النكاح،  كتاب  مسعود،  بن  الله  عبد  حديث  من  إليها» 

لزوجها لزوجها ٧/٥، ، ٢٠٠٢٠٠، وأحمد في المسند ، وأحمد في المسند ٣٨٠٣٨٠/١ ( (٣٦٠٩٣٦٠٩).).
ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد ٧٩٧٩/٢، والمغني ، والمغني ٣٠٣٠/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٦٣١٦٣/٣. .  ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد    (٤)
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كل منهما ال يشترط فيه تسليم العوض (الثمن أو األجرة) في مجلس  كل منهما ال يشترط فيه تسليم العوض (الثمن أو األجرة) في مجلس -   -٣
يجوز  بل  حاال،  الثمن  دفع  يلزم  ال  الموصوف  المعين  بيع  ففي  يجوز العقد،  بل  حاال،  الثمن  دفع  يلزم  ال  الموصوف  المعين  بيع  ففي  العقد، 
في  وكذلك  في ،  وكذلك  العقد(١)،  بجواز  القائلين  الفقهاء  جمهور  قول  في  العقدتأخيره،  بجواز  القائلين  الفقهاء  جمهور  قول  في  تأخيره، 
عقد إجارة الموصوف في الذمة، فإنه يجوز تأخير األجرة عن مجلس عقد إجارة الموصوف في الذمة، فإنه يجوز تأخير األجرة عن مجلس 

العقد على الراجحالعقد على الراجح(٢).
ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املعني املوصوف. ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املعني املوصوف.ثالثً ثالثً
المعقود عليه في بيع المعين الموصوف ال يكون إال عينًا، وال يدخل  المعقود عليه في بيع المعين الموصوف ال يكون إال عينًا، وال يدخل -   -١
في عقود الخدماتفي عقود الخدمات(٣)، والمعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة ، والمعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة 

يكون منفعة عين أو منفعة عمل (خدمة).يكون منفعة عين أو منفعة عمل (خدمة).
المعقود عليه في بيع المعين الموصوف معينٌ حال العقد، ولكنه غائب  المعقود عليه في بيع المعين الموصوف معينٌ حال العقد، ولكنه غائب -   -٢
كان  وإن  رؤيته  لتعذر  عنه؛  الغائب  حكم  في  هو  أو  العقد؛  مجلس  كان عن  وإن  رؤيته  لتعذر  عنه؛  الغائب  حكم  في  هو  أو  العقد؛  مجلس  عن 
في مجلس العقد، وهذا بخالف المعقود عليه في إجارة الموصوف في في مجلس العقد، وهذا بخالف المعقود عليه في إجارة الموصوف في 

الذمة فإنه غير معين حال العقد.الذمة فإنه غير معين حال العقد.
النوع الثاين: بيع غري املعني املوصوف يف الذمة.النوع الثاين: بيع غري املعني املوصوف يف الذمة.

: تعريف بيع املوصوف يف الذمة:  : تعريف بيع املوصوف يف الذمة: أوالً أوالً
هو بيع عين موصوفة غير معينة مؤجلة، بثمن معلوم عاجل أو آجلهو بيع عين موصوفة غير معينة مؤجلة، بثمن معلوم عاجل أو آجل(٤).

وكشاف  وكشاف ،   ،٢٩٨٢٩٨/٤ الجليل  ومواهب  الجليل ،  ومواهب   ،٧٠٧٠/٤ المحتار  ورد  المحتار ،  ورد   ،٢٧٣٢٧٣/٥ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (١)
القناع القناع ١٦٣١٦٣/٣. . 

ينظر ص١٢٥١٢٥ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر ص   (٢)
ينظر: عقد التوريد، د. عادل شاهين ٢٩٨٢٩٨/١، وينظر في تعريف الخدمات ص، وينظر في تعريف الخدمات ص٣٢٠٣٢٠ من هذا  من هذا  ينظر: عقد التوريد، د. عادل شاهين    (٣)

البحث.البحث.
حاشية ابن عابدين ٢٢٥٢٢٥/٥، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٨٤٨٤/٥، وذكر قيد (مؤجلة) هو على ، وذكر قيد (مؤجلة) هو على  حاشية ابن عابدين    (٤)= = 
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• حكم بيع الموصوف في الذمة:حكم بيع الموصوف في الذمة:
بيع الموصوف في الذمة يأتي على صورتين:بيع الموصوف في الذمة يأتي على صورتين:

تعجيل - -  مع  البيع  بلفظ  الذمة  في  الموصوف  بيع  يكون  أن  تعجيل   مع  البيع  بلفظ  الذمة  في  الموصوف  بيع  يكون  أن  األولى:  األولى:الصورة  الصورة 
أحد  فيه  تعجل  فقد  معناه،  تحقق  قد  ألنه  المؤجل،  السلم  وهو  أحد الثمن،  فيه  تعجل  فقد  معناه،  تحقق  قد  ألنه  المؤجل،  السلم  وهو  الثمن، 

العوضين وتأخر اآلخر، وهذه هي حقيقة السلمالعوضين وتأخر اآلخر، وهذه هي حقيقة السلم(١).
اتفق الفقهاء على جواز عقد السلم المؤجل.اتفق الفقهاء على جواز عقد السلم المؤجل.- - 

الصورة الثانيةالصورة الثانية: أن يكون بلفظ البيع مع تأخير الثمن. : أن يكون بلفظ البيع مع تأخير الثمن. - - 
حكمها: حكمها: 

قبل بيان حكم بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن ال بد من بيان مســألة قبل بيان حكم بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن ال بد من بيان مســألة 
مهمة لها ارتباط وثيق بخالف الفقهاء في حكم هذه الصورة، وهذه المسألة هي:مهمة لها ارتباط وثيق بخالف الفقهاء في حكم هذه الصورة، وهذه المسألة هي:

مسألة: تعيُّن النقد بالتعيين.مسألة: تعيُّن النقد بالتعيين.
اختلف الفقهاء في النقد هل يتعين بالتعيين في مجلس العقد أم ال؟اختلف الفقهاء في النقد هل يتعين بالتعيين في مجلس العقد أم ال؟

على قولين:على قولين:

ا للشافعية وشيخ اإلسالم الذين  مذهب الجمهور الذين اشترطوا التأجيل في السلم، خالفً ا للشافعية وشيخ اإلسالم الذين =  مذهب الجمهور الذين اشترطوا التأجيل في السلم، خالفً  =
ال يشترطون التأجيل ويجيزون السلم في الحال، لكن بشرط أن يملك جنسها. وهذا هو ال يشترطون التأجيل ويجيزون السلم في الحال، لكن بشرط أن يملك جنسها. وهذا هو 
الراجح في نظر الباحث؛ لقوة دليله وعدم المانع الشرعي. قال اإلمام الشافعي: «فإذا أجاز الراجح في نظر الباحث؛ لقوة دليله وعدم المانع الشرعي. قال اإلمام الشافعي: «فإذا أجاز 
بصفة  الطعام  بيع  أعلم -  تعالى  والله  كان -  أجل  إلى  بصفة  الطعام  بيع  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  بصفة رسول  الطعام  بيع  أعلم -  تعالى  والله  كان -  أجل  إلى  بصفة  الطعام  بيع  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول 
حاال أجوز؛ ألنه ليس في البيع معنى إال أن يكون بصفة مضمونًا على صاحبه فإذا ضمن حاال أجوز؛ ألنه ليس في البيع معنى إال أن يكون بصفة مضمونًا على صاحبه فإذا ضمن 
الغرر  معنى  من  أُخرج  واألعجل  ا،  مؤخرً منه  أعجل  معجالً  وكان  معجالً  ضمن  ا  الغرر مؤخرً معنى  من  أُخرج  واألعجل  ا،  مؤخرً منه  أعجل  معجالً  وكان  معجالً  ضمن  ا  مؤخرً
االختيارات  وينظر:  االختيارات .  وينظر:   .٩٥٩٥/٣ األم  بصفة».  بائعه  على  له  مضمون  أنه  في  له  مجامع  األم وهو  بصفة».  بائعه  على  له  مضمون  أنه  في  له  مجامع  وهو 

الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية صالفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص١٣١١٣١.
ينظر: البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة ص٦٠٦٠. ينظر: البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة ص   (١)
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القول األولالقول األول: النقد يتعين بالتعيين في مجلس العقد. وهذا مذهب الشافعية : النقد يتعين بالتعيين في مجلس العقد. وهذا مذهب الشافعية - - 
ومشهور مذهب الحنابلةومشهور مذهب الحنابلة(١).

القول الثانيالقول الثاني: النقد ال يتعين بالتعيين في مجلس العقد. وهذا مذهب الحنفية : النقد ال يتعين بالتعيين في مجلس العقد. وهذا مذهب الحنفية - - 
والمالكية ورواية عند الحنابلة خالف المشهور عندهموالمالكية ورواية عند الحنابلة خالف المشهور عندهم(٢).

• األدلة:  األدلة: 
دليل القول األولدليل القول األول(٣):- - 

بدون  بينها  والتفريق  األعواض.  كسائر  بالتعيين  فيتعين  عقد،  في  عوض  النقد  بدون   بينها  والتفريق  األعواض.  كسائر  بالتعيين  فيتعين  عقد،  في  عوض  النقد   
م. م.دليلٍ تحكُّ دليلٍ تحكُّ

المناقشة:المناقشة:
دليل  في  سيتبين  كما  األعواض،  من  وغيره  النقد  بين  ثابت  الفرق  بأن  يناقش  دليل   في  سيتبين  كما  األعواض،  من  وغيره  النقد  بين  ثابت  الفرق  بأن  يناقش   
القول الثاني، وإذا ثبت الفرق لم يصح التسوية بين النقد وغيره في حكم التعين القول الثاني، وإذا ثبت الفرق لم يصح التسوية بين النقد وغيره في حكم التعين 

بالتعيين.بالتعيين.
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: - - 

إن الحكم األصلي في المعاوضة في جانب الثمن أن األثمان تثبت ديونًا في الذمة الذمة  إن الحكم األصلي في المعاوضة في جانب الثمن أن األثمان تثبت ديونًا في    
يْنية أصل فيه لم يجز أن تكون العينية معه  يْنية أصل فيه لم يجز أن تكون العينية معه مع القدرة على التعيين، وإذا ثبت أن الدَّ مع القدرة على التعيين، وإذا ثبت أن الدَّ
أصالً آخر مشروعة إال بدليل من الشارع. وإنما تسومح في إمكان العدول في أصالً آخر مشروعة إال بدليل من الشارع. وإنما تسومح في إمكان العدول في 
المبيع من العينية إلى الدينية رخصةً بطريق الضرورة، كما في المبيع من العينية إلى الدينية رخصةً بطريق الضرورة، كما في السلم، وليس في السلم، وليس في 

الشرع ما يدل على إمكان ذلك في جانب الثمن.الشرع ما يدل على إمكان ذلك في جانب الثمن.
ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ٢٧٣٢٧٣/٣، والشرح الكبير ، والشرح الكبير ١٧٥١٧٥/٤. .  ينظر: األشباه والنظائر للسبكي    (١)

ينظر: كشف األسرار ٤٧١٤٧١/٣، والذخيرة ، والذخيرة ٢٤٩٢٤٩/٦، والشرح الكبير للمقدسي ، والشرح الكبير للمقدسي ١٧٥١٧٥/٤. .  ينظر: كشف األسرار    (٢)
ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ١٧٥١٧٥/٤. .  ينظر: الشرح الكبير للمقدسي    (٣)
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• الترجيح: الترجيح:
النقد  تعين  عدم  وهو  الثاني  القول  رجحان  هو   - أعلم  والله   - يظهر  الذي  النقد   تعين  عدم  وهو  الثاني  القول  رجحان  هو   - أعلم  والله   - يظهر  الذي   
بالتعيين، وخاصة في زمننا هذا؛ وذلك لما تقدم في دليل القول الثاني من أن بالتعيين، وخاصة في زمننا هذا؛ وذلك لما تقدم في دليل القول الثاني من أن األصل األصل 
في النقد الدينية، وألن تعيين النقد في األزمنة الماضية كان فيه مصلحة ظاهرة؛ في النقد الدينية، وألن تعيين النقد في األزمنة الماضية كان فيه مصلحة ظاهرة؛ 
ا  ا أو مغشوشً ا أو مكسورً ا لتفاوت النقد في ذلك الزمن من جهة كونه صحاحً ا نظرً ا أو مغشوشً ا أو مكسورً ا لتفاوت النقد في ذلك الزمن من جهة كونه صحاحً نظرً
ا، وهذا التفاوت في التفاوت في  ا أو جديدً ا، وهذا (مشوبًا)، ومن جهة وزنه، ومن جهة كونه قديمً ا أو جديدً (مشوبًا)، ومن جهة وزنه، ومن جهة كونه قديمً
النقد ال وجود له في زمننا هذا؛ ألن النقود متساوية القيمة، وال النقد ال وجود له في زمننا هذا؛ ألن النقود متساوية القيمة، وال أثر للقدم أثر للقدم 
الورقة  كانت  سواء  قيمتها  تختلف  ال  مثالً  بحريني  دينار  فمائة  فيها؛  الورقة والجدة  كانت  سواء  قيمتها  تختلف  ال  مثالً  بحريني  دينار  فمائة  فيها؛  والجدة 
النقدية جديدة أم كانت مستعملة وقديمة. وإذا انتفت في هذا الزمن المصلحة النقدية جديدة أم كانت مستعملة وقديمة. وإذا انتفت في هذا الزمن المصلحة 
أعلم  والله  بالتعيين.  تعينها  عدم  ترجح  بالتعيين  النقد  بتعين  قيل  ألجلها  أعلم التي  والله  بالتعيين.  تعينها  عدم  ترجح  بالتعيين  النقد  بتعين  قيل  ألجلها  التي 

بالصواب.بالصواب.
وهذا الترجيح في هذه المسألة له أثر ظاهر في الترجيح في حكم بيع الموصوف  وهذا الترجيح في هذه المسألة له أثر ظاهر في الترجيح في حكم بيع الموصوف    

في الذمة بلفظ البيع مع تأجيل الثمن.في الذمة بلفظ البيع مع تأجيل الثمن.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين:وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين:

القول األولالقول األول: عدم جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن؛ ألنه من : عدم جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن؛ ألنه من - - 
بيع الدين بالدين. وهو قول الجمهور من الحنفيةبيع الدين بالدين. وهو قول الجمهور من الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢)، وبعض ، وبعض 

الشافعيةالشافعية(٣)، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وهو مشهور مذهب الحنابلة(٤).
ينظر: بدائع الصنائع ١٨٦١٨٦/٥، وفتح القدير ، وفتح القدير ٣٢٥٣٢٥/٥. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

واستثنى المالكية من هذا صورة بيع االستجرار من دائم البيع؛ كخباز ولحام وبقال، ما دام  واستثنى المالكية من هذا صورة بيع االستجرار من دائم البيع؛ كخباز ولحام وبقال، ما دام    (٢)
دائم العمل، فإن لم يدم عمله فسلم. ينظر: المقدمات دائم العمل، فإن لم يدم عمله فسلم. ينظر: المقدمات ١٩١٩/٢، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٥٣٨٥٣٨/٤. . 

ينظر: الحاوي ٥/٧، والبيان للعمراني ، والبيان للعمراني ٣٩٥٣٩٥/٥، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٦/٤. .  ينظر: الحاوي    (٣)
ينظر: المغني ٣٤٣٤/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٦٤١٦٤/٣. .  ينظر: المغني    (٤)
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القول الثانيالقول الثاني: جواز بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع مع تأجيل الثمن. : جواز بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع مع تأجيل الثمن. - - 
وقول  الشافعية  مذهب  من  الصحيح  وهو  وقول ،  الشافعية  مذهب  من  الصحيح  وهو  الحنفية(١)،  بعض  قول  الحنفيةوهو  بعض  قول  وهو 

بعض الحنابلةبعض الحنابلة(٢).
وقيد الشافعية والحنابلة جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن بشرط  وقيد الشافعية والحنابلة جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن بشرط    
قال  بالدين.  الدين  بيع  عن  ليخرج  القبض؛  ال  المجلس  في  المال  رأس  قال تعيين  بالدين.  الدين  بيع  عن  ليخرج  القبض؛  ال  المجلس  في  المال  رأس  تعيين 
في  كان  إذا  المجلس،  في  المال  رأس  تعيين  «يجب  األنصاري:  زكريا  في الشيخ  كان  إذا  المجلس،  في  المال  رأس  تعيين  «يجب  األنصاري:  زكريا  الشيخ 

الذمة؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، ال القبض في المجلس، فال يجب»الذمة؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، ال القبض في المجلس، فال يجب»(٣).
• األدلة: األدلة:

دليل القول األول وهو عدم جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن:دليل القول األول وهو عدم جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن:- - 
إن بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن هو في معنى بيع السلم، والسلم  إن بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل الثمن هو في معنى بيع السلم، والسلم    
ال يجوز فيه تأجيل رأس المال عن مجلس العقد باتفاق، فكذلك هنا؛ ألنه في ال يجوز فيه تأجيل رأس المال عن مجلس العقد باتفاق، فكذلك هنا؛ ألنه في 

معناهمعناه(٤).
أدلة القول الثاني وهو جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأخير الثمن:أدلة القول الثاني وهو جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأخير الثمن:- - 

في  وأصبح  الدين  صفة  عنه  انتفت  المجلس  في  تعين  إذا  الثمن  أن  في -  وأصبح  الدين  صفة  عنه  انتفت  المجلس  في  تعين  إذا  الثمن  أن   -١
حكم المقبوض، فال يشترط قبضه في المجلس، وال يكون من بيوع حكم المقبوض، فال يشترط قبضه في المجلس، وال يكون من بيوع 

الدين بالدينالدين بالدين(٥).
ينظر: بدائع الصنائع ١٨٦١٨٦/٥، وفتح القدير ، وفتح القدير ٣٢٥٣٢٥/٥. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ينظر: الحاوي ٥/٧، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٦/٤، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني ٢٥٠٢٥٠/١، والفروع ، والفروع ٢٢٢٢/٤، ،  ينظر: الحاوي    (٢)
واإلنصاف مع الشرح الكبير واإلنصاف مع الشرح الكبير ١٢٦١٢٦/١٢١٢.

أسنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢. وينظر: تصحيح الفروع . وينظر: تصحيح الفروع ٢٣٢٣/٤ -  - ٢٤٢٤. أسنى المطالب    (٣)
ينظر: بدائع الصنائع ١٨٦١٨٦/٥، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٥٣٨٥٣٨/٤، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٦/٤، وكشاف ، وكشاف  ينظر: بدائع الصنائع    (٤)

القناع القناع ١٦٤١٦٤/٣.
اإلقناع ٢/٢، والمبدع البن مفلح ، والمبدع البن مفلح ٢٧٢٧/٤، وأسنى المطالب ، وأسنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢. اإلقناع    (٥)
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؛ لتعيين النقد فيه؛ فجاز فيه التفرق  ا، بل هو بيع حالٌّ ال يسلم كونه سلمً ؛ لتعيين النقد فيه؛ فجاز فيه التفرق -  ا، بل هو بيع حالٌّ ال يسلم كونه سلمً  -٢
قبل القبض كبيع العينقبل القبض كبيع العين(١).

يناقش بما نوقش به دليل القائلين بجواز تعين النقد بالتعيين في المسألة السابقة  يناقش بما نوقش به دليل القائلين بجواز تعين النقد بالتعيين في المسألة السابقة    
المذكورة في التمهيد. المذكورة في التمهيد. 

الترجيح: الترجيح:   •
بعد كثرة البحث والمداولة مع المشايخ في هذه المسألة، فأر أن هذه المسألة  بعد كثرة البحث والمداولة مع المشايخ في هذه المسألة، فأر أن هذه المسألة    
ا من صور بيع الموصوف  ا من صور بيع الموصوف تحتاج إلى مزيد دراسة وبحث وتصور؛ حيث إن كثيرً تحتاج إلى مزيد دراسة وبحث وتصور؛ حيث إن كثيرً
في الذمة أشبه بعقود التوريد وبيع االستجرار منها بعقد السلم. وبناء على هذا في الذمة أشبه بعقود التوريد وبيع االستجرار منها بعقد السلم. وبناء على هذا 
يميل الباحث إلى أن تعجيل الثمن، ومنع تأجيله في بيع الموصوف في الذمة يميل الباحث إلى أن تعجيل الثمن، ومنع تأجيله في بيع الموصوف في الذمة 
ا  ا يقتصر على الصورة التي يشبه فيها بيع الموصوف في الذمة عقد السلم شبهً يقتصر على الصورة التي يشبه فيها بيع الموصوف في الذمة عقد السلم شبهً
ا من أغلب الوجوه، فتأخذ حكم السلم؛ ألنها في معناه. وحيث إنه سبق  ا من أغلب الوجوه، فتأخذ حكم السلم؛ ألنها في معناه. وحيث إنه سبق كبيرً كبيرً
في زمننا هذا،  وبخاصة  العقد  في مجلس  يتعين بالتعيين  النقد ال  هذا، ترجيح أن  زمننا  وبخاصة في  مجلس العقد  النقد ال يتعين بالتعيين في  ترجيح أن 

فإن فإن مسألة تعين النقد بالتعيين غير واردة هنا بناء على الراجح عند الباحث.مسألة تعين النقد بالتعيين غير واردة هنا بناء على الراجح عند الباحث.
ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف يف الذمة: ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف يف الذمة:ثانيً ثانيً

كل منهما عقد معاوضة. كل منهما عقد معاوضة.-   -١
المعقود عليه فيهما موصوف في الذمة. المعقود عليه فيهما موصوف في الذمة.-   -٢

كالهما من العقود الالزمة. كالهما من العقود الالزمة.-   -٣
ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف يف الذمة: ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع املوصوف يف الذمة:ثالثً ثالثً
المعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة هو المنفعة فقط ال العين،  المعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة هو المنفعة فقط ال العين، -   -١

والمعقود عليه في بيع الموصوف في الذمة هو العين نفسها.والمعقود عليه في بيع الموصوف في الذمة هو العين نفسها.
المغني ٣٥٣٥/٦، والمبدع ، والمبدع ٢٧٢٧/٤. .  المغني    (١)



٧٦٧٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

يجوز في إجارة الموصوف في الذمة - على الراجح - تأجيل البدلين(١)، ،  يجوز في إجارة الموصوف في الذمة - على الراجح - تأجيل البدلين-   -٢
أما بيع الموصوف في الذمة ففي ذلك تفصيل الختالف صوره.أما بيع الموصوف في الذمة ففي ذلك تفصيل الختالف صوره.

الفرع اخلامس: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال يملك.الفرع اخلامس: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال يملك.

: تعريف بيع ما ال يملك: : تعريف بيع ما ال يملك:أوالً أوالً
ورد في بيع ما ال يملك حديث مشهور، ينبني عليه معرفة المراد ببيع ما ال يملك، ورد في بيع ما ال يملك حديث مشهور، ينبني عليه معرفة المراد ببيع ما ال يملك، 

فال بد من ذكر هذا الحديث وتفصيل الكالم عليه بقدر ما يقتضيه المقام هنا:فال بد من ذكر هذا الحديث وتفصيل الكالم عليه بقدر ما يقتضيه المقام هنا:
ألفاظ الحديث:ألفاظ الحديث:- - 

ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة، منها:ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة، منها:
يأتيني  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أتيت  قال:  أنه  حزام  بن  حكيم  عن  يأتيني -  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أتيت  قال:  أنه  حزام  بن  حكيم  عن   -١
الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ 

قال: قال: «ال تبع ما ليس عندك»«ال تبع ما ليس عندك»(٢).
وفي لفظ قال: «نهاني أن أبيع ما ليس عندي»(٣). وفي لفظ قال: «نهاني أن أبيع ما ليس عندي»-   -٢

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل سلف وبيع، «ال يحل سلف وبيع،  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: -   -٣
وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك»وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك»(٤).

ينظر: ص١٢٥١٢٥ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص  تقدم تخريجه في ص٦٨٦٨.(١)  تقدم تخريجه في ص   (٢)
 ،( ،(١٢٣٣١٢٣٣)  )  ١٢٤٩١٢٤٩  ، ،٢٣٢٢٣٢/١ والترمذي  والترمذي )،   ،(١٥٣٤٨١٥٣٤٨)  )  ٤٠٢٤٠٢/٣ مسنده  في  أحمد  أخرجه  مسنده   في  أحمد  أخرجه   (٣)
كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وابن الجارود صكتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وابن الجارود ص١٥٤١٥٤ ( (٦٠٢٦٠٢)، )، 
وصححه  وغيره،  الغرر  من  عنها  المنهي  المبايعات  باب  والتجارات،  البيوع  وصححه كتاب  وغيره،  الغرر  من  عنها  المنهي  المبايعات  باب  والتجارات،  البيوع  كتاب 

الترمذي وابن حزم واأللباني. الترمذي وابن حزم واأللباني. 
البائع،  عند  ليس  ما  بيع  باب  البيوع،  كتاب  البائع، )،  عند  ليس  ما  بيع  باب  البيوع،  كتاب   ،(٦٢٠٤٦٢٠٤) )  ٣٩٣٩/٤  الكبر في  النسائي  أخرجه    الكبر في  النسائي  أخرجه   (٤)
وأبو داود في سننه وأبو داود في سننه ٢٨٣٢٨٣/٣ ( (٣٥٠٣٣٥٠٣)، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، )، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، 
ليس  ما  بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  ليس )،  ما  بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب   ،(١٢٣٢١٢٣٢) ) ٥٣٤٥٣٤/٣ سننه  في  سننه والترمذي  في  والترمذي 

عندك، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه األلباني في اإلرواء (عندك، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه األلباني في اإلرواء (١٢١٢١٢١٢). ). 
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الحكم على الحديث:الحكم على الحديث:- - 
الحديث ثابت في الجملة ومعناه صحيح، وبوب به البخاري(١)، واستشهد له ، واستشهد له  الحديث ثابت في الجملة ومعناه صحيح، وبوب به البخاري   

بقول ابن عباس: «وال أحسب كل شيء إال مثله»بقول ابن عباس: «وال أحسب كل شيء إال مثله»(٢).
قال ابن حجر: «لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت  قال ابن حجر: «لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت    
منه  االستدالل  ووجه  القبض،  قبل  البيع  عن  النهي  من  فاستنبطه  شرطه  منه على  االستدالل  ووجه  القبض،  قبل  البيع  عن  النهي  من  فاستنبطه  شرطه  على 

بطريق األولى»بطريق األولى»(٣).
معنى الحديث:معنى الحديث:- - 

اختلف العلماء في تفسير قوله ملسو هيلع هللا ىلص: اختلف العلماء في تفسير قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تبع ما ليس عندك»«ال تبع ما ليس عندك» على أقوال ثالثة: على أقوال ثالثة:
الحنفية(٤)، ،  قول  وهو  يملكها.  ال  حاضرةً  معينة  عينًا  يبيع  أن  الحنفية:  قول  وهو  يملكها.  ال  حاضرةً  معينة  عينًا  يبيع  أن  األول:  األولالقول  القول   

والشافعيوالشافعي(٥)، ومذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة(٦). . 
قال البغوي: «هذا في بيوع األعيان دون بيوع الصفات»قال البغوي: «هذا في بيوع األعيان دون بيوع الصفات»(٧). . 

عندك.  ليس  ما  وبيع  يقبض  أن  قبل  الطعام  بيع  باب  عندك. )،  ليس  ما  وبيع  يقبض  أن  قبل  الطعام  بيع  باب   ،(٢٠٢٨٢٠٢٨) ) ٧٥١٧٥١/٢ البخاري  صحيح  البخاري   صحيح   (١)
كتاب البيوع. كتاب البيوع. 

أخرجه البخاري في صحيحه ٧٥١٧٥١/٢ ( (٢٠٢٨٢٠٢٨، ، ٢١٣٥٢١٣٥)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، )، باب بيع الطعام قبل أن يقبض،  أخرجه البخاري في صحيحه    (٢)
وبيع ما ليس عندك. كتاب البيوع. وبيع ما ليس عندك. كتاب البيوع. 

فتح الباري ٣٤٩٣٤٩/٤. فتح الباري    (٣)
ينظر: المبسوط للسرخسي ٧٠٧٠/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٤٧١٤٧/٥، وشرح فتح القدير ، وشرح فتح القدير ٣٣٦٣٣٦/٦، ،  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٤)

وتبيين الحقائق وتبيين الحقائق ٢٥٢٥/٤.
ينظر: األم ١٦٣١٦٣/٥، وشرح السنة للبغوي ، وشرح السنة للبغوي ١٤٠١٤٠/٨، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ٣٢٨٣٢٨/٥. .  ينظر: األم    (٥)

ينظر: اإلنصاف للمرداوي ٩٨٩٨/٥، والروض المربع ، والروض المربع ٣٠٣٠/٢، ومجموع فتاو ابن تيمية ، ومجموع فتاو ابن تيمية ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، ،  ينظر: اإلنصاف للمرداوي    (٦)
وكشاف القناع وكشاف القناع ١٥٧١٥٧/٣، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ١٥١٥/١، وجعلوا من شرط ، وجعلوا من شرط 
البيع ملك المبيع واستدلوا بهذا الحديث، قال في منار السبيل البيع ملك المبيع واستدلوا بهذا الحديث، قال في منار السبيل ٢٨٩٢٨٩/١: «أن يكون المبيع ملكًا : «أن يكون المبيع ملكًا 

للبائع أو مأذونًا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل».للبائع أو مأذونًا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل».
شرح السنة للبغوي ١٤٠١٤٠/٨. .  شرح السنة للبغوي    (٧)
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وقال ابن حجر: «قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما:  وقال ابن حجر: «قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما:    
ا معينة، وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر الحتمال  ا أو دارً ا معينة، وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر الحتمال أن يقول: أبيعك عبدً ا أو دارً أن يقول: أبيعك عبدً
أشتريها  أن  على  بكذا  الدار  هذه  يقول  أن  ثانيهما:  يرضاها.  ال  أو  تتلف  أشتريها أن  أن  على  بكذا  الدار  هذه  يقول  أن  ثانيهما:  يرضاها.  ال  أو  تتلف  أن 
موافقة  حكيم  وقصة  صاحبها،  لك  يسلمها  أن  على  أو  صاحبها،  من  موافقة لك  حكيم  وقصة  صاحبها،  لك  يسلمها  أن  على  أو  صاحبها،  من  لك 

لالحتمال الثاني»لالحتمال الثاني»(١).
وقال الخطابي: «يريد العين ال الصفة»(٢). .  وقال الخطابي: «يريد العين ال الصفة»   

وقال مال علي القاري: «أي: شيئًا ليس في ملكك حال العقد»(٣). وقال مال علي القاري: «أي: شيئًا ليس في ملكك حال العقد»   
وقال الشوكاني: «وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك اإلنسان وال داخالً  وقال الشوكاني: «وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك اإلنسان وال داخالً    

تحت مقدرته»تحت مقدرته»(٤).
القول الثانيالقول الثاني: أن يبيع ما في ملك غيره ويعقد البيع ثم يسعى لتحصيله، أو يبيع : أن يبيع ما في ملك غيره ويعقد البيع ثم يسعى لتحصيله، أو يبيع   

ما لم يشتره بعد.ما لم يشتره بعد.
وهو رواية عن أحمد، وإسحاق بن راهويهوهو رواية عن أحمد، وإسحاق بن راهويه(٥).

ال،  أم  عليه  قدر  سواء  ا،  حاضرً ليس  ما  يبيع  أن  هو  المراد  أن  ال، :  أم  عليه  قدر  سواء  ا،  حاضرً ليس  ما  يبيع  أن  هو  المراد  أن  الثالث:  الثالثالقول  القول   
واستثنوا منه السلم. وهو مذهب بعض المالكيةواستثنوا منه السلم. وهو مذهب بعض المالكية(٦).

فتح الباري ٣٤٩٣٤٩/٤. .  فتح الباري    (١)
معالم السنن ١٤٠١٤٠/٣. معالم السنن    (٢)

مرقاة المفاتيح لمال علي القاري ١٩٣٧١٩٣٧/٥. مرقاة المفاتيح لمال علي القاري    (٣)
نيل األوطار للشوكاني ٣٨٣٣٨٣/٨. .  نيل األوطار للشوكاني    (٤)

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ٢٧٢٧/٢ وقال فيها: «أن يقول لصاحبه: اشتر كذا  وقال فيها: «أن يقول لصاحبه: اشتر كذا  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وابن راهويه    (٥)
وكذا أشتره منك، قال: أكرهه، قال إسحاق كما قال وهو أن يبيع الرجل الشيء كيالً أو وزنًا وكذا أشتره منك، قال: أكرهه، قال إسحاق كما قال وهو أن يبيع الرجل الشيء كيالً أو وزنًا 

وليس عنده أصله».وليس عنده أصله».
ينظر: شرح ميارة ١٣٥١٣٥/٢. ينظر: شرح ميارة    (٦)
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قال ابن القاسم: «ال يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده إال أن يكون على وجه  قال ابن القاسم: «ال يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده إال أن يكون على وجه    
السلف»السلف»(١).

القول الرابعالقول الرابع: أنه بيع ما ال يقدر على تسليمه؛ سواء أريد به بيع عين معينة ليست : أنه بيع ما ال يقدر على تسليمه؛ سواء أريد به بيع عين معينة ليست   
في ملكه، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، أو في الذمة ويغلب على ظنه في ملكه، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، أو في الذمة ويغلب على ظنه 

أنه ال يقدر على تسليمهأنه ال يقدر على تسليمه(٢).
ومعنى قوله: «أو في الذمة ويغلب على ظنه أنه ال يقدر على تسليمه»: لو باع  ومعنى قوله: «أو في الذمة ويغلب على ظنه أنه ال يقدر على تسليمه»: لو باع    
شيئًا في الذمة حاال وال يملكه حال العقد، فأما إن كان يملك جنسه فال بأس.شيئًا في الذمة حاال وال يملكه حال العقد، فأما إن كان يملك جنسه فال بأس.

عندك»  ليس  ما  تبع  عندك»«ال  ليس  ما  تبع  «ال  حزام:  بن  لحكيم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  القيم: «وأما  ابن  قال  حزام:   بن  لحكيم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  القيم: «وأما  ابن  قال   
ملك  بل  عنده  ليست  وهي  معينة  عينًا  يبيع  أن  ملك :  بل  عنده  ليست  وهي  معينة  عينًا  يبيع  أن  أحدهماأحدهما:  معنيين:  على  معنيين: فيحمل  على  فيحمل 
للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري، للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري، والثانيوالثاني: أن يريد : أن يريد 
بيع ما ال يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسا بيع ما ال يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسا 
ا: ًى، فيكون قد باعه شيئًا ال يدري هل يحصل له أم ال، وهذا يتناول أمورً ا:معن ًى، فيكون قد باعه شيئًا ال يدري هل يحصل له أم ال، وهذا يتناول أمورً وال وال معن

أحدهاأحدها: بيع عين معينة ليست عنده.: بيع عين معينة ليست عنده.  
الثانيالثاني: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.  

الثالثالثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة، فأما إذا كان على : السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة، فأما إذا كان على   
ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون، وهو كاالبتياع بثمن مؤجل، فأي فرق ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون، وهو كاالبتياع بثمن مؤجل، فأي فرق 
القياس  محض  فهذا  اآلخر؟  وبين  الذمة  في  مؤجالً  العوضين  أحد  كون  القياس بين  محض  فهذا  اآلخر؟  وبين  الذمة  في  مؤجالً  العوضين  أحد  كون  بين 

والمصلحة، وقد قال تعالى: والمصلحة، وقد قال تعالى: نث   !   "   #   $   %   &   '   )   
(   *      مث(٣). وهذا يعم الثمن والمثمن، وهذا هو الذي فهمه . وهذا يعم الثمن والمثمن، وهذا هو الذي فهمه 

.٣٠٣٠/٩ المدونة الكبر   المدونة الكبر  (١)
مجموع الفتاو ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، ، ٤٠٣٤٠٣/٢٩٢٩، وينظر: إعالم الموقعين ، وينظر: إعالم الموقعين ١٩١٩/٢.   مجموع الفتاو  (٢)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٢٢٨٢. سورة البقرة، اآلية:    (٣)
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ترجمان ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فقال: أشهد أن السلف المضمون في الذمة القرآن عبد الله بن عباس، فقال: أشهد أن السلف المضمون في الذمة 
حالل في كتاب الله. وقرأ هذه اآليةحالل في كتاب الله. وقرأ هذه اآلية(١).

ا: «وقد فطر الله العقالء على الفرق بين بيع اإلنسان ما ال يملكه،  وقال ابن القيم أيضً ا: «وقد فطر الله العقالء على الفرق بين بيع اإلنسان ما ال يملكه،   وقال ابن القيم أيضً  
لٍّ مضمونٍ في ذمته، مقدور في العادة على  غَ لٍّ مضمونٍ في ذمته، مقدور في العادة على وال هو مقدور له، وبين السلم إليه في مُ غَ وال هو مقدور له، وبين السلم إليه في مُ

ى والربا والبيع»(٢). ى والربا والبيع»تسليمه. فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكَّ تسليمه. فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكَّ
• الترجيح: الترجيح:

الراجح هو القول الرابع وهو أن الحديث يفيد النهي عن بيع ما ال يقدر على  الراجح هو القول الرابع وهو أن الحديث يفيد النهي عن بيع ما ال يقدر على    
معينة  عينًا  أكان  سواء  تسليمه؛  على  يقدر  ال  ما  كل  في  عام  وهو  معينة ،  عينًا  أكان  سواء  تسليمه؛  على  يقدر  ال  ما  كل  في  عام  وهو  تسليمهتسليمه(٣)، 

. .ليست عنده وال يملكها أم كان في الذمة حاال أو مؤجالً ليست عنده وال يملكها أم كان في الذمة حاال أو مؤجالً
فالمعتبر القدرة على التسليم وتمكين المشتري من العين الموصوفة، ال اشتراط  فالمعتبر القدرة على التسليم وتمكين المشتري من العين الموصوفة، ال اشتراط    

حضور العين ورؤيتها.حضور العين ورؤيتها.
ا: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال يملك: ا: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وبيع ما ال يملك:ثانيً ثانيً

الموصوف  إجارة  أما  تسليمه،  على  يقدر  ال  ما  هو  يملك  ال  ما  بيع  أن  الموصوف -  إجارة  أما  تسليمه،  على  يقدر  ال  ما  هو  يملك  ال  ما  بيع  أن   -١
في الذمة فهي عقد على ما في الذمة، ويكون على ثقة من تسليمه حين في الذمة فهي عقد على ما في الذمة، ويكون على ثقة من تسليمه حين 

حلول أجله كالسلمحلول أجله كالسلم(٤).
إجارة  أما  ممنوع،  فهو  يضمن  لم  ما  ربح  في  داخل  يملك  ال  ما  بيع  أن  إجارة -  أما  ممنوع،  فهو  يضمن  لم  ما  ربح  في  داخل  يملك  ال  ما  بيع  أن   -٢

الموصوف في الذمة فال تدخل في ربح ما لم يضمن، فهي جائزةالموصوف في الذمة فال تدخل في ربح ما لم يضمن، فهي جائزة(٥). . 
ينظر: إعالم الموقعين ١٩١٩/٢. ينظر: إعالم الموقعين    (١)

إعالم الموقعين ١٩١٩/٢. إعالم الموقعين    (٢)
ينظر: مجموع الفتاو ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، وإعالم الموقعين ، وإعالم الموقعين ١٩١٩/٢.   ينظر: مجموع الفتاو  (٣)

ينظر: زاد المعاد ٧٢٠٧٢٠/٥. ينظر: زاد المعاد    (٤)
ينظر: نيل األوطار ١٨٤١٨٤/٥. ينظر: نيل األوطار    (٥)
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أن بيع ما ال يملك من بيوع الغرر، قال ابن القيم: «وأما قوله: «وال «وال تبع تبع  أن بيع ما ال يملك من بيوع الغرر، قال ابن القيم: «وأما قوله: -   -٣
ما ليس عندك»ما ليس عندك»، فمطابق لنهيه عن بيع الغرر؛ ألنه إذا باع ما ليس عنده ، فمطابق لنهيه عن بيع الغرر؛ ألنه إذا باع ما ليس عنده 
يحصل،  ال  وقد  له،  يحصل  قد  بل  حصوله،  من  ثقة  على  هو  يحصل، فليس  ال  وقد  له،  يحصل  قد  بل  حصوله،  من  ثقة  على  هو  فليس 
ناقته  تحمل  وما  الهواء،  في  والطير  والشارد،  اآلبق،  كبيع  ا  غررً ناقته فيكون  تحمل  وما  الهواء،  في  والطير  والشارد،  اآلبق،  كبيع  ا  غررً فيكون 

ونحوه»ونحوه»(١).
أما إجارة الموصوف في الذمة فال غرر فيها؛ ألنها على أمر مضمون في الذمة  أما إجارة الموصوف في الذمة فال غرر فيها؛ ألنها على أمر مضمون في الذمة    

ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند حلول أجله.ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند حلول أجله.
الفرع السادس: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف.الفرع السادس: الفرق بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف.

: تعريف إجارة املعني املوصوف. : تعريف إجارة املعني املوصوف.أوالً أوالً

تقدم تعريف إجارة المعين الموصوفتقدم تعريف إجارة المعين الموصوف(٢). . 
ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف: ا: أوجه التشابه بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف:ثانيً ثانيً

كالهما عقد على موصوف. كالهما عقد على موصوف.-   -١
كالهما عقد الزم، يلزم بمجرد عقده(٣). كالهما عقد الزم، يلزم بمجرد عقده-   -٢

كالهما عقد على المنافع ال على األعيان. كالهما عقد على المنافع ال على األعيان.-   -٣
ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف. ا: أوجه االختالف بني إجارة املوصوف يف الذمة وإجارة املعني املوصوف.ثالثً ثالثً

إجارة الموصوف في الذمة تقع على منفعة موصوفة في الذمة، فتكون  إجارة الموصوف في الذمة تقع على منفعة موصوفة في الذمة، فتكون -   -١
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٩/ / ٢٩٩٢٩٩. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود    (١)

ينظر: ص٤٥٤٥ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص   (٢)
 ، ،١٢٧١٢٧/٧ الكبير  والحاوي  الكبير ،  والحاوي   ،٤٣٤٤٣٤/٥ والذخيرة  والذخيرة ،   ،١٣٥١٣٥/١٥١٥ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (٣)

وكشاف القناع وكشاف القناع ٢٣٢٣/٤. . 



٨٢٨٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

المنفعة معدومة وقت العقد غالبًا، وإجارة المعين الموصوف تقع على المنفعة معدومة وقت العقد غالبًا، وإجارة المعين الموصوف تقع على 
منفعة عين معينة موصوفة موجودة وقت العقدمنفعة عين معينة موصوفة موجودة وقت العقد(١).

األجير في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون معينًا، ألن العمل يثبت  األجير في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون معينًا، ألن العمل يثبت -   -٢
إجارة  وفي  له،  ليعمل  آخر  استأجر  أو  بنفسه،  عمل  سواء  الذمة؛  إجارة في  وفي  له،  ليعمل  آخر  استأجر  أو  بنفسه،  عمل  سواء  الذمة؛  في 
هو  ذمته  في  يكون  العمل  ألن  معينًا؛  األجير  يكون  الموصوف  هو المعين  ذمته  في  يكون  العمل  ألن  معينًا؛  األجير  يكون  الموصوف  المعين 
باألجير  يسمى  ولهذا  له،  ليعمل  آخر  يعطي  أن  له  فليس  غيره،  باألجير دون  يسمى  ولهذا  له،  ليعمل  آخر  يعطي  أن  له  فليس  غيره،  دون 

الخاصالخاص(٢).
الموصوف)،  المعين  إجارة  في  األجير  الخاص (وهو  األجير  مات  إذا  الموصوف)، -  المعين  إجارة  في  األجير  الخاص (وهو  األجير  مات  إذا   -٣
ا، سواء كان بعد االنتفاع بخدماته أم قبله؛ ألن العقد العقد  ا، سواء كان بعد االنتفاع بخدماته أم قبله؛ ألن فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً
إجارة  في  المعين  غير  المشترك  األجير  مات  إذا  بينما  عينه،  على  إجارة واقع  في  المعين  غير  المشترك  األجير  مات  إذا  بينما  عينه،  على  واقع 
يقدم  أن  المؤجر  وعلى  ينفسخ،  ال  العقد  فإن  الذمة،  في  يقدم الموصوف  أن  المؤجر  وعلى  ينفسخ،  ال  العقد  فإن  الذمة،  في  الموصوف 
المنفعة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخرالمنفعة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخر(٣)؛ ألن العقد واقع ؛ ألن العقد واقع 

على الذمة.على الذمة.
غير  الخيار  وهذا  الموصوف؛  المعين  إجارة  في  ثابت  العيب  خيار  غير -  الخيار  وهذا  الموصوف؛  المعين  إجارة  في  ثابت  العيب  خيار   -٤
وارد في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن المنفعة تستبدل عند العيب، وارد في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن المنفعة تستبدل عند العيب، 

ألنها ليست معينةألنها ليست معينة(٤).
ال بد من تقديم جميع الخدمات التابعة للمنفعة في إجارة الموصوف  ال بد من تقديم جميع الخدمات التابعة للمنفعة في إجارة الموصوف -   -٥
منها،  االستفادة  من  المستأجر  معه  يتمكن  الذي  بالشكل  الذمة  منها، في  االستفادة  من  المستأجر  معه  يتمكن  الذي  بالشكل  الذمة  في 

ينظر ص٤٥٤٥ من البحث.  من البحث.  ينظر ص   (١)
ينظر: البحر الرائق ٣٤٣٤/٨، والفتاو الهندية ، والفتاو الهندية ٥٠٠٥٠٠/٤، والمغني ، والمغني ٣٠٥٣٠٥/٥، واإلنصاف ، واإلنصاف  ينظر: البحر الرائق    (٢)

للمرداوي للمرداوي ٧٢٧٢/٦. . 
ينظر دراسات المعايير الشرعية ٢٣٠٤٢٣٠٤/٣. .  ينظر دراسات المعايير الشرعية    (٣)

فتح المعين بشرح قرة العين ١٤٤١٤٤/٣، وجواهر العقود ، وجواهر العقود ٢١١٢١١/١. .  فتح المعين بشرح قرة العين    (٤)
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وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية والحاجية التي ال يمكن االنتفاع وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية والحاجية التي ال يمكن االنتفاع 
بالمنفعة إال بعد تحققها، مثل استئجار مقعد في طائرة للسفر إلى مكة بالمنفعة إال بعد تحققها، مثل استئجار مقعد في طائرة للسفر إلى مكة 
ألداء الحج، فإنه يستلزم توابع له، منها: اإلعانة في الركوب، والنزول، ألداء الحج، فإنه يستلزم توابع له، منها: اإلعانة في الركوب، والنزول، 
الموصوف  المعين  وإجارة  الموصوف ،  المعين  وإجارة  ذلك(١)،  ونحو  المياه،  دورات  ذلكواستخدام  ونحو  المياه،  دورات  واستخدام 

ال ال تستلزم الخدمات التابعة إال إذا اشترطت في العقد.تستلزم الخدمات التابعة إال إذا اشترطت في العقد.
وإجارة  وإجارة ،  غالبًا(٢)،  المستقبل  إلى  مضافة  تكون  الذمة  في  الموصوف  إجارة  غالبًا-  المستقبل  إلى  مضافة  تكون  الذمة  في  الموصوف  إجارة   -٦
المعين الموصوف ال تجوز فيها اإلضافة إلى المستقبل على قول الشافعيةالمعين الموصوف ال تجوز فيها اإلضافة إلى المستقبل على قول الشافعية(٣).

ينظر: جواهر العقود ٢١١٢١١/١. ينظر: جواهر العقود    (١)
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤، وبداية المجتهد ، وبداية المجتهد ١٦٦١٦٦/٢، وفتح الوهاب ، وفتح الوهاب ٤٢٤٤٢٤/١، وأسنى ، وأسنى  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)

المطالب في شرح روض الطالب المطالب في شرح روض الطالب ٤٠٧٤٠٧/٢، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٤٢٤٢/٦. . 
مغني المحتاج ٥١٤٥١٤/٤، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني ٦٥٢٦٥٢/٢، وإعانة الطالبين ، وإعانة الطالبين ٣٣١٣٣١/٤. .  مغني المحتاج    (٣)



٨٤٨٤
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حكم إجارة الموصوف في الذمةحكم إجارة الموصوف في الذمة

اتفق الفقهاء في المذاهب األربعة على مشــروعية عقد إجارة الموصوف في اتفق الفقهاء في المذاهب األربعة على مشــروعية عقد إجارة الموصوف في 
الذمة. الذمة. 

وقــد ذكر بعض الفضالء أن الحنفية خالفوا الجمهــور فلم يجيزوهاوقــد ذكر بعض الفضالء أن الحنفية خالفوا الجمهــور فلم يجيزوها(١)، وبعد ، وبعد 
مراجعة كتب المذهب تبين لي - والله أعلم - أن إطالق القول بعدم تجويزهم محل مراجعة كتب المذهب تبين لي - والله أعلم - أن إطالق القول بعدم تجويزهم محل 
نظر؛ لكونهم نصوا على مشروعية إجارة الموصوف في الذمة في مواضع من كتبهم، نظر؛ لكونهم نصوا على مشروعية إجارة الموصوف في الذمة في مواضع من كتبهم، 

وفيما يلي طرف من أقوال الحنفية على جواز إجارة الموصوف في الذمة:وفيما يلي طرف من أقوال الحنفية على جواز إجارة الموصوف في الذمة:
قال الســمرقندي: «فأما هالك المستأجر؛ فإن كان شــيئًا بعينه يبطل، وإن كان قال الســمرقندي: «فأما هالك المستأجر؛ فإن كان شــيئًا بعينه يبطل، وإن كان 
بغيــر عينه بأن وقعت اإلجارة على دواب بغير عينها للحمل أو الركوب، وســلم إليه بغيــر عينه بأن وقعت اإلجارة على دواب بغير عينها للحمل أو الركوب، وســلم إليه 
الدواب فهلكت فعلى المؤاجر أن يأتي بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفســخ؛ الدواب فهلكت فعلى المؤاجر أن يأتي بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفســخ؛ 

ألنه لم ألنه لم يعجز عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل متاعه إلى موضع كذا»يعجز عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل متاعه إلى موضع كذا»(٢).
وقال الكاســاني: «وإن كانت اإلجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب وقال الكاســاني: «وإن كانت اإلجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب 
فقبضها فماتت ال تبطل اإلجارة، وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ ألنه هلك ما لم يقع فقبضها فماتت ال تبطل اإلجارة، وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ ألنه هلك ما لم يقع 
عليــه العقد؛ ألن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة، وإنما تســلم عليــه العقد؛ ألن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة، وإنما تســلم 
الذمة  في  الموصوفة  اإلجارة  وصكوك  الذمة ،  في  الموصوفة  اإلجارة  وصكوك  ص١٦٧١٦٧،  ميرة  حامد  د.  اإلجارة  صكوك  ينظر:  ص  ميرة  حامد  د.  اإلجارة  صكوك  ينظر:   (١)

والمنتهية بالتمليك للعمراني صوالمنتهية بالتمليك للعمراني ص٣، ونوازل العقار أحمد العميرة ص، ونوازل العقار أحمد العميرة ص٤٦٠٤٦٠.
تحفة الفقهاء ٣٦١٣٦١/٢. .  تحفة الفقهاء    (٢)



٨٦٨٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

العين ليقيــم منافعها مقام ما في ذمته، فإذا هلك بقي ما فــي الذمة بحاله فكان عليه أن العين ليقيــم منافعها مقام ما في ذمته، فإذا هلك بقي ما فــي الذمة بحاله فكان عليه أن 
يعين غيرها، وقد ذكرنا اختالف إشارة الروايات في الدار إذا انهدم كلها أو انقطع الماء يعين غيرها، وقد ذكرنا اختالف إشارة الروايات في الدار إذا انهدم كلها أو انقطع الماء 
عن الرحى أو الشرب من األرض أن اإلجارة تنفسخ أو يثبت حق الفسخ فيما تقدم»عن الرحى أو الشرب من األرض أن اإلجارة تنفسخ أو يثبت حق الفسخ فيما تقدم»(١).

ومن هذا النقل يتبين اآلتي:ومن هذا النقل يتبين اآلتي:
قوله: «بغير أعيانها». فيه داللة واضحة على أن العقد واقع على إجارة  قوله: «بغير أعيانها». فيه داللة واضحة على أن العقد واقع على إجارة -   -١

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.
قوله: «فسلم إليه دواب فقبضها فماتت ال تبطل اإلجارة، وعلى المؤاجر  قوله: «فسلم إليه دواب فقبضها فماتت ال تبطل اإلجارة، وعلى المؤاجر -   -٢
أن يأتيه بغير ذلك» يؤكد تفريقهم بين إجارة العين المعينة، والموصوفة أن يأتيه بغير ذلك» يؤكد تفريقهم بين إجارة العين المعينة، والموصوفة 
في الذمة؛ ففي المعينة حكى الفسخ بموت الدابة، وفي الموصوفة ألزم في الذمة؛ ففي المعينة حكى الفسخ بموت الدابة، وفي الموصوفة ألزم 
وإجارة  المعينة  اإلجارة  بين  التفريق  أساس  هو  وهذا  ببدلها.  وإجارة المؤجر  المعينة  اإلجارة  بين  التفريق  أساس  هو  وهذا  ببدلها.  المؤجر 

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.
قال ابن عابدين: «وفي الولوالجية: ولو تكار إلى مكة إبالً مسماة بغير أعيانها قال ابن عابدين: «وفي الولوالجية: ولو تكار إلى مكة إبالً مسماة بغير أعيانها 
جــاز، ويحمل المعقود عليه حمالً في ذمة المكاري، واإلبل آلة وجهالتها ال تفســد. جــاز، ويحمل المعقود عليه حمالً في ذمة المكاري، واإلبل آلة وجهالتها ال تفســد. 
قلت: فما يفعلــه الحجاج من اإلجارة للحمل أو الركوب إلــى مكة بال تعيين اإلبل قلت: فما يفعلــه الحجاج من اإلجارة للحمل أو الركوب إلــى مكة بال تعيين اإلبل 

صحيح. والله تعالى أعلم»صحيح. والله تعالى أعلم»(٢).
وجــاء في وجــاء في الفتاو الهنديــةالفتاو الهنديــة: «وإذا وقعت اإلجارة علــى دواب بعينها لحمل : «وإذا وقعت اإلجارة علــى دواب بعينها لحمل 
المتاع؛ فماتت انفســخت اإلجارة، بخالف ما إذا وقعت على دواب ال بعينها، وسلم المتاع؛ فماتت انفســخت اإلجارة، بخالف ما إذا وقعت على دواب ال بعينها، وسلم 
األجر إليه، فماتت، ال ينفســخ العقد، وعلى اآلجر أن يأتي بغير ذلك للمؤاجر - كذا األجر إليه، فماتت، ال ينفســخ العقد، وعلى اآلجر أن يأتي بغير ذلك للمؤاجر - كذا 
ا، وإن آجر بغير عينها  ا، وإن آجر بغير عينها  - وإن آجر دابة بعينها فمرضت الدابة، كان عــذرً في في الذخيــرةالذخيــرة - وإن آجر دابة بعينها فمرضت الدابة، كان عــذرً

ا. كذا في فتاو قاضيخانفتاو قاضيخان»(٣). ا. كذا في فمرضت دابته لم يكن عذرً فمرضت دابته لم يكن عذرً
بدائع الصنائع ٢٢٣٢٢٣/٤. .  بدائع الصنائع   حاشية ابن عابدين ٩٠٩٠/٦.(١)  حاشية ابن عابدين    (٢)

الفتاو الهندية ٤٦١٤٦١/٤. .  الفتاو الهندية    (٣)
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فتبين مما ســبق: أن الحنفيــة أثبتوا إجارة الموصوف فــي الذمة في الدواب، فتبين مما ســبق: أن الحنفيــة أثبتوا إجارة الموصوف فــي الذمة في الدواب، 
ا؛ إذ لم ينصوا علــى تخصيصه بالدواب،  ا؛ إذ لم ينصوا علــى تخصيصه بالدواب، والظاهر أن الحكم يجــري في غيرها أيضً والظاهر أن الحكم يجــري في غيرها أيضً
واألصل طرد الحكم في كل ما وجد فيه المعنى الذي ثبتت المشروعية ألجله. وعليه واألصل طرد الحكم في كل ما وجد فيه المعنى الذي ثبتت المشروعية ألجله. وعليه 

ا. ا.فال يصح أن ينسب إلى الحنفية منع إجارة الموصوف في الذمة مطلقً فال يصح أن ينسب إلى الحنفية منع إجارة الموصوف في الذمة مطلقً
مستند القائلني بأن مذهب احلنفية هو منع إجارة املوصوف يف الذمة مستند القائلني بأن مذهب احلنفية هو منع إجارة املوصوف يف الذمة 

ا: ا:مطلقً مطلقً
ا إلى الحنفية إلى أمرين: ا إلى الحنفية إلى أمرين:استندوا في نسبة القول بالمنع مطلقً استندوا في نسبة القول بالمنع مطلقً

املستند األول:املستند األول:

أن المنافع ال تعد ماالً عند األحنافأن المنافع ال تعد ماالً عند األحناف(١). جاء في . جاء في المجلةالمجلة: «أما إذا قال: : «أما إذا قال: أجرتك أجرتك 
: ال تصح اإلجارة، وال تنعقد؛ ألن المنفعة معدومة،  : ال تصح اإلجارة، وال تنعقد؛ ألن المنفعة معدومة، منفعة الدار فعلى قولٍ منفعة الدار فعلى قولٍ
فإضافة العقد إليها غير صحيح»فإضافة العقد إليها غير صحيح»(٢). قال السرخسي: «وعندنا المنافع ليست بمال . قال السرخسي: «وعندنا المنافع ليست بمال 

متقوم»متقوم»(٣).
الجوابالجواب: يجاب بما يلي:: يجاب بما يلي:

المنافع، - -  مالية  بعدم  القول  على  الحنفية  جميع  بكون  التسليم  عدم  المنافع، :  مالية  بعدم  القول  على  الحنفية  جميع  بكون  التسليم  عدم   : أوالًأوالً
عليه  نص  كما  الحنفي،  المذهب  في  قولٌ  هو  ا  مطلقً بماليتها  القول  إن  عليه بل  نص  كما  الحنفي،  المذهب  في  قولٌ  هو  ا  مطلقً بماليتها  القول  إن  بل 
السرخسي في السرخسي في المبسوطالمبسوط بقوله: «هذا على الطريق الذي يقول: المنفعة مال  بقوله: «هذا على الطريق الذي يقول: المنفعة مال 
وقال  وقال ،  بمال»(٤)،  ليس  يقول:  الذي  الطريق  وعلى   ... العين  دون  كان  بمال»وإن  ليس  يقول:  الذي  الطريق  وعلى   ... العين  دون  كان  وإن 
الذمة  في  الموصوفة  اإلجارة  وصكوك  الذمة ،  في  الموصوفة  اإلجارة  وصكوك  ص١٦٧١٦٧،  ميرة  لحامد  اإلجارة  صكوك  ينظر:  ص  ميرة  لحامد  اإلجارة  صكوك  ينظر:   (١)

والمنتهية بالتمليك للعمراني صوالمنتهية بالتمليك للعمراني ص٣، ونوازل العقار أحمد العميرة ص، ونوازل العقار أحمد العميرة ص٤٦٠٤٦٠. . 
المجلة ١٠٠١٠٠/١. المجلة    (٢)
المبسوط ٧١٧١/٥. المبسوط    (٣)

المبسوط: ١٣٧١٣٧/١٥١٥. .  المبسوط:    (٤)
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ر أو استأجر فهو جائز؛ ألن اإلجارة  ر أو استأجر فهو جائز؛ ألن اإلجارة : «إن أجَّ ابن مازة في ابن مازة في المحيط البرهانيالمحيط البرهاني: «إن أجَّ
تجارة، ألن التجارة مبادلة مال بمال، والمنافع مال»تجارة، ألن التجارة مبادلة مال بمال، والمنافع مال»(١).

الحنفية، - -  عند  المشهور  القول  في  ماالً  تعد  ال  المنافع  كانت  وإن  إنه  الحنفية، :  عند  المشهور  القول  في  ماالً  تعد  ال  المنافع  كانت  وإن  إنه  ثانيًاثانيًا: 
استحسانًا(٢)، ،  منافع -  على  عقد  هو  الذي  اإلجارة -  عقد  جوزوا  استحسانًافإنهم  منافع -  على  عقد  هو  الذي  اإلجارة -  عقد  جوزوا  فإنهم 

وإن وإن كان على خالف القياسكان على خالف القياس(٣). . 
قال الدبوســي: «األصل عند اإلمام القرشــي أبي عبد الله محمد بن إدريس قال الدبوســي: «األصل عند اإلمام القرشــي أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشــافعي - قــدس الله روحه ونور ضريحــه - أن المنافع بمنزلــة األعيان القائمة، الشــافعي - قــدس الله روحه ونور ضريحــه - أن المنافع بمنزلــة األعيان القائمة، 
وعندنا بمنزلــة األعيان في حق جواز العقد عليها ال غير - عقد اإلجارة - وعلى هذا وعندنا بمنزلــة األعيان في حق جواز العقد عليها ال غير - عقد اإلجارة - وعلى هذا 
ا فســكنها ســنين ال أجرة عليه، وعند  ا فســكنها ســنين ال أجرة عليه، وعند قال علماؤنا [يعني األحناف] أن من غصب دارً قال علماؤنا [يعني األحناف] أن من غصب دارً
اإلمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع، وهي األجرة، كما لو غصب عينًا من األعيان اإلمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع، وهي األجرة، كما لو غصب عينًا من األعيان 

فاستهلكها، فإنه يضمن قيمتها»فاستهلكها، فإنه يضمن قيمتها»(٤).
فتبين مما ســبق أن الحنفية جوزوا العقد على اإلجارة مع كونها منافع استثناء فتبين مما ســبق أن الحنفية جوزوا العقد على اإلجارة مع كونها منافع استثناء 

من أصلهم بعدم مالية المنفعة. من أصلهم بعدم مالية المنفعة. 
ا: يلــزم القائلين بمنع إجارة الموصوف فــي الذمة أن يقولوا بمنع  ا: يلــزم القائلين بمنع إجارة الموصوف فــي الذمة أن يقولوا بمنع ويقال أيضً ويقال أيضً

اإلجارة المعينة كذلك، ألنها تقع على منافع، وال قائل بهاإلجارة المعينة كذلك، ألنها تقع على منافع، وال قائل به(٥).
المحيط البرهاني ١١١١١١/٤. المحيط البرهاني    (١)

قال الكرخي: االستحسان هو أن يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في  قال الكرخي: االستحسان هو أن يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في    (٢)
نظائرها إلى خالفه لوجه أقو يقتضي العدول عن األول. المحصول للرازي نظائرها إلى خالفه لوجه أقو يقتضي العدول عن األول. المحصول للرازي ٦ / /١٦٩١٦٩. . 

ينظر: المدخل إلى نظرية االلتزام العامة للزرقا ص٢١٥٢١٥ -  - ٢٢٠٢٢٠. ينظر: المدخل إلى نظرية االلتزام العامة للزرقا ص   (٣)
تأسيس النظر للدبوسي ص٦٢٦٢، ، ٦٣٦٣ نقالً عن المدخل لنظرية االلتزام للزرقا ص نقالً عن المدخل لنظرية االلتزام للزرقا ص٢١٦٢١٦. تأسيس النظر للدبوسي ص   (٤)

حيث  األصم  وجود  قبل  ذلك  على  أجمعت  األمة  «فإن  حيث :  األصم  وجود  قبل  ذلك  على  أجمعت  األمة  «فإن   :١٧٤١٧٤/٤ الصنائع  بدائع  في  جاء  الصنائع   بدائع  في  جاء   (٥)
يعقدون عقد اإلجارة من زمن الصحابة يعقدون عقد اإلجارة من زمن الصحابة  إلى يومنا هذا من غير نكير، فال يعبأ بخالفه؛  إلى يومنا هذا من غير نكير، فال يعبأ بخالفه؛ 

إذ هو خالف اإلجماع».إذ هو خالف اإلجماع».
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تنبيهتنبيه: ال نسلم أن عقد اإلجارة وارد على خالف القياس من جهة كون : ال نسلم أن عقد اإلجارة وارد على خالف القياس من جهة كون المنافع المنافع 
معدومة  عليها  المعقود  المنافع  أن  جهة  من  هي  وإنما  بذاتها،  متقومة  معدومة غير  عليها  المعقود  المنافع  أن  جهة  من  هي  وإنما  بذاتها،  متقومة  غير 

عند العقدعند العقد(١).
ولذا فإن المتأخرين منهم لما رأوا إضاعة بعض الحقوق - على القول بعدم ولذا فإن المتأخرين منهم لما رأوا إضاعة بعض الحقوق - على القول بعدم 
مالية المنافع - اضطروا إلى تضمين الغاصب أجرة المثل مع ضمان العين المغصوبةمالية المنافع - اضطروا إلى تضمين الغاصب أجرة المثل مع ضمان العين المغصوبة(٢) 
في بعض األموال؛ كمال اليتيم، ومال الوقف، واألموال المعدة لالستغالل، وأوجبوا في بعض األموال؛ كمال اليتيم، ومال الوقف، واألموال المعدة لالستغالل، وأوجبوا 
فيها على غاصبه التزام ضمان أجر المثل قيمة للمنافع، وعللوا ذلك باقتضاء فيها على غاصبه التزام ضمان أجر المثل قيمة للمنافع، وعللوا ذلك باقتضاء 

المصلحة المصلحة الزمنية. الزمنية. 
جاء في جاء في المجلةالمجلة: «فلصاحب المال المغصوب - إذا كان المال معدا لالستغالل، : «فلصاحب المال المغصوب - إذا كان المال معدا لالستغالل، 

أو مال يتيم - أخذ أجر المثل من الغاصب»أو مال يتيم - أخذ أجر المثل من الغاصب»(٣).
الخالصة: الخالصة:   •

فإنهم  متقومة،  غير  المنافع  جعلوا  وإن  األحناف  بعض  أن  سبق  مما  يتلخص  فإنهم   متقومة،  غير  المنافع  جعلوا  وإن  األحناف  بعض  أن  سبق  مما  يتلخص   
استثنوا اإلجارة فجوزوا العقد عليها استحسانًا.استثنوا اإلجارة فجوزوا العقد عليها استحسانًا.

ا، وإن لم يجعلوها  وبهذا يتبين أن متأخري الحنفية عملوا بمالية المنفعة تطبيقً ا، وإن لم يجعلوها   وبهذا يتبين أن متأخري الحنفية عملوا بمالية المنفعة تطبيقً  
أصالً كغيرهم من الفقهاء.أصالً كغيرهم من الفقهاء.

وعلى ما سبق فالحنفية جوزوا العقد على اإلجارة، ومنها إجارة الموصوف  وعلى ما سبق فالحنفية جوزوا العقد على اإلجارة، ومنها إجارة الموصوف    
في الذمة. في الذمة. 

ينظر: المدخل إلى نظرية االلتزام العامة للزرقا ص٢١٨٢١٨. ينظر: المدخل إلى نظرية االلتزام العامة للزرقا ص   (١)
األحناف ال يضمنون الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب، إنما يضمنون العين فقط، بناء  األحناف ال يضمنون الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب، إنما يضمنون العين فقط، بناء    (٢)
، أما الشافعية والحنابلة فيضمنون الغاصب أجرة ما غصب  ، أما الشافعية والحنابلة فيضمنون الغاصب أجرة ما غصب على قولهم: إن المنفعة ليست ماالً على قولهم: إن المنفعة ليست ماالً

مع العين المغصوبة.مع العين المغصوبة.
درر الحكام في شرح مجلة األحكام ١٣٠١٣٠/٣. .  درر الحكام في شرح مجلة األحكام    (٣)
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املستند الثاين:املستند الثاين:

ر  ر ، والمؤجَّ ر معينًا(١)، والمؤجَّ ر معينًاأن من شروط صحة عقد اإلجارة عند الحنفية؛ كون المؤجَّ أن من شروط صحة عقد اإلجارة عند الحنفية؛ كون المؤجَّ
في إجارة الموصوف في الذمة غير معين.في إجارة الموصوف في الذمة غير معين.

الجوابالجواب:
يجاب عنه بأن مقصودهم هو أال يكون العقد على أحد شيئين من غير تعيين يجاب عنه بأن مقصودهم هو أال يكون العقد على أحد شيئين من غير تعيين 
على  داللة  فيه  ليس  وهذا  مجهول،  على  ا  واقعً العقد  فيكون  العقد،  عند  على ألحدهما  داللة  فيه  ليس  وهذا  مجهول،  على  ا  واقعً العقد  فيكون  العقد،  عند  ألحدهما 
مجلة مجلة  في  جاء  كما  هذا،  على  يدل  كالمهم  وسياق  الذمة،  في  الموصوف  إجارة  في منع  جاء  كما  هذا،  على  يدل  كالمهم  وسياق  الذمة،  في  الموصوف  إجارة  منع 
إيجار  يصح  ال  عليه  بناء  المأجور،  تعيين  إيجار ): «يلزم  يصح  ال  عليه  بناء  المأجور،  تعيين  المادة (٤٤٩٤٤٩): «يلزم  في   ) المادة  في  العدلية  العدليةاألحكام  األحكام 

أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز»أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز»(٢).
وجاء في وجاء في درر الحكامدرر الحكام في شرح هذه المادة: «يلزم في صحة اإلجارة (أي عدم  في شرح هذه المادة: «يلزم في صحة اإلجارة (أي عدم 
فسادها) تعيين المأجور ...؛ ألن الجهل بالمأجور يستلزم الجهل بالمنفعة، وهو ما فسادها) تعيين المأجور ...؛ ألن الجهل بالمأجور يستلزم الجهل بالمنفعة، وهو ما يؤدي يؤدي 
إلى التنازع، فإن تعين المأجور بعد العقد، وحصل رضاء الطرفين فاإلجارة صحيحة إلى التنازع، فإن تعين المأجور بعد العقد، وحصل رضاء الطرفين فاإلجارة صحيحة 
... (الهندية)، فعليه ال يصح إيجار حانوت من حانوتين فأكثر بدون تعيين. فلو أجر ... (الهندية)، فعليه ال يصح إيجار حانوت من حانوتين فأكثر بدون تعيين. فلو أجر 
شخص حصته في عقار يجهل مقدارها من شريكه ببدل معلوم، كانت اإلجارة فاسدة، شخص حصته في عقار يجهل مقدارها من شريكه ببدل معلوم، كانت اإلجارة فاسدة، 
حمامان،  مكان  في  جد  وُ إذا  كذا  بلغ (الخيرية)،  ما  ا  بالغً المثل  أجر  المستأجر  حمامان، ولزم  مكان  في  جد  وُ إذا  كذا  بلغ (الخيرية)،  ما  ا  بالغً المثل  أجر  المستأجر  ولزم 
ر الحدود بوجه يشمل الحمامين، وقال:  ر الحدود بوجه يشمل الحمامين، وقال: أحدهما للرجال واآلخر للنساء، وبيَّن المؤجِّ أحدهما للرجال واآلخر للنساء، وبيَّن المؤجِّ
(أجرتك الحمام الذي في المكان الفالني)، فإذا كان للحمامين باب واحد ومدخل (أجرتك الحمام الذي في المكان الفالني)، فإذا كان للحمامين باب واحد ومدخل 
ا، وإذا كان لكل منهما باب على حدته،  ا، وإذا كان لكل منهما باب على حدته، واحد؛ فاإلجارة صحيحة وتكون للحمامين معً واحد؛ فاإلجارة صحيحة وتكون للحمامين معً

ومدخل خاص؛ فال تصح اإلجارة لعدم التعيين ... ومدخل خاص؛ فال تصح اإلجارة لعدم التعيين ... 
ينظر: صكوك اإلجارة الموصوفة في الذمة والمنتهية بالتمليك للعمراني ص٣. .  ينظر: صكوك اإلجارة الموصوفة في الذمة والمنتهية بالتمليك للعمراني ص   (١)

مجلة األحكام العدلية ٨٦٨٦/١. مجلة األحكام العدلية    (٢)
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مثال لعدم تعيين األجير: إذا اســتأجر شخص أحد هذين األجيرين فال يكون مثال لعدم تعيين األجير: إذا اســتأجر شخص أحد هذين األجيرين فال يكون 
اإليجار صحيحًا»اإليجار صحيحًا»(١).

ومما سبق يتبين أنه ال يصح نسبة منع إجارة الموصوف في الذمة إلى الحنفية، ومما سبق يتبين أنه ال يصح نسبة منع إجارة الموصوف في الذمة إلى الحنفية، 
وأن األئمة األربعة اتفقوا على مشروعيتها. وأن األئمة األربعة اتفقوا على مشروعيتها. 

فاألصل في اإلجارة المشروعية والجواز، بما في ذلك إجارة الموصوف في الذمة.فاألصل في اإلجارة المشروعية والجواز، بما في ذلك إجارة الموصوف في الذمة.
ا: ا:وفيما يلي بعض األدلة الدالة على مشروعية اإلجارة مطلقً وفيما يلي بعض األدلة الدالة على مشروعية اإلجارة مطلقً

: من الكتاب: : من الكتاب:أوالً أوالً

قوله تعالى في قصة موسى: نث   ¯   °   ±   ²   ³      مث(٢). قوله تعالى في قصة موسى: -   -١
ووجه الداللة: جواز اإلجارة على منفعة الشخص.: جواز اإلجارة على منفعة الشخص. ووجه الداللة   
قوله تعالى: نث   6   7   8   9   :      مث(٣). قوله تعالى: -   -٢

ووجه الداللةووجه الداللة: جواز استئجار الظئر على منفعة رضاعتها.: جواز استئجار الظئر على منفعة رضاعتها.  
قوله تعالى: نث   T   S   R   Q   P   O   N   مث(٤). قوله تعالى: -   -٣

وجه الداللةوجه الداللة: أنه جوز األجرة على إجارة العمل.: أنه جوز األجرة على إجارة العمل.  
ا: من السنة: ا: من السنة:ثانيً ثانيً

عليه  أخذتم  ما  عليه «أحق  أخذتم  ما  «أحق  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  قال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص:   الله  رسول  قال  قال:  عباس   ابن  عن  عباس -  ابن  عن   -١
ا كتاب الله تعالى»(٥). ا كتاب الله تعالى»أجرً أجرً

درر الحكام في شرح مجلة األحكام ٣ / /٤١٤١. .  درر الحكام في شرح مجلة األحكام    (١)
سورة القصص، اآلية: ٢٧٢٧. سورة القصص، اآلية:   سورة الطالق، اآلية: ٦.(٢)  سورة الطالق، اآلية:    (٣)

سورة الكهف، اآلية: ٧٧٧٧. سورة الكهف، اآلية:    (٤)
أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٦٢١٦/٥ ( (٥٧٣٧٥٧٣٧)، كتاب اإلجارة، باب الشرط في الرقية بقطيع )، كتاب اإلجارة، باب الشرط في الرقية بقطيع  أخرجه البخاري في صحيحه    (٥)= = 
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بني  من  رجالً  بكر  وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (استأجر  قالت:  بني   من  رجالً  بكر  وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (استأجر  قالت:  عائشة   عن  عائشة -  عن   -٢
يتًا)(١). رِّ يل خِ يتًا)الدِّ رِّ يل خِ الدِّ

األجير  األجير «أعطوا  «أعطوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أن  قال: :  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أن   : عمر  بن  الله  عبد  عن  عمر -  بن  الله  عبد  عن   -٣
أجره قبل أن يجف عرقه»أجره قبل أن يجف عرقه»(٢).
وجه الداللة من األحاديث السابقة: وجه الداللة من األحاديث السابقة: 

أن قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفعله دالَّ على مشروعية عقد اإلجارة.أن قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفعله دالَّ على مشروعية عقد اإلجارة.
ا: اإلمجاع: ا: اإلمجاع:ثالثً ثالثً

 حكى اإلجماع على مشــروعية اإلجارة جماعة من العلماء، ومن ذلك ما جاء  حكى اإلجماع على مشــروعية اإلجارة جماعة من العلماء، ومن ذلك ما جاء 
في في بدائع الصنائعبدائع الصنائع: «فإن األمة أجمعــت على ذلك قبل وجود األصم؛ حيث يعقدون : «فإن األمة أجمعــت على ذلك قبل وجود األصم؛ حيث يعقدون 
عقد اإلجارة من زمن الصحابة عقد اإلجارة من زمن الصحابة  إلى يومنا هذا من غير نكير، فال يعبأ بخالفه،  إلى يومنا هذا من غير نكير، فال يعبأ بخالفه، 

إذ هو خالف اإلجماع»إذ هو خالف اإلجماع»(٣).

ا ٧٩٥٧٩٥/٢، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب،  ا الغنم، وأخرجه معلقً من الغنم، وأخرجه معلقً من =   =
كتاب اإلجارة. كتاب اإلجارة. 

المشركين  استئجار  باب  اإلجارة،  كتاب  المشركين )،  استئجار  باب  اإلجارة،  كتاب   ،(٢١٤٤٢١٤٤)  )  ٧٨٩٧٨٩/٢ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (١)
عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل اإلسالم وعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يهود خيبر.عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل اإلسالم وعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يهود خيبر.

والخريت: هو الماهر الذي يهتدي لطرق المفازة الخفية ومضايقها. ينظر: النهاية في غريب  والخريت: هو الماهر الذي يهتدي لطرق المفازة الخفية ومضايقها. ينظر: النهاية في غريب    
الحديث واألثر الحديث واألثر ١٩١٩/٢. . 

أخرجه ابن ماجه في سننه ٨١٧٨١٧/٢ ( (٢٤٤٣٢٤٤٣)، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، والحديث )، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، والحديث  أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)
حسن، وله شاهد في صحيح البخاري حسن، وله شاهد في صحيح البخاري ٧٧٦٧٧٦/٢ ( (٢١١٤٢١١٤) عن أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) عن أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ا فاستوفى منه ولم يعط أجره».  ا فاستوفى منه ولم يعط أجره». «ثالثة أنا خصمهم - وذكر منهم -: ورجل استأجر أجيرً «ثالثة أنا خصمهم - وذكر منهم -: ورجل استأجر أجيرً
بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤، قال الطحاوي: «ال خالف في جواز عقد اإلجارة»، مختصر اختالف ، قال الطحاوي: «ال خالف في جواز عقد اإلجارة»، مختصر اختالف  بدائع الصنائع    (٣)
العلماء ألبي جعفر الطحاوي العلماء ألبي جعفر الطحاوي ١٣٠١٣٠/٤، وقال ابن حزم: «وهم مجمعون على جواز اإلجارة». ، وقال ابن حزم: «وهم مجمعون على جواز اإلجارة». 

المحلى باآلثار المحلى باآلثار ٣١٧٣١٧/٥. . 



أركان عقد إجارة الموصوف في الذمةأركان عقد إجارة الموصوف في الذمة
وشروطهاوشروطها

وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: المنفعة.: المنفعة.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: األجرة.: األجرة.- - 



٩٤٩٤



٩٥٩٥

ال يختلــف عقد إجــارة الموصوف في الذمة عن غيره مــن العقود في أركانه ال يختلــف عقد إجــارة الموصوف في الذمة عن غيره مــن العقود في أركانه 
وشروطه، وهي:وشروطه، وهي:

١- الصيغة.- الصيغة.
٢- العاقدان.- العاقدان.

٣- المعقود عليه.- المعقود عليه.
ولم يظهر لي مزيد خصوصية للعقد محل البحث في ركن الصيغة والعاقدين، ولم يظهر لي مزيد خصوصية للعقد محل البحث في ركن الصيغة والعاقدين، 
فرأيت االســتغناء عنهما، واالقتصار على ما اختص به العقد في ركن المعقود عليه؛ فرأيت االســتغناء عنهما، واالقتصار على ما اختص به العقد في ركن المعقود عليه؛ 

سواء المنفعة أو األجرة.سواء المنفعة أو األجرة.



٩٦٩٦



٩٧٩٧

المنفعةالمنفعة

املطلب األول: تعريف املنفعة.املطلب األول: تعريف املنفعة.
ا ومعنى، والنفع: هو ما يسـتعان يسـتعان  ـً ا ومعنى، والنفع: هو ما : اسـم من النفع، وهـو المصلحة وزن ـً المنفعـة لغةالمنفعـة لغة: اسـم من النفع، وهـو المصلحة وزن

بـه فـي الوصول إلـى الخيـرات، قـال تعالـى: بـه فـي الوصول إلـى الخيـرات، قـال تعالـى: نث   *   +   ,   -   
.   /      مث(١).

فكل خير استفيد من شــيء ما، أو تمّ تحصيله منه، فهو منفعة لغة، سواء أكان فكل خير استفيد من شــيء ما، أو تمّ تحصيله منه، فهو منفعة لغة، سواء أكان 
هذا الخير ماديا أم معنويا أم اعتبارياهذا الخير ماديا أم معنويا أم اعتباريا(٢).

رَض يقابل العين؛ كسكنى  رَض يقابل العين؛ كسكنى : فهي - عند جمهورهم - عَ أما المنفعة عند الفقهاءأما المنفعة عند الفقهاء: فهي - عند جمهورهم - عَ
الدار، وركوب الســيارة، ولبس الثوب، وعمل العامل، فال استقالل لها بنفسها، الدار، وركوب الســيارة، ولبس الثوب، وعمل العامل، فال استقالل لها بنفسها، 
بل بل ال بد لها من عين أو محل تقوم بهال بد لها من عين أو محل تقوم به(٣)، وال تتناول المحسوسات؛ كثمر الشجر، ولبن ، وال تتناول المحسوسات؛ كثمر الشجر، ولبن 

سورة الفرقان، اآلية: ٣. .  سورة الفرقان، اآلية:    (١)
ينظر: لسان العرب: مادة (ن ف ع) ٣٥٧٣٥٧/٨، وتاج العروس (ن ف ع) ، وتاج العروس (ن ف ع) ٢٦٨٢٦٨/٢٢٢٢، والمصباح ، والمصباح  ينظر: لسان العرب: مادة (ن ف ع)    (٢)

المنير المنير ٢/ / ٦١٨٦١٨.
والمنفعة عند علماء أصول الفقه يراد بها كل ما من شأنه أن ينفع سواء أكان عينًا أم عرضًا  والمنفعة عند علماء أصول الفقه يراد بها كل ما من شأنه أن ينفع سواء أكان عينًا أم عرضًا    (٣)
المنافع  في  قاعدة: «األصل  يحملون  الشمول  هذا  وعلى  الحقوق.  من  حقا  أم  بعين  المنافع قائمًا  في  قاعدة: «األصل  يحملون  الشمول  هذا  وعلى  الحقوق.  من  حقا  أم  بعين  قائمًا 
اإلباحة». قال الزركشي: «ليس المراد بالمنافع هنا مقابل األعيان، بل كل ما ينتفع به». البحر اإلباحة». قال الزركشي: «ليس المراد بالمنافع هنا مقابل األعيان، بل كل ما ينتفع به». البحر 
 ، ،٤١٥٨٤١٥٨/٩ للقرافي)  األصول  نفائس  (مع  للرازي  المحصول  وينظر:  للقرافي) .  األصول  نفائس  (مع  للرازي  المحصول  وينظر:   .١٥١٥/٦ المحيط المحيط 

 = =٤١٦٤٤١٦٤، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٥١٤٥١، والبحر المحيط ، والبحر المحيط ١٢١٢/٦. على ما أفادني . على ما أفادني 
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الحيوان، وأجرة األعيان، وما أشبه ذلك مما يسمونه الغلةالحيوان، وأجرة األعيان، وما أشبه ذلك مما يسمونه الغلة(١). . 
ا أعني الغلة ونحوها  ا أعني الغلة ونحوها ثم صارت المنفعة - عند بعض الفقهاء - تشمل هذا أيضً ثم صارت المنفعة - عند بعض الفقهاء - تشمل هذا أيضً
من الفوائد العينية التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلها. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: من الفوائد العينية التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلها. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
«والذي دلت عليه األصول أن األعيان التي تحدث شــيئًا بعد شــيء مع بقاء أصلها؛ «والذي دلت عليه األصول أن األعيان التي تحدث شــيئًا بعد شــيء مع بقاء أصلها؛ 
حكمها حكم المنافع؛ كالثمر في الشــجر، واللبن فــي الحيوان، والماء في البئر»حكمها حكم المنافع؛ كالثمر في الشــجر، واللبن فــي الحيوان، والماء في البئر»(٢). . 
ا: «فكذلك في اإلجارة تارة وتكرية العين للمنفعة التي ليست أعيانًا كالسكنى كالسكنى  ا: «فكذلك في اإلجارة تارة وتكرية العين للمنفعة التي ليست أعيانًا وقال أيضً وقال أيضً
والركوب، وتارة للعين التي تحدث شــيئًا بعد شيء مع بقاء األصل كلبن الظئر ونقع والركوب، وتارة للعين التي تحدث شــيئًا بعد شيء مع بقاء األصل كلبن الظئر ونقع 
البئر والعين، فإن الماء واللبن لما كانا شــيئًا بعد شيء مع بقاء األصل كان كالمنفعة، البئر والعين، فإن الماء واللبن لما كانا شــيئًا بعد شيء مع بقاء األصل كان كالمنفعة، 
والمسوغ لإلجارة هو ما بينهما من القدر المشــترك، وهو حدث، والمقصود بالعقد والمسوغ لإلجارة هو ما بينهما من القدر المشــترك، وهو حدث، والمقصود بالعقد 
ا بالجسم ال أثر أثر  ا أو معنى قائمً ا بالجسم ال شيئًا فشيئًا سواء كان الحادث عينًا أو منفعة إذ كونه جسمً ا أو معنى قائمً شيئًا فشيئًا سواء كان الحادث عينًا أو منفعة إذ كونه جسمً

له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضي للجواز»له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضي للجواز»(٣).
وتبعه على هذا تلميذه ابن القيم فقال فيما يحدث شيئًا فشيئًا: «األعيان نوعان وتبعه على هذا تلميذه ابن القيم فقال فيما يحدث شيئًا فشيئًا: «األعيان نوعان 
فشيئًا  شيئًا  يستخلف  ونوع  جملة،  ذهب  ذهب  إذا  بل  فشيئًا،  شيئًا  يستخلف  ال  فشيئًا نوع  شيئًا  يستخلف  ونوع  جملة،  ذهب  ذهب  إذا  بل  فشيئًا،  شيئًا  يستخلف  ال  نوع 
كلما كلما ذهب منه شيء خلفه شيء مثله، فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين األعيان ذهب منه شيء خلفه شيء مثله، فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين األعيان 
التي ال التي ال تستخلف، فينبغي أن ينظر في شبهه بأي النوعين فيلحق به، ومعلوم أن شبهه تستخلف، فينبغي أن ينظر في شبهه بأي النوعين فيلحق به، ومعلوم أن شبهه 

بالمنافع بالمنافع أقو فإلحاقه بها أولى»أقو فإلحاقه بها أولى»(٤).
ا.  فضيلة أ. د. نزيه حماد حفظه الله تعالى. فجزاه الله خيرً ا. =  فضيلة أ. د. نزيه حماد حفظه الله تعالى. فجزاه الله خيرً  =

 ، ،٦١٦١  ، ،٦٠٦٠/٧ والعبادي)  الشرواني  حاشيتي  (مع  الهيتمي  حجر  البن  المحتاج  تحفة  ينظر:  والعبادي)   الشرواني  حاشيتي  (مع  الهيتمي  حجر  البن  المحتاج  تحفة  ينظر:   (١)
والفتاو الفقهية الكبر له أيضًا والفتاو الفقهية الكبر له أيضًا ٦٩٦٩/٤، والمنثور للزركشي ، والمنثور للزركشي ٢٣٠٢٣٠/٣، وحدود ابن عرفة مع ، وحدود ابن عرفة مع 
شرحه للرصاع شرحه للرصاع ٥٢٢٥٢٢/٢، ، ٥٢٣٥٢٣، وتخريج الفروع على األصول للزنجاني ص، وتخريج الفروع على األصول للزنجاني ص١٩٣١٩٣، والمنافع ، والمنافع 

لعلي الخفيف صلعلي الخفيف ص٩٧٩٧. . 
 . .٥٥٠٥٥٠/٢٠٢٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)

 . .٥٥٠٥٥٠/٢٠٢٠-٥٥١٥٥١ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٣)
زاد المعاد ٨٢٦٨٢٦/٥، وينظر: إعالم الموقعين ، وينظر: إعالم الموقعين ١٥١٥/٢. .  زاد المعاد    (٤)
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٩٩٩٩

وقد تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للمنفعة، ومنها:وقد تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للمنفعة، ومنها:
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين»(١). قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين»-   -١

وقال ابن عرفة: «ما ال يمكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير  وقال ابن عرفة: «ما ال يمكن اإلشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير -   -٢
جزء مما أضيف إليه»جزء مما أضيف إليه»(٢). . 

وعرفها الشيخ علي الخفيف من المعاصرين بأنها: «ما لألشياء من فوائد عرضية  وعرفها الشيخ علي الخفيف من المعاصرين بأنها: «ما لألشياء من فوائد عرضية -   -٣
تكتسب باالستعمال وتوجد معه وتنتهي بانتهائه»تكتسب باالستعمال وتوجد معه وتنتهي بانتهائه»(٣).

والتعريف المختار للمنفعة من وجهة نظر الباحث أنها: الفائدة المقصودة من : الفائدة المقصودة من  والتعريف المختار للمنفعة من وجهة نظر الباحث أنها   
ة. لَّ ة.األعيان واألعمال وما ينتج عنها من غَ لَّ األعيان واألعمال وما ينتج عنها من غَ

وهكذا يظهر جليا أن مصطلح المنفعة في عبارات الفقهاء يشمل ما كان هيئة وهكذا يظهر جليا أن مصطلح المنفعة في عبارات الفقهاء يشمل ما كان هيئة 
لَّة تنتج عن العين. ا لعين تقوم بها المنفعة أو غَ ا وأثرً لَّة تنتج عن العين.أو عرضً ا لعين تقوم بها المنفعة أو غَ ا وأثرً أو عرضً

املطلب الثاين: رشوط املنفعة.املطلب الثاين: رشوط املنفعة.

بني  النزاع  يمنع  علامً  العقد  عند  معلومة  املنفعة  تكون  أن  األول:  بني الرشط  النزاع  يمنع  علامً  العقد  عند  معلومة  املنفعة  تكون  أن  األول:  الرشط 
املتعاقديناملتعاقدين(٤). . 

وذلك ألن الشريعة اإلسالمية توجب وجود الرضا من العاقدين، وعدم العلم وذلك ألن الشريعة اإلسالمية توجب وجود الرضا من العاقدين، وعدم العلم 
بمحل المنفعة يؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين، بل إن الجهل بالمنفعة يمنع من بمحل المنفعة يؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين، بل إن الجهل بالمنفعة يمنع من التسليم التسليم 

والتسلم، فال يحصل المقصود من العقد.والتسلم، فال يحصل المقصود من العقد.
المبسوط ٨٠٨٠/١١١١. .  المبسوط    (١)

شرح حدود ابن عرفة ٣٠٤٣٠٤/٢. .  شرح حدود ابن عرفة    (٢)
أحكام المعامالت الشرعية ص٤٣٩٤٣٩. أحكام المعامالت الشرعية ص   (٣)

ينظر: بدائع الصنائع ١٧٩١٧٩/٤، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٥/٦، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٢/٤، ومغني ، ومغني  ينظر: بدائع الصنائع    (٤)
المحتاج المحتاج ٣٣٩٣٣٩/٢، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٥٤٧٥٤٧/٣. . 



١٠٠١٠٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والمقصود بالجهالة التي تمنع من انعقاد العقد الجهالة الفاحشــة المفضية إلى والمقصود بالجهالة التي تمنع من انعقاد العقد الجهالة الفاحشــة المفضية إلى 
النزاع، كالجهالة بجنس المحل أو نوعه، كما لو قال: أجرتك ســيارة ما بمئة دينار، أو النزاع، كالجهالة بجنس المحل أو نوعه، كما لو قال: أجرتك ســيارة ما بمئة دينار، أو 
ا ما بمئة ألف دينار، ونحو ذلك، فال ينعقد العقد؛ ألن منفعة كل دار تختلف عن الدار  ا ما بمئة ألف دينار، ونحو ذلك، فال ينعقد العقد؛ ألن منفعة كل دار تختلف عن الدار دارً دارً

ا؛ مما يؤدي إلى المنازعة في تحديد ما وقع عليه عقد اإلجارة. ا فاحشً ا؛ مما يؤدي إلى المنازعة في تحديد ما وقع عليه عقد اإلجارة.األخر اختالفً ا فاحشً األخر اختالفً
ولمــا كان العقد في إجارة الموصوف في الذمة على شــيء موصوف في ذمة ولمــا كان العقد في إجارة الموصوف في الذمة على شــيء موصوف في ذمة 
المؤجر تأكد بيان الجنــس والنوع وجميع المواصفات. قال الزيلعي: «ما هو مجهول المؤجر تأكد بيان الجنــس والنوع وجميع المواصفات. قال الزيلعي: «ما هو مجهول 
الجنس ال يثبت في الذمة»الجنس ال يثبت في الذمة»(١). وقال ابن عابدين في مجهول الجنس: هو «ما ذكر جنسه . وقال ابن عابدين في مجهول الجنس: هو «ما ذكر جنسه 

بال تقييد بنوع؛ كثوب ودابة»بال تقييد بنوع؛ كثوب ودابة»(٢).
أما إن كانــت الجهالة غير مفضية إلى النزاع، كأن يكــون هناك عرف أو عادة أما إن كانــت الجهالة غير مفضية إلى النزاع، كأن يكــون هناك عرف أو عادة 
بالتسامح فيها، فإنها ال تؤثر في انعقاد العقد، ويرجع فيه إلى هذا العرف أو تلك العادة بالتسامح فيها، فإنها ال تؤثر في انعقاد العقد، ويرجع فيه إلى هذا العرف أو تلك العادة 

لبيان ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فيحصل المقصود من العقد.لبيان ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فيحصل المقصود من العقد.
ا يمنع النزاع باجتماع أمرين: ا يمنع النزاع باجتماع أمرين:ويتحقق العلم بالمنفعة علمً ويتحقق العلم بالمنفعة علمً

والمشاهدة  بالرؤية  أو  باإلشارة  بتعيينها  المنفعة  ونوع  بمحل  العلم  والمشاهدة :  بالرؤية  أو  باإلشارة  بتعيينها  المنفعة  ونوع  بمحل  العلم  أحدهماأحدهما: 
عن  التي  السيارة  هذه  مني  استأجر  للمستأجر:  المؤجر  يقول  أن  مثاله:  بالوصف.  عن أو  التي  السيارة  هذه  مني  استأجر  للمستأجر:  المؤجر  يقول  أن  مثاله:  بالوصف.  أو 
يميني. وال يصح أن يقول له: استأجر مني إحد سياراتي، ويسكت دون تعيين يميني. وال يصح أن يقول له: استأجر مني إحد سياراتي، ويسكت دون تعيين إحداها؛ إحداها؛ 
ألن منفعة كل سيارة تختلف عن منفعة األخر. وكذلك الوصف المعتبر ألن منفعة كل سيارة تختلف عن منفعة األخر. وكذلك الوصف المعتبر في إجارة في إجارة 

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.
والعلم بمحل المنفعة ال يغني عن العلم بنوع المنفعة المســتوفاة فيه، فال بد والعلم بمحل المنفعة ال يغني عن العلم بنوع المنفعة المســتوفاة فيه، فال بد 
من تعيين نوع أو جنس المنفعة التي ستســتوفى من العين، فاستئجار السيارة للنقل من تعيين نوع أو جنس المنفعة التي ستســتوفى من العين، فاستئجار السيارة للنقل 
. هــذا إن كانت العين صالحة ألنــواع مختلفة من  . هــذا إن كانت العين صالحة ألنــواع مختلفة من ليس كاســتئجارها للحمل مثالً ليس كاســتئجارها للحمل مثالً

تبيين الحقائق ١٥٣١٥٣/٥. تبيين الحقائق   حاشية ابن عابدين ١٢٩١٢٩/٣.(١)  حاشية ابن عابدين    (٢)
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المنافع، فــإن لم يكن للعين إال منفعة واحدة فإن العقــد يحمل عند اإلطالق على المنافع، فــإن لم يكن للعين إال منفعة واحدة فإن العقــد يحمل عند اإلطالق على 
هذا النوع من المنفعة، كاستئجار سيارة ال تصلح إال للركوب، فإن العقد عليها عند هذا النوع من المنفعة، كاستئجار سيارة ال تصلح إال للركوب، فإن العقد عليها عند 

اإلطالق يحمل على االستئجار للركوب ال لغيرهاإلطالق يحمل على االستئجار للركوب ال لغيره(١).
وثانيهمــاوثانيهمــا: العلم بمقدار المنفعة.: العلم بمقدار المنفعة.(٢) وضبط مقدار المنفعة تارة يكون بالزمن  وضبط مقدار المنفعة تارة يكون بالزمن 

أو أو بالمدة، وتارة يكون بمعرفة مقدار العمل أو معرفة المعمول فيه.بالمدة، وتارة يكون بمعرفة مقدار العمل أو معرفة المعمول فيه.
فيعرف مقدار المنفعــة بمعرفة مقدار الزمن الذي ستســتوفى فيه المنفعة، فيعرف مقدار المنفعــة بمعرفة مقدار الزمن الذي ستســتوفى فيه المنفعة، 
، أو استئجار األرض للزارعة مدة عام، عام،  ، أو استئجار األرض للزارعة مدة كما في استئجار الدار للسكنى مدة شهر مثالً كما في استئجار الدار للسكنى مدة شهر مثالً

وهكذا.وهكذا.
األجير،  به  سيقوم  الذي  العمل  مقدار  بمعرفة  ا  أيضً المنفعة  مقدار  األجير، ويعرف  به  سيقوم  الذي  العمل  مقدار  بمعرفة  ا  أيضً المنفعة  مقدار  ويعرف 
ويختلف ذلك باختالف جنس العمل ونوعه؛ ففي استئجار البنّاء - مثالً - لبناء الدار ويختلف ذلك باختالف جنس العمل ونوعه؛ ففي استئجار البنّاء - مثالً - لبناء الدار 
ينبغي العلم بمواصفات البناء من طول وعرض وارتفاع ونحو ذلك، مع إحاطة العلم ينبغي العلم بمواصفات البناء من طول وعرض وارتفاع ونحو ذلك، مع إحاطة العلم 
ا بالمواد التي ستستخدم في البناء، وهكذا ينبغي ضبط مقدار العمل بما ال يختلف؛  ا بالمواد التي ستستخدم في البناء، وهكذا ينبغي ضبط مقدار العمل بما ال يختلف؛ أيضً أيضً

وذلك ببيان صفات وقدر المعمول فيه على وجه يمنع المنازعةوذلك ببيان صفات وقدر المعمول فيه على وجه يمنع المنازعة(٣).
دليل هذا الشرط:دليل هذا الشرط:- - 

بهذه  العلم  فاشترط  بعوض،  المنفعة  تمليك  يقتضي  عقد  اإلجارة  أن  بهذه -  العلم  فاشترط  بعوض،  المنفعة  تمليك  يقتضي  عقد  اإلجارة  أن   -١
المنفعة كالمبيع.المنفعة كالمبيع.

أن الجهل بالمنفعة داخل في الغرر المنهي عنه. أن الجهل بالمنفعة داخل في الغرر المنهي عنه.-   -٢
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٩١٧٩/٤، والفواكه الدواني ، والفواكه الدواني ١٨٥١٨٥/٤، وحاشية قليوبي ، وحاشية قليوبي ٧٤٧٤/٣، ،  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

واإلنصاف واإلنصاف ١٦١٦/٦. . 
ونهاية  ونهاية ،   ،٢٠٢٠/٤ الفروق  وتهذيب  الفروق ،  وتهذيب   ،٦٢٦٢/٩ الهداية  على  والعناية  الهداية ،  على  والعناية   ،٧٥٧٥/١٥١٥ المبسوط  ينظر:  المبسوط   ينظر:   (٢)

المحتاج المحتاج ٢٧٩٢٧٩/٥، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٢٤٢٢٤٢/٢. . 
ينظر: الفتاو الهندية ٤١١٤١١/٤. .  ينظر: الفتاو الهندية    (٣)



١٠٢١٠٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أن الجهل بالمنفعة يفضي إلى المنازعة، ويمنع من تسليم المعقود عليه،  أن الجهل بالمنفعة يفضي إلى المنازعة، ويمنع من تسليم المعقود عليه، -   -٣
فال يحصل المقصود من العقد.فال يحصل المقصود من العقد.

مة مقصودة(١). مة مقصودةالرشط الثاين: أن تكون املنفعة متقوّ الرشط الثاين: أن تكون املنفعة متقوّ

ا. ا.فال يصح عقد اإلجارة على منافع ال قيمة لها، أو غير معتبرة شرعً فال يصح عقد اإلجارة على منافع ال قيمة لها، أو غير معتبرة شرعً
ا بمعنى أن تكون مقصودة غالبًا كمنفعة سيارة للركوب.  ا بمعنى أن تكون مقصودة غالبًا كمنفعة سيارة للركوب. والمنافع المتقومة عرفً والمنافع المتقومة عرفً

ا كمن أجر سيارة ليضعها أمام داره.  ا كمن أجر سيارة ليضعها أمام داره. وغير المتقومة عرفً وغير المتقومة عرفً
ولهذا منع بعض العلماء استئجار األراضي الزراعية التي ال مجر فيها؛ لعدم ولهذا منع بعض العلماء استئجار األراضي الزراعية التي ال مجر فيها؛ لعدم 

المنفعة في األرض بدون الماء.المنفعة في األرض بدون الماء.
كما منع الفقهاء من استئجار المنفعة إذا كانت العين نجسة، أو متنجسة ال تقبل كما منع الفقهاء من استئجار المنفعة إذا كانت العين نجسة، أو متنجسة ال تقبل 

التطهير؛ لعدم ماليتهاالتطهير؛ لعدم ماليتها(٢).
دليل هذا الشرط:دليل هذا الشرط:- - 

قياس المنفعة في عقد اإلجارة على المبيع في عقد البيع، بجامع أن كال  قياس المنفعة في عقد اإلجارة على المبيع في عقد البيع، بجامع أن كال -   -١
ا،  ا مقصودً ا، منهما معقود عليه، وحيث إنه ال بد من أن يكون البيع متقومً ا مقصودً منهما معقود عليه، وحيث إنه ال بد من أن يكون البيع متقومً

فكذلك المنفعة يشترط فيها أن تكون متقومة مقصودةفكذلك المنفعة يشترط فيها أن تكون متقومة مقصودة(٣).
يقصده  ال  فيما  حاجة  وال  الناس،  لحاجة  شرع  إنما  اإلجارة  عقد  أن  يقصده -  ال  فيما  حاجة  وال  الناس،  لحاجة  شرع  إنما  اإلجارة  عقد  أن   -٢

الناس بهذا العقدالناس بهذا العقد(٤).
ينظر: المبسوط ٣٨٣٨/١٦١٦، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٢٩٨٢٩٨/٧، والفروق للقرافي ، والفروق للقرافي ٣/٤، والتاج واإلكليل ، والتاج واإلكليل  ينظر: المبسوط    (١)
 ، ،٣١٧٣١٧/٥ والمغني  والمغني ،   ،٤٠٦٤٠٦/٢ المطالب  وأسنى  المطالب ،  وأسنى   ،٣٣٢٣٣٢/٢ المحتاج  ومغني  المحتاج ،  ومغني   ،٤٢٢٤٢٢/٥

وكشاف القناع وكشاف القناع ٥٥٩٥٥٩/٣. . 
ينظر: بدائع الصنائع ١٩٢١٩٢/٤، والفتاو الهندية ، والفتاو الهندية ٤١١٤١١/٤، وحاشية الخرشي ، وحاشية الخرشي ٢٥٠٢٥٠/٧، والشرح ، والشرح  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)
الكبير الكبير ١٩١٩/٤، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٥٥٩٥٥٩/٣، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٦٨٦٨/٣. . 

ينظر: معونة أولي النهى ٣٨٣٨/٥. .  ينظر: معونة أولي النهى   ينظر: بدائع الصنائع ١٩٢١٩٢/٤. . (٣)  ينظر: بدائع الصنائع    (٤)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٠٣١٠٣

الرشط الثالث: أن تكون املنفعة مملوكةالرشط الثالث: أن تكون املنفعة مملوكة(١).

فــال يصح تأجير المنفعة التــي هي على اإلباحة العامــة؛ لخروجها عن دائرة فــال يصح تأجير المنفعة التــي هي على اإلباحة العامــة؛ لخروجها عن دائرة 
المعاوضــات والملــك الخاص في هذه الحالــة، وذلك كالطرق العامــة، والمياه، المعاوضــات والملــك الخاص في هذه الحالــة، وذلك كالطرق العامــة، والمياه، 

واألسواق العامة؛ ألنها أموال مشتركة بين المسلمين.واألسواق العامة؛ ألنها أموال مشتركة بين المسلمين.
دليل هذا الشرط:دليل هذا الشرط:- - 

ا للمنفعة أو مأذونًا  أن اإلجارة بيع منافع، فاشترط فيها كون المؤجر مالكً ا للمنفعة أو مأذونًا   أن اإلجارة بيع منافع، فاشترط فيها كون المؤجر مالكً  
ا لإلجارة بالبيع، ألنها جزء منه(٢). ا لإلجارة بالبيع، ألنها جزء منهله فيها، إلحاقً له فيها، إلحاقً

الشافعية  عند  صحة  وشرط  والمالكية،  الحنفية  عند  نفاذ  شرط  وهو  الشافعية   عند  صحة  وشرط  والمالكية،  الحنفية  عند  نفاذ  شرط  وهو   
لكونه  المؤجرة  العين  في  المستأجر  إجارة  وتنفذ  فتصح  لكونه والحنابلة،  المؤجرة  العين  في  المستأجر  إجارة  وتنفذ  فتصح  والحنابلة، 

مالكًا للمنفعةمالكًا للمنفعة(٣).
ا عىل تسليمها واستيفائها(٤). ا عىل تسليمها واستيفائهاالرشط الرابع: أن تكون املنفعة مقدورً الرشط الرابع: أن تكون املنفعة مقدورً

ا على تسليمها واستيفائها، وذلك من أجل  ا على تسليمها واستيفائها، وذلك من أجل يشــترط في المنفعة أن تكون مقدورً يشــترط في المنفعة أن تكون مقدورً
أن أن تترتب آثار العقد عليه؛ ألن عدم القدرة على التســليم واالســتيفاء يمنع من االنتفاع تترتب آثار العقد عليه؛ ألن عدم القدرة على التســليم واالســتيفاء يمنع من االنتفاع 
بالشيء المســتأجر، ولهذا فإن وجد مانع حسي أو شــرعي يحول بين المستأجر وبين بالشيء المســتأجر، ولهذا فإن وجد مانع حسي أو شــرعي يحول بين المستأجر وبين 
تمكنه من استيفاء المنفعة، أو بين المؤجر وبين تمكنه من تسليم تمكنه من استيفاء المنفعة، أو بين المؤجر وبين تمكنه من تسليم المنفعة، لم يصح العقد.المنفعة، لم يصح العقد.
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٧١٧٧/٤، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٤٢٣٤٢٣/٥، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٣٦٣٣٦/٢، ،  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ومعونة أولي النهى ومعونة أولي النهى ٥٨٥٨/٥.
ينظر: معونة أولي النهى ٥٨٥٨/٥. .  ينظر: معونة أولي النهى    (٢)

ينظر: بدائع الصنائع ١٧٧١٧٧/٤، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٤٢٣٤٢٣/٥، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٣٦٣٣٦/٢، ،  ينظر: بدائع الصنائع    (٣)
واإلنصاف واإلنصاف ٣٤٣٤/٦. . 

 ، ،٣٣٦٣٣٦/٢ المحتاج  ومغني  المحتاج ،  ومغني   ،٤٢٢٤٢٢/٥ الجليل  ومواهب  الجليل ،  ومواهب   ،١٨٧١٨٧/٤ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (٤)
وكشاف القناع وكشاف القناع ٥٦١٥٦١/٣. . 



١٠٤١٠٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وعليه فال يصح إجارة الســيارة المســروقة التي ال يعرف سارقها وال مكانها، وعليه فال يصح إجارة الســيارة المســروقة التي ال يعرف سارقها وال مكانها، 
والمغصوب الذي ال يســتطيع أحد رده، والعامل المريض بمــرض ال يرجى برؤه، والمغصوب الذي ال يســتطيع أحد رده، والعامل المريض بمــرض ال يرجى برؤه، 
ا كالممتنع عنه حســا في إبطال العقد وعــدم جوازه، فال يصح  ا كالممتنع عنه حســا في إبطال العقد وعــدم جوازه، فال يصح والممتنع عنه شــرعً والممتنع عنه شــرعً

استئجار األعمى للخياطة، أو استئجار الرجل الضعيف للبناء.استئجار األعمى للخياطة، أو استئجار الرجل الضعيف للبناء.
دليل هذا الشرط:دليل هذا الشرط:- - 

على  القدرة  اشتراط  في  األعيان  بيع  فأشبهت  منافع،  بيع  اإلجارة  أن  على -  القدرة  اشتراط  في  األعيان  بيع  فأشبهت  منافع،  بيع  اإلجارة  أن   -١
تسليم المبيعتسليم المبيع(١).

أن ما ال تعلم فيه القدرة على التسليم فإجارته مفضية إلى النزاع والخصومة،  أن ما ال تعلم فيه القدرة على التسليم فإجارته مفضية إلى النزاع والخصومة، -   -٢
أو ال يحقق حاجة الناس التي ألجلها شرعت اإلجارة.أو ال يحقق حاجة الناس التي ألجلها شرعت اإلجارة.

ا(٢). االرشط اخلامس: أن تكون املنفعة مباحة رشعً الرشط اخلامس: أن تكون املنفعة مباحة رشعً

وذلــك أن المنافع المحرمة محظورة على صاحبها، فــال يصح له المعاوضة وذلــك أن المنافع المحرمة محظورة على صاحبها، فــال يصح له المعاوضة 
عليها، وذلك كالغناء، والنياحة على الميت.عليها، وذلك كالغناء، والنياحة على الميت.

ولما كانت المنافع المحرمة ال يصح المعاوضة فيها؛ حرم أخذ األجرة في ولما كانت المنافع المحرمة ال يصح المعاوضة فيها؛ حرم أخذ األجرة في 
ا - تدخل ضمن التعــاون على اإلثم والعدوان، وقد نهى  ا - تدخل ضمن التعــاون على اإلثم والعدوان، وقد نهى مقابلتهــا، وألنها - أيضً مقابلتهــا، وألنها - أيضً

   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À   الله تعالى في كتابه عن ذلــك بقوله تعالى: الله تعالى في كتابه عن ذلــك بقوله تعالى: نث
É   È   Ç      مث(٣).

ة للزنا، والمحامي في الباطل، وكذلك كل شيء محرم فعله  ة للزنا، والمحامي في الباطل، وكذلك كل شيء محرم فعله وهكذا إجارة األَمَ وهكذا إجارة األَمَ
فال يجوز التعاقد عليه. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم أبو يوســف ومحمد فال يجوز التعاقد عليه. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم أبو يوســف ومحمد 

ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم ٣٠٩٣٠٩/٥. .  ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم    (١)
ينظر: الخرشي على مختصر خليل ٢٢٢٢/٧، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٣٦٣٣٦/٢. .  ينظر: الخرشي على مختصر خليل    (٢)

سورة المائدة، اآلية: ٢. .  سورة المائدة، اآلية:    (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٠٥١٠٥

من الحنفية، والمالكيةُ والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهممن الحنفية، والمالكيةُ والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم(١).
وذهب أبو حنيفة والحنابلة في رواية ضعيفة عنهم إلى جواز اإلجارة على حمل وذهب أبو حنيفة والحنابلة في رواية ضعيفة عنهم إلى جواز اإلجارة على حمل 
الخمر. وحجة أبي حنيفة أن اإلجارة على الحمل ال على شــرب الخمر؛ ألن الحمل الخمر. وحجة أبي حنيفة أن اإلجارة على الحمل ال على شــرب الخمر؛ ألن الحمل 

قد قد يكو ن لإلراقة أو للتخليليكو ن لإلراقة أو للتخليل(٢).
والراجح هــو قول جماهير أهل العلم لثبوت المنع منه بنص الشــارع؛ والراجح هــو قول جماهير أهل العلم لثبوت المنع منه بنص الشــارع؛ 
فعن فعن أنس أنس  قال: لعن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الخمر عشــرة؛ شــاربها وســاقيها  قال: لعن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الخمر عشــرة؛ شــاربها وســاقيها 

وعاصرها ومن عصرت له وحاملها والمحمولة إليهوعاصرها ومن عصرت له وحاملها والمحمولة إليه(٣).
الرشط السادس: أال تتضمن اإلجارة استهالك عني مقصودة.الرشط السادس: أال تتضمن اإلجارة استهالك عني مقصودة.

فال يجوز استئجار البســاتين للثمر، وال الكرم الرتفاقه، وال الطعام ألكله، فال يجوز استئجار البســاتين للثمر، وال الكرم الرتفاقه، وال الطعام ألكله، 
وال وال الماء لشربه. الماء لشربه. 

أمــا إن كان هناك اســتيفاء من غير قصــد فجائز، وقد مثل لــه بعض العلماء أمــا إن كان هناك اســتيفاء من غير قصــد فجائز، وقد مثل لــه بعض العلماء 
باســتئجار الشــجر للتجفيف عليه، والثياب للبس، فإن فيه استيفاء عين وهو ذهاب باســتئجار الشــجر للتجفيف عليه، والثياب للبس، فإن فيه استيفاء عين وهو ذهاب 
شيء منها باالستعمال، لكن ذلك غير مقصود، وألن ذهابها بحكم التبع ال القصدشيء منها باالستعمال، لكن ذلك غير مقصود، وألن ذهابها بحكم التبع ال القصد(٤). . 
ينظر: حاشية ابن عابدين ٥٥٥٥/٦، ، ٣٩٢٣٩٢، والخرشي على مختصر خليل ، والخرشي على مختصر خليل ٢٢٢٢/٧، ومغني ، ومغني  ينظر: حاشية ابن عابدين    (١)

المحتاج المحتاج ٣٣٧٣٣٧/٢، والمغني ، والمغني ٣٢٠٣٢٠/٥. . 
ينظر: بدائع الصنائع ١٩٠١٩٠/٤، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٣٩١٣٩١/٦، واإلنصاف للمرادوي ، واإلنصاف للمرادوي ٢٣٢٣/٦. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)
 ٥٨٩٥٨٩/٣ سننه  في  والترمذي  البيوع،  كتاب  سننه )،  في  والترمذي  البيوع،  كتاب   ،(٢٢٣٥٢٢٣٥)  )  ٣٧٣٧/٢ سننه  في  داود  أبو  أخرجه  سننه   في  داود  أبو  أخرجه   (٣)
على  الخمر  لعنت  باب  على )  الخمر  لعنت  باب   (٣٣٨١٣٣٨١) ) ١١٢٢١١٢٢/٢ سننه  في  ماجه  وابن  البيوع،  كتاب  سننه )،  في  ماجه  وابن  البيوع،  كتاب   ،(١٢٩٥١٢٩٥)
عشرة وجوه. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن القطان: وإنما لم يصححه -الترمذي- عشرة وجوه. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن القطان: وإنما لم يصححه -الترمذي- 
الحديث. وحسنه الحديث. وحسنه  لين  حاتم:  أبو  فيه  وقال  عدالته،  تثبت  ولم  بشر  بن  شبيب  إسناده  في  لين ألن  حاتم:  أبو  فيه  وقال  عدالته،  تثبت  ولم  بشر  بن  شبيب  إسناده  في  ألن 
الضياء في األحاديث المختارة الضياء في األحاديث المختارة ١٨١١٨١/٦. وقال: إسناده حسن. وقال ابن . وقال: إسناده حسن. وقال ابن الملقن: وثقه ابن معين. الملقن: وثقه ابن معين. 

البدر المنير البدر المنير ٧٠٠٧٠٠/٨، فالحديث صحيح. ، فالحديث صحيح. 
ينظر: حاشية الخرشي ٢١٢١/٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥٣٦٥٣٦/٣، ومطالب أولي ، ومطالب أولي  ينظر: حاشية الخرشي    (٤)

النهى النهى ٦٠٨٦٠٨/٣. . 



١٠٦١٠٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وعلى هذا جمهور العلماء. وعلى هذا جمهور العلماء. 
وذهب شيخ اإلسالم ابن تيميةوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية(١) وتلميذه ابن القيم إلى جواز استئجار الشجر  وتلميذه ابن القيم إلى جواز استئجار الشجر 

ألخذ ثمرها.ألخذ ثمرها.
ير توفي وعليه ستة آالف درهم  ضَ يد بن حُ ير توفي وعليه ستة آالف درهم واستدل ابن القيم بما ورد من: «(أن أُسَ ضَ يد بن حُ واستدل ابن القيم بما ورد من: «(أن أُسَ
دين، فدعا عمر بن الخطاب دين، فدعا عمر بن الخطاب  غرماءه فباعهم أرضه سنتين). وفيها الشجر  غرماءه فباعهم أرضه سنتين). وفيها الشجر والنخل، والنخل، 
وحدائق المدينة الغالب عليها النخــل، واألرض البيضاء فيها قليل، فهذا إجارة وحدائق المدينة الغالب عليها النخــل، واألرض البيضاء فيها قليل، فهذا إجارة 
الشجر ألخذ ثمرها، ومن ادعى أن ذلك خالف اإلجماع فمن عدم علمه، بل ادعاء الشجر ألخذ ثمرها، ومن ادعى أن ذلك خالف اإلجماع فمن عدم علمه، بل ادعاء 

اإلجماع على جواز ذلك أقرب»اإلجماع على جواز ذلك أقرب»(٢).
ه الشــاةَ أو البقرة أو الناقة مدة معلومة ألخذ لبنها في  رَ ا: «وأما إنْ أَجَّ ه الشــاةَ أو البقرة أو الناقة مدة معلومة ألخذ لبنها في وقال أيضً رَ ا: «وأما إنْ أَجَّ وقال أيضً
تلك المدة فهذا ال يجوزه الجمهور واختار شــيخنا جــوازه وحكاه قوالً لبعض أهل تلك المدة فهذا ال يجوزه الجمهور واختار شــيخنا جــوازه وحكاه قوالً لبعض أهل 

العلم وله فيها مصنف مفرد»العلم وله فيها مصنف مفرد»(٣).
دليل هذا الشرط:دليل هذا الشرط:- - 

استدل الجمهور على هذا الشرط بما يأتي:استدل الجمهور على هذا الشرط بما يأتي:
أن اإلجارة هي بيع منافع، فال تدخل األجزاء فيه، وإذا قصد من اإلجارة  أن اإلجارة هي بيع منافع، فال تدخل األجزاء فيه، وإذا قصد من اإلجارة -   -١

استيفاء العين صارت بيع عين، ال بيع منفعةاستيفاء العين صارت بيع عين، ال بيع منفعة(٤).
ا لما تلف من العين، وإجارة  إذا قصد من العقد استيفاء العين فإنه يكون بيعً ا لما تلف من العين، وإجارة -  إذا قصد من العقد استيفاء العين فإنه يكون بيعً  -٢
لمنفعة ما بقي منها، وحيث إن ما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع لمنفعة ما بقي منها، وحيث إن ما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع 

ر؛ ألنه الباقي، فال يصح العقد(٥). ر؛ ألنه الباقي، فال يصح العقدجهل المستأجَ جهل المستأجَ

ينظر مجموع الفتاو ٥٥٥٥/٢٩٢٩، ، ٨٠٨٠، ، ٤٧٨٤٧٨، ، ١١٧١١٧/٣٠٣٠، ، ٢٢٤٢٢٤، وغير ذلك.، وغير ذلك.   ينظر مجموع الفتاو  (١)
زاد المعاد ٨٢٨٨٢٨/٥. زاد المعاد   زاد المعاد ٨٢٣٨٢٣/٥.(٢)  زاد المعاد    (٣)

ينظر: حاشية الخرشي ٢١٢١/٧. .  ينظر: حاشية الخرشي    (٤)
ينظر: حاشية الروض المربع ٣٠٦٣٠٦/٥، ، ٣٠٧٣٠٧. .  ينظر: حاشية الروض المربع    (٥)
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١٠٧١٠٧

املطلب الثالث: أنواع املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثالث: أنواع املنفعة يف إجارة املوصوف يف الذمة.
تتنوع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة إلى نوعين رئيسين:تتنوع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة إلى نوعين رئيسين:

النوع األول: منفعة عني موصوفة يف الذمة:النوع األول: منفعة عني موصوفة يف الذمة:

ا صفتها كذا وكذا، ليســكنها، مدة معلومة، تبدأ من  ا صفتها كذا وكذا، ليســكنها، مدة معلومة، تبدأ من : اســتأجر منه دارً صورتهاصورتها: اســتأجر منه دارً
الشهر كذا.الشهر كذا.

ا بالصفات التي ذكرها  ا بالصفات التي ذكرها ففي هذه الصورة يستحق المســتأجر على المؤجر دارً ففي هذه الصورة يستحق المســتأجر على المؤجر دارً
ا بهذه الصفات الموصوفة في التاريخ المحدد  ا بهذه الصفات الموصوفة في التاريخ المحدد في العقد، فعلى المؤجر أن يهيئ له دارً في العقد، فعلى المؤجر أن يهيئ له دارً

في العقدفي العقد(١).
النوع الثاين: منفعة عمل يف الذمة:النوع الثاين: منفعة عمل يف الذمة:

فيلزم  وكذا.  كذا  بصفة  ا  ثوبً له  ليفصل  ا  قماشً الخياطَ  يعطي  أن  فيلزم :  وكذا.  كذا  بصفة  ا  ثوبً له  ليفصل  ا  قماشً الخياطَ  يعطي  أن  صورتهاصورتها: 
ذمة الخياط تفصيل الثوب خالل المدة المحددة في العقد، سواء خاطه هو ذمة الخياط تفصيل الثوب خالل المدة المحددة في العقد، سواء خاطه هو بنفسه، بنفسه، 

أو غيره.أو غيره.
منفعة  المعين  غير  المشترك  األجير  على  المستأجر  يستحق  الصورة  هذه  منفعة وفي  المعين  غير  المشترك  األجير  على  المستأجر  يستحق  الصورة  هذه  وفي 

العمل وهي خياطة الثوبالعمل وهي خياطة الثوب(٢).

ينظر: الكافي البن قدامة ٣٠٥٣٠٥/٢، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٢٩٥٢٩٥/٢. .  ينظر: الكافي البن قدامة    (١)
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٧٥٥٧٥٥/٢، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ١٧٣١٧٣/٥. .  ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة    (٢)



١٠٨١٠٨



١٠٩١٠٩

 
األجرةاألجرة

املطلب األول: تعريف األجرة.املطلب األول: تعريف األجرة.
األجرة لغةاألجرة لغة: من األجر، وهو: الجزاء على العمل، وجمعه أجور: من األجر، وهو: الجزاء على العمل، وجمعه أجور(١).

ا: العوض الذي يعطى مقابل منفعة األعيان أو منفعة : العوض الذي يعطى مقابل منفعة األعيان أو منفعة  اواألجرة اصطالحً واألجرة اصطالحً
اآلدمياآلدمي(٢).

ا عن منفعة يتملكها(٣). ا عن منفعة يتملكهاوقيل هي: ما يلتزمه المستأجر عوضً وقيل هي: ما يلتزمه المستأجر عوضً
وفرق بعض فقهاء المالكية بين عوض إجارة اآلدمي فسموها أجرة، وبين عوض وفرق بعض فقهاء المالكية بين عوض إجارة اآلدمي فسموها أجرة، وبين عوض 

إجارة غير اآلدمي فسموها كراءإجارة غير اآلدمي فسموها كراء(٤).
املطلب الثاين: رشوط األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثاين: رشوط األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة.

جعل الفقهاء لألجرة شروطًا نصوا عليها في عباراتهم في صورة قواعد، فمنها جعل الفقهاء لألجرة شروطًا نصوا عليها في عباراتهم في صورة قواعد، فمنها 
قولهم:قولهم:

ينظر: لسان العرب ١٠١٠/٤، والمفردات في غريب القرآن ، والمفردات في غريب القرآن ١١١١/١. .  ينظر: لسان العرب    (١)
درر الحكام شرح مجلة األحكام ٣٧٢٣٧٢/١. درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٢)

الموسوعة الفقهية ٣١٨٣١٨/١. الموسوعة الفقهية    (٣)
قال الخرشي في شرح مختصر خليل ٣٤٣٤/٧: «ما اصطلح عليه أهل المذهب من الفرق بين : «ما اصطلح عليه أهل المذهب من الفرق بين  قال الخرشي في شرح مختصر خليل    (٤)
التعبير باإلجارة لمن يعقل وبالكراء لما ال يعقل، قال ابن عرفة في تعريف ذلك: بيع منفعة التعبير باإلجارة لمن يعقل وبالكراء لما ال يعقل، قال ابن عرفة في تعريف ذلك: بيع منفعة 

ما أمكن نقله من حيوان ال يعقل».ما أمكن نقله من حيوان ال يعقل».



١١٠١١٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

«كل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع؛ يصلح أن يكون أجرة في اإلجارة»«كل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع؛ يصلح أن يكون أجرة في اإلجارة»(١).
واشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في األجرة ما يشترط في واشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في األجرة ما يشترط في 

الثمنالثمن(٢).
هذا من حيث اإلجمال.هذا من حيث اإلجمال.

 وتفصيل هذه الشروط فيما يأتي: وتفصيل هذه الشروط فيما يأتي:
الرشط األول: أن تكون األجرة معلومة.الرشط األول: أن تكون األجرة معلومة.

اتفق الفقهاء على اشتراط العلم باألجرة في الجملةاتفق الفقهاء على اشتراط العلم باألجرة في الجملة(٣)، واألصل في هذا الشرط ، واألصل في هذا الشرط 
ما يلي:ما يلي:

ا فليعلمه أجره»(٤). ا فليعلمه أجره»«من استأجر أجيرً قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من استأجر أجيرً قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: -   -١
حديث أبي سعيد الخدري  قال: (نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن استئجار  قال: (نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن استئجار  حديث أبي سعيد الخدري -   -٢

ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام ٤٤٣٤٤٣/١. ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام    (١)
ينظر: القوانين الفقهية ص١٨١١٨١، والذخيرة ، والذخيرة ٤٣٧٤٣٧/٥، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني ٣٤٩٣٤٩/٢، وحاشية ، وحاشية  ينظر: القوانين الفقهية ص   (٢)

الرملي الرملي ٤٠٥٤٠٥/٢، والكافي في فقه ابن حنبل ، والكافي في فقه ابن حنبل ٣١١٣١١/٢، والمبدع ، والمبدع ١٣٣١٣٣/٧. . 
ينظر: بدائع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، والهداية شرح البداية ، والهداية شرح البداية ٢٣١٢٣١/٣، وحاشية الخرشي ، وحاشية الخرشي ٢١٦٢١٦/٧، ،  ينظر: بدائع الصنائع    (٣)
وبلغة السالك وبلغة السالك ٤٦٧٤٦٧/٣، والمهذب ، والمهذب ٣٩٩٣٩٩/١، ومنهاج الطالبين ص، ومنهاج الطالبين ص٧٦٧٦، ومعونة أولي النهى ، ومعونة أولي النهى 

شرح المنتهى شرح المنتهى ١١١١/٥، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٥٨٧٥٨٧/٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٦٦٣٦٦/٤ ( (٢١١٠٩٢١١٠٩) باب من كره أن يستعمل األجير حتى يبين ) باب من كره أن يستعمل األجير حتى يبين  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    (٤)
 ،( ،(١١٤٣١١١٤٣١) ) ١٢٠١٢٠/٦ والبيهقي في سننه الكبر ،( (١١٥٨٢١١٥٨٢)، والبيهقي في سننه الكبر ) له أجره، وأحمد في مسنده له أجره، وأحمد في مسنده ٥٩٥٩/٣
كتاب البيوع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع الغرر، واإلجارات صنف من البيوع والجهالة فيها كتاب البيوع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع الغرر، واإلجارات صنف من البيوع والجهالة فيها 
غرر. قال ابن الملقن في البدر المنير غرر. قال ابن الملقن في البدر المنير ٣٩٣٩/٧: مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر : مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر 

 . . عن حماد بن أبي سليمان مرسالً عن حماد بن أبي سليمان مرسالً
والحديث ضعيف النقطاعه؛ فإبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وضعفه  والحديث ضعيف النقطاعه؛ فإبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وضعفه    

البيهقي، واأللباني في اإلرواء (البيهقي، واأللباني في اإلرواء (١٤٩٠١٤٩٠).).
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١١١١١١

األجير حتى يبين له أجره)األجير حتى يبين له أجره)(١).
تكون  أن  فوجب  المعاوضة،  عقد  في  العوضين  أحد  هي  األجرة  أن  تكون -  أن  فوجب  المعاوضة،  عقد  في  العوضين  أحد  هي  األجرة  أن   -٣
الحنفي:  اليمن  أبي  بن  إبراهيم  قال  الحنفي: ،  اليمن  أبي  بن  إبراهيم  قال  البيع(٢)،  في  كالثمن  البيعمعلومة،  في  كالثمن  معلومة، 
ا كاألعيان؛ مثل العبيد والثياب؛  ا كاألعيان؛ مثل العبيد والثياب؛ ال يصلح ثمنًا ال يصلح أجرة أيضً «وما «وما ال يصلح ثمنًا ال يصلح أجرة أيضً
في  كذا  أجرة  صلح  ا؛  عوضً صلح  ما  فكل  مالي،  عوض  األجرة  في ألن  كذا  أجرة  صلح  ا؛  عوضً صلح  ما  فكل  مالي،  عوض  األجرة  ألن 

المنع»المنع»(٣).
ا(٥). ا رشعً ا متقومً ا رشعً (٤) متقومً الرشط الثاين: أن تكون األجرة ماالًالرشط الثاين: أن تكون األجرة ماالً

ا؛ ألن اإلجارة تمليك منفعة  ا؛ ألن اإلجارة تمليك منفعة يشترط لصحة اإلجارة أن تكون األجرة ماالً متقومً يشترط لصحة اإلجارة أن تكون األجرة ماالً متقومً
واألجرة ثمنها فيشترط في األجرة ما يشترط في الثمن، فيصح كون األجرة عينًا معينة واألجرة ثمنها فيشترط في األجرة ما يشترط في الثمن، فيصح كون األجرة عينًا معينة 
أو في الذمة، واألجرة مقابلة للمنفعة، وال تقابل العين المؤجرة، فلذلك يجوز إجارة أو في الذمة، واألجرة مقابلة للمنفعة، وال تقابل العين المؤجرة، فلذلك يجوز إجارة 

الحلي بالدنانير والدراهم وال ربا هناالحلي بالدنانير والدراهم وال ربا هنا(٦). . 
أخرجه البيهقي في السنن الكبر ١٢٠١٢٠/٦ ( (١١٤٣٢١١٤٣٢)، كتاب البيوع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع )، كتاب البيوع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع    أخرجه البيهقي في السنن الكبر  (١)
الغرر، واإلجارات صنف من البيوع والجهالة فيها غرر، وأحمد في مسنده الغرر، واإلجارات صنف من البيوع والجهالة فيها غرر، وأحمد في مسنده ٥٩٥٩/٣ ( (١١٥٨٢١١٥٨٢)، )، 

وأبو داود في المراسيل صوأبو داود في المراسيل ص١٦٨١٦٨ ( (١٨١١٨١). والحديث مرسل، والمرسل ضعيف. ). والحديث مرسل، والمرسل ضعيف. 
ينظر: لسان الحكام ص٣٦٤٣٦٤. .  ينظر: لسان الحكام ص   (٢)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٣)
ا وهو ما يتمول به وتدخل  المال عند الجمهور: ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعً ا وهو ما يتمول به وتدخل   المال عند الجمهور: ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعً  (٤)
وتخرج  اإلدخال  يقبل  ما  عندهم  فالمال  الحنفية  أما  المال،  في  الجمهور  عند  وتخرج المنافع  اإلدخال  يقبل  ما  عندهم  فالمال  الحنفية  أما  المال،  في  الجمهور  عند  المنافع 
المنافع منه. األشباه والنظائر للسيوطي صالمنافع منه. األشباه والنظائر للسيوطي ص٣٢٧٣٢٧، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٥٢١٥٢/٣، وتبيين ، وتبيين 

 . .١٠٦١٠٦/٥ الحقائق الحقائق 
ينظر: تبيين الحقائق ١٠٦١٠٦/٥، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، والمغني ، والمغني ٢٥٥٢٥٥/٥. ينظر: تبيين الحقائق    (٥)

ينظر: كشاف القناع ٥٥٦٥٥٦/٢، ومجلة األحكام الشرعية (، ومجلة األحكام الشرعية (٢٤٦٢٤٦) مادة () مادة (٦٥٥٦٥٥).). ينظر: كشاف القناع    (٦)



١١٢١١٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا عىل تسليمها. ا عىل تسليمها.الرشط الثالث: أن تكون األجرة مملوكة للمستأجر، ومقدورً الرشط الثالث: أن تكون األجرة مملوكة للمستأجر، ومقدورً

على  ا  مقدورً تكون  وأن  للمستأجر،  مملوكة  األجرة  تكون  أن  الفقهاء  على اشترط  ا  مقدورً تكون  وأن  للمستأجر،  مملوكة  األجرة  تكون  أن  الفقهاء  اشترط 
جنسها  ببيان  بالوصف،  معلومة  كانت  إذا  األجرة  الشرط  هذا  يشمل  وال  جنسها تسليمها،  ببيان  بالوصف،  معلومة  كانت  إذا  األجرة  الشرط  هذا  يشمل  وال  تسليمها، 
وهذا  العقد،  فيصح  معينة،  تكون  وال  الذمة،  في  تثبت  حينئذٍ  ألنها  وقدرها؛  وهذا ونوعها  العقد،  فيصح  معينة،  تكون  وال  الذمة،  في  تثبت  حينئذٍ  ألنها  وقدرها؛  ونوعها 

الشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في الجملةالشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في الجملة(١).
الرشط الرابع: أال تكون األجرة منفعة من جنس املعقود عليه.الرشط الرابع: أال تكون األجرة منفعة من جنس املعقود عليه.

جنسها؛  من  بالمنفعة  المنفعة  إجارة  يصح  فال  الحنفية،  به  انفرد  الشرط  جنسها؛ وهذا  من  بالمنفعة  المنفعة  إجارة  يصح  فال  الحنفية،  به  انفرد  الشرط  وهذا 
وذلك  ونحوه،  بالركوب  والركوب  باللبس،  واللبس  بالسكنى،  السكنى  وذلك كإجارة  ونحوه،  بالركوب  والركوب  باللبس،  واللبس  بالسكنى،  السكنى  كإجارة 
لفساد  مرَّ  كما  النفع  باستيفاء  المثل  أجر  فيجب  ؛  النَّساءَ م  بانفراده: «يحرِّ الجنس  لفساد ألن  مرَّ  كما  النفع  باستيفاء  المثل  أجر  فيجب  ؛  النَّساءَ م  بانفراده: «يحرِّ الجنس  ألن 

ا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض. ا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض.، إال إذا اختلفا جنسً العقد»العقد»(٢)، إال إذا اختلفا جنسً
ذلك،  في  ذلك،   في  والحنابلة(٥)  والحنابلة  والشافعية(٤)  والشافعية  المالكية(٣)  من  الفقهاء  جمهور  المالكيةوخالفهم  من  الفقهاء  جمهور  وخالفهم 
قال ابن رشد: «أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخر»قال ابن رشد: «أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخر»(٦)، وقال الشيرازي: «ويجوز ، وقال الشيرازي: «ويجوز 
في  كاألعيان  اإلجارة  في  المنافع  ألن  جنسها؛  غير  ومن  جنسها،  من  المنافع  في إجارة  كاألعيان  اإلجارة  في  المنافع  ألن  جنسها؛  غير  ومن  جنسها،  من  المنافع  إجارة 
البيع، ثم األعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع»البيع، ثم األعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع»(٧). وقال البهوتي: . وقال البهوتي: «يجوز «يجوز 
إجارة دار بسكنى دار أخر أو بتزويج امرأة، لقصة شعيب عليه السالم، إجارة دار بسكنى دار أخر أو بتزويج امرأة، لقصة شعيب عليه السالم، ألنه جعل ألنه جعل 

ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤٢١٤/٣١٣١. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية    (١)
 ، ،٢٤٣٢٤٣/٣ البداية  شرح  والهداية  البداية ،  شرح  والهداية   ،١٩٤١٩٤/٤ الصنائع  بدائع  وينظر:  الصنائع .  بدائع  وينظر:   .٦٢٦٢/٢ المختار  الدر  المختار   الدر   (٢)

وحاشية ابن عابدين وحاشية ابن عابدين ٥٠٤٥٠٤/٤، ، ٦٢٦٢/٦، والفتاو الهندية ، والفتاو الهندية ٤١١٤١١/٤. . 
ينظر: بداية المجتهد ١٧٠١٧٠/٢. .  ينظر: بداية المجتهد    (٣)

ينظر: المهذب ٣٩٩٣٩٩/١. .  ينظر: المهذب    (٤)
شرح منتهى اإلرادات ٢٤٣٢٤٣/٢. .  شرح منتهى اإلرادات    (٥)

بداية المجتهد ١٧٠١٧٠/٢. .  بداية المجتهد    (٦)
المهذب ٣٩٩٣٩٩/١. المهذب    (٧)
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جنس جنس  من  منفعة  األجرة  تكون  أن  إال  الحنفية،  ذلك  ومنع  األجرة.  عوض  من النكاح  منفعة  األجرة  تكون  أن  إال  الحنفية،  ذلك  ومنع  األجرة.  عوض  النكاح 
آخر، كإجارة السكنى بالخدمة»آخر، كإجارة السكنى بالخدمة»(١). . 

املطلب الثالث: أحكام األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثالث: أحكام األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة.
وتحته مسألتان:وتحته مسألتان:

املسألة األوىل: تعجيل األجرة وتأجيلها يف إجارة املوصوف يف الذمة:املسألة األوىل: تعجيل األجرة وتأجيلها يف إجارة املوصوف يف الذمة:

اختلـف الفقهـاء فـي تعجيـل األجـرة وتأجيلهـا فـي مجلـس العقد فـي إجارة اختلـف الفقهـاء فـي تعجيـل األجـرة وتأجيلهـا فـي مجلـس العقد فـي إجارة 
الموصـوف فـي الذمـة علـى ثالثـة أقوال:الموصـوف فـي الذمـة علـى ثالثـة أقوال:

القول األولالقول األول: يشترط في إجارة الموصوف في الذمة تسليم األجرة في مجلس العقد : يشترط في إجارة الموصوف في الذمة تسليم األجرة في مجلس العقد 
مثل السلم. وهو قول الشــافعيةمثل السلم. وهو قول الشــافعية(٢). فإن تفرقا قبل القبض بطلت اإلجارة، ألن اإلجارة في . فإن تفرقا قبل القبض بطلت اإلجارة، ألن اإلجارة في 
الذمة سلمٌ في المنافع، وقبض المسلم إليه رأس مال السلم في المجلس شرط فيه، فكانت الذمة سلمٌ في المنافع، وقبض المسلم إليه رأس مال السلم في المجلس شرط فيه، فكانت 

كالسلم في الحكم، سواء عقدت بلفظ اإلجارة أو بلفظ السلم أو غير ذلك.كالسلم في الحكم، سواء عقدت بلفظ اإلجارة أو بلفظ السلم أو غير ذلك.
في  األجرة  قبض  فيها  فيشترط  الذمة؛  على  الواردة  «وأما  الدمياطي:  في قال  األجرة  قبض  فيها  فيشترط  الذمة؛  على  الواردة  «وأما  الدمياطي:  قال 
المجلس، وال تصح الحوالة بها وال عليها وال االستبدال عنها؛ ألنها سلم في المنافع، المجلس، وال تصح الحوالة بها وال عليها وال االستبدال عنها؛ ألنها سلم في المنافع، 

فتجري فيها أحكام السلم»فتجري فيها أحكام السلم»(٣).
القول الثانيالقول الثاني: يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل األجرة، إال إذا شرع في استيفاء : يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل األجرة، إال إذا شرع في استيفاء 
المنفعــة؛ لئال يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ، وتعميــر الذمتين بدون فائدة. وهو قول المنفعــة؛ لئال يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ، وتعميــر الذمتين بدون فائدة. وهو قول 

المالكيةالمالكية(٤).
شرح منتهى اإلرادات ٢٤٣٢٤٣/٢. .  شرح منتهى اإلرادات    (١)
ينظر: مغني المحتاج ٣٣٤٣٣٤/٢. .  ينظر: مغني المحتاج    (٢)

إعانة الطالبين ١٠٩١٠٩/٣، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني ٣٤٩٣٤٩/٢، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ١٧٦١٧٦/٥. .  إعانة الطالبين    (٣)
ينظر: الشرح الكبير للدردير ٣/٤، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ١٩٦١٩٦/٣. .  ينظر: الشرح الكبير للدردير    (٤)



١١٤١١٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

األوائل  قبض  إن  قلنا:  ولو  المنفعة -  سلم  في  بذلك  الدسوقي: «ويكتفى  األوائل قال  قبض  إن  قلنا:  ولو  المنفعة -  سلم  في  بذلك  الدسوقي: «ويكتفى  قال 
استخفوه  وقد  بالدين،  الدين  ابتداء  عليه  يلزم  ما  غاية  ألن   - لألواخر  ا  قبضً استخفوه ليس  وقد  بالدين،  الدين  ابتداء  عليه  يلزم  ما  غاية  ألن   - لألواخر  ا  قبضً ليس 

في في السلم».السلم».
ثم علق على قول خليل: (ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه) فقال: ثم علق على قول خليل: (ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه) فقال: 
من  شهر  مضي  بعد  منك  آخذه  قمح؛  إردب  في  سنة  الدار  هذه  سكنى  لِمك  من «كأُسْ شهر  مضي  بعد  منك  آخذه  قمح؛  إردب  في  سنة  الدار  هذه  سكنى  لِمك  «كأُسْ

هذه السنة».هذه السنة».
تأخر  إذا  يجوز  فال  لألواخر  ا  قبضً ليس  األوائل  قبض  أن  على  قال: «وأما  تأخر ثم  إذا  يجوز  فال  لألواخر  ا  قبضً ليس  األوائل  قبض  أن  على  قال: «وأما  ثم 

استيفاؤها عن قبض المسلم فيه».استيفاؤها عن قبض المسلم فيه».
وتابع: «إنما منع أخذ منفعة المعين عن الدين، أي عند ابن القاسم، وأما أشهب وتابع: «إنما منع أخذ منفعة المعين عن الدين، أي عند ابن القاسم، وأما أشهب 
فيجيز ذلك كما تقدم بناء على أن قبض األوائل قبض لألواخر، واســتظهره ابن رشد، فيجيز ذلك كما تقدم بناء على أن قبض األوائل قبض لألواخر، واســتظهره ابن رشد، 
لَد، فترتب في ذمته أجرة، فدفع له  جْ لَد، فترتب في ذمته أجرة، فدفع له وعمــل به في نازلة وهي: أنه كان له حانوت فيه مَ جْ وعمــل به في نازلة وهي: أنه كان له حانوت فيه مَ

كتبًا يجلدها له بما في ذمته من الدين»كتبًا يجلدها له بما في ذمته من الدين»(١).
ومثالها في إجارة الموصوف في الذمة: لو ركب المستأجر السيارة الموصوفة ومثالها في إجارة الموصوف في الذمة: لو ركب المستأجر السيارة الموصوفة 
في طريقه إلى المكان المشــترط أن تحمله إليه، فيجوز عندئذ تأخير األجرة، النتفاء في طريقه إلى المكان المشــترط أن تحمله إليه، فيجوز عندئذ تأخير األجرة، النتفاء 
تأجيــل البدلين؛ حيث إن قبض أوائــل المنفعة كقبض أواخرهــا فارتفع المانع من تأجيــل البدلين؛ حيث إن قبض أوائــل المنفعة كقبض أواخرهــا فارتفع المانع من 

التأخير.التأخير.
وال فرق في ذلك بين عقدها بلفظ اإلجارة أو السلم، وقد اعتبر المالكية تأخير وال فرق في ذلك بين عقدها بلفظ اإلجارة أو السلم، وقد اعتبر المالكية تأخير 
األجرة اليومين أو الثالثة في حكم تعجيل األجرة؛ ألن ما قارب الشيء يعطى حكمه، األجرة اليومين أو الثالثة في حكم تعجيل األجرة؛ ألن ما قارب الشيء يعطى حكمه، 

كما في السلم.كما في السلم.
القول الثالــثالقول الثالــث: التفريق بين عقدها بلفظ الســلم وبلفظ اإلجــارة. وهو قول : التفريق بين عقدها بلفظ الســلم وبلفظ اإلجــارة. وهو قول 

حاشية الدسوقي ١٩٧١٩٧/٣. .  حاشية الدسوقي    (١)
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للحنابلةللحنابلة(١) وبعض الشــافعية وبعض الشــافعية(٢)، فإنهم فرقوا بين عقدها بلفظ الســلم، وعقدها بلفظ ، فإنهم فرقوا بين عقدها بلفظ الســلم، وعقدها بلفظ 
قدتْ بلفظ «ســلم» أو «سلف» فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ  قدتْ بلفظ «ســلم» أو «سلف» فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ اإلجارة؛ فإذا عُ اإلجارة؛ فإذا عُ
ا في المنافع، ولو لم تقبض  ا في المنافع، ولو لم تقبض تســليم األجرة في مجلس العقد؛ ألنها بذلك تكون سلمً تســليم األجرة في مجلس العقد؛ ألنها بذلك تكون سلمً

قبل تفرق العاقدين آلل األمر إلى بيع الدين بالدين.قبل تفرق العاقدين آلل األمر إلى بيع الدين بالدين.
ا  ا وإذا عقدت بلفظ «إجارة» فال يشترط فيها تعجيل األجرة، ألنها ال تكون سلمً وإذا عقدت بلفظ «إجارة» فال يشترط فيها تعجيل األجرة، ألنها ال تكون سلمً

في هذه الحالة.في هذه الحالة.
القــول الرابعالقــول الرابع: أن األجرة ال تجب بنفس العقد، وتجب إما بشــرط التعجيل، : أن األجرة ال تجب بنفس العقد، وتجب إما بشــرط التعجيل، 

وإما وإما بالتعجيل بال شرط، وإما باستيفاء المعقود عليه. وهو قول الحنفيةبالتعجيل بال شرط، وإما باستيفاء المعقود عليه. وهو قول الحنفية(٣). . 
ال أن يطالبه بأجرة  ا إلى مكة، فللجمّ ال أن يطالبه بأجرة : «ومن استأجر بعيرً ا إلى مكة، فللجمّ قال في قال في بداية المبتديبداية المبتدي: «ومن استأجر بعيرً
: ال يجب  : ال يجب  يقول أوالً كل مرحلة، ألن ســير كل مرحلة مقصود، وكان أبو حنيفة كل مرحلة، ألن ســير كل مرحلة مقصود، وكان أبو حنيفة  يقول أوالً
؛ ألن المعقود عليه ؛ ألن المعقود عليه  األجر إال بعد انقضاء المدة وانتهاء الســفر، وهو قــول زفر األجر إال بعد انقضاء المدة وانتهاء الســفر، وهو قــول زفر 
جملــة المنافع في المدة فال يتــوزع األجر على أجزائها، كمــا إذا كان المعقود عليه جملــة المنافع في المدة فال يتــوزع األجر على أجزائها، كمــا إذا كان المعقود عليه 
العمل. ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي اســتحقاق األجر ساعة فساعة؛ العمل. ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي اســتحقاق األجر ساعة فساعة؛ 
لتحقق المســاواة، إال أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أالَّ يتفرغ لغيره فيتضرر به، لتحقق المســاواة، إال أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أالَّ يتفرغ لغيره فيتضرر به، 

فقدرنا بما ذكرنا»فقدرنا بما ذكرنا»(٤).
ويفهم من النقل السابق أنه يجب األجر بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر، وهذا ويفهم من النقل السابق أنه يجب األجر بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر، وهذا 

ا؛ ألنها تحدث شيئًا فشيئًا. ا؛ ألنها تحدث شيئًا فشيئًا.فيه تأخير األجرة والمنفعة متأخرة قطعً فيه تأخير األجرة والمنفعة متأخرة قطعً
ينظر: شرح منتهى اإلرادات ٢٥٢٢٥٢/٢. ينظر: شرح منتهى اإلرادات    (١)

قال النووي: «ومن أصحابنا من قال: إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس  قال النووي: «ومن أصحابنا من قال: إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس    (٢)
يتبع  الحكم  ألن  أظهر؛  واألول  إجارة،  ألنه  يجب  لم  اإلجارة  بلفظ  كان  وإن  سلم،  يتبع ألنه  الحكم  ألن  أظهر؛  واألول  إجارة،  ألنه  يجب  لم  اإلجارة  بلفظ  كان  وإن  سلم،  ألنه 

المعنى ال االسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه». المجموع المعنى ال االسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه». المجموع ٣٤٣٤/١٥١٥. . 
ينظر: بداية المبتدي ١٨٦١٨٦/١. .  ينظر: بداية المبتدي    (٣)
الهداية شرح البداية ٢٣٣٢٣٣/٣. .  الهداية شرح البداية    (٤)



١١٦١١٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

و قد يرد على هذا النقل أنه ظاهر في إجارة المعين.و قد يرد على هذا النقل أنه ظاهر في إجارة المعين.
والجــوابوالجــواب: أنه ال مانع من اطراده في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن األصل : أنه ال مانع من اطراده في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن األصل 
في المنفعة عند الحنفية أنها تحصل شيئًا فشيئًا؛ فال تجب األجرة إال باستيفاء المنفعة، في المنفعة عند الحنفية أنها تحصل شيئًا فشيئًا؛ فال تجب األجرة إال باستيفاء المنفعة، 

سواء كانت اإلجارة معينة أو موصوفة في الذمة.سواء كانت اإلجارة معينة أو موصوفة في الذمة.
فلم يرد عندهم - فيما أعلم - التفريق بين اإلجارة المعينة واإلجارة الموصوفة فلم يرد عندهم - فيما أعلم - التفريق بين اإلجارة المعينة واإلجارة الموصوفة 

في الذمة فيما يتعلق باألجرة.في الذمة فيما يتعلق باألجرة.
• األدلة األدلة:

إجارة  في  العقد  مجلس  في  األجرة  قبض  باشتراط  القائل  األول  القول  إجارة دليل  في  العقد  مجلس  في  األجرة  قبض  باشتراط  القائل  األول  القول  دليل   
الموصوف في الذمة كالسلم وهو قول الشافعية:الموصوف في الذمة كالسلم وهو قول الشافعية:

أن إجارة الموصوف في الذمة، سلم في المنافع؛ فيشترط فيها ما يشترط في السلمأن إجارة الموصوف في الذمة، سلم في المنافع؛ فيشترط فيها ما يشترط في السلم(١).
ا في المنافع فال يلزم أن تأخذ جميع أحكام  ا في المنافع فال يلزم أن تأخذ جميع أحكام : بأنه على التسليم بكونها سلمً نوقشنوقش: بأنه على التسليم بكونها سلمً
السلم، مثل اإلجارة والبيع، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم، ولكنها ليست كالبيع السلم، مثل اإلجارة والبيع، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم، ولكنها ليست كالبيع 
بيع  وهو  العام  البيع  لفظ  في  اإلجارة  دخول  قدر  القيم: «وإن  ابن  قال  وجه،  كل  بيع من  وهو  العام  البيع  لفظ  في  اإلجارة  دخول  قدر  القيم: «وإن  ابن  قال  وجه،  كل  من 
ا: «والمقصود  ا: «والمقصود المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه»، وقال أيضً المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه»، وقال أيضً
البيع  به  أراد  وإن  فباطل،  الخاص  البيع  به  أراد  إن  البيع  من  نوع  اإلجارة  إن  قوله:  البيع أن  به  أراد  وإن  فباطل،  الخاص  البيع  به  أراد  إن  البيع  من  نوع  اإلجارة  إن  قوله:  أن 
العام فصحيح، ولكن قوله: إن هذا البيع ال يرد على معدوم دعو باطلة؛ فإن الشارع العام فصحيح، ولكن قوله: إن هذا البيع ال يرد على معدوم دعو باطلة؛ فإن الشارع 
تم بيع المنافع على بيع األعيان  تم بيع المنافع على بيع األعيان جوز المعاوضة العامة على المعدوم، فإن قِسْ جوز المعاوضة العامة على المعدوم، فإن قِسْ
فهذا فهذا قياس في غاية الفساد؛ فإن المنافع ال يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها ألبتة قياس في غاية الفساد؛ فإن المنافع ال يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها ألبتة 

بخالف األعيان وقد فرق بينهما الحس والشرع»بخالف األعيان وقد فرق بينهما الحس والشرع»(٢).
 ، ،١٧٦١٧٦/٥ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٣٤٩٣٤٩/٢ للشربيني  واإلقناع  للشربيني ،  واإلقناع   ،١٠٩١٠٩/٣ الطالبين  إعانة  ينظر:  الطالبين   إعانة  ينظر:   (١)

وأسنى المطالب في شرح روض الطالب وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٩٧١٩٧/٢. . 
إعالم الموقعين ٢٤٢٤/٢. .  إعالم الموقعين    (٢)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١١٧١١٧

فكذا يقال في إجارة الموصوف في الذمة: إنها سلم في المنفعة بالمعنى العام فكذا يقال في إجارة الموصوف في الذمة: إنها سلم في المنفعة بالمعنى العام 
ال بالمعنى الخاص، فال يشترط فيها كل ما يشترط في السلم الخاص.ال بالمعنى الخاص، فال يشترط فيها كل ما يشترط في السلم الخاص.

دليل القول الثاني القائل بأنه يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل األجرة إال إذا شرع  دليل القول الثاني القائل بأنه يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل األجرة إال إذا شرع    
في استيفاء المنفعة. وهو قول المالكيةفي استيفاء المنفعة. وهو قول المالكية(١):

إن تأخير األجرة قبل أن يشــرع المستأجر في اســتيفاء المنفعة يؤدي إلى بيع إن تأخير األجرة قبل أن يشــرع المستأجر في اســتيفاء المنفعة يؤدي إلى بيع 
الكالئ بالكالئ، المنهي عنه بإجمــاع أهل العلمالكالئ بالكالئ، المنهي عنه بإجمــاع أهل العلم(٢)، وإلى تعمير الذمتين بدون فائدة، ، وإلى تعمير الذمتين بدون فائدة، 

ولكنهم اغتفروها إذا شرع المستأجر في المنفعة فيكون قد عجل أحد البدلينولكنهم اغتفروها إذا شرع المستأجر في المنفعة فيكون قد عجل أحد البدلين(٣).
المناقشةالمناقشة: نوقش دليلهم من وجهين:: نوقش دليلهم من وجهين:

الوجه األولالوجه األول: نوقش قولهم: إنه بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه باإلجماع بما يلي:: نوقش قولهم: إنه بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه باإلجماع بما يلي:
أن حديث الكالئ بالكالئ ال يصح كما قال ابن تيمية: «بيع الدين بالدين  أن حديث الكالئ بالكالئ ال يصح كما قال ابن تيمية: «بيع الدين بالدين -   -١

ليس فيه نص عام وال إجماع»ليس فيه نص عام وال إجماع»(٤).
تيمية  ابن  فذهب  العلم:  أهل  فيه  اختلف  المحكي  اإلجماع  محل  تيمية -  ابن  فذهب  العلم:  أهل  فيه  اختلف  المحكي  اإلجماع  محل   -٢
وابن القيم إلى أن اإلجماع واقع على صورة واحدة، وهي: بيع الدين وابن القيم إلى أن اإلجماع واقع على صورة واحدة، وهي: بيع الدين 
الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفينالواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين(٥). وهي صورة . وهي صورة 

ابتداء الدين بالدين. ابتداء الدين بالدين. 
ينظر: الشرح الكبير للدردير ٣/٤، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ١٩٦١٩٦/٣. .  ينظر: الشرح الكبير للدردير    (١)

المنذر  البن  اإلجماع  يجوز».  ال  بالدين  الدين  بيع  أن  على  «وأجمعوا  المنذر:  ابن  قال  المنذر   البن  اإلجماع  يجوز».  ال  بالدين  الدين  بيع  أن  على  «وأجمعوا  المنذر:  ابن  قال   (٢)
ص١١٧١١٧، وقال اإلمام أحمد: «إجماع الناس على أنه ال يجوز بيع الدين بالدين». المغني ، وقال اإلمام أحمد: «إجماع الناس على أنه ال يجوز بيع الدين بالدين». المغني 

البن قدامة البن قدامة ٥١٥١/٤.
ينظر: حاشية الدسوقي ١٩٦١٩٦/٣، والشرح الكبير للدردير ، والشرح الكبير للدردير ٣/٤. .  ينظر: حاشية الدسوقي    (٣)

مجموع فتاو ابن تيمية ٥١٢٥١٢/٢٠٢٠. مجموع فتاو ابن تيمية    (٤)
.٥١٢٥١٢/٢٠٢٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٥)



١١٨١١٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

قال ابن تيمية: «بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام وال إجماع، وإنما ورد النهي قال ابن تيمية: «بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام وال إجماع، وإنما ورد النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، 
باالتفاق،  يجوز  ال  فهذا  مؤخر  وكالهما  الذمة  في  شيء  في  شيئًا  أسلم  لو  كما  باالتفاق، وهذا  يجوز  ال  فهذا  مؤخر  وكالهما  الذمة  في  شيء  في  شيئًا  أسلم  لو  كما  وهذا 
وهو بيع كالئ بكالئ، وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى: بيع واجب بواجب، وينقسم وهو بيع كالئ بكالئ، وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى: بيع واجب بواجب، وينقسم 

إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب وهذا فيه نزاع»إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب وهذا فيه نزاع»(١).
فمما ســبق يتبين أن اإلجماع - عند ابن تيمية وابــن القيم - ثابت في صورة فمما ســبق يتبين أن اإلجماع - عند ابن تيمية وابــن القيم - ثابت في صورة 
ابتداء الدين بالدين، كالسلم المؤجل البدلين، وأن ما عداها من الصور غير داخل في ابتداء الدين بالدين، كالسلم المؤجل البدلين، وأن ما عداها من الصور غير داخل في 

محل اإلجماع.محل اإلجماع.
وأجيب عن المناقشــةوأجيب عن المناقشــة: بعدم التســليم بحصر اإلجماع في صورة ابتداء الدين : بعدم التســليم بحصر اإلجماع في صورة ابتداء الدين 

بالدين؛ لما يلي:بالدين؛ لما يلي:
أن المالكية أجازوا التأخير ليومين أو ثالثة، كما أجازوا استبدال الدين  أن المالكية أجازوا التأخير ليومين أو ثالثة، كما أجازوا استبدال الدين أ-  أ- 
بمنافع شيء معين، وهذا ابتداء دين بدينبمنافع شيء معين، وهذا ابتداء دين بدين(٢). وكما تقرر فإن العبرة في . وكما تقرر فإن العبرة في 
لتسمية  يلتفت  فال  والمباني  األلفاظ  ال  والمعاني  بالمقاصد  لتسمية العقود  يلتفت  فال  والمباني  األلفاظ  ال  والمعاني  بالمقاصد  العقود 
فيبقى  فيبقى ،  المعجل»(٣)،  حكم  في  يسير  تأخير  قالوا: «بأنه  وإن  له،  المعجل»المالكية  حكم  في  يسير  تأخير  قالوا: «بأنه  وإن  له،  المالكية 

ا. ا.دينًا في الذمة ولو كان يسيرً دينًا في الذمة ولو كان يسيرً
أن الصورة التي خصها شيخ اإلسالم بالمنع، وهي ابتداء الدين بالدين،  أن الصورة التي خصها شيخ اإلسالم بالمنع، وهي ابتداء الدين بالدين، ب-  ب- 
هي عند المالكية أخف صور بيع الدين بالدين، وتساهلوا فيها ما لم هي عند المالكية أخف صور بيع الدين بالدين، وتساهلوا فيها ما لم يتساهلوا يتساهلوا 
يجوز  ال  أنه  يعني  السلم،  مال  رأس  الخرشي: «وتأخير  قال  غيرها،  يجوز في  ال  أنه  يعني  السلم،  مال  رأس  الخرشي: «وتأخير  قال  غيرها،  في 
تأخير رأس مال السلم أكثر من ثالثة أيام، وهو من أحد النقدين على ما تأخير رأس مال السلم أكثر من ثالثة أيام، وهو من أحد النقدين على ما يأتي يأتي 

مجموع فتاو ابن تيمية ٥١٢٥١٢/٢٠٢٠. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (١)
التاج واإلكليل ٣٦٧٣٦٧/٤. التاج واإلكليل    (٢)

حاشية العدوي ٢٣٠٢٣٠/٢، وشرح المنهج المنتخب للمنجور ، وشرح المنهج المنتخب للمنجور ١٥٢١٥٢، ، ١٥٣١٥٣. حاشية العدوي    (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١١٩١١٩

لما فيه من ابتداء الدين بالدين؛ ألن الذمة ال تعمر إال عند المعاقدة، وهو لما فيه من ابتداء الدين بالدين؛ ألن الذمة ال تعمر إال عند المعاقدة، وهو 
أخف من بيع الدين بالدين الذي هو أخف من فسخ الدين في الدين»أخف من بيع الدين بالدين الذي هو أخف من فسخ الدين في الدين»(١)، ، 
كانت  «ولما   : قائالً بالدين  الدين  ابتداء  بجواز  الزرقاني  صرح  قد  كانت بل  «ولما   : قائالً بالدين  الدين  ابتداء  بجواز  الزرقاني  صرح  قد  بل 
ممنوعان  منها  اثنان  أقسام:  ثالثة  على  تشتمل  بالكالئ  الكالئ  ممنوعان حقيقته  منها  اثنان  أقسام:  ثالثة  على  تشتمل  بالكالئ  الكالئ  حقيقته 
جائز  وثالثها:  بالدين،  الدين  وبيع  الدين،  في  الدين  فسخ  وهما  ا،  جائز قطعً وثالثها:  بالدين،  الدين  وبيع  الدين،  في  الدين  فسخ  وهما  ا،  قطعً

وهو ابتداء الدين بالدين»وهو ابتداء الدين بالدين»(٢).
الدين  ابتداء  في  «ويغتفر  الدين :  ابتداء  في  «ويغتفر  خليل:  لمختصر  خليلشرحه  لمختصر  شرحه  في  الدسوقي  وقال  في   الدسوقي  وقال   
وهو  (قوله:  عليها  زاد  فيما  التأخير  ويضر  أيام  ثالثة  التأخير  وهو بالدين  (قوله:  عليها  زاد  فيما  التأخير  ويضر  أيام  ثالثة  التأخير  بالدين 
التأخير) أي: اغتفار التأخير للذهاب إلخ، وأما التأخير ألكثر من ذلك التأخير) أي: اغتفار التأخير للذهاب إلخ، وأما التأخير ألكثر من ذلك 
فال يغتفر على المعتمد (قوله: باعتبار قوة الخالف إلخ) أي فالخالف فال يغتفر على المعتمد (قوله: باعتبار قوة الخالف إلخ) أي فالخالف 
في إقالة العروض وفسخ الدين في الدين أقو من الخالف فيما قبله في إقالة العروض وفسخ الدين في الدين أقو من الخالف فيما قبله 
في  إال  الجميع  في  التأخير  يجوز  ال  أنه  المشهور  كان  وإن  في وهكذا،  إال  الجميع  في  التأخير  يجوز  ال  أنه  المشهور  كان  وإن  وهكذا، 

ابتداء الدين»ابتداء الدين»(٣).
وقال العدوي: «تنبيه: فسخ الدين في الدين أشد الثالثة في الحرمة ويليه  وقال العدوي: «تنبيه: فسخ الدين في الدين أشد الثالثة في الحرمة ويليه    
بيع الدين بالدين وأخفها ابتداء الدين بالدين؛ ألنه يجوز في رأس المال بيع الدين بالدين وأخفها ابتداء الدين بالدين؛ ألنه يجوز في رأس المال 
الجاهلية،  ربا  من  ألنه  حرمة؛  أشد  الدين  فسخ  وكأن  أيام  ثالثة  الجاهلية، التأخير  ربا  من  ألنه  حرمة؛  أشد  الدين  فسخ  وكأن  أيام  ثالثة  التأخير 

ا»(٤). ا»والربا محرم كتابًا وسنةً وإجماعً والربا محرم كتابًا وسنةً وإجماعً
نقل السبكي حصر اإلجماع في غير الصورة التي ذكرها شيخ اإلسالم.  نقل السبكي حصر اإلجماع في غير الصورة التي ذكرها شيخ اإلسالم. ج-  ج- 
بيع  أن  على  العلم  أهل  أجمع  بيع : «وقد  أن  على  العلم  أهل  أجمع  المجموع: «وقد  المجموعتكملة  تكملة  في  السبكي  في قال  السبكي  قال 

الخرشي على مختصر خليل ٧٧٧٧/٥، ومواهب الجليل ومواهب الجليل ٥١٦٥١٦/٤. الخرشي على مختصر خليل    (١)
شرح الزرقاني على مختصر خليل نقالً عن بيع الكالئ بالكالئ د. نزيه حماد ص٢٢٢٢. .  شرح الزرقاني على مختصر خليل نقالً عن بيع الكالئ بالكالئ د. نزيه حماد ص   (٢)

حاشية الدسوقي ١٥٩١٥٩/٣. حاشية الدسوقي    (٣)
حاشية العدوي ٢٣٥٢٣٥/٢. .  حاشية العدوي    (٤)
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الدين بالدين ال يجوز، نقل ذلك ابن المنذر، وقال أحمد: إجماع األئمة الدين بالدين ال يجوز، نقل ذلك ابن المنذر، وقال أحمد: إجماع األئمة 
معلوم  فإنه  اإلجماع،  أحمد  بنقل  وناهيك  (قلت):  بدين  دين  يباع  معلوم أالَّ  فإنه  اإلجماع،  أحمد  بنقل  وناهيك  (قلت):  بدين  دين  يباع  أالَّ 
الكالئ  بيع  عن  (نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  روي   الذ الحديث  مع  فيه  الكالئ سنده  بيع  عن  (نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  روي   الذ الحديث  مع  فيه  سنده 
بالكالئ) وإن كان ابن المنذر قال: إن إسناده ال يثبت، والحديث مشهور بالكالئ) وإن كان ابن المنذر قال: إن إسناده ال يثبت، والحديث مشهور 
عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيفعن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف(١)، ونقل عن أحمد أنه سئل: ، ونقل عن أحمد أنه سئل: 
به،  التمسك  أمكن  الحديث  ثبت  فلو  ال،  قال  حديث؟  هذا  في  به، أيصح  التمسك  أمكن  الحديث  ثبت  فلو  ال،  قال  حديث؟  هذا  في  أيصح 
فإن الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث، فإن الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث، 
والدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه (أما) إذا لم يثبت فاإلجماع ال يمكن والدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه (أما) إذا لم يثبت فاإلجماع ال يمكن 
التمسك به مع وجود الخالف في هذه الصورة الخاصة، فإنه يئول هذا التمسك به مع وجود الخالف في هذه الصورة الخاصة، فإنه يئول هذا 
إلى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه، يعنى ما نحن فيه، وهو إلى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه، يعنى ما نحن فيه، وهو 
أن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالف له أن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالف له 
في الصفة أو في القدر، فهذا هو الذي وقع اإلجماع على امتناعه في الصفة أو في القدر، فهذا هو الذي وقع اإلجماع على امتناعه 
الحديث  في  يكن  لم  وإذا  دينًا،  يصير  بما  دين  بيع  الحقيقة  الحديث في  في  يكن  لم  وإذا  دينًا،  يصير  بما  دين  بيع  الحقيقة  في  وهو وهو 

متمسك بضعفه وال في اإلجماع لعدم التوارد على محل واحد»متمسك بضعفه وال في اإلجماع لعدم التوارد على محل واحد»(٢). . 
وهذه هي الصورة المفضية لربا الجاهلية، ولذا شدد المالكية في منعها  وهذه هي الصورة المفضية لربا الجاهلية، ولذا شدد المالكية في منعها    
وجعلوها أشد صور بيع الدين بالدين، وهي صورة فسخ الدين بالدين وجعلوها أشد صور بيع الدين بالدين، وهي صورة فسخ الدين بالدين 
كما جاء في كما جاء في المدونةالمدونة: «إن أقرضته حنطة إلى أجل، فلما حل األجل بعته : «إن أقرضته حنطة إلى أجل، فلما حل األجل بعته 
سنن  ينظر:  عقبة.  بن  موسى  الربذي  عبيدة  بن  موسى  بدل  الروايات  بعض  في  ورد  وقد  سنن   ينظر:  عقبة.  بن  موسى  الربذي  عبيدة  بن  موسى  بدل  الروايات  بعض  في  ورد  وقد   (١)
الربذي.  عبيدة  بن  موسى  أنه  والصحيح  الربذي. ،  عبيدة  بن  موسى  أنه  والصحيح   ،٧٠٧٠/٣ الحبير  والتلخيص  الحبير   والتلخيص   ٧١٧١/٣ الدارقطني الدارقطني 
عقبة،  بن  موسى  عن  أنه  فتوهم  الحديث،  هذا  في  الحفاظ  بعض  غلط  وقد  أحمد:  عقبة، قال  بن  موسى  عن  أنه  فتوهم  الحديث،  هذا  في  الحفاظ  بعض  غلط  وقد  أحمد:  قال 
وليس لموسى بن عقبة فيه رواية، إنما هو عن موسى بن عبيدة. ينظر معرفة السنن واآلثار وليس لموسى بن عقبة فيه رواية، إنما هو عن موسى بن عبيدة. ينظر معرفة السنن واآلثار 

للبيهقي للبيهقي ١٩١١٩١/٩. . 
تكملة المجموع للنووي [مطبوع مع المجموع، طبعة بيت األفكار في مجلدين] ٢١٥٧٢١٥٧/٢. .  تكملة المجموع للنووي [مطبوع مع المجموع، طبعة بيت األفكار في مجلدين]    (٢)
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الدين»(١). .  في  الدين  فسخ  وهو  يجز  لم  أجل؟  إلى  بدين  الحنطة  الدين»تلك  في  الدين  فسخ  وهو  يجز  لم  أجل؟  إلى  بدين  الحنطة  تلك 
: وهو ثالثة أقسام: أقسام:  : وهو ثالثة  على قول مالك قائالً وعلق الدردير في وعلق الدردير في الشرح الكبيرالشرح الكبير على قول مالك قائالً
وبدأ وبدأ  بالدين،  الدين  وابتداء  بالدين،  الدين  وبيع  الدين،  في  الدين  بالدين، فسخ  الدين  وابتداء  بالدين،  الدين  وبيع  الدين،  في  الدين  فسخ 
المصنف باألول ألنه أشدها لكونه ربا الجاهلية، فقال: «فسخ ما في المصنف باألول ألنه أشدها لكونه ربا الجاهلية، فقال: «فسخ ما في 
الذمة» الذمة» أي ذمة المدين «في مؤخر» قبضه عن وقت الفسخ حل الدين»أي ذمة المدين «في مؤخر» قبضه عن وقت الفسخ حل الدين»(٢). . 
بل بل صرح الشاطبي بأنها هي الربا، فقال: «... أن الله عز وجل حرم الربا، صرح الشاطبي بأنها هي الربا، فقال: «... أن الله عز وجل حرم الربا، 
فسخ  هو  فسخ ،  هو  مث(٣)،        5    4    3    2 نث    فيه:  قالوا  الذي  الجاهلية  فيه: وربا  قالوا  الذي  الجاهلية  وربا 
الدين في الدين، يقول الطالب: إما أن تقضي، وإما أن تربي، وهو الذي الدين في الدين، يقول الطالب: إما أن تقضي، وإما أن تربي، وهو الذي دل دل 

نث   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´    تعالى:  قوله  ا  أيضً تعالى: عليه  قوله  ا  أيضً عليه 
μ   ¶   ¸   مث(٤)»(٥).

لمسألة  تجويزه  مع   - التخصيص  من  اإلسالم  شيخ  إليه  ذهب  ما  أن  لمسألة د-  تجويزه  مع   - التخصيص  من  اإلسالم  شيخ  إليه  ذهب  ما  أن  د- 
خالف  هو   - بالدين  الدين  بفسخ  يسمى  ما  أو  بالواجب،  الساقط  خالف بيع  هو   - بالدين  الدين  بفسخ  يسمى  ما  أو  بالواجب،  الساقط  بيع 
المذهب عند الحنابلة كذلك، فصورة فسخ الدين بالدين هي من أبرز المذهب عند الحنابلة كذلك، فصورة فسخ الدين بالدين هي من أبرز 

صور بيع الدين بالدين الممنوعة عندهمصور بيع الدين بالدين الممنوعة عندهم(٦).
التاج واإلكليل ٣٦٧٣٦٧/٤. التاج واإلكليل   الشرح الكبير ٦١٦١/٣.(١)  الشرح الكبير    (٢)

سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ٢٧٩٢٧٩.(٣)  سورة البقرة، اآلية:    (٤)
ينظر: الموافقات ٤٠٤٠/٤. ينظر: الموافقات    (٥)

أجل  إلى  بثمن  أثمان  أو  عروض  من  حاال  الذمة  في  ما  بيع  منها  صور  له  التلخيص:  في  قال  أجل   إلى  بثمن  أثمان  أو  عروض  من  حاال  الذمة  في  ما  بيع  منها  صور  له  التلخيص:  في  قال   (٦)
ممن هو عليه، ومنها جعل رأس مال السلم دينًا، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على ممن هو عليه، ومنها جعل رأس مال السلم دينًا، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على 
صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئًا فإنه ال يجوز سواء كانا حالين صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئًا فإنه ال يجوز سواء كانا حالين 
أحضر  فإن  أحضر   فإن  الجواز   الدين  تقي  الشيخ  واختار  نقدين،  كانا  إذا  فيما  عليه  نص  مؤجلين  الجواز أو  الدين  تقي  الشيخ  واختار  نقدين،  كانا  إذا  فيما  عليه  نص  مؤجلين  أو 
أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين، وهذا المذهب نص عليه وعليه األصحاب، وعنه أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين، وهذا المذهب نص عليه وعليه األصحاب، وعنه 
فيه  القاضي  وذكر  ذلك،  عن  أحمد  توقف  فقد  مؤجالً  كان  لو  المذهب  فيه فعلى  القاضي  وذكر  ذلك،  عن  أحمد  توقف  فقد  مؤجالً  كان  لو  المذهب  فعلى  يجوز  يجوز ال  ال 

وجهين. اإلنصاف وجهين. اإلنصاف ٤٤٤٤/٥. . 
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قال ابن مفلح: «وال يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين»قال ابن مفلح: «وال يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين»(١). . 
ومما سبق يتبين أن حصر اإلجماع في صورة ابتداء الدين بالدين كما هو كالم ومما سبق يتبين أن حصر اإلجماع في صورة ابتداء الدين بالدين كما هو كالم 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  فيه نظر عند العلماء، بل اإلجماع  فيه نظر عند العلماء، بل اإلجماع 
واقع على الصورة التي ذكرها السبكي واقع على الصورة التي ذكرها السبكي  ألنها هي الصورة المفضية لربا الجاهلية. ألنها هي الصورة المفضية لربا الجاهلية.
الوجه الثاني من مناقشة دليل القول الثانيالوجه الثاني من مناقشة دليل القول الثاني: نوقش قولهم: إن تأخير البدلين فيه : نوقش قولهم: إن تأخير البدلين فيه 

تعمير الذمتين بدون فائدة بما يلي:تعمير الذمتين بدون فائدة بما يلي:
إجارة  عقد  من  المقصود  ألن  فائدة؛  بدون  الذمتين  تعمير  فيه  بأن  التسليم  إجارة عدم  عقد  من  المقصود  ألن  فائدة؛  بدون  الذمتين  تعمير  فيه  بأن  التسليم  عدم 
ترتب  وهو  للمؤجر،  واألجرة  للمستأجر  المنفعة  من  التمكن  الذمة  في  ترتب الموصوف  وهو  للمؤجر،  واألجرة  للمستأجر  المنفعة  من  التمكن  الذمة  في  الموصوف 
بعض  عند  هو  كما   - األصل  خالف  على  أجيز  ألنه  السلم،  على  يقاس  وال  بعض اآلثار،  عند  هو  كما   - األصل  خالف  على  أجيز  ألنه  السلم،  على  يقاس  وال  اآلثار، 
الفقهاءالفقهاء(٢) - وألن تأخير البدلين في السلم ال فائدة منه؛ من جهة أن السلم شرع ليستفيد  - وألن تأخير البدلين في السلم ال فائدة منه؛ من جهة أن السلم شرع ليستفيد 
المسلم إليه من رأس مال السلم ابتداء ألجل االنتفاع بالثمن وينتفع المشتري برخص المسلم إليه من رأس مال السلم ابتداء ألجل االنتفاع بالثمن وينتفع المشتري برخص 
السعر، فلما كان كذلك أجيز السلم وألجله منع تأخير تسليم رأس المال عن مجلس السعر، فلما كان كذلك أجيز السلم وألجله منع تأخير تسليم رأس المال عن مجلس 

العقد، فهو عقد إرفاق في األصل.العقد، فهو عقد إرفاق في األصل.
قال القرافي: «البيع موضوعه المكايسة والتعجيل يناسبها، والسلم موضوعه قال القرافي: «البيع موضوعه المكايسة والتعجيل يناسبها، والسلم موضوعه 
الرفق والتعجيل ينافيه، ويبطل مدلول االسم بالحلول في السلم، وال يبطل مدلول الرفق والتعجيل ينافيه، ويبطل مدلول االسم بالحلول في السلم، وال يبطل مدلول 

البيع بالتأجيل»البيع بالتأجيل»(٣).
الطرفين  برغبة  البدالن  فيها  فيتأجل  الذمة  في  الموصوف  إجارة  الطرفين وأما  برغبة  البدالن  فيها  فيتأجل  الذمة  في  الموصوف  إجارة  وأما 
معين  زمن  في  المنفعة  يحتاج  فالمستأجر  منهما؛  واحد  كل  ولحاجة  معين لمصلحتهما،  زمن  في  المنفعة  يحتاج  فالمستأجر  منهما؛  واحد  كل  ولحاجة  لمصلحتهما، 

المبدع ١٥٠١٥٠/٤، وينظر: اإلنصاف ، وينظر: اإلنصاف ٤٤٤٤/٥. .  المبدع    (١)
ينظر: البحر الرائق ١٦٩١٦٩/٦، وتبيين الحقائق ، وتبيين الحقائق ١١٠١١٠/٤. .  ينظر: البحر الرائق    (٢)

الذخيرة ٢٥٢٢٥٢/٥. .  الذخيرة    (٣)
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االتفاق  مع  األجرة  تأخير  يضره  ال  والمؤجر  المدة،  تلك  في  حاجته  لتعين  ؛  االتفاق مستقبالً مع  األجرة  تأخير  يضره  ال  والمؤجر  المدة،  تلك  في  حاجته  لتعين  ؛  مستقبالً
والرضا، بل قد يكون تأخر المال أصلح له في تجاراته، مع انتفاء الضرر عنه، فيكون والرضا، بل قد يكون تأخر المال أصلح له في تجاراته، مع انتفاء الضرر عنه، فيكون 

االرتفاق هنا في تأجيل البدلين أوضح وأظهر، وقد جر العرف على العمل به.االرتفاق هنا في تأجيل البدلين أوضح وأظهر، وقد جر العرف على العمل به.
الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  البدلين  تأجيل  إجازة  في  به  يستأنس  الذمة ومما  في  الموصوف  إجارة  في  البدلين  تأجيل  إجازة  في  به  يستأنس  ومما 
ا يتأجل فيها البدالن كعقد االستصناع، فأجاز الحنفية تأجيل  ا يتأجل فيها البدالن كعقد االستصناع، فأجاز الحنفية تأجيل الفقهاء أجازوا عقودً أن أن الفقهاء أجازوا عقودً
البدلين في الذمةالبدلين في الذمة(١)، وكعقد التوريد يقع في أغلب صوره تأجيل البدلين، وكعقد التوريد يقع في أغلب صوره تأجيل البدلين(٢)، وكتأجيل ، وكتأجيل 
الثمن في بيع الموصوف في الذمة عند بعضهم إن كان بلفظ البيع ال بلفظ السلمالثمن في بيع الموصوف في الذمة عند بعضهم إن كان بلفظ البيع ال بلفظ السلم(٣)، ، 
غير  الذمة  في  والمبيع  مؤجالً  ا  معلومً كان  إن  االستجرار  لبيع  المالكية  غير وكتجويز  الذمة  في  والمبيع  مؤجالً  ا  معلومً كان  إن  االستجرار  لبيع  المالكية  وكتجويز 
معينمعين(٤)؛ لما روي عن ابن عمر قال: «كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطالً بدينار، نأخذ كل ؛ لما روي عن ابن عمر قال: «كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطالً بدينار، نأخذ كل 
ا»(٥). ا»يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء. فلم ير أحد ذلك دينًا بدين، ولم يروا بذلك بأسً يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء. فلم ير أحد ذلك دينًا بدين، ولم يروا بذلك بأسً
والطباخ،  والجزار  كالخباز  فقال:  العملِ  لِدائم  ثَّل  «ومَ والطباخ، :  والجزار  كالخباز  فقال:  العملِ  لِدائم  ثَّل  «ومَ الجليل:  الجليلمنح  منح  في  في قال  قال 
وهو أي الشراء من دائم العمل بيع، فال يشترط فيه تعجيل الثمن وال تأجيل المثمن وهو أي الشراء من دائم العمل بيع، فال يشترط فيه تعجيل الثمن وال تأجيل المثمن 

وغيرها من العقود»وغيرها من العقود»(٦). . 
الذمة؛  في  الموصوف  إجارة  في  األجرة  تأجيل  من  مانع  فال  تقدم  ما  على  الذمة؛ وبناء  في  الموصوف  إجارة  في  األجرة  تأجيل  من  مانع  فال  تقدم  ما  على  وبناء 
ألنه وإن تأجل فيها القبض فال غرر فيها وال جهالة مفضية للغررألنه وإن تأجل فيها القبض فال غرر فيها وال جهالة مفضية للغرر(٧) وال ربا، وألن المنفعة  وال ربا، وألن المنفعة 

تختلف طبيعتها عن العين فال يمكن قبضها في مجلس العقد.تختلف طبيعتها عن العين فال يمكن قبضها في مجلس العقد.
ينظر: بدائع الصنائع ٢/٥، وفتح القدير ، وفتح القدير ٤٥٢٤٥٢/٦، ودرر الحكام ، ودرر الحكام ٣٠٣٠/١. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ينظر: عقد التوريد د. عادل شاهين ٣٨٦٣٨٦/١. ينظر: عقد التوريد د. عادل شاهين    (٢)
ينظر: المغني ٣٥٣٥/٦ والفروع  والفروع ٢٢٢٢/٤-٢٣٢٣. ينظر: المغني    (٣)

ينظر: حكم بيع االستجرار ص٣١٥٣١٥. ينظر: حكم بيع االستجرار ص   (٤) . .٢٩٣٢٩٣/١٠١٠ المدونة الكبر   المدونة الكبر  (٥)
منح الجليل ٣٨٤٣٨٤/٥. .  منح الجليل    (٦)

ينظر: الجامع في أصول الربا لرفيق المصري ص٣٤٥٣٤٥، وينظر: عقد الكالئ بالكالئ لسامي ، وينظر: عقد الكالئ بالكالئ لسامي  ينظر: الجامع في أصول الربا لرفيق المصري ص   (٧)
السويلم صالسويلم ص٦١٦١. . 



١٢٤١٢٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

السلم  بلفظ  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  بين  التفريق  الثالث:  القول  دليل  السلم   بلفظ  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد  بين  التفريق  الثالث:  القول  دليل   
وعقدها بلفظ اإلجارة.وعقدها بلفظ اإلجارة.

ا في المنفعة،  ا في المنفعة، فلو عقدت بلفظ السلم فيجب تعجيل األجرة؛ ألنها صارت سلمً فلو عقدت بلفظ السلم فيجب تعجيل األجرة؛ ألنها صارت سلمً
وأما إذا عقدت بلفظ اإلجارة فيجوز فيها التأخير.وأما إذا عقدت بلفظ اإلجارة فيجوز فيها التأخير.

المناقشة:المناقشة:
يناقش بأن المعنى واحد فال يؤثر اختالف األلفاظ، والعبرة في العقود بالمقاصد يناقش بأن المعنى واحد فال يؤثر اختالف األلفاظ، والعبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني ال باأللفاظ والمبانيوالمعاني ال باأللفاظ والمباني(١). قال ابن تيمية: «فإن االعتبار في الكالم بمعنى الكالم . قال ابن تيمية: «فإن االعتبار في الكالم بمعنى الكالم 

ال بلفظه»ال بلفظه»(٢).
وقال البركتي: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني»وقال البركتي: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني»(٣).

دليل القول الرابع وهو قول األحناف: إنه يجوز تأخير األجرة بناء على جعلها  دليل القول الرابع وهو قول األحناف: إنه يجوز تأخير األجرة بناء على جعلها    
ا. ا.إجارة وليست سلمً إجارة وليست سلمً

وبيانهوبيانه: أنهم جعلوا األجرة تستحق بانتهاء المدة أو بشرط التعجيل أو بالتعجيل : أنهم جعلوا األجرة تستحق بانتهاء المدة أو بشرط التعجيل أو بالتعجيل 
بغير شرط، فيجوز تأخير األجرة عندهم ما لم يشترط.بغير شرط، فيجوز تأخير األجرة عندهم ما لم يشترط.

قال الحصكفــي: «واعلم أن األجر ال يلزم بالعقد فال يجب تســليمه به، قال الحصكفــي: «واعلم أن األجر ال يلزم بالعقد فال يجب تســليمه به، 
بل بتعجيله أو شــرطه في اإلجارة المنجزة، أمــا المضافة فال تملك فيها األجرة بل بتعجيله أو شــرطه في اإلجارة المنجزة، أمــا المضافة فال تملك فيها األجرة 

ا»(٤). إجماعً التعجيل  ا»بشرط  إجماعً التعجيل  بشرط 
 ومجموع الفتاو ، ينظر: المبسوط للسرخسي ٢٣٢٣/٢٢٢٢، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٩٤٩٤/٣، والمجلة ، والمجلة ١٦١٦/١، ومجموع الفتاو ينظر: المبسوط للسرخسي    (١)

.٣٧٨٣٧٨/٢٠٢٠
القواعد النورانية ٢٣٣٢٣٣/١. .  القواعد النورانية    (٢)

قواعد الفقه ص٩١٩١، وشرح القواعد الفقهية ص، وشرح القواعد الفقهية ص٥٥٥٥. قواعد الفقه ص   (٣)
ينظر: الدر المختار ١٠١٠/٦. ينظر: الدر المختار    (٤)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٢٥١٢٥

والحنفية قالوا هذا بناء على قولهم: إن المنفعة تحدث شيئًا فشيئًا: قال في والحنفية قالوا هذا بناء على قولهم: إن المنفعة تحدث شيئًا فشيئًا: قال في الهدايةالهداية: : 
: ال يجب األجر إال بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر.  : ال يجب األجر إال بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر.  يقول أوالً «وكان أبو حنيفة «وكان أبو حنيفة  يقول أوالً
؛ ألن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فال يتوزع األجر على ؛ ألن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فال يتوزع األجر على  وهو قول زفر وهو قول زفر 

أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل»أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل»(١).
الترجيحالترجيح: مما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يتبين لي - والله أعلم - أنه ال يجب : مما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يتبين لي - والله أعلم - أنه ال يجب 
تعجيل األجرة في عقد إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن حقيقتها إجارة، ولذلك قسم تعجيل األجرة في عقد إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن حقيقتها إجارة، ولذلك قسم 
الفقهاء إجارة األعيان إلى قسمين: إجارة العين المعينة، وإجارة الموصوف في الذمة. الفقهاء إجارة األعيان إلى قسمين: إجارة العين المعينة، وإجارة الموصوف في الذمة. 
بإجارة  أشبه   - الذمة  في  الموصوف  إجارة  أعني   - فهي  واحد،  باب  من  بإجارة وجعلوهما  أشبه   - الذمة  في  الموصوف  إجارة  أعني   - فهي  واحد،  باب  من  وجعلوهما 
تأخذ  أن  يقتضي  ال  السلم  وبين  بينهما  شبه  أوجه  ووجود  بالسلم،  منها  المعينة  تأخذ العين  أن  يقتضي  ال  السلم  وبين  بينهما  شبه  أوجه  ووجود  بالسلم،  منها  المعينة  العين 
مثل  وذلك  الكلي،  اإللحاق  عدم  تقتضي  بينهما  فروق  لوجود  السلم؛  أحكام  مثل جميع  وذلك  الكلي،  اإللحاق  عدم  تقتضي  بينهما  فروق  لوجود  السلم؛  أحكام  جميع 

اإلجارة والبيع، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم ولكنها ليست كالبيع من كل وجه.اإلجارة والبيع، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم ولكنها ليست كالبيع من كل وجه.
قــال ابن القيم: «وإن قدر دخول اإلجارة في لفــظ البيع العام وهو بيع المنافع قــال ابن القيم: «وإن قدر دخول اإلجارة في لفــظ البيع العام وهو بيع المنافع 
ــا: «والمقصود أن  ــا: «والمقصود أن فحقيقتها غيــر حقيقة البيع وأحكامها غيــر أحكامه». وقال أيضً فحقيقتها غيــر حقيقة البيع وأحكامها غيــر أحكامه». وقال أيضً
قوله: إن اإلجارة نوع من البيــع إن أراد به البيع الخاص فباطل وإن أراد به البيع العام قوله: إن اإلجارة نوع من البيــع إن أراد به البيع الخاص فباطل وإن أراد به البيع العام 

فصحيح»فصحيح»(٢).
ثــم على القول بأن إجارة الموصوف في الذمة ســلم في المنافع من كل وجه ثــم على القول بأن إجارة الموصوف في الذمة ســلم في المنافع من كل وجه 
فهي تختلف عن الســلم في العين من أوجه، فال تأخذ جميع أحكام السلم في العين، فهي تختلف عن الســلم في العين من أوجه، فال تأخذ جميع أحكام السلم في العين، 

ومن أوجه الفرق بينهما ما يأتي:ومن أوجه الفرق بينهما ما يأتي:
ا لذاتها، أما السلم في المنفعة  أن السلم في العين يقصد فيه العين قصدً ا لذاتها، أما السلم في المنفعة -  أن السلم في العين يقصد فيه العين قصدً  -١
العين،  ذات  بها  يقصد  وال  كاإلجارة  المنفعة  بحصول  فيه  العين، فالعبرة  ذات  بها  يقصد  وال  كاإلجارة  المنفعة  بحصول  فيه  فالعبرة 

الهداية شرح البداية ٢٣١٢٣١/٣. .  الهداية شرح البداية    (١)
إعالم الموقعين ٢٤٢٤/٢. إعالم الموقعين    (٢)



١٢٦١٢٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والمنفعة تخالف العين في طبيعتها فإنها ال تحاز جملة واحدة بل والمنفعة تخالف العين في طبيعتها فإنها ال تحاز جملة واحدة بل تحصل تحصل 
شيئًا فشيئًا.شيئًا فشيئًا.

أن السلم في العين هو األصل وجاء به النص، أما في المنافع فمقيس  أن السلم في العين هو األصل وجاء به النص، أما في المنافع فمقيس -   -٢
على األصل.على األصل.

وال يلزم من اتفاقهما في االسم اتفاقهما من كل وجه، كما ال يلزم اتفاق  وال يلزم من اتفاقهما في االسم اتفاقهما من كل وجه، كما ال يلزم اتفاق    
األصل والفرع في القياس من كل وجه.األصل والفرع في القياس من كل وجه.

على  اإلجماع  لحصول  البدلين  تأجيل  فيه  يصح  ال  العين  في  السلم  على -  اإلجماع  لحصول  البدلين  تأجيل  فيه  يصح  ال  العين  في  السلم   -٣
من  ا  سلمً ليس  ألنه  يصح  المنافع  في  السلم  بينما  الصورة،  من تلك  ا  سلمً ليس  ألنه  يصح  المنافع  في  السلم  بينما  الصورة،  تلك 
وشبهه  واإلجارة،  السلم  بين  يجمع  وألنه  النص،  ولعدم  وجه،  وشبهه كل  واإلجارة،  السلم  بين  يجمع  وألنه  النص،  ولعدم  وجه،  كل 
وجائز  واإلجارة  السلم  بين  يجمع  فإنه  كاالستصناع  أشد،  وجائز باإلجارة  واإلجارة  السلم  بين  يجمع  فإنه  كاالستصناع  أشد،  باإلجارة 

فيه تأجيل البدلين.فيه تأجيل البدلين.
ومما يرجح عدم وجوب تعجيل األجر في إجارة الموصوف في الذمة ما يلي:ومما يرجح عدم وجوب تعجيل األجر في إجارة الموصوف في الذمة ما يلي:
: من المتقرر عند الفقهاء أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني : من المتقرر عند الفقهاء أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني  أوالً أوالً   
ال لأللفاظ والمبانيال لأللفاظ والمباني(١). قال ابن تيمية: «فإن من أصولهم أن القصود في . قال ابن تيمية: «فإن من أصولهم أن القصود في 
العقود معتبرة»العقود معتبرة»(٢)، وقال: «العقد جنس ال يشرع فيه التعبد باأللفاظ»، وقال: «العقد جنس ال يشرع فيه التعبد باأللفاظ»(٣). . 
ألغيت  فإذا  ألجلها  تراد  التي  هي  العقود  «ومقاصد  القيم:  ابن  ألغيت وقال  فإذا  ألجلها  تراد  التي  هي  العقود  «ومقاصد  القيم:  ابن  وقال 
يجب  إلغاء لما  هذا  ال تراد لنفسها كان  التي  األلفاظ  يجب واعتبرت  هذا إلغاء لما  تراد لنفسها كان  ال  التي  واعتبرت األلفاظ 

اعتباره»اعتباره»(٤).
ينظر: قواعد الفقه ص٩١٩١، وشرح القواعد الفقهية ص، وشرح القواعد الفقهية ص٥٥٥٥. .  ينظر: قواعد الفقه ص   (١)

.٣٧٨٣٧٨/٢٠٢٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)
.٣٢٣٢/ / ١٧١٧ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٣)

إعالم الموقعين ٣/ / ٩٤٩٤. إعالم الموقعين    (٤)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٢٧١٢٧

وإجارة الموصوف في الذمة هي إجارة، وال يسلم كونها سلمًا بالمعنى  وإجارة الموصوف في الذمة هي إجارة، وال يسلم كونها سلمًا بالمعنى    
العام، لثبوت الفرق بينهما، كما تقدم.العام، لثبوت الفرق بينهما، كما تقدم.

ثانيًا: أن طبيعة المنافع أن تكون مؤجلة، تحدث شيئًا فشيئًا، فهي تختلف : أن طبيعة المنافع أن تكون مؤجلة، تحدث شيئًا فشيئًا، فهي تختلف  ثانيًا   
ا ال يقبض المستأجر المستأجر  ا ال يقبض عن طبيعة األعيان، ولذا فإجارة العين المعينة أيضً عن طبيعة األعيان، ولذا فإجارة العين المعينة أيضً
يتصور يتصور  ال  الزيلعي: «المنافع  قال  كاملة.  حالة  المنفعة  العقد  عند  ال فيها  الزيلعي: «المنافع  قال  كاملة.  حالة  المنفعة  العقد  عند  فيها 

وجودها في الحال»وجودها في الحال»(١).
قول  على  المعينة  العين  إجارة  في  للمستقبل  اإلضافة  تجوز  أنه  قول :  على  المعينة  العين  إجارة  في  للمستقبل  اإلضافة  تجوز  أنه  ثالثًا:  ثالثًا   
الناس،  لحاجة  اإلجارة  عقد  جواز  السرخسي: «إن  قال  الناس، ،  لحاجة  اإلجارة  عقد  جواز  السرخسي: «إن  قال  الجمهورالجمهور(٢)، 
في  ألنه  مستقبل،  وقت  إلى  مضافًا  االستئجار  إلى  الحاجة  في تمس  ألنه  مستقبل،  وقت  إلى  مضافًا  االستئجار  إلى  الحاجة  تمس  وقد وقد 
وقت حاجته ربما ال يجد ذلك أو ال يجده بأجرة المثل»وقت حاجته ربما ال يجد ذلك أو ال يجده بأجرة المثل»(٣)، ولم ينقل عن ، ولم ينقل عن 
أحد منهم -فيما أعلم- أنه اشترط تعجيل أحد البدلين. وقال ابن نجيم: أحد منهم -فيما أعلم- أنه اشترط تعجيل أحد البدلين. وقال ابن نجيم: 
«إذ اإلجارة المضافة ال تملك فيها األجرة بشرط التعجيل»«إذ اإلجارة المضافة ال تملك فيها األجرة بشرط التعجيل»(٤). وجاء . وجاء في في 
المجلةالمجلة: «اإلجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل، : «اإلجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل، مثالً مثالً 
الفالني  الشهر  أول  من  ا  اعتبارً مدة  لكذا  ا  نقودً بكذا  دار  استؤجرت  الفالني لو  الشهر  أول  من  ا  اعتبارً مدة  لكذا  ا  نقودً بكذا  دار  استؤجرت  لو 
الحقائق: :  الحقائقتبيين  تبيين  في  وجاء  في .  وجاء  مضافة»(٥).  إجارة  كونها  حال  تنعقد  مضافة»اآلتي  إجارة  كونها  حال  تنعقد  اآلتي 
والوكالة  والمضاربة  والمعاملة  والمزارعة  وفسخها  اإلجارة  والوكالة «تصح  والمضاربة  والمعاملة  والمزارعة  وفسخها  اإلجارة  «تصح 

تبيين الحقائق ١٤٨١٤٨/٥. تبيين الحقائق    (١)
وفتح  وفتح ،   ،١٦٦١٦٦/٢ المجتهد  وبداية  المجتهد ،  وبداية   ،٢٠٣٢٠٣/٤ الصنائع  وبدائع  الصنائع ،  وبدائع   ،٣٠١٣٠١/٧ الرائق  البحر  ينظر:  الرائق   البحر  ينظر:   (٢)
الوهاب الوهاب ٤٢٤٤٢٤/١، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤٠٧٤٠٧/٢، والكافي في فقه ابن ، والكافي في فقه ابن 

حنبل حنبل ٣١٠٣١٠/٢، واإلنصاف ، واإلنصاف ٤٢٤٢/٦. . 
ينظر: المبسوط للسرخسي ٢٠٢٠/١٦١٦. ينظر: المبسوط للسرخسي    (٣)

البحر الرائق ٣٠١٣٠١/٧. .  البحر الرائق    (٤)
المجلة ٨٠٨٠/١. المجلة    (٥)



١٢٨١٢٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والكفالة واإليصاء والوصية والقضاء واإلمارة والكفالة واإليصاء والوصية والقضاء واإلمارة والطالق والعتق والوقف والطالق والعتق والوقف 
تمليك  تتضمن  تمليك اإلجارة  تتضمن  اإلجارة  ألن  المستقبل؛  الزمان  إلى  ا  مضافً أي  ا؛  ألن مضافً المستقبل؛  الزمان  إلى  ا  مضافً أي  ا؛  مضافً
المنافع والمنافع ال يتصور وجودها في الحال فتكون المنافع والمنافع ال يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة، مضافة ضرورة، 
ولهذا قلنا: تنعقد ساعة فساعة على حسب وجود ولهذا قلنا: تنعقد ساعة فساعة على حسب وجود المنفعة وحدوثها»المنفعة وحدوثها»(١). . 

وقد أطلق الحنابلة جواز اإلجارة المضافةوقد أطلق الحنابلة جواز اإلجارة المضافة(٢).
إجارة  مثل  واألجرة  المنفعة  فيها  تتأخر  للمستقبل  المضافة  واإلجارة  إجارة   مثل  واألجرة  المنفعة  فيها  تتأخر  للمستقبل  المضافة  واإلجارة   

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.
، كأن تؤدي  ، كأن تؤدي : أن األصل في العقود الحل ما لم تخالف نصا أو أصالً ا: أن األصل في العقود الحل ما لم تخالف نصا أو أصالً رابعً ا  رابعً  
للربا أو الغرر أو الجهالة. ومعنى هذا جواز إنشاء عقود جديدة بشرط للربا أو الغرر أو الجهالة. ومعنى هذا جواز إنشاء عقود جديدة بشرط 
أالَّ أالَّ تشتمل على الربا أو الغرر أو الجهالة، وال يلزم بالضرورة قياسها على تشتمل على الربا أو الغرر أو الجهالة، وال يلزم بالضرورة قياسها على 
العقود المشهورة. وإجارة الموصوف في الذمة عقد مستقل، وهو خالٍ العقود المشهورة. وإجارة الموصوف في الذمة عقد مستقل، وهو خالٍ 

ل فيه البدالن، على ما سبق تقريره. ل فيه البدالن، على ما سبق تقريره.عن الربا والغرر والجهالة ولو أُجِّ عن الربا والغرر والجهالة ولو أُجِّ
ا: أن الحاجة تدعو إلى تأجيل البدلين، قال د. رفيق المصري: : أن الحاجة تدعو إلى تأجيل البدلين، قال د. رفيق المصري:  خامسً ا  خامسً  
إلى إلى  الحاجة  تدعو  كما  إليه  الحاجة  تدعو  قد  البدلين  المؤجل  الحاجة «البيع  تدعو  كما  إليه  الحاجة  تدعو  قد  البدلين  المؤجل  «البيع 
السلم والنسيئة، فقد يرغب أحدهم في التعاقد على سلعة أو السلم والنسيئة، فقد يرغب أحدهم في التعاقد على سلعة أو خدمة خدمة 
يتسلمها في أجل معين لحاجته إليها في هذا األجل وال يريد المشتري يتسلمها في أجل معين لحاجته إليها في هذا األجل وال يريد المشتري 
كله  الثمن  يملك  ال  قد  ألنه  السلم؛  في  كما  للبائع  كله  الثمن  كله تعجيل  الثمن  يملك  ال  قد  ألنه  السلم؛  في  كما  للبائع  كله  الثمن  تعجيل 
المبيع  من  ا  قسطً أي  بقسط،  ا  قسطً المبيع البائع  من  ا  قسطً أي  بقسط،  ا  قسطً البائع  يبادل  أن  في  يرغب  أو  يبادل اآلن،  أن  في  يرغب  أو  اآلن، 
المشتري  من  المال  إلى  ا  محتاجً البائع  المشتري يكون  من  المال  إلى  ا  محتاجً البائع  يكون  ال  وقد  الثمن  من  ال بقسط  وقد  الثمن  من  بقسط 

بالذات وهذا كعقد االستصناع والتوريد والمقاولة»بالذات وهذا كعقد االستصناع والتوريد والمقاولة»(٣).
تبيين الحقائق ١٤٨١٤٨/٥. تبيين الحقائق    (١)
ينظر: اإلنصاف ٤٢٤٢/٦. ينظر: اإلنصاف    (٢)

الجامع في أصول الربا ص ٣٤٥٣٤٥-٣٤٦٣٤٦. .  الجامع في أصول الربا ص    (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٢٩١٢٩

والخالصةوالخالصة:
أنه ال يجب تعجيل البدلين في إجارة الموصوف في الذمة ال سيما أنه ليس فيها  أنه ال يجب تعجيل البدلين في إجارة الموصوف في الذمة ال سيما أنه ليس فيها    
غرر أو ربا أو جهالة، وليس فيها أكل ألموال الناس بالباطل، وأنها مما يحتاجه غرر أو ربا أو جهالة، وليس فيها أكل ألموال الناس بالباطل، وأنها مما يحتاجه 

الناس في هذه األزمان.الناس في هذه األزمان.
املسألة الثانية: العلم باألجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة:املسألة الثانية: العلم باألجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة:

وتحتها ثالث فقرات:وتحتها ثالث فقرات:
الفقرة األولى: األجرة المحددة بمبلغ ثابت:الفقرة األولى: األجرة المحددة بمبلغ ثابت:- - 

األصل في اإلجارة أن تكــون األجرة معلومة محددة لكامل المدة في مجلس األصل في اإلجارة أن تكــون األجرة معلومة محددة لكامل المدة في مجلس 
العقد. وقد سبق أن من شروط األجرة أن تكون معلومة محددة.العقد. وقد سبق أن من شروط األجرة أن تكون معلومة محددة.

الفقرة الثانية: األجرة بجزء من ناتج العمل:الفقرة الثانية: األجرة بجزء من ناتج العمل:- - 
اتفق الفقهاء على اشتراط العلم باألجرة في الجملةاتفق الفقهاء على اشتراط العلم باألجرة في الجملة(١).

واألصل في هذا الشرط ما يلي:واألصل في هذا الشرط ما يلي:
ا فليعلمه أجره»(٢). ا فليعلمه أجره»«من استأجر أجيرً قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من استأجر أجيرً قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: -   -١

حديث أبي سعيد الخدري  قال: (نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن استئجار  قال: (نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن استئجار  حديث أبي سعيد الخدري -   -٢
األجير حتى يبين له أجره)األجير حتى يبين له أجره)(٣).

بدائع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، والهداية شرح البداية ، والهداية شرح البداية ٢٤١٢٤١/٣، وحاشية الخرشي ، وحاشية الخرشي ٢١٦٢١٦/٧، وبلغة ، وبلغة  بدائع الصنائع    (١)
السالك السالك ٤٦٧٤٦٧/٣، والمهذب ، والمهذب ٣٩٩٣٩٩/١، ومنهاج الطالبين ص، ومنهاج الطالبين ص٧٦٧٦، ومعونة أولي النهى شرح ، ومعونة أولي النهى شرح 

المنتهى المنتهى ١١١١/٥، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٥٨٧٥٨٧/٣. . 
تقدم تخريجه ص١١٠١١٠ من هذا البحث. من هذا البحث. تقدم تخريجه ص   (٢)
تقدم تخريجه ص١١١١١١ من هذا البحث. من هذا البحث. تقدم تخريجه ص   (٣)



١٣٠١٣٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

تكون  أن  فوجب  المعاوضة،  عقد  في  العوضين  أحد  هي  األجرة  أن  تكون -  أن  فوجب  المعاوضة،  عقد  في  العوضين  أحد  هي  األجرة  أن   -٣
معلومة، كالثمن في البيعمعلومة، كالثمن في البيع(١).

ا  ا ومع إجماع أهل العلم على اشــتراط العلم باألجرة فقد أجاز بعضهم صورً ومع إجماع أهل العلم على اشــتراط العلم باألجرة فقد أجاز بعضهم صورً
مــن عقود اإلجارة مع عدم تحديد األجرة في مجلــس العقد، وإنما اتفق العاقدان مــن عقود اإلجارة مع عدم تحديد األجرة في مجلــس العقد، وإنما اتفق العاقدان 
فيهــا على تحديد معيار لها في مجلس العقد يئول بها إلى العلم على وجه ال يؤدي فيهــا على تحديد معيار لها في مجلس العقد يئول بها إلى العلم على وجه ال يؤدي 
ا لشــرط العلم باألجرة  ا لشــرط العلم باألجرة إلى الشــقاق والنزاع، وكان ذلك المقدار من العلم محققً إلى الشــقاق والنزاع، وكان ذلك المقدار من العلم محققً

المجمع عليه.المجمع عليه.
منفعة  على  تقع  التي  وهي  العمل.  من  جزء  على  اإلجارة  عقود  ذلك  منفعة ومن  على  تقع  التي  وهي  العمل.  من  جزء  على  اإلجارة  عقود  ذلك  ومن 
مقصودة مباحة، بعوض معلوم، مشاع، ناتج من عمل األجير، كجزء مشاع معلوم من مقصودة مباحة، بعوض معلوم، مشاع، ناتج من عمل األجير، كجزء مشاع معلوم من 
ا بجزء منه، واستئجار األجير لحمل صبرة كل قفيز  ا بجزء منه، واستئجار األجير لحمل صبرة كل قفيز ناتج عمله، كاستئجار من ينسج ثوبً ناتج عمله، كاستئجار من ينسج ثوبً

منها بدرهم، أو استئجار من يحصد الزرع بجزء مشاع منه ونحوهمنها بدرهم، أو استئجار من يحصد الزرع بجزء مشاع منه ونحوه(٢).
واختلف الفقهاء في اإلجارة على جزء من العمل على قولين:واختلف الفقهاء في اإلجارة على جزء من العمل على قولين:

الحنفية(٣)  مذهب  وهو  العمل.  من  بجزء  اإلجارة  جواز  عدم  الحنفية:  مذهب  وهو  العمل.  من  بجزء  اإلجارة  جواز  عدم  األول:  األولالقول  القول 
والمشهور عند المالكيةوالمشهور عند المالكية(٤) والشافعية والشافعية(٥) ورواية عند الحنابلة ورواية عند الحنابلة(٦).

الحنفية(٧)  بعض  مذهب  وهو  العمل.  من  بجزء  اإلجارة  جواز  الحنفية:  بعض  مذهب  وهو  العمل.  من  بجزء  اإلجارة  جواز  الثاني:  الثانيالقول  القول 
ينظر: لسان الحكام ٣٦٤٣٦٤/١. ينظر: لسان الحكام    (١)

ينظر: اإلجارة على جزء من العمل للجلعود ص١٧١٧. .  ينظر: اإلجارة على جزء من العمل للجلعود ص   (٢)
ينظر: المبسوط ٨٣٨٣/١٥١٥، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٢١٩٢/٤. .  ينظر: المبسوط    (٣)

ينظر: الكافي البن عبد البر ٧٥٤٧٥٤/٢، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٥/٤. .  ينظر: الكافي البن عبد البر    (٤)
ينظر: روضة الطالبين ١٧٦١٧٦/٥، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٢٦٨٢٦٨/٥. .  ينظر: روضة الطالبين    (٥)

ينظر: اإلنصاف ٤٥٣٤٥٣/٥، والفروع ، والفروع ١٠٤١٠٤/٧. .  ينظر: اإلنصاف    (٦)
ينظر: المبسوط ٨٣٨٣/١٥١٥، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٢١٩٢/٤. .  ينظر: المبسوط    (٧)
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١٣١١٣١

اإلسالم  شيخ  قال  وبه  اإلسالم ،  شيخ  قال  وبه  الحنابلة(٢)،  مذهب  من  والمشهور  الحنابلة  مذهب  من  والمشهور  المالكية(١)  عند  المالكيةوقول  عند  وقول 
ابن ابن تيمية وابن القيمتيمية وابن القيم(٣).

• األدلة:  األدلة: 
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

حديث: «نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن قفيز الطحان»(٤). حديث: «نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن قفيز الطحان»-   -١
وجه الداللةوجه الداللة: أن الحديث نص في النهي عن قفيز الطحان، والمقصود : أن الحديث نص في النهي عن قفيز الطحان، والمقصود   
المطحون،  الدقيق  من  بقفيز  له  ليطحنه  الطحان  إلى  القمح  يدفع  أن  المطحون، به  الدقيق  من  بقفيز  له  ليطحنه  الطحان  إلى  القمح  يدفع  أن  به 

ا يحصل بعمل األجير منهي عنها. ا يحصل بعمل األجير منهي عنها.فكل إجارة يكون األجر فيها جزءً فكل إجارة يكون األجر فيها جزءً
يناقشيناقش: بأن الحديث ضعيف. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إنه باطل: بأن الحديث ضعيف. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إنه باطل(٥).  
على  ووجودها  الدقة،  وجه  على  تعرف  وال  مجهولة،  هنا  األجرة  أن  على -  ووجودها  الدقة،  وجه  على  تعرف  وال  مجهولة،  هنا  األجرة  أن   -٢

خطرخطر(٦).
العمل  تحديد  ألن  األجرة؛  في  الجهالة  بوجود  التسليم  بعدم  العمل :  تحديد  ألن  األجرة؛  في  الجهالة  بوجود  التسليم  بعدم  يناقشيناقش:   
وكون األجرة شائعة في العمل المقدم يدفع مثل هذه الجهالة، وكون األجرة شائعة في العمل المقدم يدفع مثل هذه الجهالة، 

وإن وإن وجدت فهي يسيرة مغتفرة كما في سائر العقودوجدت فهي يسيرة مغتفرة كما في سائر العقود(٧).
ينظر: بلغة السالك ٤٧٥٤٧٥/٣. .  ينظر: بلغة السالك    (١)

ينظر: الفروع ١٠٤١٠٤/٧، واإلنصاف ، واإلنصاف ٤٥٣٤٥٣/٥. .  ينظر: الفروع    (٢)
ينظر: مجموع الفتاو ٦٧٦٧/٣٠٣٠، وإعالم الموقعين ، وإعالم الموقعين ٣٤٧٣٤٧/٢. .    ينظر: مجموع الفتاو  (٣)

هذا حديث ضعيف، قال الذهبي: هذا خبر منكر، نقله في البدر المنير ٤٠٤٠/٧، وانظر التلخيص ، وانظر التلخيص  هذا حديث ضعيف، قال الذهبي: هذا خبر منكر، نقله في البدر المنير    (٤)
الحبير الحبير ٢٧٢٧/٣.

 . .٦٣٦٣/١٨١٨ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (٥)
ينظر: المبسوط ٨٣٨٣/١٥١٥. .  ينظر: المبسوط    (٦)

ينظر: اإلجارة بجزء من العمل، د. عبد الرحمن الجلعود ص٣١٣١. .  ينظر: اإلجارة بجزء من العمل، د. عبد الرحمن الجلعود ص   (٧)
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

عن ابن عمر  قال: «عامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيبر بشطر ما يخرج منها من  قال: «عامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيبر بشطر ما يخرج منها من  عن ابن عمر -   -١
ثمر أو زرع»ثمر أو زرع»(١).

وجه الداللةوجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اتفق مع يهود خيبر على زرع األرض بجزء : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اتفق مع يهود خيبر على زرع األرض بجزء   
األجر  فيه  يكون  الذي  العقد  صحة  على  فدل  منها،  يخرج  مما  األجر مشاع  فيه  يكون  الذي  العقد  صحة  على  فدل  منها،  يخرج  مما  مشاع 

ا من عمل األجير، وهذا الحديث نص في المسألة. ا مشاعً ا من عمل األجير، وهذا الحديث نص في المسألة.جزءً ا مشاعً جزءً
أجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه  أجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه -   -٢
بجزء من ربحه، فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها بجزء من ربحه، فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها 
دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها. فهذا محض القياس وموجب دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها. فهذا محض القياس وموجب 

األدلةاألدلة(٢).
ناتج  من  مشاع  بجزء  األجير  استئجار  على  ناتج   من  مشاع  بجزء  األجير  استئجار  على  الصحابة   عمل  الصحابة -  عمل   -٣
عمله، ومن ذلك دفعهم األرض لمن يزرعها أو يحصدها بجزء مشاع عمله، ومن ذلك دفعهم األرض لمن يزرعها أو يحصدها بجزء مشاع 

مما يخرج منهامما يخرج منها(٣).
الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو صحة اإلجارة إذا كان األجر : الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو صحة اإلجارة إذا كان األجر  الترجيح   
السنة  في  األدلة  من  تقدم  لما  وذلك  األجير؛  عمل  ناتج  من  ا  محددً ا  السنة جزءً في  األدلة  من  تقدم  لما  وذلك  األجير؛  عمل  ناتج  من  ا  محددً ا  جزءً

. وعمل وعمل الصحابة الصحابة 
أخرجه البخاري ١٠٥١٠٥/٣ ( (٢٣٢٩٢٣٢٩) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر  أخرجه البخاري    (١)
والمعاملة  المساقاة  باب  والمزارعة،  المساقاة  كتاب  والمعاملة )  المساقاة  باب  والمزارعة،  المساقاة  كتاب   (١٥٥١١٥٥١)  )  ٤٥٣٤٥٣/٥ ومسلم  ومسلم ونحوه،  ونحوه، 

بجزء من الثمر والزرع.بجزء من الثمر والزرع.
إغاثة اللهفان ٤٣٤٣/٢. .  إغاثة اللهفان    (٢)

ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية ١١٨١١٨/٣٠٣٠-١٢٢١٢٢، وإعالم الموقعين ، وإعالم الموقعين ٣٤٧٣٤٧/٢. .  ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية    (٣)
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الفقرة الثالثة: أجرة متغيرة تئول إلى العلم:الفقرة الثالثة: أجرة متغيرة تئول إلى العلم:- - 
تعريف األجرة المتغيرة:تعريف األجرة المتغيرة:

تقدم تعريف األجرة في اللغة.تقدم تعريف األجرة في اللغة.
تعالى:  كقوله   ،ألخر حالة  من  والتبديل  التحول  وهو  التغير  من  تعالى: :  كقوله   ،ألخر حالة  من  والتبديل  التحول  وهو  التغير  من  المتغيرةالمتغيرة: 
مث(١)، ،  نث   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .      
فالتغير هو التحول والتبديلفالتغير هو التحول والتبديل(٢). فاألجرة المتغيرة هي غير الثابتة التي تتردد بين ارتفاع . فاألجرة المتغيرة هي غير الثابتة التي تتردد بين ارتفاع 

وانخفاض.وانخفاض.
ا: المقصود بها هو ربط جزء من قيمة األجرة بمؤشر المقصود بها هو ربط جزء من قيمة األجرة بمؤشر  ا: األجرة المتغيرة اصطالحً األجرة المتغيرة اصطالحً

ا(٣). ا وانخفاضً امنضبط يتأثر به ارتفاعً ا وانخفاضً منضبط يتأثر به ارتفاعً
شرح مصطلحات التعريف:شرح مصطلحات التعريف:

حزمة  أسعار  إلى  باالستناد  إحصائية  بطريقة  يحسب  رقم  «هو  حزمة :  أسعار  إلى  باالستناد  إحصائية  بطريقة  يحسب  رقم  «هو  المؤشرالمؤشر: 
مختارة من األوراق المالية، أو السلع التي يتم تداولها في األسواق المالية المنظمة، مختارة من األوراق المالية، أو السلع التي يتم تداولها في األسواق المالية المنظمة، 
السوق  في  قيمتها  خالل  من  وزنًا  منها  كل  وإعطاء  كلتيهما  أو  المنظمة،  غير  السوق أو  في  قيمتها  خالل  من  وزنًا  منها  كل  وإعطاء  كلتيهما  أو  المنظمة،  غير  أو 
لتكاليف  القياسي  الرقم  المؤشرات  أشهر  ومن  ثابت،  رقم  على  المجموع  لتكاليف وتقسيم  القياسي  الرقم  المؤشرات  أشهر  ومن  ثابت،  رقم  على  المجموع  وتقسيم 
المعيشة، ومنها مؤشرات األسواق المالية المشهورة، مثل مؤشر داو جونز، ومؤشر المعيشة، ومنها مؤشرات األسواق المالية المشهورة، مثل مؤشر داو جونز، ومؤشر 

فوتسي»فوتسي»(٤).

سورة األنفال، اآلية: ٥٣٥٣. سورة األنفال، اآلية:    (١)
لسان العرب ١٥٥١٥٥/١٠١٠، والقاموس المحيط ص، والقاموس المحيط ص٤٥٣٤٥٣. .  لسان العرب    (٢)

أحكام األجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص٢٣٢٣. أحكام األجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص   (٣)
معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  معيار   اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير   (٤)

المؤشرات صالمؤشرات ص٤٥٨٤٥٨، البند (، البند (١/٢).).
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ومعنى ربط األجرة بمؤشر هو أن يرتفع جزء من األجرة مقابل ارتفاع المؤشر ومعنى ربط األجرة بمؤشر هو أن يرتفع جزء من األجرة مقابل ارتفاع المؤشر 
وينخفض مقابل انخفاضه.وينخفض مقابل انخفاضه.

ا وضعه، ومنضبطًا في أدائه. ا مصدره ومعلومً ا وضعه، ومنضبطًا في أدائه.والمؤشر يجب أن يكون معلومً ا مصدره ومعلومً والمؤشر يجب أن يكون معلومً
بمبلغ  محددة  األولى  للفترة  األجرة  تكون  أن  يجب  المتغيرة  األجرة  في  بمبلغ :  محددة  األولى  للفترة  األجرة  تكون  أن  يجب  المتغيرة  األجرة  في  تنبيهتنبيه: 
معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر المؤشر 
الخاضعة  الفترة  أجرة  هو  يصبح  ألنه  للنـزاع؛  فيه  مجال  ال  معلوم  بمعيارٍ  الخاضعة مرتبطًا  الفترة  أجرة  هو  يصبح  ألنه  للنـزاع؛  فيه  مجال  ال  معلوم  بمعيارٍ  مرتبطًا 

للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنىللتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى(١).
ا  ا : تعديل األجرة بصورة دورية تبعً والمقصود بربط األجــرة بمقياس محدد هووالمقصود بربط األجــرة بمقياس محدد هو: تعديل األجرة بصورة دورية تبعً
ا لما تقدره جهة الخبرة واالختصاص(٢). وغالبًا تربط األجرة  وغالبًا تربط األجرة  ا لما تقدره جهة الخبرة واالختصاصللتغير في المؤشر، ووفقً للتغير في المؤشر، ووفقً

في اإلجارة الطويلة بمؤشر سعر الفائدة في السوق ومؤشر العقار.في اإلجارة الطويلة بمؤشر سعر الفائدة في السوق ومؤشر العقار.
ومؤشر سعر الفائدة هوومؤشر سعر الفائدة هو: ما يساوي نسبة الفائدة إلى إجمالي القرض. : ما يساوي نسبة الفائدة إلى إجمالي القرض. ويستخدم ويستخدم 
فعند  المستقبلية،  الشرائية   والقو الحالية  الشرائية   القو بين  للمفاضلة  فعند كمعيار  المستقبلية،  الشرائية   والقو الحالية  الشرائية   القو بين  للمفاضلة  كمعيار 
اآلن،  الشرائية  القوة  من  ريال  مئة  قيمته  ما  بين  بالخيار  الفرد  يكون  الفائدة  اآلن، منظري  الشرائية  القوة  من  ريال  مئة  قيمته  ما  بين  بالخيار  الفرد  يكون  الفائدة  منظري 
بالمئة،  خمسة  يساوي  فائدة  معدل  عند  سنة،  بعد  الشرائية   القو من  وخمسة  مئة  بالمئة، أو  خمسة  يساوي  فائدة  معدل  عند  سنة،  بعد  الشرائية   القو من  وخمسة  مئة  أو 
والشركات  األفراد  يفضل  األرباح  معدل  من  المتوقع  عن  الفائدة  سعر  انخفض  والشركات وإذا  األفراد  يفضل  األرباح  معدل  من  المتوقع  عن  الفائدة  سعر  انخفض  وإذا 

االقتراض على اإلقراض والعكس بالعكساالقتراض على اإلقراض والعكس بالعكس(٣).
العميل  مع  المصرف  اتفاق  هو  الغالب  في  اإلسالمية  المصارف  في  العميل والواقع  مع  المصرف  اتفاق  هو  الغالب  في  اإلسالمية  المصارف  في  والواقع 
على ربط األجرة بمؤشر منضبط محدد معلوم في اآلجال المستقبلية؛ حيث يتم تحديد على ربط األجرة بمؤشر منضبط محدد معلوم في اآلجال المستقبلية؛ حيث يتم تحديد 
معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:  معيار   اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:   (١)

اإلجارة صاإلجارة ص١٣٦١٣٦، البند (، البند (٣/٢/٥).).
ينظر: المصدر السابق ٣٨٣٣٨٣. ينظر: المصدر السابق    (٢)

ينظر: النقود والبنوك واألسواق المالية ص١٠٥١٠٥ نقالً عن أحكام األجرة المتغيرة ص نقالً عن أحكام األجرة المتغيرة ص٤٢٤٢. ينظر: النقود والبنوك واألسواق المالية ص   (٣)
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كامل  على  موزعة  المصرف،  على  المؤجرة  العين  تكلفة  بحسب  اإليجارية  كامل األقساط  على  موزعة  المصرف،  على  المؤجرة  العين  تكلفة  بحسب  اإليجارية  األقساط 
مدة عقد اإلجارة، ويضاف إلى ذلك دفع الربح بناء على مؤشر معين.مدة عقد اإلجارة، ويضاف إلى ذلك دفع الربح بناء على مؤشر معين.

ويمكن تصوير المسألة كالتالي:ويمكن تصوير المسألة كالتالي:
تكلفة  وتكون  للعميل،  الذمة  في  موصوف  عقار  بتأجير  البنك  يقوم  تكلفة -  وتكون  للعميل،  الذمة  في  موصوف  عقار  بتأجير  البنك  يقوم   -١

العقار عليه مليون ريال سعودي، ومدة العقد عشر سنوات.العقار عليه مليون ريال سعودي، ومدة العقد عشر سنوات.
تحدد األجرة حسب التالي:  تحدد األجرة حسب التالي: -   -٢

والباقية - -  سعودي،  ريال  ألف  والباقية   سعودي،  ريال  ألف   ١٠٠١٠٠ وقدره  مبلغ  األولى  الفترة  وقدره أجرة  مبلغ  األولى  الفترة  أجرة 
مقسطة على مقسطة على ٩ سنوات. سنوات.

تحدد أجرة كل سنة عند نهاية السنة التي تليها حسب التالي: المتبقي من تحدد أجرة كل سنة عند نهاية السنة التي تليها حسب التالي: المتبقي من - - 
قيمة التكلفة وهو قيمة التكلفة وهو ٩٠٠٩٠٠ ألف (حيث إنه دفع في القسط األول مئة ألف  ألف (حيث إنه دفع في القسط األول مئة ألف 
من أصل التكلفة فيكون المتبقي بناء على ذلك من أصل التكلفة فيكون المتبقي بناء على ذلك ٩٠٠٩٠٠ ألف) إضافة إلى  ألف) إضافة إلى 

ربح معين يحدد بناء على مؤشر معين كسايبور+ ربح معين يحدد بناء على مؤشر معين كسايبور+ ١%.%.
هذا وإن المتأمل في هذه الصورة يظهر له أن األجرة فيها تتكون من ثالثة أجزاء:  هذا وإن المتأمل في هذه الصورة يظهر له أن األجرة فيها تتكون من ثالثة أجزاء:    
اإلضافي  الهامش   + المؤشر  مقدار   + المصرف  على  المؤجرة  العين  (تكلفة  اإلضافي   الهامش   + المؤشر  مقدار   + المصرف  على  المؤجرة  العين  (تكلفة   

الثابت).الثابت).
وهذا يعني أن التكلفةَ والهامشَ اإلضافي ثابتان بينما المؤشر متغير.وهذا يعني أن التكلفةَ والهامشَ اإلضافي ثابتان بينما المؤشر متغير.

فلو أن المؤشر كان فلو أن المؤشر كان ٤% تكون أجرة هذه السنة % تكون أجرة هذه السنة ١٥٠١٥٠ ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي(١).
وذلك لما يأتي:  وذلك لما يأتي:    (١)

- ١٠٠١٠٠ ألف ريال (جزء من أصل المديونية) + ألف ريال (جزء من أصل المديونية) +   -  
- ٤% (مؤشر سعر الفائدة) + % (مؤشر سعر الفائدة) + ١% (الهامش اإلضافي الثابت) = % (الهامش اإلضافي الثابت) = ٥% × مليون ريال % × مليون ريال    -  = = 



١٣٦١٣٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

حكم األجرة المتغيرة:حكم األجرة المتغيرة:
اختلف الفقهاء في مشروعية األجرة المتغيرة على قولين:اختلف الفقهاء في مشروعية األجرة المتغيرة على قولين:

القول األولالقول األول: عدم جواز ربط األجرة المتغيرة وغيرها بمؤشر سعر الفائدة في السوق. : عدم جواز ربط األجرة المتغيرة وغيرها بمؤشر سعر الفائدة في السوق. 
وهو قول بعض الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة أ.د. نزيه حمادوهو قول بعض الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة أ.د. نزيه حماد(١).

القول الثانيالقول الثاني: جواز ربط األجرة المتغيرة بسعر الفائدة. وهو فتو بيت التمويل : جواز ربط األجرة المتغيرة بسعر الفائدة. وهو فتو بيت التمويل 
الكويتي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، وندوة دلة البركة، والعديد الكويتي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، وندوة دلة البركة، والعديد 

من الهيئات الشرعيةمن الهيئات الشرعية(٢).
• األدلة: األدلة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
أن في ذلك جهالة باألجرة مفضية للغرر؛ لتغيرها، وشرط األجرة أن تكون  أن في ذلك جهالة باألجرة مفضية للغرر؛ لتغيرها، وشرط األجرة أن تكون -   -١

ا فليعلمه أجره»(٣). ا فليعلمه أجره»«من استأجر أجيرً معلومة ثابتة محددة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: معلومة ثابتة محددة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من استأجر أجيرً
نوقش: بأن هذا ال يكون من الغرر الممنوع؛ ألن األجرة هنا تئول للعلم.: بأن هذا ال يكون من الغرر الممنوع؛ ألن األجرة هنا تئول للعلم. نوقش   
أن سعر الفائدة مبني على باطل، وهو الربا، فال يعتد به كمقياس تربط به  أن سعر الفائدة مبني على باطل، وهو الربا، فال يعتد به كمقياس تربط به -   -٢

العقود المشروعة.العقود المشروعة.
(إجمالي المديونية القائمة التي لم يسدد منها شيء حتى موعد حلول القسط األول)  (إجمالي المديونية القائمة التي لم يسدد منها شيء حتى موعد حلول القسط األول) =   =

= = ٥٠٥٠ ألف ريال. ألف ريال.
- إجمالي القسط األول: ١٠٠١٠٠ ألف +  ألف + ٥٠٥٠ ألف =  ألف = ١٥٠١٥٠ ألف ريال. ألف ريال. - إجمالي القسط األول:    

نزيه  للدكتور  والمستحدثة  التقليدية  والتأجير  العمل  عقود  في  األجور  تحديد  كيفية  ينظر:  نزيه   للدكتور  والمستحدثة  التقليدية  والتأجير  العمل  عقود  في  األجور  تحديد  كيفية  ينظر:   (١)
حماد صحماد ص١٦٧١٦٧، واألجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص، واألجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص٤٧٤٧. . 

ينظر: فتو بيت التمويل الكويتي رقم (٦٢٥٦٢٥)، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة )، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة  ينظر: فتو بيت التمويل الكويتي رقم (   (٢)
للمؤسسات المالية، معيار اإلجارة صللمؤسسات المالية، معيار اإلجارة ص١٣٦١٣٦، البند (، البند (٣/٢/٥)، وندوة دلة البركة الحادية عشرة. )، وندوة دلة البركة الحادية عشرة. 

تقدم تخريجه ص١١٠١١٠. .  تقدم تخريجه ص   (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٣٧١٣٧

ا(١). أن مؤشر سعر الفائدة غير مرضيّ اقتصاديا فال يصلح مقياسً ا-  أن مؤشر سعر الفائدة غير مرضيّ اقتصاديا فال يصلح مقياسً  -٣
نوقش: بأن سعر الفائدة وإن كان باطالً وليس مرضيا وال يعول عليه : بأن سعر الفائدة وإن كان باطالً وليس مرضيا وال يعول عليه  نوقش   
حسابية،  طريقة  وهي  السعر،  عليه  يربط  مؤشر  مجرد  أنه  إال  حسابية، اقتصاديا  طريقة  وهي  السعر،  عليه  يربط  مؤشر  مجرد  أنه  إال  اقتصاديا 

وهي تقوم غالبًا على شواهد من اعتبار السعر في السوق وغيرهاوهي تقوم غالبًا على شواهد من اعتبار السعر في السوق وغيرها(٢).
أدلة القول الثاني جواز ربط األجرة بالمؤشرات القياسية كسعر الفائدة: أدلة القول الثاني جواز ربط األجرة بالمؤشرات القياسية كسعر الفائدة: 

في  والعبرة  األرباح،  لحساب  محددة  طريقة  الشريعة  في  يوجد  ال  أنه  في -  والعبرة  األرباح،  لحساب  محددة  طريقة  الشريعة  في  يوجد  ال  أنه   -١
الشرع للعقد ال لطريقة الربح، واعتماد سعر الفائدة هو أداة حسابيةالشرع للعقد ال لطريقة الربح، واعتماد سعر الفائدة هو أداة حسابية(٣).

المثل  ثمن  أو  السعر  به  ينقطع  ما  أو  السوق  سعر  اعتبرت  الشريعة  أن  المثل -  ثمن  أو  السعر  به  ينقطع  ما  أو  السوق  سعر  اعتبرت  الشريعة  أن   -٢
المثل  بثمن  والبيع  المثل،  بمهر  كالنكاح  كثيرة؛  لمعامالت  ا  المثل مقياسً بثمن  والبيع  المثل،  بمهر  كالنكاح  كثيرة؛  لمعامالت  ا  مقياسً
بسعر  أو  المثل  بأجرة  فاإلجارة  وعليه  الصناع،  وأجرة  الحمام  بسعر كأجرة  أو  المثل  بأجرة  فاإلجارة  وعليه  الصناع،  وأجرة  الحمام  كأجرة 

السوق ال تمنعها الشريعة.السوق ال تمنعها الشريعة.
ا لها شبه باألجرة المتغيرة مثل: استئجار األجير  أجازت الشريعة صورً ا لها شبه باألجرة المتغيرة مثل: استئجار األجير -  أجازت الشريعة صورً  -٣
بطعامه وشرابه كما في حديث موسى عليه السالم: بطعامه وشرابه كما في حديث موسى عليه السالم: «إن موسى - ملسو هيلع هللا ىلص - «إن موسى - ملسو هيلع هللا ىلص - 
ا على عفة فرجه وطعام بطنه»(٤). ومثل . ومثل  ا على عفة فرجه وطعام بطنه»أجر نفسه ثماني سنين، أو عشرً أجر نفسه ثماني سنين، أو عشرً

ينظر: حكم األجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص٤٨٤٨. .  ينظر: حكم األجرة المتغيرة، لهشام الذكير ص   (١)
ينظر: المصدر السابق.  ينظر: المصدر السابق.    (٢)

ينظر: إيجاد مؤشر إسالمي للتعامل اآلجل بديالً عن مؤشر سعر الفائدة د. حسين شحاتة  ينظر: إيجاد مؤشر إسالمي للتعامل اآلجل بديالً عن مؤشر سعر الفائدة د. حسين شحاتة    (٣)
ندوة البركة ربيع اآلخر ندوة البركة ربيع اآلخر ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

على  األجير  إجارة  باب  التجارات،  كتاب  على )،  األجير  إجارة  باب  التجارات،  كتاب   ،(٢٤٤٤٢٤٤٤)  )  ٨١٧٨١٧/٢ سننه  في  ماجه  ابن  أخرجه  سننه   في  ماجه  ابن  أخرجه   (٤)
طعام بطنه، والطبراني في المعجم الكبير طعام بطنه، والطبراني في المعجم الكبير ١٣٥١٣٥/١٧١٧ ( (٣٣٣٣٣٣)، وقال البوصيري في مصباح )، وقال البوصيري في مصباح 
بقية،  لتدليس  ضعيف  فالحديث  بقية».  لتدليس  ضعيف  حديثه  بقية، : «وإسناد  لتدليس  ضعيف  فالحديث  بقية».  لتدليس  ضعيف  حديثه  ٧٦٧٦/٣: «وإسناد  الزجاجة الزجاجة 

ألنه ممن يسوي األسانيد. ألنه ممن يسوي األسانيد. 



١٣٨١٣٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

استئجار الظئر على طعامها وكسوتها، واستئجار الدابة بعلفها، وحصد استئجار الظئر على طعامها وكسوتها، واستئجار الدابة بعلفها، وحصد 
الزرع بجزء منه.الزرع بجزء منه.

عن  يونس  «أخبرني  الثوري:  قال  السوق.  بسعر  البيع  الشريعة  أجازت  عن -  يونس  «أخبرني  الثوري:  قال  السوق.  بسعر  البيع  الشريعة  أجازت   -٤
الحسن قال: ال بأس به بسعر السوق. قال سفيان: ال بأس به إذا تراضيا»الحسن قال: ال بأس به بسعر السوق. قال سفيان: ال بأس به إذا تراضيا»(١).
شيخنا  مفلح: «وقال  ابن  قال  السوق.  بسعر  السلم  الشريعة  أجازت  شيخنا -  مفلح: «وقال  ابن  قال  السوق.  بسعر  السلم  الشريعة  أجازت   -٥
[شيخ [شيخ اإلسالم ابن تيمية] فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم اإلسالم ابن تيمية] فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم 
سلف  هذا  دراهم:  بخمسة  تساوي  مما  بأنقص  الغلة  دفع  حل  إذا  سلف أنه  هذا  دراهم:  بخمسة  تساوي  مما  بأنقص  الغلة  دفع  حل  إذا  أنه 
بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، 

أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها.أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها.
وفي البيع بالسعر قوالن في مذهب أحمد، األظهر جوازه، ألنه ال خطر وال غرر، غرر،  وفي البيع بالسعر قوالن في مذهب أحمد، األظهر جوازه، ألنه ال خطر وال    
وألن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال وألن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال 

إن مثل ذلك ال يلزم فإذا تراضيا به جاز»إن مثل ذلك ال يلزم فإذا تراضيا به جاز»(٢).
الترجيحالترجيح:

الراجح هو القول بالجواز؛ ألنه يشهد له أدلة كثيرة كما مر ذكرها.الراجح هو القول بالجواز؛ ألنه يشهد له أدلة كثيرة كما مر ذكرها.
قال ابــن تيمية: «وإذا كان المســجل قد قال للوكيل: هذه األجرة هي أســوة قال ابــن تيمية: «وإذا كان المســجل قد قال للوكيل: هذه األجرة هي أســوة 

الناس، ثم تبين كذبه، فهنا يطالب المسجل بتمام األجرة»الناس، ثم تبين كذبه، فهنا يطالب المسجل بتمام األجرة»(٣).

ينظر: مصنف عبد الرزاق ١٢٨١٢٨/٨. ينظر: مصنف عبد الرزاق    (١)
الفروع ١٣٥١٣٥/٤. الفروع    (٢)

.٥٩٥٩/٣٠٣٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٣)



الشروط في إجارة الموصوف في الذمةالشروط في إجارة الموصوف في الذمة

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
تمهيدتمهيد: تعريف الشروط واألصل فيها.: تعريف الشروط واألصل فيها.- - 
المبحث األولالمبحث األول: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة.: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: شروط من مصلحة العقد.: شروط من مصلحة العقد.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: شروط مخالفة لمقتضى العقد.: شروط مخالفة لمقتضى العقد.- - 
المبحث الرابعالمبحث الرابع: اشتراط عقد آخر مع عقد إجارة الموصوف في الذمة.: اشتراط عقد آخر مع عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الخامسالمبحث الخامس: شروط جزائية.: شروط جزائية.- - 



١٤٠١٤٠



١٤١١٤١

تعريف الشروط واألصل فيهاتعريف الشروط واألصل فيها

: تعريف الرشوط: : تعريف الرشوط:أوالً أوالً
ط، قال ابن فارس: «الشــين والراء والطاء أصل  ط، قال ابن فارس: «الشــين والراء والطاء أصل : جمع شرْ الشــروط في اللغةالشــروط في اللغة: جمع شرْ
يدل على علم وعالمة»يدل على علم وعالمة»(١)، والجمع أشــراط، وأشراط الساعة عالماتها، وفي محكم ، والجمع أشــراط، وأشراط الساعة عالماتها، وفي محكم 

التنزيل: التنزيل: نث   Ô   Ó   Ò      مث(٢)، أي عالماتها. ، أي عالماتها. 
الشروط في اصطالح الفقهاءالشروط في اصطالح الفقهاء: يطلق الشرط في اصطالح الفقهاء إطالقين:: يطلق الشرط في اصطالح الفقهاء إطالقين:

أحدهماأحدهما: «ما ال يوجد المشروط مع عدمه، وال يلزم أن يوجد عند وجوده»: «ما ال يوجد المشروط مع عدمه، وال يلزم أن يوجد عند وجوده»(٣).
دم المشروط، كاإلحصان في الرجم، فإذا زنى  دم الشرط عُ دم المشروط، كاإلحصان في الرجم، فإذا زنى ومعنى هذا: أنه إذا عُ دم الشرط عُ ومعنى هذا: أنه إذا عُ
المكلف وهو محصــن أقيم عليه حد الرجم. وكالطهارة شــرط لصحة الصالة، المكلف وهو محصــن أقيم عليه حد الرجم. وكالطهارة شــرط لصحة الصالة، 

فمتى فمتى عدمت الطهارة بطلت الصالة. عدمت الطهارة بطلت الصالة. 
وإذا وجد الشــرط ال يلزم من وجوده وجود المشــروط وال عدمه، بل قد يوجد وإذا وجد الشــرط ال يلزم من وجوده وجود المشــروط وال عدمه، بل قد يوجد 
الشرط وينعدم المشروط، فال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة، وال يلزم مع وجود الشرط وينعدم المشروط، فال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة، وال يلزم مع وجود 
اإلحصان ثبوت الرجم. ويعبر عن هذه الشــروط بالشــروط الشرعية، أي: التي هي من اإلحصان ثبوت الرجم. ويعبر عن هذه الشــروط بالشــروط الشرعية، أي: التي هي من 

وضع الشارع.وضع الشارع.
مقاييس اللغة ٢٦٠٢٦٠/٣، وينظر: القاموس المحيط ص، وينظر: القاموس المحيط ص٨٦٩٨٦٩، ولسان العرب، مادة (ش ر ط).، ولسان العرب، مادة (ش ر ط). مقاييس اللغة    (١)

سورة محمد، اآلية: ١٨١٨. .  سورة محمد، اآلية:    (٢)
المطلع ٧٢٧٢/١. .  المطلع    (٣)



١٤٢١٤٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وهذا النوع من الشروط ليس مجال بحثنا.وهذا النوع من الشروط ليس مجال بحثنا.
ثانيهماثانيهما: يأتي بمعنى إلزام الشيء والتزامه في عقد أو تصرف.: يأتي بمعنى إلزام الشيء والتزامه في عقد أو تصرف.

قال ابن مفلح: «هي: إلزام أحد المتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه منفعة»قال ابن مفلح: «هي: إلزام أحد المتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه منفعة»(١).
قوله: «إلزام أحد المتعاقدين اآلخر»قوله: «إلزام أحد المتعاقدين اآلخر». أي: أن يطلب أحد المتعاقدين من اآلخر . أي: أن يطلب أحد المتعاقدين من اآلخر 
األجير  يكون  أن  كشرط  منفعة،  فيه  له  شرطًا  والثمن -  كالسلعة  عليه -  المعقود  األجير في  يكون  أن  كشرط  منفعة،  فيه  له  شرطًا  والثمن -  كالسلعة  عليه -  المعقود  في 
قوي البنية، أو يطلب أحدهما التوثق لحقه، أو في حلول الثمن أو أجله، فيوافق عليه قوي البنية، أو يطلب أحدهما التوثق لحقه، أو في حلول الثمن أو أجله، فيوافق عليه 

اآلخر، فإن وفّى به وإال فللمشترط الخيار بين إمضاء العقد أو الفسخ.اآلخر، فإن وفّى به وإال فللمشترط الخيار بين إمضاء العقد أو الفسخ.
وقوله: «بسبب العقد»وقوله: «بسبب العقد». أي: أن رغبته في تمام العقد هي الحاملة له على الشرط، . أي: أن رغبته في تمام العقد هي الحاملة له على الشرط، 

فلو لم يعقد معه العقد لما ألزمه بهذا الشرط.فلو لم يعقد معه العقد لما ألزمه بهذا الشرط.
ويسمي الفقهاء هذه الشروط بالشروط المقترنة بالعقد، أي أن يقترن التصرف ويسمي الفقهاء هذه الشروط بالشروط المقترنة بالعقد، أي أن يقترن التصرف 
بالتزام أحد الطرفين بالوفاء بأمر زائد عن أصل التصرف وغير موجود وقت التعاقد، بالتزام أحد الطرفين بالوفاء بأمر زائد عن أصل التصرف وغير موجود وقت التعاقد، 
وذلك بكلمة بشرط كذا، أو على أن يكون كذاوذلك بكلمة بشرط كذا، أو على أن يكون كذا(٢)، ومثاله في إجارة الموصوف في ، ومثاله في إجارة الموصوف في 
ا دراسيا في جامعة ما بشرط أن تكون  ا دراسيا في جامعة ما بشرط أن تكون الذمة كقول المستأجر: استأجرت منك مقعدً الذمة كقول المستأجر: استأجرت منك مقعدً
البنك  بالتزام  اإلجارة  عقد  اقترن  فقد  البنك،  فقبل  الصباحية،  الفترة  في  البنك الدراسة  بالتزام  اإلجارة  عقد  اقترن  فقد  البنك،  فقبل  الصباحية،  الفترة  في  الدراسة 
الصباحية  والفترة  الصباحية،  الفترة  في  القادم  العام  في  للدراسة  المستأجر  الصباحية بإلحاق  والفترة  الصباحية،  الفترة  في  القادم  العام  في  للدراسة  المستأجر  بإلحاق 
أمر زائد على عقد اإلجارة؛ ألنه ينعقد بدون هذا الشرط، فلو لم يشترط هذا الشرط أمر زائد على عقد اإلجارة؛ ألنه ينعقد بدون هذا الشرط، فلو لم يشترط هذا الشرط 
المسائية  أو  الصباحية  الفترة  سواء  فترة،  أي  في  يلحقه  أن  في  ا  مخيرً البنك  المسائية لكان  أو  الصباحية  الفترة  سواء  فترة،  أي  في  يلحقه  أن  في  ا  مخيرً البنك  لكان 

أو أو غير ذلك. غير ذلك. 
والشرط بمعنى إلزام الشيء والتزامه في عقد أو تصرف هو المراد بحثه هنا في والشرط بمعنى إلزام الشيء والتزامه في عقد أو تصرف هو المراد بحثه هنا في 

إجارة الموصوف في الذمة.إجارة الموصوف في الذمة.
المبدع ٥١٥١/٥. .  المبدع    (١)

ينظر: نظرية الشرط في الفقه اإلسالمي للشاذلي ص٦٢٦٢. .  ينظر: نظرية الشرط في الفقه اإلسالمي للشاذلي ص   (٢)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٤٣١٤٣

ا: األصل يف الرشوط: ا: األصل يف الرشوط:ثانيً ثانيً
ال خالف بين الفقهاء في أن الشروط منها ما هو جائز، ومنها ما هو باطل، ومنها ومنها  ال خالف بين الفقهاء في أن الشروط منها ما هو جائز، ومنها ما هو باطل، أ-  أ- 

ما هو مختلف فيه، وبيان ذلك كاآلتي: ما هو مختلف فيه، وبيان ذلك كاآلتي: 
اتفق الفقهاء على جواز اشتراط كل شرط ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع،  اتفق الفقهاء على جواز اشتراط كل شرط ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع،    
وهذه مثل الشروط التي من مقتضى العقد، أو مما يالئمه، أو مما هو من مصلحته، وهذه مثل الشروط التي من مقتضى العقد، أو مما يالئمه، أو مما هو من مصلحته، 
العين  في  صفة  واشتراط  والتأجيل،  والكتابة،  والخيار،  والرهن،  العين كالضمين  في  صفة  واشتراط  والتأجيل،  والكتابة،  والخيار،  والرهن،  كالضمين 

المؤجرة، وغير ذلكالمؤجرة، وغير ذلك(١).
قال ابن القيم: «فاألمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين،  قال ابن القيم: «فاألمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين،    

والتأجيل، والخيار ثالثة أيام، ونقد غير البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه»والتأجيل، والخيار ثالثة أيام، ونقد غير البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه»(٢).
اتفق الفقهاء على بطالن كل شرط مخالف لنص قطعي من الكتاب أو السنة،  اتفق الفقهاء على بطالن كل شرط مخالف لنص قطعي من الكتاب أو السنة، ب-  ب- 
أو مخالف إلجماع األمة، أو ألصول الشرع وقواعده العامة؛ كاشتراط السلف أو مخالف إلجماع األمة، أو ألصول الشرع وقواعده العامة؛ كاشتراط السلف 

في عقد البيع، أو اشتراط الفسخ في العقد، وغير ذلكفي عقد البيع، أو اشتراط الفسخ في العقد، وغير ذلك(٣).
ا على شرط سلف يسلفه  قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنه إذا باع بيعً ا على شرط سلف يسلفه   قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنه إذا باع بيعً  

أو يتسلفه فبيعه فاسد مردود»أو يتسلفه فبيعه فاسد مردود»(٤).
ينظر: المبسوط ١٤١٤/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٧١١٧١/١٥١٥، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٦٥٦٥/٣، والحاوي ، والحاوي  ينظر: المبسوط    (١)
والقواعد  والقواعد ،   ،٥٧٥٧/٣ والكافي  والكافي ،   ،٣٢٣٣٢٣/٦ والمغني  والمغني ،   ،٢٦٨٢٦٨/١ والمهذب  والمهذب ،   ،٣١٢٣١٢/٥ الكبير الكبير 

النورانية صالنورانية ص١٩٨١٩٨ -  - ٢٠٠٢٠٠. . 
إعالم الموقعين ٣٢٨٣٢٨/٢. .  إعالم الموقعين    (٢)

 ، ،٦٧٦٧/٢ الممهدات  والمقدمات  الممهدات ،  والمقدمات   ،١٧٠١٧٠  ، ،١٦٨١٦٨/٥ الصنائع  وبدائع  الصنائع ،  وبدائع   ،١٥١٥  ، ،١٤١٤/١٣١٣ المبسوط  ينظر:  المبسوط   ينظر:   (٣)
ومواهب الجليل ومواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، واألم ، واألم ٧٩٧٩/٥، والمجموع ، والمجموع ٣٦٨٣٦٨/٩، ، ٣٦٩٣٦٩، والمغني ، والمغني ٣٢٤٣٢٤/٦، ، ٣٢٥٣٢٥، ، 
الموقعين  وإعالم  الموقعين ،  وإعالم   ،٥٨٥٨ ص٥٧٥٧، ،  تيمية  البن  والعقود  ص،  تيمية  البن  والعقود   ،٢٣٢٢٣٢/١١١١ اإلنصاف  مع  الكبير  اإلنصاف والشرح  مع  الكبير  والشرح 

.٣٤٤٣٤٤/١، ، ٤٠٢٤٠٢/٣
التمهيد ٣٨٥٣٨٥/٢٤٢٤. .  التمهيد    (٤)



١٤٤١٤٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ن شرط في عقد  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «ولهذا اتفق العلماء على أن مَ ن شرط في عقد   وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «ولهذا اتفق العلماء على أن مَ  
أحد  يشترط  أن  مثل  باطل،  فهو  ورسوله  الله  حكم  يناقض  ا  شرطً العقود  أحد من  يشترط  أن  مثل  باطل،  فهو  ورسوله  الله  حكم  يناقض  ا  شرطً العقود  من 
المتعاقدين أن يكون نسب الولد لغير أبيه الواطئ، أو والء العبد لغير المعتِق المتعاقدين أن يكون نسب الولد لغير أبيه الواطئ، أو والء العبد لغير المعتِق ... ... 
فهذه الشروط مخالفة لحكم الله ورسوله، فهي باطلة باتفاق المسلمين، وهذا فهذه الشروط مخالفة لحكم الله ورسوله، فهي باطلة باتفاق المسلمين، وهذا 

في جميع العقود»في جميع العقود»(١).
على  يدل  الشارع  من  نص  بخصوصها  يرد  لم  التي  الشروط  في  الفقهاء  اختلف  على -  يدل  الشارع  من  نص  بخصوصها  يرد  لم  التي  الشروط  في  الفقهاء  اختلف  ج- 

جوازها، هل األصل فيها الجواز والصحة، أو التحريم والبطالن؟ على قولين:جوازها، هل األصل فيها الجواز والصحة، أو التحريم والبطالن؟ على قولين:
القول األول: إن األصل في الشروط الجواز والصحة، وال يحرم منها وال يبطل : إن األصل في الشروط الجواز والصحة، وال يحرم منها وال يبطل  القول األول   

إال ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.إال ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.
وهذا القول هو ظاهر مذهب المالكية(٢)، وظاهر مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الحنابلة(٣)، ورجحه ، ورجحه  وهذا القول هو ظاهر مذهب المالكية   

شيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيمية(٤)، وابن القيم، وابن القيم(٥).
: «إن األصل في المعامالت : «إن األصل في المعامالت  وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي  وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي    
كلها عقدها وشرطها وجميع ما يتعلق بها الحل واإلباحة إال ما دل الشرع كلها عقدها وشرطها وجميع ما يتعلق بها الحل واإلباحة إال ما دل الشرع 

على منعه»على منعه»(٦).
الشرع  دل  ما  إال  والبطالن  التحريم  الشروط  في  األصل  إن  الشرع :  دل  ما  إال  والبطالن  التحريم  الشروط  في  األصل  إن  الثاني:  القول  الثاني  القول   

على إباحته.على إباحته.
ينظر: نظرية العقود ص ٥٧٥٧، ، ٥٨٥٨. .  ينظر: نظرية العقود ص    (١)

ينظر: المقدمات الممهدات ٦٧٦٧/٢، وبداية المجتهد ، وبداية المجتهد ٢٨٠٢٨٠/٢، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٦٥٦٥/٣. .  ينظر: المقدمات الممهدات    (٢)
ينظر: الهداية ألبي الخطاب ١٣٥١٣٥/١، والمغني ، والمغني ١٦٥١٦٥/٦، ، ١٦٨١٦٨. .  ينظر: الهداية ألبي الخطاب    (٣)
ينظر: مجموع الفتاو ١٣٨١٣٨/٢٩٢٩، والقواعد النورانية ص، والقواعد النورانية ص٢١٤٢١٤. .    ينظر: مجموع الفتاو  (٤)

ينظر: إعالم الموقعين ٣٤٤٣٤٤/١. .  ينظر: إعالم الموقعين    (٥)
المختارات الجلية ص٢٤٠٢٤٠. .  المختارات الجلية ص   (٦)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٤٥١٤٥

وهذا مذهب الحنفية(١) والشافعية والشافعية(٢)، وهو قول أهل الظاهر، وهو قول أهل الظاهر(٣). وهذا مذهب الحنفية   
قال الكاساني معلالً فساد البيع بشرط الحوالة والضمان: «ألن شرط الحوالة  قال الكاساني معلالً فساد البيع بشرط الحوالة والضمان: «ألن شرط الحوالة    
والضمان شرط ال يقتضيه العقد، والشرط الذي ال يقتضيه العقد مفسد في والضمان شرط ال يقتضيه العقد، والشرط الذي ال يقتضيه العقد مفسد في 

األصل»األصل»(٤).
وقال ابن حزم في كتابه اإلحكام في أصول األحكاماإلحكام في أصول األحكام: «وبطالن جميع العقود : «وبطالن جميع العقود  وقال ابن حزم في كتابه    

والعهود والشروط إال ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص»والعهود والشروط إال ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص»(٥).
والراجح - والله أعلم - هو القول األول لما يأتي:والراجح - والله أعلم - هو القول األول لما يأتي:

اآليات التي أمر الله تعالى فيها بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالى:  اآليات التي أمر الله تعالى فيها بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالى: -   -١
نث   ]   \   [  ̂    _      مث(٦)، ومن الوفاء بالعقود الوفاء بشروطها، ، ومن الوفاء بالعقود الوفاء بشروطها، 
فدل هذا اإلطالق في اآليات على أن األصل في العقود والشروط الصحة فدل هذا اإلطالق في اآليات على أن األصل في العقود والشروط الصحة 
واإلباحةواإلباحة(٧) إال شرطًا ثبت بالشرع تحريمه ومنعه، وعلى هذا يحمل ما  إال شرطًا ثبت بالشرع تحريمه ومنعه، وعلى هذا يحمل ما جاء جاء 
المحرم  الشرط  أي:  المحرم .  الشرط  أي:  باطل(٨).  فهو  الله  كتاب  في  ليس  شرط  كل  أن  باطلمن  فهو  الله  كتاب  في  ليس  شرط  كل  أن  من 
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٢١٧٢/٥، ، ١٧٤١٧٤، ، ١٧٥١٧٥، وتبيين الحقائق ، وتبيين الحقائق ٥٧٥٧/٤، والبناية شرح الهداية ، والبناية شرح الهداية  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

 . .٢٣٨٢٣٨/٧
ينظر: األم ٨٩٨٩/٣، والمهذب ، والمهذب ٢٦٨٢٦٨/١، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٤٥١٤٥١/٣، ، ٤٥٢٤٥٢. .  ينظر: األم    (٢)

ينظر: المحلى ٤١٢٤١٢/٨، واإلحكام في أصول األحكام البن حزم ، واإلحكام في أصول األحكام البن حزم ٨/٢ ٢٤٢٤. .  ينظر: المحلى    (٣)
بدائع الصنائع ١٧٢١٧٢/٥. .  بدائع الصنائع   اإلحكام ٢/٥. . (٤)  اإلحكام    (٥)
سورة المائدة، اآلية: ١. .  سورة المائدة، اآلية:    (٦)

ينظر: مجموع الفتاو ١٤٦١٤٦/٢٩٢٩، والقواعد النورانية ص، والقواعد النورانية ص١٩٢١٩٢، ، ١٩٨١٩٨. .    ينظر: مجموع الفتاو  (٧)
في  ليست  شروطًا  يشترطون  أقوام  بال  «ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قالت:  في   ليست  شروطًا  يشترطون  أقوام  بال  «ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قالت:  عائشة   كحديث  عائشة   كحديث   (٨)
كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله الله 
أحق، وشرط الله أوثق». أخرجه البخاري أحق، وشرط الله أوثق». أخرجه البخاري ٧٥٩٧٥٩/٢ ( (٢٠٦٠٢٠٦٠)، كتاب البيوع، باب إذا اشترط )، كتاب البيوع، باب إذا اشترط 

 = =شروطًا في البيع ال تحل، ومسلم شروطًا في البيع ال تحل، ومسلم ١١٤١١١٤١/٢ ( (١٥٠٤١٥٠٤)، كتاب العتق، باب إنما الوالء )، كتاب العتق، باب إنما الوالء 



١٤٦١٤٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الذي منع منه كتاب الله فهو باطل ال يحل الوفاء به.الذي منع منه كتاب الله فهو باطل ال يحل الوفاء به.
ما رواه عقبة بن عامر  أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال:  أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إن أحق الشروط «إن أحق الشروط  ما رواه عقبة بن عامر -   -٢
وأخبر  بالشروط،  بالوفاء  فأمر  وأخبر .  بالشروط،  بالوفاء  فأمر  الفروج»(١).  به  استحللتم  ما  به  توفوا  الفروج»أن  به  استحللتم  ما  به  توفوا  أن 
أن أحقها بالوفاء شروط النكاح، وهذا لفظ عام يشمل كل شرط التزمه أن أحقها بالوفاء شروط النكاح، وهذا لفظ عام يشمل كل شرط التزمه 
ا. ودعو أن المراد بالشروط  ا. ودعو أن المراد بالشروط المكلف، والوفاء ال يكون إال ما كان جائزً المكلف، والوفاء ال يكون إال ما كان جائزً
هنا التي أمر الله تعالى أن يستحل بها الفروج؛ كالصداق والنفقة والكسوة هنا التي أمر الله تعالى أن يستحل بها الفروج؛ كالصداق والنفقة والكسوة 
ونحوها هو مخالف لظاهر الحديث، وتخصيص لعمومه من غير دليل. ونحوها هو مخالف لظاهر الحديث، وتخصيص لعمومه من غير دليل. 
قال ابن القيم: «وأما تخصيصها فال وجه له، وهو يتضمن إبطال ما دلّت قال ابن القيم: «وأما تخصيصها فال وجه له، وهو يتضمن إبطال ما دلّت 

عليه من العموم، وذلك غير جائز إال ببرهان من الله ورسوله»عليه من العموم، وذلك غير جائز إال ببرهان من الله ورسوله»(٢).
الشروط»(٣)(٤). .  عند  الحقوق  «مقاطع  قال:  أنه  الشروط»  عند  الحقوق  «مقاطع  قال:  أنه  عمر   عن  جاء  وقد  عمر -  عن  جاء  وقد   -٣
لمن أعتق، أو ما في هذا المعنى من نحو حديث: «من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد».  لمن أعتق، أو ما في هذا المعنى من نحو حديث: «من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد». =   =
على  اصطلحوا  إذا  باب  الصلح،  كتاب  على )،  اصطلحوا  إذا  باب  الصلح،  كتاب   ،(٢٥٥٠٢٥٥٠) ) ٩٥٩٩٥٩/٢ صحيحه  في  البخاري  صحيحه أخرجه  في  البخاري  أخرجه 
األقضية،  كتاب  األقضية، )  كتاب   (١٧١٨١٧١٨)  )  ١٣٤٣١٣٤٣/٣ صحيحه  في  ومسلم  مردود،  فالصلح  جور  صحيحه صلح  في  ومسلم  مردود،  فالصلح  جور  صلح 

باب باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور.نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور.
المهر  في  الشروط  باب  النكاح،  كتاب  المهر )،  في  الشروط  باب  النكاح،  كتاب   ،(٢٥٧٢٢٥٧٢)  )  ٩٧٠٩٧٠/٢ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (١)
الرجل  في  باب  النكاح،  كتاب  الرجل )،  في  باب  النكاح،  كتاب   ،(٢١٣٩٢١٣٩) )  ٢٤٤٢٤٤/٢ سننه  في  داود  وأبو  النكاح،  عقدة  سننه عند  في  داود  وأبو  النكاح،  عقدة  عند 

يشترط لها دارها. يشترط لها دارها. 
إعالم الموقعين ٣٤٨٣٤٨/١. .  إعالم الموقعين    (٢)

قوله: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، مقاطع جمع مقطع، وهو في األصل موضع القطع،  قوله: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، مقاطع جمع مقطع، وهو في األصل موضع القطع،    (٣)
والمراد هنا مجال قطعها ومواقف انتهائها عند الشروط المشروعة.والمراد هنا مجال قطعها ومواقف انتهائها عند الشروط المشروعة.

صحيح  بشرح  الباري  ومنحة  صحيح ،  بشرح  الباري  ومنحة   ،٢٩٨٢٩٨/١٣١٣ البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة  انظر:  البخاري   صحيح  شرح  القاري  عمدة  انظر:   
البخاري البخاري ٥١١٥١١/٥، ، ٣٨٠٣٨٠/٨.

أخرجه البخاري في صحيحه ٩٧٠٩٧٠/٢، معلقًا وبوب به في كتاب الشروط باب الشروط في ، معلقًا وبوب به في كتاب الشروط باب الشروط في  أخرجه البخاري في صحيحه    (٤)
المهر عند عقدة النكاح، وسعيد بن منصور في سننه المهر عند عقدة النكاح، وسعيد بن منصور في سننه ٢١١٢١١/١ ( (٦٦٢٦٦٢) كتاب النكاح، باب ) كتاب النكاح، باب 

ما ما جاء في الشروط في النكاح. ووصله ابن حجر في تغليق التعليق جاء في الشروط في النكاح. ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣٩٣٣٩٣/٣. . 



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٤٧١٤٧

فألزم عمر فألزم عمر  الرجلَ بما شرط عليه في العقد ورضي به، فدل على  الرجلَ بما شرط عليه في العقد ورضي به، فدل على 
الصحابة  عند  العمل  عليه  وأن  والصحة.  الجواز  الشروط  في  الصحابة األصل  عند  العمل  عليه  وأن  والصحة.  الجواز  الشروط  في  األصل  أن أن 
ر  نكَ يُ ر ولم  نكَ يُ ولم  بيوعهم  في  يشترطون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لدن  من  بيوعهم والناس  في  يشترطون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لدن  من  والناس   . .
عليهم، وقد جاء في عليهم، وقد جاء في صحيح البخاريصحيح البخاري أن البراء بن عازب قال: (جاء  أن البراء بن عازب قال: (جاء 
لعازب:  فقال   ، رحالً منه   فاشتر منزله،  في  أبي  لعازب: إلى  فقال   ، رحالً منه   فاشتر منزله،  في  أبي  إلى  بكر بكر   أبو أبو 

ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه)ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه)(١).
مقصدها  والعقود  مصلحة،  فيه  ما  اشتراط  من  مانع  يمنع  لم  وهكذا  مقصدها   والعقود  مصلحة،  فيه  ما  اشتراط  من  مانع  يمنع  لم  وهكذا   
وشرط  فال،  وإال  مضى  مصلحة  فيه  كان  فما  النفع،  وجلب  وشرط المصلحة  فال،  وإال  مضى  مصلحة  فيه  كان  فما  النفع،  وجلب  المصلحة 
البيع هو التراضي، ورفع الحرج والمشقة، وترك االشتراط يؤدي إلبطال البيع هو التراضي، ورفع الحرج والمشقة، وترك االشتراط يؤدي إلبطال 

كثير من معامالت الناس بدون دليل.كثير من معامالت الناس بدون دليل.
وإذا تبين أن األصل في الشروط الجواز والصحة، فيكون المعتبر من الشروط وإذا تبين أن األصل في الشروط الجواز والصحة، فيكون المعتبر من الشروط 

في إجارة الموصوف في الذمة هو ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.في إجارة الموصوف في الذمة هو ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠١٢٠١/٤ ( (٣٦٣٦/٥)، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم.)، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم. أخرجه البخاري في صحيحه    (١)



١٤٨١٤٨



١٤٩١٤٩

شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمةشروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة(١)

معناهامعناها: أنْ يشترط أحد المتعاقدين على اآلخر شرطًا من مقتضى العقد ولوازمه، : أنْ يشترط أحد المتعاقدين على اآلخر شرطًا من مقتضى العقد ولوازمه، 
شرط  ألنه  شيئًا؛  يفيد  ال  اشتراطه  وعدم  فاشتراطه  الشرع،  بمقتضى  العقد  يطلبه  شرط أي:  ألنه  شيئًا؛  يفيد  ال  اشتراطه  وعدم  فاشتراطه  الشرع،  بمقتضى  العقد  يطلبه  أي: 

يجب بنفس العقديجب بنفس العقد(٢).
مثالهامثالها: أن يشترط المستأجر على المؤجر أن يسلمه العين المؤجرة أو أن يمكنه : أن يشترط المستأجر على المؤجر أن يسلمه العين المؤجرة أو أن يمكنه 
من االنتفاع بها، أو يشترط المؤجر على المســتأجر أال يزيد في االنتفاع على المدة، من االنتفاع بها، أو يشترط المؤجر على المســتأجر أال يزيد في االنتفاع على المدة، 

وهكذا.وهكذا.
حكم هذا الرشط:حكم هذا الرشط:

اتفق األئمة األربعة على صحة هذا الشرط وصحة العقد معه؛ ألن العقد اتفق األئمة األربعة على صحة هذا الشرط وصحة العقد معه؛ ألن العقد يقتضي يقتضي 
هذا الشرط ولو لم يشترط فيه، فهو موضع اتفاق في جميع العقود من البيوع واألنكحة هذا الشرط ولو لم يشترط فيه، فهو موضع اتفاق في جميع العقود من البيوع واألنكحة 

وغيرها بين الفقهاء الحنفيةوغيرها بين الفقهاء الحنفية(٣) والمالكية والمالكية(٤) والشافعية والشافعية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦).
كعدمه،  ووجوده  العقد،  لمقتضى  تأكيد  أنه  الشرط  هذا  صحة  على  كعدمه، ويدل  ووجوده  العقد،  لمقتضى  تأكيد  أنه  الشرط  هذا  صحة  على  ويدل 

؛ بإثبات الشرع له. ؛ بإثبات الشرع له.فهو شرط ثابت بدون اشتراطٍ فهو شرط ثابت بدون اشتراطٍ

ينظر: الروض المربع ٥٨٥٨/٢. ينظر: الروض المربع   ينظر: اإلنصاف ١٦٧١٦٧/٥. . (١)  ينظر: اإلنصاف    (٢)
ينظر: المبسوط ١٤١٤/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٥١٩٥/٤. .  ينظر: المبسوط    (٣)

ينظر: حاشية الدسوقي ٦٥٦٥/٣، وبلغة السالك ، وبلغة السالك ٣٣٣٣/٢. .  ينظر: حاشية الدسوقي    (٤)
ينظر: المجموع ٣٦٢٣٦٢/٩، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٤٠٣٤٠٣/٣. .  ينظر: المجموع    (٥)

ينظر: الشرح الكبير ٣٤٦٣٤٦/٢، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣٤٠٣٤٠/٤. .  ينظر: الشرح الكبير    (٦)



١٥٠١٥٠



١٥١١٥١

الشروط التي من مصلحة العقدالشروط التي من مصلحة العقد

معناهامعناها: أنْ يشترط أحد المتعاقدين على اآلخر شرطًا ال يقتضيه العقد وال ينافيه، : أنْ يشترط أحد المتعاقدين على اآلخر شرطًا ال يقتضيه العقد وال ينافيه، 
ولكنه يؤكد موجب العقد ويوثقه، ففي اشتراطه تحقيق مصلحة العقد، وتحقيق منفعة ولكنه يؤكد موجب العقد ويوثقه، ففي اشتراطه تحقيق مصلحة العقد، وتحقيق منفعة 

للمشترط، حيث يطمئن الستيفاء حقه.للمشترط، حيث يطمئن الستيفاء حقه.
مثالهامثالها: أن يشترط األجير على المستأجر ضامنًا لتسليم األجرة له، أو أن يشترط : أن يشترط األجير على المستأجر ضامنًا لتسليم األجرة له، أو أن يشترط 
المستأجر على األجير أن ينجز العمل خالل يومين، أو أن يكون العمل بالمواصفات المستأجر على األجير أن ينجز العمل خالل يومين، أو أن يكون العمل بالمواصفات 

المطلوبة وإال فله الخيار، أو يشترط على األجير تأجيل دفع األجرة.المطلوبة وإال فله الخيار، أو يشترط على األجير تأجيل دفع األجرة.
حكم هذا النوع من الشروط:حكم هذا النوع من الشروط:

اتفق األئمة األربعة على صحة هذا النوع من الشروط ولزومه ووجوب الوفاء اتفق األئمة األربعة على صحة هذا النوع من الشروط ولزومه ووجوب الوفاء 
بهبه(١)، ويدل على ذلك ما يلي:، ويدل على ذلك ما يلي:

قوله تعالى: نث   !   "   #   $   %   &   '   )   (    قوله تعالى: -   -١
مث(٣)، ،  نث   (   *       تعالى:  قوله  الرهن  وفي  تعالى: ،  قوله  الرهن  وفي  مث(٢)،        *

وفي الكفالة قوله تعالى: وفي الكفالة قوله تعالى: نث   Ê   É      مث(٤).

 ، ،٨٠٨٠/٥ خليل  مختصر  وشرح  خليل ،  مختصر  وشرح   ،٣٧٥٣٧٥/٤ واإلكليل  والتاج  واإلكليل ،  والتاج   ،١٧٢١٧٢/٥ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (١)
وحواشي الشرواني وحواشي الشرواني ٣٠٥٣٠٥/٤، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٣٤٠٣٤٠/٤.

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٢٢٨٢. .  سورة البقرة، اآلية:    (٢)
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٣٢٨٣. .  سورة البقرة، اآلية:   سورة آل عمران، اآلية: ٣٧٣٧. . (٣)  سورة آل عمران، اآلية:    (٤)



١٥٢١٥٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ـة إلى  أن هـذا الشـرط تدعـو إليـه الحاجة، وال شـك أن حاجـة الناس ماسَّ ـة إلى -  أن هـذا الشـرط تدعـو إليـه الحاجة، وال شـك أن حاجـة الناس ماسَّ  -٢
ة إذا عرف عـن أحد المتعاقديـن المماطلة وعدم  ة إذا عرف عـن أحد المتعاقديـن المماطلة وعدم مثـل هذا الشـرط، وخاصَّ مثـل هذا الشـرط، وخاصَّ

بالحقوق. بالحقوق.الوفـاء  الوفـاء 
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(١). قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: -   -٣

ا من حديد(٢). ا من يهودي ورهنه درعً اشتر النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعامً ا من حديد-  ا من يهودي ورهنه درعً اشتر النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعامً  -٤
املطلب األول: الرشوط الوصفية.املطلب األول: الرشوط الوصفية.

معناهامعناها: أن يشترط العاقد صفة مقصودة في المعقود عليه يريدها بعينها.: أن يشترط العاقد صفة مقصودة في المعقود عليه يريدها بعينها.
مثالهامثالها: أن يشــترط المســتأجر على المؤجر - مثالً - أن تكون شقته السكنية : أن يشــترط المســتأجر على المؤجر - مثالً - أن تكون شقته السكنية 
بمســاحات معينة، كأن تكون غرفة النوم بشــكل كذا، أو أن يشــترط المستأجر على بمســاحات معينة، كأن تكون غرفة النوم بشــكل كذا، أو أن يشــترط المستأجر على 
المؤجر أن يكون ســفره على طائرة بمواصفات كذا وكذا. أو أن يشترط المؤجر على المؤجر أن يكون ســفره على طائرة بمواصفات كذا وكذا. أو أن يشترط المؤجر على 

المستأجر أن تكون األجرة دنانير بحرينية.المستأجر أن تكون األجرة دنانير بحرينية.
حكم هذا الشرطحكم هذا الشرط: ال يخلو هذا الشرط من ثالث حاالت: : ال يخلو هذا الشرط من ثالث حاالت: 

الحالة األولىالحالة األولى: أن يحصل العاقد على ما شرطه من األوصاف، فيكون قد حصل : أن يحصل العاقد على ما شرطه من األوصاف، فيكون قد حصل   
على مراده من العقد، ومن ثَمّ يصح العقد باتفاق العلماءعلى مراده من العقد، ومن ثَمّ يصح العقد باتفاق العلماء(٣).

الحالة الثانيةالحالة الثانية: أن يتخلف الوصف المقصود، وتتأثر اإلجارة بنقصان الوصف، : أن يتخلف الوصف المقصود، وتتأثر اإلجارة بنقصان الوصف،   
فهنا يكون للعاقد الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه.فهنا يكون للعاقد الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه.

والترمذي  الصلح،  في  باب  األقضية،  كتاب  والترمذي )،  الصلح،  في  باب  األقضية،  كتاب   ،(٣٥٩٤٣٥٩٤)  )  ٣٠٤٣٠٤/٣ سننه  في  داود  أبو  أخرجه  سننه   في  داود  أبو  أخرجه   (١)
في سننه في سننه ٦٣٤٦٣٤/٣ ( (١٣٥٢١٣٥٢)، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الصلح بين )، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الصلح بين 

الناس وقال: هذا حديث حسن صحيح.الناس وقال: هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه ٧٣٨٧٣٨/٢ ( (١٩٩٠١٩٩٠)، كتاب البيوع، باب شراء الحوائج بنفسه.)، كتاب البيوع، باب شراء الحوائج بنفسه. أخرجه البخاري في صحيحه    (٢)

ومغني  ومغني ،   ،١٠٨١٠٨/٣ الدسوقي  حاشية  بهامش  الكبير  والشرح  الدسوقي ،  حاشية  بهامش  الكبير  والشرح   ،١٧١١٧١/٥ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (٣)
 . .٣٩٤٣٩٤/٤ قاسم  البن  المربع  الروض  وحاشية  قاسم ،  البن  المربع  الروض  وحاشية   ،١٨٩١٨٩/٣ القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٣٤٣٤/٢ المحتاج المحتاج 
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وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).
فقدها  يعدُّ  مما  مقصودة  صفة  المبيع  في  المشتري  شرط  قدامة: «إذا  ابن  قال  فقدها   يعدُّ  مما  مقصودة  صفة  المبيع  في  المشتري  شرط  قدامة: «إذا  ابن  قال   
عيبًا صح اشتراطه، وصارت مستحقة، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، مثل عيبًا صح اشتراطه، وصارت مستحقة، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، مثل 
ا ... أو يشترط في الدابة أن تكون همالجة(٥)، ،  ا فبان كافرً ا ... أو يشترط في الدابة أن تكون همالجةأن يشترط العبد مسلمً ا فبان كافرً أن يشترط العبد مسلمً
الفسخ  خيار  فله  اشترطه  ما  خالف  بان  فمتى  هذا،  أشبه  وما  ا،  صيودً الفسخ والفهد  خيار  فله  اشترطه  ما  خالف  بان  فمتى  هذا،  أشبه  وما  ا،  صيودً والفهد 
ا؛ ألنه  ا؛ ألنه والرجوع بالثمن، أو الرضا به، وال شيء له، وال نعلم عنهم في هذا خالفً والرجوع بالثمن، أو الرضا به، وال شيء له، وال نعلم عنهم في هذا خالفً

ا مرغوبًا فيه، فصار بالشرط مستحقا»(٦). ا مرغوبًا فيه، فصار بالشرط مستحقا»شرط وصفً شرط وصفً
ا وتحقق أفضل منه؛ كأن يشترط أن يكون  ا مقصودً ا وتحقق أفضل منه؛ كأن يشترط أن يكون : إذا شرط وصفً ا مقصودً الحالة الثالثة: إذا شرط وصفً الحالة الثالثة   
مقعده في الطائرة في الدرجة السياحية فبان في الدرجة األولى، أو يشترط أن مقعده في الطائرة في الدرجة السياحية فبان في الدرجة األولى، أو يشترط أن 
يكون الطبيب الذي سيعالجه أخصائيا فبان استشاريا، أو شرط أن تكون غرفة يكون الطبيب الذي سيعالجه أخصائيا فبان استشاريا، أو شرط أن تكون غرفة 
ا، ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في  ا، ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في  مترً ا فبانت ١٠١٠×٢٥٢٥ مترً ا فبانت  مترً النوم النوم ١٠١٠×٢٠٢٠ مترً

هذه الحالة على قولين:هذه الحالة على قولين:
القول األولالقول األول: إنه ال خيار له.: إنه ال خيار له.

وبه قال الحنابلة في إحد الروايتين، وهو المذهبوبه قال الحنابلة في إحد الروايتين، وهو المذهب(٧).
قال ابن قدامة: «فأما إن شرط صفة مقصودة فبانت بخالفها، مثل أن يشترطها قال ابن قدامة: «فأما إن شرط صفة مقصودة فبانت بخالفها، مثل أن يشترطها 

ينظر: بدائع الصنائع ١٧٢١٧٢/٥. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)
ينظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١٠٨١٠٨/٣. .  ينظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي    (٢)

ينظر: مغني المحتاج ٣٤٣٤/٢. .  ينظر: مغني المحتاج    (٣)
ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم ٣٩٤٣٩٤/٤. .  ينظر: حاشية الروض المربع البن قاسم    (٤)

الهملجة: حسن سير الدابة، ومشيها مشية سهلة في سرعة. ينظر: المصباح المنير ص٢٤٥٢٤٥. .  الهملجة: حسن سير الدابة، ومشيها مشية سهلة في سرعة. ينظر: المصباح المنير ص   (٥)
المغني ١١٧١١٧/٤. المغني    (٦)

ينظر: المغني ١٧١١٧١/٤. .  ينظر: المغني    (٧)
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سبطةسبطة(١) فبانت جعدة فبانت جعدة(٢) أو جاهلة فبانت عالمة، فال خيار له» أو جاهلة فبانت عالمة، فال خيار له»(٣).
القول الثانيالقول الثاني: إن له الخيار. : إن له الخيار. 

وهذا قول المالكيةوهذا قول المالكية(٤)، والشافعية في الصحيح، والشافعية في الصحيح(٥)، والرواية األخر عند ، والرواية األخر عند 
الحنابلةالحنابلة(٦).

• األدلة: األدلة:
دليل أصحاب القول األول:دليل أصحاب القول األول:

ا؛ حيث وجدت صفة مرغوبة أفضل من الصفة  ا؛ حيث وجدت صفة مرغوبة أفضل من الصفة أن المؤجر زاد المســتأجر خيرً أن المؤجر زاد المســتأجر خيرً
التي شرطها، فليس له الفسخالتي شرطها، فليس له الفسخ(٧).

المناقشةالمناقشة: يناقش هذا بأن المستأجر له رغبة معينة في هذه الصفة، وهو ال يريد : يناقش هذا بأن المستأجر له رغبة معينة في هذه الصفة، وهو ال يريد 
هذه  في  مصلحته   ير وقد  يريد،  ال  ما  قبول  على  يجبره  أن  ألحد  وليس  شرط،  هذه ما  في  مصلحته   ير وقد  يريد،  ال  ما  قبول  على  يجبره  أن  ألحد  وليس  شرط،  ما  إال إال 
الصفة وال يراها غيره مصلحة، فيؤدي هذا إلى انعدام الرضا، وإذا انعدم الرضا بطل العقد.الصفة وال يراها غيره مصلحة، فيؤدي هذا إلى انعدام الرضا، وإذا انعدم الرضا بطل العقد.

دليل أصحاب القول الثاني:دليل أصحاب القول الثاني:
ا، فال بد من اعتباره؛ وذلك كاشتراط أن تكون األمة األمة  ا صحيحً ا، فال بد من اعتباره؛ وذلك كاشتراط أن تكون أن للعاقد فيه قصدً ا صحيحً أن للعاقد فيه قصدً
لعجزه  ثيبًا  تكون  أن  اشتراط  أو  وغيرهم،  المسلمين  لخدمة  صالحة  لكونها  لعجزه كافرة  ثيبًا  تكون  أن  اشتراط  أو  وغيرهم،  المسلمين  لخدمة  صالحة  لكونها  كافرة 

عن عن البكرالبكر(٨)، ونحوه، فإن هذا قصد صحيح معتبر.، ونحوه، فإن هذا قصد صحيح معتبر.
السبطة الشعر: المسترسلة الشعر. ينظر: المصباح المنير ص٣٩٣٩. .  السبطة الشعر: المسترسلة الشعر. ينظر: المصباح المنير ص   (١)

جعودة الشعر: إذا كان فيه التواء وتقبض. وهو خالف المسترسل. ينظر: المصباح المنير ص٣٩٣٩. .  جعودة الشعر: إذا كان فيه التواء وتقبض. وهو خالف المسترسل. ينظر: المصباح المنير ص   (٢)
المغني ١٧١١٧١/٤. .  المغني    (٣)

ينظر: مواهب الجليل ٤٢٧٤٢٧/٤. .  ينظر: مواهب الجليل    (٤)
ينظر: روضة الطالبين ٤٥٨٤٥٨/٣، ، ٤٥٩٤٥٩. .  ينظر: روضة الطالبين   ينظر: اإلنصاف ٣٤١٣٤١/٤، ، ١٦٨١٦٨/٨. . (٥)  ينظر: اإلنصاف    (٦)

ينظر: المبدع ٥٣٥٣/٤. .  ينظر: المبدع   ينظر: المغني ١٧١١٧١/٤. . (٧)  ينظر: المغني    (٨)
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الترجيحالترجيح: الراجــح - والله أعلم - هو القول الثاني؛ ألن العاقد اشــترط هذا : الراجــح - والله أعلم - هو القول الثاني؛ ألن العاقد اشــترط هذا 
الوصف لمصلحة يريدها، وهو ال يريد غيرها وإن تحقق أفضل منه، وال يدخل شيء الوصف لمصلحة يريدها، وهو ال يريد غيرها وإن تحقق أفضل منه، وال يدخل شيء 
فــي ملكه إال برضاه، ثم إن الناس يختلفون فــي تفضيل الوصف، فما يعتبره بعضهم فــي ملكه إال برضاه، ثم إن الناس يختلفون فــي تفضيل الوصف، فما يعتبره بعضهم 
، واألصل الوفاء بالعقد على ما شرطه؛ ألن المؤمنين  ، واألصل الوفاء بالعقد على ما شرطه؛ ألن المؤمنين فاضالً قد يعتبره آخرون مفضوالً فاضالً قد يعتبره آخرون مفضوالً

عند شروطهم.عند شروطهم.
املطلب الثاين: الرشوط التوثيقية.املطلب الثاين: الرشوط التوثيقية.

معناهامعناها: هي ما يشترطه العاقد من شروط لتوثيق الدين في ذمة المدين ولضمان : هي ما يشترطه العاقد من شروط لتوثيق الدين في ذمة المدين ولضمان 
الحقوق، والشــروط التوثيقية أنواع، من أهمها: الرهن، والكفالة. وسأكتفي بالكالم الحقوق، والشــروط التوثيقية أنواع، من أهمها: الرهن، والكفالة. وسأكتفي بالكالم 
عنهما وعالقتهما بإجارة الموصوف في الذمة؛ ألنهما من أكثر ما يســتعمل في توثيق عنهما وعالقتهما بإجارة الموصوف في الذمة؛ ألنهما من أكثر ما يســتعمل في توثيق 

التعامالت المالية في المؤسسات والشركات المعاصرة.التعامالت المالية في المؤسسات والشركات المعاصرة.
الفرع األول: الرهن.الفرع األول: الرهن.

تعريف الرهن:تعريف الرهن:
ثبات  على  يدل  أصل  والنون،  والهاء  فارس: «الراء  ابن  قال  ثبات :  على  يدل  أصل  والنون،  والهاء  فارس: «الراء  ابن  قال  اللغة:  في  اللغةالرهن  في  الرهن 

شيء يمسك بحق أو غيره، والشيء الراهن الثابت الدائم»شيء يمسك بحق أو غيره، والشيء الراهن الثابت الدائم»(١).
والرهن في االصطالحوالرهن في االصطالح: «توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها»: «توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها»(٢)، ، 
وقيل: جعل عين مال وثيقة بدين يســتوفى منها عند تعذر وفائهوقيل: جعل عين مال وثيقة بدين يســتوفى منها عند تعذر وفائه(٣) وقيل: جعل عين مالية  وقيل: جعل عين مالية 

وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاءوثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء(٤). . 
مقاييس اللغة ٤٥٢٤٥٢/٢. مقاييس اللغة    (١)

كشاف القناع ٣٢٠٣٢٠/٣، وكشف المخدرات ، وكشف المخدرات ٤١٨٤١٨/١. .  كشاف القناع    (٢)
أسنى المطالب ١٤٤١٤٤/٢، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ١٢١١٢١/٢. .  أسنى المطالب    (٣)

الموسوعة الفقهية ١٧٥١٧٥/٢٣٢٣. الموسوعة الفقهية    (٤)
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من أدلة مشروعية اشتراط الرهن:من أدلة مشروعية اشتراط الرهن:
استدلوا على جواز هذا الشرط بما يلي:استدلوا على جواز هذا الشرط بما يلي:

قوله تعالى: نث   "   #   $   %   &   '   )   (   *      مث(١). .  قوله تعالى: -   -١
وجه الداللة: قوله: : قوله: نث   (      مث أي فارهنوا، واقبضوا، وهو صريح في  أي فارهنوا، واقبضوا، وهو صريح في  وجه الداللة   

جوازهجوازه(٢).
ا من يهودي  ا من يهودي : «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اشتر طعامً : «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اشتر طعامً ما روي عن عائشة  ما روي عن عائشة -   -٢

ا من حديد»(٣). .  ا من حديد»أجل، ورهنه درعً إلى إلى أجل، ورهنه درعً
اإلجماع؛ فقد أجمعت األمة على مشروعية الرهن، وتعاملت به من لدن لدن  اإلجماع؛ فقد أجمعت األمة على مشروعية الرهن، وتعاملت به من -   -٣

زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى يومنا هذا، ولم ينكره أحد.زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى يومنا هذا، ولم ينكره أحد.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز وانفرد  قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز وانفرد    
مجاهد فقال: ال يجوز في الحضر»مجاهد فقال: ال يجوز في الحضر»(٤). وقال ابن قدامة: «فأجمع المسلمون . وقال ابن قدامة: «فأجمع المسلمون 

على جواز الرهن في الجملة»على جواز الرهن في الجملة»(٥).
حكم اشتراط الرهن في إجارة الموصوف في الذمة:حكم اشتراط الرهن في إجارة الموصوف في الذمة:

ا؛ لما تقدم من أدلة مشروعيته، وبناءً عليه فإنه يجوز الرهن  ا؛ لما تقدم من أدلة مشروعيته، وبناءً عليه فإنه يجوز الرهن الرهن جائز شــرعً الرهن جائز شــرعً
في عقــد إجارة الموصوف في الذمة؛ لتوثقته، وقد اتفق الفقهاء على جواز اشــتراط في عقــد إجارة الموصوف في الذمة؛ لتوثقته، وقد اتفق الفقهاء على جواز اشــتراط 

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٣٢٨٣. .  سورة البقرة، اآلية:    (١)
يد  في  أي  مقبوضة؛  رهان  الكتابة  بدل  فيكن  أي:  يد ،  في  أي  مقبوضة؛  رهان  الكتابة  بدل  فيكن  أي:  مث،        *    ) نث    كثير:  ابن  قال  كثير:   ابن  قال   (٢)
صاحب الحق، وقد استدل بقوله: صاحب الحق، وقد استدل بقوله: نث   (   *      مث على أن الرهن ال يلزم إال بالقبض.  على أن الرهن ال يلزم إال بالقبض. 

تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير ٥١٢٥١٢/٢.
تقدم تخريجه ص١٥٢١٥٢. تقدم تخريجه ص   (٣)

اإلجماع ص٩٦٩٦. اإلجماع ص   (٤)
المغني ٢١٥٢١٥/٤، وانظر: اإلجماع ص، وانظر: اإلجماع ص٩٦٩٦. .  المغني    (٥)
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ا، قال ابن قدامة:  ا، قال ابن قدامة: الرهن في البيع، فيلحق به اشتراطه في اإلجارة إذا كان الرهن معلومً الرهن في البيع، فيلحق به اشتراطه في اإلجارة إذا كان الرهن معلومً
«البيع بشــرط الرهن أو الضمين صحيح، والشــرط صحيح؛ ألنه من مصلحة العقد، «البيع بشــرط الرهن أو الضمين صحيح، والشــرط صحيح؛ ألنه من مصلحة العقد، 

ا»(١). ا إذا كان معلومً ا»غير منافٍ لمقتضاه، وال نعلم في صحته خالفً ا إذا كان معلومً غير منافٍ لمقتضاه، وال نعلم في صحته خالفً
الفرع الثاين: الكفالة.الفرع الثاين: الكفالة.

تعريف الكفالة:تعريف الكفالة:
الكفالة لغةالكفالة لغة: قال ابن فارس: «الكاف والفاء والالم أصل صحيح يدل على : قال ابن فارس: «الكاف والفاء والالم أصل صحيح يدل على تضمن تضمن 
الشيء للشيء، من ذلك الكِفْل: كساء يدار حول سنام البعير ... ومن الباب الكفيل، الشيء للشيء، من ذلك الكِفْل: كساء يدار حول سنام البعير ... ومن الباب الكفيل، 

فَل به يكفُل كفالة والكافِل الذي يكفل إنسانًا يعوله»(٢). فَل به يكفُل كفالة والكافِل الذي يكفل إنسانًا يعوله»وهو الضامن، تقول: كَ وهو الضامن، تقول: كَ
ا الختالفهم  ا الختالفهم : اختلف الفقهاء في تعريــف الكفالة تبعً الكفالة في االصطالحالكفالة في االصطالح: اختلف الفقهاء في تعريــف الكفالة تبعً

فيما فيما يترتب عليها من آثار.يترتب عليها من آثار.
فعرفها جمهور الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في المطالبة بنفس فعرفها جمهور الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في المطالبة بنفس 

أو دين أو عينأو دين أو عين(٣). وهي عندهم ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال. وهي عندهم ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال(٤).
وعرفها جمهور الفقهاء من المالكيةوعرفها جمهور الفقهاء من المالكية(٥) والشافعية والشافعية(٦) في المشهور والحنابلة في المشهور والحنابلة(٧) 

بأنها:بأنها:
المغني ٥٠٠٥٠٠/٦. المغني    (١)

ينظر: مقاييس اللغة ١٨٧١٨٧/٥. ينظر: مقاييس اللغة    (٢)
بداية المبتدي ١٤٥١٤٥/١. .  بداية المبتدي    (٣)

ينظر: ملتقى األبحر ١٧٢١٧٢/١، وقال في الهداية: «واألول هو األصح».، وقال في الهداية: «واألول هو األصح». ينظر: ملتقى األبحر    (٤)
ينظر: المدونة الكبر ٢٥٢٢٥٢/١٣١٣، والتلقين ، والتلقين ٤٤٤٤٤٤/٢، والقوانين الفقهية ، والقوانين الفقهية ٢١٣٢١٣/١، وحاشية ، وحاشية    ينظر: المدونة الكبر  (٥)

الدسوقي الدسوقي ٣٢٩٣٢٩/٣. . 
ينظر: إعانة الطالبين ٧٨٧٨/٣، ومنهاج الطالبين ص، ومنهاج الطالبين ص٦٢٦٢، وكفاية األخيار ص، وكفاية األخيار ص٢٦٨٢٦٨. ينظر: إعانة الطالبين    (٦)

ينظر: المبدع ٢٦٢٢٦٢/٤، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي ٢٠٩٢٠٩/٥، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ١٣٠١٣٠/٢. .  ينظر: المبدع    (٧)
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 التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه(١).
فاألحنــاف أطلقوا الكفالة على كفالة المال والوجهفاألحنــاف أطلقوا الكفالة على كفالة المال والوجه(٢)، والشــافعية ال يفرقون ، والشــافعية ال يفرقون 
ا كما عرفت  ا كما عرفت بينهما إال عرفًــا، قال الدمياطــي: «الكفالة ترادف الضمان لغة وشــرعً بينهما إال عرفًــا، قال الدمياطــي: «الكفالة ترادف الضمان لغة وشــرعً
ا عينًا كان أو دينًا، والكفالة بالبدن»(٣). ا عينًا كان أو دينًا، والكفالة بالبدن»وتغايره عرفًا؛ إذ هو خص الضمان بالمال مطلقً وتغايره عرفًا؛ إذ هو خص الضمان بالمال مطلقً
وأما عند الحنابلة: فالضمان يكون التزام حق في ذمة شخص آخر أو كما قالوا: وأما عند الحنابلة: فالضمان يكون التزام حق في ذمة شخص آخر أو كما قالوا: 
هو هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمــون عنه في التزام دينهضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمــون عنه في التزام دينه(٤)، والكفالة التزام ، والكفالة التزام بحضور بحضور 

بدن المكفول إلى مجلس الحكمبدن المكفول إلى مجلس الحكم(٥)، كما قالوا: الكفالة ببدن من عليه حق مالي، كما قالوا: الكفالة ببدن من عليه حق مالي(٦).
ومما سبق تتبين العالقة بين الكفالة والضمان، وأن الفقهاء اختلفوا في تعريف ومما سبق تتبين العالقة بين الكفالة والضمان، وأن الفقهاء اختلفوا في تعريف 

الكفالة بناء على اختالفهم في العالقة بين الضمان والكفالة وفي آثار كل منهما.الكفالة بناء على اختالفهم في العالقة بين الضمان والكفالة وفي آثار كل منهما.
من أدلة مرشوعية اشرتاط الكفالة والضامن: من أدلة مرشوعية اشرتاط الكفالة والضامن: 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الزعيم غارم، والدين مقضي»«الزعيم غارم، والدين مقضي»(٧). قوله ملسو هيلع هللا ىلص: -   -١
ا، وهو الكفيل والضامن،  ا، وهو الكفيل والضامن، : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل الزعيم غارمً وجه الداللةوجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل الزعيم غارمً  

ينظر: الروض المربع ١٨٦١٨٦/٢. .  ينظر: الروض المربع   ينظر: الهداية شرح البداية ٨٧٨٧/٣.(١)  ينظر: الهداية شرح البداية    (٢)
إعانة الطالبين ٧٨٧٨/٣. .  إعانة الطالبين    (٣)

ينظر: الكافي البن قدامة ٢٢٧٢٢٧/٢. ينظر: الكافي البن قدامة    (٤)
ينظر: الكافي البن قدامة ٢٣٤٢٣٤/٢، واإلنصاف ، واإلنصاف ٢٠٩٢٠٩/٥. ينظر: الكافي البن قدامة    (٥)

ينظر: أخصر المختصرات ص١٧٦١٧٦. ينظر: أخصر المختصرات ص   (٦)
أخرجه ابن ماجه في سننه ٨٠٤٨٠٤/٢ ( (٢٤٠٥٢٤٠٥)، كتاب الصدقات، باب الكفالة، والبيهقي في )، كتاب الصدقات، باب الكفالة، والبيهقي في  أخرجه ابن ماجه في سننه    (٧)
سننه الكبر سننه الكبر ٧٢٧٢/٦ ( (١١١٧٤١١١٧٤)، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، وأحمد في )، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، وأحمد في 
حسن،  فهو  حسن، ،  فهو   ،٥٥٥٥٥٥/٢ الباري  فتح  في  حجر  ابن  عنه  وسكت  الباري )،  فتح  في  حجر  ابن  عنه  وسكت   ،(٢٢٣٤٩٢٢٣٤٩) ) ٢٦٧٢٦٧/٥ مسنده مسنده 
تلقاه  به  معمول  ثابت  فالحديث  تلقاه .  به  معمول  ثابت  فالحديث   .٢٤٥٢٤٥/٥ الغليل  إرواء  في  واأللباني  حبان  ابن  الغليل وصححه  إرواء  في  واأللباني  حبان  ابن  وصححه 

   A   @   ?   >   =   <   ;   الفقهاء بالقبول وعليه العمل، ويشهد له قوله تعالى: الفقهاء بالقبول وعليه العمل، ويشهد له قوله تعالى: نث
C   B   مث [يوسف: [يوسف: ٧٢٧٢] أي كفيل غريم.  أي كفيل غريم. 
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مما يدل على مشروعية الضمان والكفالة، وأن الكفيل والضامن يحل مما يدل على مشروعية الضمان والكفالة، وأن الكفيل والضامن يحل 
محل األصيل.محل األصيل.

عن أبي هريرة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: (أنه ذكر رجالً من بني إسرائيل سأل بعض  عن أبي هريرة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: (أنه ذكر رجالً من بني إسرائيل سأل بعض -   -٢
بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى 

.(١)( ا، قال: فائتني بالكفيل قال: كفى بالله كفيالً )بالله شهيدً ا، قال: فائتني بالكفيل قال: كفى بالله كفيالً بالله شهيدً
 ،( )، : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: (ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيالً وجه الداللةوجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: (ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيالً  
وهو واضح في جواز طلب الكفالة والضمان، وشرع من قبلنا شرع لنا وهو واضح في جواز طلب الكفالة والضمان، وشرع من قبلنا شرع لنا 

ما لم يخالف شرعناما لم يخالف شرعنا(٢).
٣- إجماع الصحابة على صحة الكفالة، قال الماوردي في قصة النفر المرتدين - إجماع الصحابة على صحة الكفالة، قال الماوردي في قصة النفر المرتدين 
في زمن ابن مسعود: «واستشار الصحابة في أصحابه فقالوا: يستتابون في زمن ابن مسعود: «واستشار الصحابة في أصحابه فقالوا: يستتابون 
ويكفلون، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم»ويكفلون، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم»(٣). فدل على أن إجماع . فدل على أن إجماع 

الصحابة منعقد على جواز الكفالةالصحابة منعقد على جواز الكفالة(٤).
أخرجه البخاري في صحيحه ٩٥٩٥/٣ ( (٢١٦٩٢١٦٩) كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض ) كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض  أخرجه البخاري في صحيحه    (١)
الضمان،  كتاب  الضمان، )،  كتاب   ،(١١١٩٥١١١٩٥) ) ٧٦٧٦/٦  الكبر سننه  في  البيهقي  وأخرجه  باألبدان،  الكبر والديون  سننه  في  البيهقي  وأخرجه  باألبدان،  والديون 

باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق. باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق. 
ينظر: قواطع األدلة في األصول ٣١١٣١١/١. .  ينظر: قواطع األدلة في األصول    (٢)

في  والحاكم  الرسل،  في  باب  الجهاد،  كتاب  في )،  والحاكم  الرسل،  في  باب  الجهاد،  كتاب   ،(٢٧٦٢٢٧٦٢)  )  ٨٤٨٤/٣ سننه  في  داود  أبو  أخرجه  سننه   في  داود  أبو  أخرجه   (٣)
حديث  هذا  وقال:  والسير،  المغازي  كتاب  حديث )  هذا  وقال:  والسير،  المغازي  كتاب   (٤٣٧٨٤٣٧٨)  )  ٥٤٥٤/٣ الصحيحين  على  الصحيحين المستدرك  على  المستدرك 
كتاب  كتاب )،   ،(٢٢٩٠٢٢٩٠)  )  ٩٥٩٥/٣ صحيحه  في  البخاري  علقه  واألثر  يخرجاه.  ولم  اإلسناد  صحيحه صحيح  في  البخاري  علقه  واألثر  يخرجاه.  ولم  اإلسناد  صحيح 
الحواالت، باب الكفالة في القرض والديون باألبدان وغيرها، وهو صحيح وصله ابن حجر الحواالت، باب الكفالة في القرض والديون باألبدان وغيرها، وهو صحيح وصله ابن حجر 
في تغليق التعليق في تغليق التعليق ٢٨٩٢٨٩/٣ ( (٢٢٩٠٢٢٩٠)، وعزاه للبيهقي، وهو في السنن الكبر للبيهقي )، وعزاه للبيهقي، وهو في السنن الكبر للبيهقي ١٢٧١٢٧/٦ 
(١١٤١٥١١٤١٥)، كتاب الضمان، باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق، قال ابن حجر: (هذا )، كتاب الضمان، باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق، قال ابن حجر: (هذا 

إسناد صحيح، قد أخرج أبو داود بعضه) تغليق التعليق إسناد صحيح، قد أخرج أبو داود بعضه) تغليق التعليق ٢٩١٢٩١/٣.
ا: شرح مشكل اآلثار ٣١٣٣١٣/١١١١. ا: شرح مشكل اآلثار ، وينظر أيضً الحاوي الكبير ٤٦٢٤٦٢/٦، وينظر أيضً الحاوي الكبير    (٤)
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٤- القياس على ضمان ما في الذمة: «لما جاز ضمان ما في الذمة جاز ضمان - القياس على ضمان ما في الذمة: «لما جاز ضمان ما في الذمة جاز ضمان 
ذي الذمة؛ إذ ال فرق بين ضمان الحق وبين ضمان من عليه الحق»ذي الذمة؛ إذ ال فرق بين ضمان الحق وبين ضمان من عليه الحق»(١).

حكم اشرتاط الكفالة والضامن يف إجارة املوصوف يف الذمة:حكم اشرتاط الكفالة والضامن يف إجارة املوصوف يف الذمة:
الصحيح جواز اشــتراط الضمان والكفالة في إجــارة الموصوف في الذمة، الصحيح جواز اشــتراط الضمان والكفالة في إجــارة الموصوف في الذمة، 

وقد نص عليه جماهير العلماء. وقد نص عليه جماهير العلماء. 

الحاوي الكبير ٤٦٢٤٦٢/٦. الحاوي الكبير    (١)



١٦١١٦١

شروط مخالفة لمقتضى العقدشروط مخالفة لمقتضى العقد

متهيد:متهيد:
نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى وجود فرق بين مخالفة مقتضى العقد ومخالفة نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى وجود فرق بين مخالفة مقتضى العقد ومخالفة 
ا  ا مقصود العقد، وبناء على هذا أجاز الشــرط المنافي لمقتضى العقد ما لم يكن مخالفً مقصود العقد، وبناء على هذا أجاز الشــرط المنافي لمقتضى العقد ما لم يكن مخالفً
: «العقد له حاالن: : «العقد له حاالن:  للشــرع، وأبطل الشــرط المنافي لمقصود العقد، قال للشــرع، وأبطل الشــرط المنافي لمقصود العقد، قال 
حــال إطالق، وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود، حــال إطالق، وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود، 
فإذا قيل: هذا شــرط ينافي مقتضى العقد، فإن أريد به: ينافي العقد المطلق، فكذلك فإذا قيل: هذا شــرط ينافي مقتضى العقد، فإن أريد به: ينافي العقد المطلق، فكذلك 
كل شرط زائد، وهذا ال يضر، وإن أريد: ينافي العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل كل شرط زائد، وهذا ال يضر، وإن أريد: ينافي العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل 
على ذلك، وإنمــا يصح هذا إذا نافى مقصود العقد، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد على ذلك، وإنمــا يصح هذا إذا نافى مقصود العقد، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد 
في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين؛ بين في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين؛ بين 
إثبات المقصود ونفيه، فال يحصل شــيء، ومثل هذا الشــرط باطل باالتفاق، بل هو إثبات المقصود ونفيه، فال يحصل شــيء، ومثل هذا الشــرط باطل باالتفاق، بل هو 

مبطل للعقد عندنا»مبطل للعقد عندنا»(١). . 
ومعنى هذا أن الشــرط لو خالف مقتضى العقد ينظــر فيه فقد ال يبطل العقد، ومعنى هذا أن الشــرط لو خالف مقتضى العقد ينظــر فيه فقد ال يبطل العقد، 
وقد يخالف مقصود العقد فيبطله ال محالة. فتبين بذلك الفرق بين الشــروط المنافية وقد يخالف مقصود العقد فيبطله ال محالة. فتبين بذلك الفرق بين الشــروط المنافية 

لمقصود العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد.لمقصود العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد.
 . .١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، ، ١٥٦١٥٦ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)



١٦٢١٦٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

املطلب األول: رشوط خمالفة ملقصود عقد إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب األول: رشوط خمالفة ملقصود عقد إجارة املوصوف يف الذمة.
المقصود - -  معه  يتم  ال  ا  شرطً اآلخر  على  العاقدين  أحد  يشترط  أن  المقصود :  معه  يتم  ال  ا  شرطً اآلخر  على  العاقدين  أحد  يشترط  أن  معناهامعناها: 

من العقد.من العقد.
مثالهامثالها: أن يشترط المستأجر على المؤجر أال يملك األجرة، أو يشترط عليه : أن يشترط المستأجر على المؤجر أال يملك األجرة، أو يشترط عليه - - 

أال يرجع له العين بعد انتفاعه منها.أال يرجع له العين بعد انتفاعه منها.
ا: أن يشترط المؤجر على المستأجر أال ينتفع بالعين المؤجرة.: أن يشترط المؤجر على المستأجر أال ينتفع بالعين المؤجرة.- -  اومثالها أيضً ومثالها أيضً

حكمه:حكمه:

وذلك  وذلك ؛  العقد(١)؛  لمقصود  المخالف  الشرط  بطالن  على  الفقهاء  العقداتفق  لمقصود  المخالف  الشرط  بطالن  على  الفقهاء  اتفق 
يلي:يلي: لما لما 

المالكية  حمله  حيث  المالكية ؛  حمله  حيث  وشرط)(٢)؛  بيع  عن  (نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  لحديث  وشرط)-  بيع  عن  (نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  لحديث   -١
على الشرط المناقض لمقصود العقدعلى الشرط المناقض لمقصود العقد(٣).

أنها تنافي المقصود من العقد كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «فإن العقد العقد  أنها تنافي المقصود من العقد كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «فإن -   -٢
ذلك  ينافي  ما  فيه  وشرط  صوره،  جميع  في  يراد  مقصود  له  كان  ذلك إذا  ينافي  ما  فيه  وشرط  صوره،  جميع  في  يراد  مقصود  له  كان  إذا 
ونفيه،  المقصود  إثبات  بين  المتناقضين؛  بين  جمع  فقد  ونفيه، المقصود  المقصود  إثبات  بين  المتناقضين؛  بين  جمع  فقد  المقصود 
الكبير  والحاوي  الكبير ،  والحاوي   ،٨١٨١  ، ،٨٠٨٠/٥ خليل  على  والخرشي  خليل ،  على  والخرشي   ،٦٧٦٧/٢ الممهدات  المقدمات  ينظر:  الممهدات   المقدمات  ينظر:   (١)
القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،١٣٨١٣٨/٢٩٢٩ تيمية  ابن   فتاو ومجموع  تيمية ،  ابن   فتاو ومجموع   ،٤٠٤٤٠٤/٣ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٦٦٦٦/٥

 . .٤٥١٤٥١/٢، ، ٤٥٣٤٥٣
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ٣٣٥٣٣٥/٤ ( (٤٣٦١٤٣٦١)، وابن حزم في المحلى )، وابن حزم في المحلى ٤١٦٤١٦/٨، ،  أخرجه الطبراني في المعجم األوسط    (٢)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٥٨٥/٤: «وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال». وقال ابن : «وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال». وقال ابن تيمية تيمية 
المسلمين  كتب  من  شيء  في  ليس  باطل  حديث  «هذا  المسلمين :  كتب  من  شيء  في  ليس  باطل  حديث  «هذا   :٦٣٦٣/١٨١٨  الفتاو مجموع  الفتاو في  مجموع  في 
كتاب  في  واإليهام  الوهم  بيان  في  القطان  ابن  وقال  منقطعة».  حكاية  في   يرو كتاب وإنما  في  واإليهام  الوهم  بيان  في  القطان  ابن  وقال  منقطعة».  حكاية  في   يرو وإنما 

األحكام األحكام ٥٢٧٥٢٧/٣: «وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث». : «وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث». 
الخرشي على خليل ٨٠٨٠/٥. .  الخرشي على خليل    (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٦٣١٦٣

مبطل  هو  بل  باالتفاق،  باطل  الشرط  هذا  ومثل  شيء،  مبطل يحصل  هو  بل  باالتفاق،  باطل  الشرط  هذا  ومثل  شيء،  يحصل  فال فال 
للعقد عندنا»للعقد عندنا»(١).

املطلب الثاين: رشوط خمالفة ملقتضى عقد إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثاين: رشوط خمالفة ملقتضى عقد إجارة املوصوف يف الذمة.
ا ينافـي مقتضى عقد - -  ا ينافـي مقتضى عقد : أن يشـترط أحـد العاقديـن علـى اآلخر شـرطً معناهـامعناهـا: أن يشـترط أحـد العاقديـن علـى اآلخر شـرطً

إجـارة الموصـوف فـي الذمـة، ومعنى مقتضى العقـد: هو ما لـزم من مجرد إجـارة الموصـوف فـي الذمـة، ومعنى مقتضى العقـد: هو ما لـزم من مجرد 
العقد.العقد.

مثالهمثاله: أن يشترط المستأجر على المؤجر أال يؤجر هذه الدار ألحد غيره. : أن يشترط المستأجر على المؤجر أال يؤجر هذه الدار ألحد غيره. - - 
ا. ا.أو أن يشترط المؤجر على مستأجر الدار أال ينزل فيها ضيفً أو أن يشترط المؤجر على مستأجر الدار أال ينزل فيها ضيفً

حكمه:حكمه:

اختلف العلماء في هذا النوع من الشروطاختلف العلماء في هذا النوع من الشروط(٢) على ثالثة أقوال: على ثالثة أقوال:
القول األولالقول األول: أن العقد صحيح والشرط فاسد. وهذا مذهب الحنفية: أن العقد صحيح والشرط فاسد. وهذا مذهب الحنفية(٣)، وقول ، وقول   

للمالكيةللمالكية(٤)، والرواية المشهورة عند الحنابلة، والرواية المشهورة عند الحنابلة(٥).
القول الثانيالقول الثاني: أن العقد والشرط باطالن. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية: أن العقد والشرط باطالن. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية(٦)، ،   

ومذهب المالكيةومذهب المالكية(٧)، وقول الشافعية، وقول الشافعية(٨)، والرواية الثانية عند الحنابلة، والرواية الثانية عند الحنابلة(٩).
 . .١٥٦١٥٦/٢٩٢٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (١)

يقصد الباحث بهذه الشروط؛ الشروط التي تخالف مقتضى العقد وال تناقض مقصود العقد.  يقصد الباحث بهذه الشروط؛ الشروط التي تخالف مقتضى العقد وال تناقض مقصود العقد.    (٢)
ينظر: المبسوط للسرخسي ٧٣٧٣/١٢١٢، ، ١٥١٥/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٥. .  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٣)

ينظر: بداية المجتهد ١٢١١٢١/٢. ينظر: بداية المجتهد    (٤)
ينظر: اإلنصاف ٣٥٠٣٥٠/٤، ، ٣٥١٣٥١. .  ينظر: اإلنصاف   ينظر: المجلة ٣٩٣٩/١.(٥)  ينظر: المجلة    (٦)

ينظر: بداية المجتهد ١٢١١٢١/٢. ينظر: بداية المجتهد    (٧)
ينظر: المهذب ٥٢٥٢/٣، والوسيط ، والوسيط ٧٩٧٩/٣. ينظر: المهذب    (٨)

ينظر: اإلنصاف ٣٥١٣٥١/٤. .  ينظر: اإلنصاف    (٩)



١٦٤١٦٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

القول الثالثالقول الثالث: أن العقد صحيح، والشرط صحيح. وبه قال الحنابلة في رواية: أن العقد صحيح، والشرط صحيح. وبه قال الحنابلة في رواية(١)، ،   
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية(٢)، وابن القيم، وابن القيم(٣).

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ ألن األصل في الشــروط اإلباحة والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ ألن األصل في الشــروط اإلباحة 
والصحة، فال يمنع منها شــيء وال يبطــل إال بما دل الدليل علــى إبطاله. وهذا هو والصحة، فال يمنع منها شــيء وال يبطــل إال بما دل الدليل علــى إبطاله. وهذا هو 

الموافق لظاهر السنة وعمل الصحابةالموافق لظاهر السنة وعمل الصحابة(٤)، ومن ذلك: ، ومن ذلك: 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(٥) الحديث. الحديث. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: -   -١

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إال أن يشترطها «من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إال أن يشترطها  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: -   -٢
المبتاع»المبتاع»(٦).

ا  شرطً إال  اإلباحة  االشتراط  في  األصل  أن  على  األول  الحديث  فدل  ا   شرطً إال  اإلباحة  االشتراط  في  األصل  أن  على  األول  الحديث  فدل   
أحد  يشترط  أن  جواز  على  الثاني  ودل   ، حالالً حرم  أو  ا  حرامً أحد أحل  يشترط  أن  جواز  على  الثاني  ودل   ، حالالً حرم  أو  ا  حرامً أحل 
وهو  اآلخر.  فيها أن تكون للطرف  األصل  اآلخر منفعةً  اآلخر. وهو العاقدين على  األصل فيها أن تكون للطرف  اآلخر منفعةً  العاقدين على 

ا لمقصود العقد. ا لمقصود العقد.شرط مخالف لمقتضى العقد، وليس مخالفً شرط مخالف لمقتضى العقد، وليس مخالفً
، أنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، ، أنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية،  ما روي عن ابن مسعود  ما روي عن ابن مسعود -   -٣
واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله 

ينظر: الكافي البن قدامة ٥٩٥٩/٣، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣٥١٣٥١/٤. .  ينظر: الكافي البن قدامة    (١)
.١٠٧١٠٧/٣ الكبر والفتاو ، الكبر ينظر: االختيارات ص٢١٩٢١٩، والفتاو ينظر: االختيارات ص   (٢)

ينظر: إعالم الموقعين ١٢١٢/٤. ينظر: إعالم الموقعين    (٣)
القواعد النورانية ٢٠٤٢٠٤/١. .  القواعد النورانية    (٤)
سبق تخريجه في ص١٥٢١٥٢. سبق تخريجه في ص   (٥)

حلب  باب  والشرب،  المساقاة  كتاب  حلب )،  باب  والشرب،  المساقاة  كتاب   ،(٢٢٤٩٢٢٤٩)  )  ٨٣٨٨٣٨/٢ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (٦)
اإلبل على الماء، ومسلم في صحيحه اإلبل على الماء، ومسلم في صحيحه ١١٧٢١١٧٢/٣ ( (١٥٤٣١٥٤٣)، كتاب البيوع باب من باع نخالً )، كتاب البيوع باب من باع نخالً 

عليها ثمر. عليها ثمر. 



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٦٥١٦٥

ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: ال تقربها وألحد فيها ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: ال تقربها وألحد فيها 
شرطشرط(١). . 

وجه الداللة: من وجهين:وجه الداللة: من وجهين:
ا لم يمنع من قربانها. أنه قال: «ال تقربها»، ولو كان الشرط فاسدً ا لم يمنع من قربانها.-  أنه قال: «ال تقربها»، ولو كان الشرط فاسدً  -١

الشرط،  هو  القربان  من  المانع  أن  على  فدل  بالشرط،  ذلك  علل  أنه  الشرط، -  هو  القربان  من  المانع  أن  على  فدل  بالشرط،  ذلك  علل  أنه   -٢
وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط؛ ألنها قد تحمل، فيمتنع عودها وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط؛ ألنها قد تحمل، فيمتنع عودها 

إليهاإليها(٢).
وأما ما استدل به أصحاب القولين األول والثاني، فهي دائرة بين شرط مخالف وأما ما استدل به أصحاب القولين األول والثاني، فهي دائرة بين شرط مخالف 
شرعي  لنص  مخالف  لكنه  العقد  لمقصود  ا  مخالفً ليس  شرط  وبين  العقد،  شرعي لمقصود  لنص  مخالف  لكنه  العقد  لمقصود  ا  مخالفً ليس  شرط  وبين  العقد،  لمقصود 
خاص دال على عدم جواز اشتراط مثلهخاص دال على عدم جواز اشتراط مثله(٣). وليس هذا موضع بسط الكالم على هذه . وليس هذا موضع بسط الكالم على هذه 
مشهورة  مسألة  وهي  المعروفة،  الفقه  كتب  في  إليها  الرجوع  ويمكن  مشهورة المناقشات،  مسألة  وهي  المعروفة،  الفقه  كتب  في  إليها  الرجوع  ويمكن  المناقشات، 

ال تختص بإجارة الموصوف في الذمة، بل في الشروط في كل العقود.ال تختص بإجارة الموصوف في الذمة، بل في الشروط في كل العقود.

أخرجه البيهقي في سننه الكبر ٣٣٦٣٣٦/٥ ( (١٠٦١٦١٠٦١٦)، كتاب البيوع بلفظ: ال تقعن عليها، )، كتاب البيوع بلفظ: ال تقعن عليها،    أخرجه البيهقي في سننه الكبر  (١)
منقطع.  البوصيري:  قال  تقربها.  ال  بلفظ:  منقطع. )  البوصيري:  قال  تقربها.  ال  بلفظ:   (٢٢٥١٢٢٥١)  )  ١٣٣١٣٣/٢ سننه  في  منصور  بن  سننه وسعيد  في  منصور  بن  وسعيد 

وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٢٣٩٢٣٩/٩.
ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم ٢٩٣٢٩٣/٩. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم    (٢)

منتهى  وشرح  منتهى ،  وشرح   ،٩٨٩٨/٥ القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،١٥١٥/١٣١٣ للسرخسي  المبسوط  أدلتهم:  في  ينظر  للسرخسي   المبسوط  أدلتهم:  في  ينظر   (٣)
اإلرادات اإلرادات ٤٣٤٣/٣، ، ٤٤٤٤.



١٦٦١٦٦



١٦٧١٦٧

الشروط التي ليست من مقتضى العقد وال تنافي مقتضاهالشروط التي ليست من مقتضى العقد وال تنافي مقتضاه

املطلب األول: اشرتاط منفعة معلومة يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب األول: اشرتاط منفعة معلومة يف عقد إجارة املوصوف يف الذمة.
خاصا - -  ا  انتفاعً يتضمن  ا  شرطً اآلخر  على  العاقدين  أحد  يشترط  أن  خاصا :  ا  انتفاعً يتضمن  ا  شرطً اآلخر  على  العاقدين  أحد  يشترط  أن  معناهمعناه: 

يناقض  ال  لكنه  العقد،  يقتضيه  وال  نفسه،  العاقد  من  أو  عليه،  المعقود  يناقض في  ال  لكنه  العقد،  يقتضيه  وال  نفسه،  العاقد  من  أو  عليه،  المعقود  في 
مقتضى العقدمقتضى العقد(١).

مثالهمثاله: أن يشترط المستأجر على مؤجر الناقلة إلى الحج أن يكون عليه طعامه : أن يشترط المستأجر على مؤجر الناقلة إلى الحج أن يكون عليه طعامه - - 
وشرابه وعالجه، أو أن يشترط المستأجر على مؤجر خدمة العالج أن يبقى وشرابه وعالجه، أو أن يشترط المستأجر على مؤجر خدمة العالج أن يبقى 
المريض في المستشفى إلى أن يشفى من المرض، أو يشترط المؤجر على المريض في المستشفى إلى أن يشفى من المرض، أو يشترط المؤجر على 
الدار أن  إال بعد شهر، أو يشترط على مستأجر  الدار  الدار أن المستأجر أال يسلمه  مستأجر  يشترط على  أو  إال بعد شهر،  الدار  يسلمه  المستأجر أال 

يسقي ما حول الدار من الشجر.يسقي ما حول الدار من الشجر.
حكمه:حكمه:

اختلف العلماء في هذا الشرط على ثالثة أقوال:اختلف العلماء في هذا الشرط على ثالثة أقوال:
وقول  وقول   الحنابلة(٢)  مذهب  وهذا  صحيح.  الشرط  هذا  أن  الحنابلة:  مذهب  وهذا  صحيح.  الشرط  هذا  أن  األول:  القول  األول  القول   

عند الشافعيةعند الشافعية(٣).
ينظر: المغني ٤١٤١/٥. ينظر: المغني    (١)

ينظر: الهداية ١٣٥١٣٥/١، والتنقيح المشبع ص، والتنقيح المشبع ص١٢٧١٢٧، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣٤٤٣٤٤/٤. .  ينظر: الهداية    (٢)
ينظر: الحاوي الكبير ٤١٢٤١٢/٦. ينظر: الحاوي الكبير    (٣)



١٦٨١٦٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

القول الثانيالقول الثاني: أن الشرط جائز في المدة اليسيرة، باطل في المدة الطويلة. : أن الشرط جائز في المدة اليسيرة، باطل في المدة الطويلة.   
وهذا مذهب المالكيةوهذا مذهب المالكية(١).

القول الثالث: أن هذا الشرط باطل. وهذا مذهب الحنفية: أن هذا الشرط باطل. وهذا مذهب الحنفية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ،  القول الثالث   
ورواية عند الحنابلةورواية عند الحنابلة(٤).

والراجح - والله أعلم - هو القول األول؛ لظاهر األحاديث الدالة على جواز والراجح - والله أعلم - هو القول األول؛ لظاهر األحاديث الدالة على جواز 
مثل هذا الشــرط، ومنها حديث جابر لما باع جمله للنبي ملسو هيلع هللا ىلص شــرط أن له ظهره إلى مثل هذا الشــرط، ومنها حديث جابر لما باع جمله للنبي ملسو هيلع هللا ىلص شــرط أن له ظهره إلى 
المدينــةالمدينــة(٥). أي: ركوبه. وأقــره النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذا الشــرط. وكذلك عموم حديث: . أي: ركوبه. وأقــره النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذا الشــرط. وكذلك عموم حديث: 
«المســلمون على شــروطهم»«المســلمون على شــروطهم»(٦)، وألن األصل في العقود والشروط الحل واإلباحة ، وألن األصل في العقود والشروط الحل واإلباحة 

كما تقدم تقريره.كما تقدم تقريره.
وأما أدلة أصحاب القولين الثاني والثالث وما ورد عليها من مناقشات، فليس وأما أدلة أصحاب القولين الثاني والثالث وما ورد عليها من مناقشات، فليس 

هذا محل بسطها، وهي معروفة مشهورة في كتب الفقههذا محل بسطها، وهي معروفة مشهورة في كتب الفقه(٧).
ينظر: المدونة ٢٢٠٢٢٠/٤، ، ٢٩٨٢٩٨، وبداية المجتهد ، وبداية المجتهد ١٦١١٦١/٢، والمعيار المعرب ، والمعيار المعرب ٢٥٦٢٥٦/٥. .  ينظر: المدونة    (١)

 ، ،١٢١١٢١/٥ الشلبي  وحاشية  الشلبي ،  وحاشية   ،١٧١٧/٨ الرائق  والبحر  الرائق ،  والبحر   ،١٣١١٣١/٥ الحقائق  تبيين  ينظر:  الحقائق   تبيين  ينظر:   (٢)
لكن الحنفية يشترطون أال يجري به التعامل بين الناس. ينظر: المبسوط لكن الحنفية يشترطون أال يجري به التعامل بين الناس. ينظر: المبسوط ١٥١٥/١٣١٣، ، 

وبدائع الصنائع وبدائع الصنائع ١٧٣١٧٣/٥. . 
ينظر: المهذب ٢٦٨٢٦٨/١، والمجموع ، والمجموع ٣٦٣٣٦٣/٩، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣٩٨٣٩٨/٣. .  ينظر: المهذب    (٣)

ينظر: اإلنصاف ٣٤٤٣٤٤/٤. .  ينظر: اإلنصاف    (٤)
أخرجه البخاري في صحيحه ٨٤٧٨٤٧/٢ ( (٢٢٧٥٢٢٧٥)، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر )، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر  أخرجه البخاري في صحيحه    (٥)
كتاب  كتاب )   (٧١٥٧١٥)  )  ١٢٢١١٢٢١/٢ صحيحه  في  ومسلم  الدين،  وضع  في  الشفاعة  باب  صحيحه والتفليس،  في  ومسلم  الدين،  وضع  في  الشفاعة  باب  والتفليس، 

الرضاع، باب استحباب نكاح البكر. الرضاع، باب استحباب نكاح البكر. 
سبق تخريجه في ص١٥٢١٥٢. .  سبق تخريجه في ص   (٦)

 ، ،١٣٢١٣٢/٢٩٢٩  الفتاو ومجموع   ، الفتاو ومجموع   ،٣٧٢٣٧٢/٩ والمجموع  والمجموع ،   ،٤٢٤٢/٤ اآلثار  معاني  شرح  ينظر:  اآلثار   معاني  شرح  ينظر:   (٧)
والقواعد النورانية صوالقواعد النورانية ص٢١٠٢١٠، وتهذيب السنن ، وتهذيب السنن ١٤٥١٤٥/٥. . 



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٦٩١٦٩

املطلب الثاين: اشرتاط عقدين يف عقد واحد يف إجارة املوصوف يف الذمة.املطلب الثاين: اشرتاط عقدين يف عقد واحد يف إجارة املوصوف يف الذمة.
ا آخر مع العقد - -  ا آخر مع العقد : أن يشترط أحد العاقدين على اآلخر شرطًا يتضمن عقدً معناهمعناه: أن يشترط أحد العاقدين على اآلخر شرطًا يتضمن عقدً

ا. ا واحدً ا.األصلي، ويجعل العقدين عقدً ا واحدً األصلي، ويجعل العقدين عقدً
مثالهمثاله: أن يشترط المستأجر على المؤجر في عقد إجارة موصوف في الذمة : أن يشترط المستأجر على المؤجر في عقد إجارة موصوف في الذمة - - 

ا من المال، أو يبيع له سيارته، أو يشاركه في المضاربة. ا من المال، أو يبيع له سيارته، أو يشاركه في المضاربة.أن يقرضه مبلغً أن يقرضه مبلغً
حكمه:حكمه:

له حالتان:له حالتان:
احلال األوىل: اشرتاط عقد السلف مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة.احلال األوىل: اشرتاط عقد السلف مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة.

سلف،  عقد  أحدهما  كان  إذا  عقد  في  عقد  اشتراط  فساد  على  الفقهاء  اتفق  سلف،   عقد  أحدهما  كان  إذا  عقد  في  عقد  اشتراط  فساد  على  الفقهاء  اتفق   
وإن وإن اختلفوا في تعليل منع اجتماع عقد السلف مع عقد البيعاختلفوا في تعليل منع اجتماع عقد السلف مع عقد البيع(١).

ومن أدلتهم على منع ذلك: ومن أدلتهم على منع ذلك: 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يحلُّ سلف وبيع»«ال يحلُّ سلف وبيع»(٢). أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أ-  أ- 

البيع  جواز  على  األمة  «وبإجماع  الفروق:  في  قال  كما  الربا  لذريعة  سدا  القرافي  فمنعه  البيع   جواز  على  األمة  «وبإجماع  الفروق:  في  قال  كما  الربا  لذريعة  سدا  القرافي  فمنعه   (١)
والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا». الفروق والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا». الفروق ٢٢٦٢٢٦/٣. ومنعه الماوردي . ومنعه الماوردي 
جائز،  بانفراده  البيع  «ألن  الحاوي:  في  قال  كما  البيع  مع  القرض  اجتماع  اشتراط  جائز، ألجل  بانفراده  البيع  «ألن  الحاوي:  في  قال  كما  البيع  مع  القرض  اجتماع  اشتراط  ألجل 
ا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط  ا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معً والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معً
ظاهر  هو  كما  المحاباة  ألجل  أحمد  اإلمام  ومنعه  ظاهر .  هو  كما  المحاباة  ألجل  أحمد  اإلمام  ومنعه   .٣٥١٣٥١/٥ الكبير  الحاوي  القرض»  الكبير فيه  الحاوي  القرض»  فيه 
ا  ا كالمه في مسائل الكوسج: «قلت: نهى عن سلف وبيع؟ قال: «أن يكون يقرضه قرضً كالمه في مسائل الكوسج: «قلت: نهى عن سلف وبيع؟ قال: «أن يكون يقرضه قرضً

ا يزداد عليه» مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج ص٢٢٦٢٢٦. .  ا يزداد عليه» مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج صيبايعه عليه بيعً ثم ثم يبايعه عليه بيعً
أخرجه أبو داود في سننه ٢٨٣٢٨٣/٣ ( (٣٥٠٣٣٥٠٣)، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، )، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده،  أخرجه أبو داود في سننه    (٢)
البائع،  عند  ليس  ما  بيع  باب  البيوع،  كتاب  البائع، )،  عند  ليس  ما  بيع  باب  البيوع،  كتاب   ،(٦٢٠٤٦٢٠٤) ) ٣٩٣٩/٤  الكبر السنن  في  الكبر والنسائي  السنن  في  والنسائي 

وصححه الترمذي وصححه األلباني. وصححه الترمذي وصححه األلباني. 



١٧٠١٧٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا. وأن المقترض سوف يحابي المقرض  أنه ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن قرض جر نفعً ا. وأن المقترض سوف يحابي المقرض ب-  أنه ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن قرض جر نفعً ب- 
ا، فيكون ربًا،  ا جر نفعً ا، فيكون ربًا، في العقد اآلخر ألجل القرض، فيكون هذا قرضً ا جر نفعً في العقد اآلخر ألجل القرض، فيكون هذا قرضً

كما ثبت هذا عن غير واحد من الصحابةكما ثبت هذا عن غير واحد من الصحابة(١).
احلال الثانية: اشرتاط غري عقد السلف مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة.احلال الثانية: اشرتاط غري عقد السلف مع عقد إجارة املوصوف يف الذمة.
اختلف الفقهاء فيما إذا كان المشــروط غير عقد السلف، وهو ما يعبر عنه كثير اختلف الفقهاء فيما إذا كان المشــروط غير عقد السلف، وهو ما يعبر عنه كثير 

من الفقهاء باشتراط عقد في عقد، على قولين:من الفقهاء باشتراط عقد في عقد، على قولين:
من  الجمهور  مذهب  وهذا  باطل.  والشرط  باطل  البيع  أن  من :  الجمهور  مذهب  وهذا  باطل.  والشرط  باطل  البيع  أن  األول:  القول  األول  القول   

الحنفيةالحنفية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).
القول الثاني: أن الشرط صحيح، والعقد صحيح. وهذا قول عند المالكية، : أن الشرط صحيح، والعقد صحيح. وهذا قول عند المالكية،  القول الثاني   
والمشهور عن اإلمام مالكوالمشهور عن اإلمام مالك(٥)، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة(٦)، واختاره ابن تيمية، واختاره ابن تيمية(٧)، ، 

وابن القيموابن القيم(٨)، والشيخ السعدي، والشيخ السعدي(٩).
والراجــحوالراجــح - والله أعلم - هو القــول الثاني؛ ألن العقديــن يصحان لو انفرد  - والله أعلم - هو القــول الثاني؛ ألن العقديــن يصحان لو انفرد 
أحدهما عن اآلخر، فكذلك إذا اجتمعا، وال يلتفت إلى اللفظأحدهما عن اآلخر، فكذلك إذا اجتمعا، وال يلتفت إلى اللفظ(١٠١٠)، والعبرة في العقود ، والعبرة في العقود 
الخفاء  وكشف  الخفاء ،  وكشف   ،٤٠٣٤٠٣/١ والكتاب  الحفظ  عن  والمغني  والكتاب ،  الحفظ  عن  والمغني   ،٣٦١٣٦١/٤ األحوذي  تحفة  ينظر:  األحوذي   تحفة  ينظر:   (١)

 . .١٦٤١٦٤/٢
ينظر: المبسوط ١٦١٦/١٣١٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٥. .  ينظر: المبسوط    (٢)

ينظر: شرح روض الطالب ٣٤٣٤/٢، ومنهاج الطالبين ص، ومنهاج الطالبين ص٤٦٤٦. .  ينظر: شرح روض الطالب    (٣)
ينظر: الشرح الكبير ٣٤٤٣٤٤/٢، والمبدع ، والمبدع ٥٦٥٦/٤، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ١٦٣١٦٣/٢. .  ينظر: الشرح الكبير    (٤)

ينظر: المدونة ١٢٦١٢٦/٤. .  ينظر: المدونة   ينظر: المبدع ٥٦٥٦/٤.(٥)  ينظر: المبدع    (٦)
.٤٧٣٤٧٣/٣ الكبر ينظر: الفتاو   الكبر ينظر: الفتاو  (٧)
ينظر: إعالم الموقعين ٣٤٦٣٤٦/٢. ينظر: إعالم الموقعين    (٨)

ينظر: المختارات الجلية ص٩٦٩٦. .  ينظر: المختارات الجلية ص   (٩)
ينظر: المغني ١٦١١٦١/٤. ينظر: المغني    (١٠١٠)
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بالمعاني، ال باأللفاظ والمبانيبالمعاني، ال باأللفاظ والمباني(١). وألن األصل في العقود والشروط الحل واإلباحة . وألن األصل في العقود والشروط الحل واإلباحة 
والصحة، فال ينتقل عن هذا األصل إال بدليل يوجب تركه.والصحة، فال ينتقل عن هذا األصل إال بدليل يوجب تركه.

وهذه المسألة ال تختص بإجارة الموصوف في الذمة، بل تشمل العقود كلها، وهذه المسألة ال تختص بإجارة الموصوف في الذمة، بل تشمل العقود كلها، 
والخالف فيها مشهور ومبسوط في كتب الفقه.والخالف فيها مشهور ومبسوط في كتب الفقه.

ينظر: شرح القواعد الفقهية ٣٧٦٣٧٦/١. ينظر: شرح القواعد الفقهية    (١)



١٧٢١٧٢



١٧٣١٧٣

شروط جزائيةشروط جزائية

متهيد:متهيد:
قبل الدخول في المطلب األول يحسن التمهيد له بتعريف الشرط الجزائي:قبل الدخول في المطلب األول يحسن التمهيد له بتعريف الشرط الجزائي:

تعريف الرشط اجلزائي:تعريف الرشط اجلزائي:

ا. ا.قد مضى تعريف الشرط في مبحث الشروط لغة واصطالحً قد مضى تعريف الشرط في مبحث الشروط لغة واصطالحً
وأما المراد بالجزائي فهو لغةوأما المراد بالجزائي فهو لغة: نســبة للجزاء وهو المقابل للشيء، وهو مصدر : نســبة للجزاء وهو المقابل للشيء، وهو مصدر 
جز يجزي جزاء، والجزاء له عدة معــانٍ منها: العوض والثواب والعقاب والكفاية جز يجزي جزاء، والجزاء له عدة معــانٍ منها: العوض والثواب والعقاب والكفاية 
والغنــىوالغنــى(١). وال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، لذلك يمكن تعريفه . وال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، لذلك يمكن تعريفه 
ا في الدنيا واآلخرة.  ا بأنه: ما ينال المكلف من ثواب مقابل عمله الحسن شرعً ا في الدنيا واآلخرة. شــرعً ا بأنه: ما ينال المكلف من ثواب مقابل عمله الحسن شرعً شــرعً

ا في الدنيا واآلخرة(٢). ا في الدنيا واآلخرةوما يناله من عقاب مقابل عمله السيئ شرعً وما يناله من عقاب مقابل عمله السيئ شرعً
أما الشــرط الجزائي لقبًاأما الشــرط الجزائي لقبًا: فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف مجمع الفقه : فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف مجمع الفقه 
رط  رط اإلسالمي له بأنه: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُ اإلسالمي له بأنه: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُ
له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذهله عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه(٣). . 

ينظر: القاموس المحيط ١٦٤١٦٤/١. ينظر: القاموس المحيط    (١)
ينظر: الشروط التعويضية ١٤٥١٤٥/١. ينظر: الشروط التعويضية    (٢)

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٤٩٢٤٩٢/١٢١٢. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٣)



١٧٤١٧٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وسمي هذا االتفاق بالشــرط الجزائي؛ ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط وسمي هذا االتفاق بالشــرط الجزائي؛ ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط 
العقد األصلي الذي يستحق مشــترطه التعويض عند تأخر الملتزم بالعمل في تنفيذه العقد األصلي الذي يستحق مشــترطه التعويض عند تأخر الملتزم بالعمل في تنفيذه 

عن الوقت المحدد لذلك.عن الوقت المحدد لذلك.
مرشوعية الرشط اجلزائي:مرشوعية الرشط اجلزائي:

ال خالف بين الفقهاء أن الشــرط الجزائي في العقود التي يكون محل االلتزام ال خالف بين الفقهاء أن الشــرط الجزائي في العقود التي يكون محل االلتزام 
فيها دينًا -كالقرض والســلم ونحوهما - باطل؛ ألنه زيــادة على أصل الدين مقابل فيها دينًا -كالقرض والســلم ونحوهما - باطل؛ ألنه زيــادة على أصل الدين مقابل 

التأجيل، وهو ربا الجاهلية المجمع على تحريمهالتأجيل، وهو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه(١).
أمــا العقود التي يكون محل االلتزام فيها عمــالً كاإلجارة وعقود المقاوالت أمــا العقود التي يكون محل االلتزام فيها عمــالً كاإلجارة وعقود المقاوالت 
فيجوز فيها الشرط الجزائي على الصحيح من أقوال العلماء المعاصرينفيجوز فيها الشرط الجزائي على الصحيح من أقوال العلماء المعاصرين(٢)، وهو قول ، وهو قول 
ا مجمع الفقه الدولي  ا مجمع الفقه الدولي ، وقد قرره أيضً هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الســعوديةهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الســعودية(٣)، وقد قرره أيضً
اإلســالمي بجدةاإلســالمي بجدة(٤)، كما ذهب إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلســالمي ، كما ذهب إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلســالمي 

بمكةبمكة(٥). وذلك ألدلة، منها:. وذلك ألدلة، منها:
عموم قوله تعالى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(٦). عموم قوله تعالى: -   -١

الموطأ ٦٧٢٦٧٢/٢ ( (٨٣٨٣).). الموطأ    (١)
ينظر: ما سيأتي ص١٧٦١٧٦ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ما سيأتي ص   (٢)
ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٢٩٥٢٩٥/١. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء    (٣)

 ( (١٢١٢/٣) )  ١٠٩١٠٩ رقم:  قرار  رقم: .  قرار   .١٠٩١٠٩ رقم  رقم ،   ،٣٠٥٣٠٥/٢/١٢١٢ اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة  ينظر:  اإلسالمي   الفقه  مجمع  مجلة  ينظر:   (٤)
بشأن موضوع الشرط الجزائي: مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة بشأن موضوع الشرط الجزائي: مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة 
من  السعودية،  العربية  المملكة  في  بالرياض  عشرة  الثانية  دورته  في  اإلسالمي  من المؤتمر  السعودية،  العربية  المملكة  في  بالرياض  عشرة  الثانية  دورته  في  اإلسالمي  المؤتمر 

٢٠٠٠٢٠٠٠م). م).  سبتمبر  سبتمبر    ٢٣٢٣-٢٨٢٨) هـ   ) هـ   ١٤٢١١٤٢١ رجب  غرة  إلى  هـ  رجب   غرة  إلى  هـ   ١٤٢١١٤٢١ اآلخرة   اآلخرة جماد  جماد  ٢٥٢٥
ينظر: مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي دورة ١١١١ قرار رقم  قرار رقم ٨. .  ينظر: مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي دورة    (٥)

سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:    (٦)
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بان في البيع فأحله)(١). رْ ما روي: (أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن العُ بان في البيع فأحله)-  رْ ما روي: (أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن العُ  -٢
وجه الداللة: أن العربون شرط جزاء للبائع؛ فإن جاء المشتري وإال صار : أن العربون شرط جزاء للبائع؛ فإن جاء المشتري وإال صار  وجه الداللة   

العربون من حق البائع، وهو ما رضيه المشتري واشترطه البائع عليه.العربون من حق البائع، وهو ما رضيه المشتري واشترطه البائع عليه.
«أن نافع بن عبد الحارث - العامل لعمر على مكة - اشتر لعمر دار  «أن نافع بن عبد الحارث - العامل لعمر على مكة - اشتر لعمر دار -   -٣
السجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم، فإن رضي عمر كان البيع السجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم، فإن رضي عمر كان البيع 

ا، وإن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم» وأقر عمر شرطه هذا(٢). ا، وإن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم» وأقر عمر شرطه هذانافذً نافذً
وجه الداللة: أن من رضي بالشرط على نفسه وجب الوفاء به. يقول شريح: أن من رضي بالشرط على نفسه وجب الوفاء به. يقول شريح:  وجه الداللة:    

ا غير مكرهٍ فهو عليه»(٣). ا غير مكرهٍ فهو عليه»«من شرط على نفسه طائعً «من شرط على نفسه طائعً
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٥ ( (٢٣١٩٥٢٣١٩٥)، بلفظ: «أحل العربان في البيع» باب في )، بلفظ: «أحل العربان في البيع» باب في  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    (١)
العربان في البيع، وفي مصنف عبد الرزاق العربان في البيع، وفي مصنف عبد الرزاق ١٤٧١٤٧/٥، ، ١٤٨١٤٨ ( (٩٢١٣٩٢١٣)، وقال في عون المعبود )، وقال في عون المعبود 

٢٩١٢٩١/٩: «أخرجه عبد الرزاق في مصنفه».: «أخرجه عبد الرزاق في مصنفه».
ا في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف.  والحديث مرسل وأيضً ا في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف.   والحديث مرسل وأيضً  

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٤٧١٤٧/٥ ( (٩٢١٣٩٢١٣)، عن زيد بن أسلم، وفي إسناده إبراهيم )، عن زيد بن أسلم، وفي إسناده إبراهيم  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    (٢)
ابن أبي يحيى، وهو ضعيف كما قال في نيل األوطار ابن أبي يحيى، وهو ضعيف كما قال في نيل األوطار ١٥٣١٥٣/٥: (وأبطله الجمهور بما رواه : (وأبطله الجمهور بما رواه 
جده قال:  بن شعيب عن أبيه عن  الموطأ عن عمرو  في  ومالك  داود  وأبو  والنسائي  جده قال: أحمد  عمرو بن شعيب عن أبيه عن  في الموطأ عن  ومالك  داود  والنسائي وأبو  أحمد 
وهو  به  يحتج  ال  ضعيف  راوٍ  وفيه  منقطع،  حديث  وهو  العربان»  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وهو «نهى  به  يحتج  ال  ضعيف  راوٍ  وفيه  منقطع،  حديث  وهو  العربان»  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  «نهى 
حبيب كاتب اإلمام مالك، وجاء في صحيح البخاري حبيب كاتب اإلمام مالك، وجاء في صحيح البخاري ١٩٨١٩٨/٣، معلقًا: وقال ابن سيرين: ، معلقًا: وقال ابن سيرين: 
قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج. يخرج. 
ا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين:  ا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: فقال شريح: من شرط على نفسه طائعً فقال شريح: من شرط على نفسه طائعً
ا وقال: إن لم آتك األربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يجئ، فقال شريح  ا وقال: إن لم آتك األربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يجئ، فقال شريح رجالً باع طعامً إن إن رجالً باع طعامً
للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه). وينظر: تغليق التعليق للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه). وينظر: تغليق التعليق ٤١٥٤١٥/٣. وقد وصله ابن . وقد وصله ابن حجر حجر 

كما سبق. فيصح الخبر. كما سبق. فيصح الخبر. 
االشتراط  من  يجوز  ما  باب  الشروط،  كتاب  معلقًا  االشتراط   من  يجوز  ما  باب  الشروط،  كتاب  معلقًا   ١٩٨١٩٨/٣ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (٣)

والثنيا في اإلقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إال واحدة أو ثنتين. والثنيا في اإلقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إال واحدة أو ثنتين. 
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

املطلـب األول: الـرشط اجلزائـي مقابـل التأخـر يف تنفيـذ األعـامل املطلـب األول: الـرشط اجلزائـي مقابـل التأخـر يف تنفيـذ األعـامل 
أو اإلخـالل هبـا.أو اإلخـالل هبـا.

صورته في إجــارة الموصوف في الذمة: أن يســتأجر شــخص منفعة تعليم صورته في إجــارة الموصوف في الذمة: أن يســتأجر شــخص منفعة تعليم 
موصوفة في ذمة المؤجر، ويشترط على المؤجر في حال عدم توافر المنفعة في وقت موصوفة في ذمة المؤجر، ويشترط على المؤجر في حال عدم توافر المنفعة في وقت 
تســليمها إليه أنه يعوضه رأس ماله وزيادة غرامة عشــرة بالمئة. أو أن يأتي شــخص تســليمها إليه أنه يعوضه رأس ماله وزيادة غرامة عشــرة بالمئة. أو أن يأتي شــخص 
للمقــاول ليبني له عمارة موصوفــة في الذمة على أنه إن تأخر عــن الموعد المحدد للمقــاول ليبني له عمارة موصوفــة في الذمة على أنه إن تأخر عــن الموعد المحدد 

ا عن كل يوم يتأخر فيه. ا عن كل يوم يتأخر فيه.فسيخصم عليه من أجرته عشرين دينارً فسيخصم عليه من أجرته عشرين دينارً
حكمه:حكمه:

اختلف الباحثون المعاصرون في حكمه على ثالثة أقوال:اختلف الباحثون المعاصرون في حكمه على ثالثة أقوال:
القول األول: الجواز. وهو قول جمهور العلماء المعاصرين: الجواز. وهو قول جمهور العلماء المعاصرين(١). القول األول   

القول الثاني: جوازه في حالة عدم التنفيذ، وعدم جوازه في حالة تأخير التنفيذ: جوازه في حالة عدم التنفيذ، وعدم جوازه في حالة تأخير التنفيذ(٢). القول الثاني   
القول الثالث: عدم جواز الشرط الجزائي: عدم جواز الشرط الجزائي(٣). القول الثالث   

والراجــح والراجــح - والله أعلم - هو القول األول، وهو جواز الشــرط الجزائي. وبه - والله أعلم - هو القول األول، وهو جواز الشــرط الجزائي. وبه 
أخــذت عدد من الهيئات والمؤسســات الشــرعية - كما تقدم قريبًــا - منها: الهيئة أخــذت عدد من الهيئات والمؤسســات الشــرعية - كما تقدم قريبًــا - منها: الهيئة 
وتاريخ  وتاريخ    ٣٥٣٥ بعدد  العلماء  كبار  وهيئة  لإلفتاء،  الدائمة  الهيئة  منها:  كثيرة  هيئات  أجازته  بعدد   العلماء  كبار  وهيئة  لإلفتاء،  الدائمة  الهيئة  منها:  كثيرة  هيئات  أجازته   (١)
اإلسالمي  الفقه  ومجمع  اإلسالمي هـ)،  الفقه  ومجمع  ١٣٩٤١٣٩٤/٨/٢١٢١هـ)،  وتاريخ  وتاريخ    ٣٥٣٥ رقم  (قرار  رقم هـ،  (قرار  ١٣٩٤١٣٩٤/٨/٢١٢١هـ، 
لبيت  الفقهية  والندوة  لبيت ،  الفقهية  والندوة   ،٧٧٨٧٧٨/٢٧٢٧ عدد  المجمع  مجلة  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  عدد التابع  المجمع  مجلة  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  التابع 

التمويل الكويتي صالتمويل الكويتي ص٤٧١٤٧١، أعمال الندوة الفقهية الرابعة. ، أعمال الندوة الفقهية الرابعة. 
وهو قول د. رفيق بن يونس المصري. ينظر: مناقصات العقود اإلدارية ص٦٥٦٥. وهو قول د. رفيق بن يونس المصري. ينظر: مناقصات العقود اإلدارية ص   (٢)

وهو قول د. عبد الله بن زيد آل محمود، ينظر: أحكام عقود التأمين ص٧٥٧٥، وعبد الرزاق ، وعبد الرزاق  وهو قول د. عبد الله بن زيد آل محمود، ينظر: أحكام عقود التأمين ص   (٣)
السنهوري. ينظر: مصادر الحق السنهوري. ينظر: مصادر الحق ١٦٨١٦٨/٦. . 
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الدائمة لإلفتاء، وهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه اإلســالمي التابع لمنظمة المؤتمر الدائمة لإلفتاء، وهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه اإلســالمي التابع لمنظمة المؤتمر 
اإلسالمي، والندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتياإلسالمي، والندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي(١).

ومن أدلتهم على الجواز: ومن أدلتهم على الجواز: 
ا: الشــرط  ا: الشــرط أن األصل في الشــروط الحل واإلباحــة، كما تقدم تقريره. وأيضً أن األصل في الشــروط الحل واإلباحــة، كما تقدم تقريره. وأيضً
الجزائــي إما أن يكون لمصلحة العقد كالرهن ونحــوه وهو صحيح الزم عند جميع الجزائــي إما أن يكون لمصلحة العقد كالرهن ونحــوه وهو صحيح الزم عند جميع 
الفقهــاءالفقهــاء(٢)، وإما لمنفعة أحــد المتعاقدين وهو محل خالف بين الفقهاء، وقد ســبق ، وإما لمنفعة أحــد المتعاقدين وهو محل خالف بين الفقهاء، وقد ســبق 

رجحان صحة هذا الشرط وجوازه، وعلى كلٍّ فهو شرط صحيح في كال الحالين.رجحان صحة هذا الشرط وجوازه، وعلى كلٍّ فهو شرط صحيح في كال الحالين.
وفـي الشـرط الجزائـي حفظ الحقـوق، ودفع التالعـب والمماطلـة، كما قال وفـي الشـرط الجزائـي حفظ الحقـوق، ودفع التالعـب والمماطلـة، كما قال 
ـروط ولـك مـا شـرطت)(٣). وفـي لفـظ: . وفـي لفـظ:  ـروط ولـك مـا شـرطت): (مقاطـع الحقـوق عنـد الشُّ : (مقاطـع الحقـوق عنـد الشُّ عمـر عمـر 

فقـال عمـر: (المسـلمون على شـروطهم عنـد مقاطع حقوقهـم)فقـال عمـر: (المسـلمون على شـروطهم عنـد مقاطع حقوقهـم)(٤).
وقــد عمل به بعض الســلف ولم ينكر عليه، فجاء عن ابن ســيرين: قال رجل وقــد عمل به بعض الســلف ولم ينكر عليه، فجاء عن ابن ســيرين: قال رجل 
لكريــهلكريــه(٥): أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، : أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، 
ا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين:  ط على نفسه طائعً رَ ا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: فقال شريح: مَن شَ ط على نفسه طائعً رَ فقال شريح: مَن شَ
ا وقال: إن لم آتك األربعاء فليــس بيني وبينك بيع. فلم يجئ فقال  ا وقال: إن لم آتك األربعاء فليــس بيني وبينك بيع. فلم يجئ فقال إن رجــالً باع طعامً إن رجــالً باع طعامً
الدورة  العلماء،  كبار  هيئة  وقرار  الدورة ،  العلماء،  كبار  هيئة  وقرار   ،١٢١٢/٣ رقم (١٠٩١٠٩) )  اإلسالمي  الفقه  مجمع  قرار  ينظر:   ) رقم  اإلسالمي  الفقه  مجمع  قرار  ينظر:   (١)
الكويتي  التمويل  بيت   وفتو الكويتي ،  التمويل  بيت   وفتو ص١٤١١٤١،  ص)  العدد (٢)  اإلسالمية،  البحوث  مجلة  العدد (الخامسة،  اإلسالمية،  البحوث  مجلة  الخامسة، 

رقم (رقم (٦) في موقع: اإلسالم، الفتاو االقتصادية. ) في موقع: اإلسالم، الفتاو االقتصادية. 
ينظر: المماطلة في الديون د. سلمان الدخيل ص٥٠٢٥٠٢. ينظر: المماطلة في الديون د. سلمان الدخيل ص   (٢)

النكاح،  عقدة  عند  المهر  في  الشروط  باب  ا  معلقً النكاح، ،  عقدة  عند  المهر  في  الشروط  باب  ا  معلقً  ،٩٧٠٩٧٠/٢ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (٣)
والبيهقي في الكبر والبيهقي في الكبر ٢٤٩٢٤٩/٧ ( (١٤٤٣٨١٤٤٣٨) باب الشروط في النكاح، وسعيد بن منصور في ) باب الشروط في النكاح، وسعيد بن منصور في 

سننه سننه ٢١١٢١١/١ ( (٦٦٢٦٦٢) باب ما جاء في الشروط في النكاح.) باب ما جاء في الشروط في النكاح.
تغليق التعليق ٤١٩٤١٩/٤. تغليق التعليق    (٤)

أي الذي اكتري منه، ينظر: هدي الساري البن حجر ١٧٩١٧٩/١. .  أي الذي اكتري منه، ينظر: هدي الساري البن حجر    (٥)
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شريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليهشريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه(١).
والخالف في الشــرط الجزائي بأدلته ومناقشــاته مبســوط في كتب الفقهاء والخالف في الشــرط الجزائي بأدلته ومناقشــاته مبســوط في كتب الفقهاء 

المعاصرين، وفي أبحاث المجامع والمؤسسات الشرعية. المعاصرين، وفي أبحاث المجامع والمؤسسات الشرعية. 
بااللتزامات  الوفاء  يف  التأخر  مقابل  اجلزائي  الرشط  الثاين:  بااللتزامات املطلب  الوفاء  يف  التأخر  مقابل  اجلزائي  الرشط  الثاين:  املطلب 

املالية يف الذمة.املالية يف الذمة.
وهذا ما يسمى بالشــرط الجزائي في الديون وله صور كثيرة، منها ما هو زيادة وهذا ما يسمى بالشــرط الجزائي في الديون وله صور كثيرة، منها ما هو زيادة 
مالية تفرض على المدين إما بالشــرط ابتداء؛ كأن يتفــق المتعاقدان عند العقد على مالية تفرض على المدين إما بالشــرط ابتداء؛ كأن يتفــق المتعاقدان عند العقد على 
اشــتراط زيادة مالية معلومة على أصل الدين عند التأخر في الوفاء، وهي المطبقة في اشــتراط زيادة مالية معلومة على أصل الدين عند التأخر في الوفاء، وهي المطبقة في 
أكثر البنوك الربوية، والمشروطة في أكثر البطاقات البنكية اإلقراضية. وإما بالتعويض أكثر البنوك الربوية، والمشروطة في أكثر البطاقات البنكية اإلقراضية. وإما بالتعويض 

بعد وقوع الضرر.بعد وقوع الضرر.
ومنها ما ليس بزيادة مالية كاشــتراط حلول األقســاط المؤجلة عند التأخر في ومنها ما ليس بزيادة مالية كاشــتراط حلول األقســاط المؤجلة عند التأخر في 

تسديد بعضها.تسديد بعضها.
وصورة هذا النوع في إجارة الموصوف في الذمة: أن يؤجر مصرف إســالمي وصورة هذا النوع في إجارة الموصوف في الذمة: أن يؤجر مصرف إســالمي 
ا في الذمة بأجرة مؤجلة إلى ســنة، ويشترط على مستأجر  ا موصوفً ا في الذمة بأجرة مؤجلة إلى ســنة، ويشترط على مستأجر منفعة عالج تأجيرً ا موصوفً منفعة عالج تأجيرً
هذه الخدمة أنه إن تأخر عن موعد الســداد فإن عليه غرامة تأخير عشرة دنانير عن كل هذه الخدمة أنه إن تأخر عن موعد الســداد فإن عليه غرامة تأخير عشرة دنانير عن كل 
، أو أن جميع  ا كمئةٍ مثالً ا مقطوعً ، أو أن جميع شهر، أو ما نســبته ثالثة بالمئة عن كل شهر، أو مبلغً ا كمئةٍ مثالً ا مقطوعً شهر، أو ما نســبته ثالثة بالمئة عن كل شهر، أو مبلغً

األقساط تكون حالَّة.األقساط تكون حالَّة.
حكمه:حكمه:

الشرط الجزائي المذكور يأتي على صور، منها:الشرط الجزائي المذكور يأتي على صور، منها:
سيأتي تخريجه في ص٢١٦٢١٦، وانظر ص، وانظر ص١٧٥١٧٥. سيأتي تخريجه في ص   (١)
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الصورة األوىل: اشرتاط حلول األقساط يف إجارة املوصوف يف الذمة:الصورة األوىل: اشرتاط حلول األقساط يف إجارة املوصوف يف الذمة:
ومثالها في إجارة الموصوف في الذمة: أن يؤجر مصرف إسالمي منفعة مقعد ومثالها في إجارة الموصوف في الذمة: أن يؤجر مصرف إسالمي منفعة مقعد 
ا في الذمة بأجرة مؤجلة إلى ســنة، ويشترط على  ا موصوفً ا في الذمة بأجرة مؤجلة إلى ســنة، ويشترط على في الطيران للســفر تأجيرً ا موصوفً في الطيران للســفر تأجيرً

مستأجر هذه الخدمة أنه إن تأخر عن موعد السداد فتحل جميع األقساط.مستأجر هذه الخدمة أنه إن تأخر عن موعد السداد فتحل جميع األقساط.
حكم هذه الصورةحكم هذه الصورة: ال يخلو حال المتأخر عن أداء األقســاط وقت حلولها من : ال يخلو حال المتأخر عن أداء األقســاط وقت حلولها من 
ا مماطالً بغير حق، ولكل من الحالين حكمها الخاص بها: ا، أو موسرً ا مماطالً بغير حق، ولكل من الحالين حكمها الخاص بها:أن يكون معسرً ا، أو موسرً أن يكون معسرً
وقت  بالدين  الوفاء  عن  ا  عاجزً ا  معسرً المماطل  المدين  يكون  أن  وقت :  بالدين  الوفاء  عن  ا  عاجزً ا  معسرً المماطل  المدين  يكون  أن  األولى:  األولىالحال  الحال   
حلوله؛ فال يجوز إلزامه بتعجيل األقساط المؤجلة، وال اشتراط حلولها عند التأخر حلوله؛ فال يجوز إلزامه بتعجيل األقساط المؤجلة، وال اشتراط حلولها عند التأخر 
واليسار؛  القدرة  لحال  اإلنظار  هو  المعسر  تجاه  الواجب  ألن  بعضها؛  أداء  واليسار؛ في  القدرة  لحال  اإلنظار  هو  المعسر  تجاه  الواجب  ألن  بعضها؛  أداء  في 
إنظاره  وجب  فإذا  إنظاره ،  وجب  فإذا  نث   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      مث(١)،  تعالى: تعالى:  لقوله لقوله 
إلى اليسار في الدين الحال فمن باب أولى يجب إنظاره فيما لم يحل، وأال يسقط إلى اليسار في الدين الحال فمن باب أولى يجب إنظاره فيما لم يحل، وأال يسقط 
هذا األجل بسبب اإلعسار؛ ألن حلوله هنا بالشرط، وهذا الشرط مخالف لكتاب هذا األجل بسبب اإلعسار؛ ألن حلوله هنا بالشرط، وهذا الشرط مخالف لكتاب 

الله تعالى.الله تعالى.
ا على الوفاء، فاختلف الفقهاء  ا مماطالً قادرً ا على الوفاء، فاختلف الفقهاء : أن يكون المدين موسرً ا مماطالً قادرً الحال الثانيةالحال الثانية: أن يكون المدين موسرً  

في اشتراط حلول بقية األقساط عليه إذا تأخر في أداء بعضها على قولين:في اشتراط حلول بقية األقساط عليه إذا تأخر في أداء بعضها على قولين:
والحنابلة،  الحنفية  بعض  قول  وهذا  الشرط  هذا  جواز  والحنابلة، :  الحنفية  بعض  قول  وهذا  الشرط  هذا  جواز  األول:  األولالقول  القول   
خاف  «فإن  القيم:  ابن  قال  خاف ،  «فإن  القيم:  ابن  قال  المعاصرين(٢)،  العلماء  من  كثير  المعاصرينرأي  العلماء  من  كثير  رأي  وهو وهو 
صاحب الحق أالَّ يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله فالحيلة صاحب الحق أالَّ يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله فالحيلة 

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (١)
ينظر: بيع التقسيط د. علي السالوس بحث في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٢٦٥٢٦٥/١/٦، ،  ينظر: بيع التقسيط د. علي السالوس بحث في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٢)
وأحكام البيع بالتقسيط لمحمد تقي الدين عثماني ضمن بحوث مجلة المجمع وأحكام البيع بالتقسيط لمحمد تقي الدين عثماني ضمن بحوث مجلة المجمع ٥٣٥٣/٢/٧ 

وبيع التقسيط للتركي صوبيع التقسيط للتركي ص٣٤٢٣٤٢.
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أن يشترط عليه؛ أنه إن حل نجم ولم يؤده قسطه؛ فجميع المال عليه حال، أن يشترط عليه؛ أنه إن حل نجم ولم يؤده قسطه؛ فجميع المال عليه حال، 
ا»(١). مه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حاال ومنجمً ا»فإذا نجّ مه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حاال ومنجمً فإذا نجّ
ا أن  وبجوازه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي وجاء فيه: «يجوز شرعً ا أن   وبجوازه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي وجاء فيه: «يجوز شرعً  
يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين 

عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد»عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد»(٢).
والمراجعة  المحاسبة  المعايير  لهيئة  الشرعي  المجلس  قرار  وكذلك  والمراجعة   المحاسبة  المعايير  لهيئة  الشرعي  المجلس  قرار  وكذلك   
للمؤسسات المالية اإلسالمية، كما في المعيار، ونصه: «يجوز اشتراط للمؤسسات المالية اإلسالمية، كما في المعيار، ونصه: «يجوز اشتراط 
حلول األقساط جميعها، إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها، حلول األقساط جميعها، إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها، 
واألولى أالَّ يطبق هذا الشرط إال بعد إشعار المدين، ومضي مدة مناسبة واألولى أالَّ يطبق هذا الشرط إال بعد إشعار المدين، ومضي مدة مناسبة 

ال تقل عن أسبوعين»ال تقل عن أسبوعين»(٣).
بالمملكة  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  أفتت  وبه  الجواز،  عدم  بالمملكة :  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  أفتت  وبه  الجواز،  عدم  الثاني:  الثانيالقول  القول   

العربية السعوديةالعربية السعودية(٤).
والراجح - والله أعلم - هو القول األول، وهو الجواز، ألدلة، منها: والراجح - والله أعلم - هو القول األول، وهو الجواز، ألدلة، منها: 

أن األصل في العقود والشروط الجواز والصحة إال ما خالف الدليل وال دليل أن األصل في العقود والشروط الجواز والصحة إال ما خالف الدليل وال دليل 
ا على حلول الدين بموت من هو عليه وبإفالسه، كما عند المالكية،  ا على حلول الدين بموت من هو عليه وبإفالسه، كما عند المالكية، على المنع. وقياسً على المنع. وقياسً

وقول عند الشافعيةوقول عند الشافعية(٥).

إعالم الموقعين ٣٩٣٩/٤. .  إعالم الموقعين    (١)
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٤٤٨٤٤٨/١/٦. .  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٢)

معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  معيار   اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير   (٣)
المدين المماطل، صالمدين المماطل، ص٣٠٣٠، البند (، البند (١/٢/و)./و).

فتاو اللجنة الدائمة لإلفتاء ١٨٢١٨٢/١٣١٣، فتو رقم ، فتو رقم ١٨٧٩٢١٨٧٩٢. .  فتاو اللجنة الدائمة لإلفتاء    (٤)
 ، ،١١٩١١٩/١٣١٣ الكبير  الشرح  على  الدسوقي  وحاشية  الكبير ،  الشرح  على  الدسوقي  وحاشية   ،٢٦٦٢٦٦/٣ للدردير  الكبير  الشرح  ينظر:  للدردير   الكبير  الشرح  ينظر:   (٥)

والمجموع والمجموع ١٩٨١٩٨/٩، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٣١٢٣١٢/٤. . 
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وأما أدلة المانعين من هذا الشرط فأقواها هو قولهم: إن اشتراط الحلول مقابل وأما أدلة المانعين من هذا الشرط فأقواها هو قولهم: إن اشتراط الحلول مقابل 
التأخر في الســداد هو من أكل المال بالباطل؛ ألن األقســاط مشتملة على زيادة على التأخر في الســداد هو من أكل المال بالباطل؛ ألن األقســاط مشتملة على زيادة على 
الحال من الثمن، فإذا عجلت األقســاط دون إســقاط هذه الزيادة صار كالزيادة في الحال من الثمن، فإذا عجلت األقســاط دون إســقاط هذه الزيادة صار كالزيادة في 

مقابل األجل الذي هو الربا المحرممقابل األجل الذي هو الربا المحرم(١).
ويجاب عنهويجاب عنه: بأن الزيادة مقابل التأجيل هي من التابع لألصل وهو الثمن، والتابع : بأن الزيادة مقابل التأجيل هي من التابع لألصل وهو الثمن، والتابع 
ا(٢)، وهنا الزيادة في الثمن مقابل األجل ال يمكن ، وهنا الزيادة في الثمن مقابل األجل ال يمكن  ال يفرد بالحكم ما لم يكن مقصودًاال يفرد بالحكم ما لم يكن مقصودً
إفرادها بالحكم فلذلك لها حكم األصل، وال يصح قياسها على صورة الربا المذكورة.إفرادها بالحكم فلذلك لها حكم األصل، وال يصح قياسها على صورة الربا المذكورة.
الصورة الثانية: غرامات التأخر يف السداد يف إجارة املوصوف يف الذمة:الصورة الثانية: غرامات التأخر يف السداد يف إجارة املوصوف يف الذمة:

صورتها أن المؤجر يشــترط على المستأجر أن عليه غرامة تأخير عشرة دنانير صورتها أن المؤجر يشــترط على المستأجر أن عليه غرامة تأخير عشرة دنانير 
ا  ا مثالً عن كل شــهر تأخر فيه عن السداد، أو ما نسبته ثالثة بالمئة عن كل شهر، أو مبلغً مثالً عن كل شــهر تأخر فيه عن السداد، أو ما نسبته ثالثة بالمئة عن كل شهر، أو مبلغً

. وهي المشهورة باسم: الزيادة في الدين المتقرر في الذمة. ا كمئة مثالً . وهي المشهورة باسم: الزيادة في الدين المتقرر في الذمة.مقطوعً ا كمئة مثالً مقطوعً
حكم هذه الصورةحكم هذه الصورة: هذه الصورة محرمة بإجماع أهل العلم: هذه الصورة محرمة بإجماع أهل العلم(٣)، وهي صورة ربا ، وهي صورة ربا 

النسيئة التي جاء تحريمها نصا في الكتاب والسنة.النسيئة التي جاء تحريمها نصا في الكتاب والسنة.
مسألة:مسألة:

اشتراط غرامة عند التأخر في سداد الدين يصرفها المدين في وجوه الخير:اشتراط غرامة عند التأخر في سداد الدين يصرفها المدين في وجوه الخير:
وجوه  في  الغرامة  صرف  على  أجبر  هنا  أنه  إال  قبلها،  والتي  هذه  بين  فرق  ال  وجوه   في  الغرامة  صرف  على  أجبر  هنا  أنه  إال  قبلها،  والتي  هذه  بين  فرق  ال   

الخير، فهل تجوز هذه الغرامة ألجل أنها تصرف في وجوه الخير ؟الخير، فهل تجوز هذه الغرامة ألجل أنها تصرف في وجوه الخير ؟
قاله الشيخ ابن خنين، ينظر: قرارات الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية في بنك  قاله الشيخ ابن خنين، ينظر: قرارات الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية في بنك    (١)

الراجحي رقم (الراجحي رقم (١٤١١٤١). ). 
المنثور ٢٣٤٢٣٤/١، وشرح القواعد الفقهية ، وشرح القواعد الفقهية ٢٥٧٢٥٧/١. .  المنثور    (٢)

ينظر: اإلشراف البن المنذر ٥٦٥٦/٦. ينظر: اإلشراف البن المنذر    (٣)
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حكمها:حكمها:
إذا تأخر المستأجر في سداد األجرة، وثبت إعساره أو عجزه عن الوفاء فال يجوز يجوز  إذا تأخر المستأجر في سداد األجرة، وثبت إعساره أو عجزه عن الوفاء فال    
إنظاره  ويجب  الخير،  وجوه  في  تصرف  كانت  وإن  منه  الدين  على  زيادة  إنظاره أخذ  ويجب  الخير،  وجوه  في  تصرف  كانت  وإن  منه  الدين  على  زيادة  أخذ 
لحال القدرة على الوفاء كما تقدم. فال تجوز مطالبته وال إلزامه بأي زيادة لحال القدرة على الوفاء كما تقدم. فال تجوز مطالبته وال إلزامه بأي زيادة 
أو أو تعويض مقابل تأخره في الوفاء بالدين في وقته المحدد؛ لعموم قوله تعالى: تعويض مقابل تأخره في الوفاء بالدين في وقته المحدد؛ لعموم قوله تعالى: 

نث   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      مث(١).

وأما اشتراطه على المدين الموسر المماطل بغير حق فاختلف العلماء المعاصرون  وأما اشتراطه على المدين الموسر المماطل بغير حق فاختلف العلماء المعاصرون    
فيه على قولين:فيه على قولين:

القول األول: عدم جواز اشتراط هذا الشرط، وهو قول بعض المعاصرين عدم جواز اشتراط هذا الشرط، وهو قول بعض المعاصرين(٢). القول األول:   
القول الثاني: جواز هذا الشرط، وصدرت به بعض الفتاو والقرارات : جواز هذا الشرط، وصدرت به بعض الفتاو والقرارات  القول الثاني   

ومنها ما يلي:ومنها ما يلي:
لهيئة  الشرعي  المجلس  أقره  الذي  المماطل  المدين  معيار  في  جاء  لهيئة -  الشرعي  المجلس  أقره  الذي  المماطل  المدين  معيار  في  جاء   -١
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ما نصه: «يجوز المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ما نصه: «يجوز 
عند  المدين  التزام  على  المرابحة،  مثل  المداينة،  عقود  في  عند ينص  المدين  التزام  على  المرابحة،  مثل  المداينة،  عقود  في  ينص  أن أن 
المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر 

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة»بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة»(٣).
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (١)

منهم الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبنك التمويل  منهم الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبنك التمويل    (٢)
الكويتي صالكويتي ص٢٤٤٢٤٤، والدكتور رفيق المصري في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة الدراسات ، والدكتور رفيق المصري في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة الدراسات 
االقتصادية اإلسالمية صاالقتصادية اإلسالمية ص٧٤٧٤، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة في مقاله: (المدين المماطل ، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة في مقاله: (المدين المماطل 

يعاقب بالحبس ال بتغريم المال) في مجلة األزهر جيعاقب بالحبس ال بتغريم المال) في مجلة األزهر ج٧/سنة /سنة ٦٣٦٣ ص ص٧٥٤٧٥٤.
معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:  معيار   اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:   (٣)

المدين المماطل، صالمدين المماطل، ص٣٠٣٠، البند (، البند (١/٢/ح)/ح). . 
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اشتراط  «يجوز  نصه:  ما  عشرة  الثانية  البركة  ندوة   فتاو في  وجاء  اشتراط   «يجوز  نصه:  ما  عشرة  الثانية  البركة  ندوة   فتاو في  وجاء   
تأخر  حال  في  والفترة  المبلغ  على  محددة  وبنسبة  مقطوعة،  تأخر غرامة  حال  في  والفترة  المبلغ  على  محددة  وبنسبة  مقطوعة،  غرامة 
أساس  على  وذلك  مشروع؛  عذر  دون  السداد  عن  البطاقة  أساس حامل  على  وذلك  مشروع؛  عذر  دون  السداد  عن  البطاقة  حامل 
صرف هذه الغرامة في وجوه البر، وال يتملكها مستحق المبلغ»صرف هذه الغرامة في وجوه البر، وال يتملكها مستحق المبلغ»(١).

والراجح - والله أعلم - هو عدم جواز هذا الشرط بصورته المذكورة؛ ألنه والراجح - والله أعلم - هو عدم جواز هذا الشرط بصورته المذكورة؛ ألنه الربا الربا 
بعينــه، ولم يقل به أحد مــن الفقهاء من قبلبعينــه، ولم يقل به أحد مــن الفقهاء من قبل(٢)، فال يصح اإللزام بــه من الدائن، وهذا ، فال يصح اإللزام بــه من الدائن، وهذا 
يفتح باب شر على الناس، وهو وسيلة للربا وتجب سد ذريعته بكل حاليفتح باب شر على الناس، وهو وسيلة للربا وتجب سد ذريعته بكل حال(٣). وكون الربا . وكون الربا 
يصرف في وجــوه الخير فهذا ال أثر له في تجويز صورة الربا المحرم؛ ألن تحريم الربا يصرف في وجــوه الخير فهذا ال أثر له في تجويز صورة الربا المحرم؛ ألن تحريم الربا 
ا، ولم يقيد التحريم بكون اآلخــذ للزيادة هو الدائن. فالزيادة الربوية محرمة  ا، ولم يقيد التحريم بكون اآلخــذ للزيادة هو الدائن. فالزيادة الربوية محرمة جاء مطلقً جاء مطلقً

ا بغض النظر عما تصرف فيه. والله أعلم. ا بغض النظر عما تصرف فيه. والله أعلم.مطلقً مطلقً
الصورة الثالثة: متديد مدة اإلجارة يف إجارة املوصوف يف الذمة املنتهية الصورة الثالثة: متديد مدة اإلجارة يف إجارة املوصوف يف الذمة املنتهية 

بالتمليك:بالتمليك:
إذا حل موعد التمليك في عقد إجارة عيــن موصوفة في الذمة وكان التمليك إذا حل موعد التمليك في عقد إجارة عيــن موصوفة في الذمة وكان التمليك 
مشــروطًا بسداد القســط األخير من األجرة، ولم يف المستأجر بهذا القسط األخير، مشــروطًا بسداد القســط األخير من األجرة، ولم يف المستأجر بهذا القسط األخير، 
فتحاول بعض البنوك معالجة هذا األمر بتمديد مدة اإلجارة وتقســيط الدفعة األخيرة فتحاول بعض البنوك معالجة هذا األمر بتمديد مدة اإلجارة وتقســيط الدفعة األخيرة 
على مدد ولو زاد مجموع تلك األقساط على قيمة الدفعة، فما حكم هذه المسألة ؟على مدد ولو زاد مجموع تلك األقساط على قيمة الدفعة، فما حكم هذه المسألة ؟

يمكن تقسيم هذه المسألة إلى حالين: يمكن تقسيم هذه المسألة إلى حالين: 
، أو بإلزام للمستأجر  ، أو بإلزام للمستأجر : أن يكون هذا اإلجراء مشروطًا في العقد ابتداءً الحال األولى: أن يكون هذا اإلجراء مشروطًا في العقد ابتداءً الحال األولى   

من غير رضاه ولو لم يذكر في العقد. من غير رضاه ولو لم يذكر في العقد. 
ينظر: فتاو ندوة البركة ص٢٩٠٢٩٠. .  ينظر: فتاو ندوة البركة ص   (١)

ينظر: التمهيد البن عبد البر ٩١٩١/٤، والمماطلة في الديون لسلمان الدخيل ص، والمماطلة في الديون لسلمان الدخيل ص٥١١٥١١. .  ينظر: التمهيد البن عبد البر    (٢)
ينظر: الشروط التعويضية في المعامالت المالية د. عياد العنزي ٢١٨٢١٨/١. ينظر: الشروط التعويضية في المعامالت المالية د. عياد العنزي    (٣)



١٨٤١٨٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

فالحكم في هذه الحال المنع؛ لوجود شبهة الربا.فالحكم في هذه الحال المنع؛ لوجود شبهة الربا.
الحال الثانيةالحال الثانية: أن يكون هذا اإلجراء باتفاق الطرفين في حينه.: أن يكون هذا اإلجراء باتفاق الطرفين في حينه.

ففي هذه الحال ال مانع من تقسيط هذه الدفعة على تلك المدد ولو زاد مجموع  ففي هذه الحال ال مانع من تقسيط هذه الدفعة على تلك المدد ولو زاد مجموع    
األقساط على قيمة الدفعة، وال يعد ذلك من الزيادة في الدين؛ ألمرين: األقساط على قيمة الدفعة، وال يعد ذلك من الزيادة في الدين؛ ألمرين: 

اإلجارة،  مدة  في  الزيادة  مقابل  في  واقعة  األجرة  في  الزيادة  أن  اإلجارة،   مدة  في  الزيادة  مقابل  في  واقعة  األجرة  في  الزيادة  أن  األول:األول:   
ومن المعلوم أن عقد اإلجارة تزيد أجرته بزيادة مدته، فزيادة األقساط ومن المعلوم أن عقد اإلجارة تزيد أجرته بزيادة مدته، فزيادة األقساط 

هنا ليست زيادة في أجرة مدة ماضية.هنا ليست زيادة في أجرة مدة ماضية.
الثانيالثاني: أن الدفعة التي تعثر فيها المستأجر هي مقابل التمليك، وليست : أن الدفعة التي تعثر فيها المستأجر هي مقابل التمليك، وليست   
أجرة عن آخر مدة؛ إذ إن آخر مدة أُخذت أجرتها في بدايتها، وعلى هذا أجرة عن آخر مدة؛ إذ إن آخر مدة أُخذت أجرتها في بدايتها، وعلى هذا 
فيجوز تعديل تلك الدفعة؛ أي: دفعة التملك، زيادة أو نقصانًا، باتفاق فيجوز تعديل تلك الدفعة؛ أي: دفعة التملك، زيادة أو نقصانًا، باتفاق 
؛ لكون عقد التمليك لم يبرم بعدُ بين  ؛ لكون عقد التمليك لم يبرم بعدُ بين الطرفين؛ ألن الدين لم ينشأ بعدُ الطرفين؛ ألن الدين لم ينشأ بعدُ

المؤجر والمستأجرالمؤجر والمستأجر(١).
فيشترط أال تكون الدفعة األخيرة التي لم يتمكن العميل من سدادها (أجرة مؤجلة) فيشترط أال تكون الدفعة األخيرة التي لم يتمكن العميل من سدادها (أجرة مؤجلة) 
قد ثبتت دينًا في ذمة العميل، وإنما يلزم أن تكون الدفعة األخيرة (ثمن تمليك) لم تثبت قد ثبتت دينًا في ذمة العميل، وإنما يلزم أن تكون الدفعة األخيرة (ثمن تمليك) لم تثبت 

دينًا في ذمة المستأجر حتى اآلن، فال مانع عندئذ من تمديد عقد اإلجارةدينًا في ذمة المستأجر حتى اآلن، فال مانع عندئذ من تمديد عقد اإلجارة(٢).
وبعض االجتهادات الشــرعية تشــترط أال تراعى المبالــغ المتأخرة في ذمة وبعض االجتهادات الشــرعية تشــترط أال تراعى المبالــغ المتأخرة في ذمة 
للدكتور  التمويلي،  اإليجار  نظام  بمشروع  مقارنة  فقهية  دراسة  التمويلي،  التأجير  ينظر:  للدكتور   التمويلي،  اإليجار  نظام  بمشروع  مقارنة  فقهية  دراسة  التمويلي،  التأجير  ينظر:   (١)
يوسف الشبيلي (بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية يوسف الشبيلي (بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية – العدد  العدد ١١١١، ص ، ص ١٩٣١٩٣). ). 
اإلسالمية  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:  اإلسالمية   المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  ينظر:   (٢)
الموحدة  الشرعية  الهيئة   وفتاو الموحدة )،  الشرعية  الهيئة   وفتاو  ،(٦/٢/٧) بند  اإلجارة،  معيار  البحرين،  مملكة  (في  بند  اإلجارة،  معيار  البحرين،  مملكة  في 
لمجموعة البركة لمجموعة البركة ١٣١١٣١/١، ، ١٧٢١٧٢، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم (، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم (٧١٧١) عام ) عام ٢٠١٣٢٠١٣، ، 

ومجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر صومجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر ص١٩٣١٩٣.



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

١٨٥١٨٥

العميل في حســاب األجرة للمــدة الجديدة، بل تبقى دينًا في ذمــة العميل، ويكون العميل في حســاب األجرة للمــدة الجديدة، بل تبقى دينًا في ذمــة العميل، ويكون 
حســاب األجرة للمدة الجديدة مماثالً للمدة الســابقة؛ لئال يكون ذلك حيلة للزيادة حســاب األجرة للمدة الجديدة مماثالً للمدة الســابقة؛ لئال يكون ذلك حيلة للزيادة 

على ما ثبت في ذمة العميل مقابل التأخرعلى ما ثبت في ذمة العميل مقابل التأخر(١).
وبعض االجتهادات الشــرعية تأخذ بشــيء من التفصيل؛ فــإن كانت الدفعة وبعض االجتهادات الشــرعية تأخذ بشــيء من التفصيل؛ فــإن كانت الدفعة 
األخيرة (أجــرة مؤجلة) يرغب العميــل تأجيلها، فيجوز تمديــد عقد اإلجارة على األخيرة (أجــرة مؤجلة) يرغب العميــل تأجيلها، فيجوز تمديــد عقد اإلجارة على 
أن تحســب أجرة المدة الجديدة، بما ال يزيد على قدر حســاب أجرة المدة السابقة؛ أن تحســب أجرة المدة الجديدة، بما ال يزيد على قدر حســاب أجرة المدة السابقة؛ 
ا لشــبهة احتســاب مقابل على تأجيل الدفعة األخيرة(٢). ما لم يتفق الطرفان على . ما لم يتفق الطرفان على  ا لشــبهة احتســاب مقابل على تأجيل الدفعة األخيرةمنعً منعً
تخفيض الدفعة األخيرة (األجرة المؤجلة) بقدر ما يتمكن العميل من دفعه، ثم يمدد تخفيض الدفعة األخيرة (األجرة المؤجلة) بقدر ما يتمكن العميل من دفعه، ثم يمدد 
عقد اإلجارة عندئذ، وفي هذه الحال ال مانع من احتساب األجرة الجديدة بقدر أعلى؛ عقد اإلجارة عندئذ، وفي هذه الحال ال مانع من احتساب األجرة الجديدة بقدر أعلى؛ 

ألن هذا ليس مقابل تأجيل األجرة السابقةألن هذا ليس مقابل تأجيل األجرة السابقة(٣).

قرار الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء رقم (٥٩٧٥٩٧) عام ) عام ٢٠١٤٢٠١٤م.م. قرار الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء رقم (   (١)
قرار الهيئة الشرعية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي رقم (٢٠٠٦٢٠٠٦/٣/١١١١-١) عام ) عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م. قرار الهيئة الشرعية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي رقم (   (٢)
قرار الهيئة الشرعية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي رقم (٢٠٠٩٢٠٠٩/٤/١١١١-٢) عام ) عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م. قرار الهيئة الشرعية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي رقم (   (٣)



١٨٦١٨٦



األحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمةاألحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمة

وفيه سبعة مباحث:وفيه سبعة مباحث:
المبحـث األول: المبحـث األول: قلـب العيـن المؤجـرة من موصوفـة في الذمة إلـى معينة قلـب العيـن المؤجـرة من موصوفـة في الذمة إلـى معينة - - 

بالتسـليم بالشرط.بالتسـليم بالشرط.
المبحث الثانيالمبحث الثاني: ضمان العين المؤجرة وصيانتها.: ضمان العين المؤجرة وصيانتها.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة. : الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة. - - 
المبحث الرابعالمبحث الرابع: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة.: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
ا - -  موصوفً ا  تأجيرً المؤجرة  العين  في  المستأجر  تصرف  ا :  موصوفً ا  تأجيرً المؤجرة  العين  في  المستأجر  تصرف  الخامس:  الخامسالمبحث  المبحث 

في الذمة.في الذمة.
المبحث السادسالمبحث السادس: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها.: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها.- - 
المبحث السابعالمبحث السابع: هالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة.: هالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 



١٨٨١٨٨



١٨٩١٨٩

قلب العين المؤجرة من موصوفة في الذمة قلب العين المؤجرة من موصوفة في الذمة 
إلى معينة بالتسليم بالشرطإلى معينة بالتسليم بالشرط

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن العين المؤجرة الموصوفة في الذمة تنقلب إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن العين المؤجرة الموصوفة في الذمة تنقلب 
إلى إجارة معينة بالتسليم، فاختلف العلماء المعاصرون على قولين:إلى إجارة معينة بالتسليم، فاختلف العلماء المعاصرون على قولين:

القول األول:القول األول:
ا في عقد إجارة الموصوف في الذمة أو يتواطآ على  نُصَّ ا في عقد إجارة الموصوف في الذمة أو يتواطآ على ال يصــح للعاقدين أن يَ نُصَّ ال يصــح للعاقدين أن يَ
أن العقد ينقلب بعد استالم العين إلى إجارة معينة؛ ألن ذلك حيلة على إجارة المعدوم أن العقد ينقلب بعد استالم العين إلى إجارة معينة؛ ألن ذلك حيلة على إجارة المعدوم 

المحرمة.المحرمة.
ويجوز للعاقدين بعد اســتالم العين أن يتفقا في حينه على فســخ عقد إجارة ويجوز للعاقدين بعد اســتالم العين أن يتفقا في حينه على فســخ عقد إجارة 

الموصوف في الذمة وإنشاء عقد إجارة معينة على تلك العين نفسها أو غيرها.الموصوف في الذمة وإنشاء عقد إجارة معينة على تلك العين نفسها أو غيرها.
وهذا قول فضيلة الشيخ محمد تقي العثمانيوهذا قول فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني(١) وفضيلة الشيخ الدكتور عبد  وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار الستار 

أبي غدةأبي غدة(٢)، وفضيلة الدكتور أحمد سير المباركي، وفضيلة الدكتور أحمد سير المباركي(٣)، وعليه فتو ندوة دلة البركة، وعليه فتو ندوة دلة البركة(٤).
أفادني بذلك شفهيا. أفادني بذلك شفهيا.   (١)

ينظر: بحث مد تحول اإلجارة الموصوفة في الذمة إلى معينة، ضمن بحوث في المعامالت  ينظر: بحث مد تحول اإلجارة الموصوفة في الذمة إلى معينة، ضمن بحوث في المعامالت    (٢)
واألساليب المصرفية اإلسالمية واألساليب المصرفية اإلسالمية ١٦٧١٦٧/١٤١٤ وما بعدها. وما بعدها.

تحفظ الشيخ في قرار هيئة الراجحي رقم ٧١٠٧١٠ بتاريخ  بتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/٣/٧هـ.هـ. تحفظ الشيخ في قرار هيئة الراجحي رقم    (٣)
فتو رقم ٢/٣٠٣٠ بتاريخ  بتاريخ ٢٠٠٩٢٠٠٩/٨/٢٧٢٧م.م. فتو رقم    (٤)



١٩٠١٩٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

القول الثاين:القول الثاين:
تنقلب العين المؤجرة من إجارة موصوفة في الذمة إلى إجارة معينة بالتســليم تنقلب العين المؤجرة من إجارة موصوفة في الذمة إلى إجارة معينة بالتســليم 

بالشرط؛ وذلك من باب جواز الشروط في العقد، واألصل فيها الصحة.بالشرط؛ وذلك من باب جواز الشروط في العقد، واألصل فيها الصحة.
وهذا قول فضيلة الدكتور حســين حامد حســانوهذا قول فضيلة الدكتور حســين حامد حســان(١)، وهو قــرار هيئة مصرف ، وهو قــرار هيئة مصرف 

األهلي التجارياألهلي التجاري(٢)، وهيئات مصرف اإلنماء، ومصرف الراجحي، وهيئات مصرف اإلنماء، ومصرف الراجحي(٣)، وبنك البالد.، وبنك البالد.
والراجح هو القول األول لقوة دليله؛ وألن جواز الشــروط في العقد مشروط والراجح هو القول األول لقوة دليله؛ وألن جواز الشــروط في العقد مشروط 

بخلوها عن الموانع الشرعية، وهي موجودة في الصورة المذكورة.بخلوها عن الموانع الشرعية، وهي موجودة في الصورة المذكورة.

أفادني بذلك شفهيا. أفادني بذلك شفهيا.   (١)
قرار هيئة مصرف األهلي التجاري رقم ١/١٧٢١٧٢ عام  عام ٢٠١٢٢٠١٢م.م. قرار هيئة مصرف األهلي التجاري رقم    (٢)

قرار هيئة مصرف الراجحي رقم ٧١٠٧١٠ بتاريخ  بتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/٣/٧هـ.هـ. قرار هيئة مصرف الراجحي رقم    (٣)



١٩١١٩١

ضمان العين المؤجرة وصيانتهاضمان العين المؤجرة وصيانتها

ا يف الذمة. ا موصوفً ا يف الذمة.املطلب األول: ضامن العني املؤجرة تأجريً ا موصوفً املطلب األول: ضامن العني املؤجرة تأجريً
ال تختلــف في الجملة أحكام ضمان العين المؤجــرة المعينة عن أحكام ال تختلــف في الجملة أحكام ضمان العين المؤجــرة المعينة عن أحكام 
ضمان العين المؤجــرة الموصوفة في الذمة، وقد اتفــق الفقهاء من الحنفيةضمان العين المؤجــرة الموصوفة في الذمة، وقد اتفــق الفقهاء من الحنفية(١)، ، 
والمالكيــةوالمالكيــة(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤) على أن العيــن المؤجرة أمانة في  على أن العيــن المؤجرة أمانة في يد يد 
المســتأجر ال ضمان عليه فيها إال بالتعدي أو التقصيــر. وبناء على هذا لو المســتأجر ال ضمان عليه فيها إال بالتعدي أو التقصيــر. وبناء على هذا لو تلفت تلفت 
العيــن بــدون تعدٍّ من المســتأجر أو تفريط منــه فال ضمان عليــه؛ «ألن قبض العيــن بــدون تعدٍّ من المســتأجر أو تفريط منــه فال ضمان عليــه؛ «ألن قبض 
المســتأجر للعين قبض مأذون فيــه»المســتأجر للعين قبض مأذون فيــه»(٥)، وذلك أنه قبض العين الســتيفاء منفعة ، وذلك أنه قبض العين الســتيفاء منفعة 
يســتحقها منها، فكانت أمانةيســتحقها منها، فكانت أمانة(٦). ويجب على المســتأجر أن يحافظ على العين . ويجب على المســتأجر أن يحافظ على العين 

ملكه(٧). على  ملكهمحافظته  على  محافظته 
إذا تبين هذا فللمســتأجر االنتفاع بالعين المؤجرة حســب العقد، وعلى ما إذا تبين هذا فللمســتأجر االنتفاع بالعين المؤجرة حســب العقد، وعلى ما 

ينظر: بدائع الصنائع ٢١٠٢١٠/٤، ودرر الحكام ، ودرر الحكام ٥٩١٥٩١/١. ينظر: بدائع الصنائع    (١)
ينظر: الشرح الكبير ٢٤٢٤/٤. ينظر: الشرح الكبير    (٢)

ينظر: روضة الطالبين ٢٤٢٤/٤، وتحفة المحتاج ، وتحفة المحتاج ٢١٠٢١٠/٤. ينظر: روضة الطالبين    (٣)
ينظر: المغني ١٣٠١٣٠/٦، والمبدع ، والمبدع ١١٣١١٣/٥. ينظر: المغني    (٤)

بدائع الصنائع ٢١٠٢١٠/٤. .  بدائع الصنائع    (٥)
ينظر: المغني ١٣٠١٣٠/٦. ينظر: المغني    (٦)

مغني المحتاج ٣٥١٣٥١/٢. .  مغني المحتاج    (٧)
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ا كالمشــروط شرطًا(١). ويده يد أمانة. واستثنى . ويده يد أمانة. واستثنى  ا كالمشــروط شرطًاجر به العرف؛ ألن المعروف عرفً جر به العرف؛ ألن المعروف عرفً
ا، فإنه يحلف علــى عدم التفريط، قال الدردير:  ر متهمً ا، فإنه يحلف علــى عدم التفريط، قال الدردير: المالكية ما لو كان المســتأجِ ر متهمً المالكية ما لو كان المســتأجِ
، وال يحلف غيره، وقيل يحلف:  ا -: لقد ضاع وما فرطتُ ، وال يحلف غيره، وقيل يحلف: «ويحلــف - إن كان متهمً ا -: لقد ضاع وما فرطتُ «ويحلــف - إن كان متهمً

ما فرطت»ما فرطت»(٢).
ر ال ضمان عليه ما لم يتعــد أو يفرط في حفظ العين  ر ال ضمان عليه ما لم يتعــد أو يفرط في حفظ العين والحاصل: أن المســتأجِ والحاصل: أن المســتأجِ
المؤجرة باتفاق الفقهاء، فإن تعد أو فرط في حفظها أو استعمالها لزمه الضمان بال المؤجرة باتفاق الفقهاء، فإن تعد أو فرط في حفظها أو استعمالها لزمه الضمان بال 

خالفخالف(٣).
والقاعدة: «أن الجواز الشرعي ينافي الضمان»والقاعدة: «أن الجواز الشرعي ينافي الضمان»(٤). فلو فعل شخص ما أجيز . فلو فعل شخص ما أجيز 
ا فإنه ال يترتب على الضرر الناشئ عنه ضمان(٥). وعليه فإذا جر فعله . وعليه فإذا جر فعله  ا فإنه ال يترتب على الضرر الناشئ عنه ضمانفعله شــرعً له له فعله شــرعً
علــى مقتضى العقد أو العرف في االســتعمال والحفظ فال ضمــان عليه باتفاقعلــى مقتضى العقد أو العرف في االســتعمال والحفظ فال ضمــان عليه باتفاق(٦)؛ ؛ 
ســواء كان التلف بفعله، أو بآفة ســماوية ونحوها مما هو خارج عن إرادته وال دخل ســواء كان التلف بفعله، أو بآفة ســماوية ونحوها مما هو خارج عن إرادته وال دخل 
ا يخبز فيه بإذن رب الدار أو بغير إذنه،  ا يخبز فيه بإذن رب الدار أو بغير إذنه، آلدمي فيه، كما لو «بنى المستأجر في الدار تنورً آلدمي فيه، كما لو «بنى المستأجر في الدار تنورً
فاحتــرق بيت بعض الجيران من تنوره، أو بعض بيــوت الدار، فال ضمان عليه؛ فاحتــرق بيت بعض الجيران من تنوره، أو بعض بيــوت الدار، فال ضمان عليه؛ 

والتاج  والتاج ،   ،٢٨٩٢٨٩/٧ عابدين  ابن  وحاشية  عابدين ،  ابن  وحاشية   ،٢٦٣٢٦٣/٥ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٢١٢١/١ المجلة  ينظر:  المجلة   ينظر:   (١)
واإلكليل واإلكليل ٢٨٦٢٨٦/٥، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٤٦٤٦/١. . 

الشرح الكبير ٢٤٢٤/٤. .  الشرح الكبير    (٢)
األحكام  مجلة  شرح  الحكام  ودرر  األحكام ،  مجلة  شرح  الحكام  ودرر   ،٣٧٥٣٧٥/٢ األنهر  ومجمع  األنهر ،  ومجمع   ،١٣٠١٣٠/١٥١٥ المبسوط  ينظر:  المبسوط   ينظر:   (٣)
 ، ،٢٦٣٢٦٣/٥ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٣٧٣٧/٤ الكبير  والشرح  الكبير ،  والشرح   ،٣٦٣٦/٧ الخرشي  وشرح  الخرشي ،  وشرح   ،٤٩٧٤٩٧/٢
الكبير  والشرح  الكبير ،  والشرح   ،٣١٦٣١٦/٢ واإلقناع  واإلقناع ،   ،٢١٢٢١٢/١ العقود  وجواهر  العقود ،  وجواهر   ،٣٥٣٣٥٣/٢ المحتاج  المحتاج ومغني  ومغني 

 . .١٢٨١٢٨/٦
مجلة األحكام العدلية ١٨١١٨١/١، مادة (، مادة (٩١٩١).). مجلة األحكام العدلية    (٤)

ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام مادة (٩١٩١).). ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام مادة (   (٥)
 ، ،٣٨٣٨/٦ المختار  والدر  المختار ،  والدر   ،٣٠٩٣٠٩/٧ الرائق  والبحر  الرائق ،  والبحر   ،٥٠٥٠/٢٧٢٧ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (٦)

وكشاف القناع وكشاف القناع ١٩١٩/٤، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ٦٤٩٦٤٩/٣، وتكملة المجموع ، وتكملة المجموع ٩٤٩٤/١٥١٥. . 
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ألنه ألنه غير متعدٍّ في هذا التسبب، فإن اتخاذ التنور من توابع السكنى، وللساكن أن يضعه غير متعدٍّ في هذا التسبب، فإن اتخاذ التنور من توابع السكنى، وللساكن أن يضعه 
في موضعه بغير إذن رب الدار، ففعله في ذلك كفعل رب الدار»في موضعه بغير إذن رب الدار، ففعله في ذلك كفعل رب الدار»(١). فإن تعد أو فرط . فإن تعد أو فرط 
ا ســواء تلفت بفعله أو بآفة ســماوية؛ ألن تفريطه  ا ســواء تلفت بفعله أو بآفة ســماوية؛ ألن تفريطه في الحفظ فإن عليه الضمان مطلقً في الحفظ فإن عليه الضمان مطلقً
في الحفظ تســبب في التلففي الحفظ تســبب في التلف(٢)، كما لو استأجر سيارة موصوفة في الذمة لمدة معينة، ، كما لو استأجر سيارة موصوفة في الذمة لمدة معينة، 
وأثناء استخدامه غرقت بسبب تركه إياها في مجر سيل أو منحدر جبل، فإنه يضمن؛ وأثناء استخدامه غرقت بسبب تركه إياها في مجر سيل أو منحدر جبل، فإنه يضمن؛ 

لتقصيره في حفظها.لتقصيره في حفظها.
ـر في تصرف  ـر في تصرف وإن تلفــت العين المســتأجرة بفعل آدمي آخــر (أجنبي)، نُظـِ وإن تلفــت العين المســتأجرة بفعل آدمي آخــر (أجنبي)، نُظـِ

ا غير مأذون فيه فإنه يضمن لتعديه.  ا غير مأذون فيه فإنه يضمن لتعديه. المستأجر في العين؛ فإن كان تصرفً المستأجر في العين؛ فإن كان تصرفً
ا مأذونًا فيه (كإجارة أو إعارة) نُظِر في األجنبي الذي تلفت العين  ا مأذونًا فيه (كإجارة أو إعارة) نُظِر في األجنبي الذي تلفت العين وإن كان تصرفً وإن كان تصرفً
ى بمثله؛ ألنه - مثالً - أقل أمانة من المستأجر فقد نص  ضَ رْ ر ال يَ ى بمثله؛ ألنه - مثالً - أقل أمانة من المستأجر فقد نص بفعله: فإن كان المؤجِّ ضَ رْ ر ال يَ بفعله: فإن كان المؤجِّ
(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦) على أنه ليس للمستأجر  على أنه ليس للمستأجر  (٣)، والمالكيةُ، والمالكيةُ : الحنفيةُ : الحنفيةُالجمهورُ الجمهورُ
عَ العين لمن هو أقل أمانة وأكثرُ خشــيةَ ضررٍ منه، وفيه استيفاء  عَ العين لمن هو أقل أمانة وأكثرُ خشــيةَ ضررٍ منه، وفيه استيفاء دفع العين له؛ ألنه قد دفَ دفع العين له؛ ألنه قد دفَ

ألكثر مما تعاقدا عليه؛ فيضمن المستأجر تلف العين في هذه الصورة لتعديهألكثر مما تعاقدا عليه؛ فيضمن المستأجر تلف العين في هذه الصورة لتعديه(٧).
ر يرضى بمثل هذا األجنبي في األمانة واالستعمال: فاختلف  ر يرضى بمثل هذا األجنبي في األمانة واالستعمال: فاختلف وإن كان المؤجِّ وإن كان المؤجِّ
العين  يدفع  أن  للمستأجر  أجازوا  فالجمهور  الصورة:  هذه  في  الضمان  في  العين الفقهاء  يدفع  أن  للمستأجر  أجازوا  فالجمهور  الصورة:  هذه  في  الضمان  في  الفقهاء 
لمن هو مثله في األمانة أو مثله في الضرر، أو دونه فيهما؛ ألنه كالنائب عنه لمن هو مثله في األمانة أو مثله في الضرر، أو دونه فيهما؛ ألنه كالنائب عنه 

ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٤١٥٤/١٥١٥، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٣٠٤٣٠٤/٧. .  ينظر: المبسوط للسرخسي    (١)
ينظر: الضمان في عقد اإلجارة ص٩٠٩٠. ينظر: الضمان في عقد اإلجارة ص   (٢)

ينظر: المبسوط ١٤٧١٤٧/١٥١٥، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ٢٠٦٢٠٦/٤. ينظر: المبسوط    (٣)
ينظر: المدونة ٤٨٥٤٨٥/٣، والشرح الكبير ، والشرح الكبير ٣٧٣٧/٤. ينظر: المدونة    (٤)

ينظر: مغني المحتاج ٣٥٠٣٥٠/٢. ينظر: مغني المحتاج    (٥)
ينظر: المغني ٢٨٠٢٨٠/٥، والروض المربع ، والروض المربع ٣١١٣١١/٥. .  ينظر: المغني    (٦)

ينظر: المجلة ١١٣١١٣/١، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٥٩٣٥٩٣/١. .  ينظر: المجلة    (٧)
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العين  في  الضمان  فألزموه  الحنفية:  ل  وفصّ بالتعدي.  إال  يضمن  العين فال  في  الضمان  فألزموه  الحنفية:  ل  وفصّ بالتعدي.  إال  يضمن  فال  الوكيل(١)، ،  الوكيلأو  أو 
في  الناس  يتفاوت  ال  فيما  الضمان  يلزموه  ولم  استعمالها،  في  الناس  يتفاوت  في التي  الناس  يتفاوت  ال  فيما  الضمان  يلزموه  ولم  استعمالها،  في  الناس  يتفاوت  التي 

استعمالهاستعماله(٢).
مسألة:مسألة:

حكم اشتراط المؤجر على المستأجر الضمان.حكم اشتراط المؤجر على المستأجر الضمان.  
 تقدم أن العين المســتأجرة أمانة في يد المســتأجر، فال يضمنها إال إذا تعد تقدم أن العين المســتأجرة أمانة في يد المســتأجر، فال يضمنها إال إذا تعد
أو فرط في حفظها، لكن لو اشــترط المؤجر على المســتأجر الضمان، فقد اختلف أو فرط في حفظها، لكن لو اشــترط المؤجر على المســتأجر الضمان، فقد اختلف 

الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثالثة أقوال:الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثالثة أقوال:
القول األولالقول األول: أن يد المستأجر يد أمانة، «واشتراط الضمان على األمين : أن يد المستأجر يد أمانة، «واشتراط الضمان على األمين باطل»باطل»(٣)   
فال يصح. وهذا قول الجماهير من الحنفيةفال يصح. وهذا قول الجماهير من الحنفية(٤)، والمالكية، والمالكية(٥)، والشافعية، والشافعية(٦)، ، 

وهو المذهب عند الحنابلةوهو المذهب عند الحنابلة(٧).

 ، ،٢٢٦٢٢٦/٥ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٢٥٨٢٥٨/٢ العدوي  وحاشية  العدوي ،  وحاشية   ،١١٦١١٦/٢ الدواني  الفواكه  ينظر:  الدواني   الفواكه  ينظر:   (١)
وكشاف القناع ٢٧/٤.وكشاف القناع ٢٧/٤.

ينظر: المبسوط للسرخسي ١١٤١١٤/١١١١، وتحفة الفقهاء ، وتحفة الفقهاء ١٧٨١٧٨/٣، والفتاو الهندية ، والفتاو الهندية ٣٥٤٣٥٤/٦. .  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٢)
البحر الرائق ٢٧٤٢٧٤/٧، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٦٦٣٦٦٣/٥، ومجمع الضمانات ، ومجمع الضمانات ١١٦١١٦/١. .  البحر الرائق    (٣)

ينظر: المبسوط للسرخسي ١٧٤١٧٤/١٥١٥، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٤٠٠٤٠٠/٨، والمجلة ، والمجلة ١١٢١١٢/١، ومختصر ، ومختصر  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٤)
اختالف العلماء للطحاوي اختالف العلماء للطحاوي ٤٧٤٧/٤، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٥١٤٥١٤/١، ، ٥٩٢٥٩٢/١.

السالك  وبلغة  السالك ،  وبلغة  ص٣٠٠٣٠٠،  المسالك  وإيضاح  ص،  المسالك  وإيضاح   ،٥٠٧٥٠٧/٥ والذخيرة  والذخيرة ،   ،٤٥٠٤٥٠/٣ المدونة  ينظر:  المدونة   ينظر:   (٥)
.٤٢٤٢/٤

ينظر: المهذب ٣٦٦٣٦٦/١، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ٣٧١٣٧١/٧، وحاشية الرملي على أسنى المطالب ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب  ينظر: المهذب    (٦)
٧٦٧٦/٣، وفتاو ابن الصالح ، وفتاو ابن الصالح ٦٠٥٦٠٥/٢. . 

القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٤٠٨٤٠٨/٢ حنبل  ابن  فقه  في  والكافي  حنبل ،  ابن  فقه  في  والكافي   ،٥٠٦٥٠٦/٦  ، ،٣١١٣١١/٥ المغني  ينظر:  المغني   ينظر:   (٧)
١٨٧١٨٧/٤، وشرح منتهى اإلرادات ، وشرح منتهى اإلرادات ٣٨٢٣٨٢/٢. . 
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القول الثانيالقول الثاني: أنه إذا اشترط الضمان على األمين؛ ألمر خافه صاحبُ : أنه إذا اشترط الضمان على األمين؛ ألمر خافه صاحبُ   
العين، لزمه وجاز إن تلفت العين فيما خافه واشترط الضمان من أجله، العين، لزمه وجاز إن تلفت العين فيما خافه واشترط الضمان من أجله، 
وإن تلفت فيما سواه لم يلزمهوإن تلفت فيما سواه لم يلزمه(١)، وهو قول عند المالكية، وهو قول عند المالكية(٢)، حكاه ابن ، حكاه ابن المواق المواق 

عن مطرف.عن مطرف.
مثاله: «إذا شرط المعير الضمان ألمر خافه؛ من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص : «إذا شرط المعير الضمان ألمر خافه؛ من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص  مثاله   
أو نحو ذلك، فالشرط الزم إن هلكت باألمر الذي خافه وشرط الضمان من أو نحو ذلك، فالشرط الزم إن هلكت باألمر الذي خافه وشرط الضمان من 

أجله»أجله»(٣).
القول الثالثالقول الثالث: اشتراط الضمان على المستأجر شرط صحيح ملزم، وهو قول : اشتراط الضمان على المستأجر شرط صحيح ملزم، وهو قول   
ألحمد(٦)، ،  الثانية  والرواية  ألحمد  الثانية  والرواية  المشهور(٥)  غير  في  المالكية  وقول  المشهور  غير  في  المالكية  وقول  الحنفية(٤)  الحنفيةعند  عند 

وهو قول الشوكانيوهو قول الشوكاني(٧)، والدكتور نزيه حماد من العلماء المعاصرين، والدكتور نزيه حماد من العلماء المعاصرين(٨).
قال د. نزيه حماد: (ما ذكره ابن رشــد في مســألة تضمين الصناع بقوله: قال د. نزيه حماد: (ما ذكره ابن رشــد في مســألة تضمين الصناع بقوله: 
نه فال دليلَ له إال النظر إلى المصلحة وســد الذريعــة». أي: إلى تضييع  نه فال دليلَ له إال النظر إلى المصلحة وســد الذريعــة». أي: إلى تضييع ضمَّ «ومــن «ومــن ضمَّ
أموال النــاس وإتالفها، وعلى ذلك فــإذا كانت «المصلحة العامــة وصيانة أموال أموال النــاس وإتالفها، وعلى ذلك فــإذا كانت «المصلحة العامــة وصيانة أموال 
ا بغير رضاه؛ فألن تعتبر  ا في جعل يد األمين ضامنة جبرً ا بغير رضاه؛ فألن تعتبر الناس» قاعدة معتبرة شــرعً ا في جعل يد األمين ضامنة جبرً الناس» قاعدة معتبرة شــرعً

ينظر: حاشية الدسوقي ٤٣٦٤٣٦/٣. ينظر: حاشية الدسوقي    (١)
ينظر: بلغة السالك ٣٦٤٣٦٤/٣. ينظر: بلغة السالك    (٢)

بلغة السالك ٣٦٤٣٦٤/٣. بلغة السالك    (٣)
ينظر: البحر الرائق ٢٧٤٢٧٤/٧، وتبيين الحقائق ، وتبيين الحقائق ٨٥٨٥/٥، واألشباه والنظائر البن نجيم ص، واألشباه والنظائر البن نجيم ص٨٥٨٥، ،  ينظر: البحر الرائق    (٤)

ومجمع الضمانات ومجمع الضمانات ١١٥١١٥/١.
ينظر: المقدمات الممهدات ٢٥٢٢٥٢/٢، وإيضاح المسالك ص، وإيضاح المسالك ص١٠٧١٠٧. ينظر: المقدمات الممهدات    (٥)

ينظر: المغني ١١٥١١٥/٨، واإلنصاف ، واإلنصاف ٩٢٩٢/١٥١٥، والمغني ، والمغني ٣١١٣١١/٥. ينظر: المغني    (٦)
ينظر: السيل الجرار ١٩٦١٩٦/٣. ينظر: السيل الجرار    (٧)

(ضمان الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية بالشرط) ضمن كتاب في فقه المعامالت  (ضمان الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية بالشرط) ضمن كتاب في فقه المعامالت    (٨)
المالية صالمالية ص٢٨٤٢٨٤.
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ضامنة برضاه واختياره عند اشتراطه ذلك على نفسه في العقد أو اشتراطه عليه وقبوله ضامنة برضاه واختياره عند اشتراطه ذلك على نفسه في العقد أو اشتراطه عليه وقبوله 
به أولى، به أولى، وال أدل على أن في اشــتراط الضمان على األميــن حاجة معتبرة ومصلحة وال أدل على أن في اشــتراط الضمان على األميــن حاجة معتبرة ومصلحة 
راجحة راجحة من أمرين؛ أحدهما: أن هذا االشــتراط عمل مقصود للناس يحتاجون إليه؛ من أمرين؛ أحدهما: أن هذا االشــتراط عمل مقصود للناس يحتاجون إليه؛ 
إذ لوال حاجتهم إليه لما فعلــوه، فإن اإلقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، وحيث إذ لوال حاجتهم إليه لما فعلــوه، فإن اإلقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، وحيث 
ا عليهم؛  ا بالناس وتيسيرً ا عليهم؛ يثبت تحريمه بنص، فإنه يلزم القول بإباحته وصحته، رفقً ا بالناس وتيسيرً لم لم يثبت تحريمه بنص، فإنه يلزم القول بإباحته وصحته، رفقً
ا لعمومات الكتاب والسنة والقاضية برفع الحرج عن العباد في معامالتهم، الكتاب والسنة والقاضية برفع الحرج عن العباد في معامالتهم،  ا لعمومات اعتبارً اعتبارً
ا: «مــا كان أرفق بالناس فاألخذ به أولى،  ا: «مــا كان أرفق بالناس فاألخذ به أولى، وقد كان اإلمام أبو يوســف يقول دائمً وقد كان اإلمام أبو يوســف يقول دائمً

ألن الحرج مرفوع»ألن الحرج مرفوع»(١).
والراجــح - والله أعلــم - هو القول األول؛ ألن مثل هذا الشــرط لم يأذن والراجــح - والله أعلــم - هو القول األول؛ ألن مثل هذا الشــرط لم يأذن به به 
ا: «ما «ما بال أقوام بال أقوام  ا:  مرفوعً الشرع، فهو من الشروط المحرمة، فيدخل في حديث عائشة الشرع، فهو من الشروط المحرمة، فيدخل في حديث عائشة  مرفوعً
ا ليس في كتاب الله فليس له له  ا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطً ا ليس في كتاب الله فليس يشترطون شروطً ا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطً يشترطون شروطً
وإن اشترط مئة شرط»وإن اشترط مئة شرط»(٢)()(٣)، ولحديث نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ربح ما لم يضمن، ولحديث نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ربح ما لم يضمن(٤)، ، وحديث وحديث 
أنه: أنه: «ال ضمان على مؤتمن»«ال ضمان على مؤتمن»(٥). والشــرع دل على أن يد المستأجر يد أمانة . والشــرع دل على أن يد المستأجر يد أمانة فال يصح فال يصح 
(ضمان الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية بالشرط) ضمن كتاب في فقه المعامالت  (ضمان الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية بالشرط) ضمن كتاب في فقه المعامالت    (١)

المالية صالمالية ص١٤٩١٤٩.
سبق تخريجه ص١٨٤١٨٤. .  سبق تخريجه ص   (٢)

فتح الباري ١٨٩١٨٩/٥. .  فتح الباري    (٣)
عندك،  ليس  ما  بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  عندك، )،  ليس  ما  بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب   ،(١٢٣٤١٢٣٤) )  ٥٣٥٥٣٥/٣ سننه  في  الترمذي  أخرجه  سننه   في  الترمذي  أخرجه   (٤)
البيوع،  الكبر ٤٣٤٣/٤ ( (٦١٨١٦١٨١)، كتاب البيوع، )، كتاب  في  والنسائي  حسن صحيح.  حديث  وهذا  الكبر وقال:  والنسائي في  صحيح.  حسن  حديث  وهذا  وقال: 
باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، 

والحديث إسناده صحيح. والحديث إسناده صحيح. 
أخرجه البيهقي في السنن الكبر ٢٨٩٢٨٩/٦ ( (١٢٤٧٨١٢٤٧٨)، كتاب البيوع، باب ال ضمان على )، كتاب البيوع، باب ال ضمان على    أخرجه البيهقي في السنن الكبر  (٥)
كما  ضعيف  إسناده  مؤتمن.  على  ضمان  ال  باب  كما )  ضعيف  إسناده  مؤتمن.  على  ضمان  ال  باب   (١٢٧٠٠١٢٧٠٠) ) ٤١٤١/٣ والدارقطني  والدارقطني مؤتمن،  مؤتمن، 
قال الشوكاني في الدراري المضية قال الشوكاني في الدراري المضية ٣٣٣٣٣٣/١: «وفي إسناده ضعف وقد وقع اإلجماع على : «وفي إسناده ضعف وقد وقع اإلجماع على أن أن 

الوديع ال يضمن إال لجناية». وينظر: التلخيص الحبير الوديع ال يضمن إال لجناية». وينظر: التلخيص الحبير ٩٧٩٧/٣. . 
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تضمينها إال بتعدٍّ أو تفريط. واشــتراط الضمــان عليه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. تضمينها إال بتعدٍّ أو تفريط. واشــتراط الضمــان عليه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. 
وقد وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: ال يصلح الكراء بالضمانجاء عن ابن عمر أنه قال: ال يصلح الكراء بالضمان(١). وهذا يدل على أن العمل . وهذا يدل على أن العمل 

. على هذا عند الصحابة على هذا عند الصحابة 
وأما قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصفوان بــن أمية: وأما قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصفوان بــن أمية: «بل عارية مضمونة»«بل عارية مضمونة»(٢). فهذا ليس على . فهذا ليس على 
ســبيل الشــرطســبيل الشــرط(٣) وإنما كان؛ ألن صفوان كان حديث عهد باإلسالم جاهالً بأحكام  وإنما كان؛ ألن صفوان كان حديث عهد باإلسالم جاهالً بأحكام 
الدين، فأعلمه رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن من حكم اإلســالم أن العــواري مضمونة ليقع له الدين، فأعلمه رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن من حكم اإلســالم أن العــواري مضمونة ليقع له 

الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حالالوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال(٤).
قال علي حيدر: «إذا شــرط الضمان على المســتأجر في حــال تعيب أو هالك قال علي حيدر: «إذا شــرط الضمان على المســتأجر في حــال تعيب أو هالك 
المأجور بال تعدٍّ وال تقصير، أو شــرط رد المأجور إلى المؤجر بال عيب تكون اإلجارة المأجور بال تعدٍّ وال تقصير، أو شــرط رد المأجور إلى المؤجر بال عيب تكون اإلجارة 

فاسدة»فاسدة»(٥). وهذا ما اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي. وهذا ما اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي(٦).

ا بسنده إلى األثرم في سير أعالم النبالء  ا بسنده إلى األثرم في سير أعالم النبالء ، وساقه الذهبي مسندً ذكره في المدونة ٤٠٩٤٠٩/١١١١، وساقه الذهبي مسندً ذكره في المدونة    (١)
٦٢٨٦٢٨/١٢١٢، قال: أخبرنا أبو بكر الطائي األثرم، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني ابن لهيعة، عن ، قال: أخبرنا أبو بكر الطائي األثرم، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني ابن لهيعة، عن 
عقيل، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر.. به. وروي عن عمر عقيل، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر.. به. وروي عن عمر 
مصر  فتوح  مصر.  فتوح  في  القرشي  عنه  ساقه  بالضمان)  كراء  قال: (ال  أنه  العزيز  عبد  مصر بن  فتوح  مصر.  فتوح  في  القرشي  عنه  ساقه  بالضمان)  كراء  قال: (ال  أنه  العزيز  عبد  بن 

وأخبارها صوأخبارها ص١١٩١١٩. وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. . وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
في  والنسائي  العارية،  تضمين  في  باب  البيوع،  كتاب  في )  والنسائي  العارية،  تضمين  في  باب  البيوع،  كتاب   (٣٥٦١٣٥٦١)  )  ٢٩٦٢٩٦/٣ داود  أبو  أخرجه  داود   أبو  أخرجه   (٢)
الكبر الكبر ٤١٠٤١٠/٣ ( (٥٧٧٩٥٧٧٩)، كتاب البيوع، باب ذكر اختالف شريك وإسرائيل على عبد )، كتاب البيوع، باب ذكر اختالف شريك وإسرائيل على عبد العزيز العزيز 
على  المستدرك  في  والحاكم  على ،  المستدرك  في  والحاكم   ،٤٠٠٤٠٠/٣ مسنده  في  وأحمد  الحديث،  هذا  في  رفيع  مسنده ابن  في  وأحمد  الحديث،  هذا  في  رفيع  ابن 

الصحيحين الصحيحين ٥٤٥٤/٢ كتاب البيوع.  كتاب البيوع. 
ينظر: شرح السنة ٢٢٦٢٢٦/٨. .  ينظر: شرح السنة    (٣)

ينظر: معالم السنن للخطابي ٢٣٩٢٣٩/٢١٢١. .  ينظر: معالم السنن للخطابي    (٤)
درر الحكام شرح مجلة األحكام ٥١٤٥١٤/١. .  درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٥)

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٣٦١٣٦١/١٢١٢. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٦)
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مسألة:مسألة:

ضمان المستأجر للعين إذا لم يسلّم العين المؤجرة في موعدها:ضمان المستأجر للعين إذا لم يسلّم العين المؤجرة في موعدها:
صورة المسألة:صورة المسألة:

ا موصوفة في الذمة لمدة أســبوع واحد على أن  ا موصوفة في الذمة لمدة أســبوع واحد على أن أن يستأجر شــخص دارً أن يستأجر شــخص دارً
تنتهــي مدة اإلجــارة في منتصف اليوم، فــإن لم يخرج المســتأجر إال بعد هذا تنتهــي مدة اإلجــارة في منتصف اليوم، فــإن لم يخرج المســتأجر إال بعد هذا 
الوقت كما لو خرج في منتصف الليل، فمــا بين الوقتين هل يكون ضمان العين الوقت كما لو خرج في منتصف الليل، فمــا بين الوقتين هل يكون ضمان العين 

على المستأجر أم على المؤجر؟على المستأجر أم على المؤجر؟
اتفــق الفقهــاء على أنه يجب علــى المســتأجر إذا انتهى وقــت اإلجارة ردُّ اتفــق الفقهــاء على أنه يجب علــى المســتأجر إذا انتهى وقــت اإلجارة ردُّ 
العين ورفع يده عنها، وترك اســتعمالها. وهذا قول جماهيــر الفقهاء من الحنفيةالعين ورفع يده عنها، وترك اســتعمالها. وهذا قول جماهيــر الفقهاء من الحنفية(١)، ، 

والمالكيةوالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤). فإن لم يفعل، ففيه التفصيل اآلتي:. فإن لم يفعل، ففيه التفصيل اآلتي:
هو - -  كما  عليه،  شيء  فال  التسليم؛  من  مانع  لعذر  العين  تسليم  أخر  هو إذا  كما  عليه،  شيء  فال  التسليم؛  من  مانع  لعذر  العين  تسليم  أخر  إذا 

مضمونة  صارت  عذر  لغير  ردها  من  امتنع  «فإن  قدامة:  ابن  كالم  مضمونة مفهوم  صارت  عذر  لغير  ردها  من  امتنع  «فإن  قدامة:  ابن  كالم  مفهوم 
كالمغصوبة»كالمغصوبة»(٥). ويفهم منه أنها إن كانت لعذر فال يضمنها.. ويفهم منه أنها إن كانت لعذر فال يضمنها.

إذا أمسكها بال عذر فينظر:إذا أمسكها بال عذر فينظر:- - 
ه المستأجرُ منها فإنه يكون غاصبًا، وعليه أجرة  فإن طالبه المؤجر بها، فمنعَ ه المستأجرُ منها فإنه يكون غاصبًا، وعليه أجرة   فإن طالبه المؤجر بها، فمنعَ  

ومجمع  ومجمع ،   ،٥٧٩٥٧٩/١ األحكام  مجلة  شرح  الحكام  ودرر  األحكام ،  مجلة  شرح  الحكام  ودرر   ،٤١٩٤١٩/٤ الهندية   الفتاو ينظر:  الهندية    الفتاو ينظر:   (١)
الضمانات الضمانات ١٦٧١٦٧/١. . 

ينظر: الشرح الكبير ٤٢٤٢/٤، وشرح مختصر خليل ، وشرح مختصر خليل ٤٢٤٢/٧. ينظر: الشرح الكبير    (٢)
ينظر: حاشية البجيرمي ٩٩٩٩/٣، وغاية البيان شرح زبد ابن رسالن ، وغاية البيان شرح زبد ابن رسالن ٢١٥٢١٥/١، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج  ينظر: حاشية البجيرمي    (٣)

 . .٣٥١٣٥١/٢
ينظر: المغني ٣١١٣١١/٥، والشرح الكبير البن قدامة ، والشرح الكبير البن قدامة ١٤٤١٤٤/٦. .  ينظر: المغني    (٤)

المغني ٣١١٣١١/٥. .  المغني    (٥)
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الزيادة، وضمانها إن تلفت، كما نص على ذلك الحنفيةالزيادة، وضمانها إن تلفت، كما نص على ذلك الحنفية(١) والشافعية والشافعية(٢) 
والحنابلةوالحنابلة(٣) ومقتضى كالم المالكية ومقتضى كالم المالكية(٤).

وإن استنظره المستأجر، فوافق المؤجر من غير أن يزيد في األجرة مقابل  وإن استنظره المستأجر، فوافق المؤجر من غير أن يزيد في األجرة مقابل    
فيضمن  العارية،  حكم  في  المؤجرة  العين  فتكون  الوقت،  في  فيضمن الزيادة  العارية،  حكم  في  المؤجرة  العين  فتكون  الوقت،  في  الزيادة 

الرقبة ضمان العارية وال يضمن األجرةالرقبة ضمان العارية وال يضمن األجرة(٥).
وإن وافق المؤجر وزاد في األجرة مقابل الزيادة في الوقت، فإنه يلزم  األجرة مقابل الزيادة في الوقت، فإنه يلزم   وزاد في  وافق المؤجر  وإن   

المستأجر األجرة وضمانها على المؤجر.المستأجر األجرة وضمانها على المؤجر.
ا يف الذمة. ا موصوفً ا يف الذمة.املطلب الثاين: صيانة العني املؤجرة تأجريً ا موصوفً املطلب الثاين: صيانة العني املؤجرة تأجريً

المؤجر  يلتزم  فإنه  الذمة،  في  الموصوف  إجارة  عقد  تم  إذا  أنه  المعلوم  المؤجر من  يلتزم  فإنه  الذمة،  في  الموصوف  إجارة  عقد  تم  إذا  أنه  المعلوم  من 
بتسليم المستأجر العين المعقود عليها عند بداية مدة اإلجارة حتى يتمكن المستأجر بتسليم المستأجر العين المعقود عليها عند بداية مدة اإلجارة حتى يتمكن المستأجر 
بحسب  الالزمة  ملحقاتها  جميع  بتسليم  المؤجر  يلتزم  وكذلك  بها،  االنتفاع  بحسب من  الالزمة  ملحقاتها  جميع  بتسليم  المؤجر  يلتزم  وكذلك  بها،  االنتفاع  من 
كمال  يتم  حتى  ذلك  ونحو  السيارة  أو  المنزل  مفاتيح  كتسليم  العرف،  به   جر كمال ما  يتم  حتى  ذلك  ونحو  السيارة  أو  المنزل  مفاتيح  كتسليم  العرف،  به   جر ما 

االنتفاع بالعين المؤجرة.االنتفاع بالعين المؤجرة.
فإذا تسـلم المسـتأجر العين المؤجرة فـي الوقت المحدد، وتمكـن من االنتفاع فإذا تسـلم المسـتأجر العين المؤجرة فـي الوقت المحدد، وتمكـن من االنتفاع 

بهـا، فإنـه يقع على عاتقـه المحافظة عليهـا، وعلى توابعها خالل مـدة اإلجارة.بهـا، فإنـه يقع على عاتقـه المحافظة عليهـا، وعلى توابعها خالل مـدة اإلجارة.
ومن المعلوم أن األعيان التي تؤجر تصيبها األعطال والعيوب أحيانًا؛ إما بسبب ومن المعلوم أن األعيان التي تؤجر تصيبها األعطال والعيوب أحيانًا؛ إما بسبب 
االستعمال الطبيعي كتآكل جدران المنزل من طول فترة االستعمال، أو بسبب العوارض االستعمال الطبيعي كتآكل جدران المنزل من طول فترة االستعمال، أو بسبب العوارض 

ينظر: درر الحكام مادة ٥٩١٥٩١، ، ٥٩٢٥٩٢، ، ٥٩٣٥٩٣. ينظر: درر الحكام مادة    (١)
ينظر: الحاوي ٢٧٣٢٧٣/٩. .  ينظر: الحاوي    (٢)

ينظر: المغني ٣١١٣١١/٥، ، ١٣١١٣١/٦. ينظر: المغني    (٣)
ينظر: الشرح الكبير ٤٢٤٢/٤. ينظر: الشرح الكبير    (٤)

ينظر: الحاوي ٢٧٣٢٧٣/٩. .  ينظر: الحاوي    (٥)



٢٠٠٢٠٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الجوية، كأن ينتقب السقف من المطر، وتركها بال صيانة يؤدي لتلفها أو هالكها، وفي الجوية، كأن ينتقب السقف من المطر، وتركها بال صيانة يؤدي لتلفها أو هالكها، وفي 
ا؛ ألنه يمنع من االنتفاع بالعين على  ا؛ ألنه يمنع من االنتفاع بالعين على هذا ضرر على المالك، وفيه ضرر على المستأجر أيضً هذا ضرر على المالك، وفيه ضرر على المستأجر أيضً
ا وحديثًا بشأن صيانة العين المؤجرة. ا وحديثًا بشأن صيانة العين المؤجرة.الوجه المطلوب، وألجل ذلك اعتنى الفقهاء قديمً الوجه المطلوب، وألجل ذلك اعتنى الفقهاء قديمً

وفيمـا يلي الـكالم في تعريـف الصيانـة وبيان أنواعهـا في إجـارة الموصوف وفيمـا يلي الـكالم في تعريـف الصيانـة وبيان أنواعهـا في إجـارة الموصوف 
فـي الذمة:فـي الذمة:

: تعريف الصيانة: : تعريف الصيانة:أوالً أوالً

يضره  مما  ووقايته  ورعايته،  حفظه  بمعنى  يصونه  الشيء  صان  من  يضره :  مما  ووقايته  ورعايته،  حفظه  بمعنى  يصونه  الشيء  صان  من  لغة:  لغةالصيانة  الصيانة 
اإلصالح  هي  التي  اإلصالح ،  هي  التي  ة(٢)،  مَّ المرَ على  تطلق  الفقهاء  كالم  في  وهي  اآلفات.  من  ة  مَّ المرَ على  تطلق  الفقهاء  كالم  في  وهي  اآلفات.  من  وينقصهوينقصه(١) 

والترميم والتعهد.والترميم والتعهد.
ا عن معناها اللغوي،  ا عن معناها اللغوي، : ال يختلــف معناها االصطالحي كثيرً ا: ال يختلــف معناها االصطالحي كثيرً االصيانة اصطالحً الصيانة اصطالحً

ى من بنائها»(٣). .  ى من بنائها»قال الخرشي في تعريف المرمة: «وهي إصالح ما وهَ قال الخرشي في تعريف المرمة: «وهي إصالح ما وهَ
ى من  ى من ومن أمثلة ذلك قول الكاســاني: «وتطيين الدار وإصالح ميزابها، وما وهَ ومن أمثلة ذلك قول الكاســاني: «وتطيين الدار وإصالح ميزابها، وما وهَ
بنائها على رب المال دون المستأجر؛ ألن الدار ملكه وإصالح الملك على المالك»بنائها على رب المال دون المستأجر؛ ألن الدار ملكه وإصالح الملك على المالك»(٤).
وعرف بعض المعاصريــن الصيانة بأنها: مجموعة األعمال الالزمة لبقاء عين وعرف بعض المعاصريــن الصيانة بأنها: مجموعة األعمال الالزمة لبقاء عين 

على الحالة التي تصلح فيها ألداء األعمال المرادة منهاعلى الحالة التي تصلح فيها ألداء األعمال المرادة منها(٥).
ينظر: مختار الصحاح ١٥٧١٥٧/١، وتاج العروس ، وتاج العروس ٣١٨٣١٨/٣٥٣٥، والمصباح المنير ، والمصباح المنير ٣٥٢٣٥٢/١، والمعجم ، والمعجم  ينظر: مختار الصحاح    (١)

الوسيط الوسيط ٥٣٠٥٣٠/١.
الرم: إصالح الشيء الذي قد فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمه، أو دار ترم شأنها مرمة.الرم: إصالح الشيء الذي قد فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمه، أو دار ترم شأنها مرمة.  (٢)

شرح مختصر خليل ٤٧٤٧/٧. شرح مختصر خليل    (٣)
بدائع الصنائع ٢٠٨٢٠٨/٤. بدائع الصنائع    (٤)

معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه چي ص٢٧٩٢٧٩، وأعمال الندوة الفقهية الثالثة ص، وأعمال الندوة الفقهية الثالثة ص٢٧٧٢٧٧  معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه چي ص   (٥)
بيت التمويل الكويتي الطبعة األولى بيت التمويل الكويتي الطبعة األولى ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
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ا: أنواع صيانة العني املؤجرة: ا: أنواع صيانة العني املؤجرة:ثانيً ثانيً

كالم العلمــاء المعاصرين حول تقســيم الصيانة وأنواعهــا يرجع إلى نوعين كالم العلمــاء المعاصرين حول تقســيم الصيانة وأنواعهــا يرجع إلى نوعين 
أساسيين وهما:أساسيين وهما:

• النوع األول: الصيانة األساسية: النوع األول: الصيانة األساسية:
وهي الصيانة الضرورية ألصل العين المؤجرة لســالمة األجزاء األساســية، وهي الصيانة الضرورية ألصل العين المؤجرة لســالمة األجزاء األساســية، 

ليتمكن المستأجر من االنتفاع بها على أكمل وجهليتمكن المستأجر من االنتفاع بها على أكمل وجه(١).
وقد اتفق الفقهاء على أن الصيانة األساسية على المؤجروقد اتفق الفقهاء على أن الصيانة األساسية على المؤجر(٢)؛ لكنه ال يجبر على ؛ لكنه ال يجبر على 
هذا اإلصــالحهذا اإلصــالح(٣)؛ ألن المالك ال يجبر على إصالح ملكه، وهــذا فيما إذا كان العقد ؛ ألن المالك ال يجبر على إصالح ملكه، وهــذا فيما إذا كان العقد 
علــى إجارة عين معينة، وأما في عقد إجارة الموصوف فــي الذمة فإنه يجبر المؤجر علــى إجارة عين معينة، وأما في عقد إجارة الموصوف فــي الذمة فإنه يجبر المؤجر 
على إصالحه، أو اســتبدال العين بعين أخــر مكانها؛ ألن العقد لم ينعقد على عين على إصالحه، أو اســتبدال العين بعين أخــر مكانها؛ ألن العقد لم ينعقد على عين 
معينة بذاتها وإنما على منفعة عيــن موصوفة في ذمة المؤجر، فالمؤجر ملتزم بتقديم معينة بذاتها وإنما على منفعة عيــن موصوفة في ذمة المؤجر، فالمؤجر ملتزم بتقديم 

تلك المنفعة بالمواصفات المطلوبة.تلك المنفعة بالمواصفات المطلوبة.
- مسألة: حكم اشرتاط املؤجر الصيانة األساسية عىل املستأجر.- مسألة: حكم اشرتاط املؤجر الصيانة األساسية عىل املستأجر.

اتفق الفقهاء من المذاهب األربعة على حرمة هذا الشــرطاتفق الفقهاء من المذاهب األربعة على حرمة هذا الشــرط(٤)، وأنه شرط ، وأنه شرط 
باطل ال يصح اشــتراطه في عقد اإلجارةباطل ال يصح اشــتراطه في عقد اإلجارة(٥)؛ ألن اشتراطه فيه غرر فاحش مفسد ؛ ألن اشتراطه فيه غرر فاحش مفسد 

ينظر: المغني ٢٦٥٢٦٥/٤، والفروع ، والفروع ٥٧٩٥٧٩/٥. .  ينظر: المغني    (١)
الدسوقي  وحاشية  الدسوقي ،  وحاشية   ،٢٠٨٢٠٨/٤ الصنائع  وبدائع  الصنائع ،  وبدائع   ،١٥٧١٥٧/١٥١٥ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (٢)
والمغني  والمغني ،   ،٤٤٤٤٤٤/٣ المحتاج  ومغني  المحتاج ،  ومغني   ،٤٢٧٤٢٧/١ الوهاب  وفتح  الوهاب ،  وفتح   ،٤٨٤٨/٤ الكبير  الشرح  الكبير على  الشرح  على 

٢٦٥٢٦٥/٥، وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي ، وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي ٢٦٣٢٦٣/٢. . 
ينظر: المبسوط للسرخسي ١٤٤١٤٤/١٥١٥، ومجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ، ومجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ٣٩٩٣٩٩/٢. ينظر: المبسوط للسرخسي    (٣)

 ، ،٤٨٤٨/٤ الكبير  الشرح  على  الدسوقي  وحاشية  الكبير ،  الشرح  على  الدسوقي  وحاشية   ،١٥٧١٥٧/١٥١٥ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (٤)
ومغني المحتاج ومغني المحتاج ٤٤٤٤٤٤/٣، وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي ، وشرح منتهى اإلرادات للبهوتي ٢٦٣٢٦٣/٢. . 

نص على ذلك جملة من قرارات الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، ومن ذلك: معيار  نص على ذلك جملة من قرارات الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، ومن ذلك: معيار    (٥)= = 



٢٠٢٢٠٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

للعقــد؛ إذ يئول إلى جهالة األجــرة التي أجمع أهل العلــم على وجوب كونها للعقــد؛ إذ يئول إلى جهالة األجــرة التي أجمع أهل العلــم على وجوب كونها 
معلومةمعلومة(١).

• النوع الثاين: الصيانة التشغيلية: النوع الثاين: الصيانة التشغيلية:
هي الصيانة العادية التي تحتاج إليها العين المؤجرة، نتيجة االستعمال الطبيعيهي الصيانة العادية التي تحتاج إليها العين المؤجرة، نتيجة االستعمال الطبيعي(٢). . 
وقد صرح العلمــاء بأن هذا النوع من الصيانة يكون على المســتأجروقد صرح العلمــاء بأن هذا النوع من الصيانة يكون على المســتأجر(٣)، وجر عرف ، وجر عرف 
الناس عليه؛ كتنظيف األجزاء الداخليــة، وصيانة األجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي الناس عليه؛ كتنظيف األجزاء الداخليــة، وصيانة األجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي 

تتلف وتستهلك في فترات دورية بسبب التشغيل، كالمصابيح والمراوح وغيرها.تتلف وتستهلك في فترات دورية بسبب التشغيل، كالمصابيح والمراوح وغيرها.
وضابــط ما يدخل تحت هذا النوع من الصيانة هــو عرف الناس، والمعروف وضابــط ما يدخل تحت هذا النوع من الصيانة هــو عرف الناس، والمعروف 

ا كالمشروط شرطًا(٤)، والناس يعلمون مقدارها وال يختلفون فيها، والناس يعلمون مقدارها وال يختلفون فيها(٥). ا كالمشروط شرطًاعرفً عرفً
• ويمكن ذكر نوع ثالث: وهو الصيانة الوقائية الدورية: ويمكن ذكر نوع ثالث: وهو الصيانة الوقائية الدورية:

وهي الصيانة التي يقدمها المؤجر، وفق جدول زمني آلجال معلومة، ليتأكد من وهي الصيانة التي يقدمها المؤجر، وفق جدول زمني آلجال معلومة، ليتأكد من 
أن العين المؤجرة تعمل بصورة صحيحة، وقد نبه إليها الفقهاء كما في أن العين المؤجرة تعمل بصورة صحيحة، وقد نبه إليها الفقهاء كما في شرح الخرشيشرح الخرشي(٦).
اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية =   =
اإلسالمية (معيار رقم اإلسالمية (معيار رقم ٩، بند ، بند ٧/١/٥)، وقرار الهيئة الشرعية لمؤسسة الراجحي رقم ()، وقرار الهيئة الشرعية لمؤسسة الراجحي رقم (٩٥٩٥)، )، 

وفتاو الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (فتو رقم وفتاو الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (فتو رقم ٣٩٠٣٩٠).).
 ، ،١٩٣١٩٣/٤ الصنائع  بدائع  وينظر:  الصنائع ،  بدائع  وينظر:   ،٢٥٥٢٥٥/٥ المغني  في  قدامة  ابن  هذا  على  اإلجماع  حكى  المغني   في  قدامة  ابن  هذا  على  اإلجماع  حكى   (١)

وشرح مختصر خليل للخرشي وشرح مختصر خليل للخرشي ٣/٧، والمهذب للشيرازي ، والمهذب للشيرازي ٣٩٩٣٩٩/١. . 
ينظر: قرار رقم ٩٥٩٥ من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.  من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.  ينظر: قرار رقم    (٢)

الكافي في فقه ابن حنبل ٣٢٠٣٢٠/٢، والمغني ، والمغني ٢٦٥٢٦٥/٥، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٩٠١٩٠/٤. .  الكافي في فقه ابن حنبل    (٣)
 ، ،٦٩٦٦٩٦/٥ عابدين  ابن  وحاشية  عابدين ،  ابن  وحاشية   ،٢١٢١/١ والمجلة  والمجلة ،  ص٢٣٧٢٣٧،  الفقهية  القواعد  شرح  ينظر:  ص  الفقهية  القواعد  شرح  ينظر:   (٤)

وغمز عيون البصائر وغمز عيون البصائر ٢٠٦٢٠٦/٤. . 
ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص٢١٢٢١٢. ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص   (٥)

ينظر: شرح مختصر خليل ٤٧٤٧/٧. ينظر: شرح مختصر خليل    (٦)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

٢٠٣٢٠٣

مثالهـامثالهـا: تزويـد اآلالت بالوقـود، وتبديـل زيتهـا، وتبديل بعض القطع بشـكل : تزويـد اآلالت بالوقـود، وتبديـل زيتهـا، وتبديل بعض القطع بشـكل 
دوري النتهـاء عمرهـا االفتراضـي، فتبـدل وإن لـم تتلـف أو تسـتهلك، وهـذا النوع دوري النتهـاء عمرهـا االفتراضـي، فتبـدل وإن لـم تتلـف أو تسـتهلك، وهـذا النوع 
يمنـح غالبًا عند تأجيـر المعـدات الكبيرة، ووسـائل النقل كالطائـرات، والقطارات، يمنـح غالبًا عند تأجيـر المعـدات الكبيرة، ووسـائل النقل كالطائـرات، والقطارات، 

وغيرها.وغيرها.
وهــذه الصيانة منها ما يدخل تحت الصيانة األساســية؛ وذلك إذا كان يتوقف وهــذه الصيانة منها ما يدخل تحت الصيانة األساســية؛ وذلك إذا كان يتوقف 
عليها االنتفاع بالعين المؤجرة، مثل أن يتوقــف االنتفاع بالعين المؤجرة على تبديل عليها االنتفاع بالعين المؤجرة، مثل أن يتوقــف االنتفاع بالعين المؤجرة على تبديل 
بعض قطع آالت المصنع كل عام، ومن هذه الصيانة ما يدخل تحت الصيانة التشغيلية، بعض قطع آالت المصنع كل عام، ومن هذه الصيانة ما يدخل تحت الصيانة التشغيلية، 
مثل تبديل زيت السيارة كل مســافة معينة، فالمعروف أن هذا النوع من الصيانة يعتبر مثل تبديل زيت السيارة كل مســافة معينة، فالمعروف أن هذا النوع من الصيانة يعتبر 
ا  ا مــن الصيانة التشــغيلية فيكون على المســتأجر تبديل الزيــت؛ ألن المعروف عرفً مــن الصيانة التشــغيلية فيكون على المســتأجر تبديل الزيــت؛ ألن المعروف عرفً

كالمشروط شرطًا.كالمشروط شرطًا.
والصيانة الوقائية الدورية التي من قسم الصيانة األساسية يجوز اشتراطها على والصيانة الوقائية الدورية التي من قسم الصيانة األساسية يجوز اشتراطها على 

المستأجر لكونها معلومةالمستأجر لكونها معلومة(١). ويكون اشتراطه بأحد طريقين:. ويكون اشتراطه بأحد طريقين:
من  ا  جزءً يعد  الصيانة  في  المدفوع  المبلغ  أن  على  العقد  في  ينص  أن  من -  ا  جزءً يعد  الصيانة  في  المدفوع  المبلغ  أن  على  العقد  في  ينص  أن   -١

األجرة المستحقة للمؤجر.األجرة المستحقة للمؤجر.
مع   - اإلجارة  عقد  عن  منفصل   - صيانة  عقد  بإبرام  المؤجر  يقوم  أن  مع -   - اإلجارة  عقد  عن  منفصل   - صيانة  عقد  بإبرام  المؤجر  يقوم  أن   -٢
ويدفع  صائنًا،  والمستأجر  له،  مصونًا  المؤجر  فيه  يكون  ويدفع المستأجر،  صائنًا،  والمستأجر  له،  مصونًا  المؤجر  فيه  يكون  المستأجر، 

المؤجر للمستأجر قيمة الصيانةالمؤجر للمستأجر قيمة الصيانة(٢).
واألصــل في إجــارة الموصوف في الذمــة، والغالب فيهــا أن جميع أنواع واألصــل في إجــارة الموصوف في الذمــة، والغالب فيهــا أن جميع أنواع 
قال الخرشي: «يجوز للمكري أن يشترط على المكتري أن يطين الدار، بشرط أن يكون ذلك  قال الخرشي: «يجوز للمكري أن يشترط على المكتري أن يطين الدار، بشرط أن يكون ذلك    (١)
من كراء وجب على المكتري بشرط أو عرف... وقيدت المدونة بأن يسمي مرة أو مرتين في من كراء وجب على المكتري بشرط أو عرف... وقيدت المدونة بأن يسمي مرة أو مرتين في 

السنة ال إن قال: كلما احتاجت، ألنه مجهول». شرح مختصر خليل السنة ال إن قال: كلما احتاجت، ألنه مجهول». شرح مختصر خليل ٤٧٤٧/٧. . 
ينظر: صكوك اإلجارة لحامد ميرة ص٢١٣٢١٣. .  ينظر: صكوك اإلجارة لحامد ميرة ص   (٢)



٢٠٤٢٠٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الصيانة الصيانة التشــغيلية واألساسية على المؤجر. وإن اتفق المستأجر والمؤجر في إجارة التشــغيلية واألساسية على المؤجر. وإن اتفق المستأجر والمؤجر في إجارة 
الموصوف في الذمة على أن الصيانة التشــغيلية على المستأجر، فهو جائز على الموصوف في الذمة على أن الصيانة التشــغيلية على المستأجر، فهو جائز على 

ما ما اشترطااشترطا(١).

قال الخرشي: «فلو كان على المكري بالعرف، واشترطه على المكتري جاز من كراء وجب».  قال الخرشي: «فلو كان على المكري بالعرف، واشترطه على المكتري جاز من كراء وجب».    (١)
شرح مختصر خليل شرح مختصر خليل ٤٧٤٧/٧.



٢٠٥٢٠٥

الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمةالخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة

: تعريف اخليار: : تعريف اخليار:أوالً أوالً

الخيار لغةالخيار لغة: العطف والميل: العطف والميل(١)، وهو اســم مصدر من الفعل الثالثي خار يخار ، وهو اســم مصدر من الفعل الثالثي خار يخار 
ا، ومن الخماســي االختيار بمعنى االصطفاء، والخيار فــي البيع اصطفاء خير  ا، ومن الخماســي االختيار بمعنى االصطفاء، والخيار فــي البيع اصطفاء خير خيارً خيارً

األمرين: إمضاءِ البيع، أو الفسخاألمرين: إمضاءِ البيع، أو الفسخ(٢).
ا عن المعنى اللغوي، فعرفه الفقهاء بأنه:  ا عن المعنى اللغوي، فعرفه الفقهاء بأنه: : ال يختلف معناه كثيرً ا: ال يختلف معناه كثيرً االخيار اصطالحً الخيار اصطالحً
فه بعض المعاصرين بتعريف أشمل  فه بعض المعاصرين بتعريف أشمل ، وعرّ «طلب خير األمرين من اإلمضاء والفسخ»«طلب خير األمرين من اإلمضاء والفسخ»(٣)، وعرّ
وهو أنه: «حق العاقد في فســخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مســوغ شرعي، أو بمقتضى وهو أنه: «حق العاقد في فســخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مســوغ شرعي، أو بمقتضى 

اتفاق عقدي»اتفاق عقدي»(٤). ومرادهم الخيار في عقود المعاوضات.. ومرادهم الخيار في عقود المعاوضات.

ا: مرشوعية اخليار: ا: مرشوعية اخليار:ثانيً ثانيً

ـا لمبـدأ التراضي بين بين  ـا لمبـدأ التراضي دلـت أدلة شـرعية كثيرة علـى مشـروعية الخيار؛ تحقيقً دلـت أدلة شـرعية كثيرة علـى مشـروعية الخيار؛ تحقيقً
ينظر: مقاييس اللغة ٢٣٢٢٣٢/٢. .  ينظر: مقاييس اللغة    (١)

ينظر: المطلع على أبواب المقنع ٢٣٤٢٣٤/١. .  ينظر: المطلع على أبواب المقنع    (٢)
المطلع على أبواب المقنع ٢٣٤٢٣٤/١، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن ، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن  المطلع على أبواب المقنع    (٣)

ابن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ابن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ٤١٩٤١٩/٤.
الخيار وأثره في العقود. د. عبد الستار أبو غدة ص٤٣٤٣. الخيار وأثره في العقود. د. عبد الستار أبو غدة ص   (٤)



٢٠٦٢٠٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الطرفيـن، كمـا قال اللـه تعالـى: الطرفيـن، كمـا قال اللـه تعالـى: نث   G   F   E      مث(١). ومن أدلة مشـروعيته:. ومن أدلة مشـروعيته:
عن ابن عمر  قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  عن ابن عمر -   -١

أو أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»يقول أحدهما لصاحبه: اختر»(٢).
ا، وكان قد سفع في في  بَّان بن منقذ رجالً ضعيفً ا، وكان قد سفع  قال: (كان حَ بَّان بن منقذ رجالً ضعيفً عن ابن عمر  قال: (كان حَ عن ابن عمر -   -٢
رأسه مأمومةرأسه مأمومة(٣)، فجعل له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الخيار فيما اشتر ثالثًا، وكان قد ، فجعل له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الخيار فيما اشتر ثالثًا، وكان قد ثقل ثقل 
يقول:  أسمعه  فكنت  يقول: ،  أسمعه  فكنت  بة»،  الَ خِ ال  وقل:  بة»«بع،  الَ خِ ال  وقل:  «بع،  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص: لسانه،  الله  رسول  له  فقال  لسانه، 
 ! ! ال خذابة ال خذابة، وكان يشتري الشيء، ويجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ ال خذابة ال خذابة، وكان يشتري الشيء، ويجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ

فيقول: إن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد خيرني في بيعي)فيقول: إن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد خيرني في بيعي)(٤).
وا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها  وا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها «ال تُصرُّ عن أبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تُصرُّ عن أبي هريرة -   -٣
بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها؛ إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعَ بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها؛ إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعَ 
طعام،  من  ا  صاعً سيرين:  ابن  عن  بعضهم  «وقال  البخاري:  قال  طعام، .  من  ا  صاعً سيرين:  ابن  عن  بعضهم  «وقال  البخاري:  قال  تمر»تمر»(٥). 

ًا»(٦). ًا»وهو بالخيار ثالث وهو بالخيار ثالث
فهذه األحاديث وما أشبهها صريحة وظاهرة في مشروعية الخيار وإثبات أنواع  فهذه األحاديث وما أشبهها صريحة وظاهرة في مشروعية الخيار وإثبات أنواع    

منه؛ كخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن.منه؛ كخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن.
سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩. سورة النساء، اآلية:    (١)

يجوز  هل  الخيار  في  يوقت  لم  إذا  باب  البيوع،  كتاب  يجوز )  هل  الخيار  في  يوقت  لم  إذا  باب  البيوع،  كتاب   (٢١٠٩٢١٠٩) ) ٧٤٣٧٤٣/٢ البخاري  أخرجه  البخاري   أخرجه   (٢)
البيع. البيع. 

الزرقاني  شرح  ينظر:  الشجاج.  أشد  وهي  الدماغ.  أم  إلى  تصل  التي  الشجة  هي  المأمومة:  الزرقاني   شرح  ينظر:  الشجاج.  أشد  وهي  الدماغ.  أم  إلى  تصل  التي  الشجة  هي  المأمومة:   (٣)
على موطأ اإلمام مالك على موطأ اإلمام مالك ٢١٧٢١٧/٤.

التلخيص  في  الذهبي  وصححه  البيوع،  كتاب  التلخيص )  في  الذهبي  وصححه  البيوع،  كتاب   (٢٢٠١٢٢٠١) )  ٦٢٦٢/٢ المستدرك  في  الحاكم  أخرجه  المستدرك   في  الحاكم  أخرجه   (٤)
 .( .(٢٢٠١٢٢٠١)

أخرجه البخاري ٧٥٥٧٥٥/٢ ( (٢٠٤١٢٠٤١)، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أال يحفل اإلبل والبقر )، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أال يحفل اإلبل والبقر  أخرجه البخاري    (٥)
والغنم.والغنم.

ينظر: المصدر السابق.  ينظر: المصدر السابق.    (٦)
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اإلجماع»(١)، ،  الخيار  ثبوت  في  به  يحتج  ما   النووي: «أقو قال  اإلجماع:  اإلجماع»-  الخيار  ثبوت  في  به  يحتج  ما   النووي: «أقو قال  اإلجماع:   -٤
كما نقله القرافي في كما نقله القرافي في الذخيرةالذخيرة أيضًا أيضًا(٢).

حكمة مرشوعية اخليار:حكمة مرشوعية اخليار:

شرع الخيار «الستدراك المصلحة الفائتة حالة العقد»شرع الخيار «الستدراك المصلحة الفائتة حالة العقد»(٣). ومعنى هذا أن الخيار . ومعنى هذا أن الخيار 
شــرع في العقود لمصلحة المتعاقدين، حتى يحصل تمام الرضا، ألن العقد قد يقع من شــرع في العقود لمصلحة المتعاقدين، حتى يحصل تمام الرضا، ألن العقد قد يقع من 
غير تروٍّ وال نظر في القيمة؛ فاقتضت محاســن هذه الشــريعة الكاملة أن يجعل للعقد غير تروٍّ وال نظر في القيمة؛ فاقتضت محاســن هذه الشــريعة الكاملة أن يجعل للعقد 
 فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما عيبًا كان خفيا(٤). ا يتروَّ  فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما عيبًا كان خفياحريمً ا يتروَّ حريمً

ا: أنواع اخليارات: ا: أنواع اخليارات:ثالثً ثالثً
اختلف العلماء في عددها؛ فقال البهوتي: «الخيار ثمانية أنواع»اختلف العلماء في عددها؛ فقال البهوتي: «الخيار ثمانية أنواع»(٥)، وعند ، وعند المجد المجد 
ثالثة  الحنفية  وجعلها  ثالثة .  الحنفية  وجعلها  بالثمن(٦).  المشتري  إلفالس  خيارٌ  وهو  تاسع  خيار  تيمية  بالثمنابن  المشتري  إلفالس  خيارٌ  وهو  تاسع  خيار  تيمية  ابن 

ا(٨). ا أنها أكثر من عشرين نوعً عشرعشر(٧). وذكر في . وذكر في درر الحكامدرر الحكام أنها أكثر من عشرين نوعً

المجموع للنووي ١٩٠١٩٠/٩. .  المجموع للنووي   الذخيرة ٢٧١٢٧١/١٢١٢. . (١)  الذخيرة    (٢)
الذخيرة ٤٠١٤٠١/٤. .  الذخيرة    (٣)

ينظر: إعالم الموقعين ١٦٤١٦٤/٣، واألشباه والنظائر للسيوطي ، واألشباه والنظائر للسيوطي ٧٨٧٨/١. .  ينظر: إعالم الموقعين    (٤)
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم ٤١٩٤١٩/٤. .  الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم    (٥)

ينظر: المحرر في الفقه ٣٢٤٣٢٤/١. .  ينظر: المحرر في الفقه    (٦)
ا:  جاء في البحر الرائق أن الخيارات في البيع ال تنحصر في الثالثة، بل هي ثالثة عشر خيارً ا:   جاء في البحر الرائق أن الخيارات في البيع ال تنحصر في الثالثة، بل هي ثالثة عشر خيارً  (٧)
في  الغبن  خيار  والرابع  العيب،  خيار  والثالث  الرؤية،  خيار  والثاني  الشرط،  خيار  في األول  الغبن  خيار  والرابع  العيب،  خيار  والثالث  الرؤية،  خيار  والثاني  الشرط،  خيار  األول 
كشف  خيار  والسابع  االستحقاق،  خيار  والسادس  الكمية،  خيار  والخامس  كشف المرابحة،  خيار  والسابع  االستحقاق،  خيار  والسادس  الكمية،  خيار  والخامس  المرابحة، 
عقد  إجازة  خيار  والتاسع  القبض،  قبل  البعض  بهالك  الصفقة  تفرق  خيار  والثامن  عقد الحال،  إجازة  خيار  والتاسع  القبض،  قبل  البعض  بهالك  الصفقة  تفرق  خيار  والثامن  الحال، 
الكتابة،  كاشتراطه  بالعقد  المستحق  المشروط  الوصف  فوات  خيار  والعاشر  الكتابة، الفضولي،  كاشتراطه  بالعقد  المستحق  المشروط  الوصف  فوات  خيار  والعاشر  الفضولي، 
من  عشر  والثالث  الخيانة،  خيار  المرابحة  في  عشر  والثاني  التعيين،  خيار  عشر  من والحادي  عشر  والثالث  الخيانة،  خيار  المرابحة  في  عشر  والثاني  التعيين،  خيار  عشر  والحادي 

الخيارات خيار نقد الثمن وعدمه. البحر الرائق الخيارات خيار نقد الثمن وعدمه. البحر الرائق ٢/٦.
ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام ٢٤٢٢٤٢/١. .  ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٨)
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وسأقتصر من هذه األنواع على ما له صلة مباشرة بإجارة الموصوف في الذمة وسأقتصر من هذه األنواع على ما له صلة مباشرة بإجارة الموصوف في الذمة 
لف في الصفة،  لف في الصفة، وهي خمسة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الخُ وهي خمسة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الخُ

وخيار الغبن. وفيما يأتي بيانها بحسب ما يسمح به المقام:وخيار الغبن. وفيما يأتي بيانها بحسب ما يسمح به المقام:
النوع األول: خيار املجلس:النوع األول: خيار املجلس:

خيــار المجلس هوخيــار المجلس هو: (الخيار الــذي يثبت للمتعاقدين مــا داما في المجلس، : (الخيار الــذي يثبت للمتعاقدين مــا داما في المجلس، 
أي مجتمعيــن)أي مجتمعيــن)(١). والمقصــود بالمجلس: مــكان عقد الصفقــة حقيقة؛ كمجالس . والمقصــود بالمجلس: مــكان عقد الصفقــة حقيقة؛ كمجالس 
ًــا؛ كالمبايعة عن طريق  ًــا؛ كالمبايعة عن طريق البيع المعروفة، كاألســواق، والمكاتب، والمنازل. أو حكم البيع المعروفة، كاألســواق، والمكاتب، والمنازل. أو حكم

االتصاالت، ومجالس الشبكات العنكبوتية.االتصاالت، ومجالس الشبكات العنكبوتية.
حكم خيار املجلس:حكم خيار املجلس:

اختلف الفقهاء في حكم خيار المجلس على قولين:اختلف الفقهاء في حكم خيار المجلس على قولين:
القول األولالقول األول: يثبت خيار المجلس. وهو مذهب الشافعية: يثبت خيار المجلس. وهو مذهب الشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).  

يجوز  لكن  العقد،  انعقد  والقبول  اإليجاب  تم  إذا  أنه  يجوز :  لكن  العقد،  انعقد  والقبول  اإليجاب  تم  إذا  أنه  عندهم:  الخيار  ومعنى  عندهم  الخيار  ومعنى   
فسخه من الطرفين أو أحدهما ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما؛ فسخه من الطرفين أو أحدهما ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما؛ 

فالعقد غير الزم ما لم يتفرقا بأبدانهما.فالعقد غير الزم ما لم يتفرقا بأبدانهما.
القول الثانيالقول الثاني: ال يثبت خيار المجلس، بل يلزم العقد باإليجاب والقبول. وهو : ال يثبت خيار المجلس، بل يلزم العقد باإليجاب والقبول. وهو   

مذهب الحنفيةمذهب الحنفية(٤)، والمالكية، والمالكية(٥).
والراجح - والله أعلم - هو القول األول؛ لثبوته في الســنة، وهو حديث والراجح - والله أعلم - هو القول األول؛ لثبوته في الســنة، وهو حديث 

ينظر: إيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام ٦/٥. .  ينظر: إيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام    (١)
ينظر: المهذب ٤٠٠٤٠٠/١، ومنهاج الطالبين ، ومنهاج الطالبين ٤٧٤٧/١. ينظر: المهذب    (٢)

ينظر: اإلنصاف ٣٦٤٣٦٤/٤، والروض المربع ، والروض المربع ٦٩٦٩/٢، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٩٩١٩٩/٣. .  ينظر: اإلنصاف    (٣)
ينظر: البحر الرائق ٢٢٢٢٢٢/١٢١٢، والعناية شرح الهداية ، والعناية شرح الهداية ٣٧٧٣٧٧/٨، والمبسوط ، والمبسوط ٢/١٦١٦. .  ينظر: البحر الرائق    (٤)

ينظر: إيضاح السالك في أصول اإلمام مالك ١/ / ١٥١٥، والذخيرة ، والذخيرة ٢٠٢٠/٥. ينظر: إيضاح السالك في أصول اإلمام مالك    (٥)
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ابن ابن عمر عمر  المتقدم ذكره قريبًا:  المتقدم ذكره قريبًا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...»«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...» الحديث. وهذا  الحديث. وهذا 
ظاهر في إثبات خيار المجلس للمتعاقدين قبل تفرقهما باألبدان.ظاهر في إثبات خيار المجلس للمتعاقدين قبل تفرقهما باألبدان.

وأما تأويل أصحاب القول الثاني لهذا الحديث وما أشبهه بأنه وارد على ما قبل وأما تأويل أصحاب القول الثاني لهذا الحديث وما أشبهه بأنه وارد على ما قبل 
تمام العقد، وأن معناه عندهم: المتســاومان قبل العقد، إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا تمام العقد، وأن معناه عندهم: المتســاومان قبل العقد، إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا 
لم يعقــداه، والمراد بالتفرق: هو التفرق باألقوال ال باألبدانلم يعقــداه، والمراد بالتفرق: هو التفرق باألقوال ال باألبدان(١)؛ فهذا تأويل للحديث ؛ فهذا تأويل للحديث 
بمعنى متقرر أصالً وال حاجة إلى التنبيه إليه؛ ألن خيار العاقدين قبل اإليجاب والقبول بمعنى متقرر أصالً وال حاجة إلى التنبيه إليه؛ ألن خيار العاقدين قبل اإليجاب والقبول 

معلوم. واألصل في الكالم التأسيس ال التأكيد. معلوم. واألصل في الكالم التأسيس ال التأكيد. 
وال تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في القرآن من األمر بالوفاء بالعقود؛ وال تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في القرآن من األمر بالوفاء بالعقود؛ 
ألن المــراد األمر بالوفاء بالعقود الكاملة الالزمة التــي ال خيار فيها. وكذلك ما جاء ألن المــراد األمر بالوفاء بالعقود الكاملة الالزمة التــي ال خيار فيها. وكذلك ما جاء 
في القرآن من اشــتراط التراضي؛ فإن هذا الحديث جاء بإثبات الخيار للتأكد من تمام في القرآن من اشــتراط التراضي؛ فإن هذا الحديث جاء بإثبات الخيار للتأكد من تمام 

التراضي كما تقدم في الحكمة من مشروعية الخيارالتراضي كما تقدم في الحكمة من مشروعية الخيار(٢).
خيار املجلس يف إجارة املوصوف يف الذمة:خيار املجلس يف إجارة املوصوف يف الذمة:

خيار المجلس يدخل في ســائر العقود الالزمة، وإجارة الموصوف في الذمة خيار المجلس يدخل في ســائر العقود الالزمة، وإجارة الموصوف في الذمة 
من العقود الالزمة - كما ســبق - فيدخل فيها خيار المجلس، ومعنى دخوله أنه يثبت من العقود الالزمة - كما ســبق - فيدخل فيها خيار المجلس، ومعنى دخوله أنه يثبت 
للمتعاقدين الخيار مدة المجلس ما داما في مجلس العقد، فإذا حصل التفرق المعتبر للمتعاقدين الخيار مدة المجلس ما داما في مجلس العقد، فإذا حصل التفرق المعتبر 

عرفًا؛ انتهت مدة الخيار، ولزم العقد.عرفًا؛ انتهت مدة الخيار، ولزم العقد.
النوع الثاين: خيار الرشط:النوع الثاين: خيار الرشط:

ا أو لمن ينيبه  ا أو لمن ينيبه : أن يكون ألحد العاقدين أو لهما معً خيار الشــرط في العقود هوخيار الشــرط في العقود هو: أن يكون ألحد العاقدين أو لهما معً
كل منهما الحق في اختيار فسخ العقد أو إمضائه في مدة معلومةكل منهما الحق في اختيار فسخ العقد أو إمضائه في مدة معلومة(٣).

ينظر: العناية شرح الهداية ٣٧٧٣٧٧/٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٩١٩١/٣. ينظر: العناية شرح الهداية    (١)
ينظر: األم ٦/٣، والمغني البن قدامة ، والمغني البن قدامة ٥/٤، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٩٨١٩٨/٣. ينظر: األم    (٢)

الحق والذمة للمكاشفي ص١٢٤١٢٤. .  الحق والذمة للمكاشفي ص   (٣)
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حكم خيار الرشط:حكم خيار الرشط:
ذهب جمهور أهل العلمذهب جمهور أهل العلم(١) إلى جواز خيار الشرط إال ابن حزم، فأبطل كل بيع يشترط  إلى جواز خيار الشرط إال ابن حزم، فأبطل كل بيع يشترط 
فيه خيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما أو لغيرهمافيه خيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما أو لغيرهما(٢). وروي عن سفيان الثوري، وابن شبرمة . وروي عن سفيان الثوري، وابن شبرمة 
اختصاصه بالمشتري فقط، وليس للبائع أن يشترطهاختصاصه بالمشتري فقط، وليس للبائع أن يشترطه(٣). والراجح هو مذهب الجمهور، وقد . والراجح هو مذهب الجمهور، وقد 
جاءت النصوص دالة على مشروعيته، ومنها: حديث ابن عمر جاءت النصوص دالة على مشروعيته، ومنها: حديث ابن عمر  المتقدم:  المتقدم: «بع، وقل: «بع، وقل: 
ل غيرُ واحد  ل غيرُ واحد نَقَ . وقد . وقد نَقَ بَّان بن منقذ  بَّان بن منقذ . وفيه إثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيار الشرط لحَ بة». وفيه إثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيار الشرط لحَ الَ بة»ال خِ الَ ال خِ

(٤) على جواز خيار الشرط على جواز خيار الشرط(٥). من العلماء اإلجماعَمن العلماء اإلجماعَ
ينظر: المغني ٣ /  / ٥٢٤٥٢٤، وفتح القدير ، وفتح القدير ٥ /  / ٥٠٠٥٠٠، والبحر الزخار ، والبحر الزخار ٣ /  / ٣٤٨٣٤٨. .  ينظر: المغني    (١)

ينظر: المحلى ٣٧٨٣٧٨/٨. .  ينظر: المحلى    (٢)
ينظر: المغني ٣ / /٥٢٤٥٢٤، وفتح القدير ، وفتح القدير ٥٠٠٥٠٠/٥. ينظر: المغني    (٣)

المجموع  أعلم».  والله  أيام.  ثالثة  الخيار  شرط  جواز  على  مجمعة  «األمة  النووي:  قال  المجموع   أعلم».  والله  أيام.  ثالثة  الخيار  شرط  جواز  على  مجمعة  «األمة  النووي:  قال   (٤)
١٨٠١٨٠/٩. وقال في العناية شرح الهداية . وقال في العناية شرح الهداية ٤٤٥٤٤٥/٨: «وجائز باالتفاق وهو أن يقول: على أني : «وجائز باالتفاق وهو أن يقول: على أني 

بالخيار ثالثة أيام فما دونها».بالخيار ثالثة أيام فما دونها».
واختلف العلماء في مدة خيار الشرط على ثالثة أقوال: واختلف العلماء في مدة خيار الشرط على ثالثة أقوال:   (٥)

القول األول: أن المدة المشروعة لخيار الشرط ثالثة أيام. وهو قول أبي حنيفة وزفر. ينظر:  القول األول: أن المدة المشروعة لخيار الشرط ثالثة أيام. وهو قول أبي حنيفة وزفر. ينظر:    
ينظر:  والشافعية.  ينظر: ،  والشافعية.   ،٢٥٨٢٥٨/٦ والبناية  والبناية ،   ،١١٢١١٢/٥ عابدين  ابن  وحاشية  عابدين ،  ابن  وحاشية   ،٤١٤١/٨ الرائق  الرائق البحر  البحر 

إعانة الطالبين إعانة الطالبين ٢٩٢٩/٣، والسراج الوهاج ، والسراج الوهاج ١٩٠١٩٠/١، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٦٣٦٣/٢.
القول الثاني: أنه ال حد لمدة خيار الشرط، ولكن ال بد أن تكون المدة معلومة على ما اتفق  القول الثاني: أنه ال حد لمدة خيار الشرط، ولكن ال بد أن تكون المدة معلومة على ما اتفق    
 ، ،٧٢٧٢/٢ المربع  والروض  المربع ،  والروض   ،٣٧٣٣٧٣/٤ اإلنصاف  ينظر:  الحنابلة.  مذهب  وهو  العاقدان.  اإلنصاف عليه  ينظر:  الحنابلة.  مذهب  وهو  العاقدان.  عليه 
والفروع والفروع ٣١٣١/٢، والصاحبين من الحنفية. ينظر: المبسوط ، والصاحبين من الحنفية. ينظر: المبسوط ٧٩٧٩/٦، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٥٧١٥٧/٥، ، 
ليلى،  أبي  وابن  المنذر،  وابن  ليلى، ،  أبي  وابن  المنذر،  وابن   ،٤٤٤٤٤٤/٨ الهداية  شرح  والعناية  الهداية ،  شرح  والعناية   ،٣٠٠٣٠٠/٦ القدير  فتح  القدير وشرح  فتح  وشرح 

وأبي ثور. ينظر: المغني وأبي ثور. ينظر: المغني ١٢١١٢١/٦.
القول الثالث: أن المدة تقدر بقدر الحاجة، وتختلف باختالف أنواع السلع، والضابط فيها  القول الثالث: أن المدة تقدر بقدر الحاجة، وتختلف باختالف أنواع السلع، والضابط فيها    
العرف؛ ففي البيوت شهر، وفي الدواب ثالثة أيام، وفي الفاكهة ساعة. وهو قول المالكية. العرف؛ ففي البيوت شهر، وفي الدواب ثالثة أيام، وفي الفاكهة ساعة. وهو قول المالكية. 

  = =ينظر: حاشية الدسوقي ينظر: حاشية الدسوقي ٩١٩١/٣ وبلغة السالك  وبلغة السالك ٨٠٨٠/٣.
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عالقة خيار الرشط بإجارة املوصوف يف الذمة:عالقة خيار الرشط بإجارة املوصوف يف الذمة:
خيار الشــرط يدخــل في إجارة الموصــوف في الذمة وفــي كافة العقود خيار الشــرط يدخــل في إجارة الموصــوف في الذمة وفــي كافة العقود 
لَم، وعقد الصرف، وبيع  لَم، وعقد الصرف، وبيع الالزمة، إال ما يشترط فيه القبض في المجلس كعقد السَّ الالزمة، إال ما يشترط فيه القبض في المجلس كعقد السَّ

الربوي بجنسه، فالجمهور يمنعون خيار الشرط في تلك العقودالربوي بجنسه، فالجمهور يمنعون خيار الشرط في تلك العقود(١).
وصورة خيار الشرط في إجارة الموصوف في الذمة؛ أن يشترط مستأجر على وصورة خيار الشرط في إجارة الموصوف في الذمة؛ أن يشترط مستأجر على 
مؤجر خدمة التعليم عند العقد أن له خيار الشــرط أربعة أيام، فإن مضت األربعة أيام مؤجر خدمة التعليم عند العقد أن له خيار الشــرط أربعة أيام، فإن مضت األربعة أيام 

ولم يختر المستأجر الفسخ لزمه العقد.ولم يختر المستأجر الفسخ لزمه العقد.
النوع الثالث: خيار العيب:النوع الثالث: خيار العيب:

تعريف خيار العيب: تعريف خيار العيب: 
العيب هوالعيب هو: نقيصةٌ في العين أو في صفتها، يقتضي العرف سالمة المبيع منها.: نقيصةٌ في العين أو في صفتها، يقتضي العرف سالمة المبيع منها.

وبعبارة أخروبعبارة أخر: «كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب : «كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب 
يوجب الخيار»يوجب الخيار»(٢).

حكم خيار العيب:حكم خيار العيب:
دل الكتاب والسنة واإلجماع على مشروعية خيار العيب، فمن ذلك:دل الكتاب والسنة واإلجماع على مشروعية خيار العيب، فمن ذلك:

قوله تعالى: نث   9   :   ;   >   =   <   ?   @    قوله تعالى: -   -١
G   F   E   D   C   B   A      مث(٣). فدل أن التراضي شرط في . فدل أن التراضي شرط في 

والراجح هو القول الثاني، وهو أن الخيار يصح ما دام محدد المدة، ولو أكثر من ثالثة أيام  والراجح هو القول الثاني، وهو أن الخيار يصح ما دام محدد المدة، ولو أكثر من ثالثة أيام =   =
لعدم ورود دليل على التخصيص. لعدم ورود دليل على التخصيص. 

ينظر: المغني ٥٠٥٥٠٥/٣، والمبدع ، والمبدع ٦٧٦٧/٤، والمدونة ، والمدونة ٢٢٣٢٢٣/٣، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ٢١٩٢١٩/٥. ينظر: المغني    (١)
تحفة الفقهاء ٢/ / ٩٣٩٣. .  تحفة الفقهاء    (٢)

سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩. .  سورة النساء، اآلية:    (٣)



٢١٢٢١٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

العقد، والنفوس في الغالب ال ترضى بما هو معيب، فألجل تحقيق هذا العقد، والنفوس في الغالب ال ترضى بما هو معيب، فألجل تحقيق هذا 
ا. ا.الشرط يثبت الخيار للعاقد إذا وجد في المعقود عليه عيبًا معتبرً الشرط يثبت الخيار للعاقد إذا وجد في المعقود عليه عيبًا معتبرً

ًا، فأقام عنده ما شاء الله أن  ًا، فأقام عنده ما شاء الله أن : أن رجالً ابتاع غالم : أن رجالً ابتاع غالم حديث عائشة  حديث عائشة -   -٢
يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرده عليه، فقال الرجل: يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرده عليه، فقال الرجل: 
«الخراج «الخراج  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  فقال  غالمي.  استغل  قد  الله،  رسول  ملسو هيلع هللا ىلص: يا  الله  رسول  فقال  غالمي.  استغل  قد  الله،  رسول  يا 

بالضمان»بالضمان»(١). . 
٣- واتفق الفقهاء على مشروعية خيار العيب- واتفق الفقهاء على مشروعية خيار العيب(٢). . 
عالقة إجارة املوصوف يف الذمة بخيار العيب:عالقة إجارة املوصوف يف الذمة بخيار العيب:

ال يثبت خيار العيب في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن المســتأجر لو وجد ال يثبت خيار العيب في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن المســتأجر لو وجد 
عيبًا في العين المؤجرة فليس له حق الفســخ، بل له أن يطالب المؤجر بأن يأتي بعين عيبًا في العين المؤجرة فليس له حق الفســخ، بل له أن يطالب المؤجر بأن يأتي بعين 

أخر مكانها، أو يصلح ذلك العيبأخر مكانها، أو يصلح ذلك العيب(٣).
النوع الرابع: خيار اخلُلف يف الصفة:النوع الرابع: خيار اخلُلف يف الصفة:

الصفةالصفة: هي الوصف، والنعت. وتقدم معناها عند تعريف «الموصوف في الذمة»: هي الوصف، والنعت. وتقدم معناها عند تعريف «الموصوف في الذمة»(٤).
 هو ظهور المبيــع خاليًا من الوصــف المرغوب لد : والخلف في الصفــةوالخلف في الصفــة: هو ظهور المبيــع خاليًا من الوصــف المرغوب لد
ا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، وأحمد  ا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، وأحمد ) باب فيمن اشتر عبدً أخرجه أبو داود ٢٨٤٢٨٤/٣ ( (٣٥٠٨٣٥٠٨) باب فيمن اشتر عبدً أخرجه أبو داود    (١)
٨٠٨٠/٦ ( (٢٤٢٢٤٢٤٢٢٤)، وأبو عوانة )، وأبو عوانة ٤٠٤٤٠٤/٣ ( (٥٤٩٣٥٤٩٣) باب بيان الخبر الدال على أن الرجل ... ) باب بيان الخبر الدال على أن الرجل ... 

والحديث ضعيف؛ فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف. والحديث ضعيف؛ فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف. 
والفسخ،  اإلمساك  بين  الخيار  فله  به  عالمًا  يكن  لم  عيبًا  بالمبيع  علم  الشربيني: «متى  قال  والفسخ،   اإلمساك  بين  الخيار  فله  به  عالمًا  يكن  لم  عيبًا  بالمبيع  علم  الشربيني: «متى  قال   (٢)
خالفًا»  هذا  في  العلم  أهل  بين  نعلم  ال  يعلم،  لم  أو  وكتمه  العيب  علم  البائع  كان  خالفًا» سواء  هذا  في  العلم  أهل  بين  نعلم  ال  يعلم،  لم  أو  وكتمه  العيب  علم  البائع  كان  سواء 
المجموع  وتكملة  المجموع ،  وتكملة   ،٩٧٩٧/٢ للسمرقندي  الفقهاء  تحفة  وانظر:  للسمرقندي ،  الفقهاء  تحفة  وانظر:   ،١٣٧١٣٧/٣ المحتاج المحتاج  مغني مغني 

للنووي للنووي ١١٧١١٧/١٢١٢، والمغني البن قدامة ، والمغني البن قدامة ٢٢٥٢٢٥/٦، والواضح شرح الخرقي ، والواضح شرح الخرقي ٧٣٧٣/٢. . 
ينظر: روضة الطالبين ٢٣٩٢٣٩/٥، وفتح المعين بشرح قرة العين ، وفتح المعين بشرح قرة العين ١٤٤١٤٤/٣. .  ينظر: روضة الطالبين    (٣)

ينظر: ص٣٩٣٩، ، ٤٠٤٠ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص   (٤)
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المشــتري أو المســتأجرالمشــتري أو المســتأجر(١). وعرف بعض المعاصرين خيار الخلف في الصفة بأنه: . وعرف بعض المعاصرين خيار الخلف في الصفة بأنه: 
(حق يثبت بمقتضاه للمشتري الفسخ، الختالف الوصف في العين)(حق يثبت بمقتضاه للمشتري الفسخ، الختالف الوصف في العين)(٢).

حكمه:حكمه:
مشــروعية خيار الخلف في الصفة مشــروعية خيار الخلف في الصفة ترجع لمشروعية الشروط في العقد التي ترجع لمشروعية الشروط في العقد التي 
سبق بيانها، ومشروعية خيار العيب؛ ألن سبق بيانها، ومشروعية خيار العيب؛ ألن تخلف الوصف المرغوب بعد أن التزم به تخلف الوصف المرغوب بعد أن التزم به 

البائع هو في معنى فوات وصف السالمة في المبيع إذا ظهر به عيبالبائع هو في معنى فوات وصف السالمة في المبيع إذا ظهر به عيب(٣).
عالقة خيار اخللف يف الصفة بإجارة املوصوف يف الذمة:عالقة خيار اخللف يف الصفة بإجارة املوصوف يف الذمة:

يدخل خيــار الخلف في الصفة في إجارة الموصوف في الذمة، فإذا اشــترط يدخل خيــار الخلف في الصفة في إجارة الموصوف في الذمة، فإذا اشــترط 
ا معينًا وجب عليــه الوفاء به، فإذا تخلف هذا الوصف  ا معينًا وجب عليــه الوفاء به، فإذا تخلف هذا الوصف المســتأجر على المؤجر وصفًَ المســتأجر على المؤجر وصفًَ

المشروط فللمستأجر الخيار في إمضاء العقد أو فسخهالمشروط فللمستأجر الخيار في إمضاء العقد أو فسخه(٤).
النوع اخلامس: خيار الغبن:النوع اخلامس: خيار الغبن:

تعريف خيار الغبنتعريف خيار الغبن: الغبن هو: «النقص في الثمن في البيع والشــراء»: الغبن هو: «النقص في الثمن في البيع والشــراء»(٥)، ومثله ، ومثله 
النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات. النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات. 

مثالهمثاله: أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت : أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت 
الخيــارالخيــار(٦). واألولى أن يقيد بما يخرج عن العــادة. واألولى أن يقيد بما يخرج عن العــادة(٧). فضابط الغبن المعتبر هو الغبن . فضابط الغبن المعتبر هو الغبن 

ا(٨). االفاحش عرفً الفاحش عرفً
ينظر: المجلة ٦٢٦٢/١، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٢٥٧٢٥٧/١، واإلنصاف للمرداوي ، واإلنصاف للمرداوي  ينظر: المجلة    (١)

٢٩٨٢٩٨/٤، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ١٦٤١٦٤/٣. . 
ينظر: الخيار وأثره في العقود، عبد الستار أبو غدة ص٧٢٠٧٢٠. ينظر: الخيار وأثره في العقود، عبد الستار أبو غدة ص   (٢)

ينظر: المجلة ٦٢٦٢/١، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٢٨٥٢٨٥/١. .  ينظر: المجلة    (٣)
ينظر: ص١٥٢١٥٢ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص  ينظر: البحر الرائق ١٢٥١٢٥/٦. . (٤)  ينظر: البحر الرائق    (٥)

ينظر: دليل الطالب لنيل المطالب ص١٣٠١٣٠. ينظر: دليل الطالب لنيل المطالب ص   (٦)
ينظر: منار السبيل في شرح الدليل ينظر: منار السبيل في شرح الدليل ٣١٨٣١٨/١.  (٧)

ينظر: المصدر السابق. ينظر: المصدر السابق.   (٨)



٢١٤٢١٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

حكمه:حكمه:
اختلفت المذاهب في هذا الخيار:اختلفت المذاهب في هذا الخيار:

ا به على الراجح، أو كان غبنًا  ا إال إذا كان مغررً ا به على الراجح، أو كان غبنًا فالحنفية ال يرون للمغبون خيارً ا إال إذا كان مغررً فالحنفية ال يرون للمغبون خيارً
 (٢) ا، أو إذا كان مسترسالً ا، أو إذا كان مسترسالً. والمالكية في قول لهم يثبتون الخيار للمغبون مطلقً للقاصرللقاصر(١). والمالكية في قول لهم يثبتون الخيار للمغبون مطلقً
لبائعهلبائعه(٣). والشافعية في قولٍ يثبتون هذا الخيار.. والشافعية في قولٍ يثبتون هذا الخيار.(٤) والحنابلة يقتصرون على إثبات هذا  والحنابلة يقتصرون على إثبات هذا 

الخيار لمن كان مسترسالً وغبن في ثالث صور فقطالخيار لمن كان مسترسالً وغبن في ثالث صور فقط(٥).
ضابط الغبن الذي يثبت به الخيارضابط الغبن الذي يثبت به الخيار: هو الغبن الفاحش عرفًا؛ ويشــترط لثبوت : هو الغبن الفاحش عرفًا؛ ويشــترط لثبوت 
حــق الخيار في الغبن أن يكون المغبون جاهالً بوقوعه في الغبن عند التعاقد. أما إذا حــق الخيار في الغبن أن يكون المغبون جاهالً بوقوعه في الغبن عند التعاقد. أما إذا كانكان 
ه راضيًا  ــا بالغبن، وأقدم على التعاقد به، فال خيار له، ألنه بهذا أســقط حقّ ه راضيًا عالمً ــا بالغبن، وأقدم على التعاقد به، فال خيار له، ألنه بهذا أســقط حقّ عالمً

ا(٦). امختارً مختارً
عالقة إجارة املوصوف يف الذمة بخيار الغبن: عالقة إجارة املوصوف يف الذمة بخيار الغبن: 

ا  ا يدخل خيار الغبن في إجارة الموصوف في الذمة، فإذا غبن المستأجر غبنًا فاحشً يدخل خيار الغبن في إجارة الموصوف في الذمة، فإذا غبن المستأجر غبنًا فاحشً
ولم يعلمه إال بعد وقوعه، فيثبت للمستأجر عند ذلك حق الفسخ، إال أنه إذا فسخ ولم يعلمه إال بعد وقوعه، فيثبت للمستأجر عند ذلك حق الفسخ، إال أنه إذا فسخ وقد وقد 
مضى بعض المدة يرجع عليه المؤجر بأجرة المثل للمدة، ال بقســطه من المسمىمضى بعض المدة يرجع عليه المؤجر بأجرة المثل للمدة، ال بقســطه من المسمى(٧)، ، 

ا إنقاص الثمن بما يرفع الغبن. ا إنقاص الثمن بما يرفع الغبن.أن له أيضً كما كما أن له أيضً

ينظر: البحر الرائق ١٢٥١٢٥/٦، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام ٤٨٤٤٨٤/١، وقواعد الفقه ، وقواعد الفقه ٢٨٣٢٨٣/١. .  ينظر: البحر الرائق    (١)
المسترسل: الجاهل بالقيمة من بائع ومشترٍ وال يحسن أن يماكس. كشاف القناع ٢١٢٢١٢/٣. المسترسل: الجاهل بالقيمة من بائع ومشترٍ وال يحسن أن يماكس. كشاف القناع    (٢)

ينظر: الذخيرة ١١٣١١٣/٥. .  ينظر: الذخيرة    (٣)
والمذهب عندهم أن مجرد الغبن ال يثبت الخيار وإن فحش. ينظر: روضة الطالبين ٤٧٠٤٧٠/٣، ،  والمذهب عندهم أن مجرد الغبن ال يثبت الخيار وإن فحش. ينظر: روضة الطالبين    (٤)

٩٢٩٢/٤، وأسنى المطالب ، وأسنى المطالب ٦٣٦٣/٢. . 
وهي: تلقي الركبان، والثانية: النجش، والثالثة: االسترسال. حاشية الروض المربع ٤٣٤٤٣٤/٤. وهي: تلقي الركبان، والثانية: النجش، والثالثة: االسترسال. حاشية الروض المربع    (٥)

ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦/٧. ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير    (٦)
ينظر: اإلنصاف ٣٩٧٣٩٧/٤. ينظر: اإلنصاف    (٧)



٢١٥٢١٥

العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمةالعربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة

تعريف بيع العربون:تعريف بيع العربون:
ا أو دراهم  ا أو دراهم عرفه النووي من الشافعية بقوله: «أن يشتري شيئًا ويعطي البائع درهمً عرفه النووي من الشافعية بقوله: «أن يشتري شيئًا ويعطي البائع درهمً

ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإال فهو هبة لك»ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإال فهو هبة لك»(١). . 
وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله: «والعربون في البيع أن يشتري السلعة، فيدفع وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله: «والعربون في البيع أن يشتري السلعة، فيدفع 
ا أو غيره، على أنه إن أخذ الســلعة احتســب من الثمن، وإن لم يأخذها  ا أو غيره، على أنه إن أخذ الســلعة احتســب من الثمن، وإن لم يأخذها إلى البائع درهمً إلى البائع درهمً

ا(٣). ا. ويدخل العربون في عقد اإلجارة أيضً فذلك للبائع»فذلك للبائع»(٢). ويدخل العربون في عقد اإلجارة أيضً
ومما ســبق من تعريفات الفقهاء وأمثلتهم يتبين أن العربون يدفع وقت التعاقد ومما ســبق من تعريفات الفقهاء وأمثلتهم يتبين أن العربون يدفع وقت التعاقد 
ال بعده. وأنه يحســب من الثمن حالة إمضاء العقد. وأن الخيار فيه يكون للمستأجر ال بعده. وأنه يحســب من الثمن حالة إمضاء العقد. وأن الخيار فيه يكون للمستأجر 
فقط. وأن العربون يدفع للمؤجر وقت التعاقد، وإن اختار المستأجر فسخ العقد صار فقط. وأن العربون يدفع للمؤجر وقت التعاقد، وإن اختار المستأجر فسخ العقد صار 

العربون من حق المؤجرالعربون من حق المؤجر(٤). . 
حكم بيع العربون:حكم بيع العربون:

اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون، وإجارته على ثالثة أقوال:اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون، وإجارته على ثالثة أقوال:
المجموع شرح المهذب، للنووي ٢٤٥٢٤٥/٩. المجموع شرح المهذب، للنووي    (١)

المغني، البن قدامة ٣٣١٣٣١/٦. المغني، البن قدامة    (٢)
موطأ اإلمام مالك ١٢٦١٢٦/١. موطأ اإلمام مالك    (٣)

ينظر: الشروط التعويضية في المعامالت المالية ٤٤٧٤٤٧/١. .  ينظر: الشروط التعويضية في المعامالت المالية    (٤)



٢١٦٢١٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والمالكية(٢)، ،  والمالكية،  الحنفية(١)،  الجمهور:  قول  وهو  ا.  مطلقً المنع  الحنفية:  الجمهور:  قول  وهو  ا.  مطلقً المنع  األول:  األولالقول  القول   
والشافعيةوالشافعية(٣)، وأبي الخطاب من الحنابلة، وأبي الخطاب من الحنابلة(٤)، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد(٥).

ا. وهو مشهور مذهب الحنابلة، ونص عليه أحمد(٦). ا. وهو مشهور مذهب الحنابلة، ونص عليه أحمد: الجواز مطلقً القول الثانيالقول الثاني: الجواز مطلقً  
القول الثالثالقول الثالث: الجواز بشرط تحديد فترة االنتظار بمدة معلومة. وهو قول لبعض : الجواز بشرط تحديد فترة االنتظار بمدة معلومة. وهو قول لبعض   

الحنابلةالحنابلة(٧).
والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ لورود العمل بالعربون عن السلف؛ والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ لورود العمل بالعربون عن السلف؛ 
(٩)، ، دون نكير دون نكير  (٨)، وابن ســيرين، وهو قضاء شــريح في زمان عمر ، وابن ســيرين، وهو قضاء شــريح في زمان عمر  كعمر كعمر 

جعله أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي في النتف في الفتاو ص٤٧٢٤٧٢ من  من  جعله أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي في النتف في الفتاو ص   (١)
البيوع الفاسدة، وهو النوع الثاني والعشرون، قال: «بيع العربان ويقال: األربان وهو أن البيوع الفاسدة، وهو النوع الثاني والعشرون، قال: «بيع العربان ويقال: األربان وهو أن يشتري يشتري 
الرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على أنه إن أخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن الرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على أنه إن أخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن 

وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم». وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم». 
الشرح  على  الصاوي)  (حاشية  السالك  وبلغة  الشرح ،  على  الصاوي)  (حاشية  السالك  وبلغة   ،١٨٠١٨٠/٣ رشد  البن  المجتهد  بداية  ينظر:  رشد   البن  المجتهد  بداية  ينظر:   (٢)

الصغير للصاوي المالكي الصغير للصاوي المالكي ١٠٠١٠٠/٣، والقوانين الفقهية البن جزي ص، والقوانين الفقهية البن جزي ص١٧١١٧١. . 
ينظر: المجموع للنووي ٣٣٥٣٣٥/٩، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣٣٩٣٣٩/٣، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٩٣٩/٢. .  ينظر: المجموع للنووي    (٣)

ينظر: الهداية ألبي الخطاب ١٣٦١٣٦/١. .  ينظر: الهداية ألبي الخطاب   ينظر: اإلنصاف ٢٥٢٢٥٢/١١١١. . (٤)  ينظر: اإلنصاف    (٥)
ينظر: المغني البن قدامة ٦٣٣٦٣٣/١، والفروع ، والفروع ٦١٦١/٤، واإلنصاف ، واإلنصاف ٢٥١٢٥١/١١١١. .  ينظر: المغني البن قدامة    (٦)

ينظر: مطالب أولي النهى ٨٠٨٠/٤. .  ينظر: مطالب أولي النهى    (٧)
ا للسجن بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم درهم  جاء عن نافع بن عبد الحارث أنه اشتر دارً ا للسجن بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آالف   جاء عن نافع بن عبد الحارث أنه اشتر دارً  (٨)
على أن عمر إن رضي فالبيع له، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مئة. أخرجه ابن حزم في على أن عمر إن رضي فالبيع له، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مئة. أخرجه ابن حزم في 

المحلى المحلى ٤٩٩٤٩٩/١٠١٠.
جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين، قال رجل لكريه (أجيره): أدخل ركابك، فإن لم أرحل  جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين، قال رجل لكريه (أجيره): أدخل ركابك، فإن لم أرحل    (٩)
غير  ا  طائعً نفسه  على  شرط  من  شريح:  فقال  يخرج.  فلم  درهم،  مئة  فلك  وكذا  كذا  يوم  غير معك  ا  طائعً نفسه  على  شرط  من  شريح:  فقال  يخرج.  فلم  درهم،  مئة  فلك  وكذا  كذا  يوم  معك 
األربعاء  آتك  لم  إن  وقال:  ا،  طعامً باع  رجالً  إن  سيرين:  ابن  عن  أيوب  وقال  عليه.  فهو  األربعاء مكره  آتك  لم  إن  وقال:  ا،  طعامً باع  رجالً  إن  سيرين:  ابن  عن  أيوب  وقال  عليه.  فهو  مكره 
فليس بيني وبينك بيع. فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه. وقد سبق فليس بيني وبينك بيع. فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه. وقد سبق 

تخريجه صتخريجه ص١٧٥١٧٥.



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

٢١٧٢١٧

ا حديث مرسل(١). ا حديث مرسلمنه، وال من أحد من الصحابة، وهو قول مجاهد. وفيه أيضً منه، وال من أحد من الصحابة، وهو قول مجاهد. وفيه أيضً
ودعو أن بيع العربون فيه غرر دعو غير مسلمة؛ ألن البيع معلوم، والوقت ودعو أن بيع العربون فيه غرر دعو غير مسلمة؛ ألن البيع معلوم، والوقت 
معلوم، والمبيع معلوم، والعاقبة معلومة، واتفق الطرفان. وإن ســلم بوجود غرر فيه معلوم، والمبيع معلوم، والعاقبة معلومة، واتفق الطرفان. وإن ســلم بوجود غرر فيه 
ا(٢)، والممنوع ، والممنوع  افهو غرر يســير ال يؤثر مثله في الصحة، والغرر يعفى عنه إن كان يسيرً فهو غرر يســير ال يؤثر مثله في الصحة، والغرر يعفى عنه إن كان يسيرً

هو الغرر الفاحشهو الغرر الفاحش(٣).
بشرط  ولكن  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  العربون  يصح  أنه  بشرط والخالصة  ولكن  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  العربون  يصح  أنه  والخالصة 
للغرر  أَنْفَى  ألنه  الحقوق؛  ويضمن  النزاع  يرفع  ا  تحديدً الطرفين  بين  المدة  للغرر تحديد  أَنْفَى  ألنه  الحقوق؛  ويضمن  النزاع  يرفع  ا  تحديدً الطرفين  بين  المدة  تحديد 

والضرر.والضرر.

ابن أبي شيبة في مصنفه  البيع. أخرجه  في  العربان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحل  عن زيد بن أسلم أن  زيد بن أسلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحل العربان في البيع. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   عن   (١)
٧/٥ ( (٢٣١٩٥٢٣١٩٥) باب في العربان في البيع، وهو ضعيف. ضعفه ابن حجر في التلخيص ) باب في العربان في البيع، وهو ضعيف. ضعفه ابن حجر في التلخيص 

الحبير الحبير ١٧١٧/٣. . 
ينظر: المغني ١٥٦١٥٦/٤، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٢٤١٢٤١/٣. .  ينظر: المغني    (٢)

ينظر: التاج واإلكليل ٢٩٤٢٩٤/٤. .  ينظر: التاج واإلكليل    (٣)



٢١٨٢١٨



٢١٩٢١٩

 
تصرف المستأجر تصرف المستأجر 

ا في الذمة ا موصوفــً ا في الذمةفي العين المؤجرة تأجيرً ا موصوفــً في العين المؤجرة تأجيرً

قرر الفقهاء أن المســتأجر يملك المنفعةقرر الفقهاء أن المســتأجر يملك المنفعة(١)، ومَن ملك المنفعة فله أن يستوفيها ، ومَن ملك المنفعة فله أن يستوفيها 
بنفســه وبغيره بإجارةٍ من الباطن، أو إعارة، أما مَن ملك االنتفاع فليس له إال االنتفاع بنفســه وبغيره بإجارةٍ من الباطن، أو إعارة، أما مَن ملك االنتفاع فليس له إال االنتفاع 
بنفســه فقط، قال القرافي: «الفرق الثالثون: بين قاعدة تمليــك االنتفاع، وبين قاعدة بنفســه فقط، قال القرافي: «الفرق الثالثون: بين قاعدة تمليــك االنتفاع، وبين قاعدة 
تمليك المنفعة؛ فتمليك االنتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو تمليك المنفعة؛ فتمليك االنتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو 
ن غيره من االنتفاع بعوض كاإلجارة، وبغير عوض  ن غيره من االنتفاع بعوض كاإلجارة، وبغير عوض أعم وأشمل فيباشر بنفســه، ويمكِّ أعم وأشمل فيباشر بنفســه، ويمكِّ
كالعارية، مثال األول: سكنى المدارس والرباط، والمجالس في الجوامع، والمساجد، كالعارية، مثال األول: سكنى المدارس والرباط، والمجالس في الجوامع، والمساجد، 
واألسواق، ومواضع النسك كالمطاف، والمسعى ونحو ذلك، فله أن ينتفع بنفسه فقط، واألسواق، ومواضع النسك كالمطاف، والمسعى ونحو ذلك، فله أن ينتفع بنفسه فقط، 
ن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق  ن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرســة، أو يســكِّ ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرســة، أو يســكِّ
من  من وأما مالك المنفعة فكَ المعاوضات امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه. المعاوضات امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه. وأما مالك المنفعة فكَ
نه بغير عوض، ويتصرف  ا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره، أو يسكِّ نه بغير عوض، ويتصرف اســتأجر دارً ا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره، أو يسكِّ اســتأجر دارً
فــي هذه المنفعة تصرف المــالك في أمالكهم على جري العــادة على الوجه الذي فــي هذه المنفعة تصرف المــالك في أمالكهم على جري العــادة على الوجه الذي 
ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص حســبما تناوله عقد اإلجارة، أو أشهدت به ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص حســبما تناوله عقد اإلجارة، أو أشهدت به 

العادة في العارية»العادة في العارية»(٢).
 ، ،١٢٨١٢٨/٣ الطالبين  وإعانة  الطالبين ،  وإعانة   ،٣٠٩٣٠٩/٢ ميارة  وشرح  ميارة ،  وشرح   ،١٤٥١٤٥/١٥١٥ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (١)

ومغني المحتاج ومغني المحتاج ٣٣٢٣٣٢/٢، والمبدع ، والمبدع ٩٣٩٣/٥، والمغني ، والمغني ٢٧٧٢٧٧/٥. . 
 ، ،٤٣٣٤٣٣/٣ الدسوقي  وحاشية  الدسوقي ،  وحاشية   ،٣٠٩٣٠٩/٢ ميارة  شرح  وينظر:  ميارة ،  شرح  وينظر:   ،٣٣٠٣٣٠/١ هوامشه  مع  الفروق  هوامشه   مع  الفروق   (٢)

ومواهب الجليل ومواهب الجليل ١٥٧١٥٧/٥. . 
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وقال ابن قدامة أيضا: «... الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، وقال ابن قدامة أيضا: «... الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، 
وقد ثبت أن هذه المنفعة المســتقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين، وقد ثبت أن هذه المنفعة المســتقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين، 

ا للتصرف فيها»(١). ا للتصرف فيها»فلما أجرها صار المستأجر مالكً فلما أجرها صار المستأجر مالكً
مما ســبق: يتبين أن المســتأجر له حق التصرف في المنفعة، ويمكن تفصيل مما ســبق: يتبين أن المســتأجر له حق التصرف في المنفعة، ويمكن تفصيل 

الكالم بتقسيم المبحث إلى مطلبين:الكالم بتقسيم المبحث إلى مطلبين:
املطلـب األول: إجـارة املوصـوف يف الذمـة قبل حتديد العـني والتمكن املطلـب األول: إجـارة املوصـوف يف الذمـة قبل حتديد العـني والتمكن 

مـن القبض.مـن القبض.
اختلف الفقهاء فيها على ثالثــة أقوال، بناء على اختالفهم في بيع ما في الذمة اختلف الفقهاء فيها على ثالثــة أقوال، بناء على اختالفهم في بيع ما في الذمة 

قبل قبضه:قبل قبضه:
القول األولالقول األول: عدم جواز إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين والتمكن : عدم جواز إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين والتمكن   
وظاهر  وظاهر ،  والشافعية(٣)،  والشافعية،  الحنفية(٢)،  من  الفقهاء  جمهور  قول  وهو  القبض.  الحنفيةمن  من  الفقهاء  جمهور  قول  وهو  القبض.  من 

المذهب عند الحنابلةالمذهب عند الحنابلة(٤).
والتمكن  العين  تحديد  قبل  الذمة  في  الموصوف  إجارة  جواز  والتمكن :  العين  تحديد  قبل  الذمة  في  الموصوف  إجارة  جواز  الثاني:  الثانيالقول  القول   
من القبض. وهو قول المالكيةمن القبض. وهو قول المالكية(٥) جريًا على قاعدتهم في جواز التصرف قبل  جريًا على قاعدتهم في جواز التصرف قبل 
القبض في غير الطعام. قال ابن عبد البر: «(نهى) عن ربح ما لم يضمن، إنما القبض في غير الطعام. قال ابن عبد البر: «(نهى) عن ربح ما لم يضمن، إنما 

هو في الطعام وحده»هو في الطعام وحده»(٦).
القول الثالثالقول الثالث: جواز إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين والتمكن : جواز إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين والتمكن   

المغني ٢٥٦٢٥٦/٥. المغني   ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٠٦٣٠٦/٧. . (١)  ينظر: حاشية ابن عابدين    (٢)
ينظر: التنبيه ٩٩٩٩/١، والسراج الوهاج ، والسراج الوهاج ١٩٢١٩٢/١، والمهذب ، والمهذب ٣٠١٣٠١/١، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ٢٣٥٢٣٥/٥. .  ينظر: التنبيه    (٣)

ينظر: المغني ٢٠١٢٠١/٤، واإلنصاف ، واإلنصاف ١٠٨١٠٨/٥، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٣٠٦٣٠٦/٣. .  ينظر: المغني    (٤)
ينظر: الذخيرة ٢٦٥٢٦٥/٥، وبداية المجتهد ، وبداية المجتهد ١٥٦١٥٦/٢، وحاشية الخرشي ، وحاشية الخرشي ٢٢٧٢٢٧/٥. .  ينظر: الذخيرة    (٥)

التمهيد البن عبد البر ٣٣٣٣٣٣/١٣١٣. .  التمهيد البن عبد البر    (٦)
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من القبضمن القبض(١) بشرط أن يكون بثمن المثل، بشرط أن يكون بثمن المثل، أو دونه ال أكثر. واختاره شيخ  أو دونه ال أكثر. واختاره شيخ اإلسالم اإلسالم 
قال: قال:  ا،  أيضً عثيمين  بن  محمد  الشيخ  اختيار  وهو  ا، ،  أيضً عثيمين  بن  محمد  الشيخ  اختيار  وهو  القيم(٢)،  وابن  تيمية  القيمابن  وابن  تيمية  ابن 
يصح؛  لم  وإال  الغريم  من  أخذه  على  القدرة  وهو  آخر،  شرط  يزاد  أن  يصح؛ «وينبغي  وإال لم  الغريم  من  أخذه  على  القدرة  وهو  آخر،  شرط  يزاد  أن  «وينبغي 

ألن ألن من الشروط القدرة على تسليم المبيع»من الشروط القدرة على تسليم المبيع»(٣).
األدلة:األدلة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:  
أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والتي تفيد منع التصرف في  أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والتي تفيد منع التصرف في -   -١
قال:  قال:   عباس   ابن  عن  روي  كما  قبضه،  قبل  المؤجر  أو  عباس المبيع  ابن  عن  روي  كما  قبضه،  قبل  المؤجر  أو  المبيع 
«أما «أما الذي نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن الذي نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: عباس: 

وال أحسب كل شيء إال مثله»وال أحسب كل شيء إال مثله»(٤).
وجه الداللةوجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه. وقول : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه. وقول   
ابن عباس يشمل الطعام وغيره. وعليه فما دام أن العين لم تتعين، ابن عباس يشمل الطعام وغيره. وعليه فما دام أن العين لم تتعين، 
ولم يقبضها المستأجر في إجارة الموصوف في الذمة فليس له أن ولم يقبضها المستأجر في إجارة الموصوف في الذمة فليس له أن يتصرف يتصرف 

فيها بتأجير ونحوه.فيها بتأجير ونحوه.
نوقشنوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ ألن النص جاء على الطعام، وهذا تخصيص : بأنه قياس مع الفارق؛ ألن النص جاء على الطعام، وهذا تخصيص   

للطعام بالذكر، فال يشمل غيرهللطعام بالذكر، فال يشمل غيره(٥).
ينظر: الروضة الندية ٤٢٩٤٢٩/٢. .  ينظر: الروضة الندية    (١)

 . .٢٩٢٩/٢٠٢٠ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (٢)
حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع ص٥٣٩٥٣٩. .  حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع ص   (٣)

سبق تخريجه ص٧٧٧٧. سبق تخريجه ص   (٤)
ينظر: القبض؛ صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها للضرير ص٤٧٤٤٧٤ نقالً عن عقد  نقالً عن عقد المشاركة المشاركة  ينظر: القبض؛ صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها للضرير ص   (٥)

في الوقت صفي الوقت ص١٢٤١٢٤. . 
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، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا أسلفت «إذا أسلفت  عن أبي سعيد الخدري  عن أبي سعيد الخدري -   -٢
فى شيء فال تصرفه إلى غيره»فى شيء فال تصرفه إلى غيره»(١).

قبضه،  قبل  فيه  المسلم  في  التصرف  عن  النهي  ورود  قبضه، :  قبل  فيه  المسلم  في  التصرف  عن  النهي  ورود  الداللة:  الداللةوجه  وجه   
قبل  الذمة  في  الموصوفة  المؤجرة  العين  في  التصرف  حكم  قبل فكذلك  الذمة  في  الموصوفة  المؤجرة  العين  في  التصرف  حكم  فكذلك 

قبضها؛ ألنها سلم في المنافع.قبضها؛ ألنها سلم في المنافع.
نوقشنوقش: بأن الحديث ضعيف فال حجة فيه. ولذلك قال البيهقي: «واالعتماد : بأن الحديث ضعيف فال حجة فيه. ولذلك قال البيهقي: «واالعتماد   

على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى»على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى»(٢).
ا في  وعلى فرض صحته فإن المراد من الحديث: «أال يجعل السلف سلمً ا في   وعلى فرض صحته فإن المراد من الحديث: «أال يجعل السلف سلمً  
شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس 
بيع الدين بالدين؛ ولهذا قال: بيع الدين بالدين؛ ولهذا قال: «ال يصرفه إلى غيره»«ال يصرفه إلى غيره» أي: ال يصرف المسلَم فيه  أي: ال يصرف المسلَم فيه 
ا للعوض لم يكن قد جعله  ا للعوض لم يكن قد جعله إلى مسلَم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره قابضً إلى مسلَم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره قابضً

ا في غيره»(٣). ا في غيره»سلمً سلمً
أحاديث النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن(٤). أحاديث النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن-   -٣

أخرجه أبو داود ٢٧٦٢٧٦/٣ ( (٣٤٦٨٣٤٦٨) باب في السلف ال يحول، والبيهقي ) باب في السلف ال يحول، والبيهقي ٣٠٣٠/٦ ( (١١١٥٣١١١٥٣) )  أخرجه أبو داود    (١)
باب من سلف في شيء فال يصرفه إلى غيره وال يبيعه حتى يقبضه، وقال البيهقي: فيه عطية باب من سلف في شيء فال يصرفه إلى غيره وال يبيعه حتى يقبضه، وقال البيهقي: فيه عطية 
العوفي ال يحتج به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير العوفي ال يحتج به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٥٢٥/٣: «وفيه عطية بن سعد العوفي : «وفيه عطية بن سعد العوفي 
واالضطراب.  بالضعف  القطان  وابن  الحق  وعبد  والبيهقي  حاتم  أبو  وأعله  ضعيف  واالضطراب. وهو  بالضعف  القطان  وابن  الحق  وعبد  والبيهقي  حاتم  أبو  وأعله  ضعيف  وهو 

فالحديث ضعيف ال يثبت لضعف عطية العوفي».فالحديث ضعيف ال يثبت لضعف عطية العوفي».
أخرجه البيهقي في سننه الكبر ٣٠٣٠/٦ ( (١١١٥٣١١١٥٣) باب من سلف في شيء فال يصرفه إلى ) باب من سلف في شيء فال يصرفه إلى    أخرجه البيهقي في سننه الكبر  (٢)

غيره وال يبيعه حتى يقبضه، كما في التلخيص الحبير غيره وال يبيعه حتى يقبضه، كما في التلخيص الحبير ٢٥٢٥/٣.
 . .٥١٧٥١٧/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٣)

أخرجه أبو داود ٢٨٣٢٨٣/٣ ( (٣٥٠٤٣٥٠٤) باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي ) باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي ٥٣٥٥٣٥/٣  أخرجه أبو داود    (٤)
 ( (٦١٨١٦١٨١) ) ٤٣٤٣/٤ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في الكبر ( (١٢٣٤١٢٣٤) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في الكبر

باب شرطان في بيع ... قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. باب شرطان في بيع ... قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 
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يضمن،  لم  ما  وربح  عندك  ليس  ما  بيع  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  يضمن، :  لم  ما  وربح  عندك  ليس  ما  بيع  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  الداللة:  وجه  الداللة  وجه   
والعين هنا لم تقبض فلم تدخل في ضمان المستأجر فيشملها النهي.والعين هنا لم تقبض فلم تدخل في ضمان المستأجر فيشملها النهي.

اإلجماع؛ حكاه ابن قدامة فقال: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فال نعلم  اإلجماع؛ حكاه ابن قدامة فقال: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فال نعلم -   -٤
ا»(١). ا»في تحريمه خالفً في تحريمه خالفً

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  تعقب  وقد  نظر،  فيها  اإلجماع   دعو بأن  نوقش  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  تعقب  وقد  نظر،  فيها  اإلجماع   دعو بأن  نوقش   
: «وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في مغنيهمغنيه لما ذكر قول  لما ذكر قول  : «وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في هذه الدعو قائالً هذه الدعو قائالً
الخرقي: وبيع المسلَم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. قال أبو محمد: الخرقي: وبيع المسلَم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. قال أبو محمد: 
بيع المسلَم قبل قبضه ال يعلم في تحريمه خالف. فقال بيع المسلَم قبل قبضه ال يعلم في تحريمه خالف. فقال  بحسب  بحسب 
لِمه، وإال فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير المستسلف، كما يجوز  لِمه، وإال فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير المستسلف، كما يجوز عَ ما ما عَ
ا إحد الروايتين عن  ا إحد الروايتين عن عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضً عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضً
أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على 
بيع دين السلم ممن هو عليه، وكالهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة بيع دين السلم ممن هو عليه، وكالهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة 
من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه. وهذا من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه. وهذا 

القول أصح، وهو قياس أصول أحمد»القول أصح، وهو قياس أصول أحمد»(٢).
دليل القول الثانيدليل القول الثاني(٣):  

احتجــوا بما رو ربيعة بــن أبي عبد الرحمن عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع احتجــوا بما رو ربيعة بــن أبي عبد الرحمن عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيع 
الطعام قبل قبضه، وأرخص في الشركة والتوليةالطعام قبل قبضه، وأرخص في الشركة والتولية(٤).

المغني ٢٠١٢٠١/٤. .  المغني    (١)
 . .٢٩٢٩ / /٥٠٦٥٠٦ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)

ينظر: موطأ مالك ٦٧٦٦٧٦/٢، وشرح الزرقاني ، وشرح الزرقاني ٤١٦٤١٦/٣. .  ينظر: موطأ مالك    (٣)
أخرجه عبد الرزاق ٤٩٤٩/٨ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى  ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى ٢/٩ عن  عن  أخرجه عبد الرزاق    (٤)

ا  ا في المدينة: من ابتاع طعامً ا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال حديثًا مستفاضً ا في المدينة: من ابتاع طعامً  = =ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال حديثًا مستفاضً



٢٢٤٢٢٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وجه الداللةوجه الداللة: أنه ملسو هيلع هللا ىلص أرخص في الشركة، والتولية في الطعام، وال دليل : أنه ملسو هيلع هللا ىلص أرخص في الشركة، والتولية في الطعام، وال دليل   
على النهي عن غير الطعام.على النهي عن غير الطعام.

لنا؛  حجة  وهو  نعرفه،  «ال  قدامة:  ابن  قال  ضعيف،  الخبر  بأن  لنا؛ :  حجة  وهو  نعرفه،  «ال  قدامة:  ابن  قال  ضعيف،  الخبر  بأن  أجيبأجيب:   
ألنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والشركة والتولية بيع فيدخالن في ألنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والشركة والتولية بيع فيدخالن في 
أرخص  أنه  على  والتولية.  الشركة  في  وأرخص  قوله:  ويحمل  أرخص النهي،  أنه  على  والتولية.  الشركة  في  وأرخص  قوله:  ويحمل  النهي، 

فيهما في الجملة ال في هذا الموضع»فيهما في الجملة ال في هذا الموضع»(١).
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:  

: : «ال بأس أن تأخذها بسعر يومها «ال بأس أن تأخذها بسعر يومها  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن عمر  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن عمر -   -١
ما لم تتفرقا وبينكما شيء»ما لم تتفرقا وبينكما شيء»(٢).

ز االعتيـاض عـن الديـن - الـذي هـو  ز االعتيـاض عـن الديـن - الـذي هـو : أنـه ملسو هيلع هللا ىلص جـوَّ وجـه الداللـةوجـه الداللـة: أنـه ملسو هيلع هللا ىلص جـوَّ  
الثمـن الثمـن - بغيـره، مـع أن الثمـن مضمـون علـى المشـتري لـم ينتقـل - بغيـره، مـع أن الثمـن مضمـون علـى المشـتري لـم ينتقـل 
إلـى ضمـان البائـع، فكذلـك المبيـع الـذي هـو ديـن السـلم يجـوز إلـى ضمـان البائـع، فكذلـك المبيـع الـذي هـو ديـن السـلم يجـوز 
فال يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إال أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله. وضعفه ابن حزم. واألثر  فال يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إال أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله. وضعفه ابن حزم. واألثر =   =
ضعيف ألنه مرسل؛ فربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك لم يدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص. والتولية: ضعيف ألنه مرسل؛ فربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك لم يدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص. والتولية: 

«أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره وليتك هذا العقد». تحرير ألفاظ التنبيه ص«أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره وليتك هذا العقد». تحرير ألفاظ التنبيه ص١٩٢١٩٢. . 
فقط،  طاوس  وعن  ربيعة،  عن  إال  هذا  روي  نعلم  حزم: «وما  ابن  وقال  فقط، ،  طاوس  وعن  ربيعة،  عن  إال  هذا  روي  نعلم  حزم: «وما  ابن  وقال   ،٢٠١٢٠١/٤ المغني  المغني    (١)
وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خالفها». المحلى وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خالفها». المحلى ٢/٩، وطرح التثريب في شرح ، وطرح التثريب في شرح 

التقريب التقريب ١٠١١٠١/٦، ونصب الراية ، ونصب الراية ٣١٣١/٤. . 
 باب في اقتضاء الذهب من الورق، والنسائي في الكبر ( (٣٣٥٤٣٣٥٤) باب في اقتضاء الذهب من الورق، والنسائي في الكبر ) أخرجه أبو داود ٢٥٠٢٥٠/٣ أخرجه أبو داود    (٢)
في  الجارود  وابن   ... الذهب  من  والورق  الورق  من  الذهب  أخذ  باب  في )  الجارود  وابن   ... الذهب  من  والورق  الورق  من  الذهب  أخذ  باب   (٦١٣٦٦١٣٦)  )  ٣٤٣٤/٤
المنتقى المنتقى ١٦٥١٦٥/١ ( (٦٥٥٦٥٥) باب ما جاء في الربا، قال في البدر المنير ) باب ما جاء في الربا، قال في البدر المنير ٥٦٥٥٦٥/٦: «والحديث : «والحديث 
يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر». وسماك متكلم يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر». وسماك متكلم 

في حفظه فكيف إذا انفرد. في حفظه فكيف إذا انفرد. 
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بيعـه، وإن كان مضمونًـا علـى البائع لـم ينتقل إلى ضمان المشـتري، بيعـه، وإن كان مضمونًـا علـى البائع لـم ينتقل إلى ضمان المشـتري، 
والنبـي ملسو هيلع هللا ىلص إنمـا جوز االعتيـاض عنه إذا كان بسـعر يومـه؛ لئال والنبـي ملسو هيلع هللا ىلص إنمـا جوز االعتيـاض عنه إذا كان بسـعر يومـه؛ لئال يربح يربح 

يضمـن(١). لـم  يضمـنفيما  لـم  فيما 
 رو نوقش: نوقش: بأن الحديث ضعيف؛ ففيه سماك بن حرب، وهو ضعيف إذا بأن الحديث ضعيف؛ ففيه سماك بن حرب، وهو ضعيف إذا رو  

عن غير عكرمةعن غير عكرمة(٢).
القياس على اإلقالة فيما لو باعه لمن هو عليه، واإلقالة جائزة(٣). القياس على اإلقالة فيما لو باعه لمن هو عليه، واإلقالة جائزة-   -٢

دلـت السـنة علـى أنه يجـوز االعتياض عـن الثمـن قبل قبضه، بشـرط  دلـت السـنة علـى أنه يجـوز االعتياض عـن الثمـن قبل قبضه، بشـرط -   -٣
أن يكـون بسـعر يومـه لئال يربـح فيما لـم يضمـنأن يكـون بسـعر يومـه لئال يربـح فيما لـم يضمـن(٤)، وقيـس عليه دين ، وقيـس عليه دين 
ـا قبـل قبضه  ـا قبـل قبضه السـلم الـذي هـو المبيـع يجـوز االعتيـاض عنـه أيضً السـلم الـذي هـو المبيـع يجـوز االعتيـاض عنـه أيضً
ـا إجـارة  ـا إجـارة قـرره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة. وعليـه فيجـوز أيضً قـرره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة. وعليـه فيجـوز أيضً كمـا كمـا 
الموصـوف فـي الذمـة قبـل تعيينـه والتمكـن مـن االنتفـاع به؛ بشـرط الموصـوف فـي الذمـة قبـل تعيينـه والتمكـن مـن االنتفـاع به؛ بشـرط 

 . .٥١٠٥١٠/٢٩٢٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (١)
الحديث،  هذا  في  اضطرابه  وبيَّن  شعبة  ضعفه  قد  الرواية  مضطرب  حرب:  بن  وسماك  الحديث،   هذا  في  اضطرابه  وبيَّن  شعبة  ضعفه  قد  الرواية  مضطرب  حرب:  بن  وسماك   (٢)
وأن وأن األكثر رووا الحديث موقوفًا، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: األكثر رووا الحديث موقوفًا، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: 
«هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا، إال من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، «هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا، إال من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عن 
ابن عمر. ورو داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا». ابن عمر. ورو داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا». 

التلخيص الحبير التلخيص الحبير ٣ / /٢٦٢٦، وينظر: إرواء الغليل ، وينظر: إرواء الغليل ١٧٣١٧٣/٥. . 
القواعد البن رجب، ص٢٦٩٢٦٩. القواعد البن رجب، ص   (٣)

هو  بالباء  والبقيع  المدينة،  سوق  هو  بالنون  والنقيع  بالنقيع.  اإلبل  نبيع  كنا  عمر:  ابن  قال  هو   بالباء  والبقيع  المدينة،  سوق  هو  بالنون  والنقيع  بالنقيع.  اإلبل  نبيع  كنا  عمر:  ابن  قال   (٤)
فسألت  بالذهب  ونقضي  بالورق  ونبيع  بالورق  ونقضي  بالذهب  نبيع  كنا  قال:  فسألت مقبرتها.  بالذهب  ونقضي  بالورق  ونبيع  بالورق  ونقضي  بالذهب  نبيع  كنا  قال:  مقبرتها. 
شيء».  بينكما  وليس  تفرقتما  إذا  يومه  بسعر  كان  إذا  بأس  فقال: «ال  ذلك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  شيء». النبي  بينكما  وليس  تفرقتما  إذا  يومه  بسعر  كان  إذا  بأس  فقال: «ال  ذلك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٥٠٥٠/٢. وقال: «هذا حديث صحيح على . وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه». والطحاوي في شرح مشكل اآلثار شرط مسلم ولم يخرجاه». والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ٢٨٢٢٨٢/٣. وينظر: مجموع . وينظر: مجموع 

.٥١٠٥١٠/٢٩٢٩ الفتاو الفتاو
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أن يكـون بقـدر األجـرة أو دونهـا؛ لئـال يربح فيمـا لم يضمـن؛ وذلك أن يكـون بقـدر األجـرة أو دونهـا؛ لئـال يربح فيمـا لم يضمـن؛ وذلك 
ألنهـا نظيـرة السـلم من هـذا الوجـهألنهـا نظيـرة السـلم من هـذا الوجـه(١).

الترجيحالترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القــول الثالث، وهو جواز التصرف في : الراجح - والله أعلم - هو القــول الثالث، وهو جواز التصرف في 
المســتأجر قبل تحديد العين والتمكن من القبض، بشرط: أن يكون بمثل األجرة المســتأجر قبل تحديد العين والتمكن من القبض، بشرط: أن يكون بمثل األجرة 
ا من ربح ما لم يضمن، فيجوز التصرف في المعقود عليه  ا من ربح ما لم يضمن، فيجوز التصرف في المعقود عليه  ال أكثر؛ احترازً أو أو دونهــادونهــا(٢) ال أكثر؛ احترازً

قبل قبضه إال الطعام لورود النص بالنهي عنهقبل قبضه إال الطعام لورود النص بالنهي عنه(٣).
املطلب الثاين: إجارة املوصوف يف الذمة بعد حتديد العني.املطلب الثاين: إجارة املوصوف يف الذمة بعد حتديد العني.

يمكن تقسيم هذه الصورة إلى حالين:يمكن تقسيم هذه الصورة إلى حالين:
احلال األوىل: بعد حتديد العني ومتكن املستأجر منها.احلال األوىل: بعد حتديد العني ومتكن املستأجر منها.

تقدم ترجيــح القول بأن العين في إجارة الموصــوف في الذمة ال تتعين، تقدم ترجيــح القول بأن العين في إجارة الموصــوف في الذمة ال تتعين، 
حتى بعد التسليم وأثناء استيفاء المنفعةحتى بعد التسليم وأثناء استيفاء المنفعة(٤)؛ ألن طبيعة عقد إجارة الموصوف في ؛ ألن طبيعة عقد إجارة الموصوف في الذمة: الذمة: 
أنه واقع على عين موصوفة في ذمة المؤجر ال على عين بذاتها، ولذا إذا هلكت العين أنه واقع على عين موصوفة في ذمة المؤجر ال على عين بذاتها، ولذا إذا هلكت العين 

أثناء االستيفاء فيجب على المؤجر أن يأتي بعين أخر مكانها.أثناء االستيفاء فيجب على المؤجر أن يأتي بعين أخر مكانها.
قــال القرافي: «اعلم أن العقود ثالثة أقســام: القســم األول: يرد على الذمم قــال القرافي: «اعلم أن العقود ثالثة أقســام: القســم األول: يرد على الذمم 
فيكون متعلقه األجناس الكلية دون أشخاصها فيحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان فيكون متعلقه األجناس الكلية دون أشخاصها فيحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد كان 
ا منه فظهر مخالفته للعقد رجع بفــرد غيره وتبينا أن  ا منه فظهر مخالفته للعقد رجع بفــرد غيره وتبينا أن مــن ذلك الجنس، فإن دفع فــردً مــن ذلك الجنس، فإن دفع فــردً
المعقــود عليه باقٍ في الذمة إلى اآلن حتى يقبض من ذلك الجنس فرد مطابق للعقد، المعقــود عليه باقٍ في الذمة إلى اآلن حتى يقبض من ذلك الجنس فرد مطابق للعقد، 

هذا متفق عليه»هذا متفق عليه»(٥).
 . .٥١٠٥١٠/٢٩٢٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (١)
.٥١٠٥١٠/٢٩٢٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو ينظر: ربح ما لم يضمن ص٣١٨٣١٨.(٢)  ينظر: ربح ما لم يضمن ص   (٣)

ينظر: ص٦٩٦٩ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص  الفروق ٢٤٢٢٤٢/٦.(٤)  الفروق    (٥)
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وقال شــيخ اإلسالم: «الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين وقال شــيخ اإلسالم: «الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين 
أداء غيره»أداء غيره»(١). . 

وحيــث إن العقد يتعلق الحكم فيه بواحد غير معين، أي بفرد شــائع من أفراد وحيــث إن العقد يتعلق الحكم فيه بواحد غير معين، أي بفرد شــائع من أفراد 
ذلــك الموصوف في الذمة على وجه البدل، فيجوز لمن هو عليه أن يتخير بين أفراده ذلــك الموصوف في الذمة على وجه البدل، فيجوز لمن هو عليه أن يتخير بين أفراده 
ويبرئ ذمته بواحد منها بخالف المعين فــإن الحكم فيه يتعلق بواحد بعينه؛ ولذلك ويبرئ ذمته بواحد منها بخالف المعين فــإن الحكم فيه يتعلق بواحد بعينه؛ ولذلك 

فإنه فإنه ال يقبل البدل فليس لمن هو عليه أن ينتقل عنه إلى مثلهال يقبل البدل فليس لمن هو عليه أن ينتقل عنه إلى مثله(٢).
وفيما يلي ذكر مسألتين تتعلقان بعدم تعين العين بعد التسليم:وفيما يلي ذكر مسألتين تتعلقان بعدم تعين العين بعد التسليم:

املسألة األوىل:املسألة األوىل:
ســبق بيان أن المســتأجر له حق التصرف باإلجارة من الباطن، أو اإلعارة في ســبق بيان أن المســتأجر له حق التصرف باإلجارة من الباطن، أو اإلعارة في 
العين المعينة، فإذا لم تتعين العين في إجارة الموصوف في الذمة حتى بعد التســليم، العين المعينة، فإذا لم تتعين العين في إجارة الموصوف في الذمة حتى بعد التســليم، 

فكيف له أن يتصرف فيها ؟فكيف له أن يتصرف فيها ؟
بيان ذلكبيان ذلك: أن العين حتى وإن لم تتعين فإنه يثبت للمستأجر حق االختصاص : أن العين حتى وإن لم تتعين فإنه يثبت للمستأجر حق االختصاص 
: «وإن كانت : «وإن كانت  ز له إجارتها، أو إعارتها. قال النووي  ز له إجارتها، أو إعارتها. قال النووي بها، واختصاصه بها يجوّ بها، واختصاصه بها يجوّ
يكن  لم  عيبًا  بها  وجد  وإن  العقد،  ينفسخ  لم  وتلفت  دابة  وسلم  الذمة،  على  يكن اإلجارة  لم  عيبًا  بها  وجد  وإن  العقد،  ينفسخ  لم  وتلفت  دابة  وسلم  الذمة،  على  اإلجارة 
له الخيار في فسخ العقد، ولكن على المؤجر إبدالها، ثم الدابة المسلّمة عن اإلجارة له الخيار في فسخ العقد، ولكن على المؤجر إبدالها، ثم الدابة المسلّمة عن اإلجارة 
في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها، فإنه ثبت للمستأجر فيها حق االختصاص حتى في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها، فإنه ثبت للمستأجر فيها حق االختصاص حتى 
: «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة : «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة  يجوز له إجارتها»يجوز له إجارتها»(٣)، وقال ، وقال 
الذمة، فإن كان قبل أن يتسلم دابة لم يجز؛ ألنه اعتياض عن المسلم فيه، وإن كان بعد الذمة، فإن كان قبل أن يتسلم دابة لم يجز؛ ألنه اعتياض عن المسلم فيه، وإن كان بعد 

التسليم جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين. هكذا قاله األئمة»التسليم جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين. هكذا قاله األئمة»(٤).
.١٢٣١٢٣/٤ الكبر الفتاو   الكبر الفتاو ينظر: الفروق ٢٥١٢٥١/٢.(١)  ينظر: الفروق    (٢)
روضة الطالبين ٢٢٣٢٢٣/٥. روضة الطالبين    (٣)
روضة الطالبين ٢٢٤٢٢٤/٥. روضة الطالبين    (٤)
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ر يثبت له حق االختصاص في العين المؤجرة،  ر يثبت له حق االختصاص في العين المؤجرة، فمما ســبق يتبين أن المســتأجِ فمما ســبق يتبين أن المســتأجِ
فيجوز له التصرف فيها، كالعين المعينة.فيجوز له التصرف فيها، كالعين المعينة.

املسألة الثانية:املسألة الثانية:
إذا ثبت أن العين ال تتعين في إجارة الموصوف في الذمة، وأن ذمة إذا ثبت أن العين ال تتعين في إجارة الموصوف في الذمة، وأن ذمة المؤجر المؤجر 
ر  ر تبرأ بتقديم عينٍ بالصفات المطلوبة في العقد، فهل للمؤجر أن ينقل المستأجِ تبرأ بتقديم عينٍ بالصفات المطلوبة في العقد، فهل للمؤجر أن ينقل المستأجِ
من عين ألخر تحمل تلك الصفة بحجة أنه تبرأ ذمته بأي عين متصفة من عين ألخر تحمل تلك الصفة بحجة أنه تبرأ ذمته بأي عين متصفة 

الصفة؟ الصفة؟  بتلك بتلك 
ومثال ذلكومثال ذلك: لو أن رجالً اســتأجر شقة سكنية عن طريق المشاركة في الوقت، : لو أن رجالً اســتأجر شقة سكنية عن طريق المشاركة في الوقت، 
لمدة أســبوع واحد، تبدأ من أول عيد الفطر المبارك، بصفات معينة، فنزل المستأجر لمدة أســبوع واحد، تبدأ من أول عيد الفطر المبارك، بصفات معينة، فنزل المستأجر 
في اليوم األول في الشقة، فهل للمؤجر أن ينقله في اليوم الثالث إلى شقة أخر، وفي في اليوم األول في الشقة، فهل للمؤجر أن ينقله في اليوم الثالث إلى شقة أخر، وفي 
اليوم الخامس إلى شــقة أخر؛ بحجة أن العين ال تتعين، وأن الذمة مشــغولة بتلك اليوم الخامس إلى شــقة أخر؛ بحجة أن العين ال تتعين، وأن الذمة مشــغولة بتلك 

الصفة، وتبرأ بأي شقة تحمل تلك الصفة؟الصفة، وتبرأ بأي شقة تحمل تلك الصفة؟
ا غيــر معين في طائرةٍ،  ا موصوفً ا غيــر معين في طائرةٍ، : لو اســتأجر رجــل مقعدً ا موصوفً ومثالها كذلكومثالها كذلك: لو اســتأجر رجــل مقعدً
فهل فهل للمؤجر أن ينقل المســافر في أثناء السفر إلى مقعد آخر؛ بحجة أنه مطابق للصفة للمؤجر أن ينقل المســافر في أثناء السفر إلى مقعد آخر؛ بحجة أنه مطابق للصفة 

المطلوبة، وأن العين لم تتعين؟المطلوبة، وأن العين لم تتعين؟
الجواب عن ذلكالجواب عن ذلك: أن المؤجر ال يجوز له أن ينقل المســتأجر إلى عين أخر؛ : أن المؤجر ال يجوز له أن ينقل المســتأجر إلى عين أخر؛ 
ألن العين ال تتعين؛ وذلك ألن حق االختصاص للمســتأجر يثبت بمجرد اســتالمه ألن العين ال تتعين؛ وذلك ألن حق االختصاص للمســتأجر يثبت بمجرد اســتالمه 
العين بالصفات المطلوبة، وألن تصرف المؤجر بالنقل فيه ضرر على المستأجر؛ من العين بالصفات المطلوبة، وألن تصرف المؤجر بالنقل فيه ضرر على المستأجر؛ من 
حيث عدم اســتقراره في عين واحدة. وعليه فال يجــوز للمؤجر فعل ذلك دون رضا حيث عدم اســتقراره في عين واحدة. وعليه فال يجــوز للمؤجر فعل ذلك دون رضا 

المستأجر، لحق االختصاص. المستأجر، لحق االختصاص. 
: «... فإنه ثبت للمستأجر فيها حق االختصاص حتى يجوز له : «... فإنه ثبت للمستأجر فيها حق االختصاص حتى يجوز له  قال النووي قال النووي 
إجارتها، ولو أراد المؤجر إبدالها، فهل له ذلك دون إذن المستأجر ؟ وجهان أصحهما إجارتها، ولو أراد المؤجر إبدالها، فهل له ذلك دون إذن المستأجر ؟ وجهان أصحهما 
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عنــد الجمهور المنع؛ لما فيها من حق المســتأجر ... وفيه دليل على أن القبض يفيد عنــد الجمهور المنع؛ لما فيها من حق المســتأجر ... وفيه دليل على أن القبض يفيد 
تعلق حق المستأجر بالعين، فيمتنع اإلبدال دون رضاه»تعلق حق المستأجر بالعين، فيمتنع اإلبدال دون رضاه»(١).

وقال العبدري في وقال العبدري في التاج واإلكليلالتاج واإلكليل: «قال ابن رشــد: وال ينفسخ الكراء بموت : «قال ابن رشــد: وال ينفسخ الكراء بموت 
م للمكتري دابة فركبها، فليس له  م للمكتري دابة فركبها، فليس له الدابة فــي الكراء المضمون، إال أن المكري إذا قدّ الدابة فــي الكراء المضمون، إال أن المكري إذا قدّ

أن أن يزيلها من تحته إال برضاه»يزيلها من تحته إال برضاه»(٢).
وقال الشيخ عليش: «وال يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة، إال أن المكري وقال الشيخ عليش: «وال يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة، إال أن المكري 

إذا قدم دابة فركبها، فليس له أن يبدلها تحته إال برضاه»إذا قدم دابة فركبها، فليس له أن يبدلها تحته إال برضاه»(٣).
فهذا تصريــح من األئمة على اعتبار حق االختصاص للمســتأجر بما يشــبه فهذا تصريــح من األئمة على اعتبار حق االختصاص للمســتأجر بما يشــبه 
التملك فال ينقله المؤجر إلى غيرها دون إذنه، وبناء على ما ســبق فإنه ليس للمؤجر التملك فال ينقله المؤجر إلى غيرها دون إذنه، وبناء على ما ســبق فإنه ليس للمؤجر 

أن أن ينقل المستأجر من عين ألخر إال برضاه.ينقل المستأجر من عين ألخر إال برضاه.
ن من االنتفاع بها، فما حكم تصرف فما حكم تصرف  كِّ ن من االنتفاع بها، وبناء عليه فإذا اختص المستأجر بالعين ومُ كِّ وبناء عليه فإذا اختص المستأجر بالعين ومُ

المستأجر فيها بإجارة ونحوها قبل قبضها؟المستأجر فيها بإجارة ونحوها قبل قبضها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:

القول األول: أنه ال يصح إجارة العين المستأجرة من قِبل المستأجر قبل قبضها : أنه ال يصح إجارة العين المستأجرة من قِبل المستأجر قبل قبضها  القول األول   
ا. وهو المذهب عند الحنفية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة(٦). ا. وهو المذهب عند الحنفيةمطلقً مطلقً

روضة الطالبين ٢٢٤٢٢٤/٥. روضة الطالبين    (١)
التاج واإلكليل ٤٢٥٤٢٥/٥. .  التاج واإلكليل    (٢)

منح الجليل ٥٠٢٥٠٢/٧. منح الجليل    (٣)
٥١٥٥١٥/٦، وفيه: أن المنافع ، وفيه: أن المنافع  ٤٢٥٤٢٥/٤، وفتح القدير البن الهمام ، وفتح القدير البن الهمام  ينظر: الفتاو الهندية  ينظر: الفتاو الهندية    (٤)

عند الحنفية بمنزلة المنقول، فلم تجز اإلجارة قبل القبض ألنها تمليك منافع. عند الحنفية بمنزلة المنقول، فلم تجز اإلجارة قبل القبض ألنها تمليك منافع. 
ينظر: المهذب ٤٠٣٤٠٣/١، وحلية العلماء ، وحلية العلماء ٤٠١٤٠١/٥. .  ينظر: المهذب    (٥)

ينظر: اإلنصاف ٣٥٣٥/٦. ينظر: اإلنصاف    (٦)
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قبل  فيها  يتصرف  ال  المشتراة  العين  أن  فكما  البيع؛  على  بالقياس  قبل :  فيها  يتصرف  ال  المشتراة  العين  أن  فكما  البيع؛  على  بالقياس  واستدلوا:  واستدلوا   
القبض، فكذلك العين المستأجرةالقبض، فكذلك العين المستأجرة(١).

ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:
عدم التسليم بهذا اإلطالق، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم، ولكنها ليست  عدم التسليم بهذا اإلطالق، فاإلجارة بيع منفعة كما هو معلوم، ولكنها ليست -   -١
كالبيع من كل وجه، قال ابن القيم: «وإن قدر دخول اإلجارة في لفظ البيع كالبيع من كل وجه، قال ابن القيم: «وإن قدر دخول اإلجارة في لفظ البيع 

العام وهو بيع المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه»العام وهو بيع المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه»(٢).
يقف  فلم  المستأجر  إلى  الضمان  به  ينتقل  ال  المؤجرة  العين  قبض  أن  يقف -  فلم  المستأجر  إلى  الضمان  به  ينتقل  ال  المؤجرة  العين  قبض  أن   -٢

جواز التصرف فيها على القبضجواز التصرف فيها على القبض(٣).
ر منقوالً لم يجز تأجيره قبل قبضه، وإن كان غير  ر منقوالً لم يجز تأجيره قبل قبضه، وإن كان غير : أنه إن كان المستأجَ القول الثاني: أنه إن كان المستأجَ القول الثاني   
.(٤) منقول جاز تأجيره قبل قبضه. وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف منقول جاز تأجيره قبل قبضه. وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف 
واستدال بالقياس على البيع، فما جاز في البيع جاز في اإلجارة وما ال فال؛  واستدال بالقياس على البيع، فما جاز في البيع جاز في اإلجارة وما ال فال؛    

لك في عقد معاوضة(٥). لك في عقد معاوضةكال منهما عوض مُ ألن ألن كال منهما عوض مُ
ويناقش بما سبق في مناقشة القول األول.ويناقش بما سبق في مناقشة القول األول.

المالكية(٦)، ،  عند  المذهب  وهو  قبضها.  قبل  إجارتها  يجوز  أنه  المالكية:  عند  المذهب  وهو  قبضها.  قبل  إجارتها  يجوز  أنه  الثالث:  القول  الثالث  القول   
ووجه عند الشافعيةووجه عند الشافعية(٧)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٨).

ينظر: المصادر السابقة للقول األول. ينظر: المصادر السابقة للقول األول.   (١)
إعالم الموقعين ١٥٩١٥٩/١. إعالم الموقعين   ينظر: معونة أولي النهى ٥/ / ٥٨٥٨. . (٢)  ينظر: معونة أولي النهى    (٣)

ينظر: الفتاو الهندية ٤٢٥٤٢٥/٤، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ١٠٧١٠٧/٩. .  ينظر: الفتاو الهندية    (٤)
ينظر: المرجعان السابقان.  ينظر: المرجعان السابقان.    (٥)

ينظر: التفريع البن جالب ١٨٥١٨٥/٢. .  ينظر: التفريع البن جالب   ينظر: المهذب ٤٠٣٤٠٣/١. . (٦)  ينظر: المهذب    (٧)
المنتهى  وشرح  المنتهى ،  وشرح   ،٣٥٣٥/٦ واإلنصاف  واإلنصاف ،   ،٣٢٥٣٢٥/٢ قدامة  البن  والكافي  قدامة ،  البن  والكافي   ،٥٥٥٥/٨ المغني  ينظر:  المغني   ينظر:   (٨)

٣٦١٣٦١/٢، وغاية المنتهى ، وغاية المنتهى ١٩٦١٩٦/٢. . 
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واستدلوا لعدم توقف التصرف على القبض، بأنه ال ينتقل به الضمان(١)، وعليه ، وعليه  واستدلوا لعدم توقف التصرف على القبض، بأنه ال ينتقل به الضمان   
فلم يقف جواز التصرف في العين المستأجرة على القبض.فلم يقف جواز التصرف في العين المستأجرة على القبض.

اجح - والله أعلم - هو القول الثالث لقوة تعليله. قال شيخ اإلسالم ابن  - والله أعلم - هو القول الثالث لقوة تعليله. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: تيمية:  اجحوالرّ والرّ
«والرواية الثانية يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع اإلجارة بأنها «والرواية الثانية يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع اإلجارة بأنها 
لو لو تلفت قبل االســتيفاء كانت من ضمان المؤجر باالتفاق، ومع هذا فيجوز التصرف تلفت قبل االســتيفاء كانت من ضمان المؤجر باالتفاق، ومع هذا فيجوز التصرف 
فيها قبل القبض؛ وذلك ألنه في الموضعين حصل اإلقباض الممكن، فجاز التصرف فيها قبل القبض؛ وذلك ألنه في الموضعين حصل اإلقباض الممكن، فجاز التصرف 
فيــه باعتبار التمكن ولــم يدخل في الضمــان؛ النتفاء كماله وتمامــه الذي به يقدر فيــه باعتبار التمكن ولــم يدخل في الضمــان؛ النتفاء كماله وتمامــه الذي به يقدر 
المشتري والمستأجر على االستيفاء، وعلى هذا فعندنا ال مالزمة بين جواز التصرف المشتري والمستأجر على االستيفاء، وعلى هذا فعندنا ال مالزمة بين جواز التصرف 
والضمان؛ والضمان؛ بل يجوز التصرف بال ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بال جواز تصرف بل يجوز التصرف بال ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بال جواز تصرف 

ا»(٢). ا فاسدً ا»المقبوض قبضً ا فاسدً كما في كما في المقبوض قبضً
احلال الثانية: بعد حتديد العني وقبل متكن املستأجر من القبض:احلال الثانية: بعد حتديد العني وقبل متكن املستأجر من القبض:

هذه الحال حكمها حكم إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين المتقدم هذه الحال حكمها حكم إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين المتقدم 
بيانه في المطلب األولبيانه في المطلب األول(٣).

ينظر: المهذب ٤٠٣٤٠٣/١، والمغني ، والمغني ٥٥٥٥/٨ وكشاف القناع  وكشاف القناع ٣/ / ٥٦٦٥٦٦. .  ينظر: المهذب    (١)
مجموع فتاو ابن تيمية ٢٦٨٢٦٨/٣٠٣٠. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (٢)

ينظر: ص٢٢٠٢٢٠ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص   (٣)



٢٣٢٢٣٢



٢٣٣٢٣٣

إجارة الموصوف في الذمة لمن باعهاإجارة الموصوف في الذمة لمن باعها

: صورة املسألة: : صورة املسألة:أوالً أوالً
ترد هذه المسألة في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية في عدد من الصور،  ترد هذه المسألة في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية في عدد من الصور،    

من أبرزها:من أبرزها:

نشـأ  ـا مـن العميـل، ثـم إجارتهـا عليـه مـع بنـاء يُ شـراء المؤسسـة أرضً نشـأ -  ـا مـن العميـل، ثـم إجارتهـا عليـه مـع بنـاء يُ شـراء المؤسسـة أرضً  -١
عليهـا وفق مواصفـات محددة، فيكـون محل اإلجـارة (األرض والبناء) عليهـا وفق مواصفـات محددة، فيكـون محل اإلجـارة (األرض والبناء) 

ـا. ـا.الموصـوف معً الموصـوف معً
عقد  توقيع  مع  العميل،  على  الذمة  في  موصوفًا  ا  عقارً المؤسسة  إجارة  عقد -  توقيع  مع  العميل،  على  الذمة  في  موصوفًا  ا  عقارً المؤسسة  إجارة   -٢

استصناع مع العميل لبناء العقار الموصوف.استصناع مع العميل لبناء العقار الموصوف.
ا: حكم املسألة: ا: حكم املسألة:ثانيً ثانيً

ولبيان حكم هذه المسألة نحتاج إلى بيان القول في المسائل اآلتية:ولبيان حكم هذه المسألة نحتاج إلى بيان القول في المسائل اآلتية:
حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك. حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك.-   -١

حكم إجارة العقار موصوفًا. حكم إجارة العقار موصوفًا.-   -٢
حكم إجارة العين لمن باعها. حكم إجارة العين لمن باعها.-   -٣



٢٣٤٢٣٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

املسألة األوىل: حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك:املسألة األوىل: حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك:

الخالف في أصل هذه المسألة معلوم ومفصل في مواضعه، وليس هذا محل  الخالف في أصل هذه المسألة معلوم ومفصل في مواضعه، وليس هذا محل    
بحثه، فالباحث يبني هذه المسألة على القول بجواز اإلجارة المنتهية بالتمليك بحثه، فالباحث يبني هذه المسألة على القول بجواز اإلجارة المنتهية بالتمليك 

وفقًا لقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والهيئات الشرعية.وفقًا لقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والهيئات الشرعية.
املسألة الثانية: حكم إجارة العقار موصوفًا:املسألة الثانية: حكم إجارة العقار موصوفًا:

قد أشار لها الباحث في موضعها من الرسالةقد أشار لها الباحث في موضعها من الرسالة(١).
املسألة الثالثة: حكم إجارة العني ملن باعها:املسألة الثالثة: حكم إجارة العني ملن باعها:

: حكم إجارة العني (املعينة) ملن باعها: : حكم إجارة العني (املعينة) ملن باعها:أوالً أوالً

فعامة  بالتمليك)  تنتهي  (ال  إجارة  باعها  لمن  المعينة  العين  إجارة  كانت  إن  فعامة   بالتمليك)  تنتهي  (ال  إجارة  باعها  لمن  المعينة  العين  إجارة  كانت  إن   
البيع،  عقد  في  اإلجارة  تشترط  أال  على  البيع، ،  عقد  في  اإلجارة  تشترط  أال  على  جوازها(٢)،  على  المعاصرين  جوازهاالفقهاء  على  المعاصرين  الفقهاء 
ومستند هذا الشرط: نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتين في بيعة، وللغرر بتعليق العقود، ومستند هذا الشرط: نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتين في بيعة، وللغرر بتعليق العقود، 

واشتراط عقد في عقدواشتراط عقد في عقد(٣).
أما إن كانت إجارة العين المعينة لمن باعها إجارة تنتهي بالتمليك، ففيها خالف  أما إن كانت إجارة العين المعينة لمن باعها إجارة تنتهي بالتمليك، ففيها خالف    

على قولين:على قولين:
ينظر ص١٣٥١٣٥ من الرسالة. من الرسالة. ينظر ص   (١)

ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة مملكة  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في    (٢)
البحرين، معيار اإلجارة. ومنع ذلك بعض الباحثين، وهو د.سامي السويلم، باعتبار أن البحرين، معيار اإلجارة. ومنع ذلك بعض الباحثين، وهو د.سامي السويلم، باعتبار أن العينة العينة 
المقدم  اإلجارة،  صكوك  منتجات  بحثه:  في  كما  الرقبة،  على  ترد  كما  المنفعة  في  المقدم ترد  اإلجارة،  صكوك  منتجات  بحثه:  في  الرقبة، كما  على  ترد  المنفعة كما  في  ترد 

إلى إلى ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم، عام ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم، عام ١٤٣١١٤٣١هـ - هـ - ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
وأصل الخالف في مسألة اشتراط عقد في عقد بين الجمهور القائلين بالمنع، خالفًا للمالكية  وأصل الخالف في مسألة اشتراط عقد في عقد بين الجمهور القائلين بالمنع، خالفًا للمالكية    (٣)

وابن تيمية. ينظر: صوابن تيمية. ينظر: ص١٧٠١٧٠.
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القول األولالقول األول: المنع، واختاره الشيخ الصديق الضرير والدكتور نزيه حماد؛ : المنع، واختاره الشيخ الصديق الضرير والدكتور نزيه حماد؛ - - 
ألن هذا من صور العينةألن هذا من صور العينة(١).

فيها  تتغير  ال  مدة  في  العين  تمليك  كان  إذا  بالتسليم  فيها :  تتغير  ال  مدة  في  العين  تمليك  كان  إذا  بالتسليم  المنع:  مستند  المنعونوقش  مستند  ونوقش   
العين، فيرد حينئذ محذور العينة، أما إذا مضت مدة تغيرت فيها قيمة العين، العين، فيرد حينئذ محذور العينة، أما إذا مضت مدة تغيرت فيها قيمة العين، 
أو أحدث في العين ما يغير صفتها، فال يرد المحذور حينئذ؛ ألن ذلك يجعلها أو أحدث في العين ما يغير صفتها، فال يرد المحذور حينئذ؛ ألن ذلك يجعلها 

 . .(٢)بمثابة عين أخربمثابة عين أخر
عقد - -  في  اإلجارة  اشتراط  عدم  أهمها  من  بضوابط  الجواز  عقد :  في  اإلجارة  اشتراط  عدم  أهمها  من  بضوابط  الجواز  الثاني:  الثانيالقول  القول 

المعايير  صدر  وبهذا  قيمتها.  أو  العين  صفة  فيها  تتغير  مدة  ومضي  المعايير البيع،  صدر  وبهذا  قيمتها.  أو  العين  صفة  فيها  تتغير  مدة  ومضي  البيع، 
الشرعية، وعدد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالميةالشرعية، وعدد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية(٣).
واألقرب - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة مستنده، ومناقشته لمستند المنع.واألقرب - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة مستنده، ومناقشته لمستند المنع.

ا: حكم إجارة العني (املوصوفة) ملن باعها: ا: حكم إجارة العني (املوصوفة) ملن باعها:ثانيً ثانيً
وهي الصورة محل البحث، فهل تأخذ حكم المسألة السابقة؟وهي الصورة محل البحث، فهل تأخذ حكم المسألة السابقة؟

الذي يظهر أن القائلين بالجواز في المسألة السابقة في العين المعينة يرون جوازها  الذي يظهر أن القائلين بالجواز في المسألة السابقة في العين المعينة يرون جوازها    
هنا من باب أولى؛ ألن العين كانت موصوفة، وتغيرت إلى صفة أخر بإنشائها.هنا من باب أولى؛ ألن العين كانت موصوفة، وتغيرت إلى صفة أخر بإنشائها.

كانت  إذا  باعها  لمن  العين  إجارة  جواز   ير فبعضهم  بالمنع،  القائلين  وأما  كانت   إذا  باعها  لمن  العين  إجارة  جواز   ير فبعضهم  بالمنع،  القائلين  وأما   
موصوفة؛ الختالف العين وتغيرها في عقد البيع عن عقد اإلجارةموصوفة؛ الختالف العين وتغيرها في عقد البيع عن عقد اإلجارة(٤).

ينظر: أبحاث ملتقى إجارة العين لمن باعها، الملتقيات الفقهية، مطبوعات مصرف الراجحي. ينظر: أبحاث ملتقى إجارة العين لمن باعها، الملتقيات الفقهية، مطبوعات مصرف الراجحي.   (١)
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة    (٢)

البحرين، معيار اإلجارة، ملحق (ب) مستند األحكام الشرعية.البحرين، معيار اإلجارة، ملحق (ب) مستند األحكام الشرعية.
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة  ينظر: المعايير الشرعية    (٣)

البحرينالبحرين، معيار اإلجارة، وقرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري.، معيار اإلجارة، وقرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري.
مثل الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء القرار رقم ٢٢٩٢٢٩  مثل الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء القرار رقم    (٤)= = 



٢٣٦٢٣٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والقول بالجواز هنا أولى من المسألة السابقة، والله أعلم.والقول بالجواز هنا أولى من المسألة السابقة، والله أعلم.

الموصوفة  األصول  في  العينة  محذور  زوال  على  أعلم  فيما  نبه  من  وأول  الموصوفة م.  األصول  في  العينة  محذور  زوال  على  أعلم  فيما  نبه  من  وأول  ٢٠١٠٢٠١٠م.  عام  عام =   =
د.أسيد كيالني عام د.أسيد كيالني عام ٢٠٠٣٢٠٠٣م. (الملتقيات الفقهية صم. (الملتقيات الفقهية ص٧١٧٧١٧).).



٢٣٧٢٣٧

 
هالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمةهالك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة

إن هالك العين في إجارة الموصوف في الذمة، وما يترتب عليه من أهم ما يميزها إن هالك العين في إجارة الموصوف في الذمة، وما يترتب عليه من أهم ما يميزها 
عن إجارة العين المعينة، وفيما يلي التفصيل:عن إجارة العين المعينة، وفيما يلي التفصيل:

ا يف الذمة قبل القبض. ا موصوفً : هالك العني املؤجرة تأجريً ا يف الذمة قبل القبض.أوالً ا موصوفً : هالك العني املؤجرة تأجريً أوالً
إذا هلكت العين قبل قبض المستأجر لها فهي من ضمان المؤجر؛ ألن المستأجر إذا هلكت العين قبل قبض المستأجر لها فهي من ضمان المؤجر؛ ألن المستأجر 
لم يستلمها بعد، وال ينفسخ العقد بذلك، ألن العقد وقع على عين موصوفة في الذمة، لم يستلمها بعد، وال ينفسخ العقد بذلك، ألن العقد وقع على عين موصوفة في الذمة، 
فيلزم المؤجر اإلتيان بعين أخر بنفس الصفات المتفق عليها، كما لو هلك المسلم فيلزم المؤجر اإلتيان بعين أخر بنفس الصفات المتفق عليها، كما لو هلك المسلم 
فيه، فإن المسلم إليه يلزمه اإلتيان بمثله وال ينفسخ عقد السلم بهالك المسلم فيه قبل فيه، فإن المسلم إليه يلزمه اإلتيان بمثله وال ينفسخ عقد السلم بهالك المسلم فيه قبل 

التسليم، باتفاق الفقهاءالتسليم، باتفاق الفقهاء(١).
قال المــاوردي: «ألن كل حق ثابت في الذمة ال يبطــل بتلف المال، كالدين قال المــاوردي: «ألن كل حق ثابت في الذمة ال يبطــل بتلف المال، كالدين 

والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة»والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة»(٢).
فلمــا وقع العقد علــى موصوف في الذمــة غير معين، وظهــر هالك ما وقع فلمــا وقع العقد علــى موصوف في الذمــة غير معين، وظهــر هالك ما وقع 
عليه العقد، فإن ذمة المؤجر لم تزل مشــغولة به، فاســتحق المستأجر البدل المطابق عليه العقد، فإن ذمة المؤجر لم تزل مشــغولة به، فاســتحق المستأجر البدل المطابق 

للموصوف الذي وقع عليه العقد، ولم يبطل العقد.للموصوف الذي وقع عليه العقد، ولم يبطل العقد.
ينظر: درر الحكام ٣٥٦٣٥٦/١، وشرح مختصر الخرشي ، وشرح مختصر الخرشي ١٦٠١٦٠/٥، وأسنى المطالب ، وأسنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢، ،  ينظر: درر الحكام    (١)

وكشاف القناع وكشاف القناع ٢٩٢٢٩٢/٣. . 
الحاوي ٢٦٩٢٦٩/٣. .  الحاوي    (٢)



٢٣٨٢٣٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا يف الذمة بعد القبض: ا موصوفً ا: هالك العني املؤجرة تأجريً ا يف الذمة بعد القبض:ثانيً ا موصوفً ا: هالك العني املؤجرة تأجريً ثانيً
إذا هلكت العين بعد قبض المســتأجر لها فإما أن يكون هالكها بسبب آفة إذا هلكت العين بعد قبض المســتأجر لها فإما أن يكون هالكها بسبب آفة 

أو جائحة سماوية، أو بسبب المؤجر أو المستأجر.أو جائحة سماوية، أو بسبب المؤجر أو المستأجر.
فأمـا هالكها بسـبب الجائحة؛ كآفة سـماوية مـن مطر أو شـمس أو انهدام دار فأمـا هالكها بسـبب الجائحة؛ كآفة سـماوية مـن مطر أو شـمس أو انهدام دار 
فـال ضمـان على مسـتأجر العين ألنه أميـن، وألن التلف حصـل بأمر خارج عـن إرادته. فـال ضمـان على مسـتأجر العين ألنه أميـن، وألن التلف حصـل بأمر خارج عـن إرادته. 
قال المطيعي: «وإذا تلفت العين المســتأجرة في يد المستأجر من غير فعله، قال المطيعي: «وإذا تلفت العين المســتأجرة في يد المستأجر من غير فعله، 
لم يلزمه الضمــان»لم يلزمه الضمــان»(١). فعلى المؤجر أن يأتي بعين أخــر مكانها ألن محل العقد . فعلى المؤجر أن يأتي بعين أخــر مكانها ألن محل العقد 

فيها عين في الذمة.فيها عين في الذمة.
وجاء في معيار (اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك): «في اإلجارة الموصوفة وجاء في معيار (اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك): «في اإلجارة الموصوفة 
في الذمة علــى المالك في حالتي الهالك الكلي، أو الجزئــي تقديم عين بديلة ذات في الذمة علــى المالك في حالتي الهالك الكلي، أو الجزئــي تقديم عين بديلة ذات 
مواصفات مماثلة للعين الهالكة، ويستمر عقد اإلجارة لباقي المدة إال إذا تعذر البديل مواصفات مماثلة للعين الهالكة، ويستمر عقد اإلجارة لباقي المدة إال إذا تعذر البديل 

فينفسخ العقد»فينفسخ العقد»(٢).
ويستثنى من ذلك ما إذا هلكت العين المستأجرة باآلفة السماوية بسبب تقصير ويستثنى من ذلك ما إذا هلكت العين المستأجرة باآلفة السماوية بسبب تقصير 
المستأجر في الحفظ، فإنه يكون ضامنًا؛ ألنه تسبب في هالك العينالمستأجر في الحفظ، فإنه يكون ضامنًا؛ ألنه تسبب في هالك العين(٣)، كما لو استأجر ، كما لو استأجر 
ســيارة موصوفة في الذمة لمدة معينة، وأثناء اســتخدامه لها تركها في مجر ســيل ســيارة موصوفة في الذمة لمدة معينة، وأثناء اســتخدامه لها تركها في مجر ســيل 

فغرقت، فيضمن لتقصيره في حفظها.فغرقت، فيضمن لتقصيره في حفظها.
ر، فإنه ضامن للعين، وعليه أن يأتي يأتي  ر، فإنه ضامن للعين، وعليه أن وأما إذا هلكت العين المستأجرة بسبب المؤجِّ وأما إذا هلكت العين المستأجرة بسبب المؤجِّ

ببدلها وال ينفسخ العقد. ببدلها وال ينفسخ العقد. 
تكملة المجموع ٩٤٩٤/١٥١٥. .  تكملة المجموع    (١)

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار اإلجارة  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار اإلجارة    (٢)
ص١٣٨١٣٨، البند (، البند (٦/١/٧). ). 

ينظر: الضمان في عقد اإلجارة ص٩٠٩٠. ينظر: الضمان في عقد اإلجارة ص   (٣)



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

٢٣٩٢٣٩

فإن هلكت بســبب المســتأجر فينظر: فإن كانت بغير تعد وال تفريط، فيكون فإن هلكت بســبب المســتأجر فينظر: فإن كانت بغير تعد وال تفريط، فيكون 
الضمان على المؤجر. الضمان على المؤجر. 

وأما إن فرط المستأجر أو تعد فهلكت العين فإنه يضمن.وأما إن فرط المستأجر أو تعد فهلكت العين فإنه يضمن.
هالك العني يف إجارة العني املوصوفة يف الذمة املنتهية بالتمليك.هالك العني يف إجارة العني املوصوفة يف الذمة املنتهية بالتمليك.

إذا كانت إجارة العين الموصوفة في الذمة إجارة منتهية بالتمليك، وهلكت العين إذا كانت إجارة العين الموصوفة في الذمة إجارة منتهية بالتمليك، وهلكت العين 
بعد قبضها في يد المستأجر، فإن كان بدون تفريط منه فضمانها على المؤجر، وعليه أن بعد قبضها في يد المستأجر، فإن كان بدون تفريط منه فضمانها على المؤجر، وعليه أن 
يأتي بعين أخر مكانها، فإن لم يستطع المؤجر إيجاد عين أخر بنفس الصفات فينفسخ يأتي بعين أخر مكانها، فإن لم يستطع المؤجر إيجاد عين أخر بنفس الصفات فينفسخ 
العقد، وعليه أن يرد للمستأجر الفرق بين أجرة المثل واألجرة المحددة في العقد إذا كانت العقد، وعليه أن يرد للمستأجر الفرق بين أجرة المثل واألجرة المحددة في العقد إذا كانت 

أكثر من أجرة المثل، لدفع الضرر عن المستأجر الذي ارتضى الزيادة من أجل التمليك. أكثر من أجرة المثل، لدفع الضرر عن المستأجر الذي ارتضى الزيادة من أجل التمليك. 
جاء في معيــار (اإلجارة واإلجــارة المنتهية بالتمليــك): «إذا هلكت العين جاء في معيــار (اإلجارة واإلجــارة المنتهية بالتمليــك): «إذا هلكت العين 
المؤجرة أو تعذر االســتمرار في عقــد اإلجارة إلى نهاية مدته من دون تســبب من المؤجرة أو تعذر االســتمرار في عقــد اإلجارة إلى نهاية مدته من دون تســبب من 
المستأجر في الحالتين فإنه يرجع إلى أجرة المثل ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المستأجر في الحالتين فإنه يرجع إلى أجرة المثل ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة 
ا للضرر  ا للضرر المثل واألجرة المحددة في العقد، إذا كانت أكثر من أجرة المثل، وذلك دفعً المثل واألجرة المحددة في العقد، إذا كانت أكثر من أجرة المثل، وذلك دفعً
عن المستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك عن المستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك 

في نهاية مدة اإلجارة»في نهاية مدة اإلجارة»(١).
مسألة:مسألة:

كيف تعامل الدفعة األولى في إجارة الموصوف في الذمة المنتهية بالتمليك؟كيف تعامل الدفعة األولى في إجارة الموصوف في الذمة المنتهية بالتمليك؟
صورة المسألة:صورة المسألة:

اسـتأجر العميـل من البنك سـيارة موصوفة فـي الذمة إجارة منتهيـة بالتمليك  اسـتأجر العميـل من البنك سـيارة موصوفة فـي الذمة إجارة منتهيـة بالتمليك    
معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  معيار   اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير   (١)

اإلجارة صاإلجارة ص١٤٠١٤٠، البند (، البند (٨/٨). ). 



٢٤٠٢٤٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا دفعـة أولى  ا دفعـة أولى بعـد خمـس سـنوات، ودفـع مـن مجمـوع األجـرة خمسـين ألفً بعـد خمـس سـنوات، ودفـع مـن مجمـوع األجـرة خمسـين ألفً
بطلـب مـن البنـك، وبعـد سـتة أشـهر انفسـخت اإلجـارة بـدون تسـبب من بطلـب مـن البنـك، وبعـد سـتة أشـهر انفسـخت اإلجـارة بـدون تسـبب من 

المسـتأجر.المسـتأجر.
فكيف تعامل الدفعة األوىل؟فكيف تعامل الدفعة األوىل؟

المثل  أجرة  إال  البنك  يأخذ  فال  المدة،  كامل  على  األولى  الدفعة  تحسب  هل  المثل   أجرة  إال  البنك  يأخذ  فال  المدة،  كامل  على  األولى  الدفعة  تحسب  هل   
عن ستة أشهر فقط، ويرد الباقي من الدفعة األولى للمستأجر؟عن ستة أشهر فقط، ويرد الباقي من الدفعة األولى للمستأجر؟

المتفق  المدة  لبعض  أجرة  األولى  الدفعة  تحسب  أن  البنك  اشترط  لو  وماذا  المتفق   المدة  لبعض  أجرة  األولى  الدفعة  تحسب  أن  البنك  اشترط  لو  وماذا   
، وال يرد على المستأجر  ، وال يرد على المستأجر عليها كالسنة األولى، فيأخذ مبلغ الدفعة األولى كامالً عليها كالسنة األولى، فيأخذ مبلغ الدفعة األولى كامالً

شيئًا منه؟شيئًا منه؟
أجرتها  سيارة  توجد  ال  ألنه  بالمثل؟  التأجير  بوجوب  أم  بالرضا  العبرة  وهل  أجرتها   سيارة  توجد  ال  ألنه  بالمثل؟  التأجير  بوجوب  أم  بالرضا  العبرة  وهل   

ا في سنة واحدة. ا في سنة واحدة.خمسون ألفً خمسون ألفً
اجلواب:اجلواب:

يجوز للبنك أخذ أجرة اإلجارة بالمثل فقط والزيادة ترد للعميل. كما سبق في  يجوز للبنك أخذ أجرة اإلجارة بالمثل فقط والزيادة ترد للعميل. كما سبق في    
نص المعيار الشرعي.نص المعيار الشرعي.

أما اشتراط البنك أن تكون الدفعة األولى عن السنة األولى، فإن كان ما دفعه  أما اشتراط البنك أن تكون الدفعة األولى عن السنة األولى، فإن كان ما دفعه    
من أجرة هي أجرة المثل فال حرج، وإن كانت أكثر من أجرة المثل، فال يحل من أجرة هي أجرة المثل فال حرج، وإن كانت أكثر من أجرة المثل، فال يحل 
هذا الشرط؛ لوجود غبن وغرر فاحش؛ إذ إن األجرة المأخوذة لتلك المدة أكثر هذا الشرط؛ لوجود غبن وغرر فاحش؛ إذ إن األجرة المأخوذة لتلك المدة أكثر 
ا للشرع. وقد سبق في مبحث الشروط  ا للشرع. وقد سبق في مبحث الشروط من أجرة المثل، فيكون الشرط مخالفً من أجرة المثل، فيكون الشرط مخالفً

. ا أو تحرم حالالً .بيان أن جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حرامً ا أو تحرم حالالً بيان أن جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حرامً



انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثارهانتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثاره

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األولالمبحث األول: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 



٢٤٢٢٤٢



٢٤٣٢٤٣

انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمةانتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة

املطلب األول: انتهاء العقد بنهاية املدة.املطلب األول: انتهاء العقد بنهاية املدة.
إجارة الموصوف في الذمة إما أن تكون على منفعة عين موصوفة في الذمة، أو منفعة إجارة الموصوف في الذمة إما أن تكون على منفعة عين موصوفة في الذمة، أو منفعة 

عمل في الذمة.عمل في الذمة.
فإن كانت على منفعة عين موصوفة في الذمة؛ كأن يكون العقد على منفعة فإن كانت على منفعة عين موصوفة في الذمة؛ كأن يكون العقد على منفعة   
المتفق  المدة  بانتهاء  ينتهي  العقد  فإن  ذلك،  ونحو  موصوفة  دابة  أو  المتفق دار  المدة  بانتهاء  ينتهي  العقد  فإن  ذلك،  ونحو  موصوفة  دابة  أو  دار 
عند  ينتهي  غاية  إلى  الثابت  ألن  عند ؛  ينتهي  غاية  إلى  الثابت  ألن  ؛  الفقهاء  باتفاق  وذلك  الفقهاء عليها،  باتفاق  وذلك  عليها، 

وجود الغاية، فتنفسخ اإلجارة بانتهاء المدةوجود الغاية، فتنفسخ اإلجارة بانتهاء المدة(١).
وإن كانت اإلجارة على عمل في الذمة؛ كبناء مشروع سكني، أو نسج ثوب وإن كانت اإلجارة على عمل في الذمة؛ كبناء مشروع سكني، أو نسج ثوب   
ونحو ذلك، فتنتهي اإلجارة بإنجاز العمل المطلوب على الوصف المعقود ونحو ذلك، فتنتهي اإلجارة بإنجاز العمل المطلوب على الوصف المعقود 
عمل  سواء  العمل؛  هذا  إنجاز  المعين  غير  المشترك  األجير  على  ألن  عمل عليه،  سواء  العمل؛  هذا  إنجاز  المعين  غير  المشترك  األجير  على  ألن  عليه، 
ا  ا ، وهي أيضً بنفسه، أو استأجر غيره ليعمل له، إذ المقصود هو إنجاز العملبنفسه، أو استأجر غيره ليعمل له، إذ المقصود هو إنجاز العمل(٢)، وهي أيضً

تعليق استحقاق بشرط.تعليق استحقاق بشرط.
الشرح  على  الصاوي  وحاشية  الشرح ،  على  الصاوي  وحاشية  ص٢٧٧٢٧٧،  الفقهية  والقوانين  ص،  الفقهية  والقوانين   ،٢٢٣٢٢٣/٤ الصنائع  بدائع  ينظر:  الصنائع   بدائع  ينظر:   (١)
والفقه  والفقه ،   ،١٦٠١٦٠/٧ مفلح  البن  والفروع  مفلح ،  البن  والفروع   ،١٤٧١٤٧/٦ الشرواني  وحواشي  الشرواني ،  وحواشي   ،٢٣٠٢٣٠/٦ الصغير الصغير 

اإلسالمي وأدلته اإلسالمي وأدلته ٥١١٥١١/٥. . 
ينظر: األم ١٧٨١٧٨/٧، والمغني ، والمغني ٢٦٢٢٦٢/٥، وفتاو السبكي ، وفتاو السبكي ٥٦٤٥٦٤/٢، وغاية البيان شرح زبد ، وغاية البيان شرح زبد  ينظر: األم    (٢)

ابن رسالن ابن رسالن ٢٢٨٢٢٨/١، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٣١٣٣١/٢. . 
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مع بين تقدير المدة والعمل: مع بين تقدير المدة والعمل:وإذا جُ وإذا جُ
بهذه  سكني  مشروعٍ  بناءِ  على  ذمتَك  آجرتُ  لألجير:  المستأجر  يقول  بهذه كأن  سكني  مشروعٍ  بناءِ  على  ذمتَك  آجرتُ  لألجير:  المستأجر  يقول  كأن 
تقدير  بين  الجمع  حكم  في  الفقهاء  فاختلف  سنوات؛  ثالث  في  المعينة  تقدير المواصفات  بين  الجمع  حكم  في  الفقهاء  فاختلف  سنوات؛  ثالث  في  المعينة  المواصفات 

المدة والعمل على قولين:المدة والعمل على قولين:
بينهما - -  جمع  فإذا  والعمل،  المدة  تقدير  بين  الجمع  يصح  ال  بينهما :  جمع  فإذا  والعمل،  المدة  تقدير  بين  الجمع  يصح  ال  األول:  األولالقول  القول 

فسد العقد. وهو قول أبي حنيفةفسد العقد. وهو قول أبي حنيفة(١)، والمالكية، والمالكية(٢) - إذا كانت المدة مساوية  - إذا كانت المدة مساوية 
للعمل - وهو األصح عند الشافعيةللعمل - وهو األصح عند الشافعية(٣)، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة(٤). . 

القول الثانيالقول الثاني: يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل. وهو قول أبي يوسف : يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل. وهو قول أبي يوسف - - 
إذا كان الزمن أوسع من ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول المالكية: إذا كان الزمن أوسع من  ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول المالكية: 

العمل، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلةالعمل، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة(٥).
أدلة القول األول القائل بعدم جواز الجمع بين المدة والعمل: أدلة القول األول القائل بعدم جواز الجمع بين المدة والعمل: 

»(٦)؛ ؛  »مجهوالً ق بالعقد مجهوالً أن الجمع بينهما يفضي للجهالة، ألنه «يصير المستحَ ق بالعقد -  أن الجمع بينهما يفضي للجهالة، ألنه «يصير المستحَ  -١
وذلك ألن العقد إما على المنفعة في مدة محددة، أو على العمل، ولم وذلك ألن العقد إما على المنفعة في مدة محددة، أو على العمل، ولم يقطع يقطع 

على أيهماعلى أيهما(٧). . 
ينظر: المبسوط للسرخسي ١١٣١١٣/١٦١٦. ينظر: المبسوط للسرخسي    (١)

ينظر: القوانين الفقهية ص١٨١١٨١. .  ينظر: القوانين الفقهية ص   (٢)
ينظر: السراج الوهاج ص٢٩٠٢٩٠. .  ينظر: السراج الوهاج ص   (٣)

والمبدع  والمبدع ،   ،٤٥٤٥/٦ للمرداوي  واإلنصاف  للمرداوي ،  واإلنصاف   ،١١١١/٤ القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٢١٢١/٦ المغني  ينظر:  المغني   ينظر:   (٤)
 . .٩٠٩٠/٥

 ، ،٢٦٤٢٦٤/٤ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،١٢١٢/٤ الدسوقي  وحاشية  الدسوقي ،  وحاشية   ،٥٢٥٢/٨ الهداية  على  العناية  ينظر:  الهداية   على  العناية  ينظر:   (٥)
والمغني والمغني ١١١١/٨. . 

المبسوط للسرخسي ١١٣١١٣/١٦١٦. المبسوط للسرخسي    (٦)
ينظر: البحر الرائق ٢٧٢٧/٨، والهداية شرح البداية ، والهداية شرح البداية ٢٤٢٢٤٢/٣. .  ينظر: البحر الرائق    (٧)
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له قبل المدة،  أن الجمع بينهما يفضي للغرر من جهة أنه ربما يفرغ من «عمِ له قبل المدة، -  أن الجمع بينهما يفضي للغرر من جهة أنه ربما يفرغ من «عمِ  -٢
فإن قلنا: يلزمه العمل في بقية المدة فقد لزمه من العمل أكثر من المعقود فإن قلنا: يلزمه العمل في بقية المدة فقد لزمه من العمل أكثر من المعقود 
عليه، وإن قلنا: ال يلزمه فقد خال بعض المدة من العمل، فإن انقضت المدة عليه، وإن قلنا: ال يلزمه فقد خال بعض المدة من العمل، فإن انقضت المدة 
المعقود  المدة  غير  في  العمل  لزمه  فقد  العمل،  إتمام  فألزمناه  عمله  المعقود قبل  المدة  غير  في  العمل  لزمه  فقد  العمل،  إتمام  فألزمناه  عمله  قبل 

عليها، وإن قلنا: ال يلزمه العمل فما أتى بالمعقود عليه من العمل»عليها، وإن قلنا: ال يلزمه العمل فما أتى بالمعقود عليه من العمل»(١).
دليل القول الثاني القائل بجواز الجمع بين المدة والعمل:دليل القول الثاني القائل بجواز الجمع بين المدة والعمل:

أن تصحيح العقود واجب ما أمكن، وقد أمكن هنا بأن يجعل المعقود  أن تصحيح العقود واجب ما أمكن، وقد أمكن هنا بأن يجعل المعقود    
وعدم  بالعمل  التعجيل  ألجل  الوقت  ذكرُ  ويجعل  العمل،  نفس  وعدم عليه  بالعمل  التعجيل  ألجل  الوقت  ذكرُ  ويجعل  العمل،  نفس  عليه 
التأخر في إنجازه، فإذا فرغ من العمل قبل أن يحلَّ األجلُ فإنه يستحق التأخر في إنجازه، فإذا فرغ من العمل قبل أن يحلَّ األجلُ فإنه يستحق 
األجر كلهاألجر كله(٢)، وإذا مضت المدة ولم يفرغ من العمل، فعليه أن يتم العمل ، وإذا مضت المدة ولم يفرغ من العمل، فعليه أن يتم العمل 
ولو بعد انتهاء الوقت؛ ألن المعقود عليه هو العمل، فيلزمه الفراغ منه ولو بعد انتهاء الوقت؛ ألن المعقود عليه هو العمل، فيلزمه الفراغ منه 

ولو بعد انتهاء المدة.ولو بعد انتهاء المدة.
الخالف  أن  للباحث  يتبين  القولين  أدلة  في  التأمل  بعد  أنه  والحاصل  الخالف   أن  للباحث  يتبين  القولين  أدلة  في  التأمل  بعد  أنه  والحاصل   
 ير األول  القول  ألن  واحد؛  محل  على  يردا  لم  القولين  ألن  ير لفظي،  األول  القول  ألن  واحد؛  محل  على  يردا  لم  القولين  ألن  لفظي، 

بطالن العقد إذا كانت المدة من المعقود عليه.بطالن العقد إذا كانت المدة من المعقود عليه.
والقول الثاني ير جواز العقد بشرط أال تكون المدة من المعقود عليه،  والقول الثاني ير جواز العقد بشرط أال تكون المدة من المعقود عليه،    
العقد.  انتهاء  في  لتجاوزها  أثر  وال  العمل،  إنجاز  تعجيل  لمجرد  العقد. بل  انتهاء  في  لتجاوزها  أثر  وال  العمل،  إنجاز  تعجيل  لمجرد  بل 

والمعقود عليه هو العمل ال المدة.والمعقود عليه هو العمل ال المدة.
هو  عليه  المعقود  وأن  العقد  صحة  على  متفقان  الحقيقة  في  فالقوالن  هو   عليه  المعقود  وأن  العقد  صحة  على  متفقان  الحقيقة  في  فالقوالن   
ا عليها في هذه الصورة فالعقد باطل. ا عليها في هذه الصورة فالعقد باطل.العمل. وأن المدة إذا كانت معقودً العمل. وأن المدة إذا كانت معقودً

المغني ٣٧٥٣٧٥/٦، وينظر: اإلنصاف ، وينظر: اإلنصاف ٣٤٣٤/٦، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٢٨١٢٨١/٥. .  المغني    (١)
ينظر: الجامع الصغير للشيباني ٤٤٠٤٤٠/١، والعناية شرح الهداية ، والعناية شرح الهداية ٥٢٥٢/٨، والمغني ، والمغني ٣٧٦٣٧٦/٦. .  ينظر: الجامع الصغير للشيباني    (٢)
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والراجحوالراجح - والله أعلم - هو جواز الجمع بين المدة والعمل، ولكن بشرط أن يكون  - والله أعلم - هو جواز الجمع بين المدة والعمل، ولكن بشرط أن يكون 
المقصود من العقد هو العمل ال الوقت، وذكر المدة من أجل التعجيل فقطالمقصود من العقد هو العمل ال الوقت، وذكر المدة من أجل التعجيل فقط(١).

 أما إذا كان المقصود من العقد هو الوقت بذاته؛ فهذا ال يصح؛ ألن العمل هو  أما إذا كان المقصود من العقد هو الوقت بذاته؛ فهذا ال يصح؛ ألن العمل هو 
المقصود بالعقد أصالة، وتعليق العقد على الوقت يفوت هذا المقصود، فال ينضبط المقصود بالعقد أصالة، وتعليق العقد على الوقت يفوت هذا المقصود، فال ينضبط 

معه العقد، ويفضي إما لظلم األجير أو رب العمل.معه العقد، ويفضي إما لظلم األجير أو رب العمل.
ا ما تذكر المدة،  ا ما تذكر المدة، وعند النظر إلى عقد إجارة الموصوف في الذمة يتبين أنه كثيرً وعند النظر إلى عقد إجارة الموصوف في الذمة يتبين أنه كثيرً
ويراد بها التعجيل، وهو الغالب على عرف الناس، فإنهم ال يقصدون الوقت لذاته، ويراد بها التعجيل، وهو الغالب على عرف الناس، فإنهم ال يقصدون الوقت لذاته، 

بل رغبة في سرعة اإلنجاز.بل رغبة في سرعة اإلنجاز.
املطلب الثاين: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة باإلقالة.املطلب الثاين: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة باإلقالة.

تعريف اإلقالة:تعريف اإلقالة:

اإلقالة لغةاإلقالة لغة: مصدر أقال يقيل بمعنى الرفع واإلزالة، ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص:: مصدر أقال يقيل بمعنى الرفع واإلزالة، ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص:«من «من أقال أقال 
منه،  أخذت  ما  رددت  أنك  ومعناه:  منه، .  أخذت  ما  رددت  أنك  ومعناه:  القيامة»(٢).  يوم  عثرته  الله  أقاله  بيعته؛  ا  القيامة»نادمً يوم  عثرته  الله  أقاله  بيعته؛  ا  نادمً
ا في العقد، فإن العقد صحيح  إذا كان ذكر الزمن في العقد للتعجيل فقط ولم يكن مقصودً ا في العقد، فإن العقد صحيح   إذا كان ذكر الزمن في العقد للتعجيل فقط ولم يكن مقصودً  (١)
ويضاف  العمل،  بمقدار  مضبوطة  المنفعة  تكون  عليه  وبناء  والشافعية،  حنيفة،  أبي  ويضاف عند  العمل،  بمقدار  مضبوطة  المنفعة  تكون  عليه  وبناء  والشافعية،  حنيفة،  أبي  عند 
العقد  يضاف  حتى  كالعمل،  ا  مقصودً يذكر  لم  الزمن  ألن  الزمن؛  دون  العمل  إلى  العقد العقد  يضاف  حتى  كالعمل،  ا  مقصودً يذكر  لم  الزمن  ألن  الزمن؛  دون  العمل  إلى  العقد 
إليهما، بل ذكر إلثبات صفة في العمل، والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد. جاء إليهما، بل ذكر إلثبات صفة في العمل، والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد. جاء 
في نهاية المحتاج ما نصه: «نعم األوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان في نهاية المحتاج ما نصه: «نعم األوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان 
ا». نهاية المحتاج  ا». نهاية المحتاج للتعجيل فقط صح، وحينئذ، فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسً للتعجيل فقط صح، وحينئذ، فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسً

 . .٢٨٢٢٨٢/٥
أخرجه ابن حبان في صحيحه ٤٠٢٤٠٢/١١١١ ( (٥٠٢٩٥٠٢٩) باب اإلقالة، والقضاعي في مسند ) باب اإلقالة، والقضاعي في مسند  أخرجه ابن حبان في صحيحه    (٢)
في  السخاوي  قال  عثرته.  الله  أقاله  بيعته  ا  نادمً أقال  من  باب  في )  السخاوي  قال  عثرته.  الله  أقاله  بيعته  ا  نادمً أقال  من  باب   (٤٥٣٤٥٣)  )  ٢٧٨٢٧٨/١ الشهاب الشهاب 
حزم  ابن  وصححه  قدمنا.  كما  صحيح  فالحديث  «وبالجملة  حزم :  ابن  وصححه  قدمنا.  كما  صحيح  فالحديث  «وبالجملة   :٦٢٥٦٢٥/١ الحسنة  الحسنة المقاصد  المقاصد 

وأورده البغوي في المصابيح». وأورده البغوي في المصابيح». 
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وردَّ وردَّ عليك ما أخذ منكعليك ما أخذ منك(١).
ا  ا الختالفهم في كونها بيعً ا : اختلف الفقهاء فــي تعريفها؛ تبعً ا الختالفهم في كونها بيعً ا: اختلف الفقهاء فــي تعريفها؛ تبعً ااإلقالة اصطالحً اإلقالة اصطالحً

ا على قولين: ا على قولين:أو فسخً أو فسخً
القول األول: أن اإلقالة هي «رفع البيع»: أن اإلقالة هي «رفع البيع»(٢)، و«فسخ العقد»، و«فسخ العقد»(٣). وهو مذهب . وهو مذهب  القول األول   

الجمهور من الحنفيةالجمهور من الحنفية(٤) والشافعية والشافعية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦). . 
القول الثاني: أن اإلقالة بيع، يشترط فيها ما يشترط في البيع. وهو مذهب : أن اإلقالة بيع، يشترط فيها ما يشترط في البيع. وهو مذهب  القول الثاني   
المالكيةالمالكية(٧)، والظاهرية، والظاهرية(٨). واستثنى المالكية ثالث مسائل؛ في الطعام وفي . واستثنى المالكية ثالث مسائل؛ في الطعام وفي 

الشفعة وفي المرابحةالشفعة وفي المرابحة(٩).
أدلة القول األول: استدلوا بما يلي:أدلة القول األول: استدلوا بما يلي:

ا أقال الله عثرته»(١٠١٠). .  ا أقال الله عثرته»«من أقال مسلمً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «من أقال مسلمً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: -   -١
ا(١١١١). ا؛ فتكون فسخً ا، فدل أن اإلقالة ليست بيعً افسماها إقالة، ولم يسمها بيعً ا؛ فتكون فسخً ا، فدل أن اإلقالة ليست بيعً فسماها إقالة، ولم يسمها بيعً

ينظر: أنيس الفقهاء ص٢١٢٢١٢، وكتاب الكليات ص، وكتاب الكليات ص١٥٩١٥٩، والمطلع على أبواب المقنع ص، والمطلع على أبواب المقنع ص٢٣٩٢٣٩. .  ينظر: أنيس الفقهاء ص   (١)
الدر المختار ١٢٠١٢٠/٥، وينظر: بدائع الصنائع ، وينظر: بدائع الصنائع ٣٠٧٣٠٧/٥، ومجمع األنهر ، ومجمع األنهر ١٠٦١٠٦/٣. .  الدر المختار    (٢)

اإلنصاف للمرداوي ٤٨١٤٨١/٤، والفروع ، والفروع ٩٣٩٣/٤، والمغني ، والمغني ٢٠١٢٠١/٤، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٢٤٨٢٤٨/٣، ،  اإلنصاف للمرداوي    (٣)
.٣١٩٣١٩/٥

ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٧٣٠٧/٥. ينظر: بدائع الصنائع   ينظر: حاشية الجمل ٧٢٦٧٢٦/٥. . (٤)  ينظر: حاشية الجمل    (٥)
ينظر: المغني ٢٠١٢٠١/٤. ينظر: المغني    (٦)

مختصر  وشرح  مختصر ،  وشرح   ،١٥٧١٥٧/٢ الدسوقي  وحاشية  الدسوقي ،  وحاشية   ،٣٧٣٣٧٣/٤  ، ،٢٦٦٢٦٦/٢ واإلكليل  التاج  ينظر:  واإلكليل   التاج  ينظر:   (٧)
خليل خليل ١٦٦١٦٦/٥. . 

ينظر: المحلى ٤/٩. ينظر: المحلى    (٨)
ينظر: الذخيرة ٣٥٥٣٥٥/٧، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٤٨٥٤٨٥/٤. .  ينظر: الذخيرة    (٩)

في  ماجه  وابن  اإلقالة،  فضل  في  باب  في )،  ماجه  وابن  اإلقالة،  فضل  في  باب   ،(٣٤٦٠٣٤٦٠)  )  ٤٧٦٤٧٦/٣ سننه  في  داود  أبو  أخرجه  سننه   في  داود  أبو  أخرجه   (١٠١٠)
سننه سننه ٥٤٨٥٤٨/٣ ( (٢١٩٩٢١٩٩)، باب اإلقالة، وصححه األلباني في إرواء الغليل )، باب اإلقالة، وصححه األلباني في إرواء الغليل ١٨٢١٨٢/٥.

ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٦٣٠٦/٥، والمغني ، والمغني ٦/٦، ، ١٩٩١٩٩. ينظر: بدائع الصنائع    (١١١١)
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نوقشنوقش: بأن الحديث إنما هو في الحث على اإلقالة ال في تعريفها، ولم يمنع : بأن الحديث إنما هو في الحث على اإلقالة ال في تعريفها، ولم يمنع   
ا(١). االحديث كونها بيعً الحديث كونها بيعً

كالرد  ا،  فسخً فكان  البيع،  به  ينعقد  ال  بلفظٍ  إليه  عاد  عليه  المعقود  أن  كالرد -  ا،  فسخً فكان  البيع،  به  ينعقد  ال  بلفظٍ  إليه  عاد  عليه  المعقود  أن   -٢
فأشبهت  بمعاوضة  وليست  له،  وإزالة  للعقد  رفع  وألنها  فأشبهت ،  بمعاوضة  وليست  له،  وإزالة  للعقد  رفع  وألنها  بالعيببالعيب(٢)، 

سائر الفسوخ.سائر الفسوخ.
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:

أن المبيع عاد للبائع على الجهة التي خرج عليه منها، فلما كان األول  أن المبيع عاد للبائع على الجهة التي خرج عليه منها، فلما كان األول -   -١
ا كان الثاني مثله، إذ ال فرق بين الحالين(٣). ا كان الثاني مثله، إذ ال فرق بين الحالينبيعً بيعً

ا لصح ابتداء البيع  ا لصح ابتداء البيع : بأنه قياس مع الفارق؛ ألن اإلقالة لو كانت بيعً نوقشنوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ ألن اإلقالة لو كانت بيعً  
ا(٤). ابلفظها، فلما لم يصح البيع بلفظها دل ذلك على أنها ليست بيعً بلفظها، فلما لم يصح البيع بلفظها دل ذلك على أنها ليست بيعً

اإلقالة  في  موجود  وهو  بالتراضي،  بمال  مال  مبادلة  البيع  حقيقة  أن  اإلقالة -  في  موجود  وهو  بالتراضي،  بمال  مال  مبادلة  البيع  حقيقة  أن   -٢
ا. ا.فتكون بيعً فتكون بيعً

نوقشنوقش: بأن اإلقالة ليست مبادلة مال بمال، بل رجوع عما تعاقدا عليه: بأن اإلقالة ليست مبادلة مال بمال، بل رجوع عما تعاقدا عليه(٥).  
ا؛  ا؛ - والله أعلم - هو القول األول، وهو أن اإلقالة فسخ وليست بيعً والراجح والراجح - والله أعلم - هو القول األول، وهو أن اإلقالة فسخ وليست بيعً
معناه  على  اللفظ  حمل  واألصل  ذكرها،  سبق  كثيرة  وجوه  من  البيع  فارقت  معناه ألنها  على  اللفظ  حمل  واألصل  ذكرها،  سبق  كثيرة  وجوه  من  البيع  فارقت  ألنها 
في اللغة ما لم يرد في الشرع ما يدل على أنه بخالفه، ولم يرد في الشرع ما يفيد أن في اللغة ما لم يرد في الشرع ما يدل على أنه بخالفه، ولم يرد في الشرع ما يفيد أن 

اإلقالة بيع.اإلقالة بيع.
ينظر: المحلى ٤/٩. ينظر: المحلى    (١)

ينظر: المغني ٩٦٩٦/٤. ينظر: المغني    (٢)
ينظر: حاشية الدسوقي ١٥٥١٥٥/٣، والمغني ، والمغني ١٩٩١٩٩/٦. .  ينظر: حاشية الدسوقي    (٣)

ينظر: المغني ٢٠٠٢٠٠/٦، والقواعد الفقهية البن رجب ص، والقواعد الفقهية البن رجب ص٣٧٩٣٧٩. .  ينظر: المغني    (٤)
حقيقة اإلقالة، دراسة نظرية تطبيقية، عبد الله الخميس ص٢٦٩٢٦٩. حقيقة اإلقالة، دراسة نظرية تطبيقية، عبد الله الخميس ص   (٥)
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ومما ســبق يتبين أن اإلقالة إزالة للعقد بين العاقدين لمصلحتهما أو لمصلحة ومما ســبق يتبين أن اإلقالة إزالة للعقد بين العاقدين لمصلحتهما أو لمصلحة 
أحدهمــا، وأنها تختص بالعقود الالزمة من باب التخفيف، ال في الجائزة؛ إذ ال لزوم أحدهمــا، وأنها تختص بالعقود الالزمة من باب التخفيف، ال في الجائزة؛ إذ ال لزوم 

، وإجارة الموصوف في الذمة من العقود الالزمة، فتصح فيها اإلقالة. ، وإجارة الموصوف في الذمة من العقود الالزمة، فتصح فيها اإلقالة.فيها أصالً فيها أصالً
املطلب الثالث: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بموت العاقدين املطلب الثالث: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بموت العاقدين 

أو أحدمها.أو أحدمها.
قبل الخوض في خــالف الفقهاء في انتهاء عقد إجــارة الموصوف في الذمة قبل الخوض في خــالف الفقهاء في انتهاء عقد إجــارة الموصوف في الذمة 
بالموت؛ يستحسن بيان تعلق المنفعة بشخص المستأجر وحده في إجارة الموصوف بالموت؛ يستحسن بيان تعلق المنفعة بشخص المستأجر وحده في إجارة الموصوف 

في الذمة، وهل يقبل االنتقال أم ال يقبله؟في الذمة، وهل يقبل االنتقال أم ال يقبله؟
إجارة  في  المستأجر  مورثهم  مات  إذا  للورثة  المنافع  بعض  نقل  يتعذر  إجارة قد  في  المستأجر  مورثهم  مات  إذا  للورثة  المنافع  بعض  نقل  يتعذر  قد 
المستأجر  فيموت  جراحية  عملية  كإجراء  العالج،  منفعة  مثل  الذمة،  في  المستأجر الموصوف  فيموت  جراحية  عملية  كإجراء  العالج،  منفعة  مثل  الذمة،  في  الموصوف 
قبل إجرائها، أو منفعة تعليم لتخصص معين ال يمكن أن يستفيد منها أحد غيره؛ فهنا قبل إجرائها، أو منفعة تعليم لتخصص معين ال يمكن أن يستفيد منها أحد غيره؛ فهنا 
ال يمكن أن تنتقل المنفعة للورثة لتعلق الحق بالمستأجر وحده، فينفسخ العقد بموته.ال يمكن أن تنتقل المنفعة للورثة لتعلق الحق بالمستأجر وحده، فينفسخ العقد بموته.
وأما فسخ عقد اإلجارة بالموت مع إمكانية االنتفاع بالعين المؤجرة بعد الموت:وأما فسخ عقد اإلجارة بالموت مع إمكانية االنتفاع بالعين المؤجرة بعد الموت:

فاختلف الفقهاء فيه على قولين:فاختلف الفقهاء فيه على قولين:
والليث(١) - -  الثوري  قول  وهو  العاقدين.  أحد  بوفاة  تنتهي  أنها  والليث:  الثوري  قول  وهو  العاقدين.  أحد  بوفاة  تنتهي  أنها  األول:  األولالقول  القول 

والحنفيةوالحنفية(٢).
ينظر: المغني ٢٧١٢٧١/٥. .  ينظر: المغني    (١)

ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٣١٥٣/١٥١٥، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٤١٤١/٨، وتبيين الحقائق ، وتبيين الحقائق ١٤٤١٤٤/٥. .  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٢)
وقيد الحنفية االنفساخ بموت العاقدين أو أحدهما، إذا كان العاقد عقد العقد لنفسه ال وقيد الحنفية االنفساخ بموت العاقدين أو أحدهما، إذا كان العاقد عقد العقد لنفسه ال لغيره، لغيره، 
فإذا فإذا صدر عقد اإلجارة من غير المؤجر والمستأجر، فإن موته ال يسبب انفساخ عقد صدر عقد اإلجارة من غير المؤجر والمستأجر، فإن موته ال يسبب انفساخ عقد اإلجارة، اإلجارة، 
وذلك كمن وكل شخصًا بإيجار المنزل، ثم مات الوكيل، فإن العقد الصادر منه ال وذلك كمن وكل شخصًا بإيجار المنزل، ثم مات الوكيل، فإن العقد الصادر منه ال ينفسخ؛ ينفسخ؛ 

ألنه ليس هو من وقع له عقد اإلجارة. ينظر: المصادر السابقة. ألنه ليس هو من وقع له عقد اإلجارة. ينظر: المصادر السابقة. 
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القول الثانيالقول الثاني: ال تنفسخ بموت أحد العاقدين. وهو قول الصحابة والتابعين: ال تنفسخ بموت أحد العاقدين. وهو قول الصحابة والتابعين(١) - - 
والجمهور من المالكيةوالجمهور من المالكية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).

أدلة القول األول القائل بانفساخ العقد بموت أحد العاقدين:أدلة القول األول القائل بانفساخ العقد بموت أحد العاقدين:
على  استيفاءها  بالعقد  استحق  ألنه  بالموت؛  يتعذر  المنفعة  استيفاء  أن  على -  استيفاءها  بالعقد  استحق  ألنه  بالموت؛  يتعذر  المنفعة  استيفاء  أن   -١

ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت إلى ورثتهملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت إلى ورثته(٥).
لكت عليه األجرة كاملة في  لكت عليه األجرة كاملة في : بأن المستأجر قد ملك المنافع ومُ نوقشنوقش: بأن المستأجر قد ملك المنافع ومُ  
وقت العقد، ووجوب األجر ههنا بسبب من المستأجر فوجب في تركته وقت العقد، ووجوب األجر ههنا بسبب من المستأجر فوجب في تركته 
ماله؛  في  ضمنه  موته  بعد  شيء  فيها  فوقع  ا  بئرً حفر  لو  كما  موته،  ماله؛ بعد  في  ضمنه  موته  بعد  شيء  فيها  فوقع  ا  بئرً حفر  لو  كما  موته،  بعد 

ألن ألن سبب ذلك كان منه في حال الحياة فكذلك ههناسبب ذلك كان منه في حال الحياة فكذلك ههنا(٦).
المستأجر،  يستحقها  التي  المنفعة  حسب  يتجدد  اإلجارة  في  العقد  أن  المستأجر، -  يستحقها  التي  المنفعة  حسب  يتجدد  اإلجارة  في  العقد  أن   -٢
فلو مات فات محل المعقود عليه؛ ألن العقد ينعقد ساعة فساعة حسب فلو مات فات محل المعقود عليه؛ ألن العقد ينعقد ساعة فساعة حسب 

حدوث المنفعة، وقد فاتت بموتهحدوث المنفعة، وقد فاتت بموته(٧).
القياس على العارية والوصية: فلو مات المستعير أو الموصى له بالخدمة  القياس على العارية والوصية: فلو مات المستعير أو الموصى له بالخدمة -   -٣
شرح  في  األنهر  ومجمع  شرح ،  في  األنهر  ومجمع   ،٢٦٩٢٦٩/٤ والنظائر  األشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز  ينظر:  والنظائر   األشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز  ينظر:   (١)

ملتقى األبحر ملتقى األبحر ٤٠١٤٠١/٢.
 . .٥٢٠٥٢٠/١١١١ ينظر: المدونة الكبر   ينظر: المدونة الكبر  (٢)

ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٠٤٠٠/٧، ومنهاج الطالبين ، ومنهاج الطالبين ٧٨٧٨/١، ومختصر المزني ، ومختصر المزني ١٢٦١٢٦/١، ونهاية ، ونهاية  ينظر: الحاوي الكبير    (٣)
المحتاج المحتاج ٢٥٩٢٥٩/٥، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ٧٦٧٦/٣، وحاشية الجمل على ، وحاشية الجمل على 

شرح المنهج شرح المنهج ٥٩٣٥٩٣/٣. . 
ينظر: المغني ٢٧١٢٧١/٥، والمبدع ، والمبدع ١٠٤١٠٤/٥، ومختصر اإلنصاف والشرح الكبير ، ومختصر اإلنصاف والشرح الكبير ٥٧٤٥٧٤/١. .  ينظر: المغني    (٤)

البحر الرائق ٣٨٣٨/٨. البحر الرائق    (٥)
ينظر: المغني ٢٧١٢٧١/٥. .  ينظر: المغني    (٦)

ينظر: تبيين الحقائق ١٤٤١٤٤/٥. ينظر: تبيين الحقائق    (٧)
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يبطل العقد، وال فرق بين اإلجارة والعارية إال أن أحدهما بعوض واآلخر يبطل العقد، وال فرق بين اإلجارة والعارية إال أن أحدهما بعوض واآلخر 
بغير عوضبغير عوض(١).

يناقشيناقش: بوجود الفرق بين العارية واإلجارة؛ فاإلجارة من العقود الالزمة : بوجود الفرق بين العارية واإلجارة؛ فاإلجارة من العقود الالزمة   
والعارية من العقود غير الالزمة.والعارية من العقود غير الالزمة.

أدلة القول الثاني القائل بعدم انفساخ عقد اإلجارة بموت أحدهما:أدلة القول الثاني القائل بعدم انفساخ عقد اإلجارة بموت أحدهما:
القياس على البيع، ألن كال العقدين الزم بعوض، والبيع ال ينفسخ  القياس على البيع، ألن كال العقدين الزم بعوض، والبيع ال ينفسخ -   -١

بموت بموت أحد العاقدين، فكذلك عقد اإلجارةأحد العاقدين، فكذلك عقد اإلجارة(٢).
أن القول بالفسخ بالموت فيه ضرر على المستأجر؛ فلو استأجر رجل  أن القول بالفسخ بالموت فيه ضرر على المستأجر؛ فلو استأجر رجل -   -٢
في  يتضررون  الورثة  فإن  مات،  ثم  كبيرة  نفقة  تجهيزه  في  وأنفق  في منزالً  يتضررون  الورثة  فإن  مات،  ثم  كبيرة  نفقة  تجهيزه  في  وأنفق  منزالً 

حال لو انفسخ العقد بمجرد موت مورثهم. حال لو انفسخ العقد بمجرد موت مورثهم. 
والراجحوالراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن العقد ال ينفســخ بالموت،  - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن العقد ال ينفســخ بالموت، 
فإذا كان الميت هو المســتأجر، قام ورثته مقامه في اســتيفاء المنفعة المعقود عليها، فإذا كان الميت هو المســتأجر، قام ورثته مقامه في اســتيفاء المنفعة المعقود عليها، 

والعقد الزم لهم، وعلى المؤجر تمكينهم من استيفاء المنفعة. والعقد الزم لهم، وعلى المؤجر تمكينهم من استيفاء المنفعة. 
وإذا كان الميت هو المؤجر لزم ورثته تمكين المســتأجر من اســتيفاء المنفعة وإذا كان الميت هو المؤجر لزم ورثته تمكين المســتأجر من اســتيفاء المنفعة 

المعقود عليها إلى وقت انقضاء عقد اإلجارة.المعقود عليها إلى وقت انقضاء عقد اإلجارة.
تنبيهتنبيه: قد يكون العاقد في إجارة الموصوف في الذمة شخصية اعتبارية - كجهة : قد يكون العاقد في إجارة الموصوف في الذمة شخصية اعتبارية - كجهة 
إدارية عامة أو شركة أو مؤسسة - ففي هذه الحالة ال يتصور انتهاء العقد بموت عاقديه إدارية عامة أو شركة أو مؤسسة - ففي هذه الحالة ال يتصور انتهاء العقد بموت عاقديه 

أو أحدهما.أو أحدهما.
المصدر السابق.  المصدر السابق.    (١)

قال ابن قدامة: «وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما في جميع ما ذكرنا؛ ألنهم يقومون  قال ابن قدامة: «وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما في جميع ما ذكرنا؛ ألنهم يقومون    (٢)
المغني  لهما».  يصير  أو  يلزمهما  ما  فكذلك  حقوقهما،  وإرث  ماليهما  أخذ  في  المغني مقامهما  لهما».  يصير  أو  يلزمهما  ما  فكذلك  حقوقهما،  وإرث  ماليهما  أخذ  في  مقامهما 

٢٧١٢٧١/٥، وينظر: اإلنصاف للمرداوي ، وينظر: اإلنصاف للمرداوي ٦٤٦٤/٦، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٢٩٢٩/٤. . 
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ا، سواء  ا، سواء كما يجدر التنبيه إلى أنه إذا مات األجير الخاص فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً كما يجدر التنبيه إلى أنه إذا مات األجير الخاص فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً
كان بعد االنتفاع بخدماته أم قبله؛ ألن العقد واقع على عينه، بينما إذا مات األجير المشترك كان بعد االنتفاع بخدماته أم قبله؛ ألن العقد واقع على عينه، بينما إذا مات األجير المشترك 
غير المعين في إجارة الموصوف في الذمة، فإن العقد ال ينفسخ، وعلى المؤجر أن يقدم غير المعين في إجارة الموصوف في الذمة، فإن العقد ال ينفسخ، وعلى المؤجر أن يقدم 

الخدمة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخر، ألن العقد واقع على الذمةالخدمة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخر، ألن العقد واقع على الذمة(١).
املطلب الرابع: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالفسخ.املطلب الرابع: انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالفسخ.

ينتهي عقد اإلجارة لعدة أســباب، منهــا: انتهاؤه تلقائيــا بانقضاء المدة في ينتهي عقد اإلجارة لعدة أســباب، منهــا: انتهاؤه تلقائيــا بانقضاء المدة في 
إجارة العين الموصوفة في الذمة، وانتهاؤه بإنجاز العمل في إجارة العمل في الذمة، إجارة العين الموصوفة في الذمة، وانتهاؤه بإنجاز العمل في إجارة العمل في الذمة، 

وانتهاؤه باإلقالة كما سبق.وانتهاؤه باإلقالة كما سبق.
ا أخر موجبة للفسخ مثل: انفساخه بحكم  ا أخر موجبة للفسخ مثل: انفساخه بحكم وفي هذا المطلب ســأذكر أســبابً وفي هذا المطلب ســأذكر أســبابً
ة،  ديّ ة، حاكم، وذلك في حال النزاع، وانفســاخه الســتحالة تنفيذ أحد االلتزامات العقْ ديّ حاكم، وذلك في حال النزاع، وانفســاخه الســتحالة تنفيذ أحد االلتزامات العقْ
وانفســاخه بسبب الخلل الحاصل في العقد في شــرط من شروط الشرع، وانفساخه وانفســاخه بسبب الخلل الحاصل في العقد في شــرط من شروط الشرع، وانفساخه 

لإلفالس واإلعسار والمماطلة، وقبل ذلك أعرج قليالً على بيان مفهوم الفسخ.لإلفالس واإلعسار والمماطلة، وقبل ذلك أعرج قليالً على بيان مفهوم الفسخ.
تعريف الفسخ:تعريف الفسخ:

الفسخ لغةالفسخ لغة: يطلق الفسخ في اللغة على النقض، واإلزالة، والرفع: يطلق الفسخ في اللغة على النقض، واإلزالة، والرفع(٢). . 
ا هو: قلب كل من العوضين إلى دافعه: قلب كل من العوضين إلى دافعه(٣). وقيل: رفع العقد، . وقيل: رفع العقد،  ا هووالفسخ اصطالحً والفسخ اصطالحً

بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثارهبإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره(٤).
والتهذيب  والتهذيب ،   ،١٩١١٩١/٢ الوهاب  عبد  للقاضي  والمعونة  الوهاب ،  عبد  للقاضي  والمعونة   ،٢/١٦١٦ للسرخسي  المبسوط  ينظر:  للسرخسي   المبسوط  ينظر:   (١)

للبغوي للبغوي ٤٤٧٤٤٧/٤، والمغني البن قدامة ، والمغني البن قدامة ٢٢٢٢/٨.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥٠٣٥٠٣/٤. .  ينظر: معجم مقاييس اللغة    (٢)

ينظر: حاشية الرملي ٣٨٩٣٨٩/٢، وحاشية الجمل على شرح المنهج ، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥٢١٥٢١/٣. .  ينظر: حاشية الرملي    (٣)
واعتباره  وآثاره،  العقد  أحكام  جميع  رفع  هو  الفسخ  أن  في  الفسخ  عن  اإلقالة  تختلف  واعتباره   وآثاره،  العقد  أحكام  جميع  رفع  هو  الفسخ  أن  في  الفسخ  عن  اإلقالة  تختلف   (٤)

 = =كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، وأما اإلقالة فقد اعتبرها بعضهم فسخًا، واعتبرها كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، وأما اإلقالة فقد اعتبرها بعضهم فسخًا، واعتبرها 
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أسباب انفساخ عقد اإلجارة:أسباب انفساخ عقد اإلجارة:

: الفسخ بحكم احلاكم: : الفسخ بحكم احلاكم:أوالً أوالً
ذكر الفقهاء أن من الفســوخ ما يكون بحكم الحاكمذكر الفقهاء أن من الفســوخ ما يكون بحكم الحاكم(١). وإذا تنازع العاقدان في . وإذا تنازع العاقدان في 
إجارة الموصوف في الذمة فقد قرر الفقهاء أن الفسخ يكون من قِبل القاضي، فيلجآن إجارة الموصوف في الذمة فقد قرر الفقهاء أن الفسخ يكون من قِبل القاضي، فيلجآن 

م لفض النزاع(٢). .  م لفض النزاعللحاكم أو المحكِّ للحاكم أو المحكِّ
ا للنزاع واالختالف  ا للنزاع واالختالف ومما ســبق يتبين أن الفســخ يكون بحكم حاكم حســمً ومما ســبق يتبين أن الفســخ يكون بحكم حاكم حســمً

الحاصل، وهذا يتصور فيما يلي:الحاصل، وهذا يتصور فيما يلي:
إذا كان الحكم من األحكام الخالفية المجتهد فيها؛ ألن ما كان كذلك  إذا كان الحكم من األحكام الخالفية المجتهد فيها؛ ألن ما كان كذلك -   -١
من  بمذهب  باألخذ  يحتج  قد  العاقدين  من  فكل  للتنازع؛  عرضة  من فهو  بمذهب  باألخذ  يحتج  قد  العاقدين  من  فكل  للتنازع؛  عرضة  فهو 

المذاهب الفقهية، فحسم هذا النزاع للحاكم.المذاهب الفقهية، فحسم هذا النزاع للحاكم.
إذا كان السبب الذي من أجله جاز الفسخ خفيا غير ظاهر؛ ألن الخفي  إذا كان السبب الذي من أجله جاز الفسخ خفيا غير ظاهر؛ ألن الخفي -   -٢
الفسخ  إمكانية  في  والنظر  منه  والتحقق  إثباته  في  اجتهاد  إلى  الفسخ يحتاج  إمكانية  في  والنظر  منه  والتحقق  إثباته  في  اجتهاد  إلى  يحتاج 

ألجله، وهذه أمور تحتاج إلى حاكمألجله، وهذه أمور تحتاج إلى حاكم(٣).
دية بأسباب قهرية: ا: الفسخ الستحالة تنفيذ أحد االلتزامات العقْ دية بأسباب قهرية:ثانيً ا: الفسخ الستحالة تنفيذ أحد االلتزامات العقْ ثانيً

ا على بناء شقة سكنية بمواصفات  ا على بناء شقة سكنية بمواصفات : من صور المسألة أن ينشئ شخص عقدً مثالهمثاله: من صور المسألة أن ينشئ شخص عقدً
محددة بصيغة اإلجارة الموصوفة في الذمة مع مؤسسة مالية (بنك)، ثم يستحيل تنفيذ محددة بصيغة اإلجارة الموصوفة في الذمة مع مؤسسة مالية (بنك)، ثم يستحيل تنفيذ 

ا.  ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين ٣٨٩٣٨٩/٣. آخرون بيعً ا.  ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين =  آخرون بيعً  =
قال الحصكفي: «وكل شيء فسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه» الدر المختار ٧٠٥٧٠٥/٥، ،  قال الحصكفي: «وكل شيء فسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه» الدر المختار    (١)

وينظر: حاشية ابن عابدين وينظر: حاشية ابن عابدين ٧٠٥٧٠٥/٥. . 
قال الشيرازي: «يفسخه الحاكم؛ ألنه مجتهد فيه، فافتقر إلى الحاكم، كفسخ النكاح بالعيب».  قال الشيرازي: «يفسخه الحاكم؛ ألنه مجتهد فيه، فافتقر إلى الحاكم، كفسخ النكاح بالعيب».    (٢)

المهذب المهذب ٢٩٣٢٩٣/١، وينظر: منهاج الطالبين ، وينظر: منهاج الطالبين ٥٢٥٢/١.
عقد المقاولة للعايد ص٣٢٠٣٢٠. .  عقد المقاولة للعايد ص   (٣)
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العقد من قِبل البنك؛ لظروف خارجة عن إرادته لم تكن في الحســبان اقتضت ذلك؛ العقد من قِبل البنك؛ لظروف خارجة عن إرادته لم تكن في الحســبان اقتضت ذلك؛ 
كزيادة كبيرة في أسعار مواد البناء أدت إلى ارتفاع الكلفة في بنائها. وقد حدثت أمثلة كزيادة كبيرة في أسعار مواد البناء أدت إلى ارتفاع الكلفة في بنائها. وقد حدثت أمثلة 
ر جراء ذلك كثير من البنوك  ر جراء ذلك كثير من البنوك م، حيث خسِ من ذلك كما حصل في دبي في ســنة من ذلك كما حصل في دبي في ســنة ٢٠١٠٢٠١٠م، حيث خسِ
والشــركات العقارية بعدما أخذت أجرة بناء الشــقق من العمالء، ما استدعى طرح والشــركات العقارية بعدما أخذت أجرة بناء الشــقق من العمالء، ما استدعى طرح 
الســؤال الشرعي: هل يرجع المســتأجر في هذه الحالة على البنك باألجر - والبنك الســؤال الشرعي: هل يرجع المســتأجر في هذه الحالة على البنك باألجر - والبنك 
ال يمكنــه أن يوفي ال باألجر وال بالعمل - أم يمهــلُ البنكَ فترةً أخر على أن يدفع ال يمكنــه أن يوفي ال باألجر وال بالعمل - أم يمهــلُ البنكَ فترةً أخر على أن يدفع 
البنك غرامة تأخير، أم يأخذ البنك في هذه الحال حكم المعســر فيكون المســتأجر البنك غرامة تأخير، أم يأخذ البنك في هذه الحال حكم المعســر فيكون المســتأجر 
أسوة الغرماء، ويحكم له بالمحاصة، أم يحكم بأنها نازلة على الجميع فال يأخذ أحد أسوة الغرماء، ويحكم له بالمحاصة، أم يحكم بأنها نازلة على الجميع فال يأخذ أحد 

منهم شيئًا؟منهم شيئًا؟
لعل هذه الصورة يمكن تخريجها على مسألة وقوع الجائحة، فأقول:لعل هذه الصورة يمكن تخريجها على مسألة وقوع الجائحة، فأقول:

تعريف الجائحة:تعريف الجائحة:
الجائحة لغةالجائحة لغة: اآلفة التي تهلك الثمار، وتجتاح األموال وتستأصلها وكل مصيبة : اآلفة التي تهلك الثمار، وتجتاح األموال وتستأصلها وكل مصيبة 

عظيمة، والفتنة الكبيرةعظيمة، والفتنة الكبيرة(١).
ا هي: «مــا ال صنع آلدمي فيها»: «مــا ال صنع آلدمي فيها»(٢). وقال عطاء: «الجوائح . وقال عطاء: «الجوائح  ا هيوالجائحة اصطالحً والجائحة اصطالحً

كل ظاهر مفسد، من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق»كل ظاهر مفسد، من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق»(٣).
وقد دلت السنة على مشروعية وضع الجوائح، ومن ذلك:وقد دلت السنة على مشروعية وضع الجوائح، ومن ذلك:

من  بعت  من «لو  بعت  «لو  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  قال  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص:   الله  رسول  قال  يقول:  الله   عبد  بن  جابر  عن  الله -  عبد  بن  جابر  عن   -١

ينظر: قواعد الفقه ٢٥٤٢٥٤/١. ينظر: قواعد الفقه    (١)
ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل ٧٧٧٧/٢. .  ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل    (٢)

في  والبيهقي  الجائحة،  تفسير  في  باب  البيوع  كتاب  في ،  والبيهقي  الجائحة،  تفسير  في  باب  البيوع  كتاب   ،٢٧٧٢٧٧/٣ سننه  في  داود  أبو  أخرجه  سننه   في  داود  أبو  أخرجه   (٣)
الكبر الكبر ٤٩٨٤٩٨/٥، باب ما جاء في وضع الجائحة، وقال األلباني في صحيح وضعيف سنن ، باب ما جاء في وضع الجائحة، وقال األلباني في صحيح وضعيف سنن 

أبي داود صأبي داود ص٢: «حسن مقطوع». : «حسن مقطوع». 



التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمةالتأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة

٢٥٥٢٥٥

تأخذ  بم  شيئًا،  منه  تأخذ  أن  لك  يحل  فال  جائحة،  فأصابته  ا  تأخذ ثمرً بم  شيئًا،  منه  تأخذ  أن  لك  يحل  فال  جائحة،  فأصابته  ا  ثمرً أخيك أخيك 
مال أخيك بغير حق؟»مال أخيك بغير حق؟»(١).

قـال الزركشـي: «ال نـزاع عندنـا فيمـا نعلمـه فـي وضـع الجوائـح في  قـال الزركشـي: «ال نـزاع عندنـا فيمـا نعلمـه فـي وضـع الجوائـح في -   -٢
الجملـة»الجملـة»(٢).

أن قواعد الشريعة جاءت بإزالة الضرر، والجوائح من الضرر فتزال  أن قواعد الشريعة جاءت بإزالة الضرر، والجوائح من الضرر فتزال -   -٣
بوضعها.بوضعها.

والجائحة تقع في عقود المعاوضات، ومنها إجارة الموصوف في الذمة. والجائحة تقع في عقود المعاوضات، ومنها إجارة الموصوف في الذمة. 
وقد يكون وقوع الجائحة بعد العقد وقبــل قبض العين لالنتفاع بها، أو يكون وقد يكون وقوع الجائحة بعد العقد وقبــل قبض العين لالنتفاع بها، أو يكون 

بعد العقد وتمام القبض، وفيما يلي الكالم عن هاتين الحالتين:بعد العقد وتمام القبض، وفيما يلي الكالم عن هاتين الحالتين:
للمؤجر  يمكن  وال  القبض،  وقبل  العقد  بعد  الجائحة  وقوع  للمؤجر :  يمكن  وال  القبض،  وقبل  العقد  بعد  الجائحة  وقوع  األولى:  الحال  األولى  الحال   
الوفاء مع وجود الجائحة، فينفسخ العقد لعدم القدرة على الوفاء؛ ألن العقود الوفاء مع وجود الجائحة، فينفسخ العقد لعدم القدرة على الوفاء؛ ألن العقود 
منوطة بالقدرة واالستطاعة، ويمكن االستدالل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: منوطة بالقدرة واالستطاعة، ويمكن االستدالل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا منع الله الثمرة «إذا منع الله الثمرة 
فبم تستحل مال أخيك؟»فبم تستحل مال أخيك؟»(٣)، وفي رواية: ، وفي رواية: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم 
ا فأصابته جائحة فال يحل لك  ا فأصابته جائحة فال يحل لك «لو بعت من أخيك ثمرً مال أخيه؟»مال أخيه؟»، وفي لفظ: ، وفي لفظ: «لو بعت من أخيك ثمرً

أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»(٤).
وهو  السماوية،  واآلفة  الجائحة  عند  بالوضع  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  وهو :  السماوية،  واآلفة  الجائحة  عند  بالوضع  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الداللة:  الداللةوجه  وجه   
األصل  هذا  تيمية: «وعلى  ابن  قال  العقود،  جميع  في  ومطرد  مناسب  األصل وصف  هذا  تيمية: «وعلى  ابن  قال  العقود،  جميع  في  ومطرد  مناسب  وصف 
تتفرع المسائل، فالجائحة هي اآلفات السماوية التي ال يمكن معها تضمين تتفرع المسائل، فالجائحة هي اآلفات السماوية التي ال يمكن معها تضمين أحد؛ أحد؛ 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب وضع الجوائح ١١٩٠١١٩٠/٣ ( (١٥٥٤١٥٥٤).). أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب وضع الجوائح    (١)
ينظر: شرح الزركشي ٤٨٤٨/٢. ينظر: شرح الزركشي    (٢)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح ١١٩٠١١٩٠/٣ ( (١٥٥٥١٥٥٥).). أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح    (٣)
ينظر: التخريج السابق.  ينظر: التخريج السابق.    (٤)
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وقال  وقال ،  ذلك»(١)،  ونحو  والصاعقة  والجليد  والمطر  والحر  والبرد  الريح  ذلك»مثل  ونحو  والصاعقة  والجليد  والمطر  والحر  والبرد  الريح  مثل 
ا: «وإنْ ذلك تَلِف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد؛ فيكون مضمونًا  ا: «وإنْ ذلك تَلِف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد؛ فيكون مضمونًا أيضً أيضً
على البائع، كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها»على البائع، كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها»(٢)، وقال في موضع آخر: ، وقال في موضع آخر: 
«واألجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة، كما تدخل المنافع «واألجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة، كما تدخل المنافع 
ا مستقرا  ا قبضً ا مستقرا فى اإلجارة، وإن كانت معدومة، فكيف يكون المعدوم مقبوضً ا قبضً فى اإلجارة، وإن كانت معدومة، فكيف يكون المعدوم مقبوضً

بًا النتقال الضمان؟!»(٣). بًا النتقال الضمان؟!»موجِ موجِ
ومما ســبق يتبين أن القول بالفسخ هو مدلول النصوص، ومقتضى القياس في ومما ســبق يتبين أن القول بالفسخ هو مدلول النصوص، ومقتضى القياس في 
الشــريعة، وهو الموافق ألصول الشريعة وقواعدها، فيجب فسخ العقد والرجوع بما الشــريعة، وهو الموافق ألصول الشريعة وقواعدها، فيجب فسخ العقد والرجوع بما 

لكل واحد منهما من حقوق.لكل واحد منهما من حقوق.
لكن إذا كان المؤجر قد اســتلم األجرة، ثم لم يســتطع ردها للمستأجر عند فسخ لكن إذا كان المؤجر قد اســتلم األجرة، ثم لم يســتطع ردها للمستأجر عند فسخ 
العقد، مع رغبة صادقة منه في الوفاء بالعقد أو رد األجرة بعد مهلة من المستأجر، فيجب - العقد، مع رغبة صادقة منه في الوفاء بالعقد أو رد األجرة بعد مهلة من المستأجر، فيجب - 

   º   ¹   والحالة هذه - إنظاره؛ لقواعد الشريعة القاضية بإنظار المعسر، كقوله تعالى: والحالة هذه - إنظاره؛ لقواعد الشريعة القاضية بإنظار المعسر، كقوله تعالى: نث
«   ¼   ½   ¾   ¿      مث(٤)، إما للوفاء بالعقد برضا المستأجر، أو لرد األجرة.، إما للوفاء بالعقد برضا المستأجر، أو لرد األجرة.

الحال الثانية: أن تكون الجائحة بعد العقد وتمام القبض، فتكون العين من ضمان : أن تكون الجائحة بعد العقد وتمام القبض، فتكون العين من ضمان  الحال الثانية   
ن المستأجر من عينٍ أخر بنفس المواصفات  ن المستأجر من عينٍ أخر بنفس المواصفات المؤجر، فيجب عليه أن يمكِّ المؤجر، فيجب عليه أن يمكِّ
العقد،  فينفسخ  البدل  إيجاد  يستطيع  ال  كان  وإن  ذلك،  على  يقدر  العقد، كان  فينفسخ  البدل  إيجاد  يستطيع  ال  كان  وإن  ذلك،  على  يقدر  كان  إن إن 
ويستحق المؤجر األجرة بمقدار استهالك المنفعة، لكن إن دفع المستأجر أكثر ويستحق المؤجر األجرة بمقدار استهالك المنفعة، لكن إن دفع المستأجر أكثر 
ع المؤجر باقي األجرة للمستأجر، وهذا هو ظاهر  ع المؤجر باقي األجرة للمستأجر، وهذا هو ظاهر من استخدامه للمنفعة فيُرجِ من استخدامه للمنفعة فيُرجِ

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»«بم يستحل أحدكم مال أخيه؟».
ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية ٢٧٨٢٧٨/٣٠٣٠. .  ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية    (١)
ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية ٢٧٧٢٧٧/٣٠٣٠. .  ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية    (٢)
ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية ٢٧٧٢٧٧/٣٠٣٠. .  ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية    (٣)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. .  سورة البقرة، اآلية:    (٤)
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ومما يستأنس به لهذا القول أن فقهاء األحناف جوزوا فسخ عقد اإلجارة بالطوارئ ومما يستأنس به لهذا القول أن فقهاء األحناف جوزوا فسخ عقد اإلجارة بالطوارئ 
ا  ا العامة التي يتعذر فيها اســتيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك، وفسخوها أيضً العامة التي يتعذر فيها اســتيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك، وفسخوها أيضً
ا  ا باألعذار الخاصة بالمستأجر، كمنع القحط من زراعة األرض المكراة ... ويستأنس أيضً باألعذار الخاصة بالمستأجر، كمنع القحط من زراعة األرض المكراة ... ويستأنس أيضً
بما ذكره ابن تيمية من حاالت الجوائح في زمانبما ذكره ابن تيمية من حاالت الجوائح في زمان(١): كأن يقل الزبون أو يتغير السلطان: كأن يقل الزبون أو يتغير السلطان(٢).

ا: انفساخ العقد ملخالفة املواصفات والرشوط: ا: انفساخ العقد ملخالفة املواصفات والرشوط:ثالثً ثالثً
تقدم الكالم عن هذه المسألة في مطلب خيار الخلف في الصفةتقدم الكالم عن هذه المسألة في مطلب خيار الخلف في الصفة(٣)، وأن تخلف ، وأن تخلف 
الوصف المرغوب بعد أن التزم به المؤجر يعتبر بمثابة فوات وصف السالمة في العين الوصف المرغوب بعد أن التزم به المؤجر يعتبر بمثابة فوات وصف السالمة في العين 
فِّ المؤجر له الوصف المشروط في العين،  وَ فِّ المؤجر له الوصف المشروط في العين، المؤجرة، فللمستأجر حق الفسخ إن لم يُ وَ المؤجرة، فللمستأجر حق الفسخ إن لم يُ

ومتى وجدت العين المؤجرة على الصفة المشترطة لم يكن له الفسخ.ومتى وجدت العين المؤجرة على الصفة المشترطة لم يكن له الفسخ.
قال ابن قدامة: «فمتى بان خالف ما اشــترطه، فله الخيار في الفسخ والرجوع قال ابن قدامة: «فمتى بان خالف ما اشــترطه، فله الخيار في الفسخ والرجوع 
ا  ا مرغوبً ا بالثمن أو الرضا به وال شيء له، ال نعلم بينهم في هذا خالفًا؛ ألنه شرط وصفً ا مرغوبً بالثمن أو الرضا به وال شيء له، ال نعلم بينهم في هذا خالفًا؛ ألنه شرط وصفً

فيه، فصار بالشرط مستحقا»فيه، فصار بالشرط مستحقا»(٤).
ا: الفسخ لإلفالس: ا: الفسخ لإلفالس:رابعً رابعً

تعريف اإلفالس:تعريف اإلفالس:
ا؛ صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.  ا؛ صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. : مصدر أفلس يفلس إفالسً اإلفالس لغةاإلفالس لغة: مصدر أفلس يفلس إفالسً
واإلفــالس للتاجر ضياع ماله، يراد به أنه صار إلــى حال يقال فيها ليس معه فلسواإلفــالس للتاجر ضياع ماله، يراد به أنه صار إلــى حال يقال فيها ليس معه فلس(٥)، ، 

والتفليس: النداء على المفلس وشهره بصفة اإلفالسوالتفليس: النداء على المفلس وشهره بصفة اإلفالس(٦).
ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية ٢٧٧٢٧٧/٣٠٣٠. ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية    (١)

ينظر: قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الرابعة المنعقدة  ينظر: قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الرابعة المنعقدة    (٢)
في سنة في سنة ١٤٠٢١٤٠٢ هـ، بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق وااللتزامات العقدية.  هـ، بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق وااللتزامات العقدية. 

ينظر ص٢١٢٢١٢. .  ينظر ص  المغني ١١٥١١٥/٤. . (٣)  المغني    (٤)
ينظر: لسان العرب ١٦٥١٦٥/٦. .  ينظر: لسان العرب   ينظر: روضة الطالبين ١٢٧١٢٧/٤. . (٥)  ينظر: روضة الطالبين    (٦)
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ا: «يطلق على معنيين، أحدهما: أن يســتغرقَ الدينُ مالَ : «يطلق على معنيين، أحدهما: أن يســتغرقَ الدينُ مالَ  اواإلفــالس اصطالحً واإلفــالس اصطالحً
 . .(١)« »المدين فال يكون فــي مالِه وفاءٌ بديونه، والثاني: أالَّ يكون لــه مال معلوم أصالً المدين فال يكون فــي مالِه وفاءٌ بديونه، والثاني: أالَّ يكون لــه مال معلوم أصالً

والمفلِس مَن عليه ديون ال يفي بها مالُهوالمفلِس مَن عليه ديون ال يفي بها مالُه(٢).
أثر اإلفالس في إجارة الموصوف في الذمة:أثر اإلفالس في إجارة الموصوف في الذمة:

اإلفالس إما أن يكون من المؤجر، أو من المستأجر:اإلفالس إما أن يكون من المؤجر، أو من المستأجر:
: إفالس المؤجر: أوالً : إفالس المؤجر:  أوالً  

إذا أفلس المؤجر؛ فإما أن يكون قد قبض األجرة كاملة من المستأجر أو بعضها، إذا أفلس المؤجر؛ فإما أن يكون قد قبض األجرة كاملة من المستأجر أو بعضها، 
أو لم يقبض شيئًا.أو لم يقبض شيئًا.

ا منها قبل تنفيذ  بَــض المؤجرُ األجرة كاملة أو جــزءً ا منها قبل تنفيذ : إذا قَ بَــض المؤجرُ األجرة كاملة أو جــزءً الحــال األولىالحــال األولى: إذا قَ
العقد، ثم أفلس ولم يســتطع تنفيذ العقد، فال ينفســخ العقــد تلقائيا، بل يخير العقد، ثم أفلس ولم يســتطع تنفيذ العقد، فال ينفســخ العقــد تلقائيا، بل يخير 
المســتأجرُ بين فسخ العقد والصبرِ لحين تمكن المؤجر من الوفاء؛ ألن من المســتأجرُ بين فسخ العقد والصبرِ لحين تمكن المؤجر من الوفاء؛ ألن من المتفق المتفق 
عليه أن القدرة على تســليم المعقود عليه شــرط في صحــة اإلجارةعليه أن القدرة على تســليم المعقود عليه شــرط في صحــة اإلجارة(٣)، ويصير ، ويصير 

الغرماء. أسوة  الغرماء.المستأجر  أسوة  المستأجر 
ا للغرماء (الدائنين)  ا للغرماء (الدائنين) ومعنى كونه: «أسوة الغرماء» أي: يكون المستأجر مساويً ومعنى كونه: «أسوة الغرماء» أي: يكون المستأجر مساويً

ا منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويمنع ويحرم مما يحرمون(٤). ا، فيكون واحدً ا منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويمنع ويحرم مما يحرمونجميعً ا، فيكون واحدً جميعً
 قال البهوتي في  قال البهوتي في كشــاف القناعكشــاف القناع: «وإن اســتأجر جمالً أو نحوه في الذمة، : «وإن اســتأجر جمالً أو نحوه في الذمة، 

بداية المجتهد ٢١٣٢١٣/٢. .  بداية المجتهد    (١)
المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٢)

الكافي في فقه ابن حنبل ٣١٨٣١٨/٢، والموسوعة الفقهية الكويتية ، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩٣٩/٨، وينظر: عقد التوريد ، وينظر: عقد التوريد  الكافي في فقه ابن حنبل    (٣)
 . .٧١٢٧١٢/٢

ينظر بتصرف: تحفة األحوذي ٣٩٧٣٩٧/٤. .  ينظر بتصرف: تحفة األحوذي    (٤)
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ا:  ا: ، وقال أيضً ثم ثم أفلس المؤجر، فالمســتأجر أسوة الغرماء؛ لعدم تعلق حقه بالعين»أفلس المؤجر، فالمســتأجر أسوة الغرماء؛ لعدم تعلق حقه بالعين»(١)، وقال أيضً
لها»(٢). جَّ ب المستأجرُ مع الغرماء ببقية األجرة إن كان عَ لها»«ويَضرِ جَّ ب المستأجرُ مع الغرماء ببقية األجرة إن كان عَ «ويَضرِ

 الحال الثانيةالحال الثانية: إذا لم يقبض المؤجر شــيئًا من األجرة، فإن العقد ينفســخ، : إذا لم يقبض المؤجر شــيئًا من األجرة، فإن العقد ينفســخ، 
؛ لعدم القدرة على الوفاء، والعقود منوطة بالقدرة واالستطاعة،  لزم المؤجرَ شيءٌ ؛ لعدم القدرة على الوفاء، والعقود منوطة بالقدرة واالستطاعة، وال يَ لزم المؤجرَ شيءٌ وال يَ

وألنه لم يقبض من األجرة شيئًاوألنه لم يقبض من األجرة شيئًا(٣).
ثانيًاثانيًا: : إفالسإفالس المستأجرالمستأجر:

إذا أفلس المستأجر فال يخلو من إحد صورتين:إذا أفلس المستأجر فال يخلو من إحد صورتين:
، فال يؤثر إفالسه في عقد اإلجارة؛ ألنه استلم  دَ األجرةَ ، فال يؤثر إفالسه في عقد اإلجارة؛ ألنه استلم : أن يكون نَقَ دَ األجرةَ الصورة األولىالصورة األولى: أن يكون نَقَ  

المنفعة ودفع األجرة.المنفعة ودفع األجرة.
الصورة الثانيةالصورة الثانية: أن يكون أفلس ولم ينقد األجرة، فيكون على حالين:: أن يكون أفلس ولم ينقد األجرة، فيكون على حالين:  

العقد،  إتمام  بين  بالخيار  فالمؤجر  العين:  قبض  قبل  العقد، :  إتمام  بين  بالخيار  فالمؤجر  العين:  قبض  قبل  األولى:  الحال  األولى  الحال   
وبين فسخه لعدم قدرة المستأجر على الوفاء.وبين فسخه لعدم قدرة المستأجر على الوفاء.

فاختلفوا هل للمؤجر أن يسترد العين  العين:  قبض  بعد  فاختلفوا هل للمؤجر أن يسترد العين :  العين:  قبض  بعد  الحال الثانية:  الحال الثانية   
المؤجرة أم ال ؟ على قولين:المؤجرة أم ال ؟ على قولين:

القول األول: يجوز للمؤجر فسخ العقد واسترداد العين المؤجرة من : يجوز للمؤجر فسخ العقد واسترداد العين المؤجرة من يد يد  القول األول   
كشاف القناع ٤٣٧٤٣٧/٣، وصار المستأجر أسوة الغرماء؛ ألن العين المستأجرة موصوفة في ، وصار المستأجر أسوة الغرماء؛ ألن العين المستأجرة موصوفة في  كشاف القناع    (١)
الذمة وغير متعينة بعينها، بينما لو كانت اإلجارة على عين معينة وأفلس المؤجر بعد اإلجارة الذمة وغير متعينة بعينها، بينما لو كانت اإلجارة على عين معينة وأفلس المؤجر بعد اإلجارة 
يستوفي  حتى  الغرماء  من  استأجرها  التي  بالعين  أحق  المستأجر  وكان  اإلجارة  تنفسخ  يستوفي لم  حتى  الغرماء  من  استأجرها  التي  بالعين  أحق  المستأجر  وكان  اإلجارة  تنفسخ  لم 

حقه. ينظر: كشاف القناع حقه. ينظر: كشاف القناع ٤٣٦٤٣٦/٣. . 
كشاف القناع ٤٣٦٤٣٦/٣. .  كشاف القناع    (٢)

ينظر: كشاف القناع ٤٣٧٤٣٧/٣. .  ينظر: كشاف القناع    (٣)
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المستأجر. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكيةالمستأجر. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢) 
والحنابلةوالحنابلة(٣)، والظاهرية، والظاهرية(٤).

الغرماء،  أسوة  المؤجر  ويكون  العقد،  فسخ  يجوز  ال  الغرماء، :  أسوة  المؤجر  ويكون  العقد،  فسخ  يجوز  ال  الثاني:  الثانيالقول  القول   
وليس له الرجوع في العين المؤجرة. وهو قول الحنفيةوليس له الرجوع في العين المؤجرة. وهو قول الحنفية(٥).

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
ن أدرك مالَه بعينه  ن أدرك مالَه بعينه «مَ حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ حديث أبي هريرة -   -١

عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»(٦).
األجرة  يقبض  ولم  المؤجرة  العينَ  سلَّم  إذا  المؤجر  أن  األجرة :  يقبض  ولم  المؤجرة  العينَ  سلَّم  إذا  المؤجر  أن  الداللة:  الداللةوجه  وجه   
حتى أفلس المستأجر، فإن له أنْ يفسخ اإلجارة ويرجع على المستأجر حتى أفلس المستأجر، فإن له أنْ يفسخ اإلجارة ويرجع على المستأجر 

بعينه؛ ألنه أدرك ماله بعينه عند المستأجر، فهو أحق به من الغرماء.بعينه؛ ألنه أدرك ماله بعينه عند المستأجر، فهو أحق به من الغرماء.
أن العقد يلحقه الفسخ باإلقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض كالمسلَم  أن العقد يلحقه الفسخ باإلقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض كالمسلَم -   -٢

فيه إذا تعذرفيه إذا تعذر(٧).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

أنه ال فرق بين المؤجر وباقي الغرماء، فكلهم أسوة؛ ألن سبب االستحقاق االستحقاق  أنه ال فرق بين المؤجر وباقي الغرماء، فكلهم أسوة؛ ألن سبب -   -١
ينظر: حاشية الدسوقي ٢٨٢٢٨٢/٣، وجواهر اإلكليل ، وجواهر اإلكليل ٩٤٩٤/٢. ينظر: حاشية الدسوقي    (١)

ينظر: مغني المحتاج ١٥٨١٥٨/٢، والمهذب ، والمهذب ٣٢٩٣٢٩/١. .  ينظر: مغني المحتاج    (٢)
ينظر: المغني ٤٥٧٤٥٧/٤، ومنتهى اإلرادات ، ومنتهى اإلرادات ٢٧٩٢٧٩/٢. .  ينظر: المغني    (٣)

ينظر: المحلى ١٧٥١٧٥/٨. ينظر: المحلى    (٤)
ينظر: اللباب شرح الكتاب ١٨١٨/٢، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٤٦٤٦/٤. ينظر: اللباب شرح الكتاب    (٥)

أخرجه البخاري ٨٤٦٨٤٦/٢ ( (٢٢٧٢٢٢٧٢)، كتاب البيوع، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع )، كتاب البيوع، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع  أخرجه البخاري    (٦)
والقرض والوديعة، ومسلم والقرض والوديعة، ومسلم ١١٩٣١١٩٣/٣ ( (١٥٥٩١٥٥٩)، كتاب البيوع، باب من أدرك ما باعه عند )، كتاب البيوع، باب من أدرك ما باعه عند 

المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. 
ينظر: المغني ٥٣٩٥٣٩/٦. ينظر: المغني    (٧)
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ا للمؤجر،  لَك المنفعةَ فلم تعد ملكً ر مَ ا للمؤجر، واحد وهو اإلفالس، وألن المستأجِ لَك المنفعةَ فلم تعد ملكً ر مَ واحد وهو اإلفالس، وألن المستأجِ
ومنهم  الغرماء  على  بالحصص  ثمنه  ويقسم  فيباع  الغرماء،  لسائر  ومنهم كما  الغرماء  على  بالحصص  ثمنه  ويقسم  فيباع  الغرماء،  لسائر  كما 

المؤجرالمؤجر(١).
نوقـشنوقـش: بـأن الفـرق ثبت بالنـص بيـن صاحب العيـن وسـائر الغرماء، : بـأن الفـرق ثبت بالنـص بيـن صاحب العيـن وسـائر الغرماء،   

أسـوتهم(٢). يكـون  أسـوتهمفـال  يكـون  فـال 
مها برضاه للمستأجر، فأسقط حق  لَك المنفعةَ ثم سلَّ أن المؤجر قد مَ مها برضاه للمستأجر، فأسقط حق -  لَك المنفعةَ ثم سلَّ أن المؤجر قد مَ  -٢
الرهنَ  سلّم  إذا  كالمرتهن  باإلفالس،  يرجع  فال  اإلمساك،  في  الرهنَ نفسه  سلّم  إذا  كالمرتهن  باإلفالس،  يرجع  فال  اإلمساك،  في  نفسه 

إلى الراهنإلى الراهن(٣).
من  بالعين؛  الرجوع  في  والمؤجر  الراهن  بين  ثبت  الفرق  بأن  من :  بالعين؛  الرجوع  في  والمؤجر  الراهن  بين  ثبت  الفرق  بأن  يناقشيناقش:   
جهة أن الرهن لتوثيق الدين بدون مقابل، وأما اإلفالس في اإلجارة فإنه جهة أن الرهن لتوثيق الدين بدون مقابل، وأما اإلفالس في اإلجارة فإنه 

يلزم فيه دفع األجرة التي هي مقابل االنتفاعيلزم فيه دفع األجرة التي هي مقابل االنتفاع(٤).
والراجحوالراجح - والله أعلــم - هو القول األول، لداللة النص عليه؛ فللمســتأجر  - والله أعلــم - هو القول األول، لداللة النص عليه؛ فللمســتأجر 
الرجــوع بالعين المؤجرة. وعليه جمهور الفقهاء. وأما ما ذكره الحنفية من قياس فهو الرجــوع بالعين المؤجرة. وعليه جمهور الفقهاء. وأما ما ذكره الحنفية من قياس فهو 

قياس مع الفارق، كما تقدم.قياس مع الفارق، كما تقدم.
ا لعمل في الذمة: ا مشتركً ا لعمل في الذمة:مسألة: إفالس المستأجر الذي استأجر أجيرً ا مشتركً مسألة: إفالس المستأجر الذي استأجر أجيرً

اختلف الفقهاء في انفساخ عقد اإلجارة في مثل هذه الصور بالعذر الذي يحدث اختلف الفقهاء في انفساخ عقد اإلجارة في مثل هذه الصور بالعذر الذي يحدث 
بعد العقد، كما لو أفلس المســتأجر وعجز عن أجرة األجير المشــترك، ومثل إفالس بعد العقد، كما لو أفلس المســتأجر وعجز عن أجرة األجير المشــترك، ومثل إفالس 
المســتأجر، أو انتقال األجير من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة، أو من المســتأجر، أو انتقال األجير من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة، أو من 

ينظر: المغني ٥٣٩٥٣٩/٦. .  ينظر: المغني    (١)
ينظر: المغني ٥٣٩٥٣٩/٦. ينظر: المغني    (٢)

ينظر: درر الحكام ٢٣٧٢٣٧/١، والمغني ، والمغني ٥٣٨٥٣٨/٦. ينظر: درر الحكام    (٣)
ينظر: المغني ٥٣٩٥٣٩/٦. ينظر: المغني    (٤)
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حرفــة إلى أخر؛ ألن المفلس أو المنتقل من عمل ال ينتفع به إال بضرر، ال يجبر على حرفــة إلى أخر؛ ألن المفلس أو المنتقل من عمل ال ينتفع به إال بضرر، ال يجبر على 
، على قولين: ، على قولين:البقاء في الحرفة األولى مثالً البقاء في الحرفة األولى مثالً

القول األول: عدم انفساخ عقد اإلجارة. وهو قول المالكية والشافعية : عدم انفساخ عقد اإلجارة. وهو قول المالكية والشافعية  القول األول   
والحنابلةوالحنابلة(١).

القول الثاني: انفساخ عقد اإلجارة. وهو قول الحنفية والظاهرية: انفساخ عقد اإلجارة. وهو قول الحنفية والظاهرية(٢). القول الثاني   
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

قوله تعالى: نث   ]   \   [  ̂    _      مث(٣). واإلجارة عقد، فيجب . واإلجارة عقد، فيجب  قوله تعالى: -   -١
الوفاء بعقد اإلجارة، والقول بفسخها مخالف لمقتضى هذه اآلية.الوفاء بعقد اإلجارة، والقول بفسخها مخالف لمقتضى هذه اآلية.

القياس على البيع؛ بجامع أن كال منهما عقد معاوضة، فكما أن البيع ال يفسخ  القياس على البيع؛ بجامع أن كال منهما عقد معاوضة، فكما أن البيع ال يفسخ -   -٢
بالعذر فكذلك اإلجارةبالعذر فكذلك اإلجارة(٤).

عقد اإلجارة ال ينفسخ لعذر المؤجر، فكذا ال ينفسخ لعذر المستأجر؛  عقد اإلجارة ال ينفسخ لعذر المؤجر، فكذا ال ينفسخ لعذر المستأجر؛ -   -٣
ا للضرر عن كل من العاقدين(٥). ا للضرر عن كل من العاقدينتسوية بينهما ودفعً تسوية بينهما ودفعً

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
القول بلزوم العقد مع العذر فيه إضرارٌ بصاحب العذر، فإذا طلب فسخ  القول بلزوم العقد مع العذر فيه إضرارٌ بصاحب العذر، فإذا طلب فسخ -   -١

ا(٦). ا من التزام الضرر كان ذلك جائزً االعقد امتناعً ا من التزام الضرر كان ذلك جائزً العقد امتناعً
والمغني  والمغني ،   ،٣٠٩٣٠٩/٤ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٤٠٥٤٠٥/١ والمهذب  والمهذب ،   ،٢٢٩٢٢٩/٢ المجتهد  بداية  ينظر:  المجتهد   بداية  ينظر:   (١)

 . .٢٢٢٢/٨
ينظر: بدائع الصنائع ١٩٧١٩٧/٤، والمحلى ، والمحلى ١٨٧١٨٧/٨. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)

سورة المائدة، اآلية: ١. .  سورة المائدة، اآلية:    (٣)
ينظر: المغني ٢٣٢٣/٨. .  ينظر: المغني    (٤)

ينظر: المصدر السابق.  ينظر: المصدر السابق.    (٥)
ينظر: بدائع الصنائع ١٩٧١٩٧/٤. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٦)
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من  لزومه  على  يترتب  ما  مع  بالعذر  ينفسخ  ال  البيع  عقد  بأن  من :  لزومه  على  يترتب  ما  مع  بالعذر  ينفسخ  ال  البيع  عقد  بأن  نوقشنوقش:   
التزام الضرر، فكذلك عقد اإلجارةالتزام الضرر، فكذلك عقد اإلجارة(١).

شيئًا  تحدث  ألنها  مقبوضة؛  غير  االستيفاء  قبل  عليها  المعقود  المنافع  شيئًا -  تحدث  ألنها  مقبوضة؛  غير  االستيفاء  قبل  عليها  المعقود  المنافع   -٢
في  عيب  ظهور  على  ا  قياسً العقد؛  انفسخ  عذر  بالعاقد  قام  فلو  في فشيئًا،  عيب  ظهور  على  ا  قياسً العقد؛  انفسخ  عذر  بالعاقد  قام  فلو  فشيئًا، 
المبيع قبل قبضه، بجامع عجز العاقد - في كل منهما - عن المضي في المبيع قبل قبضه، بجامع عجز العاقد - في كل منهما - عن المضي في 

العقد دون تحمل ضرر زائدالعقد دون تحمل ضرر زائد(٢).
نوقشنوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك ألن ظهور عيب في المبيع ينافي : بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك ألن ظهور عيب في المبيع ينافي   
ا خاليًا من  ا سليمً ا خاليًا من مقتضى العقد؛ ألن مقتضاه أن يكون المعقود عليه مبيعً ا سليمً مقتضى العقد؛ ألن مقتضاه أن يكون المعقود عليه مبيعً

العيوبالعيوب(٣).
والراجــحوالراجــح - والله أعلم - هو القول األول، وهو عدم انفســاخ عقد اإلجارة  - والله أعلم - هو القول األول، وهو عدم انفســاخ عقد اإلجارة 
باألعــذار الطارئة التي ال تؤثر في االنتفاع بالمعقــود عليه؛ ألن اإلجارة عقد الزم، باألعــذار الطارئة التي ال تؤثر في االنتفاع بالمعقــود عليه؛ ألن اإلجارة عقد الزم، 

والقول بانفساخه بهذه األعذار يقلل من لزومه.والقول بانفساخه بهذه األعذار يقلل من لزومه.
ا: الفسخ بسبب صدور أنظمة من الدولة متنع من إمتام العقد: ا: الفسخ بسبب صدور أنظمة من الدولة متنع من إمتام العقد:خامسً خامسً

ا في شــأن من شؤون الدولة،  ا في شــأن من شؤون الدولة، إذا أصدر الحاكم أو الســلطان أو ولي أمر نظامً إذا أصدر الحاكم أو الســلطان أو ولي أمر نظامً
فترتب على ذلك النظام منع االنتفاع في عقد إجارة الموصوف في الذمة، واســتحالة فترتب على ذلك النظام منع االنتفاع في عقد إجارة الموصوف في الذمة، واســتحالة 
االســتمرار فيه، فإن العقد ينفسخ؛ الســتحالة تنفيذه، وألن الراعي في تصرفه على االســتمرار فيه، فإن العقد ينفسخ؛ الســتحالة تنفيذه، وألن الراعي في تصرفه على 
الرعية منوط بالمصلحة، وطاعة أولي األمر واجبة في ذلك، فيرجع كل من العاقدين الرعية منوط بالمصلحة، وطاعة أولي األمر واجبة في ذلك، فيرجع كل من العاقدين 

على صاحبه بما هو له.على صاحبه بما هو له.
صورة هذه المســألة فيما يرتبط بموضوع هذا البحث كما إذا تعاقد المستأجر صورة هذه المســألة فيما يرتبط بموضوع هذا البحث كما إذا تعاقد المستأجر 

عقد المقاولة ص٣١٠٣١٠. عقد المقاولة ص   (١)
ينظر: مجموع فتاو شيخ اإلسالم ١٥٥١٥٥/٣٠٣٠. ينظر: مجموع فتاو شيخ اإلسالم    (٢)

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٨١٢٨١٢/٥. .  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٣)



٢٦٤٢٦٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

مع شركة ســياحية - بنظام المشاركة في الوقت مثالً - ثم جاءت أنظمة الدولة بإلغاء مع شركة ســياحية - بنظام المشاركة في الوقت مثالً - ثم جاءت أنظمة الدولة بإلغاء 
التعامل بعقود المشاركة في الوقت، فإن العقد ينفسخ تلقائيا، ويرجع المستأجرُ على التعامل بعقود المشاركة في الوقت، فإن العقد ينفسخ تلقائيا، ويرجع المستأجرُ على 

المؤجر بحقوقه.المؤجر بحقوقه.
وهذا من باب مصلحة الخلق في إدارة شؤونهم وإصالح أحوالهم ومعاشهم، وهذا من باب مصلحة الخلق في إدارة شؤونهم وإصالح أحوالهم ومعاشهم، 
قال ابن تيمية: «فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ واألمراء إذا قصدوا قال ابن تيمية: «فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ واألمراء إذا قصدوا 
الذي  الجامع -  والدين  بالملة  مستمسكين  ليكونوا  األهواء،  دون  تعالى  الله  وجه  الذي بها  الجامع -  والدين  بالملة  مستمسكين  ليكونوا  األهواء،  دون  تعالى  الله  وجه  بها 
هو عبادة الله وحده ال شريك له - واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة هو عبادة الله وحده ال شريك له - واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة 
بحسب اإلمكان، بعد االجتهاد التام؛ هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج بحسب اإلمكان، بعد االجتهاد التام؛ هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج 
الدين  وهو  له،  شريك  ال  وحده  وعبادته  الله  وجه  ابتغائهم  على  مثابون  وهم  الدين لألنبياء،  وهو  له،  شريك  ال  وحده  وعبادته  الله  وجه  ابتغائهم  على  مثابون  وهم  لألنبياء، 
األصلي الجامع، كما يثاب األنبياء على عبادتهم الله وحده ال شريك له، ويثابون على األصلي الجامع، كما يثاب األنبياء على عبادتهم الله وحده ال شريك له، ويثابون على 
على  نبي  كل  يثاب  كما  ومنهاجه  رسوله  شرعة  من  به  على تمسكوا  نبي  كل  يثاب  كما  ومنهاجه  رسوله  شرعة  من  به  تمسكوا  فيما  ورسوله  الله  فيما طاعة  ورسوله  الله  طاعة 

طاعة الله في شرعه ومنهاجه»طاعة الله في شرعه ومنهاجه»(١).
ومما سبق يتبينومما سبق يتبين: أنه إذا صدر نظام من ولي األمر يحول دون إتمام عقد إجارة : أنه إذا صدر نظام من ولي األمر يحول دون إتمام عقد إجارة 
العاقدين  من  كل  ورجوع  الحال،  تلك  في  العقد  فسخ  فيجب  الذمة؛  في  العاقدين الموصوف  من  كل  ورجوع  الحال،  تلك  في  العقد  فسخ  فيجب  الذمة؛  في  الموصوف 

على صاحبه بحقه.على صاحبه بحقه.

مجموع فتاو ابن تيمية ١٢٦١٢٦/١٩١٩. .  مجموع فتاو ابن تيمية    (١)



٢٦٥٢٦٥

آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمةآثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة

املطلب األول: آثار انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالنسبة للمؤجر.املطلب األول: آثار انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالنسبة للمؤجر.
انتهــاء عقد إجــارة الموصوف في الذمة لــه آثار كثيرة علــى المؤجر وعلى انتهــاء عقد إجــارة الموصوف في الذمة لــه آثار كثيرة علــى المؤجر وعلى 
المســتأجر، فمن آثاره بالنســبة للمؤجر: أن للمؤجر الحق في تسلم العين، واستالم المســتأجر، فمن آثاره بالنســبة للمؤجر: أن للمؤجر الحق في تسلم العين، واستالم 
متأخرات األجرة، وله حق المطالبة بالعين بانقضاء المدة، فإن اســتعملها المستأجر متأخرات األجرة، وله حق المطالبة بالعين بانقضاء المدة، فإن اســتعملها المستأجر 
ا بانقضاء األجل فللمؤجر أجــرة الوقت الزائد إال أن يتراضيا. وعلى المؤجر  ا بانقضاء األجل فللمؤجر أجــرة الوقت الزائد إال أن يتراضيا. وعلى المؤجر عالمً عالمً

ا لحقه كالتأمين والرهن. ا لحقه كالتأمين والرهن.يرد كل ما تعلق باإلجارة مما أخذه من المستأجر توثقً أن أن يرد كل ما تعلق باإلجارة مما أخذه من المستأجر توثقً
املطلب الثاين: آثار انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالنسبة للمستأجر.املطلب الثاين: آثار انتهاء عقد إجارة املوصوف يف الذمة بالنسبة للمستأجر.
من آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمستأجر: أنه يجب عليه من آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمستأجر: أنه يجب عليه 
عند انتهاء مدة العقد أن يرفع يده عن العين، فال يســتعملها، وعليه أن يردها لصاحبها عند انتهاء مدة العقد أن يرفع يده عن العين، فال يســتعملها، وعليه أن يردها لصاحبها 
ا عند طلبه لها. ومتطلباتُ االستالم تكون على المؤجر، وعليه طلب  ا عند طلبه لها. ومتطلباتُ االستالم تكون على المؤجر، وعليه طلب (المؤجر) لزومً (المؤجر) لزومً
استردادها إذا انقضت اإلجارةاستردادها إذا انقضت اإلجارة(١). وقد أشار علي حيدر إلى أنه يلزم المستأجر رفع يده . وقد أشار علي حيدر إلى أنه يلزم المستأجر رفع يده 
عن المأجور عند انقضاء اإلجارة، وعليه أن يســلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه، وليس عن المأجور عند انقضاء اإلجارة، وعليه أن يســلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه، وليس 

عليه رده إليه سواء كان المأجور محتاجًا إلى حمل ومئونة أم العليه رده إليه سواء كان المأجور محتاجًا إلى حمل ومئونة أم ال(٢).
ينظر: درر الحكام ٥٧٩٥٧٩/١. ينظر: درر الحكام    (١)

المصدر السابق ٦٧٩٦٧٩/١. المصدر السابق    (٢)



٢٦٦٢٦٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا، وهو: أن رفع اليد يلزم المســتأجر  ا، وهو: أن رفع اليد يلزم المســتأجر وذكر الفقهاء أن بين الرفع والتســليم فرقً وذكر الفقهاء أن بين الرفع والتســليم فرقً
سواء طلب المؤجر العين المستأجرة أم ال، وأما التسليم فإنما يلزم حين الطلبسواء طلب المؤجر العين المستأجرة أم ال، وأما التسليم فإنما يلزم حين الطلب(١).

وقال بعض الشــافعية: «يلزم المستأجر رد العين بعد انقضاء اإلجارة»وقال بعض الشــافعية: «يلزم المستأجر رد العين بعد انقضاء اإلجارة»(٢)، ، 
ولــو لم يطلبهــا المؤجر؛ ألنها خرجت عن يد المســتأجر واســتوفى المنفعة، ولــو لم يطلبهــا المؤجر؛ ألنها خرجت عن يد المســتأجر واســتوفى المنفعة، 
ا على العارية،  ا على العارية، والمســتأجر ال يحق له إمساكها بعد انقضاء مدة العقد، وهذا قياسً والمســتأجر ال يحق له إمساكها بعد انقضاء مدة العقد، وهذا قياسً
بجامع عدم ملكية العيــن، كما يلزم المؤجر رد الضمان. وإجارة الموصوف في بجامع عدم ملكية العيــن، كما يلزم المؤجر رد الضمان. وإجارة الموصوف في 

الذمة ال تختلف عن إجارة العين في هذا الباب.الذمة ال تختلف عن إجارة العين في هذا الباب.

ينظر: إعانة الطالبين ١١٦١١٦/٣، وحاشية البجيرمي ، وحاشية البجيرمي ١٠٢١٠٢/٣. .  ينظر: إعانة الطالبين    (١)
حاشية الجمل على شرح المنهج ٤٦١٤٦١/٣. .  حاشية الجمل على شرح المنهج    (٢)



التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

وفيه سبعة فصول:وفيه سبعة فصول:
الفصل األولالفصل األول: صكوك اإلجارة.: صكوك اإلجارة.- - 
الفصل الثانيالفصل الثاني: المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني).: المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني).- - 
الفصل الثالثالفصل الثالث: إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات.: إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات.- - 
الفصل الرابعالفصل الرابع: إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك.: إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك.- - 
الفصل الخامسالفصل الخامس: البطاقات مسبقة الدفع.: البطاقات مسبقة الدفع.- - 
الفصل السادسالفصل السادس: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.- - 
ل وتوكيله في بيعها.- -  ل وتوكيله في بيعها.: شراء منفعة من المتموّ الفصل السابعالفصل السابع: شراء منفعة من المتموّ



٢٦٨٢٦٨



صكوك اإلجارةصكوك اإلجارة

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: تعريف صكوك اإلجارة.: تعريف صكوك اإلجارة.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة صكوك اإلجارة بعقد إجارة الموصوف في الذمة.: عالقة صكوك اإلجارة بعقد إجارة الموصوف في الذمة.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد عقود صكوك اإلجارة.: دراسة تطبيقية ألحد عقود صكوك اإلجارة.- - 



٢٧٠٢٧٠



٢٧١٢٧١

تعريف صكوك اإلجارةتعريف صكوك اإلجارة

تعريف الصك:تعريف الصك:
ربُ الشــيء بالشيء  كُّ ضَ ه من باب قتل، والصَّ كُّ ه يصُ كَّ ربُ الشــيء بالشيء : مصدر صَ كُّ ضَ ه من باب قتل، والصَّ كُّ ه يصُ كَّ الصك لغةالصك لغة: مصدر صَ
ا، ومنه: صكه أي ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة، ومنه  ا شديدً ا، ومنه: صكه أي ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة، ومنه العريض إذا كان ضربً ا شديدً العريض إذا كان ضربً
ا الكتاب  ا الكتاب ، والصكُّ أيضً قولــه تعالى: قولــه تعالى: نث   Û   Ú      مث(١)، وصكَّ الباب أطبقــه، وصكَّ الباب أطبقــه(٢)، والصكُّ أيضً
الذي يكتب في المعامالت واألقارير. وقيل: يختص بكتاب اإلقرار بالمال أو غيرهالذي يكتب في المعامالت واألقارير. وقيل: يختص بكتاب اإلقرار بالمال أو غيره(٣) 
ا ألنها  كاكً ى صِ ب، وكانت األرزاق تسمَّ رَّ عْ دة. وهو مُ هْ كُّ الذي يُكتَب للعُ ا ألنها وقيل: الصَّ كاكً ى صِ ب، وكانت األرزاق تسمَّ رَّ عْ دة. وهو مُ هْ كُّ الذي يُكتَب للعُ وقيل: الصَّ

كانت تخرج مكتوبةكانت تخرج مكتوبة(٤).
ــا: الصكوك جمع صــك، وهو عند أهــل االختصاص من : الصكوك جمع صــك، وهو عند أهــل االختصاص من  ــاالصك اصطالحً الصك اصطالحً
القانونييــن واالقتصاديين قريب من معناه اللغوي؛ حيــث يطلق الصك عندهم على القانونييــن واالقتصاديين قريب من معناه اللغوي؛ حيــث يطلق الصك عندهم على 
ا لحق من الحقــوق، أو الورقة التي تمثل حقا من الحقوق،  ا لحق من الحقــوق، أو الورقة التي تمثل حقا من الحقوق، الوثيقــة التي تتضمن إثباتً الوثيقــة التي تتضمن إثباتً
كمــا يطلق مصطلح الصك على الكتاب الذي تكتب فيه وقائع الدعو وما يتعلق بها كمــا يطلق مصطلح الصك على الكتاب الذي تكتب فيه وقائع الدعو وما يتعلق بها 

من اإلقرارات وغيرهامن اإلقرارات وغيرها(٥).
سورة الذاريات، اآلية: ٢٩٢٩. سورة الذاريات، اآلية:    (١)

ينظر: تهذيب اللغة ٣١٨٣١٨/٩، وتاج العروس ، وتاج العروس ٢٤٣٢٤٣/٢٧٢٧، والمصباح المنير ص، والمصباح المنير ص٣٤٥٣٤٥. ينظر: تهذيب اللغة    (٢)
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص٤٧٨٤٧٨. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص   (٣)

ينظر: تهذيب اللغة ٣١٨٣١٨/٩. ينظر: تهذيب اللغة    (٤)
ينظر: صكوك اإلجارة ص٤٦٤٦. ينظر: صكوك اإلجارة ص   (٥)
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا أربعة: ا أربعة:وهذا االصطالح يتضمن أمورً وهذا االصطالح يتضمن أمورً
أنه وثيقة. أنه وثيقة.-   -١

أنـه ورقـة، ولـو تصـور غيرهـا - كمحفـوظ إلكترونـي - فهـي ورقـة  أنـه ورقـة، ولـو تصـور غيرهـا - كمحفـوظ إلكترونـي - فهـي ورقـة -   -٢
. ـا .حكمً ـا حكمً

أنه يتضمن إثباتًا، فهو وثيقة ثبوتية. أنه يتضمن إثباتًا، فهو وثيقة ثبوتية.-   -٣
أن المثبَت فيه حق اختصاصي(١). أن المثبَت فيه حق اختصاصي-   -٤
واإلجارة تقدم تعريفها لغة واصطالحًا.واإلجارة تقدم تعريفها لغة واصطالحًا.

تعريف صكوك اإلجارة:تعريف صكوك اإلجارة:
ا ولقبًا بما يلي: لَمً ا ولقبًا بما يلي:عرفت صكوك اإلجارة باعتبارها عَ لَمً عرفت صكوك اإلجارة باعتبارها عَ

تداولها  ويمكن  التجزئة،  تقبل  وال  إصدارها،  عند  متساوية  قيمة  ذات  «وثائق  تداولها -  ويمكن  التجزئة،  تقبل  وال  إصدارها،  عند  متساوية  قيمة  ذات  «وثائق   -١
ا شائعة في ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع  ا شائعة في ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع بالطرق التجارية، تمثل حصصً بالطرق التجارية، تمثل حصصً

أو خدمات من عين معينة أو موصوفة في الذمة»أو خدمات من عين معينة أو موصوفة في الذمة»(٢).
ا شائعة في ملكية أعيان  «سندات (وثائق) ذات قيمة متساوية، تمثل حصصً ا شائعة في ملكية أعيان -  «سندات (وثائق) ذات قيمة متساوية، تمثل حصصً  -٢

أو منافع مؤجرة»أو منافع مؤجرة»(٣).
التعريف المختارالتعريف المختار:  - -٣

ا شائعة في ملك أعيان  وثائق ذات قيم متساوية ال تقبل التجزئة، تمثل حصصً ا شائعة في ملك أعيان   وثائق ذات قيم متساوية ال تقبل التجزئة، تمثل حصصً  
ينظر: المصدر السابق.  ينظر: المصدر السابق.    (١)

صكوك اإلجارة ص٥٩٥٩. .  صكوك اإلجارة ص   (٢)
حماد،  لنزيه  اإلجارة  صكوك  المعاصرة،  والمصرفية  المالية  المعامالت  فقه  في  ينظر:  حماد،   لنزيه  اإلجارة  صكوك  المعاصرة،  والمصرفية  المالية  المعامالت  فقه  في  ينظر:   (٣)

ص٣١٨٣١٨.
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

مؤجرة أو منافع أو خدمات من عين معينة أو موصوفة في الذمةمؤجرة أو منافع أو خدمات من عين معينة أو موصوفة في الذمة(١).
تاريخ نشأهتا:تاريخ نشأهتا:

تصكيك  بداية  منه  وقصد  تصكيك م  بداية  منه  وقصد  ١٨٨٠١٨٨٠م  عام  أمريكا  في  الصكوك  مفهوم  عام ظهر  أمريكا  في  الصكوك  مفهوم  ظهر 
تلك  انتقلت  ثم  المالية،  األصول  كافة  لتشمل  تحولت  ثم  والرهونات،  تلك الديون  انتقلت  ثم  المالية،  األصول  كافة  لتشمل  تحولت  ثم  والرهونات،  الديون 
يعرف  ما  وظهر  الخليجية  الدول  وبخاصة  واإلسالمية  العربية  للدول  يعرف المعامالت  ما  وظهر  الخليجية  الدول  وبخاصة  واإلسالمية  العربية  للدول  المعامالت 
بالصكوك اإلسالمية كبديل عن المعامالت الربويةبالصكوك اإلسالمية كبديل عن المعامالت الربوية(٢)، وكانت البداية في األردن؛ ، وكانت البداية في األردن؛ 
إلى  االنطالق  نقطة  وكان  إلى م،  االنطالق  نقطة  وكان  ١٩٨١١٩٨١م،  سنة  في  المقارضة  سندات  قانون  صدر  سنة حيث  في  المقارضة  سندات  قانون  صدر  حيث 
بقية أنواع الصكوكبقية أنواع الصكوك(٣)؛ كصكوك اإلجارة اإلسالمية وصكوك السلم واالستصناع، ؛ كصكوك اإلجارة اإلسالمية وصكوك السلم واالستصناع، 
وماليزيا،  ولبنان  وقطر  العالمية  اإلسالمية  المالية  بالسوق  البحرين  في  انتشر  وماليزيا، ثم  ولبنان  وقطر  العالمية  اإلسالمية  المالية  بالسوق  البحرين  في  انتشر  ثم 
ا إسالمية. وقامت شركة دبي بإصدار صكوك اإلجارة  ا إسالمية. وقامت شركة دبي بإصدار صكوك اإلجارة كما أصدرت ألمانيا صكوكً كما أصدرت ألمانيا صكوكً
لجمع لجمع ٧٥٠٧٥٠ مليون دوالر وغيرها. وتستثمر النسبة الكبر من األموال اإلسالمية  مليون دوالر وغيرها. وتستثمر النسبة الكبر من األموال اإلسالمية 
وبعض  العربية،  األسهم  أسواق  أو  الطائرات،  تأجير  وتمويل  العقار  مجاالت  وبعض في  العربية،  األسهم  أسواق  أو  الطائرات،  تأجير  وتمويل  العقار  مجاالت  في 

مشاريع الطاقة والبنى التحتيةمشاريع الطاقة والبنى التحتية(٤).

١٧٨١٧٨في في   ( (٤/١٩١٩) رقم  القرار  في  التصكيك  ماهية  لبيان  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  انتهى   ) رقم  القرار  في  التصكيك  ماهية  لبيان  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  انتهى   (١)
دورته التاسعة عشرة دورته التاسعة عشرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ- هـ- ٢٠٠٩٢٠٠٩م «أما التصكيك (التوريق اإلسالمي) فهو إصدار م «أما التصكيك (التوريق اإلسالمي) فهو إصدار 
ا شائعة في ملكية موجودات (أعيان  ا شائعة في ملكية موجودات (أعيان وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصً وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصً
سيتم  أو  فعالً  قائمة  والديون)  والنقود  والمنافع  األعيان  من  خليط  أو  حقوق  أو  منافع  سيتم أو  أو  فعالً  قائمة  والديون)  والنقود  والمنافع  األعيان  من  خليط  أو  حقوق  أو  منافع  أو 

إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه». إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه». 
قيل: إن الذي ابتدأ الفكرة علمًا وعمالً د. سامي حسن حمود عام ١٣٩٧١٣٩٧هـ الموافق هـ الموافق ١٩٧٧١٩٧٧م م  قيل: إن الذي ابتدأ الفكرة علمًا وعمالً د. سامي حسن حمود عام    (٢)
عند وضع مشروع قانون البنك اإلسالمي. انظر صكوك المرابحة دراسة فقهية تأصيلية عند وضع مشروع قانون البنك اإلسالمي. انظر صكوك المرابحة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية تطبيقية 

لتركي بن عبد العزيز بن عبد الكريم الهويمل. لتركي بن عبد العزيز بن عبد الكريم الهويمل. 
تصوير حقيقة سندات المقارضة د.سامي حمود مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ١٩١٩١٩١٩/٣/٤، ،  تصوير حقيقة سندات المقارضة د.سامي حمود مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٣)

والصكوك اإلسالمية، د. حامد ميرة صوالصكوك اإلسالمية، د. حامد ميرة ص١١١١.
الصكوك الوقفية ودورها في التنمية د. كمال حطاب ص٦. الصكوك الوقفية ودورها في التنمية د. كمال حطاب ص   (٤)
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

مسوغات التعامل بصكوك اإلجارة:مسوغات التعامل بصكوك اإلجارة:
الغرض من صكوك اإلجارة أمور، وهي:الغرض من صكوك اإلجارة أمور، وهي:

تحويل األعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد اإلجارة إلى أوراق مالية (صكوك)  تحويل األعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد اإلجارة إلى أوراق مالية (صكوك) -   -١
فت بأنها:  رّ فت بأنها: يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، ولذلك عُ رّ يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، ولذلك عُ
منافع  أو  أعيان  ملكية  في  شائعةً  ا  حصصً تمثل  متساوية،  قيمة  ذات  منافع «سندات  أو  أعيان  ملكية  في  شائعةً  ا  حصصً تمثل  متساوية،  قيمة  ذات  «سندات 

ذات دخل».ذات دخل».
بسبب  المتعاملين  وجمهور  المالية  المؤسسات  من  لكثير  آمن  مناخ  هي  بسبب -  المتعاملين  وجمهور  المالية  المؤسسات  من  لكثير  آمن  مناخ  هي   -٢

إجراءات الرقابة فيها.إجراءات الرقابة فيها.
هي وسيلة لتوفير رأس مال كافٍ وبكلفة مناسبة عن طريق تصكيك األصول. هي وسيلة لتوفير رأس مال كافٍ وبكلفة مناسبة عن طريق تصكيك األصول.-   -٣

التكنولوجيا  بسبب  الدولة؛   مستو على  التصكيك  عمليات  وسهولة  سرعة  التكنولوجيا -  بسبب  الدولة؛   مستو على  التصكيك  عمليات  وسهولة  سرعة   -٤
وتوليد المعلومات من خالل الشبكات العنكبوتية الدولية، فيمكن للمؤسسات وتوليد المعلومات من خالل الشبكات العنكبوتية الدولية، فيمكن للمؤسسات 
المالية التعرف بشكل دقيق على فرص االستثمار في ماليين األصول المالية المالية التعرف بشكل دقيق على فرص االستثمار في ماليين األصول المالية 

المبعثرة حول العالم، خالل فترة وجيزة وبأقل تكلفةالمبعثرة حول العالم، خالل فترة وجيزة وبأقل تكلفة(١).
خصائص صكوك اإلجارة:خصائص صكوك اإلجارة:

لصكوك اإلجارة مجموعة من الخصائص والميزات:لصكوك اإلجارة مجموعة من الخصائص والميزات:
معينة -  جهة  على  دين  هو  وال  النقود،  من  ا  محددً ا  مبلغً يمثل  ال  اإلجارة  صك  معينة - -  جهة  على  دين  هو  وال  النقود،  من  ا  محددً ا  مبلغً يمثل  ال  اإلجارة  صك   -١
ا  ا شائعً ا سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءً ا شائعً سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءً
ا) من ملكية عين؛ كعقار أو طائرة أو باخرة، أو من مجموعة من الخدمات؛ من ملكية عين؛ كعقار أو طائرة أو باخرة، أو من مجموعة من الخدمات؛  ا) (سهمً (سهمً
ا بعقد اإلجارة(٢). ا محددً ا بعقد اإلجارةكخدمات التعليم والتطبيب إذا كانت مؤجرة، وتدر عائدً ا محددً كخدمات التعليم والتطبيب إذا كانت مؤجرة، وتدر عائدً

الصكوك الوقفية ودورها في التنمية د. كمال حطاب ص٦. .  الصكوك الوقفية ودورها في التنمية د. كمال حطاب ص   (١)
صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص٣٠٧٣٠٧. صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص   (٢)
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يمكن لصكوك اإلجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك،  يمكن لصكوك اإلجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، -   -٢
ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها 
تنتقل  بحيث  لحاملها،  سندات  تكون  أن  يمكن  كما  ملكيتها،  تغيرت  تنتقل كلما  بحيث  لحاملها،  سندات  تكون  أن  يمكن  كما  ملكيتها،  تغيرت  كلما 

الملكية فيها بالتسليم.الملكية فيها بالتسليم.
أن في صكوك اإلجارة استحقاق الربح وتحمل الخسارة: فمبدأ االشتراك في  أن في صكوك اإلجارة استحقاق الربح وتحمل الخسارة: فمبدأ االشتراك في -   -٣

الربح والخسارة بين المشتركين موجود فيها.الربح والخسارة بين المشتركين موجود فيها.
المترتبة  والتبعات  األعباء  الصك  حامل  فيتحمل  الملكية:  أعباء  تحمل  المترتبة -  والتبعات  األعباء  الصك  حامل  فيتحمل  الملكية:  أعباء  تحمل   -٤
مصاريف  األعباء  كانت  سواء  الصك  في  الممثلة  للموجودات  ملكيته  مصاريف على  األعباء  كانت  سواء  الصك  في  الممثلة  للموجودات  ملكيته  على 
استثمارية أم هبوط في القيمة، فإنما تحمل على مالكي الصكوك وليس على استثمارية أم هبوط في القيمة، فإنما تحمل على مالكي الصكوك وليس على 
المستفيد من الموجودات التي يمثلها الصك إال إذا كانت المصاريف تشغيلية المستفيد من الموجودات التي يمثلها الصك إال إذا كانت المصاريف تشغيلية 
بالصيانة  المتعلقة  باألعباء  ا  ملزمً الصك  حامل  يظل  كما  منضبطة،  دورية  بالصيانة أو  المتعلقة  باألعباء  ا  ملزمً الصك  حامل  يظل  كما  منضبطة،  دورية  أو 

األساسية.األساسية.
عقود  أساس  على  اإلجارة  صكوك  فتصدر  شرعي:  عقد  على  الصك  استناد  عقود -  أساس  على  اإلجارة  صكوك  فتصدر  شرعي:  عقد  على  الصك  استناد   -٥

شرعية بضوابط يتم إصدارها.شرعية بضوابط يتم إصدارها.
الفروق األساسية بني الصكوك االستثامرية والسندات:الفروق األساسية بني الصكوك االستثامرية والسندات:

الفروق الجوهرية بين السندات والصكوك االستثمارية تكمن فيما يأتي:الفروق الجوهرية بين السندات والصكوك االستثمارية تكمن فيما يأتي:
السندات بجميع أنواعهاالسندات بجميع أنواعها: تمثل دينًا في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه : تمثل دينًا في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه  ١ـ  ـ  

(حامل الصك) فالعالقة بينهما عالقة المداينة.(حامل الصك) فالعالقة بينهما عالقة المداينة.
موجودات  جميع  من  شائعة  حصة  تمثل  فهي  موجودات :  جميع  من  شائعة  حصة  تمثل  فهي  االستثمارية:  الصكوك  االستثماريةوأما  الصكوك  وأما   
المشروع، فالعالقة بين صاحب الصك والمصدر هي عالقة المشاركة المشروع، فالعالقة بين صاحب الصك والمصدر هي عالقة المشاركة 

وليست عالقة المداينة.وليست عالقة المداينة.
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السنداتالسندات: تحدد لها فائدة ثابتة، أو متغيرة من زمن إلى آخر، ولذلك صدرت : تحدد لها فائدة ثابتة، أو متغيرة من زمن إلى آخر، ولذلك صدرت   - -٢
قرارات المجامع الفقهية بحرمة السندات ألن تلك الفائدة هي الربا المحرم.قرارات المجامع الفقهية بحرمة السندات ألن تلك الفائدة هي الربا المحرم.

وأما صكوك االستثماروأما صكوك االستثمار: فليست لها فائدة ثابتة أو متغيرة، وإنما األمر فيها إذا : فليست لها فائدة ثابتة أو متغيرة، وإنما األمر فيها إذا   
تحقق لها الربح فهي تأخذ نصيبها منه، وإذا خسرت الشركة فإن الموجودات تحقق لها الربح فهي تأخذ نصيبها منه، وإذا خسرت الشركة فإن الموجودات 
خاسر  االستثماري  الصك  أن  أي  قلَّت،  قد  االستثماري  الصك  يمثلها  خاسر التي  االستثماري  الصك  أن  أي  قلَّت،  قد  االستثماري  الصك  يمثلها  التي 

بنسبة نصيبه من الخسارة.بنسبة نصيبه من الخسارة.
وإيجابًا،  سلبًا  المشروع  بموجودات  يتأثر  االستثماري  الصك  أن  وإيجابًا، :  سلبًا  المشروع  بموجودات  يتأثر  االستثماري  الصك  أن  والخالصة:  والخالصة   
ا وخسارة، في حين أن السند ال يتأثر بأي شيء، وإنما يأخذ صاحبه أصل  ا وخسارة، في حين أن السند ال يتأثر بأي شيء، وإنما يأخذ صاحبه أصل ربحً ربحً

الدين مع الفائدة المقررة المتفق عليها.الدين مع الفائدة المقررة المتفق عليها.
عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند األولوية في الحصول على قيمة السند  عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند األولوية في الحصول على قيمة السند -   -٣
وفوائده المتفق عليها، أما الصك االستثماري فليس له األولوية، وإنما تصرف له وفوائده المتفق عليها، أما الصك االستثماري فليس له األولوية، وإنما تصرف له 
موجودات  أن  أي  الديون،  سداد  بعد  المشروع  موجودات  من  يتبقى  مما  موجودات نسبته  أن  أي  الديون،  سداد  بعد  المشروع  موجودات  من  يتبقى  مما  نسبته 

المشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.المشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.



٢٧٧٢٧٧

عالقة صكوك اإلجارة بإجارة الموصوف في الذمةعالقة صكوك اإلجارة بإجارة الموصوف في الذمة

لبيــان عالقة عقد إجارة الموصــوف في الذمة بصكوك اإلجــارة أذكر أنواع لبيــان عالقة عقد إجارة الموصــوف في الذمة بصكوك اإلجــارة أذكر أنواع 
صكوك اإلجارة مع تكييفها الفقهي حتى تظهر العالقة بجالء، وفيما يلي بيان ذلك:صكوك اإلجارة مع تكييفها الفقهي حتى تظهر العالقة بجالء، وفيما يلي بيان ذلك:

ا إلى ثالثة أنواع: ا إلى ثالثة أنواع:تنقسم صكوك اإلجارة عمومً تنقسم صكوك اإلجارة عمومً
النوع األول: صكوك ملكية األصول املؤجرة.النوع األول: صكوك ملكية األصول املؤجرة.

تعريفها: تعريفها: 

ا شــائعة في  ا شــائعة في وثائق ذات قيم متســاوية ال تقبل التجزئة، تتداول وتمثل حصصً وثائق ذات قيم متســاوية ال تقبل التجزئة، تتداول وتمثل حصصً
ملك أعيان مؤجرة أو موعود باســتئجارها، مما يخول لمالكهــا حقوق هذه الوثيقة ملك أعيان مؤجرة أو موعود باســتئجارها، مما يخول لمالكهــا حقوق هذه الوثيقة 

ويرتب عليهم مسؤولياتهاويرتب عليهم مسؤولياتها(١).
والتعريف قد أظهر أن تلك الصكوك صكوك ملكية وليست إجارة، وإنما والتعريف قد أظهر أن تلك الصكوك صكوك ملكية وليست إجارة، وإنما أطلق أطلق 
عليها صكوك اإلجارة تغليبًا وليس حقيقة؛ ألن هذه األعيان المملوكة على الشــيوع عليها صكوك اإلجارة تغليبًا وليس حقيقة؛ ألن هذه األعيان المملوكة على الشــيوع 

إنما هي أعيان مؤجرة أو موعود باستئجارهاإنما هي أعيان مؤجرة أو موعود باستئجارها(٢).
مثال ذلكمثال ذلك: تقوم شــركةُ الطيران المالكةُ لطائرة بتأجيرها على شــركة طيران : تقوم شــركةُ الطيران المالكةُ لطائرة بتأجيرها على شــركة طيران 

الخليج لمدة عشرين سنة بأجرة مقدارها عشرون مليون ريال سنويا.الخليج لمدة عشرين سنة بأجرة مقدارها عشرون مليون ريال سنويا.
ينظر: سندات اإلجارة، د. منذر قحف ص٦٣٦٣. ينظر: سندات اإلجارة، د. منذر قحف ص   (١)
ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص٣١٦٣١٦. ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص   (٢)



٢٧٨٢٧٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وتقوم شركة الطيران بتقسيم ملكية هذه الطائرة إلى مليون صك قيمة كل صك وتقوم شركة الطيران بتقسيم ملكية هذه الطائرة إلى مليون صك قيمة كل صك 
ا من مليون جزء من ملكية الطائرة. ا من مليون جزء من ملكية الطائرة.منها مئتا ريال، يمثل كل صك منها جزءً منها مئتا ريال، يمثل كل صك منها جزءً

وعليه فإن حملة الصكوك يســتحقون ما تدفعه شركة طيران الخليج من أجرة وعليه فإن حملة الصكوك يســتحقون ما تدفعه شركة طيران الخليج من أجرة 
نْمُ هذه الطائرة وعليهم غرمها. نْمُ هذه الطائرة وعليهم غرمها.سنوية ويكون لمالك الصكوك غُ سنوية ويكون لمالك الصكوك غُ

التكييف الفقهي:التكييف الفقهي:

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الصورة عقد بيع متكون من:الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الصورة عقد بيع متكون من:
مصدر الصكوك - شركة الطيران المالكة - بائع لعين مؤجرة يملكها.مصدر الصكوك - شركة الطيران المالكة - بائع لعين مؤجرة يملكها.- - 
المكتتبون وهم المشترون لهذه العين.المكتتبون وهم المشترون لهذه العين.- - 
العين المشتراة وهي الطائرة.العين المشتراة وهي الطائرة.- - 
الثمن وهو حصيلة االكتتاب.الثمن وهو حصيلة االكتتاب.- - 

ويكون حملة الصكوك هم شــركاء للشــركة في ملكية العين المؤجرة، لكن ويكون حملة الصكوك هم شــركاء للشــركة في ملكية العين المؤجرة، لكن 
نْمها وعليهم غرمها. نْمها وعليهم غرمها.ملكيتهم على الشيوع، وتكون شركة ملك؛ لهم غُ ملكيتهم على الشيوع، وتكون شركة ملك؛ لهم غُ

حكمها:حكمها:

ال يمنع الفقهاء من بيع العين المؤجرة من غير المســتأجر بشرط أال يؤثر على ال يمنع الفقهاء من بيع العين المؤجرة من غير المســتأجر بشرط أال يؤثر على 
حق المستأجر في استيفاء منفعته من العين، قال البهوتي: «ويجوز بيع العين المؤجرة حق المستأجر في استيفاء منفعته من العين، قال البهوتي: «ويجوز بيع العين المؤجرة 

وال تنفسخ اإلجارة به»وال تنفسخ اإلجارة به»(١).
النوع الثاين: صكوك ملكية منافع األعيان.النوع الثاين: صكوك ملكية منافع األعيان.

سبق بيان أن منفعة العين على قسمين:سبق بيان أن منفعة العين على قسمين:
ونهاية  ونهاية ،   ،٣١٣١/٤ القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٢٨٩٢٨٩/١ الفقه  في  المحرر  وينظر:  الفقه ،  في  المحرر  وينظر:   ،٣٢٣٣٢٣/٢ المربع  الروض  المربع   الروض   (١)

المحتاج المحتاج ٨٠٨٠/٣، والقواعد البن رجب ، والقواعد البن رجب ٤٧٤٧/١. . 



٢٧٩٢٧٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

القسم األولالقسم األول: منفعة عين معينة.: منفعة عين معينة.
والقسم الثانيوالقسم الثاني:  منفعة عين موصوفة في الذمة. :  منفعة عين موصوفة في الذمة. 

وفيما يلي الكالم على صكوك اإلجارة باعتبار هذين القسمين:وفيما يلي الكالم على صكوك اإلجارة باعتبار هذين القسمين:
: صكوك ملكية منفعة العني املعينة: : صكوك ملكية منفعة العني املعينة:أوالً أوالً

ا أن تكون منفعةَ عين معينة، أو منفعة عين موصوفة في الذمة. ا أن تكون منفعةَ عين معينة، أو منفعة عين موصوفة في الذمة.منفعة العين إمَّ منفعة العين إمَّ
ويجعل  متماثلة،  أجزاء  إلى  منفعتها  بتقسيم  معينة  عين  مالك  ويجعل يقوم  متماثلة،  أجزاء  إلى  منفعتها  بتقسيم  معينة  عين  مالك  يقوم  صورتها: صورتها: 
المنفعة  تلك  تمليك  وإجراءات  أحكام  فيه  ل  يفصِّ صكا  األجزاء  تلك  من  جزء  المنفعة لكل  تلك  تمليك  وإجراءات  أحكام  فيه  ل  يفصِّ صكا  األجزاء  تلك  من  جزء  لكل 

وغيرها من أحكام المدة والقيمة، ثم يطرحها لالكتتاب على الناس.وغيرها من أحكام المدة والقيمة، ثم يطرحها لالكتتاب على الناس.
التكييف الفقهي:التكييف الفقهي:

مما سبق يتبين أن هذه الصورة من الصكوك هي عقد إجارة عين معينة، فيكون مما سبق يتبين أن هذه الصورة من الصكوك هي عقد إجارة عين معينة، فيكون 
مصدر الصكوك هو المؤجــر، والمكتتبون في هذه الصورة هم المســتأجرون لهذه مصدر الصكوك هو المؤجــر، والمكتتبون في هذه الصورة هم المســتأجرون لهذه 
العين، وما تمثله الصكوك ملكية منفعة سكنى العين المؤجرة، وحصيلة االكتتاب هي العين، وما تمثله الصكوك ملكية منفعة سكنى العين المؤجرة، وحصيلة االكتتاب هي 
األجرة، وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافع هذه األعيان المؤجرة على الشيوع، األجرة، وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافع هذه األعيان المؤجرة على الشيوع، 

نْمها وعليهم غرمها. نْمها وعليهم غرمها.لهم غُ لهم غُ
حكمها:حكمها:

الذي يظهر - والله أعلم - جــواز تلك الصورة؛ ألنها في حقيقتها عقد إجارة الذي يظهر - والله أعلم - جــواز تلك الصورة؛ ألنها في حقيقتها عقد إجارة 
من مالك لعين معينة بشرط أن تخضع تلك المعاملة لشروط اإلجارة المعينة.من مالك لعين معينة بشرط أن تخضع تلك المعاملة لشروط اإلجارة المعينة.

ا: صكوك ملكية منفعة العني املوصوفة يف الذمة: ا: صكوك ملكية منفعة العني املوصوفة يف الذمة:ثانيً ثانيً

صورتهاصورتها: تقــوم جهة مالكة لعين موصوفة في الذمــة بطرح صكوك تبين فيها : تقــوم جهة مالكة لعين موصوفة في الذمــة بطرح صكوك تبين فيها 
ا، وتوضح مدة االنتفاع  ا دقيقً ا، وتوضح مدة االنتفاع تفاصيل تلك المنفعة، وتصف العين محل االنتفاع وصفً ا دقيقً تفاصيل تلك المنفعة، وتصف العين محل االنتفاع وصفً



٢٨٠٢٨٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وشروطه، ثم تعرضه لالكتتابوشروطه، ثم تعرضه لالكتتاب(١).
مثلمثل أن تقوم شــركة من شركات الســيارات باستصناع ســيارات موصوفة  أن تقوم شــركة من شركات الســيارات باستصناع ســيارات موصوفة 
ــا دقيقًا، ثم تقوم بتمثيل ملكية االنتفاع باســتئجار هذه الســيارات  ــا دقيقًا، ثم تقوم بتمثيل ملكية االنتفاع باســتئجار هذه الســيارات فــي ذمتها وصفً فــي ذمتها وصفً
ا دقيقًا في صكوك متســاوية القيمة وتطرحها لالكتتاب العام، وتبين  ا دقيقًا في صكوك متســاوية القيمة وتطرحها لالكتتاب العام، وتبين الموصوفة وصفً الموصوفة وصفً
فيها جميع الشــروط واألحكام المتعلقة بها؛ كمدة االنتفاع وتاريخ ابتدائه وانتهائه فيها جميع الشــروط واألحكام المتعلقة بها؛ كمدة االنتفاع وتاريخ ابتدائه وانتهائه 

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
التكييف الفقهي:التكييف الفقهي:

مما سبق يظهر لي أن هذه الصورة من صور صكوك ملكية منافع أعيان موصوفة مما سبق يظهر لي أن هذه الصورة من صور صكوك ملكية منافع أعيان موصوفة 
في الذمة، فهي في حقيقتها عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، ويكون مصدرها مؤجر في الذمة، فهي في حقيقتها عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، ويكون مصدرها مؤجر 
منفعة عين موصوفة في الذمة، والمكتتبون في الصكوك هم مســتأجرون لمنافع هذه منفعة عين موصوفة في الذمة، والمكتتبون في الصكوك هم مســتأجرون لمنافع هذه 
العين الموصوفة في الذمة. وحصيلة االكتتاب هي األجرة. وعليه فإن حملة الصكوك العين الموصوفة في الذمة. وحصيلة االكتتاب هي األجرة. وعليه فإن حملة الصكوك 

نْمها وعليهم غرمها. نْمها وعليهم غرمها.يملكون منفعة تلك العين الموصوفة في الذمة فلهم غُ يملكون منفعة تلك العين الموصوفة في الذمة فلهم غُ
حكمها:حكمها:

بناء على ما تقدم من جواز إجارة الموصوف في الذمة فإنه يظهر للباحث جواز بناء على ما تقدم من جواز إجارة الموصوف في الذمة فإنه يظهر للباحث جواز 
إصدار صكوك ملكية منفعة األعيان الموصوفة في الذمة بشــروط إجارة الموصوف إصدار صكوك ملكية منفعة األعيان الموصوفة في الذمة بشــروط إجارة الموصوف 

في الذمة. ومن أهم هذه الشروط:في الذمة. ومن أهم هذه الشروط:
أن تكون العين المؤجرة مما ينضبط بالوصف. أن تكون العين المؤجرة مما ينضبط بالوصف.-   -١

ا مجليًا يدفع الجهالة والغرر. وصف العين المؤجرة وصفً ا مجليًا يدفع الجهالة والغرر.-  وصف العين المؤجرة وصفً  -٢
تحديد موعد استيفاء العين المؤجرة. تحديد موعد استيفاء العين المؤجرة.-   -٣

ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص٣٣٠٣٣٠. ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص   (١)



٢٨١٢٨١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

النوع الثالث: صكوك ملكية منافع األعامل (اخلدمات):النوع الثالث: صكوك ملكية منافع األعامل (اخلدمات):
وتكون بتحويل خدمة أو عمل من جهة معينة أو موصوفة في الذمة إلى صكوك وتكون بتحويل خدمة أو عمل من جهة معينة أو موصوفة في الذمة إلى صكوك 

متساوية القيمة، لها خصائص األوراق المالية وسماتهامتساوية القيمة، لها خصائص األوراق المالية وسماتها(١).
وهي على ضربين:وهي على ضربين:

: صكوك ملكية خدمات جهة معينة. : صكوك ملكية خدمات جهة معينة.أوالً أوالً

صورتهاصورتها: أن تقوم جهة بتمثيل خدماتها على شــكل صكوك، فيها وصف دقيق : أن تقوم جهة بتمثيل خدماتها على شــكل صكوك، فيها وصف دقيق 
محكم منضبط لحصة شائعة مقدرة من خدماتها، ثم تطرحها لالكتتاب العام، فيكون محكم منضبط لحصة شائعة مقدرة من خدماتها، ثم تطرحها لالكتتاب العام، فيكون 

ا لحصة مشاعة من خدمات هذه الجهة. ا لحصة مشاعة من خدمات هذه الجهة.المكتتب في صك من هذه الصكوك مالكً المكتتب في صك من هذه الصكوك مالكً
التكييف الفقهي:التكييف الفقهي:

بعد تأمل الصورة فإنه يظهر للباحث أنها عقد إجارة من قبيل إجارة األشخاص، بعد تأمل الصورة فإنه يظهر للباحث أنها عقد إجارة من قبيل إجارة األشخاص، 
ويكون مصدر هذه الصكوك هو األجير، والمكتتبون هم مستأجرون لهذه الخدمات، ويكون مصدر هذه الصكوك هو األجير، والمكتتبون هم مستأجرون لهذه الخدمات، 
وحصيلة االكتتاب هي األجرة. وعليه فإن حملة الصكوك يملكون الخدمة المبينة في وحصيلة االكتتاب هي األجرة. وعليه فإن حملة الصكوك يملكون الخدمة المبينة في 

الصك بتفصيالتها.الصك بتفصيالتها.
حكمها:حكمها:

يظهر للباحث جواز هذه الصورة؛ ألنها عقد إجارة األشــخاص، وقد ســبق يظهر للباحث جواز هذه الصورة؛ ألنها عقد إجارة األشــخاص، وقد ســبق 
بيان جوازها، شريطة أن تتوافر جميع شروط عقد اإلجارة الواردة على عمل في جهة بيان جوازها، شريطة أن تتوافر جميع شروط عقد اإلجارة الواردة على عمل في جهة 

معينة.معينة.
ا: صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة يف الذمة: ا: صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة يف الذمة:ثانيً ثانيً

ا منضبطًا  ا دقيقً ا منضبطًا : أن تقوم شــركة بتحويل خدمات موصوفة وصفً ا دقيقً صورتهاصورتها: أن تقوم شــركة بتحويل خدمات موصوفة وصفً
ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص٣٣٣٣٣٣. ينظر: صكوك اإلجارة د. حامد ميرة ص   (١)



٢٨٢٢٨٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

إلى صكوك متساوية القيمة، وتكون مستحقة االستيفاء في مواعيد مستقبلية إلى صكوك متساوية القيمة، وتكون مستحقة االستيفاء في مواعيد مستقبلية محددة، محددة، 
ثم تقوم بطرح هذه الصكوك لالكتتاب العام.ثم تقوم بطرح هذه الصكوك لالكتتاب العام.

مثــل مثــل أن تقوم مؤسســة تعليمية بطرح صكوك متســاوية القيمة، يمثل كل أن تقوم مؤسســة تعليمية بطرح صكوك متســاوية القيمة، يمثل كل 
ا  ا صك منها منفعة تعليم لمدة عشــرين ســاعة، ويتم تحديد هذه المنفعة تحديدً صك منها منفعة تعليم لمدة عشــرين ســاعة، ويتم تحديد هذه المنفعة تحديدً
نافيًــا للجهالة والغرر والنزاع، كأن تحدد مجموعة من الكليات يمكن الدراســة نافيًــا للجهالة والغرر والنزاع، كأن تحدد مجموعة من الكليات يمكن الدراســة 
فيها بمنفعة هذه الصكوك. وتكون منفعة هذه الســاعات مستحقة ابتداء من وقت فيها بمنفعة هذه الصكوك. وتكون منفعة هذه الســاعات مستحقة ابتداء من وقت 

كذا إلى وقت كذا.كذا إلى وقت كذا.
التكييف الفقهي: التكييف الفقهي: 

مما ســبق يظهر لي أن هذا النوع من صكوك ملكية منافع أعمال موصوفة في مما ســبق يظهر لي أن هذا النوع من صكوك ملكية منافع أعمال موصوفة في 
الذمة، فهي في حقيقتها عقد إجارة على عمل في الذمة، فيكون مصدر هذه الصكوك الذمة، فهي في حقيقتها عقد إجارة على عمل في الذمة، فيكون مصدر هذه الصكوك 
مؤجر عمل في الذمة، والمكتتبون مســتأجرون لمنافع أعمــال في الذمة، وحصيلة مؤجر عمل في الذمة، والمكتتبون مســتأجرون لمنافع أعمــال في الذمة، وحصيلة 
االكتتاب هي األجــرة. وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافــع أعمال في الذمة، االكتتاب هي األجــرة. وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافــع أعمال في الذمة، 

حسب الشروط والتفصيالت الواردة في الصك. حسب الشروط والتفصيالت الواردة في الصك. 
حكمها:حكمها:

بناء على ما تقــدم من جواز إجارة العمل في الذمة فإنــه يظهر للباحث جواز بناء على ما تقــدم من جواز إجارة العمل في الذمة فإنــه يظهر للباحث جواز 
إصدار صكوك ملكية منفعة خدمات موصوفة في الذمة بشروطها المعروفة.إصدار صكوك ملكية منفعة خدمات موصوفة في الذمة بشروطها المعروفة.
مسألة: حكم تداول صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة:مسألة: حكم تداول صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة:

تداول هذه الصكوك إما أن يكون قبل تحديــد العين المؤجرة، وإما أن يكون تداول هذه الصكوك إما أن يكون قبل تحديــد العين المؤجرة، وإما أن يكون 
بعد تحديدها.بعد تحديدها.

: قبل حتديد العني املؤجرة والتمكني من االنتفاع هبا: : قبل حتديد العني املؤجرة والتمكني من االنتفاع هبا:أوالً أوالً

ا  ا موصوفً ا سـبق فـي مبحـث تصـرف المسـتأجر فـي العيـن المؤجـرة تأجيـرً ا موصوفً سـبق فـي مبحـث تصـرف المسـتأجر فـي العيـن المؤجـرة تأجيـرً



٢٨٣٢٨٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

فـي الذمـة بيان أن المسـتأجر يتصرف فـي العين المؤجـرة قبل تحديدهـا والتمكين فـي الذمـة بيان أن المسـتأجر يتصرف فـي العين المؤجـرة قبل تحديدهـا والتمكين 
مـن االنتفـاع بهـا وفـق ضوابـط بيع المسـلم فيـه قبل قبضـه من غيـر المسـلم إليه، مـن االنتفـاع بهـا وفـق ضوابـط بيع المسـلم فيـه قبل قبضـه من غيـر المسـلم إليه، 
وترجـح أنـه يجـوز لـه أن يتصـرف فيهـا بمثل األجـرة أو دونهـا حتـى ال تدخل في وترجـح أنـه يجـوز لـه أن يتصـرف فيهـا بمثل األجـرة أو دونهـا حتـى ال تدخل في 

ربح مـا لـم يضمن.ربح مـا لـم يضمن.
وعليــه فالذي يظهر للباحث - والله أعلــم - عدم جواز تداول صكوك منافع وعليــه فالذي يظهر للباحث - والله أعلــم - عدم جواز تداول صكوك منافع 
األعيان الموصوفة في العين قبل تحديد العين محل االنتفاع وتمكين المســتأجر من األعيان الموصوفة في العين قبل تحديد العين محل االنتفاع وتمكين المســتأجر من 

االنتفاع إال وفق ضوابط بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير المسلم إليهاالنتفاع إال وفق ضوابط بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير المسلم إليه(١).
وقــد رجح هذا القول نــدوة الصكوك اإلســالمية التي نظمهــا مجمع الفقه وقــد رجح هذا القول نــدوة الصكوك اإلســالمية التي نظمهــا مجمع الفقه 

اإلسالمي، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب في جدةاإلسالمي، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب في جدة(٢).
ا: بعد حتديد العني املؤجرة والتمكني من االنتفاع هبا: ا: بعد حتديد العني املؤجرة والتمكني من االنتفاع هبا:ثانيً ثانيً

إذا حددت العين محل االنتفاع، ومكن المســتأجر من االنتفاع بها، فيجوز تداول إذا حددت العين محل االنتفاع، ومكن المســتأجر من االنتفاع بها، فيجوز تداول 
الصكوك في هذه الحال، حتى لو لم يقبض المستأجر العين؛ بناء على ترجيح الباحث جواز الصكوك في هذه الحال، حتى لو لم يقبض المستأجر العين؛ بناء على ترجيح الباحث جواز 

إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها مع التمكين من االنتفاع بهاإجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها مع التمكين من االنتفاع بها(٣).

ينظر تفصيل هذا في ص٢٢٠٢٢٠ -  - ٢٢٦٢٢٦ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر تفصيل هذا في ص   (١)
ينظر: صكوك منافع األعيان الموصوفة في الذمة، لـ: د. حامد ميرة - بحث مقدم لمجمع  ينظر: صكوك منافع األعيان الموصوفة في الذمة، لـ: د. حامد ميرة - بحث مقدم لمجمع    (٢)

الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة العشرون. الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة العشرون. 
ينظر تفصيل هذا في ص٢٢٩٢٢٩ -  - ٢٣١٢٣١ من هذا البحث.  من هذا البحث.  ينظر تفصيل هذا في ص   (٣)



٢٨٤٢٨٤



٢٨٥٢٨٥

دراسة تطبيقية دراسة تطبيقية 
ألحد عقود صكوك إجارة الموصوف في الذمةألحد عقود صكوك إجارة الموصوف في الذمة

إن مـن أبـرز منتجـات صكـوك إجـارة الموصـوف فـي الذمـة مـا أصدرتـه إن مـن أبـرز منتجـات صكـوك إجـارة الموصـوف فـي الذمـة مـا أصدرتـه 
شـركة إماراتيـة، والـذي سـيكون محل دارسـة تطبيقية فـي هذا المبحـث من خالل شـركة إماراتيـة، والـذي سـيكون محل دارسـة تطبيقية فـي هذا المبحـث من خالل 

اآلتية: اآلتية:النقـاط  النقـاط 
رشح هيكلة الصك:رشح هيكلة الصك:

: : أطراف العالقة إمجاالً :أوالً : أطراف العالقة إمجاالً أوالً

المستثمرين  عموم  وهم  المستثمرين :  عموم  وهم   :(Certificates HoldersCertificates Holders) الصكوك  حملة  الصكوك -  حملة   -١
الذين سيدفعون األموال لشراء الصكوك.الذين سيدفعون األموال لشراء الصكوك.

ر (the Issuer)(the Issuer): (شركة (أ) للتمويل)، وهي شركة ذات غرض : (شركة (أ) للتمويل)، وهي شركة ذات غرض  المصدِ ر -  المصدِ  -٢
منها  والغرض  منها ،  والغرض   ،(Cayman Islands)(Cayman Islands) كايمان  جزر  في  أسست  كايمان خاص  جزر  في  أسست  خاص 

ر رتمثيل حملة الصكوك، وكذلك تحجيم المخاطر على المصدِ تمثيل حملة الصكوك، وكذلك تحجيم المخاطر على المصدِ
شركة (ب): وهي شركة مساهمة إماراتية، وجدير بالتنبيه أن اإلصدار  شركة (ب): وهي شركة مساهمة إماراتية، وجدير بالتنبيه أن اإلصدار -   -٣

ل في األصل لتمويلها. يكِ ل في األصل لتمويلها.إنما هُ يكِ إنما هُ
ومدير  اإلصدار،  كمدير  عدة؛  فرعية  تعاقدية  أطراف  على  اإلصدار  اشتمل  ومدير   اإلصدار،  كمدير  عدة؛  فرعية  تعاقدية  أطراف  على  اإلصدار  اشتمل   

الدفعات، وغيرها من الجهات غير األصيلة في اإلصدار.الدفعات، وغيرها من الجهات غير األصيلة في اإلصدار.



٢٨٦٢٨٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا: توصيف خطوات اهليكلة: ا: توصيف خطوات اهليكلة:ثانيً ثانيً

بعد قراءة متأملة لنشــرة اإلصدار المفصلة يمكــن إيجاز هيكلة هذا اإلصدار بعد قراءة متأملة لنشــرة اإلصدار المفصلة يمكــن إيجاز هيكلة هذا اإلصدار 
وفق اآلتي:وفق اآلتي:

ر (the Issuer)(the Issuer)» بإصدار الصكوك وبيعها على المستثمرين » بإصدار الصكوك وبيعها على المستثمرين  يقوم «المصدِ ر -  يقوم «المصدِ  -١
«حملة الصكوك». قيمة الصكوك «حملة الصكوك». قيمة الصكوك ١٠٠١٠٠ مليون دوالر. مليون دوالر.

في  االكتتاب  حصيلة  النقدية  المبالغ  في »  االكتتاب  حصيلة  النقدية  المبالغ   «(the Issuer)(the Issuer) ر  «المصدِ يستلم  ر -  «المصدِ يستلم   -٢
الصكوك من المستثمرين.الصكوك من المستثمرين.

ر (the Issuerthe Issuer)» حصيلة االكتتاب لـ «شركة (ب)» كثمن » حصيلة االكتتاب لـ «شركة (ب)» كثمن  يدفع «المصدِ ر -  يدفع «المصدِ  -٣
المصانع  تلك  ملكية  (ب)  شركة  وتنقل  الموجودة.  المصانع  المصانع لشراء  تلك  ملكية  (ب)  شركة  وتنقل  الموجودة.  المصانع  لشراء 

لشركة (أ) للتمويل.لشركة (أ) للتمويل.
كثمن  كثمن »   «(the Issuerthe Issuer) ر  «المصدِ من  النقدي  المبلغ  (أ)»  «شركة  تستلم  ر -  «المصدِ من  النقدي  المبلغ  (أ)»  «شركة  تستلم   -٤

لبيع المصانع الموجودة. لبيع المصانع الموجودة. 
تستأجر شركة (ب) تلك المصانع من شركة (أ) للتمويل بصفتها وكيلة  تستأجر شركة (ب) تلك المصانع من شركة (أ) للتمويل بصفتها وكيلة -   -٥
حملة  على  توزع  دورية  إيجارات  بدفع  وتقوم  الصكوك،  حملة  حملة عن  على  توزع  دورية  إيجارات  بدفع  وتقوم  الصكوك،  حملة  عن 

الصكوك.الصكوك.
اشتملت  فقد  القائمة  األصول  واستئجار  شراء  عقد  إلى  باإلضافة  اشتملت -  فقد  القائمة  األصول  واستئجار  شراء  عقد  إلى  باإلضافة   -٦
الهيكلة كذلك على أن تقوم شركة (ب) وشركة (أ) للتمويل (باعتبارها الهيكلة كذلك على أن تقوم شركة (ب) وشركة (أ) للتمويل (باعتبارها 
خمس  لمدة  مستقبلية  إيجار  عقود  بإبرام  الصكوك)  لحملة  خمس ممثالً  لمدة  مستقبلية  إيجار  عقود  بإبرام  الصكوك)  لحملة  ممثالً 
سنوات خاصة بأجهزة سيتم تصنيعها في المستقبل، ويترتب على ذلك سنوات خاصة بأجهزة سيتم تصنيعها في المستقبل، ويترتب على ذلك 
أن تقوم أن تقوم شركة (ب) بدفع قيمة اإليجارات المقدمة هذه بموجب تعهد شركة (ب) بدفع قيمة اإليجارات المقدمة هذه بموجب تعهد 
هذه  تصنيع  يتم  لم  إذا  أنه  على  المستقبلية،  التبريد  أجهزة  هذه باستئجار  تصنيع  يتم  لم  إذا  أنه  على  المستقبلية،  التبريد  أجهزة  باستئجار 



٢٨٧٢٨٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ا للمواصفات الواردة في عقد اإليجار  ا للمواصفات الواردة في عقد اإليجار الحصول عليها طبقً األجهزة أو األجهزة أو الحصول عليها طبقً
بحلول تاريخ معين فستقوم شركة (أ) للتمويل بإعادة مبالغ اإليجار.بحلول تاريخ معين فستقوم شركة (أ) للتمويل بإعادة مبالغ اإليجار.

على  التبريد  وحدات  للتمويل  شركة (أ)  تبيع  اإلجارة  مدة  انقضاء  بعد  على -  التبريد  وحدات  للتمويل  شركة (أ)  تبيع  اإلجارة  مدة  انقضاء  بعد   -٧
شركة (ب) دون أن يكون هناك خيار لحملة الصكوك.شركة (ب) دون أن يكون هناك خيار لحملة الصكوك.

ا: احلكم الرشعي عىل اإلصدار: ا: احلكم الرشعي عىل اإلصدار:ثالثً ثالثً

يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - تحريم هذا اإلصدار، وذلك لما يأتي:يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - تحريم هذا اإلصدار، وذلك لما يأتي:
من  ضرب  هي  إنما  الموضحة  بالصيغة  اإلجارة  صكوك  أن  من :  ضرب  هي  إنما  الموضحة  بالصيغة  اإلجارة  صكوك  أن  األول:  الدليل  األول  الدليل   
وذهب  تحريمها،  على  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  نص  التي  المحرمة  العينة  وذهب ضروب  تحريمها،  على  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  نص  التي  المحرمة  العينة  ضروب 
اإلجارة  صكوك  أن  ذلك  وبيان  ومنعها؛  تحريمها  إلى  العلم  أهل  اإلجارة جماهير  صكوك  أن  ذلك  وبيان  ومنعها؛  تحريمها  إلى  العلم  أهل  جماهير 
من  تتألف  ومترابطة  متكاملة  عقدية  منظومة  عن  عبارة  السابق  من بالوصف  تتألف  ومترابطة  متكاملة  عقدية  منظومة  عن  عبارة  السابق  بالوصف 
عقود ووعود عدة متسلسلة ومتتابعة على وجه ال يقبل التفكيك والتجزئة عقود ووعود عدة متسلسلة ومتتابعة على وجه ال يقبل التفكيك والتجزئة 

صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدد.صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدد.
نص  معاملةٍ  صور  من  صورةً  هذا  اإلجارة  عقد  صك  يعد  نص :  معاملةٍ  صور  من  صورةً  هذا  اإلجارة  عقد  صك  يعد  الثاني:  الدليل  الثاني  الدليل   
والمالكية  والمالكية ،  الشافعية(٢)،  وبعض  الشافعية،  وبعض  الحنفية(١)،  متقدمو   - العلم  أهل  الحنفيةجماهير  متقدمو   - العلم  أهل  جماهير 
على المذهب عندهمعلى المذهب عندهم(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤) - على تحريمها وإبطالها، والتشنيع  - على تحريمها وإبطالها، والتشنيع 
الثنيا،  بيع  والمالكية:  الوفاء،  ببيع  الحنفية:  يسميها  ما  وهي  مرتكبها،  الثنيا، على  بيع  والمالكية:  الوفاء،  ببيع  الحنفية:  يسميها  ما  وهي  مرتكبها،  على 
والشافعية: بيع العهدة، والحنابلة: بيع األمانة، وتُسمى بأسماء أخر كبيع والشافعية: بيع العهدة، والحنابلة: بيع األمانة، وتُسمى بأسماء أخر كبيع 

الرجاء ... وغيره.الرجاء ... وغيره.
ينظر: تبيين الحقائق ١٨٣١٨٣/٥. ينظر: تبيين الحقائق    (١)

ينظر: الفتاو الفقهية الكبر البن حجر الهيتمي ١٥٧١٥٧/٢. .  ينظر: الفتاو الفقهية الكبر البن حجر الهيتمي    (٢)
ينظر: مواهب الجليل للحطاب ٣٧٤٣٧٤/٤. .  ينظر: مواهب الجليل للحطاب    (٣)

ينظر: كشاف القناع للبهوتي ١٤٩١٤٩/٣. .  ينظر: كشاف القناع للبهوتي    (٤)



٢٨٨٢٨٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

لــة ما قاله أهل العلم في المراد بهــا: أن يتواطأ طرفان على أن يقرض  لــة ما قاله أهل العلم في المراد بهــا: أن يتواطأ طرفان على أن يقرض ومحصِّ ومحصِّ
ا من المال، على أن يدفع المقترض عينًا - كعقار - إلى المقرِض  ا من المال، على أن يدفع المقترض عينًا - كعقار - إلى المقرِض أحدهما اآلخر مبلغً أحدهما اآلخر مبلغً

ينتفع بها أو بغلَّتها حتى يرد المقترض ما اقترضه.ينتفع بها أو بغلَّتها حتى يرد المقترض ما اقترضه.
هذا وإن صكوك اإلجارة محل الدراســة ينطبق عليها هذا الحكم وزيادة؛ هذا وإن صكوك اإلجارة محل الدراســة ينطبق عليها هذا الحكم وزيادة؛ 
وذلك ألن مصدر الصكوك فــي حقيقة األمر قد أخذ من المكتتبين في الصكوك وذلك ألن مصدر الصكوك فــي حقيقة األمر قد أخذ من المكتتبين في الصكوك 
ا، وأعطاهم عينًا ينتفعون بغلَّتها، حتى يرد المبلغ إليهم بعد خمس ســنوات.  ا، وأعطاهم عينًا ينتفعون بغلَّتها، حتى يرد المبلغ إليهم بعد خمس ســنوات. مبلغً مبلغً
إال إن صكــوك اإلجارة قد زادت علــى ذلك بأن مُصدِر الصكــوك هو من قام إال إن صكــوك اإلجارة قد زادت علــى ذلك بأن مُصدِر الصكــوك هو من قام 

باستئجار هذه العين ودفع أجرتها.باستئجار هذه العين ودفع أجرتها.



المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني)المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني)

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: تعريف المشاركة في الوقت.: تعريف المشاركة في الوقت.- - 
الموصوف - -  إجارة  بعقد  الوقت  في  المشاركة  عقد  عالقة  الموصوف :  إجارة  بعقد  الوقت  في  المشاركة  عقد  عالقة  الثاني:  الثانيالمبحث  المبحث 

في الذمة.في الذمة.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقت.: دراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقت.- - 



٢٩٠٢٩٠



٢٩١٢٩١

تعريف المشاركة في الوقتتعريف المشاركة في الوقت

تعريف املشاركة يف الوقت:تعريف املشاركة يف الوقت:
المشــاركة لغةالمشــاركة لغة: زنة مفاعلة من شارك، يقال: شارك أحدهما اآلخر، إذا صار له : زنة مفاعلة من شارك، يقال: شارك أحدهما اآلخر، إذا صار له 
ا له في عبد»(١)  كً رْ ا له في عبد»«من أعتق شِ كً رْ ك هو النصيب، ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من أعتق شِ ــرْ ك هو النصيب، ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: معه نصيب، والشِّ ــرْ معه نصيب، والشِّ

ا(٢). ا ومشاركً ، ومنه الشرك، وهو أن يجعل لله شريكً انصيبًا وحصةً ا ومشاركً ، ومنه الشرك، وهو أن يجعل لله شريكً أي أي نصيبًا وحصةً
ا عــن معناها اللغوي،  ا عــن معناها اللغوي، : ال تخرج المشــاركة اصطالحً ا: ال تخرج المشــاركة اصطالحً اوالمشــاركة اصطالحً والمشــاركة اصطالحً
فهي تدور حول اشــتراك اثنين في عمل، ومنها الشركات، كشركات الوجوه واألبدان فهي تدور حول اشــتراك اثنين في عمل، ومنها الشركات، كشركات الوجوه واألبدان 

وغيرها. فالشركة اصطالحًا: هي االجتماع في استحقاقٍ أو تصرفوغيرها. فالشركة اصطالحًا: هي االجتماع في استحقاقٍ أو تصرف(٣).
ا:  ا: عقد املشاركة يف الوقت اصطالحً عقد املشاركة يف الوقت اصطالحً

تنوعت تعريفات الباحثين لعقد المشاركة في الوقت، ومنها:تنوعت تعريفات الباحثين لعقد المشاركة في الوقت، ومنها:
من  شاليه،  شقة،  (جناح،  دة  حْ وِ منفعة  أو  رقبة  ملكية  شراء  على  تقوم  معاملة  من -  شاليه،  شقة،  (جناح،  دة  حْ وِ منفعة  أو  رقبة  ملكية  شراء  على  تقوم  معاملة   -١
زمنية  لمدة  المفروشة)  والشقق  والفنادق،  السياحية،  المنتجعات  زمنية وحدات  لمدة  المفروشة)  والشقق  والفنادق،  السياحية،  المنتجعات  وحدات 
ا  عبدً أعتق  إذا  باب  العتق،  كتاب  ا )،  عبدً أعتق  إذا  باب  العتق،  كتاب   ،(٢٣٨٥٢٣٨٥) ) ٨٩٢٨٩٢/٢ صحيحه  في  البخاري  أخرجه  صحيحه   في  البخاري  أخرجه   (١)
كتاب  كتاب )،   ،(١٥٠١١٥٠١)  )  ١١٣٩١١٣٩/٢ صحيحه  في  ومسلم  الشركاء،  بين  أمة  أو  اثنين  صحيحه بين  في  ومسلم  الشركاء،  بين  أمة  أو  اثنين  بين 

العتقالعتق. . 
ينظر: لسان العرب ٤٤٨٤٤٨/١٠١٠، والمحكم والمحيط األعظم ، والمحكم والمحيط األعظم ٦٨٥٦٨٥/٦. ينظر: لسان العرب    (٢)

ينظر: المغني ٣/٥. ينظر: المغني    (٣)



٢٩٢٢٩٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أسبوع أو مضاعفاته، في كل سنة من السنوات المتفق عليهاأسبوع أو مضاعفاته، في كل سنة من السنوات المتفق عليها(١).
ويؤخذ على هذا التعريف:ويؤخذ على هذا التعريف:- - 

في  المتبع  للمنهج  منافٍ  وهذا  التعريف،  يطيل  مما  األمثلة  من  اإلكثار  في أ-  المتبع  للمنهج  منافٍ  وهذا  التعريف،  يطيل  مما  األمثلة  من  اإلكثار  أ- 
التعريفات والحدود.التعريفات والحدود.

ذكر أن المدة أسبوع فأكثر مع أنها قد تكون أقل(٢). ذكر أن المدة أسبوع فأكثر مع أنها قد تكون أقلب-  ب- 
هـو عقـد علـى تملك حصص شـائعة، إمـا على سـبيل الشـراء لعيـن معلومة  هـو عقـد علـى تملك حصص شـائعة، إمـا على سـبيل الشـراء لعيـن معلومة -   -٢
علـى الشـيوع، أو على سـبيل االسـتئجار لمنافع عيـن معلومة لمـدد متعاقبة، علـى الشـيوع، أو على سـبيل االسـتئجار لمنافع عيـن معلومة لمـدد متعاقبة، 
أو االسـتئجار لمنافـع عيـن معلومـة لفتـرة مـا؛ بحيـث يتـم االنتفـاع بالعيـن أو االسـتئجار لمنافـع عيـن معلومـة لفتـرة مـا؛ بحيـث يتـم االنتفـاع بالعيـن 
المملوكـة أو المنفعـة المسـتأجرة بالمهايـأة الزمانيـة، أو المهايـأة المكانيـة، المملوكـة أو المنفعـة المسـتأجرة بالمهايـأة الزمانيـة، أو المهايـأة المكانيـة، 
مـع مـع تطبيـق خيـار التعييـن فـي بعـض الحـاالت الختصـاص كل منهـم بفترة تطبيـق خيـار التعييـن فـي بعـض الحـاالت الختصـاص كل منهـم بفترة 

محـددة(٣). محـددةزمنية  زمنية 
ويؤخذ على هذا التعريف:ويؤخذ على هذا التعريف:- - 

التطويل وهو معيب في التعريفات. التطويل وهو معيب في التعريفات.أ-  أ- 
إكثاره من التفصيل في التعريف. إكثاره من التفصيل في التعريف.ب-  ب- 

اإلكثار من حرف العطف.  اإلكثار من حرف العطف. ج-  ج- 
ينظر: بحث المشاركة د. رفيق المصري مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي.  ينظر: بحث المشاركة د. رفيق المصري مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي.    (١)

ينظر: عقد المشاركة في الوقت؛ صوره وأحكامه للباحث زيد الشثري ص٢٦٢٦. ينظر: عقد المشاركة في الوقت؛ صوره وأحكامه للباحث زيد الشثري ص   (٢)
الصادر  الصادر ،   ،(time sharingtime sharing) الزمني  التملك  عقد  بشأن  الزمني )  التملك  عقد  بشأن   (١٨١٨/٨)  )  ١٧٠١٧٠ رقم  قرار  ينظر:  رقم   قرار  ينظر:   (٣)
في  المنعقد  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  عن  المنبثق  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  في عن  المنعقد  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  عن  المنبثق  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عن 
١٤٢٨١٤٢٨هـ، هـ،  اآلخرة   جماد اآلخرة    جماد  ٢٩٢٩ إلى  إلى    ٢٤٢٤ من  بوتراجايا (ماليزيا)  في  عشرة  الثامنة  من دورته  بوتراجايا (ماليزيا)  في  عشرة  الثامنة  دورته 

الموافق الموافق ٩ إلى  إلى ١٣١٣ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٧٢٠٠٧ م.  م. 



٢٩٣٢٩٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

هو عقد يتم به شراء ملكية عين أو منفعة مؤقتة لمدة محددة أو مشاعة في وحدة  هو عقد يتم به شراء ملكية عين أو منفعة مؤقتة لمدة محددة أو مشاعة في وحدة -   -٣
معينة بعقار محدد قابلٍ لمبادلته بعقار آخر أحيانًامعينة بعقار محدد قابلٍ لمبادلته بعقار آخر أحيانًا(١).

يرد على هذا التعريف الطول النسبي في التعريف مع إمكان اختصاره، وكذلك  يرد على هذا التعريف الطول النسبي في التعريف مع إمكان اختصاره، وكذلك      
عدم وضوحه وصعوبة فهمه.عدم وضوحه وصعوبة فهمه.

التعريف المختار لعقد المشاركة بالوقت أنه:  التعريف المختار لعقد المشاركة بالوقت أنه: -   -٤
عقد على عينٍ أو منفعةِ عينٍ معينة أو موصوفة في الذمة، لمدة محددة.عقد على عينٍ أو منفعةِ عينٍ معينة أو موصوفة في الذمة، لمدة محددة.

رشح التعريف وبيان حمرتزاته:رشح التعريف وبيان حمرتزاته:

على عينعلى عين: يشمل صورة البيع في عقد المشاركة؛ ألن عقد المشاركة إما بيع : يشمل صورة البيع في عقد المشاركة؛ ألن عقد المشاركة إما بيع   
أو إجارة.أو إجارة.

أو منفعة عينأو منفعة عين: يشمل صورة اإلجارة في عقد المشاركة.: يشمل صورة اإلجارة في عقد المشاركة.  
معينة أو موصوفة في الذمةمعينة أو موصوفة في الذمة: أي أن العين قد تكون معينة محددة وقد تكون موصوفة : أي أن العين قد تكون معينة محددة وقد تكون موصوفة   

في الذمة.في الذمة.
لمدة محددةلمدة محددة: قيد لتبيين أن العقد ال بد فيه من تحديد المدة؛ لالحتراز عن جهالتها : قيد لتبيين أن العقد ال بد فيه من تحديد المدة؛ لالحتراز عن جهالتها   

المبطلة للعقد.المبطلة للعقد.
:(Time Share)(Time Share) نشأة عقد املشاركة يف الوقت نشأة عقد املشاركة يف الوقت

بدأ العمل بعقد المشاركة في الوقت في فرنسا سنة بدأ العمل بعقد المشاركة في الوقت في فرنسا سنة ١٩٦٦١٩٦٦م(٢) في رياضة التزلج  في رياضة التزلج 
بجبال األلب؛ حيث كان يقوم مالك المكان بإجارته على شخص واحد مدة الموسم، بجبال األلب؛ حيث كان يقوم مالك المكان بإجارته على شخص واحد مدة الموسم، 

ينظر: عقد المشاركة لزيد الشثري ص٢٧٢٧. ينظر: عقد المشاركة لزيد الشثري ص   (١)
الدين  صالح  مصر،  في  منظمتها  وإدارة  للسياحة  الدولية  االتجاهات  في  دراسات  ينظر:  الدين   صالح  مصر،  في  منظمتها  وإدارة  للسياحة  الدولية  االتجاهات  في  دراسات  ينظر:   (٢)

عبد الوهاب صعبد الوهاب ص١٠٧١٠٧.



٢٩٤٢٩٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ثم ظهر له أن يؤجره بطريقة المشــاركة في الوقت، ثم انتقلت الفكرة لشمال أمريكا ثم ظهر له أن يؤجره بطريقة المشــاركة في الوقت، ثم انتقلت الفكرة لشمال أمريكا 
عــام عــام ١٩٦٩١٩٦٩م(١) في هاواي، وكانت أول وثيقة عــام  في هاواي، وكانت أول وثيقة عــام ١٩٧٣١٩٧٣م في ليك تاو، ثم انتقلت م في ليك تاو، ثم انتقلت 
تلك الفكرة للمســاكن الجماعيــة، ومن ثم للعمليات الضخمــة حتى صار التملك تلك الفكرة للمســاكن الجماعيــة، ومن ثم للعمليات الضخمــة حتى صار التملك 
الزمني صناعة رائجة وصل رأس مالها تســعة باليين وأربع مئة ألف دوالر أمريكي، الزمني صناعة رائجة وصل رأس مالها تســعة باليين وأربع مئة ألف دوالر أمريكي، 

وانتشر فيما يقرب من مئة دولة.وانتشر فيما يقرب من مئة دولة.
ا وازدهرت  ـًـا كبيرً ا وازدهرت  وفي العالم العربــي لقي ذلك النوع من المعامالت رواج ـًـا كبيرً  وفي العالم العربــي لقي ذلك النوع من المعامالت رواج
ا المقبلة ما يقرب  ا المقبلة ما يقرب شــركاته، فيتوقع أن تنفق دول الخليج وحدها خالل اثني عشر عامً شــركاته، فيتوقع أن تنفق دول الخليج وحدها خالل اثني عشر عامً
من اثني عشر مليار دوالر سنويا على وحدات سكنية سياحية مملوكة بنظام المشاركة من اثني عشر مليار دوالر سنويا على وحدات سكنية سياحية مملوكة بنظام المشاركة 

في الوقتفي الوقت(٢).
مميزات وسلبيات عقد املشاركة يف الوقت:مميزات وسلبيات عقد املشاركة يف الوقت:

: مميزات عقد المشاركة في الوقت: أوالً : مميزات عقد المشاركة في الوقت:  أوالً  
يتميز عقد المشاركة في الوقت بمميزات عدة، منها:يتميز عقد المشاركة في الوقت بمميزات عدة، منها:

يؤدي لتوزيع إشغال الوحدات السكنية على مدار العام مما يمنع التكتل  يؤدي لتوزيع إشغال الوحدات السكنية على مدار العام مما يمنع التكتل -   -١
الزمني في وقت واحد.الزمني في وقت واحد.

من المصادر المهمة في االستثمارات السياحية. من المصادر المهمة في االستثمارات السياحية.-   -٢
ضمان تسويق الوحدات السكنية للشركة المنتجة لمدة طويلة مما يحرك  ضمان تسويق الوحدات السكنية للشركة المنتجة لمدة طويلة مما يحرك -   -٣

عجلة االقتصاد مع االستفادة من المبالغ المالية.عجلة االقتصاد مع االستفادة من المبالغ المالية.
ا في شركة عالمية  يعطي فرصة أكبر للتنقل بين أكثر من بلد إذا كان عضوً ا في شركة عالمية -  يعطي فرصة أكبر للتنقل بين أكثر من بلد إذا كان عضوً  -٤

تقوم بهذا النشاط.تقوم بهذا النشاط.
ينظر: عقد التملك الزمني. د. عبد الوهاب أبو سليمان ص٢. ينظر: عقد التملك الزمني. د. عبد الوهاب أبو سليمان ص   (١)

ينظر: صحيفة الرياض ٢٧٢٧-٧-١٤٢٨١٤٢٨ هـ عدد ( هـ عدد (١٤٢٧٩١٤٢٧٩).). ينظر: صحيفة الرياض    (٢)



٢٩٥٢٩٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

يعطي فرصة لكل المستويات المالية فال تقتصر على األغنياء. يعطي فرصة لكل المستويات المالية فال تقتصر على األغنياء.-   -٥
يحجزها  أو  يهبها  أو  يهديها  بأن  الحصة  هذه  من  االستفادة  في  التنوع  يحجزها -  أو  يهبها  أو  يهديها  بأن  الحصة  هذه  من  االستفادة  في  التنوع   -٦

لنفسه وألوالده.لنفسه وألوالده.
ثانيًا: سلبيات عقد المشاركة في الوقت: ثانيًا: سلبيات عقد المشاركة في الوقت:   

في هذا العقد بعض السلبيات منها:في هذا العقد بعض السلبيات منها:
الوقت  ذلك  الشخص  يناسب  ال  فقد  محدد؛  بوقت  التملك  محدودية  الوقت -  ذلك  الشخص  يناسب  ال  فقد  محدد؛  بوقت  التملك  محدودية   -١

مما يضعف فائدة التملك الحقيقية.مما يضعف فائدة التملك الحقيقية.
دخول شركات وهمية في مجال المشاركة في الوقت مما يجعله عرضة  دخول شركات وهمية في مجال المشاركة في الوقت مما يجعله عرضة -   -٢
لعدم المصداقية، مما يؤثر في االقتصاد، فاعتبره الكثيرون أحد وسائل لعدم المصداقية، مما يؤثر في االقتصاد، فاعتبره الكثيرون أحد وسائل 

ا. ا.النصب واالحتيال وهذا ليس مطلقً النصب واالحتيال وهذا ليس مطلقً
صعوبة التبادل أحيانًا. صعوبة التبادل أحيانًا.-   -٣

النشاط  ذلك  على  تفرض  قد  التي  والضرائب  الصيانة  قيمة  ثبات  عدم  النشاط -  ذلك  على  تفرض  قد  التي  والضرائب  الصيانة  قيمة  ثبات  عدم   -٤
مما يؤثر على المالك ويضعف االنتفاعمما يؤثر على المالك ويضعف االنتفاع(١).

صور عقد املشاركة يف الوقت:صور عقد املشاركة يف الوقت:

تتنــوع صور عقــد البيع واإلجارة في عقود المشــاركة فــي الوقت لكثرة تتنــوع صور عقــد البيع واإلجارة في عقود المشــاركة فــي الوقت لكثرة 
والفندقية  السياحية  التشريعات  الوقت:  في  المشاركة  عقد  وسلبيات  مميزات  في  ينظر  والفندقية   السياحية  التشريعات  الوقت:  في  المشاركة  عقد  وسلبيات  مميزات  في  ينظر   (١)
وبحث  وبحث ،  ص٦١٦١،  الشثري  الوقت لزيد  في  المشاركة  وعقد  ص،  الشثري  لزيد  في الوقت  المشاركة  وعقد  ص٢٥٠٢٥٠،  القادر  عبد  صلناريمان  القادر  عبد  لناريمان 
بعنوان: التايم شير بين المنظور اإلسالمي والتطبيق المعاصر صبعنوان: التايم شير بين المنظور اإلسالمي والتطبيق المعاصر ص٣، وعقد التملك الزمني ، وعقد التملك الزمني 
يونس  رفيق  د.  لـ  الوقت  في  والمشاركة  يونس ،  رفيق  د.  لـ  الوقت  في  والمشاركة  ص١٣١٣،  سليمان  أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  د.  صلـ  سليمان  أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  د.  لـ 

المصري صالمصري ص٣. . 



٢٩٦٢٩٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

حاجات الناس فــي البيع واإلجارة، والــذي يعنينا هنا هــو صورها في اإلجارة حاجات الناس فــي البيع واإلجارة، والــذي يعنينا هنا هــو صورها في اإلجارة 
وأبرزها(١): بأهمها  وأبرزهاوسأكتفي  بأهمها  وسأكتفي 

البدء  معلوم  محدد،  معين  وقت  في  معينة  عينًا  عليه  المعقود  يكون  أن  البدء -  معلوم  محدد،  معين  وقت  في  معينة  عينًا  عليه  المعقود  يكون  أن   -١
واالنتهاء؛ كأن يستأجر شقة رقم كذا في برج كذا في الدور كذا في مدينة واالنتهاء؛ كأن يستأجر شقة رقم كذا في برج كذا في الدور كذا في مدينة 
كذا لمدة أسبوع يبدأ من أول يوم في ربيع األول في كل عام، ومدة كذا لمدة أسبوع يبدأ من أول يوم في ربيع األول في كل عام، ومدة العقد العقد 

اإلجمالية خمسون عامًا تبدأ من سنة كذا.اإلجمالية خمسون عامًا تبدأ من سنة كذا.
أن يكون المعقود عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان على وجه الشيوع  أن يكون المعقود عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان على وجه الشيوع -   -٢
لمدة معينة معلومة البدء واالنتهاء. وهي كالصورة السابقة غير أنه ال تحدد لمدة معينة معلومة البدء واالنتهاء. وهي كالصورة السابقة غير أنه ال تحدد 

الشقة بذاتها في هذه الصورة.الشقة بذاتها في هذه الصورة.
غير  معلومة  لمدة  معلوم  مكان  في  معينة  عينًا  عليه  المعقود  يكون  أن  غير -  معلومة  لمدة  معلوم  مكان  في  معينة  عينًا  عليه  المعقود  يكون  أن   -٣
معلومة البدء واالنتهاء. وهي كالصورة األولى غير أنه ال يذكر بدء مدة معلومة البدء واالنتهاء. وهي كالصورة األولى غير أنه ال يذكر بدء مدة 

االنتفاع.االنتفاع.
أن يكون المعقود عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان غير محدد، ومدة  أن يكون المعقود عليه عينًا موصوفة في الذمة في مكان غير محدد، ومدة -   -٤
العقد واالنتفاع وبدؤهما العقد واالنتفاع وبدؤهما معلومين. كأن يستأجر وحدة عقارية موصوفة معلومين. كأن يستأجر وحدة عقارية موصوفة 
بوصف محدد من شركة بوصف محدد من شركة لها لها مجموعة عقارات في العالم لمدة أسبوع يبدأ مجموعة عقارات في العالم لمدة أسبوع يبدأ 

من أول أيام عيد الفطر من أول أيام عيد الفطر لمدة خمسين سنة.لمدة خمسين سنة.

هذه الصور أشير إليها في كل من البحوث التالية: عقد المشاركة في الوقت لزيد الشثري،  هذه الصور أشير إليها في كل من البحوث التالية: عقد المشاركة في الوقت لزيد الشثري،    (١)
وعقد المشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية لعبد الله بن صالح العضيبي، ونوازل وعقد المشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية لعبد الله بن صالح العضيبي، ونوازل 
سليمان،  أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  د.  لـ  الزمني  التملك  وعقد  العميرة،  أحمد  د.  لـ  سليمان، العقار  أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  د.  لـ  الزمني  التملك  وعقد  العميرة،  أحمد  د.  لـ  العقار 

والمشاركة في الوقت لـ د. رفيق يونس المصري. والمشاركة في الوقت لـ د. رفيق يونس المصري. 



٢٩٧٢٩٧

عالقة عقد المشاركة في الوقت عالقة عقد المشاركة في الوقت 
بعقد إجارة الموصوف في الذمةبعقد إجارة الموصوف في الذمة

تتضح عالقة عقد المشــاركة في الوقت بعقد إجارة الموصوف في الذمة بذكر تتضح عالقة عقد المشــاركة في الوقت بعقد إجارة الموصوف في الذمة بذكر 
أبرز صور المشــاركة في الوقت، ثم التكييف الفقهــي لها، مع بيان حكم كل صورة، أبرز صور المشــاركة في الوقت، ثم التكييف الفقهــي لها، مع بيان حكم كل صورة، 

فيقال:فيقال:
ا  ا سبق أن بينا أن عقد المشاركة في الوقت إما أن يكون فيه تملك عين معينة تمليكً سبق أن بينا أن عقد المشاركة في الوقت إما أن يكون فيه تملك عين معينة تمليكً
ا بال حدود زمنية، فهذا عقد بيع يأخذ حكم البيع، ألنه توفر فيه أركان البيع، وإما أن  ا بال حدود زمنية، فهذا عقد بيع يأخذ حكم البيع، ألنه توفر فيه أركان البيع، وإما أن مؤبدً مؤبدً
ا فهذا يأخذ حكم الســلم؛ ألنه توفر  ا مؤبدً ا فهذا يأخذ حكم الســلم؛ ألنه توفر يكون فيه تملك عين موصوفة في الذمة تمليكً ا مؤبدً يكون فيه تملك عين موصوفة في الذمة تمليكً
فيه أركان السلم وصاحبه يتملك العين بعد استالمها بال حدود زمنية. وفي كلتا الصورتين فيه أركان السلم وصاحبه يتملك العين بعد استالمها بال حدود زمنية. وفي كلتا الصورتين 

.(١)ا مثل سائر األعيان األخر ا مثل سائر األعيان األخرلهما الحق الكامل في البيع والوصية والهبة وانتقالها إرثً لهما الحق الكامل في البيع والوصية والهبة وانتقالها إرثً
ا في زمن معين؛ كأسبوع أو شهر أو سنة، لمدة معينة  ا في زمن معين؛ كأسبوع أو شهر أو سنة، لمدة معينة وإن كان التملك محصورً وإن كان التملك محصورً
ا فهي إجارة تنطبق عليها أحكامها؛ ألن العقــد تضمن تملك المنافع  ا فهي إجارة تنطبق عليها أحكامها؛ ألن العقــد تضمن تملك المنافع كخمســين عامً كخمســين عامً
دون العين وتقيــد بفترة زمنية، وهو مقتضى عقد اإلجــارة فال تملك فيها العين دون العين وتقيــد بفترة زمنية، وهو مقتضى عقد اإلجــارة فال تملك فيها العين 
بل بل المنفعة، فمحل العقد هي المنافع لفترة محدودة. والعقد يكون على االنتفاع بعين المنفعة، فمحل العقد هي المنافع لفترة محدودة. والعقد يكون على االنتفاع بعين 

محددة أو موصوفة في الذمة لمدة محددةمحددة أو موصوفة في الذمة لمدة محددة(٢).
مجلة  منشورات  ضمن  مجلة   منشورات  ضمن  ص١٠١٠  سليمان  أبو  الوهاب  عبد  د.  الزمني  التملك  عقد  ينظر:  ص  سليمان  أبو  الوهاب  عبد  د.  الزمني  التملك  عقد  ينظر:   (١)

البحوث الفقهية المعاصرة. البحوث الفقهية المعاصرة. 
المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٢)



٢٩٨٢٩٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

فإن كان محل العقــد عينًا معينة فهي إجارة معينــة، وإن كانت عينًا غير معينة فإن كان محل العقــد عينًا معينة فهي إجارة معينــة، وإن كانت عينًا غير معينة 
أخذت أحكام إجارة الموصوف في الذمة.أخذت أحكام إجارة الموصوف في الذمة.

وفيمــا يلي الكالم عن حكم الصور التي تدور عليها أغلب التعامالت في عقد وفيمــا يلي الكالم عن حكم الصور التي تدور عليها أغلب التعامالت في عقد 
المشاركة في الوقت في اإلجارة:المشاركة في الوقت في اإلجارة:

 ســبق أن بينا أن أغلب الصور في اإلجارة المتعامل بها في الواقع هي خمس  ســبق أن بينا أن أغلب الصور في اإلجارة المتعامل بها في الواقع هي خمس 
صور وفيما يلي بيان نوع كل صورة مع حكمها:صور وفيما يلي بيان نوع كل صورة مع حكمها:

قبل الدخول في حكم تلك الصور نبين مســألتين تتعلقان بعقد المشاركة في قبل الدخول في حكم تلك الصور نبين مســألتين تتعلقان بعقد المشاركة في 
الوقت في باب اإلجارة بجميع صورها، وهما: مسألة اإلجارة الطويلة؛ ألن مدة العقد الوقت في باب اإلجارة بجميع صورها، وهما: مسألة اإلجارة الطويلة؛ ألن مدة العقد 
قد تصل لخمسين سنة أو أكثر كما هو معروف. ومسألة التبادل بين المنافع في اإلجارة قد تصل لخمسين سنة أو أكثر كما هو معروف. ومسألة التبادل بين المنافع في اإلجارة 

كدار بدار؛ ألن المنتفع يبدل داره مع غيره، وفيما يلي بيان حكم كل واحدة منهما:كدار بدار؛ ألن المنتفع يبدل داره مع غيره، وفيما يلي بيان حكم كل واحدة منهما:
املسألة األوىل: اإلجارة الطويلة.املسألة األوىل: اإلجارة الطويلة.

اختلف الفقهاء في جواز اإلجارة الطويلة على قولين:اختلف الفقهاء في جواز اإلجارة الطويلة على قولين:
الحنفيةالحنفية(١)، ،  من  الجمهور  قول  وهو  الطويلة،  اإلجارة  جواز  من :  الجمهور  قول  وهو  الطويلة،  اإلجارة  جواز  األول:  القول  األول  القول   
والمالكيةوالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤). قال الماوردي: «وذهب سائر . قال الماوردي: «وذهب سائر أصحابنا أصحابنا 
قال فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق ١٠٦١٠٦/٥: «فيصح على مدة معلومة أي مدة كانت». : «فيصح على مدة معلومة أي مدة كانت».  قال فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق    (١)
ا». وانظر: درر الحكام  ا ألن بيع المنافع كبيع األعيان فجاز مؤبدً ا». وانظر: درر الحكام وقال: «وفي رواية تجوز أبدً ا ألن بيع المنافع كبيع األعيان فجاز مؤبدً وقال: «وفي رواية تجوز أبدً
شرح مجلة األحكام شرح مجلة األحكام ٤٢٩٤٢٩/١، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٢٩٩٢٩٩/٧، وقد استثنى الوقف كوقف مال اليتيم ، وقد استثنى الوقف كوقف مال اليتيم 
قال: «وال تزاد في األوقاف على ثالث سنين كيال يدعي المستأجر ملكها قال في الهداية: قال: «وال تزاد في األوقاف على ثالث سنين كيال يدعي المستأجر ملكها قال في الهداية: 

وهو وهو المختار». وحاشية ابن عابدين المختار». وحاشية ابن عابدين ٧/٦، وفتح القدير ، وفتح القدير ٢٤٢٢٤٢/٦.
ينظر: المدونة الكبر ٥١٩٥١٩/١١١١، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ١٢١٢/٤، وبلغة السالك ، وبلغة السالك ٢٩٢٩/٤. .    ينظر: المدونة الكبر  (٢)

ينظر: الفتاو الفقهية الكبر ٣٣٦٣٣٦/٣، وتحفة الطالب ، وتحفة الطالب ١٧١١٧١/٦، ومنهج الطالب ، ومنهج الطالب ٦٤٦٤/١، ،    الفقهية الكبر ينظر: الفتاو  (٣)
ومجمع الضمانات ومجمع الضمانات ٤٦٤٦/١، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٤٩٣٤٩/٢.

ينظر: المغني ١٠١٠/٨، وإرشاد أولي النهى ، وإرشاد أولي النهى ٨٣٠٨٣٠/٢. .  ينظر: المغني    (٤)



٢٩٩٢٩٩
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إلى أن الثالثين ليس بحد وتجوز اإلجارة على أكثر منها على ما يشاء إلى أن الثالثين ليس بحد وتجوز اإلجارة على أكثر منها على ما يشاء المتعاقدان، المتعاقدان، 
وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الدعو والبينات»وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الدعو والبينات»(١).

عند  وقول  عند ،  وقول  الحنفية(٢)،  عند  قول  وهو  الطويلة  اإلجارة  تجوز  ال  الحنفية:  عند  قول  وهو  الطويلة  اإلجارة  تجوز  ال  الثاني:  القول  الثاني  القول   
أكثر  اإلجارة  تجوز  «ال  الماوردي:  قال  أكثر ،  اإلجارة  تجوز  «ال  الماوردي:  قال  الحنابلة(٤)،  عند  ورواية  الحنابلة،  عند  ورواية  الشافعيةالشافعية(٣)، 

من سنة ألن اإلجارة غرر؛ ألنها عقد على منافع قد تسلم وقد ال تسلم»من سنة ألن اإلجارة غرر؛ ألنها عقد على منافع قد تسلم وقد ال تسلم»(٥).
• األدلة: األدلة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:- - 
   «   ª   ©   ¨   §   قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السالم: نث قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السالم: -   -١
¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³      مث(٦). قال ابن نجيم: «وشريعة . قال ابن نجيم: «وشريعة 

من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله علينا من غير إنكار»من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله علينا من غير إنكار»(٧).
قال  طويلة،  مدة  وهي  سنوات  ثماني  اإلجارة  جعل  أنه  قال :  طويلة،  مدة  وهي  سنوات  ثماني  اإلجارة  جعل  أنه  الداللة:  الداللةووجه  ووجه   

الماوردي: «فدل ذلك على جواز اإلجارة سنين»الماوردي: «فدل ذلك على جواز اإلجارة سنين»(٨).
ا ولم تزل بيده حتى مات،  ا ولم تزل بيده حتى مات،  تكار أرضً أن عبد الرحمن بن عوف  تكار أرضً أن عبد الرحمن بن عوف -   -٢
عند  ذكرها  حتى  بيده  مكثت  ما  طول  من  له  إال  أراها  كنت  ما  ابنه:  عند قال  ذكرها  حتى  بيده  مكثت  ما  طول  من  له  إال  أراها  كنت  ما  ابنه:  قال 

موته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورقموته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق(٩). . 
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٦٤٠٦/٧. ينظر: الحاوي الكبير   ينظر: البناية شرح الهداية ٢٧٦٢٧٦/٩.(١)  ينظر: البناية شرح الهداية    (٢)
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٥٤٠٥/٧. ينظر: الحاوي الكبير   ينظر: الفروع ينظر: الفروع ١٦٥١٦٥/٧، واإلنصاف ، واإلنصاف ٤٠٤٠/٦.(٣)   (٤)
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٥٤٠٥/٧. ينظر: الحاوي الكبير   سورة القصص، اآلية: ٢٧٢٧.(٥)  سورة القصص، اآلية:    (٦)

ينظر: البحر الرائق ٣/٨. ينظر: البحر الرائق   الحاوي الكبير ٤٠٦٤٠٦/٧.(٧)  الحاوي الكبير    (٨)
ا، ومن طريقه طريقه  ا، ومن )، باب ما جاء في كراء األرض، بالغً أخرجه مالك في الموطأ ٧١٢٧١٢/٢ ( (١٣٩٣١٣٩٣)، باب ما جاء في كراء األرض، بالغً أخرجه مالك في الموطأ    (٩)

البيهقي في الكبر البيهقي في الكبر ١١٩١١٩/٦ ( (١١٤٢٨١١٤٢٨)، كتاب اإلجارة. )، كتاب اإلجارة. 
والحديث ضعيف؛ ألنه منقطع ما بين مالك وعبد الرحمن بن عوف وهو من بالغاته.  والحديث ضعيف؛ ألنه منقطع ما بين مالك وعبد الرحمن بن عوف وهو من بالغاته.    
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الغرس  في  سيما  ال  سنة  من  أكثر  إلى  اإلجارة  في  تدعو  قد  الضرورة  أن  الغرس -  في  سيما  ال  سنة  من  أكثر  إلى  اإلجارة  في  تدعو  قد  الضرورة  أن   -٣
والبناء، فصحت فيما زاد على السنة ألجل الضرورة كما صحت في السنة.والبناء، فصحت فيما زاد على السنة ألجل الضرورة كما صحت في السنة.
أن اإلجارة عقد على منفعة كما أن البيع عقد على عين ثم لما لم تتقدر  أن اإلجارة عقد على منفعة كما أن البيع عقد على عين ثم لما لم تتقدر -   -٤

بيوع األعيان فكذلك ال تتقدر بيوع المنافعبيوع األعيان فكذلك ال تتقدر بيوع المنافع(١).
أن كل مدة تصلح أجالً للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد اإلجارة(٢). أن كل مدة تصلح أجالً للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد اإلجارة-   -٥

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:- - 
ا؛ ألنها عقد على منافع قد تسلم وقد ال تسلم،  أن في اإلجارة الطويلة غررً ا؛ ألنها عقد على منافع قد تسلم وقد ال تسلم، -  أن في اإلجارة الطويلة غررً  -١
فإذا قل الزمان قل غررها فجاز، وإذا طال الزمان كثر غررها فبطل كالخيارفإذا قل الزمان قل غررها فجاز، وإذا طال الزمان كثر غررها فبطل كالخيار(٣).
الغرر  وبأن  معين،  بوقت  يتقيد  ال  الغرر  بأن  الغرر :  وبأن  معين،  بوقت  يتقيد  ال  الغرر  بأن  الدليل:  هذا  عن  الدليلوأجيب  هذا  عن  وأجيب   

ا(٤). اينتفي في المدة الطويلة أيضً ينتفي في المدة الطويلة أيضً
األرضين،  في  الزراعة  منافع  فيها  تكمل  التي  المدة  هي  الواحدة  السنة  األرضين، -  في  الزراعة  منافع  فيها  تكمل  التي  المدة  هي  الواحدة  السنة   -٢
اإلجارة  مدة  تقدرت  فلذلك  والدور،  الحيوانات  فيها  غالبًا  تتغير  اإلجارة وال  مدة  تقدرت  فلذلك  والدور،  الحيوانات  فيها  غالبًا  تتغير  وال 

بها، وبطلت فيما جاوزهابها، وبطلت فيما جاوزها(٥).
ويجاب عن هذاويجاب عن هذا: بأن المستأجر للزراعة قد ال يستأجر ليزرع مرة واحدة، : بأن المستأجر للزراعة قد ال يستأجر ليزرع مرة واحدة،   
منافع  أن  أما  المشاهد،  الواقع  هو  كما  كثيرة  لمرات  ليزرع  يستأجر  منافع بل  أن  أما  المشاهد،  الواقع  هو  كما  كثيرة  لمرات  ليزرع  يستأجر  بل 
تبقى  قد  الزروع  بعض  ألن  مسلم؛  فغير  واحدة  سنة  في  تكون  تبقى الزراعة  قد  الزروع  بعض  ألن  مسلم؛  فغير  واحدة  سنة  في  تكون  الزراعة 
يتضرر  فقد  نحوها  أو  بسنة  اإلجارة  حددنا  فلو  أكثر.  أو  ثالثة  أو  يتضرر سنتين  فقد  نحوها  أو  بسنة  اإلجارة  حددنا  فلو  أكثر.  أو  ثالثة  أو  سنتين 

المستأجر، أما الحيوانات إن سلمنا بأنها تتغير فال يسلم هذا في الدور.المستأجر، أما الحيوانات إن سلمنا بأنها تتغير فال يسلم هذا في الدور.
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٦٤٠٦/٧. ينظر: الحاوي الكبير   ينظر: المبسوط للسرخسي ١٣٢١٣٢/١٥١٥.(١)  ينظر: المبسوط للسرخسي    (٢)
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٥٤٠٥/٧. ينظر: الحاوي الكبير   ينظر: تبيين الحقائق ١٠٦١٠٦/٥. . (٣)  ينظر: تبيين الحقائق    (٤)
ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٥٤٠٥/٧. .  ينظر: الحاوي الكبير    (٥)
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الترجيح: الترجيح   
الذي يترجح أن اإلجارة تجوز طويلة كما جازت قصيرة. ويتميز عقد المشاركة  الذي يترجح أن اإلجارة تجوز طويلة كما جازت قصيرة. ويتميز عقد المشاركة    

في الوقت بأن اإلجارة غالبًا تكون لمدة طويلة وبأجرة قليلة.في الوقت بأن اإلجارة غالبًا تكون لمدة طويلة وبأجرة قليلة.
املسألة الثانية: التبادل بني الوحدات.املسألة الثانية: التبادل بني الوحدات.

وهو التبادل بين منفعة وأخر من جنس المعقود عليه، كالتبادل بين شقة وهو التبادل بين منفعة وأخر من جنس المعقود عليه، كالتبادل بين شقة 
ا عليها، ووحدته ثمنًا  ا عليها، ووحدته ثمنًا وشــقة، وغرفة وغرفة، فتكون الوحدة المنقول إليها معقودً وشــقة، وغرفة وغرفة، فتكون الوحدة المنقول إليها معقودً

أو أجرة لها.أو أجرة لها.
وقد نشــأ نظام التبادل حال لمشكلة االرتباط بمكان واحد سنويا لقضاء اإلجازة؛ وقد نشــأ نظام التبادل حال لمشكلة االرتباط بمكان واحد سنويا لقضاء اإلجازة؛ 
كأن كأن تشتري حصة في وحدة سكنية في أحد الفنادق بمدينة جدة، فإنك سترتبط بهذا المكان تشتري حصة في وحدة سكنية في أحد الفنادق بمدينة جدة، فإنك سترتبط بهذا المكان 
وفي وقت معين من كل عام، وهذا بال شــك يسبب الســآمة والملل، ولهذا نشأت فكرة وفي وقت معين من كل عام، وهذا بال شــك يسبب الســآمة والملل، ولهذا نشأت فكرة 

التبادل، حتى أصبح يدار ضمن شركات عالمية.التبادل، حتى أصبح يدار ضمن شركات عالمية.
 وعملية التبادل تخضع العتبارات منها الموســم الســنوي فهناك غالبًا ثالثة  وعملية التبادل تخضع العتبارات منها الموســم الســنوي فهناك غالبًا ثالثة 

مواسم: مواسم: 
الفترة الحمراءالفترة الحمراء: وتمثل األوقات ذات الطلب العالي كشهر رمضان وموسم : وتمثل األوقات ذات الطلب العالي كشهر رمضان وموسم   - -١

الحج بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.الحج بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفترة البيضاءالفترة البيضاء: وتمثل األوقات ذات الطلب المتوسط كفصل الخريف : وتمثل األوقات ذات الطلب المتوسط كفصل الخريف   - -٢

وموسم اإلجازة الصيفية بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.وموسم اإلجازة الصيفية بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
الشتاء  كفصل  المنخفض  الطلب  ذات  األوقات  وتمثل  الشتاء :  كفصل  المنخفض  الطلب  ذات  األوقات  وتمثل  الزرقاء:  الزرقاءالفترة  الفترة   - -٣

بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورةبالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة(١).
ينظر: عقد المشاركة في الوقت صوره وأحكامه. زيد الشثري ص١٧٨١٧٨. ينظر: عقد المشاركة في الوقت صوره وأحكامه. زيد الشثري ص   (١)
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وعلى هذا فالمســتأجر في الفتــرة الزرقاء ال يحق له طلــب حصة في الفترة وعلى هذا فالمســتأجر في الفتــرة الزرقاء ال يحق له طلــب حصة في الفترة 
الحمراء، والمستأجر في الحصة الحمراء يحق له الطلب في نفس فترته أو أقل منها.الحمراء، والمستأجر في الحصة الحمراء يحق له الطلب في نفس فترته أو أقل منها.

ومن االعتبارات التي ينظر إليها مساحة الوحدة فال بد أن تكون مساحة الوحدة ومن االعتبارات التي ينظر إليها مساحة الوحدة فال بد أن تكون مساحة الوحدة 
التي يريد االنتقال إليها مثل مساحة وحدته التي استأجر فيها.التي يريد االنتقال إليها مثل مساحة وحدته التي استأجر فيها.

وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين:وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول األول: عدم جواز التبادل بين الوحدات وهو قول الحنفية: عدم جواز التبادل بين الوحدات وهو قول الحنفية(١) بناء على  بناء على  القول األول   

أصلهم أنه ال يجوز أن تكون األجرة منفعة من جنس المعقود عليهاأصلهم أنه ال يجوز أن تكون األجرة منفعة من جنس المعقود عليها(٢).
دليله: دليله: - - 

استدلوا بأن المنفعة حال العقد معدومة، فال يصح العقد على معدوم،  استدلوا بأن المنفعة حال العقد معدومة، فال يصح العقد على معدوم،    
قال الكاساني: «فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة، بل هي معدومة قال الكاساني: «فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة، بل هي معدومة 
وقت العقد فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النَّساء، والجنس وقت العقد فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النَّساء، والجنس 

بانفراده يحرم النَّساء عندنا كإسالم الهروي في الهروي»بانفراده يحرم النَّساء عندنا كإسالم الهروي في الهروي»(٣).
ونوقشونوقش: بعدم التسليم «ألن المنافع في اإلجارة ليست في تقدير النسيئة : بعدم التسليم «ألن المنافع في اإلجارة ليست في تقدير النسيئة   
ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين ألنه يكون بيع دين بدين»ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين ألنه يكون بيع دين بدين»(٤)، «ثم إنه ، «ثم إنه 
ال يتحقق الدين إال أن يكون في الذمة ويتأخر وهذه المنافع في األعيان ال يتحقق الدين إال أن يكون في الذمة ويتأخر وهذه المنافع في األعيان 

ال في الذمم»ال في الذمم»(٥).
ينظر: الفتاو الهندية ٤١١٤١١/٤، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٤١٩٤/٤. ينظر: الفتاو الهندية    (١)

ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام ٥/٤، والمبسوط ، والمبسوط ١٣٩١٣٩/١٥١٥، وفتح القدير ، وفتح القدير ٧٠٧٠/٩. ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٢)
بدائع الصنائع ١٩٤١٩٤/٤. بدائع الصنائع    (٣)

المغني ١٥١٥/٨، والمبدع ، والمبدع ٦٩٦٩/٥. المغني    (٤)
الفروق للقرافي ٣٩٠٣٩٠/٥. الفروق للقرافي    (٥)



٣٠٣٣٠٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

القول الثاني: جواز مبادلة منفعة بمنفعة (تبادل الوحدات). وهو قول : جواز مبادلة منفعة بمنفعة (تبادل الوحدات). وهو قول الجمهور الجمهور  القول الثاني   
من المالكيةمن المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣). قال القاضي عبد الوهاب . قال القاضي عبد الوهاب المالكي المالكي 
في في التلقينالتلقين: «ويجوز أن تكون األجرة عينًا أو منفعة من جنس الشيء : «ويجوز أن تكون األجرة عينًا أو منفعة من جنس الشيء 

المستأجر»المستأجر»(٤).
دليله:دليله:- - 

ا في اإلجارة،  أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون عوضً ا في اإلجارة،   أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون عوضً  
فكما جاز أن يكون العوض عينًا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس فكما جاز أن يكون العوض عينًا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس 

ا كالثاني(٥). ا كاألول أو مختلفً ا كالثانيواحدً ا كاألول أو مختلفً واحدً
الترجيحالترجيح:

جواز تبادل الوحدات؛ ألن األجرة كمــا جازت عينًا جازت منفعة؛ إذ ال فرق جواز تبادل الوحدات؛ ألن األجرة كمــا جازت عينًا جازت منفعة؛ إذ ال فرق 
بين اعتبارها أجرة في كونها بدالً من أخر من جنسها، وعليه فيجوز أن تبدل المنفعة بين اعتبارها أجرة في كونها بدالً من أخر من جنسها، وعليه فيجوز أن تبدل المنفعة 

بأخر من جنسها.بأخر من جنسها.
صور املشاركة يف الوقت:صور املشاركة يف الوقت:

ا، وفيما يلي بيان حكم كل صورة منها: ا، وفيما يلي بيان حكم كل صورة منها:سبق أن للمشاركة في الوقت صورً سبق أن للمشاركة في الوقت صورً
الصورة األوىل:الصورة األوىل:

أن يكــون المعقود عليه عينًا معينة ومحــددة وبوقت معين محدد معلوم البدء أن يكــون المعقود عليه عينًا معينة ومحــددة وبوقت معين محدد معلوم البدء 
ينظر: بداية المجتهد ١٣٤٩١٣٤٩/٤. ينظر: بداية المجتهد    (١)

ينظر: الحاوي ٣٩٢٣٩٢/٧، وأسنى المطالب ، وأسنى المطالب ٤٠٥٤٠٥/٢. ينظر: الحاوي    (٢)
ينظر: المغني ١٥١٥/٨، وكشاف القناع ، وكشاف القناع ٥٥٦٥٥٦/٣. ينظر: المغني    (٣)

التلقين ٤٠٢٤٠٢/٢. التلقين    (٤)
المبدع ٦٩٦٩/٥. المبدع    (٥)



٣٠٤٣٠٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

واالنتهاء. ومثالها أن يستأجر شقة رقم (واالنتهاء. ومثالها أن يستأجر شقة رقم (١٩١٩) مكونة من غرفتين وحمام في برج معين ) مكونة من غرفتين وحمام في برج معين 
في الدور الثالث في مدينة مكة لمدة أســبوع، يبدأ من أول يوم في ربيع األول في كل في الدور الثالث في مدينة مكة لمدة أســبوع، يبدأ من أول يوم في ربيع األول في كل 

ا تبدأ من سنة ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ. ا تبدأ من سنة عام، ومدة العقد اإلجمالية خمسون عامً عام، ومدة العقد اإلجمالية خمسون عامً
هذه الصورة تسمى إجارة عينٍ معينة؛ ألنها عقد على عين معينة، ولكن ترد هنا هذه الصورة تسمى إجارة عينٍ معينة؛ ألنها عقد على عين معينة، ولكن ترد هنا 
مسألة أنها من اإلجارة الطويلة، وقد سبق بيان حكمها، وأن الراجح جوازها وهو قول مسألة أنها من اإلجارة الطويلة، وقد سبق بيان حكمها، وأن الراجح جوازها وهو قول 

الجمهور، فبناء عليه تصح هذه الصورة.الجمهور، فبناء عليه تصح هذه الصورة.
الصورة الثانية:الصورة الثانية:

ا موصوفة في الذمـة في مكان على وجه الشـيوع  ـً ا موصوفة في الذمـة في مكان على وجه الشـيوع أن يكـون المعقـود عليه عين ـً أن يكـون المعقـود عليه عين
لمـدة معينـة معلومـة البـدء واالنتهاء. وهـي كالصورة السـابقة غيـر أنه هنـا ال يحدد لمـدة معينـة معلومـة البـدء واالنتهاء. وهـي كالصورة السـابقة غيـر أنه هنـا ال يحدد 
ًا فـي الذمة. وقد سـبق بيان  ـا بل موصوف ًا فـي الذمة. وقد سـبق بيان الشـقة بذاتهـا؛ ألن المعقـود عليـه ليس معينً ـا بل موصوف الشـقة بذاتهـا؛ ألن المعقـود عليـه ليس معينً

جـواز إجارة الموصـوف في الذمـة باتفاق األئمـة األربعةجـواز إجارة الموصـوف في الذمـة باتفاق األئمـة األربعة(١).
وترد على هذه الصورة مسألة إجارة المشاع، وفيما يلي بيان حكم إجارة وترد على هذه الصورة مسألة إجارة المشاع، وفيما يلي بيان حكم إجارة 

المشاع:المشاع:
إجارة املشاع:إجارة املشاع:

قولهم:  من  المقسوم،  غير  وهو  قولهم: ،  من  المقسوم،  غير  وهو  المبهم(٢)،  والمشترك  الشائع  هو  المبهم:  والمشترك  الشائع  هو  لغة:  لغةالمشاع  المشاع 
شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم يتميز، ومنه قيل: سهم شائع؛ ألن سهمه متفرق شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم يتميز، ومنه قيل: سهم شائع؛ ألن سهمه متفرق 

في الجملة المشتركةفي الجملة المشتركة(٣).
ا: ال يختلف المعنى اللغوي عن االصطالحي فالمشاع هو : ال يختلف المعنى اللغوي عن االصطالحي فالمشاع هو  االمشــاع اصطالحً المشــاع اصطالحً

الذي ال يقسم.الذي ال يقسم.

ينظر ص٨٥٨٥. .  ينظر ص  المعجم الوسيط ٥٠٤٥٠٤/١.(١)  المعجم الوسيط    (٢)
تحرير ألفاظ التنبيه ٢١٢٢١٢/١. تحرير ألفاظ التنبيه    (٣)



٣٠٥٣٠٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ا: فهي إجارة حصة الشريك غير المعينة فهي إجارة حصة الشريك غير المعينة(١). ا:وأما إجارة المشاع اصطالحً وأما إجارة المشاع اصطالحً
وقد اتفق الفقهاء على جواز إجارة المشــاع على الشريك، واختلفوا في إجارة وقد اتفق الفقهاء على جواز إجارة المشــاع على الشريك، واختلفوا في إجارة 

الحصة الشائعة على غير الشريك على قولين:الحصة الشائعة على غير الشريك على قولين:
القـول األول: عـدم الجـواز وهو قول أبـي حنيفة وزفـر: عـدم الجـواز وهو قول أبـي حنيفة وزفـر(٢)، والمذهب عند ، والمذهب عند  القـول األول   

الحنابلـةالحنابلـة(٣).
أدلتهم:أدلتهم:- - 

أن منفعة المشاع غير مقدورة االستيفاء؛ ألن استيفاءها بتسليم المشاع  أن منفعة المشاع غير مقدورة االستيفاء؛ ألن استيفاءها بتسليم المشاع -   -١ 
المعين  وغير  معين  غير  لسهم  اسم  ألنه  بنفسه؛  مقدور  غير  المعين والمشاع  وغير  معين  غير  لسهم  اسم  ألنه  بنفسه؛  مقدور  غير  والمشاع 
ال يتصور تسليمه بنفسه حقيقة، وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي؛ ال يتصور تسليمه بنفسه حقيقة، وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي؛ 

ا(٤). اوذلك غير معقود عليه، فال يتصور تسليمه شرعً وذلك غير معقود عليه، فال يتصور تسليمه شرعً
أن شرط جواز اإلجارة أن يكون األجر مقابالً للتسليم، وتسليم المشاع  أن شرط جواز اإلجارة أن يكون األجر مقابالً للتسليم، وتسليم المشاع -   -٢

وحده ال يتصوروحده ال يتصور(٥).
ونوقشونوقش: بأنه ال يسلم بعدم تصور تسليمه، بل هو متصور عن طريق : بأنه ال يسلم بعدم تصور تسليمه، بل هو متصور عن طريق المهايأة المهايأة   
فتهايأ  حصته،  في  مقامه  فقام  الشريك  محل  يحل  فالمستأجر  فتهايأ الزمنية،  حصته،  في  مقامه  فقام  الشريك  محل  يحل  فالمستأجر  الزمنية، 
المشاع  «وتسليم  الحنفي:  الغزنوي  قال  المشاع ،  «وتسليم  الحنفي:  الغزنوي  قال  ملكهما(٦)،  في  ملكهماالشريكان  في  الشريكان 

ا»(٧). ا وذاك يومً ا»صحيح بطريقة وهو المهايأة بأن يسكن هذا يومً ا وذاك يومً صحيح بطريقة وهو المهايأة بأن يسكن هذا يومً
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٣٠٤٣٠. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص   (١)

ينظر: بدائع الصنائع ١٨٧١٨٧/٤، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٦٤٦٤/٩. ينظر: بدائع الصنائع    (٢)
ينظر: المغني ١٣٧١٣٧/٦، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣٣٣٣/٦. ينظر: المغني    (٣)

ينظر: بدائع الصنائع ١٨٧١٨٧/٤. ينظر: بدائع الصنائع   ينظر: الغرة المنيفة ١١٨١١٨/١.(٤)  ينظر: الغرة المنيفة    (٥)
ينظر: عقد المشاركة في الوقت لزيد الشثري ص١٦٧١٦٧. .  ينظر: عقد المشاركة في الوقت لزيد الشثري ص   (٦)

الغرة المنيفة ١١٩١١٩/١. الغرة المنيفة    (٧)



٣٠٦٣٠٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

القول الثاني: جواز إجارة المشاع من غير الشريك وهو قول الجمهور، قال به : جواز إجارة المشاع من غير الشريك وهو قول الجمهور، قال به  القول الثاني   
الصاحبان من الحنفيةالصاحبان من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٤).

أدلتهم:أدلتهم:- - 
، قـال: دخلنـا علـى عبـد اللـه ، قـال: دخلنـا علـى عبـد اللـه بن بن  عـن عبـد اللـه بـن السـائب  عـن عبـد اللـه بـن السـائب -   -١
معقـل معقـل  قال: فسـألناه عن المزارعة فقال: زعـم ثابت بن  قال: فسـألناه عن المزارعة فقال: زعـم ثابت بن الضحاك الضحاك 

أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص نهـى عـن المزارعة وأمـر بالمؤاجـرةأن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص نهـى عـن المزارعة وأمـر بالمؤاجـرة(٥).
المشاع  بين  يفرق  ولم  المؤاجرة،  أجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  المشاع :  بين  يفرق  ولم  المؤاجرة،  أجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الداللة:  الداللةوجه  وجه   

وغيرهوغيره(٦).
في  البيع  جاز  فإذا  بيع،  منهما  كال  أن  بجامع  البيع  على  اإلجارة  قياس  في -  البيع  جاز  فإذا  بيع،  منهما  كال  أن  بجامع  البيع  على  اإلجارة  قياس   -٢

المشاع جاز في اإلجارةالمشاع جاز في اإلجارة(٧).
الترجيح:الترجيح:

أن إجارة المشــاع صحيحة جائزة، وهو ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيميةأن إجارة المشــاع صحيحة جائزة، وهو ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية(٨)، ، 
ينظر: المبسوط ٣٢٣٢/١٦١٦، وتحفة الفقهاء ، وتحفة الفقهاء ٣٥٧٣٥٧/٢. ينظر: المبسوط    (١)

ينظر: حاشية الدسوقي ٤٤٤٤/٤، والذخيرة ، والذخيرة ٤١١٤١١/٥. ينظر: حاشية الدسوقي    (٢)
ينظر: المهذب ٣٩٥٣٩٥/١، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ١٨٤١٨٤/٥. ينظر: المهذب    (٣)

اختارها أبو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق وابن عبد الهادي، وقدمه في التبصرة الهادي، وقدمه في التبصرة  اختارها أبو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق وابن عبد    (٤)
وصوبها المرداوي. ينظر: اإلنصاف وصوبها المرداوي. ينظر: اإلنصاف ٣٣٣٣/٦. . 

أخرجه مسلم في صحيحه ١١٨٤١١٨٤/٣ ( (١٥٤٩١٥٤٩)، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، )، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة،  أخرجه مسلم في صحيحه    (٥)
والبيهقي في سننه الكبر والبيهقي في سننه الكبر ١٣٣١٣٣/٦ ( (١١٥٠٩١١٥٠٩)، باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء )، باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء 

األرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع.األرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع.
ينظر: المحلى ٢٨٢٨/٧. ينظر: المحلى    (٦)

بدائع الصنائع ١٨٧١٨٧/٤. بدائع الصنائع    (٧)
.٢٣٤٢٣٤/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٨)



٣٠٧٣٠٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

فلــو أجر داره لرجلين جاز باالتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف فلــو أجر داره لرجلين جاز باالتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف 
فعلم أن إجارة المشاع جائزةفعلم أن إجارة المشاع جائزة(١)، وبناءً عليه فإن الصورة الثانية جائزة.، وبناءً عليه فإن الصورة الثانية جائزة.

الصورة الثالثة: الصورة الثالثة: 

أن يكون المعقود عليه عينًا معينة في مكان معلوم لمدة معينة، غير معلومة البدء أن يكون المعقود عليه عينًا معينة في مكان معلوم لمدة معينة، غير معلومة البدء 
واالنتهاء. وهي كالصورة األولى غير أنه ال يذكر هنا موعد بدء مدة االنتفاع.واالنتهاء. وهي كالصورة األولى غير أنه ال يذكر هنا موعد بدء مدة االنتفاع.

وحكم هذه الصورة أنها إجارة على عين معينة كالصورة األولى إال أنها هنا غير وحكم هذه الصورة أنها إجارة على عين معينة كالصورة األولى إال أنها هنا غير 
معلومة البدء واالنتهاء وهي تسمى مهايأة زمنية، وحكم هذه الصورة مبني على مسألة معلومة البدء واالنتهاء وهي تسمى مهايأة زمنية، وحكم هذه الصورة مبني على مسألة 

المهايأة، وفيما يلي بيانها:المهايأة، وفيما يلي بيانها:
مسألة املهايأة:مسألة املهايأة:

 المهايــأة لغةالمهايــأة لغة: مفاعلة من التهيئة، وتهايأ القوم تراضوا على شــيء: مفاعلة من التهيئة، وتهايأ القوم تراضوا على شــيء(٢). أو: هي أن . أو: هي أن 
يتواضع شريكان أو الشــركاء على أمر بالطوع والرضايتواضع شريكان أو الشــركاء على أمر بالطوع والرضا(٣). فهي مصدر من باب التفعيل، . فهي مصدر من باب التفعيل، 
فكأن أحدهما يهيئ الدار النتفاع صاحبه، أو من التهيؤ (مصدر من باب التفعل)، فيكون فكأن أحدهما يهيئ الدار النتفاع صاحبه، أو من التهيؤ (مصدر من باب التفعل)، فيكون 

ا، فكأن أحدهما يتهيأ لالنتفاع بالدار حين فراغ شريكه من االنتفاع بها(٤). ا، فكأن أحدهما يتهيأ لالنتفاع بالدار حين فراغ شريكه من االنتفاع بهاحينئذ الزمً حينئذ الزمً
التعاقب  على  المشتركة  األعيان  في  المنافع  قسمة  التعاقب :  على  المشتركة  األعيان  في  المنافع  قسمة  ا:  اصطالحً اوالمهايأة  اصطالحً والمهايأة 

والتناوبوالتناوب(٥).
فتبين من التعريف أن المهايــأة نوعان: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية. فتبين من التعريف أن المهايــأة نوعان: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية. قال قال 
ابن رشد: «وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة؛ وذلك إما باألزمان وإما ابن رشد: «وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة؛ وذلك إما باألزمان وإما باألعيان، باألعيان، 

ينظر: الغرة المنيفة ١١٩١١٩/١. ينظر: الغرة المنيفة    (١)

ينظر: لسان العرب ١٨٩١٨٩/١. ينظر: لسان العرب    (٢)
ينظر: طلبة الطلبة ٢٦٦٢٦٦/١. ينظر: طلبة الطلبة    (٣)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٤)
ينظر: التعاريف ٦٨٦٦٨٦/١، والتعريفات ص، والتعريفات ص٣٠٣٣٠٣، وطلبة الطلبة ، وطلبة الطلبة ٢٦٦٢٦٦/١. ينظر: التعاريف    (٥)



٣٠٨٣٠٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أما قســمة المنافع باألزمان، فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مســاوية لمدة أما قســمة المنافع باألزمان، فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مســاوية لمدة 
ما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما  قسِّ ما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما انتفاع صاحبه، وأما قســم األعيان بأن يُ قسِّ انتفاع صاحبه، وأما قســم األعيان بأن يُ

بما بما حصل له مدة محدودة، والرقاب باقية على أصل الشركة»حصل له مدة محدودة، والرقاب باقية على أصل الشركة»(١).
مرشوعية املهايأة: مرشوعية املهايأة: 

جاءت األدلة دالة على مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول:جاءت األدلة دالة على مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول:
أ- أما الكتاب: أ- أما الكتاب: 

ا عن نبيه صالح يخاطب قومه: نث   «   ¼   ½   ¾    فقوله تعالى ذاكرً ا عن نبيه صالح يخاطب قومه: -  فقوله تعالى ذاكرً  -١
¿   Ã   Â   Á   À   مث(٢).

دليل  نث   ½   ¾   ¿   Ã   Â   Á   À   مث دليل   الداللة: أن قوله سبحانه: : أن قوله سبحانه:  وجه الداللةوجه   
وهذا  الزمانية،  المهايأة  هي  وهذه  والسقيا،  البئر  منفعة  تبادل  على  وهذا واضح  الزمانية،  المهايأة  هي  وهذه  والسقيا،  البئر  منفعة  تبادل  على  واضح 
االستدالل مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه االستدالل مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه 

أو يخالفه. أو يخالفه. 
الجصاص:  قال  الجصاص: ،  قال  مث(٣)،        %    $    #    "    ! نث    تعالى:  قوله  ا  وأيضً تعالى: -  قوله  ا  وأيضً  -٢
«اآلية تدل على جواز المهايأة على الماء؛ ألنهم جعلوا شرب الماء يومًا «اآلية تدل على جواز المهايأة على الماء؛ ألنهم جعلوا شرب الماء يومًا 
ا على أن المهايأة قسمة المنافع؛ ألن الله تعالى  ا لهم، ويدل أيضً ا على أن المهايأة قسمة المنافع؛ ألن الله تعالى ويومً ا لهم، ويدل أيضً للناقة، للناقة، ويومً
قد قد سمى ذلك قسمة، وإنما هي مهايأة على الماء ال قسمة األصل، واحتج سمى ذلك قسمة، وإنما هي مهايأة على الماء ال قسمة األصل، واحتج 
الوجه،  هذا  على  الماء  على  المهايأة  جواز  في  بذلك  الحسن  بن  الوجه، محمد  هذا  على  الماء  على  المهايأة  جواز  في  بذلك  الحسن  بن  محمد 
وهذا يدل من قوله على أنه كان ير شرائع من كان قبلنا من األنبياء ثابتة وهذا يدل من قوله على أنه كان ير شرائع من كان قبلنا من األنبياء ثابتة 

ما لم يثبت نسخها آخر»ما لم يثبت نسخها آخر»(٤).
بداية المجتهد ٢٠٣٢٠٣/٢. بداية المجتهد   سورة الشعراء، اآلية: ١٥٥١٥٥.(١)  سورة الشعراء، اآلية:    (٢)
سورة القمر، اآلية: ٢٨٢٨. سورة القمر، اآلية:    (٣)

أحكام القرآن للجصاص ٢٩٩٢٩٩/٥. أحكام القرآن للجصاص    (٤)



٣٠٩٣٠٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ا في اآليتين دليل المهايأة المكانية من قوله: نث   ¿      مث؛ إذ كال الشريكين ؛ إذ كال الشريكين  وأيضً ا في اآليتين دليل المهايأة المكانية من قوله:   وأيضً  
يستوفي حقه في نفس الوقت، دون تراخٍ عن صاحبه.يستوفي حقه في نفس الوقت، دون تراخٍ عن صاحبه.

قال النسفي: «وهذا دليل على جواز المهايأة؛ ألن قوله: نث   ½   ¾   ¿    قال النسفي: «وهذا دليل على جواز المهايأة؛ ألن قوله:    
Ã   Â   Á   À   مث(١) من المهايأة» من المهايأة»(٢).

ب- وأما السنة: ب- وأما السنة: 
، قال: كنا يوم بدر كل ثالثة على بعير، ، قال: كنا يوم بدر كل ثالثة على بعير،  فعن عبد الله بن مسعود  فعن عبد الله بن مسعود -   -١
كانت  إذا  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  زميلي  لبابة  وأبو  طالب  أبي  بن  علي  كانت فكان  إذا  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  زميلي  لبابة  وأبو  طالب  أبي  بن  علي  فكان 
عقبة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قاال: يا رسول الله، اركب نحن نمشي عنك، فقال: عقبة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قاال: يا رسول الله، اركب نحن نمشي عنك، فقال: 

«ما أنتما بأقو مني وال أنا بأغنى عن األجر منكما»«ما أنتما بأقو مني وال أنا بأغنى عن األجر منكما»(٣).
وجه الداللةوجه الداللة: هذه مهايأة زمانية، والمكانية أولى منها بالجواز. : هذه مهايأة زمانية، والمكانية أولى منها بالجواز.   

جاءت امرأة إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي  جاءت امرأة إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي -   -٢
لك، قال: فنظر إليها. وفيه: ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء لك، قال: فنظر إليها. وفيه: ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء 
تَه لم يكن عليها  بِسْ تَه لم يكن عليها «ما تصنع بإزارك إن لَ بِسْ فلها فلها نصفه، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: نصفه، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «ما تصنع بإزارك إن لَ

تْه لم يكن عليك منه شيء؟!»(٤). بِسَ تْه لم يكن عليك منه شيء؟!»منه شيء وإن لَ بِسَ منه شيء وإن لَ
سورة الشعراء، اآلية: ١٥٥١٥٥. سورة الشعراء، اآلية:   تفسير النسفي ٥٧٧٥٧٧/٢.(١)  تفسير النسفي    (٢)

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢٤٢٢٤٢/٩ ( (٥٣٥٩٥٣٥٩)، وابن أبي شيبة في مسنده )، وابن أبي شيبة في مسنده ٢٦٦٢٦٦/١ ( (٣٩٩٣٩٩)، )،  أخرجه أبو يعلى في مسنده    (٣)
وابن سعد في الطبقات الكبر وابن سعد في الطبقات الكبر ٢١٢١/٢، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢٣٢٣/٣ (٤٢٩٩٤٢٩٩)، )، 
كتاب المغازي والسرايا. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقال في كتاب المغازي والسرايا. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقال في 
مجمع الزوائد مجمع الزوائد ٦٩٦٩/٦: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال : «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». الصحيح». 

فالحديث ثابت. فالحديث ثابت. 
القلب،  ظهر  عن  القراءة  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  القلب، )،  ظهر  عن  القراءة  باب  القرآن،  فضائل  كتاب   ،(٤٧٤٢٤٧٤٢)  )  ١٩٢٠١٩٢٠/٤ البخاري  أخرجه  البخاري   أخرجه   (٤)
ومسلم ومسلم ١٠٤٠١٠٤٠/٢ ( (١٤٢٥١٤٢٥)، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد )، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 

وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن ال يجحف به.وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن ال يجحف به.



٣١٠٣١٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

يحتمل  وال  ينقسم -  ال  ما  قسمة  في  الشأن  أن  إلى  يشير  يحتمل :  وال  ينقسم -  ال  ما  قسمة  في  الشأن  أن  إلى  يشير  الداللة:  الداللةوجه  وجه   
االجتماع على منفعته في وقت واحد - أن يقسم على التهايؤ.االجتماع على منفعته في وقت واحد - أن يقسم على التهايؤ.

ج- وأما اإلجماع:ج- وأما اإلجماع:
فال يعرف في صحة قسمة المنافع على الجملة نزاع ألحد من أهل الفقهفال يعرف في صحة قسمة المنافع على الجملة نزاع ألحد من أهل الفقه(١).

د- وأما المعقول:د- وأما المعقول:
فألن ما ال يقبل القســمة قد يتعذر االجتماع على االنتفاع به في وقت واحد، فألن ما ال يقبل القســمة قد يتعذر االجتماع على االنتفاع به في وقت واحد، 
فلو لم تشرع قسمة المنافع لضاعت منافع كثيرة، وتعطلت أعيان إنما خلقها الله فلو لم تشرع قسمة المنافع لضاعت منافع كثيرة، وتعطلت أعيان إنما خلقها الله سبحانه سبحانه 
لينتفع بها، وال يســتقيم هذا في عقل أو شرع حكيم. قال إسماعيل الحنفي: «إذ لينتفع بها، وال يســتقيم هذا في عقل أو شرع حكيم. قال إسماعيل الحنفي: «إذ يتعذر يتعذر 

االجتماع على االنتفاع فأشبه القسمة»االجتماع على االنتفاع فأشبه القسمة»(٢).
ومما سبق يتبين جواز الصورة الثالثة وهي انتفاع المستأجر عن طريق المهايأة ومما سبق يتبين جواز الصورة الثالثة وهي انتفاع المستأجر عن طريق المهايأة 

الزمانية. الزمانية. 
الطريقة التي يتم هبا حتديد وقت كل مستأجر يف املهايأة الزمانيةالطريقة التي يتم هبا حتديد وقت كل مستأجر يف املهايأة الزمانية؟

إنْ تراضى المستأجرون على توزيع الحصص بينهم بأي طريقة شاؤوا بما يضمن إنْ تراضى المستأجرون على توزيع الحصص بينهم بأي طريقة شاؤوا بما يضمن 
حق كل واحد منهم صحت القسمة؛ ألن المقصود عدم وقوع النزاع فيما بينهم فإذا تراضوا حق كل واحد منهم صحت القسمة؛ ألن المقصود عدم وقوع النزاع فيما بينهم فإذا تراضوا 
على آلية معينة فاألمر لهم في ذلك. والحاصل أن لهم أن يقتسموا بكل ما يتوصل به إلعطاء على آلية معينة فاألمر لهم في ذلك. والحاصل أن لهم أن يقتسموا بكل ما يتوصل به إلعطاء 

كل ذي حق حقهكل ذي حق حقه(٣).
ينظر: مراتب اإلجماع ٥٥٥٥/١، ، وروح البيان إلسماعيل حقي الحنفي وروح البيان إلسماعيل حقي الحنفي ٢٩٩٢٩٩/٦. .  ينظر: مراتب اإلجماع    (١)

ينظر: روح البيان ٢٩٩٢٩٩/٦. ينظر: روح البيان    (٢)
ينظر: أسنى المطالب ٤٥٥٤٥٥/٢، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣٠٧٣٠٧/٥، والمحلي على القليوبي ، والمحلي على القليوبي ٩٦٩٦/٣-٩٧٩٧، ،  ينظر: أسنى المطالب    (٣)
والمغني والمغني ٥٨٥٥٨٥/٥، ، ٥٨٦٥٨٦، وابن عابدين ، وابن عابدين ٢٨٥٢٨٥/٥، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ١٩٠١٩٠/٦-١٩١١٩١، وتبيين ، وتبيين 

الحقائق الحقائق ٤٢٤٢/٦، والقوانين الفقهية ص، والقوانين الفقهية ص٣٣١٣٣١، وحاشية الدسوقي ، وحاشية الدسوقي ٧٤٧٤/٤. . 



٣١١٣١١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

وفي هذه الصورة يوكل المســتأجرون في الغالب إلى مالك الفندق أو شركة وفي هذه الصورة يوكل المســتأجرون في الغالب إلى مالك الفندق أو شركة 
ملتزمة بتنفيذ تلك المهمة، وغالبًا ما تضع الشــركة ضوابط لطريقة انتفاع كل مستأجر ملتزمة بتنفيذ تلك المهمة، وغالبًا ما تضع الشــركة ضوابط لطريقة انتفاع كل مستأجر 

بحصته؛ بحيث ينتفع جميع المستأجرين بحصصهم الزمانية. بحصته؛ بحيث ينتفع جميع المستأجرين بحصصهم الزمانية. 
وينبغي التنبيه على اعتبار تفاوت الفترات، فمن كان من أصحاب الفترة البيضاء وينبغي التنبيه على اعتبار تفاوت الفترات، فمن كان من أصحاب الفترة البيضاء 
أو الزرقاء ال يحق له استبدالها بالفترة الحمراء؛ الختالف السعر واألجرة، فال بد من أو الزرقاء ال يحق له استبدالها بالفترة الحمراء؛ الختالف السعر واألجرة، فال بد من 

اعتبار الفترات وحسابات األجرة.اعتبار الفترات وحسابات األجرة.
الصورة الرابعة: الصورة الرابعة: 

أن يكون المعقود عليه عينًا موصو فة في الذمة في مكان غير معلوم، ومدة أن يكون المعقود عليه عينًا موصو فة في الذمة في مكان غير معلوم، ومدة 
العقد وبدؤه وانتهاؤه ومدة االنتفاع معلومة. كأن يستأجر وحدة عقارية موصوفة العقد وبدؤه وانتهاؤه ومدة االنتفاع معلومة. كأن يستأجر وحدة عقارية موصوفة 
بوصف محدد من شــركة لها مجموعة عقارات في العالم، لمدة أسبوع، يبدأ من بوصف محدد من شــركة لها مجموعة عقارات في العالم، لمدة أسبوع، يبدأ من 

أول أيام عيد الفطر، لمدة خمسين سنة.أول أيام عيد الفطر، لمدة خمسين سنة.
وحكــم هذه الصورةوحكــم هذه الصورة: أنها إجارة عين موصوفة في الذمة كالصورة الثانية غير : أنها إجارة عين موصوفة في الذمة كالصورة الثانية غير 
أن المعقود عليه هنا في مكان غيــر معلوم، فهل جهالة المكان وقت العقد تؤثر في أن المعقود عليه هنا في مكان غيــر معلوم، فهل جهالة المكان وقت العقد تؤثر في 

حكم تلك الصورة؟حكم تلك الصورة؟
ذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الصورة غير جائزة؛ بناء على أن العين المعقود ذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الصورة غير جائزة؛ بناء على أن العين المعقود 
عليها غير معلومة، وال يمكن أن يقال: إن الوحدة الســكنية لما كانت موصوفة في الذمة عليها غير معلومة، وال يمكن أن يقال: إن الوحدة الســكنية لما كانت موصوفة في الذمة 
ا ينتفي به الجهل وترتفع بها الخصومة، وكون االنتفاع بالوحدة  ا ظاهــرً ا ينتفي به الجهل وترتفع بها الخصومة، وكون االنتفاع بالوحدة فهي معلومة علمً ا ظاهــرً فهي معلومة علمً
الســكنية ينتقل من مكان إلى آخر ال يؤثر في كونها معلومة، فيقال: مع كون عين الوحدة الســكنية ينتقل من مكان إلى آخر ال يؤثر في كونها معلومة، فيقال: مع كون عين الوحدة 
الســكنية معلومة بالوصف من حيث الســعة والتجهيزات والخدمات إال أنه سقط ركن الســكنية معلومة بالوصف من حيث الســعة والتجهيزات والخدمات إال أنه سقط ركن 
مهم، وهو محل هذه العين الذي تختلف قيمته والرغبة فيه باختالف أماكنه؛ فما يكون في مهم، وهو محل هذه العين الذي تختلف قيمته والرغبة فيه باختالف أماكنه؛ فما يكون في 
البلد (أ) أغلى وأكثر جاذبية مما يكون في البلد (ب) البلد (أ) أغلى وأكثر جاذبية مما يكون في البلد (ب) وبهذا تحصل جهالة وينتج النزاعوبهذا تحصل جهالة وينتج النزاع(١).

ينظر: نوازل العقار. د. أحمد العميرة ص٤٦٧٤٦٧. .  ينظر: نوازل العقار. د. أحمد العميرة ص   (١)



٣١٢٣١٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الجواب:الجواب:
يظهــر للباحث أن هذا العقد هو إجارة عين موصوفــة في الذمة، والعميل في يظهــر للباحث أن هذا العقد هو إجارة عين موصوفــة في الذمة، والعميل في 
مثل هذه العقود يعطَى قائمة بأسماء الفنادق التابعة للشركة في العالم، وغالبًا ما تكون مثل هذه العقود يعطَى قائمة بأسماء الفنادق التابعة للشركة في العالم، وغالبًا ما تكون 
ا  ا متشابهة، وتكون مشتملة على توصيف كامل لها بما يرفع الجهالة، ثم إن العميل أيضً متشابهة، وتكون مشتملة على توصيف كامل لها بما يرفع الجهالة، ثم إن العميل أيضً
قد يكون لديــه رغبة في أن ينتقل كل عام لدولة أخر تجنبًا للســآمة والملل فيما قد يكون لديــه رغبة في أن ينتقل كل عام لدولة أخر تجنبًا للســآمة والملل فيما 
إذا إذا كان العقــد كل عام على نفس الفندق. أما ما ذكر مــن أن بعضها أغلى من اآلخر كان العقــد كل عام على نفس الفندق. أما ما ذكر مــن أن بعضها أغلى من اآلخر 
فيقال: إن المؤجر ال يعطي الحرية للمســتأجر في التنقل من بالد إلى أخر كل عام فيقال: إن المؤجر ال يعطي الحرية للمســتأجر في التنقل من بالد إلى أخر كل عام 
إال ألن جميعها بسعر واحد، ولذا فالسعر في جميعها واحد وال يوجد بينها إال فروق إال ألن جميعها بسعر واحد، ولذا فالسعر في جميعها واحد وال يوجد بينها إال فروق 
يســيرة غير مؤثرة، ولذا فإن الشركات غالبًا ما تنص في العقد على أن العميل في حال يســيرة غير مؤثرة، ولذا فإن الشركات غالبًا ما تنص في العقد على أن العميل في حال 
اختياره مكان (أ) أكثر من مرة فعليه أن يدفع زيادة اختياره مكان (أ) أكثر من مرة فعليه أن يدفع زيادة ١٠١٠% من السعر لميزة هذا المكان، % من السعر لميزة هذا المكان، 
وعليه فإن العين المعقــود عليها وإن كانت غير معلومة وقت العقد إال أنها تئول وعليه فإن العين المعقــود عليها وإن كانت غير معلومة وقت العقد إال أنها تئول 

إلى إلى العلم.العلم.
وبناء على ما ســبق فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - أن هذه وبناء على ما ســبق فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - أن هذه 

الصورة جائزة وهي إجارة عين موصوفة في الذمة.الصورة جائزة وهي إجارة عين موصوفة في الذمة.
ومما تقدم تتضح العالقة بين عقد المشــاركة فــي الوقت وإجارة الموصوف ومما تقدم تتضح العالقة بين عقد المشــاركة فــي الوقت وإجارة الموصوف 
ا من صور المشــاركة فــي الوقت تُكيّف على أنها إجارة عين  ا من صور المشــاركة فــي الوقت تُكيّف على أنها إجارة عين في الذمة؛ حيث إن كثيرً في الذمة؛ حيث إن كثيرً

موصوفة في الذمة، فتأخذ حكمها.موصوفة في الذمة، فتأخذ حكمها.



٣١٣٣١٣

دراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقتدراسة تطبيقية ألحد عقود المشاركة في الوقت

من أبرز التطبيقات لعقد المشاركة في الوقت عقدٌ إلحد شركات الخدمات من أبرز التطبيقات لعقد المشاركة في الوقت عقدٌ إلحد شركات الخدمات 
الفندقية بالرياض، وســأذكر مقتطفات من هذا العقد بمــا يجعلنا نتصور حقيقته من الفندقية بالرياض، وســأذكر مقتطفات من هذا العقد بمــا يجعلنا نتصور حقيقته من 

الناحية الشرعية، وذلك من خالل مطلبين:الناحية الشرعية، وذلك من خالل مطلبين:
املطلب األول: مقتطفاتٌ من رشوط العقد وأحكامه، وبيانُ هيكلة العقد املطلب األول: مقتطفاتٌ من رشوط العقد وأحكامه، وبيانُ هيكلة العقد 

وآلية تنفيذه.وآلية تنفيذه.

: مقتطفاتٌ من رشوط العقد وأحكامه: : مقتطفاتٌ من رشوط العقد وأحكامه:أوالً أوالً

جاء في العقد ما يلي:جاء في العقد ما يلي:
تمهيد: تمهيد:   

في  الحق  فله  رقم (كذا)  تجاريا  سجال  الفندقية  للخدمات  لمكتب (أ)  إن  حيث  في   الحق  فله  رقم (كذا)  تجاريا  سجال  الفندقية  للخدمات  لمكتب (أ)  إن  حيث   
نجوم  أربع  عن  يقل  ال  إقامة   بمستو الفندقية  الغرف  أو  الوحدات  بعض  نجوم تأجير  أربع  عن  يقل  ال  إقامة   بمستو الفندقية  الغرف  أو  الوحدات  بعض  تأجير 
وصوالً إلى خمس نجوم في البالد اآلتية: (المملكة العربية السعودية وصوالً إلى خمس نجوم في البالد اآلتية: (المملكة العربية السعودية - مصر - - مصر - 
لبنان - سوريا - المغرب - ماليزيا - سنغافورة - أندونيسيا - تركيا - جنوب لبنان - سوريا - المغرب - ماليزيا - سنغافورة - أندونيسيا - تركيا - جنوب 
الستخدامها  للغير  الوحدات  هذه  تأجير  في  وترغب  اإلمارات)،   - الستخدامها إفريقيا  للغير  الوحدات  هذه  تأجير  في  وترغب  اإلمارات)،   - إفريقيا 
هذه  تأجير  في  رغبته  الثاني  الطرف  أعلن  وقد  سنوات  (خمس)  هذه خالل  تأجير  في  رغبته  الثاني  الطرف  أعلن  وقد  سنوات  (خمس)  خالل 
الوحدات للمدة المذكورة، فقد تالقت رغبة الطرفين واتفقا فيما بينهما الوحدات للمدة المذكورة، فقد تالقت رغبة الطرفين واتفقا فيما بينهما على على 

البنود اآلتية:البنود اآلتية:



٣١٤٣١٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

البنـد الثانـي: أجـر الطـرف األول بصفته المؤجـر بكافة الضمانـات الفعلية : أجـر الطـرف األول بصفته المؤجـر بكافة الضمانـات الفعلية  البنـد الثانـي   
والقانونيـة إلـى الطـرف الثانـي بصفتـه المسـتأجر القابل لذلك مـا هو عدد والقانونيـة إلـى الطـرف الثانـي بصفتـه المسـتأجر القابل لذلك مـا هو عدد 
(كـذا) ليلـة في األماكـن المشـار إليها فـي التمهيد السـابق، وبذلـك يكون (كـذا) ليلـة في األماكـن المشـار إليها فـي التمهيد السـابق، وبذلـك يكون 
للطـرف الثاني حق اسـتخدام الوحـدات (الغرف الفندقية) لعدد شـخصين للطـرف الثاني حق اسـتخدام الوحـدات (الغرف الفندقية) لعدد شـخصين 

معينة. معينة.لمـدة  لمـدة 
البند الرابع: البند الرابع   

للطرف  يحق  للتعاقد  (المستأجر)  الثاني  الطرف  إلغاء  حالة  في  للطرف :  يحق  للتعاقد  (المستأجر)  الثاني  الطرف  إلغاء  حالة  في   : أوالً أوالً   
يتم  كما  العقد،  قيمة  إجمالي  من  بالمائة  أربعين  خصم  (المؤجر)  يتم األول  كما  العقد،  قيمة  إجمالي  من  بالمائة  أربعين  خصم  (المؤجر)  األول 
خصم أربعين بالمائة من إجمالي قيمة التعاقد باإلضافة إلى خصم القيمة خصم أربعين بالمائة من إجمالي قيمة التعاقد باإلضافة إلى خصم القيمة 
اإليجارية والخدمات اإلضافية كمقابل حق انتفاع الطرف الثاني المستأجر اإليجارية والخدمات اإلضافية كمقابل حق انتفاع الطرف الثاني المستأجر 
الطرف  يحددها  والتي  اإلدارية  المصاريف  خالف  وذلك  الطرف بالوحدات،  يحددها  والتي  اإلدارية  المصاريف  خالف  وذلك  بالوحدات، 

ا عن الضرر الذي لحق به. ا عن الضرر الذي لحق به.األول تعويضً األول تعويضً
ميعاد  في  متتاليتين  لدفعتين  الثاني  الطرف  سداد  عدم  حالة  في  ميعاد :  في  متتاليتين  لدفعتين  الثاني  الطرف  سداد  عدم  حالة  في  ثانيًا:  ثانيًا   
يمنح  الثمن]  [بند  الثالث  البند  في  موضح  هو  ما  حسب  يمنح استحقاقهما  الثمن]  [بند  الثالث  البند  في  موضح  هو  ما  حسب  استحقاقهما 
ا وفي حالة عدم السداد  ا وفي حالة عدم السداد للطرف الثاني مهلة سداد قدرها خمسة عشر يومً للطرف الثاني مهلة سداد قدرها خمسة عشر يومً
يحق للطرف األول فسخ التعاقد دون سابق إنذار طبقًا لما هو موضح يحق للطرف األول فسخ التعاقد دون سابق إنذار طبقًا لما هو موضح 

بـ«أوال».بـ«أوال».
البند الخامسالبند الخامس: من المتفق عليه بين الطرفين األول والثاني أن الحصة المؤجرة : من المتفق عليه بين الطرفين األول والثاني أن الحصة المؤجرة   
ويسري للطرف الثاني (المستأجر) بموجب هذا العقد هي حصص انتفاع له ويسري  هذا العقد هي حصص انتفاع له  للطرف الثاني (المستأجر) بموجب 

عليها أحكام الميراث خالل مدة التعاقد فقط.عليها أحكام الميراث خالل مدة التعاقد فقط.
البند السادسالبند السادس: اتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الثاني التنازل عن هذا : اتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد العقد   
دون دون  للغير  بها  االنتفاع  حق  له  والتي  األسابيع،  من  عدد  عن  التنازل  أو  للغير للغير  بها  االنتفاع  حق  له  والتي  األسابيع،  من  عدد  عن  التنازل  أو  للغير 



٣١٥٣١٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

اعتراض من الطرف األول، كما يقر الطرف األول بأن هذا العقد يمتد إلى اعتراض من الطرف األول، كما يقر الطرف األول بأن هذا العقد يمتد إلى كل كل 
لَفٍ للطرف الثاني وله حق الميراث به. لَفٍ للطرف الثاني وله حق الميراث به.خَ خَ

البند السابعالبند السابع: التزامات الطرف الثاني:: التزامات الطرف الثاني:  
قبل  بها  االنتفاع  المراد  األساسية  الليالي  بحجز  الثاني  الطرف  يلتزم  قبل -  بها  االنتفاع  المراد  األساسية  الليالي  بحجز  الثاني  الطرف  يلتزم   -٢

ا على األقل. ا على األقل.ميعاد االنتفاع بواحد وعشرين يومً ميعاد االنتفاع بواحد وعشرين يومً
بالمائة  أربعين  سداد  بعد  واحد  بأسبوع  االنتفاع  الثاني  للطرف  يحق  بالمائة -  أربعين  سداد  بعد  واحد  بأسبوع  االنتفاع  الثاني  للطرف  يحق   -٤
من إجمالي ثمن العقد، ويحق له االنتفاع بباقي الحصص حسب نسبة من إجمالي ثمن العقد، ويحق له االنتفاع بباقي الحصص حسب نسبة 

المسدد من إجمالي قيمة العقد.المسدد من إجمالي قيمة العقد.
ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه: ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه:ثانيً ثانيً

هذا العقد مبني على أن يؤجر الطرف األول وهو شــركة (أ) لألجنحة الفندقية هذا العقد مبني على أن يؤجر الطرف األول وهو شــركة (أ) لألجنحة الفندقية 
منفعة عين (شــقق أو فلل ســكنية) موصوفة في الذمة في أماكن مختلفة لطالبيها من منفعة عين (شــقق أو فلل ســكنية) موصوفة في الذمة في أماكن مختلفة لطالبيها من 
المســتأجرين، وتعطيهم بيانًا تفصيليــا بمواصفات وأماكن وأســعار تلك األماكن المســتأجرين، وتعطيهم بيانًا تفصيليــا بمواصفات وأماكن وأســعار تلك األماكن 

ا يرفع الجهالة. ا يرفع الجهالة.(كاتلوج)، وتكون موصوفة وصفً (كاتلوج)، وتكون موصوفة وصفً
ا في حصص شــائعة على المهايــأة الزمانية بين  ا في حصص شــائعة على المهايــأة الزمانية بين ويكون المســتأجر شــريكً ويكون المســتأجر شــريكً
المســتأجرين اآلخرين، فيقومون فيما بينهم بتبادل الوحدات الســكنية على فترات المســتأجرين اآلخرين، فيقومون فيما بينهم بتبادل الوحدات الســكنية على فترات 

زمنية عن طريق الشركة وبضوابطها.زمنية عن طريق الشركة وبضوابطها.
كما نص العقد أن من حق الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد للغير، أو التنازل كما نص العقد أن من حق الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد للغير، أو التنازل 
عــن بعض الوقت للغير دون اعتراض من الطرف األول. وأن هذا العقد يمتد إلى كل عــن بعض الوقت للغير دون اعتراض من الطرف األول. وأن هذا العقد يمتد إلى كل 

خلف للطرف الثاني وله حق الميراث به.خلف للطرف الثاني وله حق الميراث به.
املطلب الثاين: احلكم الرشعي.املطلب الثاين: احلكم الرشعي.

هذا العقد عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، توافرت فيه شروط وأركان عقد هذا العقد عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، توافرت فيه شروط وأركان عقد 
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

إجــارة الموصوف في الذمة، ويلحظ فيه أن محل العقــد غير معلومٍ وقتَ العقد، إجــارة الموصوف في الذمة، ويلحظ فيه أن محل العقــد غير معلومٍ وقتَ العقد، 
وقد وقد سبق الجواب عنه في الصورة الرابعةسبق الجواب عنه في الصورة الرابعة(١).

كما يلحظ فيه أن موعد بدء االنتفاع وإن كان غير معلوم وقت العقد، لكنه يئول كما يلحظ فيه أن موعد بدء االنتفاع وإن كان غير معلوم وقت العقد، لكنه يئول 
إلى العلم؛ وهو أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) بحجز العين المنتفع بها قبل واحد إلى العلم؛ وهو أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) بحجز العين المنتفع بها قبل واحد 

ا على األقل، وفي هذا تحديد لوقت بداية االنتفاع. ا على األقل، وفي هذا تحديد لوقت بداية االنتفاع.وعشرين يومً وعشرين يومً
ا في هذه الصورة يوكِّل المســتأجرون في الغالب مالكَ الفندق أو شركةً  ا في هذه الصورة يوكِّل المســتأجرون في الغالب مالكَ الفندق أو شركةً وأيضً وأيضً
ملتزمــة بتنفيذ هــذه المهمة، والغالب أن الشــركة تضع ضوابط لطريقــة انتفاع كل ملتزمــة بتنفيذ هــذه المهمة، والغالب أن الشــركة تضع ضوابط لطريقــة انتفاع كل 
مستأجر بحصته، بحيث ينتفع جميع المستأجرين بحصصهم. ولهم أن يقتسموا بكل مستأجر بحصته، بحيث ينتفع جميع المستأجرين بحصصهم. ولهم أن يقتسموا بكل 

ما يتوصل به إلعطاء كل ذي حق حقه.ما يتوصل به إلعطاء كل ذي حق حقه.
وينبغي التنبيه على اعتبار تفاوت الفترات؛ فمن كان من أصحاب الفترة البيضاء وينبغي التنبيه على اعتبار تفاوت الفترات؛ فمن كان من أصحاب الفترة البيضاء 
والزرقاء ال يســتبدلها بالفترة الحمراء؛ الختالف الســعر واألجــرة، فال بد من اعتبار والزرقاء ال يســتبدلها بالفترة الحمراء؛ الختالف الســعر واألجــرة، فال بد من اعتبار 

الفترات وحسابات األجرة.الفترات وحسابات األجرة.

ينظر ص٣١١٣١١. ينظر ص   (١)



إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدماتإجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: التعريف.: التعريف.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة.: عالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة.- - 
الذمة - -  في  الموصوف  إجارة  عقود  لبعض  تطبيقية  دراسة  الذمة :  في  الموصوف  إجارة  عقود  لبعض  تطبيقية  دراسة  الثالث:  الثالثالمبحث  المبحث 

في مجال الخدمات.في مجال الخدمات.



٣١٨٣١٨



٣١٩٣١٩

التعريف بإجارة الخدماتالتعريف بإجارة الخدمات

سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن اإلجارة نوعان:سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن اإلجارة نوعان:
إجارة واردة على منافع األعيانإجارة واردة على منافع األعيان: كسكنى هذه الدار.: كسكنى هذه الدار.- - 
وإجارة واردة على عمل األشخاصوإجارة واردة على عمل األشخاص: كالخدمات، ومثَّل لها الفقهاء األوائل : كالخدمات، ومثَّل لها الفقهاء األوائل - - 

باستئجار أرباب المهن على األعمال التي يقومون بها؛ من نجارة، أو حدادة، باستئجار أرباب المهن على األعمال التي يقومون بها؛ من نجارة، أو حدادة، 
أو صباغة أو نحو ذلك.أو صباغة أو نحو ذلك.

ولذا سمى بعض العلماء اإلجارة الواردة على منافع األشخاص وأعمالهم بإجارة ولذا سمى بعض العلماء اإلجارة الواردة على منافع األشخاص وأعمالهم بإجارة 
الخدمات، فــإن العقد فيها وارد على مــا يقومون به من خدمات وأعمــال، أما المنافع الخدمات، فــإن العقد فيها وارد على مــا يقومون به من خدمات وأعمــال، أما المنافع 

ا. ا.المترتبة على أعمالهم فأمر خارج عن التعاقد وتأتي تبعً المترتبة على أعمالهم فأمر خارج عن التعاقد وتأتي تبعً
وقد أصبحت إجارة الخدمات في العصر الحديث من األنشــطة الرائجة في وقد أصبحت إجارة الخدمات في العصر الحديث من األنشــطة الرائجة في 
معامالت البنوك اإلسالمية؛ كالخدمات التعليمية والطبية، واالستشارات الهندسية، معامالت البنوك اإلسالمية؛ كالخدمات التعليمية والطبية، واالستشارات الهندسية، 
وخدمــات الحج والعمرة، والســفر والنقــل، واالتصاالت، والكهربــاء، والماء، وخدمــات الحج والعمرة، والســفر والنقــل، واالتصاالت، والكهربــاء، والماء، 
والنظافــة والصيانة وغيرها؛ إذ ورد العقد في هذه الخدمــات على الجانب العملي والنظافــة والصيانة وغيرها؛ إذ ورد العقد في هذه الخدمــات على الجانب العملي 

والفني أصالة.والفني أصالة.
وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن إجـارة الخدمـات هـي عقـد مركـب مـن عقديـن: وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن إجـارة الخدمـات هـي عقـد مركـب مـن عقديـن: 

ـا. ـا.إجـارة األعمـال -وهـي المقصـد األسـاس - وإجـارة األعيـان التـي تأتـي تبعً إجـارة األعمـال -وهـي المقصـد األسـاس - وإجـارة األعيـان التـي تأتـي تبعً
وفيما يلي بيان إلجارة الخدمات:وفيما يلي بيان إلجارة الخدمات:



٣٢٠٣٢٠
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تعريف إجارة اخلدمات:تعريف إجارة اخلدمات:
إجارة الخدمات لغةإجارة الخدمات لغة: إجارة الخدمــات مصطلح مركب من جزءين؛ (إجارة) : إجارة الخدمــات مصطلح مركب من جزءين؛ (إجارة) 

و(خدمات). وقد سبق تعريف اإلجارة. و(خدمات). وقد سبق تعريف اإلجارة. 
دمة بالكسر وتفتح(١)، قال ابن فارس: «ومن هذا الباب ، قال ابن فارس: «ومن هذا الباب  دمة بالكسر وتفتح: جمع خِ والخدمات لغةوالخدمات لغة: جمع خِ

(أي باب خ د م) الخدمة، ومنه اشتقاق الخادم ألن الخادم يطيف بمخدومه»(أي باب خ د م) الخدمة، ومنه اشتقاق الخادم ألن الخادم يطيف بمخدومه»(٢).
.(٣)« تَحُ فْ ة، ويُ مَ دْ ه خِ مُ دُ هُ ويَخْ مُ دِ هُ يَخْ مَ دَ »وقال مجد الدين الفيروزآبادي: «خَ تَحُ فْ ة، ويُ مَ دْ ه خِ مُ دُ هُ ويَخْ مُ دِ هُ يَخْ مَ دَ وقال مجد الدين الفيروزآبادي: «خَ

وهــي - أعني الخدمة -: القيام بمنافع الشــخص وحاجاته التي يحتاج إليها، وهــي - أعني الخدمة -: القيام بمنافع الشــخص وحاجاته التي يحتاج إليها، 
والقيام بما يرغب الشخص في أدائه أو يفتقر إلى أدائه له.والقيام بما يرغب الشخص في أدائه أو يفتقر إلى أدائه له.

ا - فيما أعلم - لكن  ا - فيما أعلم - لكن : لم يعرف الفقهاء الخدمــة اصطالحً ا: لم يعرف الفقهاء الخدمــة اصطالحً االخدمــة اصطالحً الخدمــة اصطالحً
ا، قال في فتح القديرفتح القدير: :  ا، قال في ذكروهــا بمعنى المنفعة، وال تختلف عن معناها اللغوي كثيــرً ذكروهــا بمعنى المنفعة، وال تختلف عن معناها اللغوي كثيــرً

«الخدمة منفعة»«الخدمة منفعة»(٤).
خصائص اخلدمات:خصائص اخلدمات:

تختص الخدمات بعدة خصائص من أهمها:تختص الخدمات بعدة خصائص من أهمها:
أنها غير ملموسة، بمعنى أنها ال وجود لها ماديا، وليست كالسلع في إمكان  أنها غير ملموسة، بمعنى أنها ال وجود لها ماديا، وليست كالسلع في إمكان -   -١

رؤيتها ولمسها.رؤيتها ولمسها.
بالخدمة  واالنتفاع  الخدمة،  واستهالك  إنتاج  بين  الترابط  تستلزم  أنها  بالخدمة -  واالنتفاع  الخدمة،  واستهالك  إنتاج  بين  الترابط  تستلزم  أنها   -٢

يتطلب وجود المنتفِع أو العميل أثناء إنتاجها.يتطلب وجود المنتفِع أو العميل أثناء إنتاجها.
ينظر: القاموس المحيط مادة (خ د م). ينظر: القاموس المحيط مادة (خ د م).   (١)

مقاييس اللغة ١٦٣١٦٣/٢. مقاييس اللغة    (٢)
القاموس المحيط مادة (خ د م). القاموس المحيط مادة (خ د م).   (٣)

فتح القدير ٢٧٣٢٧٣/١٠١٠. فتح القدير    (٤)



٣٢١٣٢١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ا: ا:تعريف (إجارة اخلدمات) اصطالحً تعريف (إجارة اخلدمات) اصطالحً
تعددت تعريفات المعاصرين إلجارة الخدمات، ومنها:تعددت تعريفات المعاصرين إلجارة الخدمات، ومنها:

«بيع خدمةٍ ما؛ لالنتفاع بها مقابل قيام مشتريها بسداد قيمتها بالكامل أو على  «بيع خدمةٍ ما؛ لالنتفاع بها مقابل قيام مشتريها بسداد قيمتها بالكامل أو على أ-  أ- 
دفعات؛ حسب االتفاق، مع إمكانية قيام المستأجر ببيعها لشخص آخر مقابل دفعات؛ حسب االتفاق، مع إمكانية قيام المستأجر ببيعها لشخص آخر مقابل 

ا»(١). ا»أجرة مختلفة وبشروط سدادٍ مختلفة أيضً أجرة مختلفة وبشروط سدادٍ مختلفة أيضً
ويؤخذ على هذا التعريف:ويؤخذ على هذا التعريف:

أنه ذكر الخدمة وفيه دور. أنه ذكر الخدمة وفيه دور.-   -١
لم يبين المراد من الخدمة. لم يبين المراد من الخدمة.-   -٢

التفصيل في السداد، وهذا من التفاصيل التي ال تذكر في التعريف. التفصيل في السداد، وهذا من التفاصيل التي ال تذكر في التعريف.-   -٣
«الحصول على خدمة - تملكها - من مقدمها؛ وذلك باستئجارها بأجرة حالة -  «الحصول على خدمة - تملكها - من مقدمها؛ وذلك باستئجارها بأجرة حالة - ب-  ب- 
أجرة موصوفة في الذمة - أو معينة حسب الحالة، وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة أجرة موصوفة في الذمة - أو معينة حسب الحالة، وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة 
ا»(٢). ا»إلى المستفيد منها - إجارة موصوفة في الذمة أو معينة - حسب الحاالت أيضً إلى المستفيد منها - إجارة موصوفة في الذمة أو معينة - حسب الحاالت أيضً

ويؤخذ عليه ما يلي:ويؤخذ عليه ما يلي:
التطويل والتفصيل. التطويل والتفصيل.-   -١

أنه قال: «حسب الحالة» وهذا ينافي التعريفات؛ إذ فيه جهالة المقصود. أنه قال: «حسب الحالة» وهذا ينافي التعريفات؛ إذ فيه جهالة المقصود.-   -٢
أنه ذكر الخدمة وفيه دور. أنه ذكر الخدمة وفيه دور.-   -٣

باألشخاص،  تتعلق  منافع  وهي  ومساعديهم،  واألفراد  للجهات  المنافع  «تقديم  باألشخاص، ج-  تتعلق  منافع  وهي  ومساعديهم،  واألفراد  للجهات  المنافع  «تقديم  ج- 
ا على ما لديهم من خبرات ومهارات، تمكنهم من تقديم الخدمات المطلوبة، المطلوبة،  ا على ما لديهم من خبرات ومهارات، تمكنهم من تقديم الخدمات اعتمادً اعتمادً

فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي، إجارة الخدمات ١٢٤٢١٢٤٢/٣. .  فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي، إجارة الخدمات    (١)
ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات اإلجارة الموصوفة في الذمة ألبي غدة ص٨٨٨٨. ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات اإلجارة الموصوفة في الذمة ألبي غدة ص   (٢)



٣٢٢٣٢٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وسواء كان ذلك بجهود مباشرة أو غير مباشرة بتحصيل المؤسسات للمنافع بأجرة وسواء كان ذلك بجهود مباشرة أو غير مباشرة بتحصيل المؤسسات للمنافع بأجرة 
حالة، وإيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مؤجلة أو مقسطة والصيغ المالئمة حالة، وإيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مؤجلة أو مقسطة والصيغ المالئمة 

لهذه األعمال كالمشتملة على تقديم منافع هي إجارة األعمال»لهذه األعمال كالمشتملة على تقديم منافع هي إجارة األعمال»(١).
ويؤخذ عليه:ويؤخذ عليه:

تتعلق  منافع  «وهي  كقوله:  التعريفات  في  تذكر  ال   ٍ أمور وذِكرَ  تطويالً  فيه  أن  تتعلق   منافع  «وهي  كقوله:  التعريفات  في  تذكر  ال   ٍ أمور وذِكرَ  تطويالً  فيه  أن   
ا على ما لديهم من خبرات ومهارات». ا على ما لديهم من خبرات ومهارات».باألشخاص» وقولِه: «اعتمادً باألشخاص» وقولِه: «اعتمادً

ومما تقدم في التعريفات يتبين ما يلي:ومما تقدم في التعريفات يتبين ما يلي:
هما إجارة  أن إجارة الخدمات معاملة مركبة من عقدين منفصلين، أحدُ هما إجارة -  أن إجارة الخدمات معاملة مركبة من عقدين منفصلين، أحدُ  -١

المنافع، يجريان على مرحلتين متواليتين بناء على اتفاق مسبق.المنافع، يجريان على مرحلتين متواليتين بناء على اتفاق مسبق.
م الخدمة والمؤسسة  أن كالَ العقدين بيع لخدمة؛ أحدهما يجري بين مقدِّ م الخدمة والمؤسسة -  أن كالَ العقدين بيع لخدمة؛ أحدهما يجري بين مقدِّ  -٢

ر بين المؤسسة المالية وطالب الخدمة. ر بين المؤسسة المالية وطالب الخدمة.المالية، واآلخَ المالية، واآلخَ
المنافع  مجموعةُ   - العقد  محل  هي  التي   - الخدمة  من  المقصود  أن  المنافع -  مجموعةُ   - العقد  محل  هي  التي   - الخدمة  من  المقصود  أن   -٣
المختبرات  في  مستهلكة  ومواد  مستهلك  كدواء  أعيان؛  من  يتبعها  المختبرات وما  في  مستهلكة  ومواد  مستهلك  كدواء  أعيان؛  من  يتبعها  وما 
في  األطباء  وأدوات  الجامعات  في  العلمية  المختبرات  ومواد  في الطبية  األطباء  وأدوات  الجامعات  في  العلمية  المختبرات  ومواد  الطبية 
الفنادق  في  كما  الخدمة  لطالب  المقدم  وكالطعام  وغيرها،  الفنادق العمليات  في  كما  الخدمة  لطالب  المقدم  وكالطعام  وغيرها،  العمليات 
أصالة  المقصودة  هي  األعمال  منافع  لكن  والعمرة،  الحج  أصالة ورحالت  المقصودة  هي  األعمال  منافع  لكن  والعمرة،  الحج  ورحالت 

وتلك األعيان تابعة لها.وتلك األعيان تابعة لها.
التعريف املختار:التعريف املختار:

ر للمستأجر بأجر سواء  ر للمستأجر بأجر سواء إجارة الخدمات هي: تقديم منفعةِ عملٍ في ذمةِ المؤجِّ إجارة الخدمات هي: تقديم منفعةِ عملٍ في ذمةِ المؤجِّ
بوسيط أو مباشرة، وقد تتبعها أعيان.بوسيط أو مباشرة، وقد تتبعها أعيان.

ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات اإلجارة الموصوفة في الذمة ألبي غدة ص٨٨٨٨. ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات اإلجارة الموصوفة في الذمة ألبي غدة ص   (١)



٣٢٣٣٢٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

مزايا التمويل بإجارة اخلدمات:مزايا التمويل بإجارة اخلدمات:
إن إجارة الخدمات صارت من ضرورات العصر؛ حيث صار عليها اعتماد كثير إن إجارة الخدمات صارت من ضرورات العصر؛ حيث صار عليها اعتماد كثير 
من المصالح العاجلة واآلجلة، وهي باب لســد حاجــات الناس وقضاء مصالحهم، من المصالح العاجلة واآلجلة، وهي باب لســد حاجــات الناس وقضاء مصالحهم، 
وفيها منفعة لكل األطراف، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «وذلك ألن الله سبحانه شرع وفيها منفعة لكل األطراف، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «وذلك ألن الله سبحانه شرع 

ا إلى حصول أحكام مقصودة»(١). ا إلى حصول أحكام مقصودة»العقود أسبابً العقود أسبابً
وقال الكاساني: «إن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتهم إلى وقال الكاساني: «إن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتهم إلى 
اإلجارة ماسة؛ ألن كل واحد ال يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها اإلجارة ماسة؛ ألن كل واحد ال يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها 
أو دابة مملوكة يركبها، وقد ال يمكنه تملكها بالشراء؛ لعدم الثمن، وال بالهبة واإلعارة؛ أو دابة مملوكة يركبها، وقد ال يمكنه تملكها بالشراء؛ لعدم الثمن، وال بالهبة واإلعارة؛ 
ألن نفس كل واحد ال تســمح بذلك، فيحتاج إلى اإلجارة؛ فجوزت ... وأن الشــرع ألن نفس كل واحد ال تســمح بذلك، فيحتاج إلى اإلجارة؛ فجوزت ... وأن الشــرع 
ا يختص بها ... فلو لم يشرع اإلجارة مع امتساس الحاجة إليها؛  ا يختص بها ... فلو لم يشرع اإلجارة مع امتساس الحاجة إليها؛ شــرع لكل حاجة عقدً شــرع لكل حاجة عقدً

، وهذا خالف موضوع الشرع»(٢). ، وهذا خالف موضوع الشرع»لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيالً لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيالً
وقال ابن قدامة: «فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد وقال ابن قدامة: «فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد 
على األعيان، وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع، وال يخفى ما بالناس من الحاجة على األعيان، وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع، وال يخفى ما بالناس من الحاجة 
ذلك  عمل  أحد  كل  يمكن  وال  بأجر،  يعملون  الصنائع  أصحاب  وكذلك  ذلك ...  ذلك إلى  عمل  أحد  كل  يمكن  وال  بأجر،  يعملون  الصنائع  أصحاب  وكذلك  ذلك ...  إلى 
للرزق  ا  طريقً الله  جعله  مما  ذلك  بل  لذلك،  اإلجارة  من  بد  فال  به،  ا  متطوعً يجد  للرزق وال  ا  طريقً الله  جعله  مما  ذلك  بل  لذلك،  اإلجارة  من  بد  فال  به،  ا  متطوعً يجد  وال 

حتى حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع»إن أكثر المكاسب بالصنائع»(٣).
فإجارة الخدمات المطبقة في التمويل اإلسالمي - كخدمات التعليم والعالج فإجارة الخدمات المطبقة في التمويل اإلسالمي - كخدمات التعليم والعالج 
والسفر - ال يخفى ضرورتها في حياة الناس، وشدة الحاجة إليها؛ ألنها تحقق حاجات والسفر - ال يخفى ضرورتها في حياة الناس، وشدة الحاجة إليها؛ ألنها تحقق حاجات 

.٣٤٥٣٤٥/٣ الكبر الفتاو   الكبر الفتاو  (١)
بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ٢٥٠٢٥٠/٥. المغني    (٣)



٣٢٤٣٢٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

المؤجر والمستأجر، وهي تتميز بأمرين: أنها إجارة، ومعلوم ما فيها من المنافع، كما المؤجر والمستأجر، وهي تتميز بأمرين: أنها إجارة، ومعلوم ما فيها من المنافع، كما 
ا على  ا واضحً ا على ســبق نقله عن الفقهاء، وأنها تسد حاجة ماسة في زماننا. كما أن لها أثرً ا واضحً ســبق نقله عن الفقهاء، وأنها تسد حاجة ماسة في زماننا. كما أن لها أثرً

ر، والمجتمع.  ر، والمجتمع. المستأجر، والمؤجِّ المستأجر، والمؤجِّ
فأثرها على المســتأجرفأثرها على المســتأجر: في أنه قد ال يستغني أحد عنها كالتعليم، وقد تكون : في أنه قد ال يستغني أحد عنها كالتعليم، وقد تكون 
بعض الخدمات ضرورية جدا كخدمات العــالج، فبعض الناس يحتاج لخدماتٍ بعض الخدمات ضرورية جدا كخدمات العــالج، فبعض الناس يحتاج لخدماتٍ 

وال يجد المال حاال فإجارة الخدمات عن طريق المؤسسات المالية تسد حاجته.وال يجد المال حاال فإجارة الخدمات عن طريق المؤسسات المالية تسد حاجته.
ا أم مؤسسة يظهر في أنها  ا أم مؤسسة يظهر في أنها : سواء كان فردً م الخدمة -: سواء كان فردً م الخدمة -وأثرها على المؤجر - مقدِّ وأثرها على المؤجر - مقدِّ

تعد من وسائل التكسب التي تعود عليه بالمنفعة والربح.تعد من وسائل التكسب التي تعود عليه بالمنفعة والربح.
وأثرهــا على المجتمعوأثرهــا على المجتمع: من جهة أنها تحرك عجلــة االقتصاد وتنمي المال في : من جهة أنها تحرك عجلــة االقتصاد وتنمي المال في 
ا تلبي حاجات المجتمع في  ا تلبي حاجات المجتمع في السوق، مما ينعش االقتصاد ويساهم في نموه، وهي أيضً السوق، مما ينعش االقتصاد ويساهم في نموه، وهي أيضً
جوانب كثيرة كالعالج والتعليم وســائر الخدمات، وتوفر فرص عمل لكافة شــرائح جوانب كثيرة كالعالج والتعليم وســائر الخدمات، وتوفر فرص عمل لكافة شــرائح 
المجتمع، وتعطــي فرصة أكبر للعــرض والطلب في مجال الخدمــات، مما يثري المجتمع، وتعطــي فرصة أكبر للعــرض والطلب في مجال الخدمــات، مما يثري 

االقتصاد الداخلي ويقويهاالقتصاد الداخلي ويقويه(١).

ينظر: ضوابط إجارة الخدمات، د. عبد الحق حميش ص٣٠٣٠-٣٣٣٣، (بحث مقدم إلى مؤتمر ، (بحث مقدم إلى مؤتمر  ينظر: ضوابط إجارة الخدمات، د. عبد الحق حميش ص   (١)
المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول بدبي المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول بدبي ٢٠٠٩٢٠٠٩م).م).



٣٢٥٣٢٥

عالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمةعالقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة

لمعرفة العالقة بين إجارة الخدمات وإجارة الموصوف في الذمة ال بد من ذكر لمعرفة العالقة بين إجارة الخدمات وإجارة الموصوف في الذمة ال بد من ذكر 
صور إجارة الخدمات، مع التكييف الفقهي لها، وذلك كما يلي:صور إجارة الخدمات، مع التكييف الفقهي لها، وذلك كما يلي:

: صور إجارة اخلدمات والتكييف الفقهي هلا. : صور إجارة اخلدمات والتكييف الفقهي هلا.أوالً أوالً
صور إجارة الخدمات يمكن إدخالها تحت قسمين رئيسين: صور إجارة الخدمات يمكن إدخالها تحت قسمين رئيسين: 

القسم األول: إجارة الخدمات إجارةً معينة. : إجارة الخدمات إجارةً معينة.  القسم األول   
القسم الثاني: إجارة الخدمات إجارةً موصوفةً في الذمة.: إجارة الخدمات إجارةً موصوفةً في الذمة. القسم الثاني   

وتفصيل الكالم على هذين القسمين كما يلي:وتفصيل الكالم على هذين القسمين كما يلي:
القسم األول: إجارة اخلدمات إجارةً معينة:القسم األول: إجارة اخلدمات إجارةً معينة:

بعد اطالعــي وتتبعي لعقود إجــارة الخدمات إجارة معينة في المؤسســات بعد اطالعــي وتتبعي لعقود إجــارة الخدمات إجارة معينة في المؤسســات 
التمويلية تبين لي أنها ال تخرج عن ثالث صور:التمويلية تبين لي أنها ال تخرج عن ثالث صور:

الصورة األوىل: الصورة األوىل: 
أن المؤسسة المالية تتملك المنفعة - وهي الخدمة المطلوب تمويلها - لمدة أن المؤسسة المالية تتملك المنفعة - وهي الخدمة المطلوب تمويلها - لمدة 
معينة، ثم تبدأ بتقديم وترويج تلك المنفعة إلى الناس ليســتفيدوا منها، والمؤسســة معينة، ثم تبدأ بتقديم وترويج تلك المنفعة إلى الناس ليســتفيدوا منها، والمؤسســة 
الماليــة تتعاقد معهم في عقــد إجارة من الباطــن، ويلتزم مقدم الخدمة األســاس الماليــة تتعاقد معهم في عقــد إجارة من الباطــن، ويلتزم مقدم الخدمة األســاس 



٣٢٦٣٢٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

) بتقديم الخدمات ألولئك المســتفيدين، وهذه اإلجارة إجارةٌ معينة  ) بتقديم الخدمات ألولئك المســتفيدين، وهذه اإلجارة إجارةٌ معينة (كالجامعة مثالً (كالجامعة مثالً
للخدمة التــي تملكتها المؤسســة المالية، وتعين محل الخدمة ومن ســيقدمها قبل للخدمة التــي تملكتها المؤسســة المالية، وتعين محل الخدمة ومن ســيقدمها قبل 
تأجيرها من الباطن. وفــي هذا الصنيع بعض المخاطرة؛ ألن المؤسســة بعد تملك تأجيرها من الباطن. وفــي هذا الصنيع بعض المخاطرة؛ ألن المؤسســة بعد تملك 

المنفعة قد ال تجد من تقدمها إليهالمنفعة قد ال تجد من تقدمها إليه(١).
الصورة الثانية: الصورة الثانية: 

وهي المشــهورة في البنوك اإلســالمية والغالبة في التعامل وهي: أن طالب وهي المشــهورة في البنوك اإلســالمية والغالبة في التعامل وهي: أن طالب 
، فيأخذ عروض الدراســة  ، فيأخذ عروض الدراســة الخدمة يذهب للمؤسســة المانحة للخدمة كالجامعة مثالً الخدمة يذهب للمؤسســة المانحة للخدمة كالجامعة مثالً
وبياناتها، كعدد المواد ونظام الدراســة ووقتها وأســماء األســاتذة الذين سيقومون وبياناتها، كعدد المواد ونظام الدراســة ووقتها وأســماء األســاتذة الذين سيقومون 
ر على تحمل تكاليفهــا يرجع للبنك ويطلب التمويل، فيقوم  قدِ ر على تحمل تكاليفهــا يرجع للبنك ويطلب التمويل، فيقوم بالتدريس، وألنه ال يَ قدِ بالتدريس، وألنه ال يَ
البنك بأخذ وعد من العميل (المستفيد المباشر من الخدمة) أنه إذا صارت الخدمة في البنك بأخذ وعد من العميل (المستفيد المباشر من الخدمة) أنه إذا صارت الخدمة في 
ملك البنك أن يستأجر الخدمة من البنك، وبناء على هذا الوعد يقوم البنك باستئجار ملك البنك أن يستأجر الخدمة من البنك، وبناء على هذا الوعد يقوم البنك باستئجار 

رها للعميل. )، ثم يؤجِّ رها للعميل.الخدمة من باذلها (وهي الجامعة مثالً )، ثم يؤجِّ الخدمة من باذلها (وهي الجامعة مثالً
الصورة الثالثة: الصورة الثالثة: 

أن يقوم البنك اإلســالمي في حالة انتشــار مرض (وباء) فــي المجتمع مثالً أن يقوم البنك اإلســالمي في حالة انتشــار مرض (وباء) فــي المجتمع مثالً 
باســتئجار خبراء وأطباء معينين في ذلك المرض والوبــاء بأجرة معلومة لمدة باســتئجار خبراء وأطباء معينين في ذلك المرض والوبــاء بأجرة معلومة لمدة 
معلومة، ثم معلومة، ثم يؤجر خدمات ذلك الطبيب على المســتفيدين من هذه الخدمة، أو يقوم يؤجر خدمات ذلك الطبيب على المســتفيدين من هذه الخدمة، أو يقوم 
البنك بإحضار المستشــارين والخبراء في مجالٍ ما كالهندســة أو التعليم والتدريب البنك بإحضار المستشــارين والخبراء في مجالٍ ما كالهندســة أو التعليم والتدريب 
مثال، مثال، لغــرض إقامة المحاضــرات وتقديم الدورات التدريبية للمســتفيدين، مدةً لغــرض إقامة المحاضــرات وتقديم الدورات التدريبية للمســتفيدين، مدةً 

معلومة، ثم معلومة، ثم يؤجرها على المستفيدين.يؤجرها على المستفيدين.
بأجرة  بعينه  الخبير  أو  الطبيب  هذا  خدمات  البنك  يستأجر  الصورة  هذه  بأجرة ففي  بعينه  الخبير  أو  الطبيب  هذا  خدمات  البنك  يستأجر  الصورة  هذه  ففي 

الثالثين  البركة  ندوة  بحوث  ضمن  الذمة،  في  الموصوف  إلجارة  العملية  التطبيقات  ينظر:  الثالثين   البركة  ندوة  بحوث  ضمن  الذمة،  في  الموصوف  إلجارة  العملية  التطبيقات  ينظر:   (١)
ألبي غدة صألبي غدة ص٩٠٩٠.



٣٢٧٣٢٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

معلومة مدة معلومة، ثم يقوم البنك بتأجير هذه الخدمة من الباطن على المستفيدين معلومة مدة معلومة، ثم يقوم البنك بتأجير هذه الخدمة من الباطن على المستفيدين 
منها. فالمنفعة هنا دخلت في ضمان المؤسسة المالية أو البنك، فله أن يؤجرها من منها. فالمنفعة هنا دخلت في ضمان المؤسسة المالية أو البنك، فله أن يؤجرها من 

الباطن بربح.الباطن بربح.
وهذه الصورة لم أرها - حســب اطالعي - مطبقة في البنوك، مع ما فيها من وهذه الصورة لم أرها - حســب اطالعي - مطبقة في البنوك، مع ما فيها من 
عوائد ربحية، مع أنه يجري التعامل بها في المستشفيات وبعض المؤسسات التعليمية، عوائد ربحية، مع أنه يجري التعامل بها في المستشفيات وبعض المؤسسات التعليمية، 
م العميل (المستفيد المباشر من  لزَ م العميل (المستفيد المباشر من إال أن تلك المؤسســات ال تقســط األجرة، بل يُ لزَ إال أن تلك المؤسســات ال تقســط األجرة، بل يُ
الخدمة) بدفــع جميع األجرة، مع أنه يمكن للبنك أن يتعامــل بهذه الصورة، فيقوم الخدمة) بدفــع جميع األجرة، مع أنه يمكن للبنك أن يتعامــل بهذه الصورة، فيقوم 

بنفس العملية مع تقسيط األجرة على الناس، فيعود عليه التقسيط بربح أكثر.بنفس العملية مع تقسيط األجرة على الناس، فيعود عليه التقسيط بربح أكثر.
التكييف الفقهي إلجارة اخلدمات إجارة معينة:التكييف الفقهي إلجارة اخلدمات إجارة معينة:

ا  ا يتضح مما ســبق ذكره من صور إجارة الخدمات إجارة معينة أنها تعتبر تأجيرً يتضح مما ســبق ذكره من صور إجارة الخدمات إجارة معينة أنها تعتبر تأجيرً
من الباطن؛ وذلك ألن إجارة الخدمات تســتأجرها المؤسسة المالية أوالً ثم تؤجرها من الباطن؛ وذلك ألن إجارة الخدمات تســتأجرها المؤسسة المالية أوالً ثم تؤجرها 

من الباطن للمستفيد المباشر.من الباطن للمستفيد المباشر.
ودليل صحة هذا التكييف أنه ال فرق بيــن تأجير منافع األعيان، وتأجير عمل ودليل صحة هذا التكييف أنه ال فرق بيــن تأجير منافع األعيان، وتأجير عمل 
اإلنسان، فكما يجوز شراء منافع األعيان وبيعها، يجوز شراء خدمات اإلنسان وبيعها اإلنسان، فكما يجوز شراء منافع األعيان وبيعها، يجوز شراء خدمات اإلنسان وبيعها 
بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان، وهذا قياس لمنافع األعمال على منافع األعيان. بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان، وهذا قياس لمنافع األعمال على منافع األعيان. 

ومنافع األعيان مما اتفق على صحة استئجارها وتأجيرها من الباطن عند الجمهور.ومنافع األعيان مما اتفق على صحة استئجارها وتأجيرها من الباطن عند الجمهور.
وقد اعترض على هذا أحــد الباحثين بأن قياس إجــارة الخدمات واألعمال وقد اعترض على هذا أحــد الباحثين بأن قياس إجــارة الخدمات واألعمال 
على إجارة منافع األعيان قياس مع الفارق؛ ألن إجارة منافع األعيان هي شراء لمنافع على إجارة منافع األعيان قياس مع الفارق؛ ألن إجارة منافع األعيان هي شراء لمنافع 
أعيان كعقار أو ســيارة، فالمنفعة لها عين، فتدخل في ضمان المستأجر األول بقبض أعيان كعقار أو ســيارة، فالمنفعة لها عين، فتدخل في ضمان المستأجر األول بقبض 
عينهــا؛ وهذا بخالف إجارة األعمال والخدمات كالعالج، فليس لها أصل فال تدخل عينهــا؛ وهذا بخالف إجارة األعمال والخدمات كالعالج، فليس لها أصل فال تدخل 

في ضمان المستأجر األولفي ضمان المستأجر األول(١).
ينظر: إجارة الخدمات عصام العنيني ص٥١٥١-٥٢٥٢. ينظر: إجارة الخدمات عصام العنيني ص   (١)
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الجواب عن هــذا االعتراضالجواب عن هــذا االعتراض: أن منافع العين المؤجرة ال تدخل - على القول : أن منافع العين المؤجرة ال تدخل - على القول 
الصحيح - في ضمان المســتأجر حتى بالقبضالصحيح - في ضمان المســتأجر حتى بالقبض(١)، فيجوز للمستأجر أن يتصرف في ، فيجوز للمستأجر أن يتصرف في 
العين المؤجرة المحددة قبل قبضها مــع تمكنه من االنتفاع بها، على القول الراجح، العين المؤجرة المحددة قبل قبضها مــع تمكنه من االنتفاع بها، على القول الراجح، 
ا  ا وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل في مبحث تصرف المستأجر في العين المؤجرة تأجيرً وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل في مبحث تصرف المستأجر في العين المؤجرة تأجيرً

ا في الذمة(٢). ا في الذمةموصوفً موصوفً
فإذا جاز إجارة منفعة العين بالعقد قبل قبضها مع الربح فيجوز إجارة الخدمات فإذا جاز إجارة منفعة العين بالعقد قبل قبضها مع الربح فيجوز إجارة الخدمات 

إجارة معينة قبل قبضها لعدم الفارق.إجارة معينة قبل قبضها لعدم الفارق.
ر) لها أن تؤجر من الباطن في نفس فترة تأجيرها من  ر) لها أن تؤجر من الباطن في نفس فترة تأجيرها من فالمؤسسة المالية (المستأجِ فالمؤسسة المالية (المستأجِ
الجهة المانحة للخدمة؛ ألن قبض المنافع ال يؤثر على الضمان في مثل هذه الصورة.الجهة المانحة للخدمة؛ ألن قبض المنافع ال يؤثر على الضمان في مثل هذه الصورة.

القسم الثاين: إجارة اخلدمات إجارة موصوفة يف الذمة:القسم الثاين: إجارة اخلدمات إجارة موصوفة يف الذمة:

يمكن تصويرها ببيان الخطوات المطبقة في المؤسسات المالية، كما يلي:يمكن تصويرها ببيان الخطوات المطبقة في المؤسسات المالية، كما يلي:
يأتي العميل للمؤسسة المالية ويطلب منفعة خدمة موصوفة في الذمة  يأتي العميل للمؤسسة المالية ويطلب منفعة خدمة موصوفة في الذمة -   -١

كمنفعة تعليم أو عالج.كمنفعة تعليم أو عالج.
الذمة  في  موصوفة  إجارة  عقد  بإبرام  المالية)  المؤجر (المؤسسة  يقوم  الذمة -  في  موصوفة  إجارة  عقد  بإبرام  المالية)  المؤجر (المؤسسة  يقوم   -٢

مع العميل قبل تملك منفعة العين من الجهة المانحة.مع العميل قبل تملك منفعة العين من الجهة المانحة.
ثم تتعاقد المؤسسة المالية مع الجهة المانحة للخدمة بعقد إجارة موصوفة  ثم تتعاقد المؤسسة المالية مع الجهة المانحة للخدمة بعقد إجارة موصوفة -   -٣

في الذمة.في الذمة.
ا مع جهة معينة كجامعة  ا مع جهة معينة كجامعة وفي بعض الحاالت يكون المصرف قد تعاقد مســبقً وفي بعض الحاالت يكون المصرف قد تعاقد مســبقً
مثالً على اســتئجار مقاعد دراســية موصوفة في ذمة الجامعة، ثم يقوم بتأجيرها على مثالً على اســتئجار مقاعد دراســية موصوفة في ذمة الجامعة، ثم يقوم بتأجيرها على 

ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٩١٩١/٦. ينظر: رد المحتار على الدر المختار    (١)
ينظر ص٢١٩٢١٩ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر ص   (٢)
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العمالء بعد ذلك.العمالء بعد ذلك.
على أنه يجب أن تراعى األمور التالية:على أنه يجب أن تراعى األمور التالية:

تقديم  (كالجامعة)  الخدمة  مزود  على  المالية  المؤسسة  تشترط  أن  تقديم أ-  (كالجامعة)  الخدمة  مزود  على  المالية  المؤسسة  تشترط  أن  أ- 
الخدمة لها أو ألحد عمالئها.الخدمة لها أو ألحد عمالئها.

أن يكون العقدان منفصلين في إبرامهما، فال يجمعان في عقد واحد. أن يكون العقدان منفصلين في إبرامهما، فال يجمعان في عقد واحد.ب-  ب- 
يجب عدم الربط بين العقدين، فال يعود أحد العقدين على اآلخر بآثاره  يجب عدم الربط بين العقدين، فال يعود أحد العقدين على اآلخر بآثاره ج-  ج- 

ا على طرفي العقد. ا على طرفي العقد.المترتبة عليه شرعً المترتبة عليه شرعً
التكييف الفقهي إلجارة اخلدمات إجارة موصوفة يف الذمة:التكييف الفقهي إلجارة اخلدمات إجارة موصوفة يف الذمة:

إجــارة الخدمات في محــل موصوف في الذمة تكيَّف علــى أنها إجارة على إجــارة الخدمات في محــل موصوف في الذمة تكيَّف علــى أنها إجارة على 
عمل في الذمة، وغالبًا ما تكون على صورة التأجير الموازي، وينبني الحكم على هذا عمل في الذمة، وغالبًا ما تكون على صورة التأجير الموازي، وينبني الحكم على هذا 
ا على مشروعية التأجير الموازي، وهي صورة مستجدة من صور التأجير ولهذا  ا على مشروعية التأجير الموازي، وهي صورة مستجدة من صور التأجير ولهذا اعتمادً اعتمادً

ضع لها ضابطٌ كضابط السلم الموازي، وهو أال يكون بين العقدين رابط. ضع لها ضابطٌ كضابط السلم الموازي، وهو أال يكون بين العقدين رابط.وُ وُ
مسألة: التأجري املوازي.مسألة: التأجري املوازي.

ا يحتاج إلى تصور السلم الموازي، فأقول:  ا واضحً ا يحتاج إلى تصور السلم الموازي، فأقول: تصور التأجير الموازي تصورً ا واضحً تصور التأجير الموازي تصورً
تعريف السلم الموازيتعريف السلم الموازي: السلم لغة السلف: السلم لغة السلف(١)، واصطالحًا: «عقد على موصوف ، واصطالحًا: «عقد على موصوف 

.(٢)« »في الذمة ببدل يعطى عاجالً في الذمة ببدل يعطى عاجالً
ه، وتواز الشيئان،  هَ لَه وواجَ  الشــيءَ يوازيه؛ إذا قابَ ن وازَ ه، وتواز الشيئان، والموازي، مِ هَ لَه وواجَ  الشــيءَ يوازيه؛ إذا قابَ ن وازَ والموازي، مِ

إذا واز أحدهما اآلخرإذا واز أحدهما اآلخر(٣)، أي: ناظره وحاذاه.، أي: ناظره وحاذاه.
ينظر: مقاييس اللغة ٩٠٩٠/٣. ينظر: مقاييس اللغة    (١)

روضة الطالبين للنووي ٢٤٢٢٤٢/٣، وفتح العزيز شرح الوجيز ، وفتح العزيز شرح الوجيز ٢٠٧٢٠٧/٩. روضة الطالبين للنووي    (٢)
المعجم الوسيط ١٠٣٠١٠٣٠/٢. المعجم الوسيط    (٣)
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والسلم الموازي هو:والسلم الموازي هو: أن تُستخدم صيغتا سلم متوازيتين، لكن دون ربط بينهما. أن تُستخدم صيغتا سلم متوازيتين، لكن دون ربط بينهما.
مثــال ذلكمثــال ذلك: أن يتفــق البنك مع منتج (مــزارع) على نتاج معيــن في القدر : أن يتفــق البنك مع منتج (مــزارع) على نتاج معيــن في القدر 
والمواصفات المحددة في العقد، على أن يســلّم بعد ستة أشهر (هذا سلم أصيل)، والمواصفات المحددة في العقد، على أن يســلّم بعد ستة أشهر (هذا سلم أصيل)، 
ثم يعقد المســلَم إليه (المزارع) عقدَ سلَمٍ موازٍ آخر مع جهة أخر بعد ذلك، ولكن ثم يعقد المســلَم إليه (المزارع) عقدَ سلَمٍ موازٍ آخر مع جهة أخر بعد ذلك، ولكن 

ال يربط بينهما، بحيث إذا أخل المسلَم إليه الثاني ال يؤثر ذلك على العقد األول.ال يربط بينهما، بحيث إذا أخل المسلَم إليه الثاني ال يؤثر ذلك على العقد األول.
ضوابط السلم املوازي:ضوابط السلم املوازي:

مستقال  منهما  واحد  كل  يكون  أن  يجب  بل  العقدين،  بين  الربط  يجوز  ال  مستقال -  منهما  واحد  كل  يكون  أن  يجب  بل  العقدين،  بين  الربط  يجوز  ال   -١
عن اآلخر في جميع حقوقه والتزاماته، فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم عن اآلخر في جميع حقوقه والتزاماته، فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم 
األول بالتزامه ال يحق للطرف اآلخر (المتضرر باإلخالل) أن يحيل ذلك األول بالتزامه ال يحق للطرف اآلخر (المتضرر باإلخالل) أن يحيل ذلك 
قِد معه عقد السلم الموازي الثاني سواء بالفسخ أو تأخير  قِد معه عقد السلم الموازي الثاني سواء بالفسخ أو تأخير الضرر إلى من عُ الضرر إلى من عُ

التنفيذ.التنفيذ.
تنطبق جميع أحكام السلم في العقد األول في العقد الثاني(١). تنطبق جميع أحكام السلم في العقد األول في العقد الثاني-   -٢

فيجوز للمؤجر (المؤسسة المالية) إبرام عقد اإلجارة مع العميل قبل تملك  فيجوز للمؤجر (المؤسسة المالية) إبرام عقد اإلجارة مع العميل قبل تملك    
المالية،  المؤسسة  ذمة  في  عمل  منفعة  هي  هنا  اإلجارة  ألن  العين؛  المالية، منفعة  المؤسسة  ذمة  في  عمل  منفعة  هي  هنا  اإلجارة  ألن  العين؛  منفعة 
فعلى فعلى المؤسسة المالية توفير الخدمة المعقود عليها من أي جهة دون اشتراط المؤسسة المالية توفير الخدمة المعقود عليها من أي جهة دون اشتراط 
من يقدمها؛ لذا يصح لها أن تعقد مع العميل اإلجارة على عمل في الذمة من يقدمها؛ لذا يصح لها أن تعقد مع العميل اإلجارة على عمل في الذمة 
الخدمة  هذه  باستئجار  المالية  المؤسسة  فتقوم  وعليه  المنفعة.  استالم  الخدمة قبل  هذه  باستئجار  المالية  المؤسسة  فتقوم  وعليه  المنفعة.  استالم  قبل 

وتأجيرها على العميل من الباطن، وتكون إجارة موازية.وتأجيرها على العميل من الباطن، وتكون إجارة موازية.
واإلجارة الموازية ال يتوقف فيها العقد األول على العقد الثاني - كما سبق - سبق -  واإلجارة الموازية ال يتوقف فيها العقد األول على العقد الثاني - كما    
فال يربط بين إجارة الموصوف في الذمة التي يتم إبرامها مع مقدم الخدمة فال يربط بين إجارة الموصوف في الذمة التي يتم إبرامها مع مقدم الخدمة 
السلم  معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  السلم لهيئة  معيار  اإلسالمية،  المالية  بالمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  الشرعية   المعايير   (١)

ص١٥٧١٥٧، البند (، البند (٣/٦، ، ٤). . 



٣٣١٣٣١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

الخدمة؛  من  المستفيد  مع  المعقودة  الذمة  في  الموصوف  إجارة  الخدمة؛ وبين  من  المستفيد  مع  المعقودة  الذمة  في  الموصوف  إجارة  وبين 
فتكون حسب التطبيق الصحيح من قبيل اإلجارة الموازية.فتكون حسب التطبيق الصحيح من قبيل اإلجارة الموازية.

وبناءً على ما سبق من تعريف إجارة الخدمات وبيان صفاتها ومزاياها فإننا وبناءً على ما سبق من تعريف إجارة الخدمات وبيان صفاتها ومزاياها فإننا 
ا من صور إجارة الخدمات علــى أنها إجارة موصوفة في  ا من صور إجارة الخدمات علــى أنها إجارة موصوفة في نســتطيع أن نكيف كثيرً نســتطيع أن نكيف كثيرً

الذمة، وكثير من تطبيقات إجارة الخدمات في المؤسسات المالية تقوم عليها.الذمة، وكثير من تطبيقات إجارة الخدمات في المؤسسات المالية تقوم عليها.
تنبيهتنبيه: من األهمية بيان أن تعيُّن الجامعة أو المستشــفى ال يؤدي إلى أن تكون : من األهمية بيان أن تعيُّن الجامعة أو المستشــفى ال يؤدي إلى أن تكون 
ا  ا لمن يقول: إنها تتعين استنادً ا اإلجارة معينة، بل تبقى الخدمة موصوفة في الذمة خالفً ا لمن يقول: إنها تتعين استنادً اإلجارة معينة، بل تبقى الخدمة موصوفة في الذمة خالفً

وي عن عبد الله بن سالم  وي عن عبد الله بن سالم إلى حديث منع تعيين الحائط في الســلم، وهو ما رُ إلى حديث منع تعيين الحائط في الســلم، وهو ما رُ
قال: «جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن بني فالن أســلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قال: «جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن بني فالن أســلموا - لقوم من اليهود - وإنهم 
ــن عنده؟»، فقال رجل من اليهود: ، فقال رجل من اليهود:  ــن عنده؟»«مَ وا. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ رتَدُّ وا. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قــد جاعوا، فأخاف أن يَ رتَدُّ قــد جاعوا، فأخاف أن يَ
عندي كذا وكذا - لشيء قد سماه - أراه قال: ثالث مئة دينار بسعر كذا وكذا من عندي كذا وكذا - لشيء قد سماه - أراه قال: ثالث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط حائط 
بني فالن، فقال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: بني فالن، فقال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط «بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط 
بني فالن»بني فالن»(١). وبناء على هذا الحديث مال بعض المعاصرين إلى أن الجامعة إذا تعينت . وبناء على هذا الحديث مال بعض المعاصرين إلى أن الجامعة إذا تعينت 
معلوم  كيل  في  السلف  باب  التجارات،  كتاب  معلوم )  كيل  في  السلف  باب  التجارات،  كتاب   (٢٢٨١٢٢٨١) ) ٦٠١٦٠١  - -٦٠٠٦٠٠/٣ ماجه  ابن  أخرجه  ماجه   ابن  أخرجه   (١)
سعنة  بن  زيد  إسالم  ذكر  باب  سعنة )،  بن  زيد  إسالم  ذكر  باب   ،(٦٥٤٧٦٥٤٧) ) ٧٠٠٧٠٠/٣ والحاكم  معلوم،  أجل  إلى  معلوم  والحاكم ووزن  معلوم،  أجل  إلى  معلوم  ووزن 
يأمر  أن  للمرء  االستحباب  ذكر  باب  يأمر )،  أن  للمرء  االستحباب  ذكر  باب   ،(٢٨٨٢٨٨)  )  ٥٢١٥٢١/١ حبان  وابن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  رسول  حبان مولى  وابن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  رسول  مولى 
بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير، بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير، 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣٧٣٧/٣: «هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم : «هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم 
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه األئمة الستة». يقصد بالشاهد قصة إسالم عبد الله بن وله شاهد من حديث ابن عباس رواه األئمة الستة». يقصد بالشاهد قصة إسالم عبد الله بن 
سالم. وضعفه الشيخ األلباني في إرواء الغليل سالم. وضعفه الشيخ األلباني في إرواء الغليل ٢١٩٢١٩/٥. والحديث فيه اضطراب واختالف، . والحديث فيه اضطراب واختالف، 
قال الضياء في األحاديث المختارة قال الضياء في األحاديث المختارة ٤٤٩٤٤٩/٩: «هذا القدر الذي رواه ابن ماجه ورواه أبو حاتم : «هذا القدر الذي رواه ابن ماجه ورواه أبو حاتم 
ابن حبان بطوله عن الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة عن محمد بن المتوكل ابن حبان بطوله عن الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة عن محمد بن المتوكل 
وهو ابن أبي السري بنحوه، وفيه: يا رسول الله، قرية بني فالن قد أسلموا. والحديث الذي وهو ابن أبي السري بنحوه، وفيه: يا رسول الله، قرية بني فالن قد أسلموا. والحديث الذي 

يناه بمسند زيد بن سعنة أولى والله أعلم، ويحتمل أن يكون عبد الله بن سالم قد شاهد  وِّ يناه بمسند زيد بن سعنة أولى والله أعلم، ويحتمل أن يكون عبد الله بن سالم قد شاهد رُ وِّ  = =رُ



٣٣٢٣٣٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا على منع تعيين الحائط الوارد في  ا على منع تعيين الحائط الوارد في خرجت عن عقد إجارة الموصوف في الذمة؛ قياسً خرجت عن عقد إجارة الموصوف في الذمة؛ قياسً
الحديث السابق.الحديث السابق.

هذا وعند التأمل في العلة التي ذكرها المعاصرون في معرض حديثهم عن منع  هذا وعند التأمل في العلة التي ذكرها المعاصرون في معرض حديثهم عن منع    
السلم في ثمر حائط محدد فإنه يقال:السلم في ثمر حائط محدد فإنه يقال:

: إن الجامعة الواحدة ليست كالحائط؛ ألنها تحتوي على عشرات الكليات : إن الجامعة الواحدة ليست كالحائط؛ ألنها تحتوي على عشرات الكليات  أوالًأوالً  
ا في الذمة. ا في الذمة.ومئات األقسام وآالف المقاعد ما يبقي عقد اإلجارة موصوفً ومئات األقسام وآالف المقاعد ما يبقي عقد اإلجارة موصوفً

ا الختالف  ا الختالف : إن عـدم تعيين الجامعة أو المستشـفى يؤدي إلى الغـرر؛ نظرً ثانيًـاثانيًـا: إن عـدم تعيين الجامعة أو المستشـفى يؤدي إلى الغـرر؛ نظرً  
ا، فأسـعار مقاعد  ا كبيـرً ا، فأسـعار مقاعد جـودة الخدمـة وقيمتهـا مـن جهة إلـى أخـر اختالفً ا كبيـرً جـودة الخدمـة وقيمتهـا مـن جهة إلـى أخـر اختالفً
الجامعـات علـى سـبيل المثـال تختلـف فيمـا بينهـا فـي الواقع إلـى الضعف الجامعـات علـى سـبيل المثـال تختلـف فيمـا بينهـا فـي الواقع إلـى الضعف 
ا، ومـن ثـم فـإن عـدم تعييـن الجامعـة يـؤدي إلـى النزاع  ـً ا، ومـن ثـم فـإن عـدم تعييـن الجامعـة يـؤدي إلـى النزاع أو الضعفيـن أحيان ـً أو الضعفيـن أحيان
بيـن المصـرف والعميـل؛ إذ سـيطلب العميـل أكثـر الخدمـات جـودة ويقدم بيـن المصـرف والعميـل؛ إذ سـيطلب العميـل أكثـر الخدمـات جـودة ويقدم 

المصـرف أقلهـا تكلفـة، وسـد بـاب النـزاع مطلوب.المصـرف أقلهـا تكلفـة، وسـد بـاب النـزاع مطلوب.
أجل  من  كان  إنما  المذكور  الحديث  في  فالن  بني  حائط  من  المنع  إن  ثم  أجل   من  كان  إنما  المذكور  الحديث  في  فالن  بني  حائط  من  المنع  إن  ثم   
تحديد  عدم  في  الغرر  أن  المعلوم  ومن  الغرر  وجود  على  فالمدار  تحديد الغرر،  عدم  في  الغرر  أن  المعلوم  ومن  الغرر  وجود  على  فالمدار  الغرر، 

الجامعة أعظم.الجامعة أعظم.
كما ير الباحث: عدم التســليم بأن تعين الحائط في السلم يخرج العقد عن كما ير الباحث: عدم التســليم بأن تعين الحائط في السلم يخرج العقد عن 
ا، والحديث الســابق ال يصح، بل هو ضعيف، وعلى فرض صحته فيقال:  ا، والحديث الســابق ال يصح، بل هو ضعيف، وعلى فرض صحته فيقال: كونه سلمً كونه سلمً
إنما ألغى النبي ملسو هيلع هللا ىلص تعيين الحائط في الحديث الســابق؛ لغلبة ظنه أن حائط بني فالن إنما ألغى النبي ملسو هيلع هللا ىلص تعيين الحائط في الحديث الســابق؛ لغلبة ظنه أن حائط بني فالن 
ال يمكن إيفاء عقد الســلم منه، ال لعدم صحة الســلم مع التعييــن، فتكون العلة في ال يمكن إيفاء عقد الســلم منه، ال لعدم صحة الســلم مع التعييــن، فتكون العلة في 

الحديث هي عدم القدرة على الوفاء، ال تعيين الحائط.الحديث هي عدم القدرة على الوفاء، ال تعيين الحائط.
ذلك فإن الذي رواه ابن ماجه ليس فيه ذكر زيد بن سعنة وجعل القصة من قول عبد الله».  ذلك فإن الذي رواه ابن ماجه ليس فيه ذكر زيد بن سعنة وجعل القصة من قول عبد الله». =   =



٣٣٣٣٣٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ولبيان كون مدار الحكم في السلم هو القدرة على التسليم واإليفاء، أذكر مثالين  ولبيان كون مدار الحكم في السلم هو القدرة على التسليم واإليفاء، أذكر مثالين    
على ذلك: على ذلك: 

المثال األول: لو أن المسلِم قال: أسلمت في تمرٍ من صنفِ كذا بجودةِ كذا : لو أن المسلِم قال: أسلمت في تمرٍ من صنفِ كذا بجودةِ كذا  المثال األول   
دُّ تعيينًا، إنما هو وصفٌ ينفي عن المسلَم  عَ دُّ تعيينًا، إنما هو وصفٌ ينفي عن المسلَم من تمر قرية كذا، فإن هذا ال يُ عَ من تمر قرية كذا، فإن هذا ال يُ

فيه الجهالة والغرر.فيه الجهالة والغرر.
المثال  في  (المذكورة  السابقة  المواصفات  المسلِم  ذكر  لو  المثال :  في  (المذكورة  السابقة  المواصفات  المسلِم  ذكر  لو  الثاني:  المثال  الثاني  المثال   
ا  ا األول) جميعها مع تحديد حائط كذا في قرية كذا فإنه يكون تعيينًا ال وصفً األول) جميعها مع تحديد حائط كذا في قرية كذا فإنه يكون تعيينًا ال وصفً
الذي  الوصف  مقدار  (أي  والتخصيص  فالتعميم  والغرر.  للجهالة  ا  الذي رافعً الوصف  مقدار  (أي  والتخصيص  فالتعميم  والغرر.  للجهالة  ا  رافعً

ا بالذمة إلى التعيين) قضية نسبية. ا بالذمة إلى التعيين) قضية نسبية.ينقل المسلَم فيه من كونه متعلقً ينقل المسلَم فيه من كونه متعلقً
ا يظهر  ا يظهر واإلشكال في إطالق القول بأن تعيين الحائط يخرج العقد عن كونه سلمً واإلشكال في إطالق القول بأن تعيين الحائط يخرج العقد عن كونه سلمً  

في التأمل اآلتي:في التأمل اآلتي:
لو أن القرية المذكورة في المثال األول لم يكن فيها سو مزرعتين (كلٌّ لو أن القرية المذكورة في المثال األول لم يكن فيها سو مزرعتين (كلٌّ منهما منهما 
مســاحتها ال تزيد عن مســاحتها ال تزيد عن ٢٠٠٢٠٠م٢) فــي كلِّ مزرعة منهما ) فــي كلِّ مزرعة منهما ١٠٠١٠٠ نخلــة، وال يفصل بين  نخلــة، وال يفصل بين 
د في المثال الثاني به ١٠٠١٠٠ ألف نخلة  ألف نخلة  ا، بينما الحائط المحدَّ د في المثال الثاني به  مترً ا، بينما الحائط المحدَّ المزرعتين ســو المزرعتين ســو ٥٠٥٠ مترً
مفرقة في مزرعة مساحتها مفرقة في مزرعة مساحتها ٥٠٠٥٠٠ ألف م ألف م٢. فمقدار احتمالية وقوع خطر التلف وانقطاع . فمقدار احتمالية وقوع خطر التلف وانقطاع 
المســلم فيه في المثال األول -الذي يطلق بعض الفقهاء القول بجوازه - أكبر بكثير المســلم فيه في المثال األول -الذي يطلق بعض الفقهاء القول بجوازه - أكبر بكثير 
من مقــدار احتمالية وقوع هذا الخطر في المثال الثانــي - الذي يطلق بعض الفقهاء من مقــدار احتمالية وقوع هذا الخطر في المثال الثانــي - الذي يطلق بعض الفقهاء 

الحكم بتحريمه - وهكذا.الحكم بتحريمه - وهكذا.
وعليه فلعل األسلم واألرجح أن يعلّق الحكم بالجواز من عدمه على علة مطردة وعليه فلعل األسلم واألرجح أن يعلّق الحكم بالجواز من عدمه على علة مطردة 
ــلم في عينٍ معيَّنة - كأسلمت في ذلك البيت، أو ثمر تلك النخلة - وفي  ــلم في عينٍ معيَّنة - كأسلمت في ذلك البيت، أو ثمر تلك النخلة - وفي وهي منع السَّ وهي منع السَّ
كلِّ ما يغلب على الظن عدم القدرة على تســليمه، أو يغلب على الظن احتمال تلفه كلِّ ما يغلب على الظن عدم القدرة على تســليمه، أو يغلب على الظن احتمال تلفه 
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أو أو انقطاعه عند حلول أجل التسليم، ويكون المرجع في ذلك إلى العرف الذي يختلف انقطاعه عند حلول أجل التسليم، ويكون المرجع في ذلك إلى العرف الذي يختلف 
باختالف األزمان واألماكن.باختالف األزمان واألماكن.



٣٣٥٣٣٥

دراسة تطبيقية لبعض عقود إجارة دراسة تطبيقية لبعض عقود إجارة 
الموصوف في الذمة في مجال الخدماتالموصوف في الذمة في مجال الخدمات

إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات لها تطبيقات كثيرة في المؤسسات إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات لها تطبيقات كثيرة في المؤسسات 
المالية اإلسالمية، وسأتناول في هذا المبحث أربعة تطبيقات مختلفة مطبقة في بعض المالية اإلسالمية، وسأتناول في هذا المبحث أربعة تطبيقات مختلفة مطبقة في بعض 

البنوك اإلسالمية في الدول العربية، كل تطبيق في مطلب مستقل.البنوك اإلسالمية في الدول العربية، كل تطبيق في مطلب مستقل.
املطلب األول: يف جمال التعليم.املطلب األول: يف جمال التعليم.

متهيد:متهيد:

يطبق عقد إجارة الموصوف في الذمة في مجال التعليم على نطاق واســع يطبق عقد إجارة الموصوف في الذمة في مجال التعليم على نطاق واســع في في 
ا من الطالب ال يستطيعون يستطيعون  ا للحاجة العامة الماسة للتعليم، وحيث إن كثيرً ا من الطالب ال دول كثيرة؛ نظرً ا للحاجة العامة الماسة للتعليم، وحيث إن كثيرً دول كثيرة؛ نظرً
دفــع تكاليف التعليم الباهظة، فإن البنك يقوم باســتئجار الخدمات التعليمية في ذمة دفــع تكاليف التعليم الباهظة، فإن البنك يقوم باســتئجار الخدمات التعليمية في ذمة 
المؤسســات التعليمية، ثم يقــوم بإعادة تأجيرها على هؤالء الطالب بثمن مقســط. المؤسســات التعليمية، ثم يقــوم بإعادة تأجيرها على هؤالء الطالب بثمن مقســط. 
وســأتناول في هذا المطلب أحــد العقود المطبقة في بنك إســالمي في إحد دول وســأتناول في هذا المطلب أحــد العقود المطبقة في بنك إســالمي في إحد دول 

الخليج من خالل النقاط اآلتية: الخليج من خالل النقاط اآلتية: 
: توصيف العقد. : توصيف العقد.أوالً أوالً

ســيعرض الباحث توصيف العقد محل الدراسة من خالل سرد مقتطفات من ســيعرض الباحث توصيف العقد محل الدراسة من خالل سرد مقتطفات من 
أهم ما اشــتمل عليه العقدان «عقد استئجار خدمات تعليمية» و«عقد تأجير خدمات أهم ما اشــتمل عليه العقدان «عقد استئجار خدمات تعليمية» و«عقد تأجير خدمات 
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تعليمية» مما له عالقة بالحكم الشــرعي، ثم إيجــاز هيكلته وآلية تنفيذه؛ وذلك على تعليمية» مما له عالقة بالحكم الشــرعي، ثم إيجــاز هيكلته وآلية تنفيذه؛ وذلك على 
النحو اآلتي:النحو اآلتي:

مقتطفات من نصوص العقد:مقتطفات من نصوص العقد:
العقــد يحتوي على عقدين منفصليــن من دون رابط بينهمــا، أحدهما: عقد العقــد يحتوي على عقدين منفصليــن من دون رابط بينهمــا، أحدهما: عقد 

استئجار خدمات تعليمية، والثاني: عقد تأجير خدمات تعليمية.استئجار خدمات تعليمية، والثاني: عقد تأجير خدمات تعليمية.
فالعقد األول: بين المؤسسة المالية بنك (أ) اإلسالمي والمؤسسة التعليمية : بين المؤسسة المالية بنك (أ) اإلسالمي والمؤسسة التعليمية  فالعقد األول   
المالية  المؤسسة  تستأجر  حيث  للخدمة)؛  المانحة  مثالً (الجهة  المالية كالجامعة  المؤسسة  تستأجر  حيث  للخدمة)؛  المانحة  مثالً (الجهة  كالجامعة 

. .تلك الخدمة من الجامعة مثالً تلك الخدمة من الجامعة مثالً
والعقد الثاني: بين المؤسسة المالية نفسها (المستأجرة) والعميل الطالب : بين المؤسسة المالية نفسها (المستأجرة) والعميل الطالب  والعقد الثاني   

للخدمة. للخدمة. 
وبمــا أن الصيغة في العقد هي إجارة خدمات موصوفة في الذمة فال يشــترط وبمــا أن الصيغة في العقد هي إجارة خدمات موصوفة في الذمة فال يشــترط 

تقديم أحدهما على اآلخر؛ ألن العبرة بتمكين طالب المنفعة منها.تقديم أحدهما على اآلخر؛ ألن العبرة بتمكين طالب المنفعة منها.
العقد األول:العقد األول: عقد استئجار خدمات تعليمية.عقد استئجار خدمات تعليمية.

: مقتطفات من نصوص العقد بين المصرف ومقدم الخدمة (الجامعة). : مقتطفات من نصوص العقد بين المصرف ومقدم الخدمة (الجامعة).أوالً أوالً
التمهيد:التمهيد:

الطرف األول (مقدم الخدمة) المؤسســة التعليمية تقــدم خدماتها للراغبين الطرف األول (مقدم الخدمة) المؤسســة التعليمية تقــدم خدماتها للراغبين 
في اســتئجار هذه الخدمات مقابل أجرة معلومة، وحيــث إن الطرف الثاني (متلقي في اســتئجار هذه الخدمات مقابل أجرة معلومة، وحيــث إن الطرف الثاني (متلقي 
الخدمة) مؤسسة مالية تقوم باســتثمار أموالها عن طريق استئجار الخدمات، وإعادة الخدمة) مؤسسة مالية تقوم باســتثمار أموالها عن طريق استئجار الخدمات، وإعادة 
تأجيرها للراغبين في االستفادة من هذه الخدمات بصيغة إجارة المنافع في الذمة التي تأجيرها للراغبين في االستفادة من هذه الخدمات بصيغة إجارة المنافع في الذمة التي 
يلتزم فيها مؤجر الخدمة بأداء الخدمة من خالل تابعية الذين يعملون لديه، أو بواسطة يلتزم فيها مؤجر الخدمة بأداء الخدمة من خالل تابعية الذين يعملون لديه، أو بواسطة 

من يتعاقد هو معهم ألداء الخدمة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:من يتعاقد هو معهم ألداء الخدمة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
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التعريفات:التعريفات:
في - -  الموصوف  إجارة  في  التعليمية  لخدماته  المؤجر  هو  في :  الموصوف  إجارة  في  التعليمية  لخدماته  المؤجر  هو  الخدمة:  الخدمةمقدم  مقدم 

الذمة.[المؤسسة التعليمية].الذمة.[المؤسسة التعليمية].
متلقي الخدمةمتلقي الخدمة: هو المستأجر للخدمة التعليمية في إجارة الذمة. [المؤسسة : هو المستأجر للخدمة التعليمية في إجارة الذمة. [المؤسسة - - 

المالية].المالية].
المستفيدالمستفيد: هو المشتري للخدمة التعليمية من متلقي الخدمة. [الطالب].: هو المشتري للخدمة التعليمية من متلقي الخدمة. [الطالب].- - 
الخدمةالخدمة: هي المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد منها من : هي المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد منها من - - 

عمل مقدم الخدمة.عمل مقدم الخدمة.
مكان أداء الخدمةمكان أداء الخدمة: هو مكان تأدية الخدمة الذي يلتزم مقدم الخدمة بأدائها : هو مكان تأدية الخدمة الذي يلتزم مقدم الخدمة بأدائها - - 

ا للعقد. ا للعقد.فيه، كما يلتزم مستقبل الخدمة باستقبالها فيه وإال كان المؤجر مخالفً فيه، كما يلتزم مستقبل الخدمة باستقبالها فيه وإال كان المؤجر مخالفً
المقدرة - -  الخدمة  فيه   تؤد الذي  المحدد  الوقت  هو  المقدرة :  الخدمة  فيه   تؤد الذي  المحدد  الوقت  هو  الخدمة:  أداء  الخدمةتاريخ  أداء  تاريخ 

بالعمل، بحيث يلزم أداء العمل الالزم ألداء الخدمة في هذا الوقت كموعد بالعمل، بحيث يلزم أداء العمل الالزم ألداء الخدمة في هذا الوقت كموعد 
تقديم موعد دراسي أو إلقاء محاضرة.تقديم موعد دراسي أو إلقاء محاضرة.

ثالثة - -  لمدة  كالتدريس  بالمدة  المقدرة  الخدمة  أداء  فترة  هي  ثالثة :  لمدة  كالتدريس  بالمدة  المقدرة  الخدمة  أداء  فترة  هي  الخدمة:  الخدمةمدة  مدة 
أشهر أو فصل دراسي، فإن مقدم الخدمة يلتزم بتقديم خدمة التعليم خالل أشهر أو فصل دراسي، فإن مقدم الخدمة يلتزم بتقديم خدمة التعليم خالل 

هذه المدة من بدايتها إلى نهايتها.هذه المدة من بدايتها إلى نهايتها.
تقديم - -  ومصروفات  تكاليف  وحده  الخدمة  مقدم  يتحمل  تقديم :  ومصروفات  تكاليف  وحده  الخدمة  مقدم  يتحمل  الخدمة:  الخدمةتكاليف  تكاليف 

الخدمة التي تمكن متلقي الخدمة، أو من يعينه الستيفائها من االنتفاع بالخدمة الخدمة التي تمكن متلقي الخدمة، أو من يعينه الستيفائها من االنتفاع بالخدمة 
على الوجه المحدد في العقد.على الوجه المحدد في العقد.

مواعيد تقديم الخدمةمواعيد تقديم الخدمة: لمتلقي الخدمة أن يطلب تقديم الخدمة في مواعيد : لمتلقي الخدمة أن يطلب تقديم الخدمة في مواعيد - - 
أخر بشرط أال يلحق مقدم الخدمة بذلك ضرر.أخر بشرط أال يلحق مقدم الخدمة بذلك ضرر.
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تحديد مدة أداء الخدمة: تحديد مدة أداء الخدمة: يلتزم مقدم الخدمة بعمل معين خالل مدة محددة بأداء يلتزم مقدم الخدمة بعمل معين خالل مدة محددة بأداء - - 
الخدمة في المدة المحددة ألدائها، فإذا أديت الخدمة قبل انتهاء المدة فقد برئت الخدمة في المدة المحددة ألدائها، فإذا أديت الخدمة قبل انتهاء المدة فقد برئت 

ذمة مقدم الخدمة وصار موفيًا بالتزامه وال يكلف بالعمل فيما بقي من المدة.ذمة مقدم الخدمة وصار موفيًا بالتزامه وال يكلف بالعمل فيما بقي من المدة.
وإذا مضت المدة قبل أداء الخدمة جاز لمتلقي الخدمة فسخ العقد ما لم يرض  وإذا مضت المدة قبل أداء الخدمة جاز لمتلقي الخدمة فسخ العقد ما لم يرض    
عن  والتعويض  عليه  االتفاق  يتم  زمن  في  الخدمة  مقدم  ومطالبة  العقد  عن ببقاء  والتعويض  عليه  االتفاق  يتم  زمن  في  الخدمة  مقدم  ومطالبة  العقد  ببقاء 
بالعمل  القيام  أو  الخدمة،  أداء  في  التأخير  بسبب  أصابه  الذي  الفعلي  بالعمل الضرر  القيام  أو  الخدمة،  أداء  في  التأخير  بسبب  أصابه  الذي  الفعلي  الضرر 

عن المدة المحددة في العقد.عن المدة المحددة في العقد.
التزامات مقدم الخدمة التعليمية:التزامات مقدم الخدمة التعليمية:- - 

على  التوقيع  بمجرد  الخدمة  مقدم  ذمة  في  دينًا  التعليمية  الخدمةُ  تَثبت  على -  التوقيع  بمجرد  الخدمة  مقدم  ذمة  في  دينًا  التعليمية  الخدمةُ  تَثبت   -١
من  أو  بنفسه   - العقد  هذا  محل   - الخدمة  يؤدي  أن  وله  العقد،  من هذا  أو  بنفسه   - العقد  هذا  محل   - الخدمة  يؤدي  أن  وله  العقد،  هذا 
ن يتعاقد هو معهم ألدائها  ن يتعاقد هو معهم ألدائها خالل تابعيه الذين يعملون معه أو بواسطة مَ خالل تابعيه الذين يعملون معه أو بواسطة مَ

شريطة أن يكون هؤالء مؤهلين ألداء الخدمة.شريطة أن يكون هؤالء مؤهلين ألداء الخدمة.
ا ببذل نتيجة،  التزامُ مقدم الخدمة التعليمية هو التزامٌ ببذل عناية وليس التزامً ا ببذل نتيجة، -  التزامُ مقدم الخدمة التعليمية هو التزامٌ ببذل عناية وليس التزامً  -٢
ويكون مقدم الخدمة موفيًا بالتزامه إذا بذل في أداء الخدمة العناية المعتادة ويكون مقدم الخدمة موفيًا بالتزامه إذا بذل في أداء الخدمة العناية المعتادة 

ولو لم ينتفع متلقي الخدمة أو المستفيد من هذه الخدمة بعد أدائها.ولو لم ينتفع متلقي الخدمة أو المستفيد من هذه الخدمة بعد أدائها.
جزاء اإلخالل بالتزامات مقدم الخدمة التعليمية:جزاء اإلخالل بالتزامات مقدم الخدمة التعليمية:- - 

إذا أخل مقدم الخدمة بالتزاماته المترتبة على هذا العقد جاز لمتلقي الخدمة  إذا أخل مقدم الخدمة بالتزاماته المترتبة على هذا العقد جاز لمتلقي الخدمة    
ما يلي:ما يلي:

فسخ عقد اإلجارة وسقوط األجرة واسترداد ما دفع منها، إذا كان الفسخ  فسخ عقد اإلجارة وسقوط األجرة واسترداد ما دفع منها، إذا كان الفسخ -   -١
قبل تقديم الخدمة. فإن وقع الفسخ بعد البدء في تقديم الخدمة وقبل قبل تقديم الخدمة. فإن وقع الفسخ بعد البدء في تقديم الخدمة وقبل 
تمامها، لم يستحق مقدم الخدمة شيئًا من األجرة، ما لم يثبت استفادة تمامها، لم يستحق مقدم الخدمة شيئًا من األجرة، ما لم يثبت استفادة 

متلقي الخدمة مما قدمه منها قبل نشوء السبب الموجب للفسخ.متلقي الخدمة مما قدمه منها قبل نشوء السبب الموجب للفسخ.
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تأجيل أداء الخدمة إلى زمن يتم االتفاق عليه أو استبدال خدمة تعليمية  تأجيل أداء الخدمة إلى زمن يتم االتفاق عليه أو استبدال خدمة تعليمية -   -٢
.بأخر.بأخر

ولمتلقي الخدمة طلب التعويض في الحالين عن الضرر الفعلي الذي  ولمتلقي الخدمة طلب التعويض في الحالين عن الضرر الفعلي الذي -   -٣
لحقه بسبب إخالل مقدم الخدمة بالتزاماته.لحقه بسبب إخالل مقدم الخدمة بالتزاماته.

التزامات متلقي الخدمة:التزامات متلقي الخدمة:- - 
يلتزم باألجرة إذا أديت الخدمة وفق المستو المتفق عليه ولو لم ينتفع  يلتزم باألجرة إذا أديت الخدمة وفق المستو المتفق عليه ولو لم ينتفع -   -١
متلقي الخدمة، كما لو أخفق الطالب أو لم يصل لمستو علمي معين.متلقي الخدمة، كما لو أخفق الطالب أو لم يصل لمستو علمي معين.
يلتزم متلقي الخدمة بدفع األجرة إذا قام مقدم الخدمة بجميع الترتيبات  يلتزم متلقي الخدمة بدفع األجرة إذا قام مقدم الخدمة بجميع الترتيبات -   -٢
عن  الخدمة  متلقي  وامتنع  والمكان  الزمان  في  الخدمة  بتقديم  عن الالزمة  الخدمة  متلقي  وامتنع  والمكان  الزمان  في  الخدمة  بتقديم  الالزمة 
تلقيها بغير عذر مشروع، كالتخلف عن دورة تدريبية بعد تأجير األماكن تلقيها بغير عذر مشروع، كالتخلف عن دورة تدريبية بعد تأجير األماكن 

واالتفاق مع المدربين.واالتفاق مع المدربين.
جزاء إخالل متلقي الخدمة التعليمية بواجباته:جزاء إخالل متلقي الخدمة التعليمية بواجباته:- - 

إذا أخـل متلقـي الخدمـة بالتزاماتـه المترتبـة على هـذا العقـد أو تخلف عن  إذا أخـل متلقـي الخدمـة بالتزاماتـه المترتبـة على هـذا العقـد أو تخلف عن    
الوفـاء باألجـرة المتفـق عليها فـي مواعيـد اسـتحقاقها جاز لمقـدم الخدمة الوفـاء باألجـرة المتفـق عليها فـي مواعيـد اسـتحقاقها جاز لمقـدم الخدمة 

يلي: يلي:مـا  مـا 
مطالبة متلقي الخدمة باألجرة. مطالبة متلقي الخدمة باألجرة.-   -١

فسخ العقد واالمتناع عن أداء الخدمة إذا لم يكن قد أداها كاملة. فسخ العقد واالمتناع عن أداء الخدمة إذا لم يكن قد أداها كاملة.-   -٢
جواز اإلبدال في إجارة الذمة:جواز اإلبدال في إجارة الذمة:- - 

منه  تستوفى  ما  دون  الخدمة  فيه  تستوفى  وما  للخدمة  المستوفي  إبدال  يجوز  منه   تستوفى  ما  دون  الخدمة  فيه  تستوفى  وما  للخدمة  المستوفي  إبدال  يجوز   
الخدمة ألنه محل العقد، وذلك على النحو التالي:الخدمة ألنه محل العقد، وذلك على النحو التالي:



٣٤٠٣٤٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

مثله  واستبدال  التعليمية  للخدمة  المستوفي  تعيين  حق  الخدمة  لمتلقي  مثله -  واستبدال  التعليمية  للخدمة  المستوفي  تعيين  حق  الخدمة  لمتلقي   -١
بعد تعيينه.بعد تعيينه.

كالبرامج  التعليمية  الخدمة  به  تستوفى  ما  تحديد  حق  الخدمة  لمتلقي  كالبرامج -  التعليمية  الخدمة  به  تستوفى  ما  تحديد  حق  الخدمة  لمتلقي   -٢
التكلفة  بنفس  ا  متاحً ذلك  كان  إذا  به  مثله  واستبدال  الدراسية.  التكلفة والمواد  بنفس  ا  متاحً ذلك  إذا كان  به  مثله  واستبدال  الدراسية.  والمواد 

لد مقدم الخدمة أو كان متلقي الخدمة مستعدا لدفع فرق التكلفة.لد مقدم الخدمة أو كان متلقي الخدمة مستعدا لدفع فرق التكلفة.
وإبداله  الخدمة  فيه  تستوفى  ما  تحديد  حق  التعليمية  الخدمة  لمتلقي  وإبداله -  الخدمة  فيه  تستوفى  ما  تحديد  حق  التعليمية  الخدمة  لمتلقي   -٣
دراسي  تخصص  أو  دراسي  بفصل  دراسي  فصل  كإبدال  وذلك  دراسي بمثله؛  تخصص  أو  دراسي  بفصل  دراسي  فصل  كإبدال  وذلك  بمثله؛ 

بتخصص دراسي آخر كالطب بالهندسة.بتخصص دراسي آخر كالطب بالهندسة.
ليس لمتلقي الخدمة حق في طلب إبدال الخدمة محل هذا العقد بخدمة  ليس لمتلقي الخدمة حق في طلب إبدال الخدمة محل هذا العقد بخدمة -   -٤
التعليمية  الخدمة  (كإبدال  باإلبدال  الخدمة  مقدم  يرض  لم  ما   التعليمية أخر الخدمة  (كإبدال  باإلبدال  الخدمة  مقدم  يرض  لم  ما   أخر

بخدمة طبية أو خدمة نقل لألفراد أو البضائع).بخدمة طبية أو خدمة نقل لألفراد أو البضائع).
العقد الثاين: عقد بيع [تأجري] خدمة تعليمية.العقد الثاين: عقد بيع [تأجري] خدمة تعليمية.

حيث إن الطرف األول (بائع الخدمة) مؤسسة مالية تقوم باستئجار الخدمات حيث إن الطرف األول (بائع الخدمة) مؤسسة مالية تقوم باستئجار الخدمات 
التعليمية وإعادة تأجيرها للراغبين باالســتفادة من هذه الخدمات، وحيث إن الطرف التعليمية وإعادة تأجيرها للراغبين باالســتفادة من هذه الخدمات، وحيث إن الطرف 
الثاني المســتفيد من الخدمة يرغب في الحصول على الخدمــة التعليمية محل هذا الثاني المســتفيد من الخدمة يرغب في الحصول على الخدمــة التعليمية محل هذا 

العقد بصيغة اإلجارة في الذمة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:العقد بصيغة اإلجارة في الذمة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
تعريفات:تعريفات:

مقدم الخدمة: هو المقدم لخدماته في إجارة الذمة. [المؤسسة التعليمية].: هو المقدم لخدماته في إجارة الذمة. [المؤسسة التعليمية]. مقدم الخدمة-   -١
بائع الخدمة: هو مؤجر الخدمة (البنك) التي ملكها بعقد إجارة موصوف : هو مؤجر الخدمة (البنك) التي ملكها بعقد إجارة موصوف  بائع الخدمة-   -٢

في الذمة.في الذمة.
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متلقي  معه  يتعاقد  أو  يعينه  الذي  الشخص  هو  متلقي :  معه  يتعاقد  أو  يعينه  الذي  الشخص  هو  الخدمة:  من  المستفيد  الخدمة-  من  المستفيد   -٣
الخدمة لالنتفاع من الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة عن طريق إعادة الخدمة لالنتفاع من الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة عن طريق إعادة 

تأجير هذه الخدمةتأجير هذه الخدمة(١).
الخدمة هي: المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد منها : المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد منها  الخدمة هي-   -٤

من عمل مقدم الخدمة.من عمل مقدم الخدمة.
هو المكان الذي تؤد فيه الخدمة. هو المكان الذي تؤد فيه الخدمة.:  مكان أداء الخدمة:  مكان أداء الخدمة-   -٥

تاريخ الخدمة: الوقت المحدد الذي تؤد فيه الخدمة المقدرة بالعمل.: الوقت المحدد الذي تؤد فيه الخدمة المقدرة بالعمل. تاريخ الخدمة-   -٦
ثالثة  لمدة  كالتدريس  بالمدة؛  رة  المقدَّ الخدمة  أداء  فترة  ثالثة :  لمدة  كالتدريس  بالمدة؛  رة  المقدَّ الخدمة  أداء  فترة  الخدمة:  مدة  الخدمة-  مدة   -٧
بتقديم  يلتزم  الخدمة  بائع  فإن  دراسية،  سنة  أو  دراسي،  فصل  أو  بتقديم أشهر  يلتزم  الخدمة  بائع  فإن  دراسية،  سنة  أو  دراسي،  فصل  أو  أشهر 

خدمة التعليم خالل هذه المدة، من بدايتها إلى نهايتها.خدمة التعليم خالل هذه المدة، من بدايتها إلى نهايتها.
نوع ومواصفات الخدمة محل العقد: نوع ومواصفات الخدمة محل العقد: - - 

يوافق بائع الخدمة على أن يقدم للمستفيد من الخدمة المقابل لذلك، الخدمات  يوافق بائع الخدمة على أن يقدم للمستفيد من الخدمة المقابل لذلك، الخدمات    
ومواعيد  تحديدها،  وطريق  قياسها،  ووسائل  ومواصفاتها،  ومواعيد التعليمية (نوعها،  تحديدها،  وطريق  قياسها،  ووسائل  ومواصفاتها،  التعليمية (نوعها، 

أدائها) حسب االتفاق.أدائها) حسب االتفاق.
متتاليين - -  قسطين  دفع  عن  الخدمة  من  المستفيد  تخلف  إذا  متتاليين :  قسطين  دفع  عن  الخدمة  من  المستفيد  تخلف  إذا  الخدمة:  الخدمةأجرة  أجرة 

مع  بها  المطالبة  الخدمة  لبائع  وجاز  األقساط  بقية  حلت  الثمن  أقساط  مع من  بها  المطالبة  الخدمة  لبائع  وجاز  األقساط  بقية  حلت  الثمن  أقساط  من 
ذلك  في  ويدخل  بها  المطالبة  نفقات  بكافة  الخدمة  من  المستفيد  ذلك تحميل  في  ويدخل  بها  المطالبة  نفقات  بكافة  الخدمة  من  المستفيد  تحميل 

المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
في (مدرسة / / - -  العقد  هذا  محل  التعليمية  الخدمة   تؤد في (مدرسة :  العقد  هذا  محل  التعليمية  الخدمة   تؤد الخدمة:  تقديم  الخدمةمكان  تقديم  مكان 

معهد / كلية / جامعة) ويلتزم بائع الخدمة بتقديمها في هذا المكان، معهد / كلية / جامعة) ويلتزم بائع الخدمة بتقديمها في هذا المكان، ما ما لم يوافق لم يوافق 
المقصود هنا أن المستفيد من الخدمة هو الطالب المستأجر للخدمة من البنك.  المقصود هنا أن المستفيد من الخدمة هو الطالب المستأجر للخدمة من البنك.    (١)
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المستفيد من الخدمة على تلقي الخدمة في مكان آخر، كما المستفيد من الخدمة على تلقي الخدمة في مكان آخر، كما يلتزم المستفيد يلتزم المستفيد 
ولزمته  الخدمة،  في  حقه  سقط  وإال  المكان،  هذا  في  بتلقيها  الخدمة  ولزمته من  الخدمة،  في  حقه  سقط  وإال  المكان،  هذا  في  بتلقيها  الخدمة  من 

األجرة كاملة.األجرة كاملة.
التزامات بائع الخدمة:التزامات بائع الخدمة:- - 

العقد،  هذا  على  التوقيع  بمجرد  الخدمة  بائع  ذمة  في  دينًا  الخدمة  تثبيت  العقد، -  هذا  على  التوقيع  بمجرد  الخدمة  بائع  ذمة  في  دينًا  الخدمة  تثبيت   -١
ويلزمه أداؤها للمستفيد منها في الزمان والمكان المحددين في هذا العقد.ويلزمه أداؤها للمستفيد منها في الزمان والمكان المحددين في هذا العقد.
معه،  يعملون  الذين  تابعيه  بواسطة  الخدمة  بتقديم  الخدمة  بائع  يقوم  معه، -  يعملون  الذين  تابعيه  بواسطة  الخدمة  بتقديم  الخدمة  بائع  يقوم   -٢
وله أن يعهد بها إلى غيره ممن يتعاقد هو معهم ألدائها، شريطة أن وله أن يعهد بها إلى غيره ممن يتعاقد هو معهم ألدائها، شريطة أن يكون يكون 
ا له ألدائها، بمقتضى القوانين  ا له ألدائها، بمقتضى القوانين هذا الغير مؤهالً ألداء الخدمة ومرخصً هذا الغير مؤهالً ألداء الخدمة ومرخصً

واللوائح السارية.واللوائح السارية.
ويقر المستفيد من الخدمة بأنه قد اطلع على نظام الدراسة ومناهجها في  ويقر المستفيد من الخدمة بأنه قد اطلع على نظام الدراسة ومناهجها في    
المؤسسة التعليمية التي تقدم الخدمة التعليمية محل هذا العقد، والتي المؤسسة التعليمية التي تقدم الخدمة التعليمية محل هذا العقد، والتي 
 بمستو وعلم  الخدمة،  ألداء  الخدمة  بائع  معها  يتعاقد  بمستو تعاقد/سوف  وعلم  الخدمة،  ألداء  الخدمة  بائع  معها  يتعاقد  تعاقد/سوف 
 الخدمة التعليمية فيها، وأنه يقبل هذا النظام والمناهج، ويرضى بمستو الخدمة التعليمية فيها، وأنه يقبل هذا النظام والمناهج، ويرضى بمستو

أداء الخدمة.أداء الخدمة.
التزام بائع الخدمة بأداء الخدمة التعليمية محل هذا العقد التزام ببذل عناية،  التزام بائع الخدمة بأداء الخدمة التعليمية محل هذا العقد التزام ببذل عناية، -   -٣
ا بتحقيق نتيجة، فيكون بائع الخدمة موفيًا بالتزامه إذا ما بذل في  ا بتحقيق نتيجة، فيكون بائع الخدمة موفيًا بالتزامه إذا ما بذل في وليس التزامً وليس التزامً
أداء الخدمة العناية المعتادة، ولو لم ينتفع المستفيد من الخدمة بعد أدائها، أداء الخدمة العناية المعتادة، ولو لم ينتفع المستفيد من الخدمة بعد أدائها، 

أو أو امتنع أو تراخى في تلقيها بعد توفير جميع إمكانات تقديمها.امتنع أو تراخى في تلقيها بعد توفير جميع إمكانات تقديمها.
جزاء إخالل بائع الخدمة بالتزاماته:جزاء إخالل بائع الخدمة بالتزاماته:- - 

من  للمستفيد  جاز  العقد،  هذا  على  المترتبة  بالتزاماته  الخدمة  بائع  أخل  إذا  من   للمستفيد  جاز  العقد،  هذا  على  المترتبة  بالتزاماته  الخدمة  بائع  أخل  إذا   
الخدمة القيام بما يلي:الخدمة القيام بما يلي:
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كان  إذا  منها،  دفع  ما  واسترداد  األجرة،  وسقوط  الخدمة  عقد  فسخ  كان -  إذا  منها،  دفع  ما  واسترداد  األجرة،  وسقوط  الخدمة  عقد  فسخ   -١
الفسخ قبل أداء الخدمة، فإن كان الفسخ بعد البدء في تقديم الخدمة، الفسخ قبل أداء الخدمة، فإن كان الفسخ بعد البدء في تقديم الخدمة، 
وقبل تمامها استحق بائع الخدمة أجرة ما قدمه من الخدمة قبل الفسخ.وقبل تمامها استحق بائع الخدمة أجرة ما قدمه من الخدمة قبل الفسخ.
تأجيل أداء الخدمة إلى زمن يتم االتفاق عليه، أو استبدال خدمة أخر بها. تأجيل أداء الخدمة إلى زمن يتم االتفاق عليه، أو استبدال خدمة أخر بها.-   -٢

التعويض  يطلب  أن  السابقتين  الحالتين  في  الخدمة  من  وللمستفيد  التعويض -  يطلب  أن  السابقتين  الحالتين  في  الخدمة  من  وللمستفيد   -٣
عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء إخالل بائع الخدمة بالتزاماته عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء إخالل بائع الخدمة بالتزاماته 

المترتبة على هذا العقد.المترتبة على هذا العقد.
 التزامات المستفيد من الخدمة: التزامات المستفيد من الخدمة:- - 

الدراسية،  البرامج  حضور  على  بالحرص  الخدمة  من  المستفيد  يلتزم  الدراسية، -  البرامج  حضور  على  بالحرص  الخدمة  من  المستفيد  يلتزم   -١
التي تقدمها المؤسسة، التي تعاقد معها بائع الخدمة على تقديم الخدمة، التي تقدمها المؤسسة، التي تعاقد معها بائع الخدمة على تقديم الخدمة، 
في  حقه  سقط  وإال  المؤسسة،  هذه  تعلنها  التي  واألماكن  المواعيد  في في  حقه  سقط  وإال  المؤسسة،  هذه  تعلنها  التي  واألماكن  المواعيد  في 

تلقي الخدمة، ولزمته األجرة كاملة.تلقي الخدمة، ولزمته األجرة كاملة.
التوقيع على  الخدمة عند  المستفيد من  في ذمة  الخدمة دينًا  تثبت أجرة  عند التوقيع على -  الخدمة  المستفيد من  دينًا في ذمة  الخدمة  أجرة  تثبت   -٢
هذا العقد، ويلزمه الوفاء بها في المواعيد المحددة في الملحق رقم (هذا العقد، ويلزمه الوفاء بها في المواعيد المحددة في الملحق رقم (١) ) 

من هذا العقد، حتى قبل استيفاء الخدمة.من هذا العقد، حتى قبل استيفاء الخدمة.
يلتزم المستفيد باالنتفاع من الخدمة، محل هذا العقد، بنفسه، وليس له  يلتزم المستفيد باالنتفاع من الخدمة، محل هذا العقد، بنفسه، وليس له -   -٣
حق تعيين غيره لالنتفاع بها، دون موافقه خطية مسبقة من بائع الخدمة.حق تعيين غيره لالنتفاع بها، دون موافقه خطية مسبقة من بائع الخدمة.
يقر المستفيد من الخدمة بأنه اطلع على نظم التعليم ولوائحه، وخطط  يقر المستفيد من الخدمة بأنه اطلع على نظم التعليم ولوائحه، وخطط -   -٤
مقدم   لد التأديب  وإجراءات  السلوك  وقواعد  ومناهجها،  مقدم الدراسة   لد التأديب  وإجراءات  السلوك  وقواعد  ومناهجها،  الدراسة 

الخدمة، وأنه يقبلها ويلتزم بأحكامها.الخدمة، وأنه يقبلها ويلتزم بأحكامها.
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جزاء إخالل المستفيد من الخدمة بالتزاماته:جزاء إخالل المستفيد من الخدمة بالتزاماته:- - 
لبائع  جاز  العقد  هذا  على  المترتبة  بالتزاماته  الخدمة  من  المستفيد  أخل  إذا  لبائع   جاز  العقد  هذا  على  المترتبة  بالتزاماته  الخدمة  من  المستفيد  أخل  إذا   

الخدمة ما يلي:الخدمة ما يلي:
المستحقة  األجرة  بدفع  بالتزامه  بالوفاء  الخدمة  من  المستفيد  مطالبة  المستحقة -  األجرة  بدفع  بالتزامه  بالوفاء  الخدمة  من  المستفيد  مطالبة   -١

بالطرق القانونية.بالطرق القانونية.
فسخ العقد واالمتناع عن تقديم الخدمة إذا لم يكن قد أداها كاملة. فسخ العقد واالمتناع عن تقديم الخدمة إذا لم يكن قد أداها كاملة.-   -٢

الضرر  عن  التعويض  طلب  حق  السابقتين  الحالتين  في  الخدمة  ولبائع  الضرر -  عن  التعويض  طلب  حق  السابقتين  الحالتين  في  الخدمة  ولبائع   -٣
بالتزاماته  الخدمة  من  المستفيد  وفاء  عدم  بسبب  أصابه  الذي  بالتزاماته الفعلي  الخدمة  من  المستفيد  وفاء  عدم  بسبب  أصابه  الذي  الفعلي 

على النحو المبين في هذا العقد. على النحو المبين في هذا العقد. 
ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه. ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه.ثانيً ثانيً

مــن خالل تأمل بنود العقد وأحكامه، فإنه يمكــن إيجاز هيكلته وآلية تنفيذه مــن خالل تأمل بنود العقد وأحكامه، فإنه يمكــن إيجاز هيكلته وآلية تنفيذه 
في اآلتي:في اآلتي:

استأجر بنك (أ) اإلسالمي (الطرف األول) خدمات تعليمية من الطرف الثاني استأجر بنك (أ) اإلسالمي (الطرف األول) خدمات تعليمية من الطرف الثاني 
(المؤسسة التعليمية مقدمة الخدمة كالجامعة).(المؤسسة التعليمية مقدمة الخدمة كالجامعة).

وبعد تملك البنك الخدمة قام البنك بإبرام عقد تأجير تلك الخدمات التعليمية وبعد تملك البنك الخدمة قام البنك بإبرام عقد تأجير تلك الخدمات التعليمية 
مــع عميل آخر بعقد آخر. وبإمكان البنك أن يوقع العقــد مع العميل أوالً قبل تملكه مــع عميل آخر بعقد آخر. وبإمكان البنك أن يوقع العقــد مع العميل أوالً قبل تملكه 
الخدمة؛ ألنها موصوفة فــي الذمة، ثم يبحث عن المواصفــات التي يطلبها العميل الخدمة؛ ألنها موصوفة فــي الذمة، ثم يبحث عن المواصفــات التي يطلبها العميل 

فيتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.فيتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.
وقد اشتمل العقد على جميع أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروط وقد اشتمل العقد على جميع أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروط 
صحتها؛ كتحديد العاقدين واإليجاب والقبــول وتوصيف الخدمات الموصوفة في صحتها؛ كتحديد العاقدين واإليجاب والقبــول وتوصيف الخدمات الموصوفة في 

ا دقيقًا ينتفي معه الجهالة، وتحديد مدة العقد. ا دقيقًا ينتفي معه الجهالة، وتحديد مدة العقد.الذمة توصيفً الذمة توصيفً
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وجاء في العقد أحكام األجرة وما تتكون منه من أجزاء وآلية تحديدها وآجال وجاء في العقد أحكام األجرة وما تتكون منه من أجزاء وآلية تحديدها وآجال 
حلولها.حلولها.

كما جاء في العقد موضوع اإلنابة في تقديم الخدمة واإلبدال في تلقي الخدمة كما جاء في العقد موضوع اإلنابة في تقديم الخدمة واإلبدال في تلقي الخدمة 
التعليمية، فلمقدم الخدمة أن يقدمها بنفسه أو بمن يستعين به أو ينيبه في تقديم الخدمة التعليمية، فلمقدم الخدمة أن يقدمها بنفسه أو بمن يستعين به أو ينيبه في تقديم الخدمة 
بشروطها الموصوفة في العقد وأما اإلبدال فللمستفيد من الخدمة حق االستفادة من بشروطها الموصوفة في العقد وأما اإلبدال فللمستفيد من الخدمة حق االستفادة من 

الخدمة بنفسه أو يبذلها لغيره بالشروط المنصوص عليها في العقد.الخدمة بنفسه أو يبذلها لغيره بالشروط المنصوص عليها في العقد.
ا: احلكم الرشعي للعقد. ا: احلكم الرشعي للعقد.ثالثً ثالثً

بناء على ما سبق من توصيف هذا العقد وتوصيف هيكلته، وبعد دراسته يظهر بناء على ما سبق من توصيف هذا العقد وتوصيف هيكلته، وبعد دراسته يظهر 
أنه عقد إجارة على عمل في الذمة توافرت فيه األركان والشروط والضوابط الشرعية أنه عقد إجارة على عمل في الذمة توافرت فيه األركان والشروط والضوابط الشرعية 

كالتالي:كالتالي:
استجمع كل من العقدين أركانه وشروط صحته وترتبت على كل منهما  استجمع كل من العقدين أركانه وشروط صحته وترتبت على كل منهما -   -١

مقتضياته الشرعية.مقتضياته الشرعية.
أن العقدين لم يردا على محل واحد في وقت واحد، بل كانا منفصلين؛  أن العقدين لم يردا على محل واحد في وقت واحد، بل كانا منفصلين؛ -   -٢
، ثم العقد على الخدمة من  ، ثم العقد على الخدمة من فالعقد على الخدمة للبنك من الشركة أوالً فالعقد على الخدمة للبنك من الشركة أوالً

البنك للعميل ثانيًا، وكل عقد منهما منفصل عن اآلخر.البنك للعميل ثانيًا، وكل عقد منهما منفصل عن اآلخر.
وجود اإليجاب والقبول في كال العقدين. وجود اإليجاب والقبول في كال العقدين.-   -٣

ليس في عقد اإلجارة تضمين المستفيد من الخدمة (المستأجر) في غير  ليس في عقد اإلجارة تضمين المستفيد من الخدمة (المستأجر) في غير -   -٤
حال تفريطه.حال تفريطه.

العقد فيه ما يوافق طبيعة العمل في الذمة من اإلنابة واإلبدال وليس فيه  العقد فيه ما يوافق طبيعة العمل في الذمة من اإلنابة واإلبدال وليس فيه -   -٥
تعيين مقدم الخدمة.تعيين مقدم الخدمة.



٣٤٦٣٤٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

من  المانحة  الجهة  امتنعت  حال  في  العقد  ينفسخ  ال  أنه  على  العقد  نص  من -  المانحة  الجهة  امتنعت  حال  في  العقد  ينفسخ  ال  أنه  على  العقد  نص   -٦
جهة  من  المواصفات  بنفس  يأتي  أن  البنك  على  بل  الخدمة،  جهة تقديم  من  المواصفات  بنفس  يأتي  أن  البنك  على  بل  الخدمة،  تقديم 

أخر يوافق عليها المستفيد من الخدمة.أخر يوافق عليها المستفيد من الخدمة.
حتى  حلولها  وآجال  األجرة  أقساط  تحديد  آلية  بيان  على  العقد  اشتمل  حتى -  حلولها  وآجال  األجرة  أقساط  تحديد  آلية  بيان  على  العقد  اشتمل   -٧

ترتفع الجهالة.ترتفع الجهالة.
وعليه فيظهر للباحث والله أعلم أن العقد صحيح، وأنه إجارة على عمل في الذمة.وعليه فيظهر للباحث والله أعلم أن العقد صحيح، وأنه إجارة على عمل في الذمة.

املطلب الثاين: إجارة اخلدمات يف جمال العالج.املطلب الثاين: إجارة اخلدمات يف جمال العالج.
ال يختلف عقد تمويل العالج في آليته عن تمويل خدمة التعليم، فآلية الحصول ال يختلف عقد تمويل العالج في آليته عن تمويل خدمة التعليم، فآلية الحصول 
على خدمة العالج هي نفس آلية الحصول علــى خدمة التعليم، إال أن الفارق بينهما على خدمة العالج هي نفس آلية الحصول علــى خدمة التعليم، إال أن الفارق بينهما 
هو أن البنك في الخدمات العالجية يستأجر الخدمة من المؤسسات الطبية ويؤجرها هو أن البنك في الخدمات العالجية يستأجر الخدمة من المؤسسات الطبية ويؤجرها 

على العميل. على العميل. 
تنبيهتنبيه: يجدر التنبيه إلى أنه إذا كان المســتفيد من الخدمة الطبية قد وقع العقد : يجدر التنبيه إلى أنه إذا كان المســتفيد من الخدمة الطبية قد وقع العقد 
على خدمة منفعة عمل فــي الذمة؛ كعملية جراحية لكنه شــفي قبل إجراء العملية، على خدمة منفعة عمل فــي الذمة؛ كعملية جراحية لكنه شــفي قبل إجراء العملية، 
أو أن الطبيب المعالج ترجح لديه أثنــاء العملية بالنظر إلى الحاجة من عدمها زيادة أو أن الطبيب المعالج ترجح لديه أثنــاء العملية بالنظر إلى الحاجة من عدمها زيادة 
أو ترك كثير مــن الخدمات المنصوص عليها في العقد، فإنــه ال داعي حينئذ لتغيير أو ترك كثير مــن الخدمات المنصوص عليها في العقد، فإنــه ال داعي حينئذ لتغيير 
العقد، بل يقــوم الخبراء بزيادة أو إنقاص بند التكلفة في ثمن الخدمة وهامش الربح العقد، بل يقــوم الخبراء بزيادة أو إنقاص بند التكلفة في ثمن الخدمة وهامش الربح 
وتبقى األقساط على حالها أو تغير حسب االتفاق. فيوضع بند في العقد يعالج تلك وتبقى األقساط على حالها أو تغير حسب االتفاق. فيوضع بند في العقد يعالج تلك 
ا لمدة معينة لم ينضج فيها  ـا على من يســتأجر أرضً ـً ا لمدة معينة لم ينضج فيها ؛ وذلك قياس ـا على من يســتأجر أرضً ـً الظروف الطارئةالظروف الطارئة(١)؛ وذلك قياس

ا للضرر(٢). ا للضررالمحصول فإن اإلجارة تمتد بحكم الشرع لنضج المحصول منعً المحصول فإن اإلجارة تمتد بحكم الشرع لنضج المحصول منعً
ينظر: فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي، إجارة الخدمات ٢٧٨٢٧٨/٣. .  ينظر: فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي، إجارة الخدمات    (١)

ينظر: الفتاو الهندية ٣٧٠٣٧٠/٤. ينظر: الفتاو الهندية    (٢)



٣٤٧٣٤٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

املطلب الثالث: إجارة اخلدمات يف جمال رحالت احلج.املطلب الثالث: إجارة اخلدمات يف جمال رحالت احلج.

متهيد:متهيد:

قبل ذكر صورة العقد ودراســته من الناحية الشــرعية يجــدر بنا أن نبين حكم قبل ذكر صورة العقد ودراســته من الناحية الشــرعية يجــدر بنا أن نبين حكم 
االستدانة ألداء الحج:االستدانة ألداء الحج:

وقع االتفاق على أن الحج إنما يجب على المستطيع، والمدين غير مستطيع، وقع االتفاق على أن الحج إنما يجب على المستطيع، والمدين غير مستطيع، 
وأداء دينه أولى من الحج. قال النووي: «ال يجب عليه اســتقراض مال يحج به وأداء دينه أولى من الحج. قال النووي: «ال يجب عليه اســتقراض مال يحج به 

بال بال خالف»خالف»(١).
وذهب الحنفية إلى أنه يشــرع له أن يستقرض إن فرط حال استطاعته ولم وذهب الحنفية إلى أنه يشــرع له أن يستقرض إن فرط حال استطاعته ولم يحج يحج 
وأتلف ماله. قال الحصكفي: «وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله، وسعه أن يستقرض وأتلف ماله. قال الحصكفي: «وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله، وسعه أن يستقرض 
ا وفاءً  ا وفاءً ويحج ولو غير قادر على وفائه، ويرجــى أالَّ يؤاخذه الله بذلك؛ أي لو ناويً ويحج ولو غير قادر على وفائه، ويرجــى أالَّ يؤاخذه الله بذلك؛ أي لو ناويً

إذا إذا قدر، كما قيده في الظهيرية»قدر، كما قيده في الظهيرية»(٢).
وذهب المالكية إلى الجواز بشرط رضا المقرض. قال الحطاب: «وفي منسك وذهب المالكية إلى الجواز بشرط رضا المقرض. قال الحطاب: «وفي منسك 
ابن جماعة الكبير: وإن اقترض للحج ماالً حالالً في ذمته وله وفاء به ورضي ابن جماعة الكبير: وإن اقترض للحج ماالً حالالً في ذمته وله وفاء به ورضي المقرِض المقرِض 
فال بأس به. انتهى. فهذا ال بد منه أعني رضا المقرض»فال بأس به. انتهى. فهذا ال بد منه أعني رضا المقرض»(٣)، وقال ابن عبد البر: «وال ، وقال ابن عبد البر: «وال بأس بأس 
أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء، وإن لم يكن للرجل شــيء أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء، وإن لم يكن للرجل شــيء 
ولم يحج فال يعجبني أن يســتقرض ويســأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه ولم يحج فال يعجبني أن يســتقرض ويســأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه 

أجزأه من حجة اإلسالم»أجزأه من حجة اإلسالم»(٤).
المجموع ٧٦٧٦/٧. .  المجموع    (١)

الدر المختار ٤٥٧٤٥٧/٢، وحاشية ابن عابدين ، وحاشية ابن عابدين ٧/٣، والفتاو الهندية ، والفتاو الهندية ٢٢٠٢٢٠/١. الدر المختار    (٢)
مواهب الجليل ٥٣١٥٣١/٢. مواهب الجليل    (٣)

التمهيد البن عبد البر ١٣٥١٣٥/٩. التمهيد البن عبد البر    (٤)
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وذهب الشافعية إلى جوازه كما روي في وذهب الشافعية إلى جوازه كما روي في سنن البيهقيسنن البيهقي أن ابن أبي أوفى  أن ابن أبي أوفى  سئل  سئل 
عن الرجل يستقرض ويحج قال: يسترزق الله وال يستقرض، قال: وكنا نقول: ال يستقرض عن الرجل يستقرض ويحج قال: يسترزق الله وال يستقرض، قال: وكنا نقول: ال يستقرض 

إال أن يكون له وفاءإال أن يكون له وفاء(١). وهو قول ابن المنكدر. وهو قول ابن المنكدر(٢).
ومال الحنابلة إلى تقديم قضاء الدين على الحج، قال في ومال الحنابلة إلى تقديم قضاء الدين على الحج، قال في العمدةالعمدة: «قال أحمد : «قال أحمد 
في رواية أبي طالب: إذا كان معه مئتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه وال يحج»في رواية أبي طالب: إذا كان معه مئتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه وال يحج»(٣).
وبناءً على ما سبق فالذي يظهر والله أعلم أنه ال ينبغي للمسلم أن يستدين ألداء وبناءً على ما سبق فالذي يظهر والله أعلم أنه ال ينبغي للمسلم أن يستدين ألداء 
الحج خشــية أال يستطيع الوفاء؛ فعن عبد الله بن أبي أوفى الحج خشــية أال يستطيع الوفاء؛ فعن عبد الله بن أبي أوفى  أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

عن عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال: الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال: «ال»«ال»(٤).
وقال ابن عثيمين عندما سئل عن الرجل يستدين للحج: «الذي أراه أنه ال وقال ابن عثيمين عندما سئل عن الرجل يستدين للحج: «الذي أراه أنه ال يفعل؛ يفعل؛ 
 أر ألن اإلنسان ال يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فال ألن اإلنسان ال يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فال أر
أن يســتدين للحج؛ ألن الحج أن يســتدين للحج؛ ألن الحج في هذه الحال ليس واجبًا عليــه، ولذا ينبغي له أن يقبل في هذه الحال ليس واجبًا عليــه، ولذا ينبغي له أن يقبل 
ينًا ال يدري هل يقضيه أو ال؟ ربما يموت  ينًا ال يدري هل يقضيه أو ال؟ ربما يموت نفسه دَ رخصة الله وســعة رحمته، وال يكلف رخصة الله وســعة رحمته، وال يكلف نفسه دَ

وال يقضيه ويبقى في ذمته»وال يقضيه ويبقى في ذمته»(٥).

أخرجه ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي شيبة ٤٤٩٤٤٩/٣ ( (١٥٨٦٥١٥٨٦٥)، في الرجل يستقرض ويحج، و)، في الرجل يستقرض ويحج، والبيهقي البيهقي ٣٣٣٣٣٣/٤   (١)
(٨٤٣٧٨٤٣٧)، باب االستسالف للحج، )، باب االستسالف للحج، وإسناده إلى ابن أبي أوفى صحيح.وإسناده إلى ابن أبي أوفى صحيح.

مصنف ابن أبي شيبة ٤٤٩٤٤٩/٣. مصنف ابن أبي شيبة    (٢)
شرح العمدة ١٥٢١٥٢/٢. شرح العمدة    (٣)

أخرجه الشافعي كما في مسند الشافعي ١٠٩١٠٩/١ باب ومن كتاب المناسك، ومن طريقه  باب ومن كتاب المناسك، ومن طريقه  أخرجه الشافعي كما في مسند الشافعي    (٤)
البيهقي في معرفة السنن واآلثار البيهقي في معرفة السنن واآلثار ٤٧٩٤٧٩/٣ ( (٢٦٦٤٢٦٦٤)، باب االستسالف للحج. والحديث )، باب االستسالف للحج. والحديث 
فيه سعيد بن سالم شيخ الشافعي، قال في الجرح والتعديل فيه سعيد بن سالم شيخ الشافعي، قال في الجرح والتعديل ٤٨٥٤٨٥/٤: «ليس حديثه بذاك : «ليس حديثه بذاك 
هو دون مخارق بن خليفة، فقلت ليحيى بن معين: طارق بن عبد الرحمن. فقال: ثقة. قال هو دون مخارق بن خليفة، فقلت ليحيى بن معين: طارق بن عبد الرحمن. فقال: ثقة. قال 
أبو محمد: سمعت أبي يقول: طارق بن عبد الرحمن ال بأس به يكتب حديثه، يشبه حديث أبو محمد: سمعت أبي يقول: طارق بن عبد الرحمن ال بأس به يكتب حديثه، يشبه حديث 

طارق حديث مخارق األحمسي». طارق حديث مخارق األحمسي». 
مجموع فتاو الشيخ ابن عثيمين ٩٣٩٣/٢١٢١. مجموع فتاو الشيخ ابن عثيمين    (٥)



٣٤٩٣٤٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

الدراسة التطبيقية:الدراسة التطبيقية:

ف الفقهاء القدامى تطبيقات إلجــارة الموصوف في الذمة وذكروا نماذج  رَ ف الفقهاء القدامى تطبيقات إلجــارة الموصوف في الذمة وذكروا نماذج عَ رَ عَ
منهــا في الحج خاصة، قال المنهاجي األســيوطي: «وصورة اإلجــارة الواردة على منهــا في الحج خاصة، قال المنهاجي األســيوطي: «وصورة اإلجــارة الواردة على 
الذمة بتأجيل المنفعة وتعجيل األجرة: اســتأجر فالن من فالن، فأجره نفسه على أن الذمة بتأجيل المنفعة وتعجيل األجرة: اســتأجر فالن من فالن، فأجره نفسه على أن 
رَ المذكور، وزوجتَه فالنة فــي زوج محاير(١) عجمي ملبد عجمي ملبد(٢) مغطى  مغطى  رَ المذكور، وزوجتَه فالنة فــي زوج محايريحمل المســتأجِ يحمل المســتأجِ
بثوب جوخبثوب جوخ(٣)، ويصف ما يحمله لهما من األحمال والحوائج خاناه، ويصف ما يحمله لهما من األحمال والحوائج خاناه(٤) والمواهي والمواهي(٥)، ، 
والزوامــلوالزوامــل(٦) وما فيها من القمــاش واألثاث والزاد والماء، ويضبط كل شــيء منها  وما فيها من القمــاش واألثاث والزاد والماء، ويضبط كل شــيء منها 
........................................................................ بالوزن، ويذكر الخيمة وآلة الطبخ والكراريزبالوزن، ويذكر الخيمة وآلة الطبخ والكراريز(٧)    

محاير: الواحدة محارة، وتعني: الهودج الصغير. معيد النعم ص٥٣٥٣. محاير: الواحدة محارة، وتعني: الهودج الصغير. معيد النعم ص   (١)
الملبد: المرقع المضموم بعضه لبعض. المحكم والمحيط األعظم ٣٤١٣٤١/٩ وقال ابن  وقال ابن مالك مالك  الملبد: المرقع المضموم بعضه لبعض. المحكم والمحيط األعظم    (٢)
ببعض  بعضه  ملتصق  صوف  أو  شعر  «كل  ببعض :  بعضه  ملتصق  صوف  أو  شعر  «كل   :٥٥٨٥٥٨/٢ الكالم  بتثليث  اإلعالم  إكمال  الكالم في  بتثليث  اإلعالم  إكمال  في 

ا». ا شديدً ا».التصاقً ا شديدً التصاقً
الجوخ: نسيج صفيق من الصوف. الوسيط (ج و خ).  الجوخ: نسيج صفيق من الصوف. الوسيط (ج و خ).    (٣)

هي بيوت النزل والفنادق، وخاناه بمعنى بيت والمنزل والحوش، ومنها البيوت السلطانية  هي بيوت النزل والفنادق، وخاناه بمعنى بيت والمنزل والحوش، ومنها البيوت السلطانية    (٤)
خاناه؛  والسالح  خاناه،  والفراش  خاناه،  والطشت  خاناه،  والشراب  خاناه،  الحوائج  خاناه؛ وهي  والسالح  خاناه،  والفراش  خاناه،  والطشت  خاناه،  والشراب  خاناه،  الحوائج  وهي 
المصالح  هي  والحوائج  المصالح ،  هي  والحوائج  األدب-١١١١،  فنون  في  األرب  نهاية  بالفارسية،  بيت  األدب-وخاناه  فنون  في  األرب  نهاية  بالفارسية،  بيت  وخاناه 

والخدمات وقد يراد بها بيوت األوقاف. والخدمات وقد يراد بها بيوت األوقاف. 
لم يتبين لي المراد بها، وأقرب ما وجدته مناسبًا لهذا المقام هو أن المواهي هي: «المرتب  لم يتبين لي المراد بها، وأقرب ما وجدته مناسبًا لهذا المقام هو أن المواهي هي: «المرتب    (٥)
المعجم  ماهيات».  (ج)  شهر  بالفارسية  ومعناها  (ماه)  إلى  منسوبة  كلمة  وهي  المعجم الشهري،  ماهيات».  (ج)  شهر  بالفارسية  ومعناها  (ماه)  إلى  منسوبة  كلمة  وهي  الشهري، 

الوسيط الوسيط ٨٩٢٨٩٢/٢. . 
زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة ألنها تحمل القماش، والزوامل حامالت القماش. تفسير  زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة ألنها تحمل القماش، والزوامل حامالت القماش. تفسير    (٦)
القرطبي القرطبي ٣٢٣٢/١٩١٩، وفي عمدة القاري ، وفي عمدة القاري ١٣٢١٣٢/٩ وقال ابن سيده: «الزاملة هي الدابة التي يحمل  وقال ابن سيده: «الزاملة هي الدابة التي يحمل 

عليها من اإلبل وغيرها، والزوملة العير التي عليها أحمالها». عليها من اإلبل وغيرها، والزوملة العير التي عليها أحمالها». 
الكراز: الكبش الذي يضع عليه الراعي كرزه فيحمله ويكون أمام القوم، وال يكون إال أجم؛  الكراز: الكبش الذي يضع عليه الراعي كرزه فيحمله ويكون أمام القوم، وال يكون إال أجم؛    (٧)

ألن األقرن يشتغل بالنطاح. لسان العرب ألن األقرن يشتغل بالنطاح. لسان العرب ٣٩٩٣٩٩/٥. . 



٣٥٠٣٥٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والدستوالدست(١)، والصاغرة، والصاغرة(٢)، والمنصب الحديد والتعاليق وما فيها من األدهان وقماش ، والمنصب الحديد والتعاليق وما فيها من األدهان وقماش 
البدن ومــا يقيهما من الحر والبرد، ويســتوفي الكالم في ذكر مــا يحتاج إليه البدن ومــا يقيهما من الحر والبرد، ويســتوفي الكالم في ذكر مــا يحتاج إليه 
الحاج الحاج ثم يقول: من مدينة كذا إلى مدينة كذا، ثم إلى مكة المشــرفة، ثم إلى عرفات، ثم يقول: من مدينة كذا إلى مدينة كذا، ثم إلى مكة المشــرفة، ثم إلى عرفات، 
ثم إلى منى، ثم إلى مكة المشرفة، ثم إلى المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل ثم إلى منى، ثم إلى مكة المشرفة، ثم إلى المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل 
الصالة والسالم، ثم إلى الينبوع، ثم إلى العقبة، ثم إلى القاهرة المحروسة على جمال الصالة والسالم، ثم إلى الينبوع، ثم إلى العقبة، ثم إلى القاهرة المحروسة على جمال 
يقيمها من ماله وصلب حاله صحبة الركب الشــريف السلطاني الشامي أو المصري يقيمها من ماله وصلب حاله صحبة الركب الشــريف السلطاني الشامي أو المصري 
أو أو الحلبي أو الكوفي أو الغزاوي ذهابًا وإيابًا، وعلى أن يحمل له في الرجعة من التمر الحلبي أو الكوفي أو الغزاوي ذهابًا وإيابًا، وعلى أن يحمل له في الرجعة من التمر 
والجوز والشاشــاتوالجوز والشاشــات(٣) واألزر البيارم واألزر البيارم(٤) واألنطاع واألنطاع(٥) والجلــود الطائفي، وغير ذلك  والجلــود الطائفي، وغير ذلك 
من أنواع الهدية المعتادة كذا وكذا، ويضبــط كل نوع منها بتقدير وزن معلوم، إجارة من أنواع الهدية المعتادة كذا وكذا، ويضبــط كل نوع منها بتقدير وزن معلوم، إجارة 
صحيحة شــرعية بأجرة مبلغهــا كذا على حكم الحلول، دفعها المســتأجر المذكور صحيحة شــرعية بأجرة مبلغهــا كذا على حكم الحلول، دفعها المســتأجر المذكور 
ا شرعيا، وهذه األجرة يجوز  ا شرعيا، وهذه األجرة يجوز إلى المؤجر المذكور بحضرة شــهوده، فقبضها منه قبضً إلى المؤجر المذكور بحضرة شــهوده، فقبضها منه قبضً

تعجيلها تعجيلها وتأجيلها»وتأجيلها»(٦).
الدست بفتح أوله وسكون ثانيه: اللباس وصدر المجلس، ودست الوزارة منصبها واللعبة،  الدست بفتح أوله وسكون ثانيه: اللباس وصدر المجلس، ودست الوزارة منصبها واللعبة،    (١)
ويقال: فالن حسن الدست شطرنجي ماهر والغلبة في الشطرنج ويقال: فالن حسن الدست شطرنجي ماهر والغلبة في الشطرنج ونحوه، ودست القمارونحوه، ودست القمار 
(كان في اصطالح الجاهلية) إذا خاب قدح أحدهم ولم ينل ما رامه قيل: تم عليه الدست (كان في اصطالح الجاهلية) إذا خاب قدح أحدهم ولم ينل ما رامه قيل: تم عليه الدست 
و(في الهندسة) إناء أسطواني مبطن بمادة حرارية توضع فيه الخامات الالزمة لصهر الحديد و(في الهندسة) إناء أسطواني مبطن بمادة حرارية توضع فيه الخامات الالزمة لصهر الحديد 

كالزهر. المعجم الوسيط كالزهر. المعجم الوسيط ٢٨٢٢٨٢/١. . 
صوابه (الصاخرة)، وهي اإلناء الذي يتطهر فيه من الخزف. ينظر: تقويم اللسان البن الجوزي  صوابه (الصاخرة)، وهي اإلناء الذي يتطهر فيه من الخزف. ينظر: تقويم اللسان البن الجوزي    (٢)

١٣٠١٣٠/١، وتصحيح التصحيف للصفدي ، وتصحيح التصحيف للصفدي ٣٤٥٣٤٥/١.
يريد  ما  منها  يقطع  ملفوفة  تكون  لالستخدام  ثياب  وقيل:  العمائم،  منها  يتخذ  بيضاء  ثياب  يريد   ما  منها  يقطع  ملفوفة  تكون  لالستخدام  ثياب  وقيل:  العمائم،  منها  يتخذ  بيضاء  ثياب   (٣)

وتكون على ظهور الخيل لألبهة ومع األنطعة والجلود.وتكون على ظهور الخيل لألبهة ومع األنطعة والجلود.
عمود من حديد غليظ يهدم به الحيطان يسمى البيرم أو العتلة وقيل: حديدة غليظة يقلع بها  عمود من حديد غليظ يهدم به الحيطان يسمى البيرم أو العتلة وقيل: حديدة غليظة يقلع بها    (٤)
النجار.  عتلة  البيرم  وقيل:  النجار. :  عتلة  البيرم  وقيل:   :١٢١١٢١/١ واألثر  الحديث  غريب  في  النهاية  وفي  النخل.  واألثر فسيل  الحديث  غريب  في  النهاية  وفي  النخل.  فسيل 

األنطاع هي الجلود جمع نطع. ينظر: تهذيب اللغة ١٠٥١٠٥/٢. األنطاع هي الجلود جمع نطع. ينظر: تهذيب اللغة    (٥)
جواهر العقود ٢٢٠٢٢٠/١. جواهر العقود    (٦)



٣٥١٣٥١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

وإجارة الخدمات الموصوفة في الذمة في مجال (الحج) لها تطبيقات كثيرة في هذا وإجارة الخدمات الموصوفة في الذمة في مجال (الحج) لها تطبيقات كثيرة في هذا 
البنوك  أحد  في  بها  المعمول  التطبيقات  هذه  أحد  بدراسة  الباحث  البنوك وسيقوم  أحد  في  بها  المعمول  التطبيقات  هذه  أحد  بدراسة  الباحث  وسيقوم  العصر، العصر، 

اإلسالمية في لبنان وفق النقاط اآلتية:اإلسالمية في لبنان وفق النقاط اآلتية:
: توصيف العقد: : توصيف العقد:أوالً أوالً

مقتطفات من بنود العقد واتفاقياته:مقتطفات من بنود العقد واتفاقياته:
سأكتفي هنا بدراسة عقد البنك مع العميل الذي هو األساس في إجارة الخدمات سأكتفي هنا بدراسة عقد البنك مع العميل الذي هو األساس في إجارة الخدمات 
إجارة موصوفة في الذمة فقط وفق النقاط اآلتية، وال حاجة هنا إلى ذكر العقد بين البنك إجارة موصوفة في الذمة فقط وفق النقاط اآلتية، وال حاجة هنا إلى ذكر العقد بين البنك 

والمؤسسة المقدمة للخدمة؛ ألنه تقدم الكالم على ذلك في خدمة التعليم. والمؤسسة المقدمة للخدمة؛ ألنه تقدم الكالم على ذلك في خدمة التعليم. 
التمهيد:التمهيد:

إن الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار الخدمات الموصوفة في الذمة إن الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار الخدمات الموصوفة في الذمة 
تفصيالً في الملحق المرفق بهذا العقد، وقد وافق الطرف األول (البنك المؤجر) على تفصيالً في الملحق المرفق بهذا العقد، وقد وافق الطرف األول (البنك المؤجر) على 
للشروط  وفقًا  الذمة  في  موصوفة  إجارة  بموجب  الثاني،  للفريق  الخدمات  تلك  للشروط تأمين  وفقًا  الذمة  في  موصوفة  إجارة  بموجب  الثاني،  للفريق  الخدمات  تلك  تأمين 
واألحكام المبينة أدناه، لذا فقد تم االتفاق والتراضي بين الفريقين وهما بكامل أهليتهما واألحكام المبينة أدناه، لذا فقد تم االتفاق والتراضي بين الفريقين وهما بكامل أهليتهما 

ا وقانونًا على اآلتي:  ا وقانونًا على اآلتي: المعتبرة شرعً المعتبرة شرعً
البند الثاني: محل العقد.  البند الثاني: محل العقد.    

يقر الفريق الثاني بأنه وافق على مواصفات وبيانات ومكونات وتفاصيل المنفعة يقر الفريق الثاني بأنه وافق على مواصفات وبيانات ومكونات وتفاصيل المنفعة 
محــل العقد وقبلها بمواصفاتها تلك ويقر أنها صالحة لتحقيق المنفعة المقصودة من محــل العقد وقبلها بمواصفاتها تلك ويقر أنها صالحة لتحقيق المنفعة المقصودة من 

إبرام هذا العقد، مع مراعاة أحكام البند الثالث من هذا العقد.إبرام هذا العقد، مع مراعاة أحكام البند الثالث من هذا العقد.
البند الثالث: مدة العقد واألجرة. البند الثالث: مدة العقد واألجرة.   

تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ تمكين الفريق الثاني من االستفادة من المنفعة  تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ تمكين الفريق الثاني من االستفادة من المنفعة أ-  أ- 
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محل العقد، وتنتهي بتاريخ االنتهاء من تقديم المنفعة المعقود عليها محل العقد، وتنتهي بتاريخ االنتهاء من تقديم المنفعة المعقود عليها 
كما كما هو مبين في الملحق المرفق. هو مبين في الملحق المرفق. 

تنفذ هذه اإلجارة وتستحق األجرة عند تمكين الفريق الثاني من المعقود  تنفذ هذه اإلجارة وتستحق األجرة عند تمكين الفريق الثاني من المعقود ب-  ب- 
عليه.عليه.

البند الرابع: سداد. البند الرابع: سداد.   
يلتزم الفريق الثاني بدفع أقساط اإليجار المحددة دون إجراء أي خصم  يلتزم الفريق الثاني بدفع أقساط اإليجار المحددة دون إجراء أي خصم أ-  أ- 

أو مقاصة أو حجز، وبتاريخ الطلب.أو مقاصة أو حجز، وبتاريخ الطلب.
ال يحق للفريق الثاني أن يتأخر في دفع القيمة بالكيفية الموضحة في  ال يحق للفريق الثاني أن يتأخر في دفع القيمة بالكيفية الموضحة في ب-  ب- 
هذا العقد، وفي حال تأخره عن دفع القيمة أو امتناعه عن الدفع: يحق هذا العقد، وفي حال تأخره عن دفع القيمة أو امتناعه عن الدفع: يحق 
الستيفاء  الثاني  الفريق  على  يرجع  أن  الحالة  هذه  في  األول  الستيفاء للفريق  الثاني  الفريق  على  يرجع  أن  الحالة  هذه  في  األول  للفريق 
مستحقاته  استيفاء  له  يحق  كما  العقد،  هذا  عن  الناتجة  حقوقه  مستحقاته جميع  استيفاء  له  يحق  كما  العقد،  هذا  عن  الناتجة  حقوقه  جميع 
قيد  دون  الثاني  للفريق  ودائع  أو  أموال  من  يده  تحت  يكون  قد  قيد مما  دون  الثاني  للفريق  ودائع  أو  أموال  من  يده  تحت  يكون  قد  مما 

أو أو شرط.شرط.
تحددها  نسبة  بدفع  الدفع،  عن  تأخره  حال  في  بالتصدق  العميل  يلزم  تحددها ج-  نسبة  بدفع  الدفع،  عن  تأخره  حال  في  بالتصدق  العميل  يلزم  ج- 
اإلدارة من قيمة كل قسط يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية اإلدارة من قيمة كل قسط يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية 
للمصرف ويتحمل العميل أي مصاريف فعلية مباشرة يتكبدها المصرف للمصرف ويتحمل العميل أي مصاريف فعلية مباشرة يتكبدها المصرف 

في مقابل استرداد المبالغ المستحقة على العميل. في مقابل استرداد المبالغ المستحقة على العميل. 
البند الخامس: استعمال المنفعة محل العقد. البند الخامس: استعمال المنفعة محل العقد.   

مع  يتفق  بما  العقد  محل  المنفعة  يستعمل  أن  الثاني  الفريق  على  يجب  مع أ-  يتفق  بما  العقد  محل  المنفعة  يستعمل  أن  الثاني  الفريق  على  يجب  أ- 
ا للعرف الجاري والتعليمات الصادرة عن الجهة المقدمة  ا للعرف الجاري والتعليمات الصادرة عن الجهة المقدمة طبيعته وطبقً طبيعته وطبقً

لهذه المنفعة المذكورة في الملحق المرفق.لهذه المنفعة المذكورة في الملحق المرفق.
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البند السادس: التصرف باألصل موضوع هذا العقد. البند السادس: التصرف باألصل موضوع هذا العقد.   
يجوز للفريق الثاني التنازل عن المنفعة موضوع هذا العقد - لشخص  يجوز للفريق الثاني التنازل عن المنفعة موضوع هذا العقد - لشخص أ-  أ- 

آخر - ويبقى هو مسؤوالً أمام الفريق األول في التزامات العقد. آخر - ويبقى هو مسؤوالً أمام الفريق األول في التزامات العقد. 
األول  الفريق  موافقة  على  الحصول  دون   - الثاني  للفريق  يجوز  ال  األول ب-  الفريق  موافقة  على  الحصول  دون   - الثاني  للفريق  يجوز  ال  ب- 
الخطية المسبقة - أن يدخل أي إضافات أو تغييرات أو تعديالت على الخطية المسبقة - أن يدخل أي إضافات أو تغييرات أو تعديالت على 
المنفعة المعقود عليها، وتعتبر أية إضافات أو تعديالت غير مأذون فيها المنفعة المعقود عليها، وتعتبر أية إضافات أو تعديالت غير مأذون فيها 
غير تابعة لهذا العقد وبالتالي يقع على عاتق الفريق الثاني تحملها مهما غير تابعة لهذا العقد وبالتالي يقع على عاتق الفريق الثاني تحملها مهما 

بلغت قيمتها.بلغت قيمتها.
البند السابع: هالك المنفعة. البند السابع: هالك المنفعة.   

إذا تعذر على الفريق الثاني االستفادة من المنفعة محل العقد ألسباب ال عالقة له  إذا تعذر على الفريق الثاني االستفادة من المنفعة محل العقد ألسباب ال عالقة له    
بها وال تعتبر من الظروف القاهرة، كأن توقف نشاط الجهة المقدمة لهذه المنفعة بها وال تعتبر من الظروف القاهرة، كأن توقف نشاط الجهة المقدمة لهذه المنفعة 
ا كليا، يحق له الطلب من الفريق األول تأمين جهة أخر تتميز بمواصفات  ا كليا، يحق له الطلب من الفريق األول تأمين جهة أخر تتميز بمواصفات توقفً توقفً

شبيهة للجهة األولى يستطيع من خاللها تحصيل المنفعة المعقود عليها.شبيهة للجهة األولى يستطيع من خاللها تحصيل المنفعة المعقود عليها.
البند الثامن: فسخ عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة وانتهاؤه. البند الثامن: فسخ عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة وانتهاؤه.   

يجوز للفريق األول فسخ هذا العقد بإشعار خطي إلى الفريق الثاني إذا تحقق  يجوز للفريق األول فسخ هذا العقد بإشعار خطي إلى الفريق الثاني إذا تحقق    
أحد األسباب اآلتية:أحد األسباب اآلتية:

إذا أخل الفريق الثاني بالوفاء بأي من االلتزامات المفروضة عليه بموجب  إذا أخل الفريق الثاني بالوفاء بأي من االلتزامات المفروضة عليه بموجب أ-  أ- 
هذا العقد.هذا العقد.

إذا ثبت عدم صحة التعهدات أو البيانات التي قدمها الفريق الثاني في  إذا ثبت عدم صحة التعهدات أو البيانات التي قدمها الفريق الثاني في ب-  ب- 
هذا العقد، أو في أي مستند أو شهادة تتعلق به على نحو يعرض مصالح هذا العقد، أو في أي مستند أو شهادة تتعلق به على نحو يعرض مصالح 

الفريق األول للخطر.الفريق األول للخطر.
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ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه:  ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه: ثانيً ثانيً

تنفيذه  وآلية  هيكلته  إيجاز  يمكن  فإنه  وأحكامه،  العقد  بنود  تأمل  خالل  من  تنفيذه   وآلية  هيكلته  إيجاز  يمكن  فإنه  وأحكامه،  العقد  بنود  تأمل  خالل  من   
في اآلتي:في اآلتي:

استأجر بنك (أ) اإلسالمي (الطرف األول) خدمات الحج والعمرة من الطرف استأجر بنك (أ) اإلسالمي (الطرف األول) خدمات الحج والعمرة من الطرف 
الثاني (مؤسسة مقاوالت للحج والعمرة).الثاني (مؤسسة مقاوالت للحج والعمرة).

وبعد تملك البنك الخدمة قام البنك بإبــرام عقد تأجير تلك الخدمات للحج وبعد تملك البنك الخدمة قام البنك بإبــرام عقد تأجير تلك الخدمات للحج 
والعمــرة مع عميل آخر بعقد آخر. وبإمكان البنك أن يوقع العقد مع العميل أوالً قبل والعمــرة مع عميل آخر بعقد آخر. وبإمكان البنك أن يوقع العقد مع العميل أوالً قبل 
، ثم يبحث  ، ثم يبحث تملكه الخدمة ألنها موصوفة في الذمــة، فيمكنه أن يوقع مع العميل أوالً تملكه الخدمة ألنها موصوفة في الذمــة، فيمكنه أن يوقع مع العميل أوالً

عن المواصفات التي يطلبها العميل فيتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.عن المواصفات التي يطلبها العميل فيتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.
وقد اشتمل العقد على جميع أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروط وقد اشتمل العقد على جميع أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروط 
صحته؛ كتحديــد العاقدين واإليجاب والقبول وتوصيــف الخدمات الموصوفة في صحته؛ كتحديــد العاقدين واإليجاب والقبول وتوصيــف الخدمات الموصوفة في 

ا ينتفي معه الجهالة. وتحديد مدة العقد. ا دقيقً ا ينتفي معه الجهالة. وتحديد مدة العقد.الذمة توصيفً ا دقيقً الذمة توصيفً
ــل العقد أحكام األجرة وما تتكون منه من أجــزاء وآلية تحديدها وآجال  ــل العقد أحكام األجرة وما تتكون منه من أجــزاء وآلية تحديدها وآجال فصَّ فصَّ
حلولها، كما جــاء في العقد أنه يلــزم العميل بالتصدق في حــال تأخره عن الدفع حلولها، كما جــاء في العقد أنه يلــزم العميل بالتصدق في حــال تأخره عن الدفع 
بدفع نســبة تحددها اإلدارة من قيمة كل قسط، يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة بدفع نســبة تحددها اإلدارة من قيمة كل قسط، يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة 

الشرعية للمصرف.الشرعية للمصرف.
لت بنــود العقد موضوع اإلنابــة في تقديم الخدمة واإلبــدال في تلقي  لت بنــود العقد موضوع اإلنابــة في تقديم الخدمة واإلبــدال في تلقي وفصَّ وفصَّ
الخدمة، فلمقدم الخدمة أن يقدمها بنفسه أو بمن يستعين به أو ينيبه في تقديم الخدمة الخدمة، فلمقدم الخدمة أن يقدمها بنفسه أو بمن يستعين به أو ينيبه في تقديم الخدمة 
بشروطها الموصوفة في العقد، وأما اإلبدال فللمستفيد من الخدمة حق االستفادة من بشروطها الموصوفة في العقد، وأما اإلبدال فللمستفيد من الخدمة حق االستفادة من 

الخدمة بنفسه أو يبذلها لغيره بالشروط المنصوص عليها في العقد.الخدمة بنفسه أو يبذلها لغيره بالشروط المنصوص عليها في العقد.
ا: احلكم الرشعي. ا: احلكم الرشعي.ثالثً ثالثً

مما ســبق يتبين أن هذا العقد اســتوفى الشــروط واألركان فــي عقد إجارة مما ســبق يتبين أن هذا العقد اســتوفى الشــروط واألركان فــي عقد إجارة 
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الموصوف في الذمة، وهذا يدل على جوازه إال ما اشترطوا من الشرط المحرم وهو: الموصوف في الذمة، وهذا يدل على جوازه إال ما اشترطوا من الشرط المحرم وهو: 
«يلزم العميل بالتصدق في حال تأخره عن الدفع، بدفع نسبة تحددها اإلدارة من قيمة «يلزم العميل بالتصدق في حال تأخره عن الدفع، بدفع نسبة تحددها اإلدارة من قيمة 

كل قسط يصرف في وجوه الخير».كل قسط يصرف في وجوه الخير».
وهذا الشرط يبطل، وال يعود على أصل العقد؛ ألنه ليس من صلب العقد وهو وهذا الشرط يبطل، وال يعود على أصل العقد؛ ألنه ليس من صلب العقد وهو 
محــرم؛ ألن حقيقة األمر أن الدائن قد أخذ مــن المدين زيادة على الدين بغض النظر محــرم؛ ألن حقيقة األمر أن الدائن قد أخذ مــن المدين زيادة على الدين بغض النظر 
عن آلية صرفها ومواطن صرفها؛ ألن الدين يردُّ بمثله دون زيادة، والزيادة على الدين عن آلية صرفها ومواطن صرفها؛ ألن الدين يردُّ بمثله دون زيادة، والزيادة على الدين 
في مقابل تأجيله تكون ربًا، وكمــا أن الربا يحرم على الدائن أخذه كذلك يحرم على في مقابل تأجيله تكون ربًا، وكمــا أن الربا يحرم على الدائن أخذه كذلك يحرم على 
المدين دفعه سواء للدائن أم لغيره إذا كان مشروطًا عليه في العقد في مقابل التأخر في المدين دفعه سواء للدائن أم لغيره إذا كان مشروطًا عليه في العقد في مقابل التأخر في 

سداد الدين لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: سداد الدين لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي فيه سواء»«فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي فيه سواء»(١).
املطلب الرابع: إجارة اخلدمات يف جمال السفر والسياحة.املطلب الرابع: إجارة اخلدمات يف جمال السفر والسياحة.

متهيد:متهيد:

من المعلوم في الفقه اإلسالمي أن االقتراض يكون للحاجة، وال ينبغي لإلنسان من المعلوم في الفقه اإلسالمي أن االقتراض يكون للحاجة، وال ينبغي لإلنسان 
ا من عدم  ا من عدم أن يستكثر من مال الناس بأن يقترض بال حاجة، واألصل فيه الكراهة؛ خوفً أن يستكثر من مال الناس بأن يقترض بال حاجة، واألصل فيه الكراهة؛ خوفً
تمكن اإلنسان من إرجاع الحق ألهله، فيتعلق بذمته يوم القيامة، فقد تمكن اإلنسان من إرجاع الحق ألهله، فيتعلق بذمته يوم القيامة، فقد ورد في الحديث ورد في الحديث 
ا: «أول «أول ما ما يهراق من دم الشهيد يهراق من دم الشهيد  ا: ، وورد أيضً «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»(٢)، وورد أيضً
يغفر له ذنبه كله إال الدين»يغفر له ذنبه كله إال الدين»(٣). فكيف إذا كان هذا االقتراض للترفيه ؟! وعليه فما انتشر . فكيف إذا كان هذا االقتراض للترفيه ؟! وعليه فما انتشر 

ا.  ا. ) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً أخرجه مسلم ٤٤٤٤/٥ ( (١٥٨٤١٥٨٤) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً أخرجه مسلم    (١)
أخرجه الترمذي ٣٨٩٣٨٩/٣ ( (١٠٧٨١٠٧٨)، باب ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «نفس المؤمن معلقة )، باب ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «نفس المؤمن معلقة  أخرجه الترمذي    (٢)
وأحمد  الدين،  في  التشديد  باب  وأحمد )،  الدين،  في  التشديد  باب   ،(٢٤١٢٢٤١٢)  )  ٨٠٦٨٠٦/٢ ماجه  وابن  عنه»،  يقضى  حتى  ماجه بدينه  وابن  عنه»،  يقضى  حتى  بدينه 
في مسنده في مسنده ٥٠٨٥٠٨/٢ ( (١٠٦٠٧١٠٦٠٧). وقال المناوي: «إسناده صحيح». كشف الخفاء ). وقال المناوي: «إسناده صحيح». كشف الخفاء ٤٢٩٤٢٩/٢. . 

وقال النووي في خالصة األحكام وقال النووي في خالصة األحكام ٩٣٠٩٣٠/٢: «صحيح أو حسن». : «صحيح أو حسن». 
أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٧٢٠٧/٤ ( (١٩٣٥١١٩٣٥١)، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد )، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد  أخرجه ابن أبي شيبة    (٣)= = 
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فــي اآلونة األخيرة من إقبال الناس على الديون من أجل الترفيه واألمور التحســينية فــي اآلونة األخيرة من إقبال الناس على الديون من أجل الترفيه واألمور التحســينية 
أمــر يجب على أهل العلم تحذيرهم منه وبيان مخاطــره، كما أن على القائمين على أمــر يجب على أهل العلم تحذيرهم منه وبيان مخاطــره، كما أن على القائمين على 
المصارف اإلســالمية ضرورة توجيه أعمالها إلى ما ينفع االقتصاد ويعود بالنفع على المصارف اإلســالمية ضرورة توجيه أعمالها إلى ما ينفع االقتصاد ويعود بالنفع على 
المجتمع ويحقق مقاصد الشــريعة، وأالَّ تكون نظرتهــم ضيقة محصورة في األرباح المجتمع ويحقق مقاصد الشــريعة، وأالَّ تكون نظرتهــم ضيقة محصورة في األرباح 

العاجلة.العاجلة.
الدراسة التطبيقية:الدراسة التطبيقية:

من التطبيقات المنتشرة في إجارة الموصوف في الذمة إجارة خدمات سياحية من التطبيقات المنتشرة في إجارة الموصوف في الذمة إجارة خدمات سياحية 
في الذمة، وسيقوم الباحث بدراسة تطبيق في هذا المجال ألحد البنوك اإلسالمية في في الذمة، وسيقوم الباحث بدراسة تطبيق في هذا المجال ألحد البنوك اإلسالمية في 

الشارقة، وذلك في النقاط اآلتية:الشارقة، وذلك في النقاط اآلتية:
: مقتطفات من العقدين: : مقتطفات من العقدين:أوالً أوالً

عقد استئجار عطالت سياحية/سفر وسياحة. عقد استئجار عطالت سياحية/سفر وسياحة.العقد األول:  العقد األول: 
الطرف األول مؤسســة تمويل إسالمية تستثمر أموالها بصيغ استثمار إسالمية الطرف األول مؤسســة تمويل إسالمية تستثمر أموالها بصيغ استثمار إسالمية 
ومنها صيغة اإلجارة الواردة على عمل اإلنســان، فتقوم بشراء وبيع خدمات اإلنسان ومنها صيغة اإلجارة الواردة على عمل اإلنســان، فتقوم بشراء وبيع خدمات اإلنسان 
مقابل أجرة معلومة. ولما كان الطرف الثاني مؤسسة تقدم خدمات سياحية مقابل أجر مقابل أجرة معلومة. ولما كان الطرف الثاني مؤسسة تقدم خدمات سياحية مقابل أجر 

فقد اتفق الطرفان على: فقد اتفق الطرفان على: 
التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها:التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها:

مقدم الخدمةمقدم الخدمة: هو المؤجر لخدمة العطالت السياحية/ وبقية الخدمات في : هو المؤجر لخدمة العطالت السياحية/ وبقية الخدمات في - - 
إجارة الذمة (شركة طيران/شركة).إجارة الذمة (شركة طيران/شركة).

والحث عليه، والحاكم ١٣٠١٣٠/٢ ( (٢٥٥٥٢٥٥٥)، كتاب الجهاد، وعبد الرزاق )، كتاب الجهاد، وعبد الرزاق ٥٥١٥٥١/٣ ( (٦٧٠٢٦٧٠٢)، )،  والحث عليه، والحاكم =   =
والحديث  والحديث ).   .(٥٥٥٢٥٥٥٢)  )  ٧٣٧٣/٦ الكبير  المعجم  في  والطبراني  والنياحة،  والبكاء  الصبر  الكبير باب  المعجم  في  والطبراني  والنياحة،  والبكاء  الصبر  باب 

بمجموع طرقه حسن صححه الشيخ األلباني في الصحيحة (بمجموع طرقه حسن صححه الشيخ األلباني في الصحيحة (١٧٤٢١٧٤٢). ). 
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متلقي الخدمةمتلقي الخدمة: هو المستأجر لخدمة العطالت السياحية/ وبقية الخدمات : هو المستأجر لخدمة العطالت السياحية/ وبقية الخدمات - - 
(مصرف (ب) الوطني).(مصرف (ب) الوطني).

المستفيدالمستفيد: هو من يعينه متلقي الخدمة لالستفادة من هذه الخدمة.: هو من يعينه متلقي الخدمة لالستفادة من هذه الخدمة.- - 
الخدمةالخدمة: هي المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد من عمل : هي المنفعة التي يحصل عليها متلقي الخدمة أو المستفيد من عمل - - 

مقدم الخدمة.مقدم الخدمة.
الخدمات - -  وأداء  األشخاص  نقل  خاللها  يتم  التي  الفترة  هي  الخدمات :  وأداء  األشخاص  نقل  خاللها  يتم  التي  الفترة  هي  الخدمة:  الخدمةمدة  مدة 

األخر التابعة.األخر التابعة.
التزامات مؤجر الخدمة:التزامات مؤجر الخدمة:- - 

يلتزم مؤجر الخدمة بمجرد التوقيع على هذا العقد بتقديم الخدمة محل يلتزم مؤجر الخدمة بمجرد التوقيع على هذا العقد بتقديم الخدمة محل - - 
هذا العقد في الزمان والمكان المخصصين ألدائها فيه.هذا العقد في الزمان والمكان المخصصين ألدائها فيه.

يجوز لمؤجر الخدمة أن يقدم الخدمة بنفسه أو بواسطة تابعيه العاملين يجوز لمؤجر الخدمة أن يقدم الخدمة بنفسه أو بواسطة تابعيه العاملين - - 
معه، وله أن يعهد بها إلى من يتعاقد هو معهم ألداء هذه الخدمة، إذا تم معه، وله أن يعهد بها إلى من يتعاقد هو معهم ألداء هذه الخدمة، إذا تم 
تقديم الخدمة بنفس المستو والمواصفات المتفق عليها في هذا العقد، تقديم الخدمة بنفس المستو والمواصفات المتفق عليها في هذا العقد، 

ا له في ذلك. ا له في ذلك.وكان مقدم الخدمة مؤهالً لتقديمها ومرخصً وكان مقدم الخدمة مؤهالً لتقديمها ومرخصً
يلتزم مؤجر الخدمة ببذل العناية المعتادة في أداء الخدمة محل هذا يلتزم مؤجر الخدمة ببذل العناية المعتادة في أداء الخدمة محل هذا - - 

العقد، فإذا بذل هذه العناية استحق األجرة ولو لم يتم تحقيق الغاية العقد، فإذا بذل هذه العناية استحق األجرة ولو لم يتم تحقيق الغاية 
المرجوة.المرجوة.

جزاء إخالل مؤجر الخدمة بالتزاماته:جزاء إخالل مؤجر الخدمة بالتزاماته:- - 
إذا أخـل مؤجر الخدمـة بالتزاماته المذكـورة في هذا العقد جاز إذا أخـل مؤجر الخدمـة بالتزاماته المذكـورة في هذا العقد جاز لمسـتأجر لمسـتأجر - - 

الخدمـة طلـب فسـخ هـذا العقـد وسـقوط أجـرة الخدمة الخدمـة طلـب فسـخ هـذا العقـد وسـقوط أجـرة الخدمة واسـترداد واسـترداد 
منها. دفـع  منها.ما  دفـع  ما 
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يجوز للمستأجر أن يؤخر الحصول على الخدمة إلى موعد آخر، أو استبدالها يجوز للمستأجر أن يؤخر الحصول على الخدمة إلى موعد آخر، أو استبدالها - - 
ا لد مقدم الخدمة، وعلى مستأجر الخدمة دفع  ا لد مقدم الخدمة، وعلى مستأجر الخدمة دفع بغيرها، إذا كان ذلك متاحً بغيرها، إذا كان ذلك متاحً

فرق تكاليف أداء الخدمة إن وجدت.فرق تكاليف أداء الخدمة إن وجدت.
وللمستأجر في الحالتين حق طلب التعويض عن الضرر الفعلي الذي وللمستأجر في الحالتين حق طلب التعويض عن الضرر الفعلي الذي - - 

أصابه من جراء إخالل مؤجر الخدمة بالتزاماته.أصابه من جراء إخالل مؤجر الخدمة بالتزاماته.
حقوق والتزامات مستأجر الخدمة:حقوق والتزامات مستأجر الخدمة:- - 

 يتعهد مستأجر الخدمة ببذل العناية المعتادة في الحصول على الخدمة،  يتعهد مستأجر الخدمة ببذل العناية المعتادة في الحصول على الخدمة، - - 
وإال سقط حقه في الحصول على الخدمة وتبرأ ذمة مؤجرها من أدائها.وإال سقط حقه في الحصول على الخدمة وتبرأ ذمة مؤجرها من أدائها.

 لمستأجر الخدمة حق تلقي الخدمة السياحية بنفسه، وله أن يؤجرها لغيره  لمستأجر الخدمة حق تلقي الخدمة السياحية بنفسه، وله أن يؤجرها لغيره - - 
لالستفادة منها، إذا ما توافرت فيه مؤهالت الحصول على الخدمة، وذلك لالستفادة منها، إذا ما توافرت فيه مؤهالت الحصول على الخدمة، وذلك 

بإجارة خدمات موازية.بإجارة خدمات موازية.
 يتعهد مستأجر الخدمة باتباع نظام السياحة لد مؤجر الخدمة، ويقر  يتعهد مستأجر الخدمة باتباع نظام السياحة لد مؤجر الخدمة، ويقر - - 

بأنه اطلع على البرنامج السياحي والنظام المبين لحقوق الطرفين.بأنه اطلع على البرنامج السياحي والنظام المبين لحقوق الطرفين.
إخالل مستأجر الخدمة بالوفاء بالتزاماته:إخالل مستأجر الخدمة بالوفاء بالتزاماته:- - 

إذا أخل مستأجر الخدمة بالوفاء بالتزاماته المترتبة على هذا العقد، كدفع إذا أخل مستأجر الخدمة بالوفاء بالتزاماته المترتبة على هذا العقد، كدفع - - 
بالطرق  االلتزامات  بهذه  بالوفاء  مطالبته  الخدمة  لمقدم  جاز  بالطرق األجرة،  االلتزامات  بهذه  بالوفاء  مطالبته  الخدمة  لمقدم  جاز  األجرة، 
مع  الخدمة  تقديم  عن  واالمتناع  العقد  فسخ  طلب  له  ويجوز  مع القانونية،  الخدمة  تقديم  عن  واالمتناع  العقد  فسخ  طلب  له  ويجوز  القانونية، 
التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء هذا اإلخالل إذا كان التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء هذا اإلخالل إذا كان 

له محل.له محل.
إذا تأخر مستأجر الخدمة عن دفع ثالثة أقساط متتالية من أقساط أجرة إذا تأخر مستأجر الخدمة عن دفع ثالثة أقساط متتالية من أقساط أجرة - - 

دفعة  بها  مطالبته  الخدمة  لمؤجر  وجاز  األقساط،  بقية  حلت  دفعة الخدمة  بها  مطالبته  الخدمة  لمؤجر  وجاز  األقساط،  بقية  حلت  الخدمة 
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واحدة والتنفيذ على ما قد يكون لديه من ضمانات، ويدخل في األجرة واحدة والتنفيذ على ما قد يكون لديه من ضمانات، ويدخل في األجرة 
توابعها ومصاريف المطالبة بها أمام القضاء.توابعها ومصاريف المطالبة بها أمام القضاء.

عقد تأجري نقل: عقد تأجري نقل:العقد الثاين:  العقد الثاين: 
حيث إن مؤجر الخدمة مؤسســة مالية تقوم باســتئجار خدمات النقل وإعادة حيث إن مؤجر الخدمة مؤسســة مالية تقوم باســتئجار خدمات النقل وإعادة 
تأجيرها للراغبين باالســتفادة من هذه الخدمات، وحيث إن مستأجر الخدمة يرغب تأجيرها للراغبين باالســتفادة من هذه الخدمات، وحيث إن مستأجر الخدمة يرغب 
فــي الحصول على خدمة النقل محل هذا العقد بصيغة إجارة الذمة فقد اتفق الطرفان فــي الحصول على خدمة النقل محل هذا العقد بصيغة إجارة الذمة فقد اتفق الطرفان 

على ما يلي:على ما يلي:
تعريفات:تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل واحد منها:يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل واحد منها:
مؤجر الخدمةمؤجر الخدمة: بنك (أ) الوطني المؤجر لخدمات النقل في إجارة الذمة.: بنك (أ) الوطني المؤجر لخدمات النقل في إجارة الذمة.- - 
الخدمة - -  مؤجر  معه  يتعاقد  أو  يعينه  الذي  الشخص  هو  الخدمة :  مؤجر  معه  يتعاقد  أو  يعينه  الذي  الشخص  هو  الخدمة:  الخدمةمستأجر  مستأجر 

لالنتفاع من الخدمة.لالنتفاع من الخدمة.
والخدمةوالخدمة: هي خدمة النقل التي يحصل عليها مستأجر الخدمة.: هي خدمة النقل التي يحصل عليها مستأجر الخدمة.- - 
بنقل - -  العقد  هذا  محل  الخدمة  مؤجر  يلتزم  بنقل :  العقد  هذا  محل  الخدمة  مؤجر  يلتزم  تقديمها:  وتاريخ  العقد  تقديمهامحل  وتاريخ  العقد  محل 

وإلى  من (مدينة)  بالدرجة (كذا)   ( مثالً بواسطة (الطائرة  الخدمة  وإلى مستأجر  من (مدينة)  بالدرجة (كذا)   ( مثالً بواسطة (الطائرة  الخدمة  مستأجر 
السفر  تاريخ  قبل  مقعده  حجز  الخدمة  مستأجر  يتولى  أن  على  السفر (مدينة).  تاريخ  قبل  مقعده  حجز  الخدمة  مستأجر  يتولى  أن  على  (مدينة). 
تقديم  يقبل  أن  الخدمة  لمستأجر  ويجوز  الناقل،  نظم  تتطلبها  التي  تقديم بالمدة  يقبل  أن  الخدمة  لمستأجر  ويجوز  الناقل،  نظم  تتطلبها  التي  بالمدة 
الخدمة من شركة أخر (ناقل آخر) وفي هذه الحالة يكون مؤجر الخدمة الخدمة من شركة أخر (ناقل آخر) وفي هذه الحالة يكون مؤجر الخدمة 

قد وفى بالتزاماته. قد وفى بالتزاماته. 
ثمن الخدمةثمن الخدمة: إذا تخلف المستفيد من الخدمة عن دفع قسطين متتاليين : إذا تخلف المستفيد من الخدمة عن دفع قسطين متتاليين من من - - 

أقساط الثمن حلت بقية األقساط وجاز لبائع الخدمة المطالبة بها مع أقساط الثمن حلت بقية األقساط وجاز لبائع الخدمة المطالبة بها مع تحميل تحميل 



٣٦٠٣٦٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

المستفيد من الخدمة بكافة نفقات المطالبة بها ويدخل في ذلك المصاريف المستفيد من الخدمة بكافة نفقات المطالبة بها ويدخل في ذلك المصاريف 
القضائية وأتعاب المحاماة.القضائية وأتعاب المحاماة.

ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه: ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه:ثانيً ثانيً
هذا العقد ال يختلف في صورته عن عقد التعليم والعالج الســابقين، فهنا هذا العقد ال يختلف في صورته عن عقد التعليم والعالج الســابقين، فهنا يقدم يقدم 
المصرف خدمة نقل من وجهة إلى أخر للمستأجر، على إحد الطائرات المصرف خدمة نقل من وجهة إلى أخر للمستأجر، على إحد الطائرات والخدمات والخدمات 

التابعة لهاالتابعة لها(١)، المطابقة للمواصفات المذكورة في العقد. ، المطابقة للمواصفات المذكورة في العقد. 
ا: احلكم الرشعي: ا: احلكم الرشعي:ثالثً ثالثً

يظهر للباحث - والله أعلم - أن هذا العقد مشتمل على جميع أركان وشروط يظهر للباحث - والله أعلم - أن هذا العقد مشتمل على جميع أركان وشروط 
إجــارة الموصوف في الذمة، وانتفت عنه الموانع، فالعقد صحيح، وواقع على منفعة إجــارة الموصوف في الذمة، وانتفت عنه الموانع، فالعقد صحيح، وواقع على منفعة 

عين موصوفة في الذمة.عين موصوفة في الذمة.

جاء في عقد الجواهر الثمينة ٨٥٢٨٥٢/٢: «يلزم المؤجر إعانة الراكب في النزول والركوب في : «يلزم المؤجر إعانة الراكب في النزول والركوب في  جاء في عقد الجواهر الثمينة    (١)
المهمات المتكررة على ما هو معتاد».المهمات المتكررة على ما هو معتاد».



إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليكإجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: تعريف إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك.: تعريف إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة واإلجارة المنتهية : العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة واإلجارة المنتهية - - 

بالتمليك.بالتمليك.
الذمة - -  في  الموصوف  إجارة  عقود  ألحد  تطبيقية  دراسة  الذمة :  في  الموصوف  إجارة  عقود  ألحد  تطبيقية  دراسة  الثالث:  الثالثالمبحث  المبحث 

إجارة منتهية بالتمليك.إجارة منتهية بالتمليك.



٣٦٢٣٦٢



٣٦٣٣٦٣

تعريف إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليكتعريف إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك

ســبق تعريف إجــارة الموصوف في الذمــة، وأما تعريف اإلجــارة المنتهية ســبق تعريف إجــارة الموصوف في الذمــة، وأما تعريف اإلجــارة المنتهية 
بالتمليك والخالف في حكمها الشرعي فمعلوم ومفصل في مظان ذلك من كتب أهل بالتمليك والخالف في حكمها الشرعي فمعلوم ومفصل في مظان ذلك من كتب أهل 
العلم، وليس هذا محل بســط ذلك، والباحث يبني هذه المسألة على القول بجوازها العلم، وليس هذا محل بســط ذلك، والباحث يبني هذه المسألة على القول بجوازها 

ا لقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والهيئات الشرعية. ا لقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والهيئات الشرعية.وفقً وفقً
إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:

هيهي: عقد علــى منفعة عين موصوفة في الذمة، مــدة معلومة، بأجرة معلومة، : عقد علــى منفعة عين موصوفة في الذمة، مــدة معلومة، بأجرة معلومة، 
مقسطة، تئول لتملك تلك العين بحكم االختصاص للمستأجر بعقد جديد، بناء على مقسطة، تئول لتملك تلك العين بحكم االختصاص للمستأجر بعقد جديد، بناء على 

وعد سابق.وعد سابق.



٣٦٤٣٦٤



٣٦٥٣٦٥

العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة العالقة بين إجارة الموصوف في الذمة 
واإلجارة المنتهية بالتمليكواإلجارة المنتهية بالتمليك

تتضــح عالقة إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك جليا بعد بيان تتضــح عالقة إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك جليا بعد بيان 
حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك، فأقول:حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك، فأقول:

حكم إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:حكم إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك:

 يختلف حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك إذا كانت على  يختلف حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك إذا كانت على 
العقار (غير المنقول)، عن حكمها إن كانت في غير العقار (المنقول)، وفيما يلي بيان العقار (غير المنقول)، عن حكمها إن كانت في غير العقار (المنقول)، وفيما يلي بيان 

ذلك:ذلك:
: إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك يف غري العقار (املنقول): : إجارة املوصوف يف الذمة إجارة منتهية بالتمليك يف غري العقار (املنقول):أوالً أوالً
ل، والنقل: تحويل الشيء من موضع لموضع،  ل، والنقل: تحويل الشيء من موضع لموضع، : اسم مفعول من نَقَ المنقول لغةالمنقول لغة: اسم مفعول من نَقَ

والمنقول ما يحول من موضع لموضعوالمنقول ما يحول من موضع لموضع(١).
ا: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المنقول:: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المنقول: اواصطالحً واصطالحً

فعرفه الجمهور من الحنفية والشــافعية والحنابلة بأنهفعرفه الجمهور من الحنفية والشــافعية والحنابلة بأنه: ما يمكن نقله وتحويله، : ما يمكن نقله وتحويله، 
سواء بقي على حالته أم ال. ويمثلون لذلك بالحيوان والغراس ونحوهسواء بقي على حالته أم ال. ويمثلون لذلك بالحيوان والغراس ونحوه(٢).

لسان العرب ٦٧٤٦٧٤/١١١١، ومختار الصحاح ص، ومختار الصحاح ص٢٨٢٢٨٢. لسان العرب    (١)
درر الحكام ١١٦١١٦/١، وحاشية البجيرمي على الخطيب ، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٢٧٥٢٧٥/٢، واإلنصاف ، واإلنصاف ٣٧١٣٧١/١٥١٥. درر الحكام    (٢)



٣٦٦٣٦٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وعرفه المالكية بأنهوعرفه المالكية بأنه: ما يمكن نقله وتحويله مع بقاء هيئته وحاله. ومثاله عندهم: : ما يمكن نقله وتحويله مع بقاء هيئته وحاله. ومثاله عندهم: 
الحيوان وأدوات المهنةالحيوان وأدوات المهنة(١).

وصورة إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك أن يستأجر العميل وصورة إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك أن يستأجر العميل 
ســيارة موصوفة في الذمة من شــركة مدة معلومة، تبدأ في وقت كذا، لمدة معلومة، ســيارة موصوفة في الذمة من شــركة مدة معلومة، تبدأ في وقت كذا، لمدة معلومة، 

تنتهي بتملك العين.تنتهي بتملك العين.
حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك في المنقول:حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك في المنقول:- - 

في هذه الصورة يستحق المستأجر سيارة موصوفة في ذمة الشركة على أن في هذه الصورة يستحق المستأجر سيارة موصوفة في ذمة الشركة على أن ينتفع ينتفع 
بها طوال فترة اإلجــارة، وتنتهي بعد ذلك بتمليكه إياهــا بعقد جديد. وتكون بذلك بها طوال فترة اإلجــارة، وتنتهي بعد ذلك بتمليكه إياهــا بعقد جديد. وتكون بذلك 
مثل اإلجارة المنتهية بالتمليك على العين المعينة، إال أنه ال ينفســخ العقد في إجارة مثل اإلجارة المنتهية بالتمليك على العين المعينة، إال أنه ال ينفســخ العقد في إجارة 
الموصوف في الذمة في حال هالك العين أو تلفها أثناء مدة اإلجارة، بل على المؤجر الموصوف في الذمة في حال هالك العين أو تلفها أثناء مدة اإلجارة، بل على المؤجر 

أن يأتي بعين أخر مكانها. أن يأتي بعين أخر مكانها. 
العقـار  يف  بالتمليـك  منتهيـة  إجـارة  الذمـة  يف  املوصـوف  إجـارة  ـا:  العقـار ثانيً يف  بالتمليـك  منتهيـة  إجـارة  الذمـة  يف  املوصـوف  إجـارة  ـا:  ثانيً

املنقـول): املنقـول):(غـري  (غـري 
ا ليتضح الحكم عليه: ا ليتضح الحكم عليه:قبل بيان الحكم يحسن بيان معنى العقار لغة واصطالحً قبل بيان الحكم يحسن بيان معنى العقار لغة واصطالحً

تعريف غير المنقول (العقار):تعريف غير المنقول (العقار):
فقد اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب األربعة على دخول األرض في مسمى فقد اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب األربعة على دخول األرض في مسمى 
في  وغيرها  وغراس  دور  من  األرض   سو ما  دخول  في  اختلفوا  ولكنهم  في ،  وغيرها  وغراس  دور  من  األرض   سو ما  دخول  في  اختلفوا  ولكنهم  العقارالعقار(٢)، 

مسماه على قولين:مسماه على قولين:
التاج واإلكليل ٣٧٩٣٧٩/٧. التاج واإلكليل    (١)

شرح فتح القدير البن الهمام ٢١٥٢١٥/٦، والشرح الكبير للدردير ، والشرح الكبير للدردير ٤٧٦٤٧٦/٣، واإلقناع للشربيني ، واإلقناع للشربيني  شرح فتح القدير البن الهمام    (٢)
١٤٩١٤٩/٣، ومطالب أولي النهى للرحيباني ، ومطالب أولي النهى للرحيباني ١٠٩١٠٩/٤. . 



٣٦٧٣٦٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

القول األولالقول األول: العقار محصور في األرض فقط، والغراس والمباني ال يدخالن : العقار محصور في األرض فقط، والغراس والمباني ال يدخالن - - 
فيه. وهو قول الحنفيةفيه. وهو قول الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢).

ا بالتبع لألرض،  وهؤالء الفقهاء يطلقون على الغراس والبناء عقارً ا بالتبع لألرض،   وهؤالء الفقهاء يطلقون على الغراس والبناء عقارً  
فإذا انفصل عن األرض فليس بعقارفإذا انفصل عن األرض فليس بعقار(٣).

والقول الثانيوالقول الثاني: أن العقار يطلق على البناء والشجر واألراضي سواء بسواء. وهو : أن العقار يطلق على البناء والشجر واألراضي سواء بسواء. وهو - - 
قول المالكية والشافعيةقول المالكية والشافعية(٤)؛ والعقار عندهم ما ال يمكن نقله وتحويل صورته، ؛ والعقار عندهم ما ال يمكن نقله وتحويل صورته، 
البجيرمي:  قال  بقلعهما.  إال  تتغير  ال  هيئتهما  ألن  واألشجار؛  البناء  البجيرمي: فيشمل  قال  بقلعهما.  إال  تتغير  ال  هيئتهما  ألن  واألشجار؛  البناء  فيشمل 
«والمراد بغير المنقول ما ال يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع فال ينافي «والمراد بغير المنقول ما ال يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع فال ينافي 

أن الثمرة منقولة»أن الثمرة منقولة»(٥).
والراجح في تعريف العقار هو تعريف المالكية والشافعية لما يلي:والراجح في تعريف العقار هو تعريف المالكية والشافعية لما يلي:

أن السنّة دلت على معناه؛ فقد وسعت معنى العقار. أن السنّة دلت على معناه؛ فقد وسعت معنى العقار.-   -١
أن هذا مقتضى اللغة؛ حيث إن معنى العقار لغة مشترك في الجميع(٦). أن هذا مقتضى اللغة؛ حيث إن معنى العقار لغة مشترك في الجميع-   -٢

حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك في العقار:حكم إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك في العقار:- - 
بعد بيان معنى العقار، وأنه هو األرض والبناء على القول الراجح، فينبني عليه بعد بيان معنى العقار، وأنه هو األرض والبناء على القول الراجح، فينبني عليه 

ا ألنواعه، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل: ا ألنواعه، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل:أن العقار يتنوع، فيختلف الحكم تبعً أن العقار يتنوع، فيختلف الحكم تبعً
ا: فال يصــح إجارته في الذمة ألنــه مرتبط بالمكان،  ا: فال يصــح إجارته في الذمة ألنــه مرتبط بالمكان، - إن كان العقــار أرضً ١- إن كان العقــار أرضً

حاشية ابن عابدين ٣٦١٣٦١/٤، والعناية ، والعناية ٤٠٣٤٠٣/٩. حاشية ابن عابدين    (١)
المغني ٣٦٤٣٦٤/٧، ومطالب أولي النهى ، ومطالب أولي النهى ١٠٩١٠٩/٤. المغني    (٢)

درر الحكام شرح مجلة األحكام ١٠١١٠١/١. درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٣)
منح الجليل ٨١٨١/٧، وإعانة الطالبين ، وإعانة الطالبين ٣٨٣٨/٣. منح الجليل    (٤)

حاشية البجيرمي ٢٧٥٢٧٥/٢. حاشية البجيرمي    (٥)
فتح الباري ٥١٩٥١٩/٦. .  فتح الباري    (٦)



٣٦٨٣٦٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

والمكان يؤثر في الســعر فإمــا أن يتعين، والمعيّن ال يثبت فــي الذمةوالمكان يؤثر في الســعر فإمــا أن يتعين، والمعيّن ال يثبت فــي الذمة(١)، أو ال يتعين ، أو ال يتعين 
. قال الشيرازي: «وال يجوز السلم في العقار؛ ألن المكان فيه مقصود  . قال الشيرازي: «وال يجوز السلم في العقار؛ ألن المكان فيه مقصود فيكون مجهوالً فيكون مجهوالً
والثمن يختلف باختالفه فال بد من تعيينه والعين ال تثبت في الذمة»والثمن يختلف باختالفه فال بد من تعيينه والعين ال تثبت في الذمة»(٢). وقال الرملي: . وقال الرملي: 
«وال يصح الســلم في العقار؛ ألنه إن عين مكانه فالمعين ال يثبت في الذمة»«وال يصح الســلم في العقار؛ ألنه إن عين مكانه فالمعين ال يثبت في الذمة»(٣). وقال . وقال 
في في منح الجليلمنح الجليل: «وال يجوز السلم في العقار كاألرض والدور؛ ألن شرط السلم بيان : «وال يجوز السلم في العقار كاألرض والدور؛ ألن شرط السلم بيان 
صفته التي تختلف األغراض فيها»صفته التي تختلف األغراض فيها»(٤). وعليه فال يصح إجارة العقار (األرض) إجارة . وعليه فال يصح إجارة العقار (األرض) إجارة 
موصوفة في الذمــة؛ ألنها ال يمكن أن تثبت في الذمة كما ســبق، قال الرافعي: موصوفة في الذمــة؛ ألنها ال يمكن أن تثبت في الذمة كما ســبق، قال الرافعي: 

«ألنه «ألنه يحتاج فيه إلى بيان المكان وإذا بيّن تعيّن»يحتاج فيه إلى بيان المكان وإذا بيّن تعيّن»(٥).
ومما سبق يتبين أن الفقهاء منعوا أن يكون العقار ثابتًا في الذمة؛ ألنه ال ينضبط ومما سبق يتبين أن الفقهاء منعوا أن يكون العقار ثابتًا في الذمة؛ ألنه ال ينضبط 
ا يرفع  ا دقيقً ا يرفع بالوصف، ومعنى عدم انضباطه بالوصف، أنــه ال يمكن أن يوصف وصفً ا دقيقً بالوصف، ومعنى عدم انضباطه بالوصف، أنــه ال يمكن أن يوصف وصفً
الجهل عنه ويقطع الخصومة ويميزه عن غيره، وال يمكن تصوره بالذهن، بل ال بد أن الجهل عنه ويقطع الخصومة ويميزه عن غيره، وال يمكن تصوره بالذهن، بل ال بد أن يكون يكون 

معينًا، فالسلم ال يصح في العقار، وكل ما ال يجوز فيه السلم ال يثبت في الذمةمعينًا، فالسلم ال يصح في العقار، وكل ما ال يجوز فيه السلم ال يثبت في الذمة(٦).
ويمكن أن يقال: إنه إذا أمكن ضبط العقار بالوصف في زماننا هذا أو في ويمكن أن يقال: إنه إذا أمكن ضبط العقار بالوصف في زماننا هذا أو في 
أوصافه  ضبط  يمكن  فيما  الذمة  في  الموصوف  إجارة  جواز  األصل  فإن  أوصافه المستقبل،  ضبط  يمكن  فيما  الذمة  في  الموصوف  إجارة  جواز  األصل  فإن  المستقبل، 

ضبط السلم.ضبط السلم.
لكن هل يمكن أن يقال: إن العقار فــي عصرنا يمكن ضبطه بالوصف الدقيق لكن هل يمكن أن يقال: إن العقار فــي عصرنا يمكن ضبطه بالوصف الدقيق 
الذي يرفع الجهالة عن العين الموصوفة ويميزها عن غيرها، فإن التصاميم الهندســية الذي يرفع الجهالة عن العين الموصوفة ويميزها عن غيرها، فإن التصاميم الهندســية 

المجموع شرح المهذب ١٢٩١٢٩/١٣١٣، وحاشية الجمل على شرح المنهج ، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢٥١٢٥١/٥. المجموع شرح المهذب    (١)
المهذب ٢٩٨٢٩٨/١. المهذب    (٢)

نهاية المحتاج ٢١١٢١١/٤. نهاية المحتاج    (٣)
منح الجليل ٥/ / ٣٨٨٣٨٨. منح الجليل    (٤)

الشرح الكبير ٣٤٧٣٤٧/٢١٢١. الشرح الكبير    (٥)
إجارة الموصوف في الذمة لمهدي، بحث غير منشور.  إجارة الموصوف في الذمة لمهدي، بحث غير منشور.    (٦)



٣٦٩٣٦٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

عن طريق الحاســب اآللي تمكن اإلنســان من معرفة أدق التفاصيل، وال تكاد توجد عن طريق الحاســب اآللي تمكن اإلنســان من معرفة أدق التفاصيل، وال تكاد توجد 
فــوارق بين ما يجده عند االســتالم وبين ما رآه بالحاســب اآللــي؛ لهذا مال بعض فــوارق بين ما يجده عند االســتالم وبين ما رآه بالحاســب اآللــي؛ لهذا مال بعض 
الباحثين إلى أن ذلك التقدم والتطور يســمح بإعــادة النظر فيما قرره الفقهاء من الباحثين إلى أن ذلك التقدم والتطور يســمح بإعــادة النظر فيما قرره الفقهاء من 

أن أن العقار ال يمكن أن يثبت في الذمةالعقار ال يمكن أن يثبت في الذمة(١).
والجواب: أن هذا فيه نظر؛ ألنه مع التســليم بإمكان ضبط العقار بالوصف من والجواب: أن هذا فيه نظر؛ ألنه مع التســليم بإمكان ضبط العقار بالوصف من 
ا من  ا من الناحية المعمارية واإلنشــائية باالســتعانة بالتصاميم والمخططات؛ إال أن كثيرً الناحية المعمارية واإلنشــائية باالســتعانة بالتصاميم والمخططات؛ إال أن كثيرً
األوصاف يصعب على اإلنسان إدراكها دون معاينة العقار؛ كموقع األرض في الواقع األوصاف يصعب على اإلنسان إدراكها دون معاينة العقار؛ كموقع األرض في الواقع 
هل هو في مكان مرتفع أو منخفض؟ وواجهتها المؤثرة في تهويتها ودخول الشــمس هل هو في مكان مرتفع أو منخفض؟ وواجهتها المؤثرة في تهويتها ودخول الشــمس 
لها مما يؤثر على صحة ســاكنيها، وهل تقع على شارع واحد أم على شارعين؟ لها مما يؤثر على صحة ســاكنيها، وهل تقع على شارع واحد أم على شارعين؟ 
ها الحقيقي عن بعض  ها الحقيقي عن بعض كانت على شارعين فهل يتوازيان أم يتقاطعان، وكذلك بُعدُ فإن فإن كانت على شارعين فهل يتوازيان أم يتقاطعان، وكذلك بُعدُ
الخدمات الضرورية كالمســجد والمدرسة، فكل هذه مواصفات تجعل من الصعوبة الخدمات الضرورية كالمســجد والمدرسة، فكل هذه مواصفات تجعل من الصعوبة 
ضبط العقار بالوصف الذي يرغبه المستأجر؛ ولذلك ال يمكن أن يتفق عقاران في كل ضبط العقار بالوصف الذي يرغبه المستأجر؛ ولذلك ال يمكن أن يتفق عقاران في كل 

ا. ا.شيء بحيث لو تلف العقار ال يمكن تعويضه بمثله تمامً شيء بحيث لو تلف العقار ال يمكن تعويضه بمثله تمامً
على أنه يمكن أن يؤخذ بالتقنية فيما إذا كانت اإلجارة معقودة على شقة سكنية على أنه يمكن أن يؤخذ بالتقنية فيما إذا كانت اإلجارة معقودة على شقة سكنية 

في برج فيه مئة شقة - مثالً - ألنه يمكن ضبط الشقة بالصفة بهذه التقنية الحديثة.في برج فيه مئة شقة - مثالً - ألنه يمكن ضبط الشقة بالصفة بهذه التقنية الحديثة.
وبناءً على ما ســبق هل ترد إجارة الموصوف في الذمة على العقار؟وبناءً على ما ســبق هل ترد إجارة الموصوف في الذمة على العقار؟

ال يخلو العقار من حالتين:ال يخلو العقار من حالتين:
أرض - -  إلى  العاقدين  إرادة  تتجه  ولم  األرض  تتعين  لم  إذا  أرض :  إلى  العاقدين  إرادة  تتجه  ولم  األرض  تتعين  لم  إذا  األولى:  األولىالحال  الحال 

من  ذلك  في  بالجواز؛ لما  فيها  مدخل للقول  فال  المبنى،  يقام عليها  من معينة  ذلك  في  فيها بالجواز؛ لما  مدخل للقول  فال  المبنى،  عليها  معينة يقام 
ضبط  يمكن  ال  أنه  من  ا  آنفً ذكرنا  ولما  للنزاع،  المفضية  والجهالة  ضبط الغرر  يمكن  ال  أنه  من  ا  آنفً ذكرنا  ولما  للنزاع،  المفضية  والجهالة  الغرر 

وهذا رأي الشيخ نظام يعقوبي حدثني بذلك شفهيا.  وهذا رأي الشيخ نظام يعقوبي حدثني بذلك شفهيا.    (١)



٣٧٠٣٧٠

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الصفات  تلك  بجميع  مثيالتها  يجد  بحيث  بمواصفات  (األرض)  الصفات العقار  تلك  بجميع  مثيالتها  يجد  بحيث  بمواصفات  (األرض)  العقار 
إن لم يستطع تسليمه.إن لم يستطع تسليمه.

لوحدة - -  مخصصة  تكون  أن  من  يخلو  فال  األرض  تعينت  إذا  لوحدة :  مخصصة  تكون  أن  من  يخلو  فال  األرض  تعينت  إذا  الثانية:  الثانيةالحال  الحال 
سكنية واحدة أو لعدة وحدات مماثلة:سكنية واحدة أو لعدة وحدات مماثلة:

فإن كانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة فال يتصور ثبوتها في الذمة؛ ألنها في فإن كانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة فال يتصور ثبوتها في الذمة؛ ألنها في 
حكم المتعينة؛ لكونها وحدة ســكنية واحدة، والتعيين يناقض الوصف في الذمة، حكم المتعينة؛ لكونها وحدة ســكنية واحدة، والتعيين يناقض الوصف في الذمة، 
فال فال يجوز تأجيرها في الذمة؛ ألن الذي يثبت في الذمة ينبغي أن يكون غير معين، وألنه يجوز تأجيرها في الذمة؛ ألن الذي يثبت في الذمة ينبغي أن يكون غير معين، وألنه 

إذا تعذر استيفاء المنفعة منها ال يمكن إبدالها، فلم يجز.إذا تعذر استيفاء المنفعة منها ال يمكن إبدالها، فلم يجز.
ولكن يمكن القول بأن الذي يثبت في الذمة في هذه الحالة هو البناء فقط دون ولكن يمكن القول بأن الذي يثبت في الذمة في هذه الحالة هو البناء فقط دون 

األرض، بأن تكون اإلجارة على عمل في الذمة.األرض، بأن تكون اإلجارة على عمل في الذمة.
وينبغي التنبيه هنا إلى أن األدوات ال بد أن تكون من المستأجر، ألنها إن كانت وينبغي التنبيه هنا إلى أن األدوات ال بد أن تكون من المستأجر، ألنها إن كانت 
من المصرف أخذت حكم االســتصناع؛ ألن الفارق األساس بين االستصناع وإجارة من المصرف أخذت حكم االســتصناع؛ ألن الفارق األساس بين االستصناع وإجارة 
الموصوف في الذمة أن األدوات والعمل في االســتصناع مــن الصانع، وفي إجارة الموصوف في الذمة أن األدوات والعمل في االســتصناع مــن الصانع، وفي إجارة 

الموصوف في الذمة يكون المعقود عليه هو العمل في الذمة فقطالموصوف في الذمة يكون المعقود عليه هو العمل في الذمة فقط(١).
أما إذا كانت األرض مخصصة إلنشــاء مجمع أو برج من عدة وحدات ســكنية أما إذا كانت األرض مخصصة إلنشــاء مجمع أو برج من عدة وحدات ســكنية 
متماثلة، فالذي يظهر - والله أعلم - هو جواز عقد إجارة الموصوف في الذمة هنا، بشرط متماثلة، فالذي يظهر - والله أعلم - هو جواز عقد إجارة الموصوف في الذمة هنا، بشرط 
ن المصرفُ المستأجرَ من أي وحدة تحققت فيها المواصفات المطلوبة؛ بحيث  ن المصرفُ المستأجرَ من أي وحدة تحققت فيها المواصفات المطلوبة؛ بحيث أن يمكِّ أن يمكِّ

إذا تلفت شقته بعد االستالم أمكن توفير أخر مكانها بمواصفاتها في نفس البرج.إذا تلفت شقته بعد االستالم أمكن توفير أخر مكانها بمواصفاتها في نفس البرج.
مسألة: حكم التمليك الالحق في إجارة الموصوف في الذمة.مسألة: حكم التمليك الالحق في إجارة الموصوف في الذمة.

ذهب فضيلة الشــيخ الدكتور نزيه حماد إلى عدم جواز إجارة الموصوف في ذهب فضيلة الشــيخ الدكتور نزيه حماد إلى عدم جواز إجارة الموصوف في 
ينظر: ص٦٤٦٤ من هذا البحث. من هذا البحث. ينظر: ص   (١)



٣٧١٣٧١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

الذمة إجــارة منتهية بالتمليك؛ وذلك ألن المنفعة المعقــود عليها دين موصوف في الذمة إجــارة منتهية بالتمليك؛ وذلك ألن المنفعة المعقــود عليها دين موصوف في 
الذمة ال يتعلق بذات محددة معلومة بل بذمة المؤجر، ومقتضى ذلك أنه يســعه الوفاء الذمة ال يتعلق بذات محددة معلومة بل بذمة المؤجر، ومقتضى ذلك أنه يســعه الوفاء 
بالتزامه بتقديم أية عين تحتوي على المنفعة الموصوفة في ذمته؛ ليستوفي المستأجر بالتزامه بتقديم أية عين تحتوي على المنفعة الموصوفة في ذمته؛ ليستوفي المستأجر 
منفعتها المبينة بالعقد دون أن يكون له الحق في ردها والمطالبة بعين أخر بدالً منها منفعتها المبينة بالعقد دون أن يكون له الحق في ردها والمطالبة بعين أخر بدالً منها 
ما دامت العين المبذولة من المؤجر متضمنة للمنفعة المثلية المعقود عليها في إجارة ما دامت العين المبذولة من المؤجر متضمنة للمنفعة المثلية المعقود عليها في إجارة 

الذمةالذمة(١).
والذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - جواز وقوع إجارة الموصوف والذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - جواز وقوع إجارة الموصوف 
في الذمة إجارة منتهية بالتمليك بحكم االختصاص؛ فإن المســتأجر إذا استلم العين في الذمة إجارة منتهية بالتمليك بحكم االختصاص؛ فإن المســتأجر إذا استلم العين 

صارت مختصة به وثبت له حق االختصاص دون غيره.صارت مختصة به وثبت له حق االختصاص دون غيره.
: «وإن كانت اإلجارة على الذمة وســلم دابة وتلفت : «وإن كانت اإلجارة على الذمة وســلم دابة وتلفت  قال النووي قال النووي 
لم لم ينفســخ العقد، وإن وجــد بها عيبًا لم يكن له الخيار في فســخ العقد، ولكن على ينفســخ العقد، وإن وجــد بها عيبًا لم يكن له الخيار في فســخ العقد، ولكن على 
المؤجر إبدالها، ثم الدابة المســلمة عن اإلجارة في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها المؤجر إبدالها، ثم الدابة المســلمة عن اإلجارة في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها 
فإنه ثبت للمســتأجر فيها حق االختصاص حتى يجوز لــه إجارتها. ولو أراد المؤجر فإنه ثبت للمســتأجر فيها حق االختصاص حتى يجوز لــه إجارتها. ولو أراد المؤجر 
إبدالها فهل له ذلك دون إذن المســتأجر؟ وجهان: أصحهما عند الجمهور المنع؛ إبدالها فهل له ذلك دون إذن المســتأجر؟ وجهان: أصحهما عند الجمهور المنع؛ 
: «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه : «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه  لما لما فيها من حق المســتأجر»فيها من حق المســتأجر»(٢)، وقال ، وقال 
في إجارة الذمة فإن كان قبل أن يتســلم دابة لم يجز ألنه اعتياض عن المســلم فيه، في إجارة الذمة فإن كان قبل أن يتســلم دابة لم يجز ألنه اعتياض عن المســلم فيه، 
وإن وإن كان بعد التسليم جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين. هكذا قاله األئمة»كان بعد التسليم جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين. هكذا قاله األئمة»(٣).
وجاء عند المالكية أن المستأجر إذا تســلم العين الموصوفة في الذمة ثبت له وجاء عند المالكية أن المستأجر إذا تســلم العين الموصوفة في الذمة ثبت له 

حق االختصاص بتلك العين وليس للمؤجر أن يبدله بأخر إال برضاه. حق االختصاص بتلك العين وليس للمؤجر أن يبدله بأخر إال برضاه. 
في فقه المعامالت المالية المعاصرة، صكوك اإلجارة ص٣٣١٣٣١. .  في فقه المعامالت المالية المعاصرة، صكوك اإلجارة ص   (١)

روضة الطالبين ٢٢٣٢٢٣/٥. روضة الطالبين    (٢)

روضة الطالبين ٢٢٤٢٢٤/٥. روضة الطالبين    (٣)



٣٧٢٣٧٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

قال العبدري في قال العبدري في التاج واإلكليلالتاج واإلكليل: «قال ابن رشــد: وال ينفســخ الكراء بموت : «قال ابن رشــد: وال ينفســخ الكراء بموت 
الدابة في الكراء المضمون، إال أن المكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها، فليس له أن الدابة في الكراء المضمون، إال أن المكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها، فليس له أن 

يزيلها من تحته إال برضاه»يزيلها من تحته إال برضاه»(١).
وقال الشيخ عليش: «وال يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة، إال أن المكري وقال الشيخ عليش: «وال يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة، إال أن المكري 

إذا قدم دابة فركبها، فليس له أن يبدلها تحته إال برضاه»إذا قدم دابة فركبها، فليس له أن يبدلها تحته إال برضاه»(٢).
فمما سبق يتبين أن المستأجر يثبت له حق االختصاص في العين المؤجرة، وقد فمما سبق يتبين أن المستأجر يثبت له حق االختصاص في العين المؤجرة، وقد 
ســبق الكالم أنه باختصاصه بتلك العين يجوز له التصرف فيها كإجارتها أو إعارتها. ســبق الكالم أنه باختصاصه بتلك العين يجوز له التصرف فيها كإجارتها أو إعارتها. 

فكذلك يجوز وقوع وعد بالتمليك على هذه العين بحكم ثبوت حق االختصاص. فكذلك يجوز وقوع وعد بالتمليك على هذه العين بحكم ثبوت حق االختصاص. 
فإن قيلفإن قيل: لكن العين لو تلفت يلزم المؤجر أن يأتي بأخر مكانها مما يدل على : لكن العين لو تلفت يلزم المؤجر أن يأتي بأخر مكانها مما يدل على 

أن المعقود عليه دين في ذمة المؤجر ؟أن المعقود عليه دين في ذمة المؤجر ؟
فالجوابفالجواب: أنه يثبت له االختصاص بهذه العين كما ســبق، وفي حال لو تلفت : أنه يثبت له االختصاص بهذه العين كما ســبق، وفي حال لو تلفت 
العين فإن المؤجر ســيعوضه بعين أخر مكانها، فيثبت للمستأجر حق االختصاص العين فإن المؤجر ســيعوضه بعين أخر مكانها، فيثبت للمستأجر حق االختصاص 

بهذه العين الثانية، وتجري عليها أحكام الوعد بالتمليك.بهذه العين الثانية، وتجري عليها أحكام الوعد بالتمليك.

 . .٤٢٥٤٢٥/٥  (١)
منح الجليل ٥٠٢٥٠٢/٧. منح الجليل    (٢)



٣٧٣٣٧٣

دراسة تطبيقية ألحد عقود اإلجارة المنتهية بالتمليكدراسة تطبيقية ألحد عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك

إن إجــارة الموصوف في الذمــة إجارة منتهية بالتمليك هــي من أبرز الصور إن إجــارة الموصوف في الذمــة إجارة منتهية بالتمليك هــي من أبرز الصور 
المطبقة في المؤسسات المالية اإلسالمية في وقتنا الحاضر، وسيقوم الباحث بدراسة المطبقة في المؤسسات المالية اإلسالمية في وقتنا الحاضر، وسيقوم الباحث بدراسة 

ا لما يأتي: ا لما يأتي:تطبيقية ألحد هذه العقود في المملكة العربية السعودية، وفقً تطبيقية ألحد هذه العقود في المملكة العربية السعودية، وفقً
: مقتطفات من رشوط وأحكام العقد: : مقتطفات من رشوط وأحكام العقد:أوالً أوالً

وهــو عقد إيجار (وحدة / وحــدات) عقارية موصوفة في الذمة لشــركة (أ) وهــو عقد إيجار (وحدة / وحــدات) عقارية موصوفة في الذمة لشــركة (أ) 
العقارية:العقارية:

متهيد:متهيد:

حيــث إن الطرف األول بصدد إنشــاء (وحــدة / وحدات) عقارية حســب حيــث إن الطرف األول بصدد إنشــاء (وحــدة / وحدات) عقارية حســب 
مخططــات التصميم ومواصفات البناء والتشــطيب المرفقة بهــذا العقد على قطعة مخططــات التصميم ومواصفات البناء والتشــطيب المرفقة بهــذا العقد على قطعة 
ا  ا األرض رقم ..... بحي ..... بمدينة ..... وتبلغ مســاحتها اإلجمالية (ــــــــ) مترً األرض رقم ..... بحي ..... بمدينة ..... وتبلغ مســاحتها اإلجمالية (ــــــــ) مترً
ا، والمشمولة بصك الملكية رقم .......... الصادر عن كتابة عدل .............  ا، والمشمولة بصك الملكية رقم .......... الصادر عن كتابة عدل ............. مربعً مربعً

بتاريخ ............... هـبتاريخ ............... هـ
وحيــث إن الطرف الثاني قــد أبد رغبته في اســتئجار (وحدة / وحدات) وحيــث إن الطرف الثاني قــد أبد رغبته في اســتئجار (وحدة / وحدات) 
عقارية مــن المبين أوصافها أعاله إجارة موصوفة في الذمــة؛ لذا فقد اتفق الطرفان عقارية مــن المبين أوصافها أعاله إجارة موصوفة في الذمــة؛ لذا فقد اتفق الطرفان 
ا على إبرام هذا العقد  ا ونظامً ا على إبرام هذا العقد عن رضا واختيار، وهما بكامل األوصاف المعتبرة شرعً ا ونظامً عن رضا واختيار، وهما بكامل األوصاف المعتبرة شرعً

بالشروط اآلتية:بالشروط اآلتية:



٣٧٤٣٧٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أ- أجر الطرف األول (وحدة / وحدات) العقارية المبينة أوصافها في المادة أ- أجر الطرف األول (وحدة / وحدات) العقارية المبينة أوصافها في المادة (٤) ) 
إلى الطرف الثاني القابــل بذلك باألجرة المبينة في المادة (إلى الطرف الثاني القابــل بذلك باألجرة المبينة في المادة (١٢١٢) من هذا العقد إجارة ) من هذا العقد إجارة 
موصوفة في الذمة، ووعده بهبتها للطرف الثاني، وذلك في نهاية العقد، بشرط الوفاء موصوفة في الذمة، ووعده بهبتها للطرف الثاني، وذلك في نهاية العقد، بشرط الوفاء 

بشروط هذا العقد، ووافق الطرف الثاني على ذلك.بشروط هذا العقد، ووافق الطرف الثاني على ذلك.
وصف العين: وصف العين:-   -١

(الوحدة / الوحدات) العقارية محل هذا العقد هي (الوحدة / الوحدات)  (الوحدة / الوحدات) العقارية محل هذا العقد هي (الوحدة / الوحدات) أ-  أ- 
التي سيتم تنفيذها وفق مخطط التصميم الذي يبين التصميم الداخلي التي سيتم تنفيذها وفق مخطط التصميم الذي يبين التصميم الداخلي 
والخارجي (للوحدة / للوحدات) ومواصفات البناء والتشطيب المرفقة والخارجي (للوحدة / للوحدات) ومواصفات البناء والتشطيب المرفقة 
مع هذا العقد، والواقعة في المخطط رقم .... بحي .... بمدينة .... وتبلغ مع هذا العقد، والواقعة في المخطط رقم .... بحي .... بمدينة .... وتبلغ 

ا. ا مربعً ا.مساحة األرض اإلجمالية (ــــــــ) مترً ا مربعً مساحة األرض اإلجمالية (ــــــــ) مترً
يحق للطرف األول تعديل مواصفات البناء والتشطيب عند الضرورة،  يحق للطرف األول تعديل مواصفات البناء والتشطيب عند الضرورة، ب-  ب- 
كما يحق للطرف األول أن يبدل أية مواد أو أصناف تستخدم في عملية كما يحق للطرف األول أن يبدل أية مواد أو أصناف تستخدم في عملية 
البناء أو التشطيب بمواد وأصناف مماثلة لها في الجودة والنوعية عند البناء أو التشطيب بمواد وأصناف مماثلة لها في الجودة والنوعية عند 
الحاجة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، ويقر الطرف الثاني بموافقته الحاجة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، ويقر الطرف الثاني بموافقته 

ا وعدم اعتراضه. ا وعدم اعتراضه.على ذلك مسبقً على ذلك مسبقً
تسليم (الوحدة / الوحدات) العقارية:  تسليم (الوحدة / الوحدات) العقارية: -   -٢

العقارية  الوحدات)   / (الوحدة  تسليم  على  األول  الطرف  يحرص  العقارية أ-  الوحدات)   / (الوحدة  تسليم  على  األول  الطرف  يحرص  أ- 
من  المحددة  األوصاف  وفق  الثاني  للطرف  العقد  هذا  في  من الموصوفة  المحددة  األوصاف  وفق  الثاني  للطرف  العقد  هذا  في  الموصوفة 

هذا العقد.هذا العقد.
التسليم المبكر: التسليم المبكر:-   -٣

قبل  العقارية  الوحدات)   / (الوحدة  يسلم  أن  األول  للطرف  يجوز  قبل   العقارية  الوحدات)   / (الوحدة  يسلم  أن  األول  للطرف  يجوز   



٣٧٥٣٧٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

المواعيد المحددة في المادة (المواعيد المحددة في المادة (٥) من العقد في حال جاهزيتها للتسليم، ) من العقد في حال جاهزيتها للتسليم، 
ويعتبر تاريخ التسليم المبكر هو تاريخ بدء استحقاق األجرة. ويعتبر تاريخ التسليم المبكر هو تاريخ بدء استحقاق األجرة. 

يحدد الطرف األول موعد التسليم المبكر بموجب إخطار يرسله إلى  يحدد الطرف األول موعد التسليم المبكر بموجب إخطار يرسله إلى أ-  أ- 
الطرف الثاني على عنوانه الرسمي المدون في هذا العقد، فإذا تأخر الطرف الثاني على عنوانه الرسمي المدون في هذا العقد، فإذا تأخر 
ا  ا الطرف الثاني عن االستالم أكثر من شهر بعد اإلخطار يعد مستلمً الطرف الثاني عن االستالم أكثر من شهر بعد اإلخطار يعد مستلمً
ا حكميا بالتخلية والتمكين، وتبرأ ذمة الطرف األول بذلك،  ا حكميا بالتخلية والتمكين، وتبرأ ذمة الطرف األول بذلك، استالمً استالمً

وتترتب كافة آثار التسليم في هذه الحالة.وتترتب كافة آثار التسليم في هذه الحالة.
ا من تاريخ التسليم الفعلي أو الحكمي أو المبكر يلزم العقد،  اعتبارً ا من تاريخ التسليم الفعلي أو الحكمي أو المبكر يلزم العقد، ب-  اعتبارً ب- 
من  مقدمة  دفعة  الثاني  الطرف  سدده  الذي  العربون  مبلغ  من ويحتسب  مقدمة  دفعة  الثاني  الطرف  سدده  الذي  العربون  مبلغ  ويحتسب 
ضابط  وفق  األجرة  أقساط  سداد  في  الثاني  الطرف  ويبدأ  ضابط األجرة،  وفق  األجرة  أقساط  سداد  في  الثاني  الطرف  ويبدأ  األجرة، 

حساب القسط اإليجاري.حساب القسط اإليجاري.
التسليم المتأخر: التسليم المتأخر:-   -٤

يجوز للطرف األول تأجيل التسليم عن التاريخ المنصوص عليه في  يجوز للطرف األول تأجيل التسليم عن التاريخ المنصوص عليه في أ-  أ- 
العقد لمدة ال تزيد عن سنة ويشعر الطرف الثاني بذلك. العقد لمدة ال تزيد عن سنة ويشعر الطرف الثاني بذلك. 

سداد  في  باالستمرار  التسليم  تأجيل  حال  في  الثاني  الطرف  يلتزم  سداد ب-  في  باالستمرار  التسليم  تأجيل  حال  في  الثاني  الطرف  يلتزم  ب- 
األقساط في مواعيدها، وبنفس المبالغ المحددة في جدول السداد األقساط في مواعيدها، وبنفس المبالغ المحددة في جدول السداد 
(وفق ضابط حساب القسط)، ويعطي توقف الطرف الثاني عن سداد (وفق ضابط حساب القسط)، ويعطي توقف الطرف الثاني عن سداد 
اإلجراءات  تطبيق  في  األول  للطرف  الحق  مواعيدها  في  اإلجراءات األقساط  تطبيق  في  األول  للطرف  الحق  مواعيدها  في  األقساط 

المنصوص عليها في العقد.المنصوص عليها في العقد.
ال يخل تأجيل موعد التسليم للوحدات العقارية بحق الطرف األول  ال يخل تأجيل موعد التسليم للوحدات العقارية بحق الطرف األول ج-  ج- 

في اآلتي:في اآلتي:
أن تظل مواعيد الفترات اإليجارية المنصوص عليها كما هي. أن تظل مواعيد الفترات اإليجارية المنصوص عليها كما هي.-   -١



٣٧٦٣٧٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

كل  نهاية  في  وتعديلها  األجرة  مراجعة  في  األول  الطرف  حق  كل -  نهاية  في  وتعديلها  األجرة  مراجعة  في  األول  الطرف  حق   -٢
فترة إيجارية.فترة إيجارية.

في حال استمرار مدة التأجيل أكثر من سنة تطبق اإلجراءات  في حال استمرار مدة التأجيل أكثر من سنة تطبق اإلجراءات د-  د- 
المنصوص عليها.المنصوص عليها.

القوة القاهرة: القوة القاهرة:-   -٥
تسليم (الوحدة /  من  األول  الطرف  تمنع  قاهرة  قوة  حدوث  حال  في  تسليم (الوحدة / أ-  من  األول  الطرف  تمنع  قاهرة  قوة  حدوث  حال  في  أ- 
بقاء  مدة  التسليم  موعد  يمتد  المحدد  الموعد  في  العقارية  بقاء الوحدات)  مدة  التسليم  موعد  يمتد  المحدد  الموعد  في  العقارية  الوحدات) 
القوة القاهرة، وفي حالة استمرار القوة القاهرة أكثر من سنة فإن من حق القوة القاهرة، وفي حالة استمرار القوة القاهرة أكثر من سنة فإن من حق 
أي من الطرفين بعد إشعار خطي يوجه للطرف اآلخر فسخ العقد دون أي من الطرفين بعد إشعار خطي يوجه للطرف اآلخر فسخ العقد دون 
أي تعويض، مع التزام الطرف األول برد كافة الدفعات التي استوفاها من أي تعويض، مع التزام الطرف األول برد كافة الدفعات التي استوفاها من 

ا منها الرسوم والمصاريف غير المستردة. ا منها الرسوم والمصاريف غير المستردة.الطرف الثاني مخصومً الطرف الثاني مخصومً
يقصد بالقوة القاهرة في معرض تطبيق الفقرة (أ) أعاله أي حادث غير  يقصد بالقوة القاهرة في معرض تطبيق الفقرة (أ) أعاله أي حادث غير ب-  ب- 
متوقع وال يمكن التحكم به، ومن شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال متوقع وال يمكن التحكم به، ومن شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال 
البناء، ويشمل على سبيل المثال ال الحصر: الكوارث الطبيعية مثل البناء، ويشمل على سبيل المثال ال الحصر: الكوارث الطبيعية مثل 
العسكرية  واألعمال  وغيرها،  والعواصف  والزالزل  العسكرية الفيضانات  واألعمال  وغيرها،  والعواصف  والزالزل  الفيضانات 

واإلرهابية، والنزاعات العمالية مثل اإلضراب وقفل المصانع. واإلرهابية، والنزاعات العمالية مثل اإلضراب وقفل المصانع. 
األجرة: األجرة:-   -٦

يكون القسط اإليجاري خالل الفترة اإليجارية األولى حسب ما هو  يكون القسط اإليجاري خالل الفترة اإليجارية األولى حسب ما هو أ-  أ- 
موضح في جدول السداد المرفق (ملحق رقم موضح في جدول السداد المرفق (ملحق رقم ١). ). 

في  موضح  هو  حسبما  سدادها  يجب  التي  األجرة  إلى  باإلضافة  في ب-  موضح  هو  حسبما  سدادها  يجب  التي  األجرة  إلى  باإلضافة  ب- 
الثاني  الطرف  يدفع  المادة،  هذه  في  أعاله  المذكورتين  الثاني الفقرتين  الطرف  يدفع  المادة،  هذه  في  أعاله  المذكورتين  الفقرتين 
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ويحتفظ  ويحتفظ )،  المادة (١١١١)،  في  موضح  هو  حسبما  مقدمة  إيجارية  المادة (دفعة  في  موضح  هو  حسبما  مقدمة  إيجارية  دفعة 
الطرف األول بالدفعة اإليجارية المقدمة؛ حيث يتم استهالكها على الطرف األول بالدفعة اإليجارية المقدمة؛ حيث يتم استهالكها على 
أساس متساوٍ ولمدة أقصاها ...... أشهر من تاريخ التسليم الفعلي أساس متساوٍ ولمدة أقصاها ...... أشهر من تاريخ التسليم الفعلي 

(للوحدة / للوحدات) العقارية.(للوحدة / للوحدات) العقارية.
اإليجاري  القسط  مراجعة  تتم  الثانية  اإليجارية  الفترة  انتهاء  عند  اإليجاري ج-  القسط  مراجعة  تتم  الثانية  اإليجارية  الفترة  انتهاء  عند  ج- 
إعادة  يجري  ذلك  وحين  المادة،  هذه  من  (ب)  الفقرة  في  إعادة المذكور  يجري  ذلك  وحين  المادة،  هذه  من  (ب)  الفقرة  في  المذكور 
حساب األجرة وفق مؤشر التمويل المصرفي (سايبور) عند بداية كل حساب األجرة وفق مؤشر التمويل المصرفي (سايبور) عند بداية كل 
فترة من الفترات التالية للفترة الثانية بما ال يزيد عن نسبة ......% كحد فترة من الفترات التالية للفترة الثانية بما ال يزيد عن نسبة ......% كحد 

أعلى، وتتغير األجرة بناء على ذلك.أعلى، وتتغير األجرة بناء على ذلك.
الثاني  الطرف  إلى  األول  الطرف  يرسل  إيجارية  فترة  كل  بداية  عند  الثاني د-  الطرف  إلى  األول  الطرف  يرسل  إيجارية  فترة  كل  بداية  عند  د- 
ويعدل  الفترة،  لتلك  اإليجاري  القسط  فيه  يوضح  سداد  ويعدل جدول  الفترة،  لتلك  اإليجاري  القسط  فيه  يوضح  سداد  جدول 

جدول السداد بناء على ذلك.جدول السداد بناء على ذلك.
التأمين التعاوني: التأمين التعاوني:-   -٧

تعاوني  بتأمين  العقد  هذا  تنفيذ  مخاطر  بتغطية  الطرف ..........  يلتزم  تعاوني   بتأمين  العقد  هذا  تنفيذ  مخاطر  بتغطية  الطرف ..........  يلتزم   
يغطي حوادث الحريق ومخاطر التلف واالنهيار وخالفه على يغطي حوادث الحريق ومخاطر التلف واالنهيار وخالفه على 
(الوحدة (الوحدة / الوحدات) العقارية بما ال يقل عن (... ...) ريال سعودي / الوحدات) العقارية بما ال يقل عن (... ...) ريال سعودي 

ا. ا.لتغطية كامل فترة العقد، وتصرف تعويضاته للطرف األول حصرً لتغطية كامل فترة العقد، وتصرف تعويضاته للطرف األول حصرً
تكلفة الخدمات والصيانة: تكلفة الخدمات والصيانة:-   -٨

يتحمل الطرف األول تكاليف الصيانة األساسية الهيكلية التي يتوقف  يتحمل الطرف األول تكاليف الصيانة األساسية الهيكلية التي يتوقف أ-  أ- 
عليها االنتفاع بالوحدة العقارية وفق التفصيل التالي:عليها االنتفاع بالوحدة العقارية وفق التفصيل التالي:

انهيار المبنى أو الهدم ما لم يكن الطرف الثاني سببًا في االنهيار. انهيار المبنى أو الهدم ما لم يكن الطرف الثاني سببًا في االنهيار.-   -١
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٢- تسرب الماء داخل الحيطان أو األسقف، ما لم يكن السبب في ذلك - تسرب الماء داخل الحيطان أو األسقف، ما لم يكن السبب في ذلك 
خلل في أنابيب الماء الخارجية أو سوء االستعمال.خلل في أنابيب الماء الخارجية أو سوء االستعمال.

يكن  لم  ما  البناء  في  الجوهرية  التصدعات  أو  األسقف  في  الهبوط  يكن -  لم  ما  البناء  في  الجوهرية  التصدعات  أو  األسقف  في  الهبوط   -٣
الطرف الثاني سببًا في الهبوط.الطرف الثاني سببًا في الهبوط.

فيما عدا أعمال الصيانة األساسية المفصلة في البند (أ) أعاله يتحمل  فيما عدا أعمال الصيانة األساسية المفصلة في البند (أ) أعاله يتحمل د-  د- 
الطرف الثاني جميع تكاليف الصيانة التشغيلية والترميمات التأجيرية الطرف الثاني جميع تكاليف الصيانة التشغيلية والترميمات التأجيرية 

المترتبة على االنتفاع بالوحدة العقارية.المترتبة على االنتفاع بالوحدة العقارية.
الرسوم: الرسوم:-   -٩

الوحدات)   / (الوحدة  على  يفرض  قد  ما  الثاني  الطرف  يتحمل  الوحدات)    / (الوحدة  على  يفرض  قد  ما  الثاني  الطرف  يتحمل   
العقارية من رسوم أوضرائب متعلقة باالنتفاع (بالوحدة / بالوحدات) العقارية من رسوم أوضرائب متعلقة باالنتفاع (بالوحدة / بالوحدات) 

بحسب ما يقرره النظام. بحسب ما يقرره النظام. 
استخدام (الوحدة / الوحدات) العقارية: استخدام (الوحدة / الوحدات) العقارية:-   -١٠١٠

يلتزم الطرف الثاني بأن يستخدم (الوحدة / الوحدات) العقارية االستعمال  يلتزم الطرف الثاني بأن يستخدم (الوحدة / الوحدات) العقارية االستعمال أ-  أ- 
ا لألنظمة  ا لألنظمة المعتاد وفق الغرض المحدد في هذا العقد (وهو استثمار) وطبقً المعتاد وفق الغرض المحدد في هذا العقد (وهو استثمار) وطبقً
واألعراف والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، وال يباشر واألعراف والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، وال يباشر 
أو يسمح للغير أن يمارس فيها أية أعمال تتنافى مع الشريعة اإلسالمية أو يسمح للغير أن يمارس فيها أية أعمال تتنافى مع الشريعة اإلسالمية 
الجزاءات  جميع  وحده  الثاني  الطرف  ويتحمل  العامة،  الجزاءات اآلداب  جميع  وحده  الثاني  الطرف  ويتحمل  العامة،  اآلداب  أو أو 

التي قد التي قد تفرض عليه من الجهات المختصة.تفرض عليه من الجهات المختصة.
تنشأ  خالفات  أو  نزاعات  أية  مسؤولية  وحده  الثاني  الطرف  يتحمل  تنشأ ب-  خالفات  أو  نزاعات  أية  مسؤولية  وحده  الثاني  الطرف  يتحمل  ب- 
داخل صفوفه أو بين شاغلي (الوحدة/ الوحدات) العقارية، وال يكون داخل صفوفه أو بين شاغلي (الوحدة/ الوحدات) العقارية، وال يكون 

للطرف األول أية عالقة بها.للطرف األول أية عالقة بها.
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المحافظة على سالمة (الوحدة / الوحدات) العقارية:  المحافظة على سالمة (الوحدة / الوحدات) العقارية: -   -١١١١
تعديل  أو  بناء  أو  هدم  أو  إضافات  أية  إجراء  بعدم  الثاني  الطرف  يلتزم  تعديل أ-  أو  بناء  أو  هدم  أو  إضافات  أية  إجراء  بعدم  الثاني  الطرف  يلتزم  أ- 
 / (الوحدة  والتكييف  والغاز  والهاتف  والكهرباء  الماء  تمديدات  / في  (الوحدة  والتكييف  والغاز  والهاتف  والكهرباء  الماء  تمديدات  في 
الوحدات) العقارية، أو أن يغير غرض االستخدام الذي من أجله استأجر الوحدات) العقارية، أو أن يغير غرض االستخدام الذي من أجله استأجر 
(الوحدة / الوحدات) العقارية وهو االستثمار ألي سبب من األسباب، (الوحدة / الوحدات) العقارية وهو االستثمار ألي سبب من األسباب، 
إال بموافقة كتابية ومسبقة من الطرف األول وفي كل حالة على حدة، إال بموافقة كتابية ومسبقة من الطرف األول وفي كل حالة على حدة، 
حتى تنتقل ملكية (الوحدة / الوحدات) العقارية للطرف الثاني، وتئول حتى تنتقل ملكية (الوحدة / الوحدات) العقارية للطرف الثاني، وتئول 
إلى الطرف األول كافة التعديالت واإلضافات والديكورات والتركيبات إلى الطرف األول كافة التعديالت واإلضافات والديكورات والتركيبات 
المثبتة (بالوحدة / بالوحدات) العقارية أيا كانت قيمتها في حال قبول المثبتة (بالوحدة / بالوحدات) العقارية أيا كانت قيمتها في حال قبول 

الطرف األول لها.الطرف األول لها.
يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف األول أو من ينيبه هذا األخير من  يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف األول أو من ينيبه هذا األخير من ب-  ب- 
سالمتها  من  للتحقق  العقارية  الوحدات)   / (الوحدة  على  سالمتها الكشف  من  للتحقق  العقارية  الوحدات)   / (الوحدة  على  الكشف 

وعدم مخالفة الطرف الثاني لاللتزامات المبينة في هذا العقد.وعدم مخالفة الطرف الثاني لاللتزامات المبينة في هذا العقد.
تلف (الوحدة / الوحدات) العقارية جزئيا: تلف (الوحدة / الوحدات) العقارية جزئيا:-   -١٢١٢

 / (بالوحدة  ضرر  أو  إتالف  أي  إحداث  بعدم  الثاني  الطرف  يلتزم    / (بالوحدة  ضرر  أو  إتالف  أي  إحداث  بعدم  الثاني  الطرف  يلتزم   
بالوحدات) العقارية مهما كان نوعه أو حجمه أو شكله، وفي حالة بالوحدات) العقارية مهما كان نوعه أو حجمه أو شكله، وفي حالة 
مما  الحاصل  الضرر  وكان  الثاني،  الطرف  بسبب  ضرر  أي  مما حدوث  الحاصل  الضرر  وكان  الثاني،  الطرف  بسبب  ضرر  أي  حدوث 
ال تشمله التغطية التأمينية كليا أو جزئيا، فعليه إصالح الخلل وإزالة ال تشمله التغطية التأمينية كليا أو جزئيا، فعليه إصالح الخلل وإزالة 
فللطرف  يفعل  لم  فإن  أوقاتها،  في  األجرة  بسداد  التزامه  مع  فللطرف الضرر  يفعل  لم  فإن  أوقاتها،  في  األجرة  بسداد  التزامه  مع  الضرر 
األول أن يقوم بذلك على حساب الطرف الثاني أو مطالبته بإصالح األول أن يقوم بذلك على حساب الطرف الثاني أو مطالبته بإصالح 

ا لمواصفات (الوحدة / الوحدات) العقارية. ا لمواصفات (الوحدة / الوحدات) العقارية.ما أتلف وفقً ما أتلف وفقً
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تلف (الوحدة / الوحدات) العقارية كليا: تلف (الوحدة / الوحدات) العقارية كليا:-   -١٣١٣
إذا تلفت (الوحدة / الوحدات) العقارية أثناء مدة اإلجارة بتعدٍّ أو تفريط  إذا تلفت (الوحدة / الوحدات) العقارية أثناء مدة اإلجارة بتعدٍّ أو تفريط    
ا  ا من الطرف الثاني انفسخ العقد، واستحق في ذمة الطرف الثاني تعويضً من الطرف الثاني انفسخ العقد، واستحق في ذمة الطرف الثاني تعويضً
للطرف األول عن فسخ العقد قبل انقضاء مدته يعادل أجرة اثني عشر للطرف األول عن فسخ العقد قبل انقضاء مدته يعادل أجرة اثني عشر 
ا؛ وذلك وفق األجرة المحددة في المادة (......)، يخصمه الطرف  ا؛ وذلك وفق األجرة المحددة في المادة (......)، يخصمه الطرف شهرً شهرً
األول من الضمانات المالية المذكورة في المادة (.....) أو من أية األول من الضمانات المالية المذكورة في المادة (.....) أو من أية أقساط أقساط 

أو دفعات سددها الطرف الثاني قبل حلول أجلها.أو دفعات سددها الطرف الثاني قبل حلول أجلها.
التأخر في السداد: التأخر في السداد:-   -١٤١٤

المذكورة  األقساط  من  قسط  أي  تسديد  في  الثاني  الطرف  تأخر  إذا  المذكورة أ-  األقساط  من  قسط  أي  تسديد  في  الثاني  الطرف  تأخر  إذا  أ- 
استالم  قبل  ا  يومً  ..... من  ألكثر   (....) المادة  من   ....... البند  استالم في  قبل  ا  يومً  ..... من  ألكثر   (....) المادة  من   ....... البند  في 

(الوحدة / الوحدات) اعتبر تأخره عدوالً ضمنيا عن العقد.(الوحدة / الوحدات) اعتبر تأخره عدوالً ضمنيا عن العقد.
إذا تأخر الطرف الثاني بعد استالم (الوحدة / الوحدات) في وفاء أي  إذا تأخر الطرف الثاني بعد استالم (الوحدة / الوحدات) في وفاء أي ب-  ب- 
االستحقاق  تاريخ  من  أيام  لمدة .....  اإليجارية  األقساط  من  االستحقاق قسط  تاريخ  من  أيام  لمدة .....  اإليجارية  األقساط  من  قسط 
وجوه  في  تصرف   ......... بنسبة  غرامة  سداد  ذلك  على  وجوه فيترتب  في  تصرف   ......... بنسبة  غرامة  سداد  ذلك  على  فيترتب 

الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للطرف األول.الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للطرف األول.
لمدة ....  الوحدات)  استالم (الوحدة /  بعد  الثاني  الطرف  تأخر  إذا  لمدة .... ج-  الوحدات)  استالم (الوحدة /  بعد  الثاني  الطرف  تأخر  إذا  ج- 
ا أو أكثر في وفاء أي قسط من األقساط أو إذا أخل بأيٍّ من التزاماته  ا أو أكثر في وفاء أي قسط من األقساط أو إذا أخل بأيٍّ من التزاماته يومً يومً

الناشئة عن هذا العقد فإن للطرف األول فسخ العقد.الناشئة عن هذا العقد فإن للطرف األول فسخ العقد.
بإخالء  الثاني  الطرف  يلتزم  أعاله  (ج)  للفقرة  ا  وفقً الفسخ  حال  في  بإخالء د-  الثاني  الطرف  يلتزم  أعاله  (ج)  للفقرة  ا  وفقً الفسخ  حال  في  د- 
(الوحدة / الوحدات) العقارية المؤجرة فور(الوحدة / الوحدات) العقارية المؤجرة فوًرا، ويقوم بسداد اإليجارات ا، ويقوم بسداد اإليجارات 
للوحدات) للوحدات)   / (للوحدة  الفعلي  التسليم  تاريخ  حتى  عليه  / المستحقة  (للوحدة  الفعلي  التسليم  تاريخ  حتى  عليه  المستحقة 



٣٨١٣٨١

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

العقارية للطرف األول وذلك بموجب محضر تسليم يوقع من قبل العقارية للطرف األول وذلك بموجب محضر تسليم يوقع من قبل 
الطرفين، أو بمحضر إخالء يوقعه شاهدان، كما يجوز للطرف األول الطرفين، أو بمحضر إخالء يوقعه شاهدان، كما يجوز للطرف األول 
مباشرة إجراءات قطع الخدمات العامة عن (الوحدة / الوحدات) مباشرة إجراءات قطع الخدمات العامة عن (الوحدة / الوحدات) 

العقارية من ماء وكهرباء وغيرها.العقارية من ماء وكهرباء وغيرها.
ا: هيكلة وآلية تنفيذ العقد: ا: هيكلة وآلية تنفيذ العقد:ثانيً ثانيً

إجراءات هذا العقد في شركة (أ) كالتالي:إجراءات هذا العقد في شركة (أ) كالتالي:
يتقدم العميل للشركة بطلب استئجار عقار موصوف في الذمة مع الوعد  يتقدم العميل للشركة بطلب استئجار عقار موصوف في الذمة مع الوعد -   -١
بالهبة يوضح فيه المواصفات الفنية للعقار المطلوب استئجاره وبعض بالهبة يوضح فيه المواصفات الفنية للعقار المطلوب استئجاره وبعض 

المعلومات الالزمة عن المستفيد.المعلومات الالزمة عن المستفيد.
تقوم الشركة بدراسة الطلب واالستعالم عن العميل. تقوم الشركة بدراسة الطلب واالستعالم عن العميل.-   -٢

تقوم الشركة بتوقيع العقد مع العميل مبينًا مدة اإلجارة ومقدار األجرة  تقوم الشركة بتوقيع العقد مع العميل مبينًا مدة اإلجارة ومقدار األجرة -   -٣
وطريقة السداد والضمانات الالزمة والطريقة التي سيئول بها العقار من وطريقة السداد والضمانات الالزمة والطريقة التي سيئول بها العقار من 

ملك البنك إلى العميل.ملك البنك إلى العميل.
تقوم الشركة بتوقيع عقد استصناع عقار مع المطور العقاري لتنفيذ وإنشاء  تقوم الشركة بتوقيع عقد استصناع عقار مع المطور العقاري لتنفيذ وإنشاء -   -٤
ا للمواصفات الفنية والشروط المذكورة في الملحق المرفق. ا للمواصفات الفنية والشروط المذكورة في الملحق المرفق.العقار وفقً العقار وفقً

٥- وعند انتهاء المطور العقاري بإنشاء العقار يقوم البنك بتسليمه للعميل.- وعند انتهاء المطور العقاري بإنشاء العقار يقوم البنك بتسليمه للعميل.
٦- بمجرد تسليم العميل العين يقوم باالنتفاع بها مع دفع أقساط األجرة حتى - بمجرد تسليم العميل العين يقوم باالنتفاع بها مع دفع أقساط األجرة حتى 

آخر األقساط.آخر األقساط.
٧- بعد انتهاء العميل من دفع كامل األقساط ينقل البنك ملكية العقار لصالح - بعد انتهاء العميل من دفع كامل األقساط ينقل البنك ملكية العقار لصالح 

العميل بناء على الوعد السابق وعد هبة.العميل بناء على الوعد السابق وعد هبة.



٣٨٢٣٨٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا: احلكم الرشعي: ا: احلكم الرشعي:ثالثً ثالثً
قبل ذكر الحكم الشرعي يجدر بنا أن نبحث في بعض البنود الواردة في العقد:قبل ذكر الحكم الشرعي يجدر بنا أن نبحث في بعض البنود الواردة في العقد:

: يلحظ في العقد أن األرض معيّنة، ألنه قد ورد ذكر رقم قطعة األرض، : يلحظ في العقد أن األرض معيّنة، ألنه قد ورد ذكر رقم قطعة األرض، - -  أوالًأوالً
تعينت  وإذا  الذمة،  في  موصوفة  تكون  أن  يمكن  ال  األرض  أن  ذكر  سبق  تعينت وقد  وإذا  الذمة،  في  موصوفة  تكون  أن  يمكن  ال  األرض  أن  ذكر  سبق  وقد 
األرض وكانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة - مثل هذا العقد - فال يتصور األرض وكانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة - مثل هذا العقد - فال يتصور 
ثبوتها في الذمة، ألنها في حكم المتعينة؛ ألنها وحدة سكنية واحدة. والتعيين ثبوتها في الذمة، ألنها في حكم المتعينة؛ ألنها وحدة سكنية واحدة. والتعيين 
أنها  على  العين  هذه  تأجير  يجوز  فال  ثم  ومن  الذمة،  في  الوصف  أنها يناقض  على  العين  هذه  تأجير  يجوز  فال  ثم  ومن  الذمة،  في  الوصف  يناقض 
موصوفة في الذمة؛ ألن الذي يثبت في الذمة ينبغي أن يكون غير معين، وألنه موصوفة في الذمة؛ ألن الذي يثبت في الذمة ينبغي أن يكون غير معين، وألنه 

إذا تعذر استيفاء المنفعة منها ال يمكن إبدالها، فلم يجز.إذا تعذر استيفاء المنفعة منها ال يمكن إبدالها، فلم يجز.
فقط  البناء  هو  الحالة  هذه  في  الذمة  في  يثبت  الذي  بأن  القول  يمكن  ولكن  فقط   البناء  هو  الحالة  هذه  في  الذمة  في  يثبت  الذي  بأن  القول  يمكن  ولكن   
دون األرض؛ بأن تكون اإلجارة على عمل في الذمة. وينبغي التنبيه هنا إلى دون األرض؛ بأن تكون اإلجارة على عمل في الذمة. وينبغي التنبيه هنا إلى 
أن األدوات ال بد أن تكون من المستأجر، ألنها إن كانت من البنك أخذتْ أن األدوات ال بد أن تكون من المستأجر، ألنها إن كانت من البنك أخذتْ 
الموصوف  وإجارة  االستصناع  بين  األساس  الفارق  ألن  االستصناع؛  وإجارة الموصوف حكم  االستصناع  بين  األساس  ألن الفارق  االستصناع؛  حكم 
إجارة  وفي  الصانع،  من  االستصناع  في  والعمل  األدوات  أن  الذمة  إجارة في  وفي  الصانع،  من  االستصناع  في  والعمل  األدوات  أن  الذمة  في 

الموصوف في الذمة يكون المعقود عليه هو العمل في الذمة فقط.الموصوف في الذمة يكون المعقود عليه هو العمل في الذمة فقط.
والذي يظهر من العقد أن العمل وأدوات البناء كلها من البنك كما يظهر ذلك  والذي يظهر من العقد أن العمل وأدوات البناء كلها من البنك كما يظهر ذلك    
يأخذ حكم االستصناع ال حكم من بند (وصف العين - ب -) وعليه فإنه يأخذ حكم االستصناع ال حكم  من بند (وصف العين - ب -) وعليه فإنه 

إجارة الموصوف في الذمة.إجارة الموصوف في الذمة.
ثانيًاثانيًا: جاء في العقد أنه في حال تلف العين بدون تعدٍّ أو تفريط من العميل : جاء في العقد أنه في حال تلف العين بدون تعدٍّ أو تفريط من العميل - - 

ينفسخ العقد وتسقط األجرة عن المدة الباقية مما يدل على أن العقد واقع ينفسخ العقد وتسقط األجرة عن المدة الباقية مما يدل على أن العقد واقع 
على إجارة عين معينة؛ ألن األصل في عقد إجارة الموصوف في الذمة أنه على إجارة عين معينة؛ ألن األصل في عقد إجارة الموصوف في الذمة أنه 

في حال الهالك يجب على المؤجر أن يأتي بعين أخر مثيلة لها.في حال الهالك يجب على المؤجر أن يأتي بعين أخر مثيلة لها.



٣٨٣٣٨٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

أن  يصح  ال  العقد  هذا  أن   - بالصواب  أعلم  والله   - للباحث  يظهر  فالذي  أن    يصح  ال  العقد  هذا  أن   - بالصواب  أعلم  والله   - للباحث  يظهر  فالذي    
يسمى عقد إجارة موصوفة في الذمة، بل هو عقد إجارة عين معينة وهذا في يسمى عقد إجارة موصوفة في الذمة، بل هو عقد إجارة عين معينة وهذا في 
حال لو كانت األرض من ملك البنك، أما لو كانت األرض للعميل واستفاد حال لو كانت األرض من ملك البنك، أما لو كانت األرض للعميل واستفاد 

من البناء - بناء المنزل فقط - فهو عقد استصناع، والثمن يكون مقسطًا.من البناء - بناء المنزل فقط - فهو عقد استصناع، والثمن يكون مقسطًا.
العميل - -  تأخر  حال  في  أنه  وهو  محرم؛  شرط  على  اشتمل  العقد  أن  العميل :  تأخر  حال  في  أنه  وهو  محرم؛  شرط  على  اشتمل  العقد  أن  ثالثًاثالثًا: 

جاء  حيث  الخير  وجوه  في  تصرف  تأخير  غرامة  العميل  يدفع  السداد  جاء عن  حيث  الخير  وجوه  في  تصرف  تأخير  غرامة  العميل  يدفع  السداد  عن 
تحددها  نسبة  بدفع  الدفع  عن  تأخره  حال  في  بالتصدق  العميل  تحددها فيه: «يلزم  نسبة  بدفع  الدفع  عن  تأخره  حال  في  بالتصدق  العميل  فيه: «يلزم 
اإلدارة من قيمة كل قسط يصرف في وجوه الخير» وهذا الشرط يبطل اإلدارة من قيمة كل قسط يصرف في وجوه الخير» وهذا الشرط يبطل 
وال وال يعود على أصل العقد؛ ألنه ليس من صلب العقد وهو محرم؛ ألن يعود على أصل العقد؛ ألنه ليس من صلب العقد وهو محرم؛ ألن حقيقة حقيقة 
النظر عن آلية  الدين بغض  المدين زيادة على  الدائن قد أخذ من  النظر عن آلية األمر أن  الدين بغض  زيادة على  المدين  أخذ من  الدائن قد  األمر أن 
على  والزيادة  زيادة،  دون  بنفسه  يرد  الدين  ألن  صرفها؛  ومواطن  على صرفها  والزيادة  زيادة،  دون  بنفسه  يرد  الدين  ألن  صرفها؛  ومواطن  صرفها 
الدين مقابل تأجيلها تكون ربًا، وكما أن الربا يحرم على الدائن أخذه كذلك الدين مقابل تأجيلها تكون ربًا، وكما أن الربا يحرم على الدائن أخذه كذلك 
في  عليه  مشروطًا  كان  إذا  لغيره  أم  للدائن  سواء  دفعه  المدين  على  في يحرم  عليه  مشروطًا  كان  إذا  لغيره  أم  للدائن  سواء  دفعه  المدين  على  يحرم 
فقد  استزاد  أو  زاد  فقد «فمن  استزاد  أو  زاد  «فمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الدين  سداد  في  التأخر  مقابل  ملسو هيلع هللا ىلص: العقد  لقوله  الدين  سداد  في  التأخر  مقابل  العقد 

أربى، اآلخذ والمعطي فيه سواء»أربى، اآلخذ والمعطي فيه سواء»(١).
وهذا قول بعض المعاصرين كالهيئة الشرعية لبنك البالد(٢). وهذا قول بعض المعاصرين كالهيئة الشرعية لبنك البالد   

تقدم تخريجه ص٣٥٥٣٥٥. تقدم تخريجه ص   (١)
المستجدة.  التمويل  عقود  وانظر:  المستجدة. ،  التمويل  عقود  وانظر:  ص٥١١٥١١،  الدخيل  سليمان  د.  الديون.  في  المماطلة  ص  الدخيل  سليمان  د.  الديون.  في  المماطلة   (٢)

ص٤١٤٤١٤. .  ميرة  حامد  صد.  ميرة  حامد  د. 



٣٨٤٣٨٤



البطاقات مسبقة الدفعالبطاقات مسبقة الدفع

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: تعريف البطاقات مسبقة الدفع.: تعريف البطاقات مسبقة الدفع.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة بطاقات مسبقة الدفع بعقد إجارة الموصوف في الذمة. : عالقة بطاقات مسبقة الدفع بعقد إجارة الموصوف في الذمة. - - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 



٣٨٦٣٨٦



٣٨٧٣٨٧

تعريف البطاقات مسبقة الدفعتعريف البطاقات مسبقة الدفع

البطاقــات لغةالبطاقــات لغة: جمع بطاقة على زنــة كتابة، وهي الحدقــة والرقعة الصغيرة : جمع بطاقة على زنــة كتابة، وهي الحدقــة والرقعة الصغيرة 
المنوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه؛ ســميت بذلك ألنها تشد بطاقة من هدب الثوب، المنوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه؛ ســميت بذلك ألنها تشد بطاقة من هدب الثوب، 
وقــال ابن منظور: «البطاقة الرقعة الصغيرة تكون فــي الثوب، وفي حديث عبد الله: وقــال ابن منظور: «البطاقة الرقعة الصغيرة تكون فــي الثوب، وفي حديث عبد الله: 
«يؤتى برجل يوم القيامة فيُخرج له تسعة وتسعون سجال فيها خطاياه، ويخرج له بطاقة «يؤتى برجل يوم القيامة فيُخرج له تسعة وتسعون سجال فيها خطاياه، ويخرج له بطاقة 
فيها شــهادة أن ال إله إال الله فترجح بها»فيها شــهادة أن ال إله إال الله فترجح بها»(١)، قال ابن ســيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة ، قال ابن ســيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة 

تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه بلغة مصر، حكى هذه شمر»تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه بلغة مصر، حكى هذه شمر»(٢).
ا: قطعة بالســتيكية مسجل عليها معلومات تمكن المستخدم : قطعة بالســتيكية مسجل عليها معلومات تمكن المستخدم  االبطاقة اصطالحً البطاقة اصطالحً

من استغالل خدمة تقدمها الشركة المانحة مقابل عوض.من استغالل خدمة تقدمها الشركة المانحة مقابل عوض.
مسبقةمسبقة: السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، ومسبق هنا : السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، ومسبق هنا 

بمعنى تقدم دفع ثمنها للمؤجر أو الشركة.بمعنى تقدم دفع ثمنها للمؤجر أو الشركة.
أخرجه ابن ماجه في سننه ١٤٣٧١٤٣٧/٢ ( (٤٢٩٩٤٢٩٩)، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة )، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله الله  أخرجه ابن ماجه في سننه    (١)
يوم القيامة، والذهبي في معجم المحدثين يوم القيامة، والذهبي في معجم المحدثين ٤٨٤٨/١، وجمال الدين الحنفي في مشيخة ، وجمال الدين الحنفي في مشيخة 
الترغيب  في  المنذري  صححه  صحيح  والحديث  الترغيب )،  في  المنذري  صححه  صحيح  والحديث   ،(٤٧٧٤٧٧)  )  ١٧١٠١٧١٠/٣ البخاري البخاري  ابن ابن 

٢٤٠٢٤٠/٢ -  - ٢٤١٢٤١. واأللباني في الصحيحة (. واأللباني في الصحيحة (١٣٥١٣٥).).
لسان العرب ٢١٢١/١٠١٠، وانظر: تهذيب اللغة ، وانظر: تهذيب اللغة ١٨٣١٨٣/٦، والمحكم والمحيط األعظم ٦/، والمحكم والمحيط األعظم ٢٩٥٢٩٥/٦، ،  لسان العرب    (٢)

والقاموس المحيط والقاموس المحيط ١١٢١١١٢١/١، وتاج العروس ، وتاج العروس ٨٥٨٥/٢٥٢٥.



٣٨٨٣٨٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الدفــعالدفــع: الدال والفاء والعين أصل واحد مشــهور يدل على تنحية الشــيء: الدال والفاء والعين أصل واحد مشــهور يدل على تنحية الشــيء(١). . 
ا قبل استخدامها. ا قبل استخدامها.والدفع: مصطلح يعني تقديم ثمنها مقدمً والدفع: مصطلح يعني تقديم ثمنها مقدمً

تعريف بطاقات مسبقة الدفع باعتبارها لقبًا:تعريف بطاقات مسبقة الدفع باعتبارها لقبًا:
للبطاقات مسبقة الدفع عدة تعريفات، منها:للبطاقات مسبقة الدفع عدة تعريفات، منها:

ا يستفيد منها حاملها في شراء أشياء  قطعة بالستيكية صغيرة يسدد ثمنها مقدمً ا يستفيد منها حاملها في شراء أشياء  أ-  قطعة بالستيكية صغيرة يسدد ثمنها مقدمً  أ- 
سبق  فأيما  معين  وبأجل  معين  بقدر  الشراء،  يوم  بسعر  أو  السوق  بسعر  سبق معينة  فأيما  معين  وبأجل  معين  بقدر  الشراء،  يوم  بسعر  أو  السوق  بسعر  معينة 

نفاده لم تكن صالحة لالستخدامنفاده لم تكن صالحة لالستخدام(٢).
معينة،  أشياء  في  الشراء  حصر  ألنه  جامع؛  غير  أنه  التعريف  هذا  على  ويؤخذ  معينة،   أشياء  في  الشراء  حصر  ألنه  جامع؛  غير  أنه  التعريف  هذا  على  ويؤخذ   
بينما يمكن االستفادة من البطاقة في شراء خدمات موصوفة في الذمة، كخدمة بينما يمكن االستفادة من البطاقة في شراء خدمات موصوفة في الذمة، كخدمة 

االتصال ونحو ذلك.االتصال ونحو ذلك.
هي عبارة عن بطاقة مشحونة بقيمة مالية محددة يبتاعها المستخدم من منافذ  هي عبارة عن بطاقة مشحونة بقيمة مالية محددة يبتاعها المستخدم من منافذ ب-  ب- 
تحميل  مع  والدولية،  الداخلية  المكالمات  إلجراء  وذلك  المنتشرة ...؛  تحميل البيع  مع  والدولية،  الداخلية  المكالمات  إلجراء  وذلك  المنتشرة ...؛  البيع 
قيمة المكالمة على رصيد البطاقة وليس على رقم الهاتف المستخدم إلجراء قيمة المكالمة على رصيد البطاقة وليس على رقم الهاتف المستخدم إلجراء 

االتصالاالتصال(٣).
ويؤخذ على هذا التعريفويؤخذ على هذا التعريف: التطويل.: التطويل.  

التعريف املختار:التعريف املختار:

مؤقتة،  معلومة،  بخدمة  محملة  صغيرة  بالستيكية  قطعة  بأنها:  تعريفها  يمكن  مؤقتة،   معلومة،  بخدمة  محملة  صغيرة  بالستيكية  قطعة  بأنها:  تعريفها  يمكن   
محددة بمبلغ مدفوع، يستفيد منها حاملها إلى انتهاء مبلغها أو وقتها.محددة بمبلغ مدفوع، يستفيد منها حاملها إلى انتهاء مبلغها أو وقتها.

مقاييس اللغة البن فارس ص٣٤١٣٤١. مقاييس اللغة البن فارس ص   (١)
البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية لعثمان ظهير ص٢٠٢٠. البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية لعثمان ظهير ص   (٢)

هذا التعريف مأخوذ من موقع شركة stcstc لالتصاالت بالمملكة العربية السعودية. لالتصاالت بالمملكة العربية السعودية. هذا التعريف مأخوذ من موقع شركة    (٣)
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

نشأة البطاقات مسبقة الدفع:نشأة البطاقات مسبقة الدفع:
ظهرت البطاقــات في القرن العشــرين الميالدي (ظهرت البطاقــات في القرن العشــرين الميالدي (١٩١٤١٩١٤م) بســبب تنافس م) بســبب تنافس 
المحالت التجارية على جذب الزبائن، ثم تطور األمر فأنشئت شركة إلصدار بطاقات المحالت التجارية على جذب الزبائن، ثم تطور األمر فأنشئت شركة إلصدار بطاقات 
مسبقة الدفع تعمل كوسيط بين المحالت والزبائن لتسهيل عملية الشراء بالبطاقات، مسبقة الدفع تعمل كوسيط بين المحالت والزبائن لتسهيل عملية الشراء بالبطاقات، 
ثــم دخلت البنــوك التجارية ميدان البطاقــات عام ثــم دخلت البنــوك التجارية ميدان البطاقــات عام ١٩٥١١٩٥١م، ثم تطــورت البطاقات م، ثم تطــورت البطاقات 
وعرفت البطاقات مسبقة الدفع في إيطاليا وعرفت البطاقات مسبقة الدفع في إيطاليا ١٩٧٦١٩٧٦م ألول مرة، ثم استخدمتها شركات م ألول مرة، ثم استخدمتها شركات 
االتصاالت بعد إلغاء الهواتف المعدنية، ثم ظهرت في تونس كأول ظهور لها في بلد االتصاالت بعد إلغاء الهواتف المعدنية، ثم ظهرت في تونس كأول ظهور لها في بلد 
عربي عربي ١٩٨٣١٩٨٣م، ثم مصر م، ثم مصر ١٩٨٥١٩٨٥م، ثم في البحرين عام م، ثم في البحرين عام ١٩٨٦١٩٨٦م، ثم طرحتها اإلمارات م، ثم طرحتها اإلمارات 
بصفة رسمية عام بصفة رسمية عام ١٩٨٨١٩٨٨م، وفي المملكة العربية السعودية أطلقتها شركة االتصاالت م، وفي المملكة العربية السعودية أطلقتها شركة االتصاالت 

السعودية السعودية ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٠٢٢٠٠٢م(١).
وتطورت الخدمات الممنوحة على تلك البطاقات شــيئًا فشيئًا حتى سمحت وتطورت الخدمات الممنوحة على تلك البطاقات شــيئًا فشيئًا حتى سمحت 

بخدمة تحويل الرصيد عام بخدمة تحويل الرصيد عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٠٥٢٠٠٥م(٢).
فوائد ومزايا البطاقات:فوائد ومزايا البطاقات:

مزايا  من  به  تتسم  لما  بها،  للمتعاملين  متنوعة  جليلة  خدمات  تقدم  مزايا البطاقات  من  به  تتسم  لما  بها،  للمتعاملين  متنوعة  جليلة  خدمات  تقدم  البطاقات 
متعددة:متعددة:

اليسر في إجراء التعامالت المالية، والتسوق، والسهولة في الدفع؛ فالبطاقات  اليسر في إجراء التعامالت المالية، والتسوق، والسهولة في الدفع؛ فالبطاقات -   -١
تمثل طريقًا بديالً للنقد، وال يحتاج معها إلى حمل النقود الورقية. وهي تغني تمثل طريقًا بديالً للنقد، وال يحتاج معها إلى حمل النقود الورقية. وهي تغني 

عن كثير من األوراق والتعريفات.عن كثير من األوراق والتعريفات.
ا  عوضً وتكون  الدفع  مسبقة  تكون  حيث  الغالب؛  في  الدين  من  الخالص  ا -  عوضً وتكون  الدفع  مسبقة  تكون  حيث  الغالب؛  في  الدين  من  الخالص   -٢

الفواتير. الفواتير.عن  عن 
جريدة االقتصادية عدد (٣٨٤٦٣٨٤٦) تاريخ ) تاريخ ٢٠٠٢٢٠٠٢/٤/٢٢٢٢. جريدة االقتصادية عدد (   (١)

البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية لعثمان ظهير ص٢٢٢٢. البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية لعثمان ظهير ص   (٢)
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رخص أسعارها غالبًا وإمكانية حملها لجميع الفئات واألنواع واألشخاص. رخص أسعارها غالبًا وإمكانية حملها لجميع الفئات واألنواع واألشخاص.-   -٣
سهولة استخدامها للشركات، فتوفر على الشركات إجراءات كثيرة مع انتفاع  سهولة استخدامها للشركات، فتوفر على الشركات إجراءات كثيرة مع انتفاع -   -٤

الشركة من طريقة البطاقات. الشركة من طريقة البطاقات. 
عيوب البطاقات مسبقة الدفع:عيوب البطاقات مسبقة الدفع:

لهذه البطاقات عيوب ترجع لقسمين:لهذه البطاقات عيوب ترجع لقسمين:
عيوهبا حلاملها:عيوهبا حلاملها:

خسارتها عند انتهاء مدتها مع بقاء رصيد فيها، فقد تنتهي مدتها مع بقاء  خسارتها عند انتهاء مدتها مع بقاء رصيد فيها، فقد تنتهي مدتها مع بقاء -   -١
جزء من الرصيد، فيخسره حامل البطاقة وال يقدر على االنتفاع بها.جزء من الرصيد، فيخسره حامل البطاقة وال يقدر على االنتفاع بها.

ا عند  عدم القدرة على منع غيره من االستفادة منها، فيشكل خطرً ا عند -  عدم القدرة على منع غيره من االستفادة منها، فيشكل خطرً  -٢
ضياعها.ضياعها.

في حالة استغناء المستخدم عنها ال تعوضه الشركةُ عن قيمتها؛ مما يعرضه  في حالة استغناء المستخدم عنها ال تعوضه الشركةُ عن قيمتها؛ مما يعرضه -   -٣
للخسارة.للخسارة.

في بعض األحيان يكون بها عيوب فنية تعطل عملها، والشركة ال تعوض  في بعض األحيان يكون بها عيوب فنية تعطل عملها، والشركة ال تعوض -   -٤
العميل.العميل.

بعض الخدمات الحكومية ال تعترف بها، كالبرقيات الملكية في حالة  بعض الخدمات الحكومية ال تعترف بها، كالبرقيات الملكية في حالة -   -٥
اإلبراق للجهات المعنية وهذا قصور.اإلبراق للجهات المعنية وهذا قصور.

عيوهبا ملصدرها:عيوهبا ملصدرها:

رها عن وقت  ر البطاقة؛ الحتمال ارتفاع األسعار وتغيُّ احتمال خسارة مصدِ رها عن وقت   ر البطاقة؛ الحتمال ارتفاع األسعار وتغيُّ احتمال خسارة مصدِ  
عقد البيع. والشركة ملزمة بتنفيذ العقد.عقد البيع. والشركة ملزمة بتنفيذ العقد.
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أنواع البطاقات:أنواع البطاقات:
تعددت أنواع البطاقات مسبقة الدفع، ولكن سأتناول ما يتعلق بإجارة تعددت أنواع البطاقات مسبقة الدفع، ولكن سأتناول ما يتعلق بإجارة 

الموصوف الموصوف في الذمة:في الذمة:
النوع األول: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال االتصاالت؛ كاهلواتف الثابتة، النوع األول: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال االتصاالت؛ كاهلواتف الثابتة، 

والنقالة، وخدمات الشبكة العنكبوتية: والنقالة، وخدمات الشبكة العنكبوتية: 

ا  ا : هذا النوع هو أول نوع من البطاقات مسبقة الدفع ظهورً بطاقة الهاتف الثابت: هذا النوع هو أول نوع من البطاقات مسبقة الدفع ظهورً بطاقة الهاتف الثابتأ-  أ- 
ا في مجال االتصاالت ال سيما محدودي الدخل ليتمكنوا من استخدام  ا في مجال االتصاالت ال سيما محدودي الدخل ليتمكنوا من استخدام واشتهارً واشتهارً
خدمة الصفر؛ ألنها ليست متاحة لهم، فتتيح لهم تلك البطاقات استخدام تلك خدمة الصفر؛ ألنها ليست متاحة لهم، فتتيح لهم تلك البطاقات استخدام تلك 

لّت بعد وجود الهواتف النقالة. لّت بعد وجود الهواتف النقالة.الميزة، ولكنها قَ الميزة، ولكنها قَ
بطاقة الهواتف النقالة (الجوال): هي بطاقة مسبقة الدفع تتيح لحاملها التمتع : هي بطاقة مسبقة الدفع تتيح لحاملها التمتع  بطاقة الهواتف النقالة (الجوال)ب-  ب- 
ا؛  انتشارً البطاقات  أوسع  من  وهي  واستقبال)،  (إرسال  االتصال  ا؛ بخدمات  انتشارً البطاقات  أوسع  من  وهي  واستقبال)،  (إرسال  االتصال  بخدمات 
في  الدفع  مؤجل  خدمة  توفر  ال  الدول  بعض  في  االتصاالت  شركات  في ألن  الدفع  مؤجل  خدمة  توفر  ال  الدول  بعض  في  االتصاالت  شركات  ألن 
تنقسم  وهي  العمالء.  لمماطلة  وتجنبًا  لحقها  ضمانًا  النقال؛  الهاتف  تنقسم مجال  وهي  العمالء.  لمماطلة  وتجنبًا  لحقها  ضمانًا  النقال؛  الهاتف  مجال 

إلى قسمين:إلى قسمين:
ا معينًا يمكن االتصال به  البطاقة األساسية: وهي التي تعطي لصاحبها رقمً ا معينًا يمكن االتصال به -  البطاقة األساسية: وهي التي تعطي لصاحبها رقمً  -١
عن طريق شريحة مرفقة تركّب داخل الهاتف، تتيح له خدمات اإلرسال عن طريق شريحة مرفقة تركّب داخل الهاتف، تتيح له خدمات اإلرسال 
تشحن  ثم  واحدة،  مرة   وتشتر أحيانًا،  رصيد  بها  ويكون  تشحن واالستقبال،  ثم  واحدة،  مرة   وتشتر أحيانًا،  رصيد  بها  ويكون  واالستقبال، 

ببطاقات الشحن.ببطاقات الشحن.
بطاقة الشحن: وهي بطاقة تستخدم لمرة واحدة تستخدم لشحن البطاقة  بطاقة الشحن: وهي بطاقة تستخدم لمرة واحدة تستخدم لشحن البطاقة -   -٢
األساسية بإدخال رقم معين موجود في البطاقة. وهذه البطاقة لها األساسية بإدخال رقم معين موجود في البطاقة. وهذه البطاقة لها 

ميزات، منها:ميزات، منها:
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شخص - -  اشتراها  فلو  لحاملها،  البطاقة  منفعة  بتسليم  ملزمة  الشركة  شخص أن  اشتراها  فلو  لحاملها،  البطاقة  منفعة  بتسليم  ملزمة  الشركة  أن 
وظهر بها عيب فمن حقه مطالبة الشركة بتعويضه.وظهر بها عيب فمن حقه مطالبة الشركة بتعويضه.

أنها قابلة لتحويل رصيدها لمنتفع آخر.أنها قابلة لتحويل رصيدها لمنتفع آخر.- - 
أنها تستوفي منافعها بسعر السوق، فمشتري البطاقة يستخدم مبلغها أنها تستوفي منافعها بسعر السوق، فمشتري البطاقة يستخدم مبلغها - - 

حسب سعر السوق والعرض والطلب؛ فقد يكون نفس المبلغ يتيح حسب سعر السوق والعرض والطلب؛ فقد يكون نفس المبلغ يتيح 
ا  ارتفاعً السوق  لسعر  خاضعة  فهي  التالي  اليوم  في  أكثر  ا خدمات  ارتفاعً السوق  لسعر  خاضعة  فهي  التالي  اليوم  في  أكثر  خدمات 

ا.  ا. وانخفاضً وانخفاضً
خدمات بطاقات الشبكة العنكبوتية، شبكة المعلومات (اإلنترنت): خدمات بطاقات الشبكة العنكبوتية، شبكة المعلومات (اإلنترنت):ج-  ج- 

هي بطاقات تتيح لك االنتفاع من خدمات الشبكة العنكبوتية من التحميل والتصفح،  هي بطاقات تتيح لك االنتفاع من خدمات الشبكة العنكبوتية من التحميل والتصفح،    
نظير المبلغ المدفوع إلى أجل مسمى. وتتميز تلك البطاقة بميزات البطاقة السابقة نظير المبلغ المدفوع إلى أجل مسمى. وتتميز تلك البطاقة بميزات البطاقة السابقة 

غير أنها ال تقبل تحويل الرصيد. غير أنها ال تقبل تحويل الرصيد. 
ومن بطاقات الشبكة بطاقات مسبقة الدفع خاصة بالبيع والشراء عن  ومن بطاقات الشبكة بطاقات مسبقة الدفع خاصة بالبيع والشراء عن    

طريق طريق الشبكة العنكبوتية.الشبكة العنكبوتية.
ومنها بطاقات االتصال بالهواتف الثابتة والنقالة عن طريق اإلنترنت. ومنها بطاقات االتصال بالهواتف الثابتة والنقالة عن طريق اإلنترنت.   

النوع الثاين: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال القنوات الفضائية:النوع الثاين: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال القنوات الفضائية:

هي بطاقات مسبقة الدفع تتيح خدمة على القنوات الفضائية، وقد ظهرت بطاقات  هي بطاقات مسبقة الدفع تتيح خدمة على القنوات الفضائية، وقد ظهرت بطاقات    
إلى  تهدف  الصناعية،  األقمار  عبر  الفضائية  القنوات  خدمات  في  الدفع  إلى مسبقة  تهدف  الصناعية،  األقمار  عبر  الفضائية  القنوات  خدمات  في  الدفع  مسبقة 
إتاحة الخدمات التي تبثها بعض القنوات، وتهدف للربح غالبًا؛ كبطاقات مسبقة إتاحة الخدمات التي تبثها بعض القنوات، وتهدف للربح غالبًا؛ كبطاقات مسبقة 
الدفع لقناة الجزيرة الرياضية التي تتيح لحاملها مشاهدة المباريات األوربية لمدة الدفع لقناة الجزيرة الرياضية التي تتيح لحاملها مشاهدة المباريات األوربية لمدة 

محددة، بمبلغ معين محددمحددة، بمبلغ معين محدد(١).
البطاقات مسبقة الدفع لعثمان ظهير ص٢٥٢٥. البطاقات مسبقة الدفع لعثمان ظهير ص   (١)



٣٩٣٣٩٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

النوع الثالث: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال الكهرباء:النوع الثالث: بطاقات مسبقة الدفع يف جمال الكهرباء:

مستهلك  تمكن  الدفع،  مسبقة  بطاقات  بإصدار  الكهرباء  شركات  بعض  قامت  مستهلك   تمكن  الدفع،  مسبقة  بطاقات  بإصدار  الكهرباء  شركات  بعض  قامت   
الكهرباء من معرفة استهالكه، وتمنع تعرض التيار الكهربائي الخاص به لالنقطاع الكهرباء من معرفة استهالكه، وتمنع تعرض التيار الكهربائي الخاص به لالنقطاع 
بأي حال من األحوال، ألسباب عدم السداد، وهو ما يعتبر الطريقة األسهل ألنظمة بأي حال من األحوال، ألسباب عدم السداد، وهو ما يعتبر الطريقة األسهل ألنظمة 

السداد لعمالء ومشتركي شركة الكهرباء في السعوديةالسداد لعمالء ومشتركي شركة الكهرباء في السعودية(١).
وقد ظهر تطبيق ذلك النظام في عدد من الدول، من بينها جنوب إفريقيا.وقد ظهر تطبيق ذلك النظام في عدد من الدول، من بينها جنوب إفريقيا.

وتكــون البطاقات متوفرة في المحالت التجارية، واألســواق العامة، أســوة وتكــون البطاقات متوفرة في المحالت التجارية، واألســواق العامة، أســوة 
ببطاقات الشــحن الخاصة بالهواتف المحمولة، والشركة لن تكون هي المستحوذة ببطاقات الشــحن الخاصة بالهواتف المحمولة، والشركة لن تكون هي المستحوذة 
علــى عمليات بيع البطاقات لعمالئها بشــكل مباشــر، وهو ما يســهل عملية ضبط علــى عمليات بيع البطاقات لعمالئها بشــكل مباشــر، وهو ما يســهل عملية ضبط 

االستهالك الكهربائي بالنسبة للعميل.االستهالك الكهربائي بالنسبة للعميل.
وآلية عمل تلك البطاقات أنها مع قــرب انتهاء ما تحويه البطاقة من كيلووات وآلية عمل تلك البطاقات أنها مع قــرب انتهاء ما تحويه البطاقة من كيلووات 
كهربائية تقوم بإصدار إشــارات ضوئية وصوتية، لتنبه صاحب المنزل أو المستخدم كهربائية تقوم بإصدار إشــارات ضوئية وصوتية، لتنبه صاحب المنزل أو المستخدم 
إلــى قرب انتهاء صالحيتها، وبالتالي من الممكن اســتبدالها بطريقة أكثر أريحية من إلــى قرب انتهاء صالحيتها، وبالتالي من الممكن اســتبدالها بطريقة أكثر أريحية من 
النظام المعمول به فــي الوقت الحالي حال انقطاع التيار الكهربائي بشــكل مفاجئ النظام المعمول به فــي الوقت الحالي حال انقطاع التيار الكهربائي بشــكل مفاجئ 

نتيجة عدم السداد.نتيجة عدم السداد.
ا ما، الذين قد  ا ما، الذين قد ومن مزاياها أنه يمكن االســتغناء عن «قارئي العــدادات» نوعً ومن مزاياها أنه يمكن االســتغناء عن «قارئي العــدادات» نوعً
يكلفون أكثر من قيمة التحصيل في بعض المناطق والمحافظات النائية، التي تستدعي يكلفون أكثر من قيمة التحصيل في بعض المناطق والمحافظات النائية، التي تستدعي 
سفر موظفي الشركة من قارئي عدادات شركة الكهرباء، بشكل دوري، وهو ما يشكل سفر موظفي الشركة من قارئي عدادات شركة الكهرباء، بشكل دوري، وهو ما يشكل 
ا من أنواع األعباء التي تتحملها شــهريا خالل آلية العمل الدورية  ا من أنواع األعباء التي تتحملها شــهريا خالل آلية العمل الدورية على الشــركة نوعً على الشــركة نوعً
الخاصة بتحصيل قيمة االســتهالك الكهربائي لقاطني المناطق والمحافظات النائية الخاصة بتحصيل قيمة االســتهالك الكهربائي لقاطني المناطق والمحافظات النائية 

البعيدة عن المدن والمناطق الرئيسية في البالد.البعيدة عن المدن والمناطق الرئيسية في البالد.
جريدة الشرق األوسط الثالثـاء ٢٤٢٤ شعبـان  شعبـان ١٤٢٩١٤٢٩ هـ،  هـ، ٢٦٢٦ أغسطس  أغسطس ٢٠٠٨٢٠٠٨ م العدد  م العدد ١٠٨٦٤١٠٨٦٤. .  جريدة الشرق األوسط الثالثـاء    (١)



٣٩٤٣٩٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

وتعطي شركة كهرباء السعودية مهلة لمن يقوم بتأخير عمليات سداد مستحقات وتعطي شركة كهرباء السعودية مهلة لمن يقوم بتأخير عمليات سداد مستحقات 
الشركة المالية من فواتير، تصدر بناء على قدر االستهالك الكهربائي الشهري، إلى أن الشركة المالية من فواتير، تصدر بناء على قدر االستهالك الكهربائي الشهري، إلى أن 
ن ضمن  ن ضمن تصل لقطع التيار الكهربائي عقب عدة تحذيرات، قد تســتمر ألشــهر، تضمّ تصل لقطع التيار الكهربائي عقب عدة تحذيرات، قد تســتمر ألشــهر، تضمّ
د للمنازل والشركات والجهات المستهلكة للطاقة الكهربائية  د للمنازل والشركات والجهات المستهلكة للطاقة الكهربائية الفواتير الشهرية التي تَرِ الفواتير الشهرية التي تَرِ

في البالدفي البالد(١).
ويمكن استخدامها في الدول الغنية حسب حاجات األشخاص، فهي ال تقتصر ويمكن استخدامها في الدول الغنية حسب حاجات األشخاص، فهي ال تقتصر 
على دول بعينها، إنما ترجع لحاجة األشــخاص، فشــراء البطاقة وسهولة الحصول على دول بعينها، إنما ترجع لحاجة األشــخاص، فشــراء البطاقة وسهولة الحصول 
عليها يتواءم مع كل شخص، فبإمكان الشــخص الذي انقطعت عنه الكهرباء لظرف عليها يتواءم مع كل شخص، فبإمكان الشــخص الذي انقطعت عنه الكهرباء لظرف 
من الظروف، أو الذي ال يستطيع أن يسدد الفاتورة حال االنقطاع؛ بإمكانه أن يستخدم من الظروف، أو الذي ال يستطيع أن يسدد الفاتورة حال االنقطاع؛ بإمكانه أن يستخدم 

البطاقة إلى حين تسديد الفاتورة.البطاقة إلى حين تسديد الفاتورة.

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (١)



٣٩٥٣٩٥

عالقة بطاقات مسبقة الدفععالقة بطاقات مسبقة الدفع
بعقد إجارة الموصوف في الذمةبعقد إجارة الموصوف في الذمة

قبل معرفة العالقة بين البطاقات مســبقة الدفع وإجــارة الموصوف في الذمة قبل معرفة العالقة بين البطاقات مســبقة الدفع وإجــارة الموصوف في الذمة 
يحسن بنا بيان التكييف الفقهي لها، لتتضح العالقة بينهما بصورة أظهر:يحسن بنا بيان التكييف الفقهي لها، لتتضح العالقة بينهما بصورة أظهر:

التكييف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع:التكييف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع:
ظهرت عدة تكييفات للبطاقة مسبقة الدفع وفيما يلي عرض لها:ظهرت عدة تكييفات للبطاقة مسبقة الدفع وفيما يلي عرض لها:

تكييفها عىل أهنا نقد: تكييفها عىل أهنا نقد:-   -١

ن فيها مبلغ مالي، فقيمتها هي النقود. وعليه فهي نقد؛  ن فيها مبلغ مالي، فقيمتها هي النقود. وعليه فهي نقد؛ : أن البطاقة مخزّ ووجههووجهه: أن البطاقة مخزّ  
فتأخذ حكمهفتأخذ حكمه(١).

ونوقش هذا التخريج:ونوقش هذا التخريج:
ثمنًا  تكون  ال  البطاقات  وهذه  لألشياء،  وثمن  للتبادل  وسيلة  النقد  بأن  ثمنًا أ-  تكون  ال  البطاقات  وهذه  لألشياء،  وثمن  للتبادل  وسيلة  النقد  بأن  أ- 

لألشياء؛ بدليل أنها ال تستخدم إال عند الجهة التي أصدرتهالألشياء؛ بدليل أنها ال تستخدم إال عند الجهة التي أصدرتها(٢).
ا على النقود المصرفية (نقود  ا على النقود المصرفية (نقود : بأن هذا يرد أيضً وأجيب عن هذا اإلشكال: بأن هذا يرد أيضً وأجيب عن هذا اإلشكال   

الودائع الودائع كالشيك)؛ حيث ال يمكن استخدامها في غير المصارف.كالشيك)؛ حيث ال يمكن استخدامها في غير المصارف.
الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٥٥٥٥٥٥/٢. .  الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي    (١)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٢)



٣٩٦٣٩٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

بخالف  النقود  إلى  للتحويل  قابلة  الودائع  نقود  بأن  بخالف :  النقود  إلى  للتحويل  قابلة  الودائع  نقود  بأن  الجواب:  هذا  الجوابويناقش  هذا  ويناقش   
الحصول  يمكن  ال  ألنه  نقود؛  إلى  للتحويل  قابلة  غير  فإنها  البطاقات  الحصول هذه  يمكن  ال  ألنه  نقود؛  إلى  للتحويل  قابلة  غير  فإنها  البطاقات  هذه 
قيمتها  على  إال  يحصل  ال  فالمشتري  فيها،  نة  المخزّ النقدية  قيمتها  قيمتها على  على  إال  يحصل  ال  فالمشتري  فيها،  نة  المخزّ النقدية  قيمتها  على 
النقود  على  ال  الخدمات  على  واقع  فيها  فالعقد  والخدمات.  النقود السلع  على  ال  الخدمات  على  واقع  فيها  فالعقد  والخدمات.  السلع  من من 

فيها.فيها. المخزنة المخزنة 
أن مشتري بطاقات مسبقة الدفع يستطيع بيعها على طرف ثالث فيسهل  أن مشتري بطاقات مسبقة الدفع يستطيع بيعها على طرف ثالث فيسهل ب-  ب- 

الحصول على قيمتهاالحصول على قيمتها(١).
من  يعتبر  وال  العقد  على  طارئ  تصرف  ثالث  طرف  على  بيعها  بأن  من :  يعتبر  وال  العقد  على  طارئ  تصرف  ثالث  طرف  على  بيعها  بأن  وأجيبوأجيب:   
خصائص البطاقة، وإال فكل السلع قابلة للبيع والحصول على قيمتها وال تعتبر خصائص البطاقة، وإال فكل السلع قابلة للبيع والحصول على قيمتها وال تعتبر 

بذلك وسيلة للتبادلبذلك وسيلة للتبادل(٢).
ما يترتب على هذا التخريجما يترتب على هذا التخريج: أنها تأخذ حكم النقود فال يجوز بيعها بعملة من : أنها تأخذ حكم النقود فال يجوز بيعها بعملة من   
بيعها  ويجوز  والتماثل،  التقابض  مع  إال  فيها)  المخزنة  النقود  بيعها جنسها (جنس  ويجوز  والتماثل،  التقابض  مع  إال  فيها)  المخزنة  النقود  جنسها (جنس 
بغير جنسها بشرط التقابض سواء كان هذا البيع بين مصدرها والمستفيد منها بغير جنسها بشرط التقابض سواء كان هذا البيع بين مصدرها والمستفيد منها 

أو مصدرها ومسوقها، أو غير ذلك.أو مصدرها ومسوقها، أو غير ذلك.
المدفوع  االتصال  لبطاقات  المصدرة  االتصال  لشركات  يجوز  ال  فإنه  المدفوع :  االتصال  لبطاقات  المصدرة  االتصال  لشركات  يجوز  ال  فإنه  وعليهوعليه:   
ا وال لغيرها بيعُ هذه البطاقات بسعر أقل من السعر المخزن فيها  ا وال لغيرها بيعُ هذه البطاقات بسعر أقل من السعر المخزن فيها قيمتها مسبقً قيمتها مسبقً

عند اتحاد الجنس؛ لعدم التماثل.عند اتحاد الجنس؛ لعدم التماثل.
تكييفها عىل أهنا قرض: تكييفها عىل أهنا قرض:-   -٢

وجه تكييفها أنها قرض؛ ألن البطاقة ســند بدين يتم استيفاؤه باستيفاء وجه تكييفها أنها قرض؛ ألن البطاقة ســند بدين يتم استيفاؤه باستيفاء الخدمة الخدمة 
التسويق التجاري وأحكامه ص٤٩٥٤٩٥. التسويق التجاري وأحكامه ص   (١)

المصدر السابق. المصدر السابق.   (٢)



٣٩٧٣٩٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

المعقود عليها، وألن دين البطاقة ثابت في الذمة ويكون حاال بمعنى أن المعقود عليها، وألن دين البطاقة ثابت في الذمة ويكون حاال بمعنى أن يتمكن العميل يتمكن العميل 
من استيفاء المنفعة بمجرد حصوله على البطاقةمن استيفاء المنفعة بمجرد حصوله على البطاقة(١).

ويشــهد له أن الجمهور من الحنفيةويشــهد له أن الجمهور من الحنفية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤) يعتبرون أن  يعتبرون أن 
بدل القرض يثبت حاال في الذمة والبطاقة يثبت دينها حاال في ذمة المقترض كما سبق.بدل القرض يثبت حاال في الذمة والبطاقة يثبت دينها حاال في ذمة المقترض كما سبق.
ونوقش هذا التخريجونوقش هذا التخريج: بأنه ثبت الفارق بين القرض وهذه البطاقة؛ فالقرض هو : بأنه ثبت الفارق بين القرض وهذه البطاقة؛ فالقرض هو 

ا أو منافع. ا أو منافع.دفع مال لمن يردُّ بدله، أما البطاقة فال يردُّ بدلها، بل يستفيد منها سلعً دفع مال لمن يردُّ بدله، أما البطاقة فال يردُّ بدلها، بل يستفيد منها سلعً
ويترتب على هذا التخريجويترتب على هذا التخريج: أنه ال يجوز لمصدر البطاقة أن يبيعها بثمن أقل : أنه ال يجوز لمصدر البطاقة أن يبيعها بثمن أقل من من 
ا. وإذا أراد المســتفيد  ا جر منفعة فيكون ربً ا. وإذا أراد المســتفيد قيمتها المخزنة فيها؛ ألنه يصير قرضً ا جر منفعة فيكون ربً قيمتها المخزنة فيها؛ ألنه يصير قرضً
أن أن يبيعهــا لطرف ثالث لم يجز أن يبيعها بنقد كذلــك؛ ألنه بيع دين بنقد، والعوضان يبيعهــا لطرف ثالث لم يجز أن يبيعها بنقد كذلــك؛ ألنه بيع دين بنقد، والعوضان 

يجري بينهما ربا النسيئةيجري بينهما ربا النسيئة(٥).
تكييفها عىل أهنا إجارة موصوفة يف الذمة:  تكييفها عىل أهنا إجارة موصوفة يف الذمة: -   -٣

منها  ويستفيد  المؤجر (الشركة)  ذمة  في  منافع  على  عقد  أنها  التكييف  هذا  منها وجه  ويستفيد  المؤجر (الشركة)  ذمة  في  منافع  على  عقد  أنها  التكييف  هذا  وجه 
حاملها حسب الوصف المتفق عليه في العقد، ويجوز تعجيل األجرة قبل استيفاء المنفعة.حاملها حسب الوصف المتفق عليه في العقد، ويجوز تعجيل األجرة قبل استيفاء المنفعة.
لكن هل تأخذ حكم إجارة عين موصوفة في الذمة، أو هي إجارة على عمل في لكن هل تأخذ حكم إجارة عين موصوفة في الذمة، أو هي إجارة على عمل في 

ذمة الشركة ؟ذمة الشركة ؟
الذي يظهر أن القصد األساســي منها هو إجارة العمل، فالخدمة المقدمة من الذي يظهر أن القصد األساســي منها هو إجارة العمل، فالخدمة المقدمة من 

الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٥٥٦٥٥٦/٢. .  الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٢/   (١)
حاشية ابن عابدين ٢٩٣٢٩٣/٧. حاشية ابن عابدين    (٢)

روضة الطالبين ٣٤٣٤/٤. روضة الطالبين    (٣)
منتهى اإلرادات مع شرحه دقائق أولي النهى ٣٢٧٣٢٧/٣. منتهى اإلرادات مع شرحه دقائق أولي النهى    (٤)

الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٥٥٧٥٥٧/٢. الخدمات االستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي    (٥)
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ليا، ومنها عمل  ا أوّ ليا، ومنها عمل الشــركة لفتح االتصال بدقائق محددة هي الخدمة المقصودة قصدً ا أوّ الشــركة لفتح االتصال بدقائق محددة هي الخدمة المقصودة قصدً
 ، ، الموظفين وفتح أجهزة االســتقبال واإلرســال، والعين فيها تبع لهذا القصد األوليّ الموظفين وفتح أجهزة االســتقبال واإلرســال، والعين فيها تبع لهذا القصد األوليّ

كاألبراج واألجهزة والكابالت وغيرها.كاألبراج واألجهزة والكابالت وغيرها.
وقــد يرد على هذا التخريجوقــد يرد على هذا التخريج: أن المعقود عليه في هــذه البطاقات محدد بالقيمة : أن المعقود عليه في هــذه البطاقات محدد بالقيمة 
دون معرفة قدره، ومن شــروط إجارة الموصوف في الذمــة أن تكون المنفعة محددة دون معرفة قدره، ومن شــروط إجارة الموصوف في الذمــة أن تكون المنفعة محددة 
بجنســها ووصفها وقدرها. وفي بطاقات االتصال تختلف رسوم المكالمات من مكان بجنســها ووصفها وقدرها. وفي بطاقات االتصال تختلف رسوم المكالمات من مكان 
آلخر؛ فقد تستنفد قيمة البطاقة في دقيقة كما في بعض المكالمات الدولية، وقد يستغرق آلخر؛ فقد تستنفد قيمة البطاقة في دقيقة كما في بعض المكالمات الدولية، وقد يستغرق 

استنفادها ساعات كما في المكالمات المحلية. وهذا يؤدي إلى الجهل بمدة المنفعة.استنفادها ساعات كما في المكالمات المحلية. وهذا يؤدي إلى الجهل بمدة المنفعة.
القدر؛  محدد  وال  معلوم  غير  عليه  المعقود  كون  يسلم  ال  القدر؛ :  محدد  وال  معلوم  غير  عليه  المعقود  كون  يسلم  ال  عنه:  عنهوالجواب  والجواب 
للعميل  ويمكن  معروفًا،  ا  معلومً ذلك  ويكون  الدقيقة  سعر  تعرض  للعميل الشركات  ويمكن  معروفًا،  ا  معلومً ذلك  ويكون  الدقيقة  سعر  تعرض  الشركات  ألن ألن 
عنها،  الجهالة  ترفع  بدقة  محددة  ومعلوماتها  الدقيقة،  سعر  تفاصيل  على  عنها، الوقوف  الجهالة  ترفع  بدقة  محددة  ومعلوماتها  الدقيقة،  سعر  تفاصيل  على  الوقوف 
فيعرف بذلك ما يساويه ثمن البطاقة من الدقائق، ونوع الخدمة وسعرها حسب جهة فيعرف بذلك ما يساويه ثمن البطاقة من الدقائق، ونوع الخدمة وسعرها حسب جهة 

االتصال ونوعه.االتصال ونوعه.
هــا بمثل قيمتها  ر هذه البطاقة بيعَ هــا بمثل قيمتها : أن لمصدِ ر هذه البطاقة بيعَ ويترتــب على هذا التخريــجويترتــب على هذا التخريــج: أن لمصدِ
ها على طرف ثالــث؛ ألن البيع واقع على  ها على طرف ثالــث؛ ألن البيع واقع على أو أقل أو أكثر، كما أن للمســتفيد بيعَ أو أقل أو أكثر، كما أن للمســتفيد بيعَ

البطاقة. التي تحتويها هذه  هذه البطاقة.المنفعة (الخدمة)  المنفعة (الخدمة) التي تحتويها 
وقد صــدرت بذلــك فتــو اللجنــة الدائمــة رقــم: (وقد صــدرت بذلــك فتــو اللجنــة الدائمــة رقــم: (٢١٢٤٣٢١٢٤٣)، بتاريخ )، بتاريخ 

١٤٢٠١٤٢٠/١٢١٢/١٩١٩هـ وكان نص السؤال كالتالي:هـ وكان نص السؤال كالتالي:
كما تعلمون يا فضيلة الشيخ أنه قد ظهرت بطاقات االتصال المدفوع والمسماة كما تعلمون يا فضيلة الشيخ أنه قد ظهرت بطاقات االتصال المدفوع والمسماة 
(بطاقات زجول)، وقد انتشــر بين المحالت التجارية شــراء هذه البطاقة من شركة (بطاقات زجول)، وقد انتشــر بين المحالت التجارية شــراء هذه البطاقة من شركة 
، مع مع  )، ثم يبيعونها بثالثة وخمسين رياالً ، االتصاالت السعودية مثالً (بخمسين رياالً )، ثم يبيعونها بثالثة وخمسين رياالً االتصاالت السعودية مثالً (بخمسين رياالً
أن أن المشتري ال يتصل بها إال بخمسين رياالً فقط، فما حكم أخذ الثالثة رياالت المشتري ال يتصل بها إال بخمسين رياالً فقط، فما حكم أخذ الثالثة رياالت الزائدة الزائدة 
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أو أكثر أو أقل لصاحب المحل، وكذلك بطاقات الكبائن الخارجية؛ حيث إن أو أكثر أو أقل لصاحب المحل، وكذلك بطاقات الكبائن الخارجية؛ حيث إن الشــركة الشــركة 
تخفــض لمن يأخذ كمية منها رياالً أو ريالين في كل واحدة لكي يبقى له فائدة فتكون تخفــض لمن يأخذ كمية منها رياالً أو ريالين في كل واحدة لكي يبقى له فائدة فتكون 

أعطته بأقل من قيمتها األصلية فهل ترون في هذا العمل شيئًا؟أعطته بأقل من قيمتها األصلية فهل ترون في هذا العمل شيئًا؟
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت: بأنه ال مانع من بيع وشراء هذا النوع من وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت: بأنه ال مانع من بيع وشراء هذا النوع من 

البطاقات الهاتفية؛ ألن حقيقتها بيع منفعة مباحةالبطاقات الهاتفية؛ ألن حقيقتها بيع منفعة مباحة(١).
فتبين مما ســبق أن الراجــح تكييف هــذه البطاقة على أنها إجــارة موصوفة فتبين مما ســبق أن الراجــح تكييف هــذه البطاقة على أنها إجــارة موصوفة 
فــي الذمة؛ لكون جانب المنفعــة غالبًا فيها على جانب النقد. وأن ما ســبق ذكره من فــي الذمة؛ لكون جانب المنفعــة غالبًا فيها على جانب النقد. وأن ما ســبق ذكره من 

التكييفات األخر السابقة ضعيف؛ لورود المناقشات عليها.التكييفات األخر السابقة ضعيف؛ لورود المناقشات عليها.
وبهـذا يتضـح أن البطاقـات مسـبقة الدفـع تعتبـر إجـارة موصوفة فـي الذمة؛ وبهـذا يتضـح أن البطاقـات مسـبقة الدفـع تعتبـر إجـارة موصوفة فـي الذمة؛ 

ألن كال العقديـن فيـه بيـع منفعـة موصوفـة فـي الذمة.ألن كال العقديـن فيـه بيـع منفعـة موصوفـة فـي الذمة.

فتو رقم: (٢١٢٤٣٢١٢٤٣).). فتو رقم: (   (١)
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دراسة تطبيقية ألحد هذه العقوددراسة تطبيقية ألحد هذه العقود

إن من أبرز تطبيقات «البطاقات مســبقة الدفع» هــي البطاقات التي تصدرها إن من أبرز تطبيقات «البطاقات مســبقة الدفع» هــي البطاقات التي تصدرها 
شــركات االتصاالت لعمالئها، وقد اختار الباحث إحد تلك البطاقات، وهي التي شــركات االتصاالت لعمالئها، وقد اختار الباحث إحد تلك البطاقات، وهي التي 
تصدرها شركة االتصاالت (بتلكو) البحرينية، وستكون هي محل دراسة تطبيقية في تصدرها شركة االتصاالت (بتلكو) البحرينية، وستكون هي محل دراسة تطبيقية في 

هذا المبحث من خالل اآلتي:هذا المبحث من خالل اآلتي:
: توصيف البطاقة: : توصيف البطاقة:أوالً أوالً

ســيعرض الباحث توصيف البطاقة محل الدراســة من خالل سرد مقتطفات ســيعرض الباحث توصيف البطاقة محل الدراســة من خالل سرد مقتطفات 
من أهم ما اشــتملت عليه اتفاقيتها - شروط وأحكام البطاقة - مما له عالقة بحكمها من أهم ما اشــتملت عليه اتفاقيتها - شروط وأحكام البطاقة - مما له عالقة بحكمها 

الشرعي، ثم إيجاز هيكلتها وآلية عملها، وذلك على النحو اآلتي:الشرعي، ثم إيجاز هيكلتها وآلية عملها، وذلك على النحو اآلتي:
مقتطفات من نصوص «رشوط وأحكام البطاقة».مقتطفات من نصوص «رشوط وأحكام البطاقة».

التفســيرالتفســير: هذه االتفاقية تعني العقد بين شــركة البحرين لالتصاالت السلكية : هذه االتفاقية تعني العقد بين شــركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالســلكية ش.م.ب (بتلكو)، مملكــة البحرين، والعميل؛ وذلــك بغرض تقديم والالســلكية ش.م.ب (بتلكو)، مملكــة البحرين، والعميل؛ وذلــك بغرض تقديم 

خدمات هاتف الموبايل مدفوعة األجر.خدمات هاتف الموبايل مدفوعة األجر.
تعريفات:تعريفات:

العميل - -  قبل  من  الموقعة  الخدمة  طلب  استمارة  تعني  العميل :  قبل  من  الموقعة  الخدمة  طلب  استمارة  تعني  الطلب:  الطلباستمارة  استمارة 
والمرفق نسخة منها. والمرفق نسخة منها. 
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الرسومالرسوم: المبلغ المستحق الدفع لشركة بتلكو من قبل العميل بموجب هذه : المبلغ المستحق الدفع لشركة بتلكو من قبل العميل بموجب هذه - - 
االتفاقية.االتفاقية.

للعميل - -  تقديمها  يتم  كمبيوتر  برامج  أية  ذلك  في  بما  المعدات  للعميل :  تقديمها  يتم  كمبيوتر  برامج  أية  ذلك  في  بما  المعدات  المعداتالمعدات: 
من قبل بتلكو، وذلك لتقديم الخدمة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل من قبل بتلكو، وذلك لتقديم الخدمة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل 
الفكرية:  الملكية  حقوق  المشترك.  شخصية  تعريف  بطاقات  الفكرية: الحصر،  الملكية  حقوق  المشترك.  شخصية  تعريف  بطاقات  الحصر، 
االختراع،  وبراءات  الكمبيوتر،  برامج  في  الحقوق  ذلك  في  بما  االختراع، الحقوق  وبراءات  الكمبيوتر،  برامج  في  الحقوق  ذلك  في  بما  الحقوق 
ذلك  في  بما  التجارية  واألسماء  الخدمة،  وعالمات  التجارية،  ذلك والعالمات  في  بما  التجارية  واألسماء  الخدمة،  وعالمات  التجارية،  والعالمات 
أسماء مجال اإلنترنت، وحقوق التصميم، وحقوق قواعد البيانات وجميع أسماء مجال اإلنترنت، وحقوق التصميم، وحقوق قواعد البيانات وجميع 
كانت  مهما  المشابهة  الملكية  حقوق  أو   األخر الفكرية  الملكية  كانت حقوق  مهما  المشابهة  الملكية  حقوق  أو   األخر الفكرية  الملكية  حقوق 

طبيعتها وغير ذلك من الحقوق.طبيعتها وغير ذلك من الحقوق.
يستطيع - -  بموجبه  حيث  للخدمة؛  مضافة  قيمة  ذات  ميزة  يستطيع :  بموجبه  حيث  للخدمة؛  مضافة  قيمة  ذات  ميزة  الدولي:  الدوليالتجوال  التجوال 

العميل استخدام الخدمة الستالم المكالمات فقط، خالل وجوده في بعض العميل استخدام الخدمة الستالم المكالمات فقط، خالل وجوده في بعض 
البلدان والمدن التي ترتبط شركة بتلكو بها من خالل اتفاقيات تجوال.البلدان والمدن التي ترتبط شركة بتلكو بها من خالل اتفاقيات تجوال.

بدء االتفاقية ومدتهابدء االتفاقية ومدتها: يبدأ سريان االتفاقية في تاريخ توقيع استمارة الطلب : يبدأ سريان االتفاقية في تاريخ توقيع استمارة الطلب - - 
من قبل ممثلين مفوضين عن بتلكو والعميل، وتستمر هذه االتفاقية حتى من قبل ممثلين مفوضين عن بتلكو والعميل، وتستمر هذه االتفاقية حتى 

اإلنهاء القانوني لهذه االتفاقية من قبل أي من الطرفين.اإلنهاء القانوني لهذه االتفاقية من قبل أي من الطرفين.
حقوق والتزامات الطرفينحقوق والتزامات الطرفين: يوافق العميل على أن يدفع الرسوم، وتوافق : يوافق العميل على أن يدفع الرسوم، وتوافق - - 

شركة بتلكو على تقديم الخدمة وفقًا لشروط هذه االتفاقية، ويجب دفع شركة بتلكو على تقديم الخدمة وفقًا لشروط هذه االتفاقية، ويجب دفع 
للعميل  الخدمة  يقدم  ثالث  طرف  أي  إلى  أو  بتلكو  إلى  الرسوم  للعميل جميع  الخدمة  يقدم  ثالث  طرف  أي  إلى  أو  بتلكو  إلى  الرسوم  جميع 
عند  وذلك  بتلكو،  خدمات  تقدم  تجزئة  شركة  إلى  المثال  سبيل  عند على  وذلك  بتلكو،  خدمات  تقدم  تجزئة  شركة  إلى  المثال  سبيل  على 

الطلب.الطلب.
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

يجوز لشركة بتلكو ومن وقت آلخر، وبموجب تقديرها المطلق القيام بما يلي:يجوز لشركة بتلكو ومن وقت آلخر، وبموجب تقديرها المطلق القيام بما يلي:
وبشكل - -  التغييرات  هذه  تؤثر  أال  بشرط  للخدمة،  الفنية  المواصفات  وبشكل تغيير  التغييرات  هذه  تؤثر  أال  بشرط  للخدمة،  الفنية  المواصفات  تغيير 

تشغيلية؛  ألسباب  الخدمة  ووقف  الخدمة،  أداء  أو  جوهر  على  تشغيلية؛ جوهري  ألسباب  الخدمة  ووقف  الخدمة،  أداء  أو  جوهر  على  جوهري 
(مثل الصيانة أو تطوير الخدمة أو تحديثها) أو في حاالت الطوارئ.(مثل الصيانة أو تطوير الخدمة أو تحديثها) أو في حاالت الطوارئ.

تقوم بتلكو بتخصيص رقم الستخدام العميل. ولكن ال تكون للعميل أية تقوم بتلكو بتخصيص رقم الستخدام العميل. ولكن ال تكون للعميل أية - - 
حقوق ملكية في هذا الرقم وتحتفظ بتلكو بالحق في تغيير الرقم المخصص حقوق ملكية في هذا الرقم وتحتفظ بتلكو بالحق في تغيير الرقم المخصص 
للعميل ألسباب فنية أو تشغيلية أو تنظيمية، وذلك في أي وقت بعد تقديم للعميل ألسباب فنية أو تشغيلية أو تنظيمية، وذلك في أي وقت بعد تقديم 

إشعار مناسب للعميل.إشعار مناسب للعميل.
المسؤولية والتعهد بالتعويض: لن تكون شركة بتلكو مسؤولة تجاه العميل، في : لن تكون شركة بتلكو مسؤولة تجاه العميل، في  المسؤولية والتعهد بالتعويض   
أي حال من األحوال، عن األضرار التبعية أو غير المباشرة أو الخاصة ما عدا في أي حال من األحوال، عن األضرار التبعية أو غير المباشرة أو الخاصة ما عدا في 

حالة اإلهمال أو اإلخالل المتعمد من قبل بتلكو أو مسؤوليها أو موظفيها.حالة اإلهمال أو اإلخالل المتعمد من قبل بتلكو أو مسؤوليها أو موظفيها.
الحاالت التي تكون خارج سيطرة بتلكو المعقولةالحاالت التي تكون خارج سيطرة بتلكو المعقولة: : لن تكون بتلكو مسؤولة تجاه لن تكون بتلكو مسؤولة تجاه   
ا ألية  ا ألية العميل إذا كانت غير قادرة على الوفاء بأيٍّ من التزاماتها أو تقديم الخدمات نظرً العميل إذا كانت غير قادرة على الوفاء بأيٍّ من التزاماتها أو تقديم الخدمات نظرً
اإلضرابات  أو  الشديدة  الجوية  والظروف  كالحريق  السيطرة  خارج  تكون  اإلضرابات ظروف  أو  الشديدة  الجوية  والظروف  كالحريق  السيطرة  خارج  تكون  ظروف 
الصناعية أو اإلخالل أو اإلخفاق من قبل أي طرف ثالث، أو الحرب أو إجراءات الصناعية أو اإلخالل أو اإلخفاق من قبل أي طرف ثالث، أو الحرب أو إجراءات 

الحكومة أو الدولة.الحكومة أو الدولة.
بعد  وقت  أي  في  الخدمة  وتقديم  االتفاقية  هذه  إنهاء  للعميل  يجوز  بعد :  وقت  أي  في  الخدمة  وتقديم  االتفاقية  هذه  إنهاء  للعميل  يجوز  اإلنهاء:  اإلنهاء   

تقديم إشعار مدته يوم واحد للطرف اآلخر.تقديم إشعار مدته يوم واحد للطرف اآلخر.
ا، وبعد تقديم إشعار كتابي  ا، وبعد تقديم إشعار كتابي : يجوز لشركة بتلكو إنهاء هذه االتفاقية فورً اإلخاللاإلخالل: يجوز لشركة بتلكو إنهاء هذه االتفاقية فورً  

للعميل، في الحاالت التالية:للعميل، في الحاالت التالية:
إذا ارتكب العميل إخالالً بهذه االتفاقية ولم يقم بإصالح هذا الخلل، أو إذا صدر صدر  إذا ارتكب العميل إخالالً بهذه االتفاقية ولم يقم بإصالح هذا الخلل، أو إذا    

ا. ا.ضده حكم باإلفالس أو أصبح معسرً ضده حكم باإلفالس أو أصبح معسرً



٤٠٤٤٠٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

تقديم  وبعد  بتلكو  لشركة  يجوز  المذكورة  األحداث  من  أي  وقوع  حالة  في  تقديم   وبعد  بتلكو  لشركة  يجوز  المذكورة  األحداث  من  أي  وقوع  حالة  في   
بدون  منها  جزء  أي  أو  الخدمة  (وقف  ذلك  أسباب  فيه  تذكر  للعميل  بدون إشعار  منها  جزء  أي  أو  الخدمة  (وقف  ذلك  أسباب  فيه  تذكر  للعميل  إشعار 
اإلخالل بحقها في إنهاء االتفاقية). وفي حال وقف الخدمة ولكن ليس في حال اإلخالل بحقها في إنهاء االتفاقية). وفي حال وقف الخدمة ولكن ليس في حال 
ا،  يومً ا،   يومً  ٢٨٢٨ وعشرين  ثمانية  لمدة  مستمرة  بصفة  الخدمة  من  لجزء  بتلكو  وعشرين وقف  ثمانية  لمدة  مستمرة  بصفة  الخدمة  من  لجزء  بتلكو  وقف 

ا لشركة بتلكو بإنهاء هذه االتفاقية.  ا لشركة بتلكو بإنهاء هذه االتفاقية. فإنه يجوز للعميل أن يقدم إشعارً فإنه يجوز للعميل أن يقدم إشعارً
الرسومالرسوم: يجوز لشركة بتلكو أن تقوم بتغيير شروط وبنود هذه االتفاقية بما : يجوز لشركة بتلكو أن تقوم بتغيير شروط وبنود هذه االتفاقية بما يؤدي يؤدي   
تغيير  إلى  تؤدي  قد  التي  بالتغييرات  تقوم  أو  الرسوم،  في  الكبيرة  الزيادة  تغيير إلى  إلى  تؤدي  قد  التي  بالتغييرات  تقوم  أو  الرسوم،  في  الكبيرة  الزيادة  إلى 
شروط وبنود االتفاقية. وفي حالة حدوث هذه التغييرات بشكل يضر بالعميل، شروط وبنود االتفاقية. وفي حالة حدوث هذه التغييرات بشكل يضر بالعميل، 

فإنه يجوز للعميل إنهاء هذه االتفاقية بعد إشعاره.فإنه يجوز للعميل إنهاء هذه االتفاقية بعد إشعاره.
ا: هيكلة البطاقة وآلية عملها: ا: هيكلة البطاقة وآلية عملها:ثانيً ثانيً

من خالل تأمل شــروط البطاقة وأحكامها، ونشرتها التسويقية ومرفقاتها فإنه من خالل تأمل شــروط البطاقة وأحكامها، ونشرتها التسويقية ومرفقاتها فإنه 
يمكن إيجاز هيكلتها وآلية عملها في اآلتي:يمكن إيجاز هيكلتها وآلية عملها في اآلتي:

ا من منفعة شبكتها  ا موصوفً ا من منفعة شبكتها أن العميل استأجر من الشركة (شركة بتلكو) جزءً ا موصوفً أن العميل استأجر من الشركة (شركة بتلكو) جزءً
الخاصة بخدمات االتصال (رسائل - مكالمات وغيرها) خدمات موصوفة في الذمة الخاصة بخدمات االتصال (رسائل - مكالمات وغيرها) خدمات موصوفة في الذمة 

مقدرة بقدر معين مبين في العقد وإلى أجل معين فأيما سبق نفاده انتهى العقد.مقدرة بقدر معين مبين في العقد وإلى أجل معين فأيما سبق نفاده انتهى العقد.
ا: احلكم الرشعي: ا: احلكم الرشعي:ثالثً ثالثً

 للوصول إلى حكم هذه البطاقة ال بد من دراسة بعض البنود: للوصول إلى حكم هذه البطاقة ال بد من دراسة بعض البنود:
ا  بالنظر في طبيعة البطاقات مسبقة الدفع يظهر أنه عقد على المنفعة والوقت معً ا :   بالنظر في طبيعة البطاقات مسبقة الدفع يظهر أنه عقد على المنفعة والوقت معً   : أوالًأوالً
وكالهما مقصود في العقد، فإذا انتهت المدة النهائية للعقد قبل استيفاء جميع وكالهما مقصود في العقد، فإذا انتهت المدة النهائية للعقد قبل استيفاء جميع 
الدقائق سقط حق حاملها من القيمة. وإذا انتهت القيمة قبل انتهاء المدة سقط الدقائق سقط حق حاملها من القيمة. وإذا انتهت القيمة قبل انتهاء المدة سقط 

حق حاملها من االتصال، فهل يصح الجمع بين المدة والمنفعة؟حق حاملها من االتصال، فهل يصح الجمع بين المدة والمنفعة؟



٤٠٥٤٠٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القـول األولالقـول األول: ال يصـح الجمـع بينهمـا، فإذا جمـع بينهما فسـد العقد، وهو : ال يصـح الجمـع بينهمـا، فإذا جمـع بينهما فسـد العقد، وهو - - 

قـول أبـي حنيفـةقـول أبـي حنيفـة(١)، والمالكيـة، والمالكيـة(٢)، وهو األصح عنـد الشـافعية، وهو األصح عنـد الشـافعية(٣) ومذهب  ومذهب 
الحنابلةالحنابلة(٤).

قال السرخسي: «أنه متى جمع بين المدة والعمل فالعقد فاسد عند أبي حنيفة   قال السرخسي: «أنه متى جمع بين المدة والعمل فالعقد فاسد عند أبي حنيفة    
وجائز عندهما». وقال: «إذا استأجر الرجل رجالً كل شهر بدرهم على أن يطحن له وجائز عندهما». وقال: «إذا استأجر الرجل رجالً كل شهر بدرهم على أن يطحن له 

ا إلى الليل فهذا باطل»(٥). ا إلى الليل فهذا باطل»كل يوم قفيزً كل يوم قفيزً
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

وذلك  وذلك ؛  »(٦)؛  مجهوالً بالعقد  المستحق  «يصير  ألنه  للجهالة،  يفضي  أنه   -« مجهوالً بالعقد  المستحق  «يصير  ألنه  للجهالة،  يفضي  أنه   -١
إلى نهاية  يكون  المنفعة أو  جميع  استيفاء  يكون على  إما أن  العقد  أو يكون إلى نهاية ألن  جميع المنفعة  إما أن يكون على استيفاء  العقد  ألن 

المدة، ولم يقطع على أيهما.المدة، ولم يقطع على أيهما.
يوجب  الوقت  ذكر  ألن  مجهول؛  عليه  «المعقود  المرغيناني:  قال  يوجب   الوقت  ذكر  ألن  مجهول؛  عليه  «المعقود  المرغيناني:  قال   
ا عليه،  ا عليها، وذكر العمل يوجب كونه معقودً ا عليه، كون المنفعة معقودً ا عليها، وذكر العمل يوجب كونه معقودً كون المنفعة معقودً
وال ترجيح، ونفع المستأجر في الثاني ونفع األجير في األول فيفضي وال ترجيح، ونفع المستأجر في الثاني ونفع األجير في األول فيفضي 

إلى إلى المنازعة»المنازعة»(٧).

المبسوط للسرخسي ١١٣١١٣/١٦١٦. المبسوط للسرخسي    (١)
القوانين الفقهية ص١٨١١٨١. القوانين الفقهية ص   (٢)
السراج الوهاج ص٢٩٠٢٩٠. السراج الوهاج ص   (٣)

 ، ،٩٠٩٠/٥ والمبدع  والمبدع ،   ،٤٥٤٥/٦ للمرداوي  واإلنصاف  للمرداوي ،  واإلنصاف   ،١١١١/٤ القناع  وكشاف  القناع ،  وكشاف   ،٢١٢١/٦ المغني  المغني    (٤)
ومنار السبيل ومنار السبيل ٣٨٦٣٨٦/١.
المبسوط ١١٣١١٣/١٦١٦. .  المبسوط    (٥)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٦)
الهداية شرح البداية ٢٤٢٢٤٢/٣. الهداية شرح البداية    (٧)



٤٠٦٤٠٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

أن الجمع بين المدة والعمل يفضي للغرر، قال ابن قدامة: «فإذا جمع بين  أن الجمع بين المدة والعمل يفضي للغرر، قال ابن قدامة: «فإذا جمع بين -   -٢
تقدير المدة والعمل فربما عمله قبل المدة، فإن قلنا: يلزمه العمل في بقية تقدير المدة والعمل فربما عمله قبل المدة، فإن قلنا: يلزمه العمل في بقية 
المدة فقد لزمه من العمل أكثر من المعقود عليه، وإن قلنا: ال يلزمه فقد المدة فقد لزمه من العمل أكثر من المعقود عليه، وإن قلنا: ال يلزمه فقد 
خال بعض المدة من العمل، فإن انقضت المدة قبل عمله فألزمناه إتمام خال بعض المدة من العمل، فإن انقضت المدة قبل عمله فألزمناه إتمام 
العمل، فقد لزمه العمل في غير المدة المعقود عليها، وإن قلنا: ال يلزمه العمل، فقد لزمه العمل في غير المدة المعقود عليها، وإن قلنا: ال يلزمه 

العمل فما أتى بالمعقود عليه من العمل»العمل فما أتى بالمعقود عليه من العمل»(١).
القول الثانيالقول الثاني: يصح الجمع بينهما، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن : يصح الجمع بينهما، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن - - 

من الحنفية، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.من الحنفية، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

أن تصحيح العقود واجب ما أمكن، وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس  أن تصحيح العقود واجب ما أمكن، وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس    
األجر  يستحق  العمل  من  وفرغ  يحل  لم  فإذا  للتعجيل،  الوقت  وذكر  األجر العمل،  يستحق  العمل  من  وفرغ  يحل  لم  فإذا  للتعجيل،  الوقت  وذكر  العمل، 
انتهائها؛  بعد  ولو  يعمله  أن  فعليه  العمل،  فراغ  قبل  المدة  مضت  وإذا  انتهائها؛ .  بعد  ولو  يعمله  أن  فعليه  العمل،  فراغ  قبل  المدة  مضت  وإذا  كلهكله(٢). 

ألن المعقود عليه هو العمل، فيلزمه الفراغ منه ولو بعد انتهاء المدة.ألن المعقود عليه هو العمل، فيلزمه الفراغ منه ولو بعد انتهاء المدة.
الترجيح: الترجيح:   

الراجح هو القول الثاني، وهو جواز الجمع بين المدة والعمل، إذا كانت المدة الراجح هو القول الثاني، وهو جواز الجمع بين المدة والعمل، إذا كانت المدة   
للتعجيل فقطللتعجيل فقط(٣)، وأن يكون المقصود من العقد هو العمل ال الوقت، وإنما شرط ، وأن يكون المقصود من العقد هو العمل ال الوقت، وإنما شرط 

الوقت لسرعة اإلنجازالوقت لسرعة اإلنجاز(٤).
المغني ٣٧٥٣٧٥/٦، وينظر: اإلنصاف ، وينظر: اإلنصاف ٣٤٣٤/٦، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٢٨١٢٨١/٥. المغني    (١)

الجامع الصغير للشيباني ٤٤٠٤٤٠/١، والعناية شرح الهداية للعيني ، والعناية شرح الهداية للعيني ٥٢٥٢/٨، والمغني ، والمغني ٣٧٦٣٧٦/٦. الجامع الصغير للشيباني    (٢)
ينظر: نهاية المحتاج ٢٨٢٢٨٢/٥. .  ينظر: نهاية المحتاج    (٣)

وبه صدرت فتو من مركز الفتو بالشبكة اإلسالمية، جاء في السؤال: ما رأيكم في بطاقة  وبه صدرت فتو من مركز الفتو بالشبكة اإلسالمية، جاء في السؤال: ما رأيكم في بطاقة    (٤)
 = =االتصاالت «ســـوا» المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين، ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ االتصاالت «ســـوا» المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين، ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ 
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

ا دون مقابل أو فائدة؛ فائدة؛  وعلى هذا فإن الشركة ال يمكنها إتاحة خدمات االتصال مطلقً ا دون مقابل أو   وعلى هذا فإن الشركة ال يمكنها إتاحة خدمات االتصال مطلقً  
ألن فيه تكلفة، وعدم استخدام البطاقة من قبل العميل حتى ينتهي وقتها تفريط منه ألن فيه تكلفة، وعدم استخدام البطاقة من قبل العميل حتى ينتهي وقتها تفريط منه 
ال تتحمله الشركة، وهذا مثل إجارة دابة لمدة شهر، ثم لم يستعملها المستأجر، ال تتحمله الشركة، وهذا مثل إجارة دابة لمدة شهر، ثم لم يستعملها المستأجر، 

وقد كانت عنده مدة الشهر، فال شيء يلزم صاحبها.وقد كانت عنده مدة الشهر، فال شيء يلزم صاحبها.
جاء في أحد بنود العقد: أنه ليس للعميل أية حقوق ملكية في هذا الرقم وتقوم شركة  جاء في أحد بنود العقد: أنه ليس للعميل أية حقوق ملكية في هذا الرقم وتقوم شركة   ثانيًا:ثانيًا: 
للشركة. للشركة.  ملكًا  يظل  بل  يملكه،  وال  العميل  الستخدام  رقم  بتخصيص  ملكًا (بتلكو)  يظل  بل  يملكه،  وال  العميل  الستخدام  رقم  بتخصيص  (بتلكو) 

ا لما ال يملكه؟  ا لما ال يملكه؟ العميل قد يبيعه على آخر، فهل يكون بيعً ولكن ولكن العميل قد يبيعه على آخر، فهل يكون بيعً
والله يحفظكم. الجواب: الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه  والله يحفظكم. الجواب: الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله =   =
وهيئة  البطاقة  هذه  مشتري  بين  الجائزة  اإلجارة  عقود  من  عقد  البطاقة  فهذه  بعد؛  وهيئة أما  البطاقة  هذه  مشتري  بين  الجائزة  اإلجارة  عقود  من  عقد  البطاقة  فهذه  بعد؛  أما 
هاتفي  اتصال  في  الهيئة  هذه  خطوط  بأحد  االنتفاع  من  المشتري  به  يتمكن  هاتفي االتصاالت،  اتصال  في  الهيئة  هذه  خطوط  بأحد  االنتفاع  من  المشتري  به  يتمكن  االتصاالت، 
يختلف زمنه باختالف الجهة التي يراد االتصال بها، على أن يتم إجراء االتصال الهاتفي يختلف زمنه باختالف الجهة التي يراد االتصال بها، على أن يتم إجراء االتصال الهاتفي 
- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية  - فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية خالل شهرين -مثالً خالل شهرين -مثالً
خالله  من  تم  الذي  الخط  أن  ذلك  على  يشكل  وقد  مضيها،  بعد  االنتفاع  في  حقه  خالله سقط  من  تم  الذي  الخط  أن  ذلك  على  يشكل  وقد  مضيها،  بعد  االنتفاع  في  حقه  سقط 
االنتفاع غير محدد مسبقًا، ولكن في الحقيقة ال إشكال؛ ألن هذا من قبيل إجارة المشاع، االنتفاع غير محدد مسبقًا، ولكن في الحقيقة ال إشكال؛ ألن هذا من قبيل إجارة المشاع، 
وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قول ألحمد؛ ألن المشاع وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قول ألحمد؛ ألن المشاع 
مقدور على االنتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية؛ بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات مقدور على االنتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية؛ بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات 
في استيفاء منفعة االتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله في استيفاء منفعة االتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى تعالى 
في قصة نبي الله صالح وقومه: في قصة نبي الله صالح وقومه: نث   !   "   #   $   %&   '   )   (   *   مث [القمر/ [القمر/ ٢٨٢٨]. . 
كانوا  أنهم  وغيره  أحمد  مسند  في  وثبت  بنصه،  الزمنية  المهايأة  جواز  على  يدل  كانوا فهذا  أنهم  وغيره  أحمد  مسند  في  وثبت  بنصه،  الزمنية  المهايأة  جواز  على  يدل  فهذا 
ا على  ا على بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثالثة على بعير، وهذا يدل أيضً يوم يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثالثة على بعير، وهذا يدل أيضً
ا كون المشتري لهذه  ا كون المشتري لهذه جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة، وال يشكل على الجواز أيضً جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة، وال يشكل على الجواز أيضً
عدم  ألن  معينة؛  زمنية  مدة  خالل  منفعتها  يستوف  لم  إذا  االنتفاع  في  حقه  يسقط  عدم البطاقة  ألن  معينة؛  زمنية  مدة  خالل  منفعتها  يستوف  لم  إذا  االنتفاع  في  حقه  يسقط  البطاقة 
زمنية،  لفترة  ليسكنها  شقة  أو  غرفة  له  أجر  لو  كما  منه،  تفريط  الفترة  هذه  في  زمنية، انتفاعه  لفترة  ليسكنها  شقة  أو  غرفة  له  أجر  لو  كما  منه،  تفريط  الفترة  هذه  في  انتفاعه 
فإذا فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه، وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه، وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم 
الشبكة   فتاو موقع  أعلم،  والله  الشريعة.  منه  تمنع  ال  هذا  ومثل  شرعي،  محظور  الشبكة دون   فتاو موقع  أعلم،  والله  الشريعة.  منه  تمنع  ال  هذا  ومثل  شرعي،  محظور  دون 

.http: //www.islamweb.net/ramadanhttp: //www.islamweb.net/ramadan (إسالم ويب) اإلسالمية (إسالم ويب) اإلسالمية
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الجوابالجواب: : 
االختصاص  حق  له  يثبت  لكن  الرقم  يملك  لم  وإن  (العميل)  المستأجر  إن  االختصاص   حق  له  يثبت  لكن  الرقم  يملك  لم  وإن  (العميل)  المستأجر  إن   
بيعه  له  يجيز  واالختصاص  االستيفاء،  من  وتمكينه  باسمه  تسجيله  بيعه بمجرد  له  يجيز  واالختصاص  االستيفاء،  من  وتمكينه  باسمه  تسجيله  بمجرد 

وإجارته. وإجارته. 
له  يجوز  حتى  االختصاص  حق  فيها  للمستأجر  ثبت  له : «فإنه  يجوز  حتى  االختصاص  حق  فيها  للمستأجر  ثبت  : «فإنه  النووي  قال  النووي   قال   
إجارتها، ولو أراد المؤجر إبدالها فهل له ذلك دون إذن المستأجر؟ وجهان أصحهما إجارتها، ولو أراد المؤجر إبدالها فهل له ذلك دون إذن المستأجر؟ وجهان أصحهما 
عند الجمهور المنع؛ لما فيها من حق المستأجر ... وفيه دليل على أن القبض يفيد عند الجمهور المنع؛ لما فيها من حق المستأجر ... وفيه دليل على أن القبض يفيد 

تعلق حق المستأجر بالعين، فيمتنع اإلبدال دون رضاه»تعلق حق المستأجر بالعين، فيمتنع اإلبدال دون رضاه»(١).
: «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة فإن كان : «ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة فإن كان  وقال  وقال    
قبل أن يتسلم دابة لم يجز، ألنه اعتياض عن المسلم فيه، وإن كان بعد التسليم قبل أن يتسلم دابة لم يجز، ألنه اعتياض عن المسلم فيه، وإن كان بعد التسليم 

جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين، هكذا قاله األئمة»جاز؛ ألن هذا االعتياض عن حق في عين، هكذا قاله األئمة»(٢).
فمما سبق يتبينفمما سبق يتبين: أن المستأجر (العميل) يجوز له التصرف فيه، كالعين المعينة : أن المستأجر (العميل) يجوز له التصرف فيه، كالعين المعينة   

لحق االختصاص.لحق االختصاص.
وجـاء فـي أحد البنـود: أن لشـركة بتلكو الحـق المطلق في تغييـر المواصفات  وجـاء فـي أحد البنـود: أن لشـركة بتلكو الحـق المطلق في تغييـر المواصفات :  ثالثًاثالثًا: 
الفنيـة للخدمة، بشـرط أال تؤثـر هذه التغييرات وبشـكل جوهـري على جوهر الفنيـة للخدمة، بشـرط أال تؤثـر هذه التغييرات وبشـكل جوهـري على جوهر 

الخدمة. أداء  الخدمة.أو  أداء  أو 
ـا كامالً خالل  فالمقصـود مـن عقد اإلجارة أن ينتفع المسـتأجر مـن العين انتفاعً ـا كامالً خالل   فالمقصـود مـن عقد اإلجارة أن ينتفع المسـتأجر مـن العين انتفاعً  
ـا ال يضر  ـا ال يضر مـدة العقـد، وهـذا ال يمنـع حـق المؤجر فـي التصرف فـي عينه تصرفً مـدة العقـد، وهـذا ال يمنـع حـق المؤجر فـي التصرف فـي عينه تصرفً

بالعين.  المسـتأجر  بالعين. بانتفـاع  المسـتأجر  بانتفـاع 
روضة الطالبين ٢٢٤٢٢٤/٥. روضة الطالبين    (١)

المصدر السابق.  المصدر السابق.    (٢)
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

وقد تكلم الفقهاء عن مسألة تصرف المؤجر في العين المؤجرة ببيع على غير  وقد تكلم الفقهاء عن مسألة تصرف المؤجر في العين المؤجرة ببيع على غير    
المستأجر، واختلفوا فيها على ثالثة أقوال: المستأجر، واختلفوا فيها على ثالثة أقوال: 

به - -  تنفسخ  وال  المستأجر  لغير  المؤجرة  العين  بيع  يصح  أنه  به :  تنفسخ  وال  المستأجر  لغير  المؤجرة  العين  بيع  يصح  أنه  األول:  األولالقول  القول 
عند  المذهب  وهو  عند ،  المذهب  وهو  الشافعية(٢)،  وأكثر  الشافعية،  وأكثر  المالكية(١)،  ذهب  وإليه  المالكيةاإلجارة.  ذهب  وإليه  اإلجارة. 

الحنابلةالحنابلة(٣). . 
واستدلوا:واستدلوا:

على  العقد  وثبوت  لها،  مالك  والمؤجر  العين  على  وارد  البيع  بأن  على -  العقد  وثبوت  لها،  مالك  والمؤجر  العين  على  وارد  البيع  بأن   -١ 
ة المزوجة، فكما يجوز بيعها  ا على األمَ ة المزوجة، فكما يجوز بيعها المنفعة ال يمنع بيع الرقبة؛ قياسً ا على األمَ المنفعة ال يمنع بيع الرقبة؛ قياسً

مع استحقاق منفعة بضعها للزوج فكذلك هنامع استحقاق منفعة بضعها للزوج فكذلك هنا(٤). . 
أنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر؛ ألن المشتري إنما يتسلمها بعد  أنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر؛ ألن المشتري إنما يتسلمها بعد -   -٢

انقضاء مدة اإلجارة، وكل تصرف ال يمنع حق المستأجر ال يُمنعانقضاء مدة اإلجارة، وكل تصرف ال يمنع حق المستأجر ال يُمنع(٥).
ا. وإليه ذهب - -  ا. وإليه ذهب : أنه ال يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر مطلقً القول الثانيالقول الثاني: أنه ال يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر مطلقً

الحنفية في قول عندهمالحنفية في قول عندهم(٦). وهو وجه عند الشافعية وعند الحنابلة. وهو وجه عند الشافعية وعند الحنابلة(٧).
ينظر: المدونة ٤٦٦٤٦٦/٤، والتفريع البن جالب ، والتفريع البن جالب ١٨٨١٨٨/٢، والكافي البن عبد البر ، والكافي البن عبد البر ٧٤٨٧٤٨/٢، ،  ينظر: المدونة    (١)

والمعونة والمعونة ١١٠٦١١٠٦/٢، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل ٤٠٨٤٠٨/٥. . 
وشرح  وشرح ،   ،٢٥٥٢٥٥/٥ الطالبين  وروضة  الطالبين ،  وروضة   ،٢٣٩٢٣٩/١ والوجيز  والوجيز ،   ،٤٠٣٤٠٣/٧ الكبير  الحاوي  ينظر:  الكبير   الحاوي  ينظر:   (٢)

روض الطالب روض الطالب ٤٣٥٤٣٥/٢. . 
وإعالم  وإعالم ،   ،٢١٥٢١٥/٢ والمقنع  والمقنع ،   ،٦٩٦٩/٦ واإلنصاف  واإلنصاف ،   ،١٨١١٨١/١ الخطاب  ألبي  الهداية  ينظر:  الخطاب   ألبي  الهداية  ينظر:   (٣)

الموقعين الموقعين ٣٥٩٣٥٩/١. . 
ينظر: المعونة ١١٠٦١١٠٦/٢، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٦٠٣٦٠/٢. .  ينظر: المعونة    (٤)

ينظر: المعونة ١١٠٦١١٠٦/٢. .  ينظر: المعونة    (٥)
ينظر: تحفة الفقهاء ٤٩٤٩/٢، وبدائع الصنائع ، وبدائع الصنائع ٢٠٧٢٠٧/٤. .  ينظر: تحفة الفقهاء    (٦)

ينظر: الوجيز ٢٣٩٢٣٩/١، ، ٢٤٠٢٤٠، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ٣٦٠٣٦٠/٢، واإلنصاف ، واإلنصاف ٦٨٦٨/٦. .  ينظر: الوجيز    (٧)
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واستدلواواستدلوا: بأن يد المستأجر مانعة من تسليم العين المؤجرة.: بأن يد المستأجر مانعة من تسليم العين المؤجرة.
القول الثالثالقول الثالث: أن البيع جائز غير الزم، ويتوقف اللزوم على إذن المستأجر. : أن البيع جائز غير الزم، ويتوقف اللزوم على إذن المستأجر. - - 

وهو المذهب عند الحنفيةوهو المذهب عند الحنفية(١).
ولعلهم راعوا الجانبين كما قال الكاساني: «ولنا: أن البائع غير قادر على  ولعلهم راعوا الجانبين كما قال الكاساني: «ولنا: أن البائع غير قادر على    

تسليمه».تسليمه».
والراجح - والله أعلم - هو القول األول، وهو جواز تصرف المؤجر في العين  - والله أعلم - هو القول األول، وهو جواز تصرف المؤجر في العين  والراجح   

المؤجرة بشرط أال يؤثر على المستأجر.المؤجرة بشرط أال يؤثر على المستأجر.
وهكذا فإن شــركة بتلكو لها حق التصرف بما ال يتعارض مع حق المستأجر، وهكذا فإن شــركة بتلكو لها حق التصرف بما ال يتعارض مع حق المستأجر، 

إال بإذنه، كما جاء في البند.إال بإذنه، كما جاء في البند.
ا في ذمة  ا دقيقً ا في ذمة ومما ســبق يتبين أن هذا العقد إجارة على منافع موصوفة وصفً ا دقيقً ومما ســبق يتبين أن هذا العقد إجارة على منافع موصوفة وصفً
الشركة، وقد اســتجمع العقد كافة شــروط وأركان عقد اإلجارة الموصوفة بالذمة، الشركة، وقد اســتجمع العقد كافة شــروط وأركان عقد اإلجارة الموصوفة بالذمة، 

فالذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - صحة ذلك العقد.فالذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب - صحة ذلك العقد.

ينظر: بدائع الصنائع ٢٠٧٢٠٧/٤، وتحفة الفقهاء ، وتحفة الفقهاء ٤٧٤٧/٢، ومختصر الطحاوي ص، ومختصر الطحاوي ص١٣٠١٣٠، ، ١٣١١٣١. .  ينظر: بدائع الصنائع    (١)



(B.O.T)(B.O.T) عقود البناء والتشغيل ثم التمليك عقود البناء والتشغيل ثم التمليك

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: تعريف عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.: تعريف عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.- - 
إجارة - -  بعقد  التمليك  ثم  والتشغيل  البناء  عقود  عالقة  إجارة :  بعقد  التمليك  ثم  والتشغيل  البناء  عقود  عالقة  الثاني:  الثانيالمبحث  المبحث 

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 



٤١٢٤١٢



٤١٣٤١٣

تعريف عقود البناء والتشغيل ثم التمليكتعريف عقود البناء والتشغيل ثم التمليك

تنوعت تعريفات المعاصرين لعقد البناء والتشغيل ثم التمليك فمنها:تنوعت تعريفات المعاصرين لعقد البناء والتشغيل ثم التمليك فمنها:
من  شكل  بأنه:  (األنيسترال)  النموذجي  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة  عرفته  من -  شكل  بأنه:  (األنيسترال)  النموذجي  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة  عرفته   -١
أحدَ  الزمن،  من  لفترة  ما،  حكومةٌ  بمقتضاه  تَمنح  المشاريع  تمويل  أحدَ أشكال  الزمن،  من  لفترة  ما،  حكومةٌ  بمقتضاه  تَمنح  المشاريع  تمويل  أشكال 
معين،  مشروع  لتنفيذ  ا  امتيازً المشروع»  «شركة  ويدعى  المالية،  معين، االتحادات  مشروع  لتنفيذ  ا  امتيازً المشروع»  «شركة  ويدعى  المالية،  االتحادات 
وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات فتسترد وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات فتسترد 
وفي  تجاريا،  واستثماره  المشروع،  تشغيل  من  ا  أرباحً وتحقق  البناء  وفي تكاليف  تجاريا،  واستثماره  المشروع،  تشغيل  من  ا  أرباحً وتحقق  البناء  تكاليف 

نهاية مدة االمتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومةنهاية مدة االمتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة(١).
وعرفته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (unidounido) بأنه: اتفاق تعاقدي  بأنه: اتفاق تعاقدي  وعرفته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية -   -٢
يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق األساسية يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق األساسية 
في الدولة، بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل في الدولة، بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل 
والصيانة لهذا المرفق خالل فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم والصيانة لهذا المرفق خالل فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم 
من  الشخص  ذلك  لتمكين   ... المرفق  هذا  من  المنتفعين  على  من مناسبة  الشخص  ذلك  لتمكين   ... المرفق  هذا  من  المنتفعين  على  مناسبة 
باإلضافة  والصيانة،  التشغيل  ومصاريف  استثمرها  التي  األموال  باإلضافة استرجاع  والصيانة،  التشغيل  ومصاريف  استثمرها  التي  األموال  استرجاع 
إلى عائد مناسب على االستثمار، وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور إلى عائد مناسب على االستثمار، وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور 
طريق  عن  اختياره  يتم  جديد  شخص  إلى  أو  الحكومة  إلى  المرفق  طريق بإعادة  عن  اختياره  يتم  جديد  شخص  إلى  أو  الحكومة  إلى  المرفق  بإعادة 

عقد B.O.TB.O.T إللياس ناصيف ص إللياس ناصيف ص٨١٨١-٨٢٨٢. عقد    (١)



٤١٤٤١٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الممارسة العامةالممارسة العامة(١). . 
ويؤخذ على التعريفين: ويؤخذ على التعريفين:   

التطويل مع إمكان االختصار. التطويل مع إمكان االختصار.أ-  أ- 
أنهما جعال عقد (البوت) خاصا بالمشاريع الحكومية، وهذا صحيح  أنهما جعال عقد (البوت) خاصا بالمشاريع الحكومية، وهذا صحيح ب-  ب- 
من جهة أن هذه العقود أنشئت ألجل الغرض الحكومي، ولكن في من جهة أن هذه العقود أنشئت ألجل الغرض الحكومي، ولكن في 
تلك  استخدام  في  واألفراد  بل  الشركات،  توسعت  األخيرة  تلك اآلونة  استخدام  في  واألفراد  بل  الشركات،  توسعت  األخيرة  اآلونة 

العقودالعقود(٢).
أن التعريف األول جعله من باب التمويل ونظر لنتائج العقد، ونتائج العقد  أن التعريف األول جعله من باب التمويل ونظر لنتائج العقد، ونتائج العقد ج-  ج- 
ليست من صلبه وماهيته، والثاني جعله من االتفاق التعاقدي ونظر العتبار ليست من صلبه وماهيته، والثاني جعله من االتفاق التعاقدي ونظر العتبار 
بدايته. وكذلك في التعريف الثاني عبارة: (اتفاق تعاقدي) وتعريف العقد بدايته. وكذلك في التعريف الثاني عبارة: (اتفاق تعاقدي) وتعريف العقد 

بالتعاقد فيه دوربالتعاقد فيه دور(٣).
هو عقد مالي يتكفل المتعاقد بإقامة مشروع، واإلنفاق عليه، وتشغيله وصيانته  هو عقد مالي يتكفل المتعاقد بإقامة مشروع، واإلنفاق عليه، وتشغيله وصيانته -   -٣
لمدة محدودة ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم تسليمه ألصحابه دون لمدة محدودة ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم تسليمه ألصحابه دون 

عوضعوض(٤).
التعريف المختارالتعريف المختار: اتفاق بين طرفين يتكفل أحدهما بإقامة مشروع على أرض : اتفاق بين طرفين يتكفل أحدهما بإقامة مشروع على أرض   - -٤
يملكها الطرف اآلخر، ويتعهد باإلنفاق عليه، وتشغيله وصيانته لمدة محدودة، يملكها الطرف اآلخر، ويتعهد باإلنفاق عليه، وتشغيله وصيانته لمدة محدودة، 

ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم يسلمه ألصحابه دون عوض.ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم يسلمه ألصحابه دون عوض.
دليل منظمة اليونيدو ص٢٨٨٢٨٨. دليل منظمة اليونيدو ص   (١)

العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار للصكوك اإلسالمية. د. خالد الرشود ص٨١٨١. العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار للصكوك اإلسالمية. د. خالد الرشود ص   (٢)
المصدر السابق. المصدر السابق.   (٣)

.http;//moc. gov.kh/laws _regulation/ank-bot.htmhttp;//moc. gov.kh/laws _regulation/ank-bot.htm :ينظر ينظر:    (٤)



٤١٥٤١٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

توصيف العقد:توصيف العقد:
يمكــن توصيفه بشــكل إجمالي بأنــه: اتفاق بيــن طرفين، يتكفــل فيه أحد يمكــن توصيفه بشــكل إجمالي بأنــه: اتفاق بيــن طرفين، يتكفــل فيه أحد 
المتعاقدين (القطاع الخاص يتعهد للقطاع العام، أو لقطاع خاص آخر) بإقامة مشروع المتعاقدين (القطاع الخاص يتعهد للقطاع العام، أو لقطاع خاص آخر) بإقامة مشروع 
بكافة متطلباته؛ من إنشــاء وتشــغيل وصيانة لمدة محدودة، يسترد خالل تلك المدة بكافة متطلباته؛ من إنشــاء وتشــغيل وصيانة لمدة محدودة، يسترد خالل تلك المدة 
مصاريف إقامة المشروع، وأرباحه المفترضة من تأجير مرافق المشروع على الناس، مصاريف إقامة المشروع، وأرباحه المفترضة من تأجير مرافق المشروع على الناس، 

ثم بعد تلك المدة يسلمه لصاحبه كامالً من دون مطالبة بعوض.ثم بعد تلك المدة يسلمه لصاحبه كامالً من دون مطالبة بعوض.
مثالهمثاله: مشــروع قناة السويس قامت به شــركة إنجليزية على أساس فتح القناة : مشــروع قناة السويس قامت به شــركة إنجليزية على أساس فتح القناة 

ا ثم تعود بعدها للحكومة. ا ثم تعود بعدها للحكومة.وبناء مرافقها وتشغيلها مدة تسعة وتسعين عامً وبناء مرافقها وتشغيلها مدة تسعة وتسعين عامً
ومن الدول التي أجرت هذا العقد في إنجاز مشاريعها: الهند، كرواتيا، اليابان، ومن الدول التي أجرت هذا العقد في إنجاز مشاريعها: الهند، كرواتيا، اليابان، 

تايوان، الجمهورية الصينية، ماليزيا، الفلبين، وهنج كنج.تايوان، الجمهورية الصينية، ماليزيا، الفلبين، وهنج كنج.
 (b.o.o.tb.o.o.t) :وبعض الدول مثل كندا، أســتراليا، نيوزيلندا يســتعملون مصطلح: وبعض الدول مثل كندا، أســتراليا، نيوزيلندا يســتعملون مصطلح
ويعني هذا النوع من العقود أن تتولى الدولة نفســها إدارة المشــروع، وهي اختصار: ويعني هذا النوع من العقود أن تتولى الدولة نفســها إدارة المشــروع، وهي اختصار: 
(build - own - operate -transferbuild - own - operate -transfer)؛ لهذا فإن شرط تحويل المشروع إلى الحكومة ؛ لهذا فإن شرط تحويل المشروع إلى الحكومة 

في نهاية العقد محذوف من االتفاقات منذ البدايةفي نهاية العقد محذوف من االتفاقات منذ البداية(١).
ا صورةً قريبة منه كما جاء في كتب المالكية: ف الفقهاءُ قديمً ا صورةً قريبة منه كما جاء في كتب المالكية:وقد عرَ ف الفقهاءُ قديمً وقد عرَ

صتــك(٢) هذه أبنيها  هذه أبنيها  رْ صتــك: قال ابن القاســم في رجل قال لرجل: أعطني عَ رْ «مســألةمســألة: قال ابن القاســم في رجل قال لرجل: أعطني عَ
بعشرة دنانير، أو بما دخل فيها، على أن أسكنها في كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت بعشرة دنانير، أو بما دخل فيها، على أن أسكنها في كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت 

عقد البناء والتشغيل وإعادة التمليك. د. عبد الوهاب أبو سليمان صعقد البناء والتشغيل وإعادة التمليك. د. عبد الوهاب أبو سليمان ص٢.  (١)
العرصة: بفتح أوله وسكون ثانيه وصاد مهملة، الجوبة المتسعة ليس فيها بناء أو يراد بها ساحة  العرصة: بفتح أوله وسكون ثانيه وصاد مهملة، الجوبة المتسعة ليس فيها بناء أو يراد بها ساحة    (٢)
الدار وسميت العتراص الصبيان فيها أي للعبهم فيها، وبالمدينة عرصتان بعقيق المدينة قاله الدار وسميت العتراص الصبيان فيها أي للعبهم فيها، وبالمدينة عرصتان بعقيق المدينة قاله 

األصمعي. معجم البلدان األصمعي. معجم البلدان ١٠١١٠١/٤.



٤١٦٤١٦

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

فيها وأصلحت ؟ قال: إن سمى عدة ما يبنيها به، وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائز، فيها وأصلحت ؟ قال: إن سمى عدة ما يبنيها به، وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائز، 
وإن لم يسم فال خير فيه»وإن لم يسم فال خير فيه»(١).

 (B.O.TB.O.T) فهذا النقل من ابن القاسم وغيره في مذهب المالكية اشتمل على عقد فهذا النقل من ابن القاسم وغيره في مذهب المالكية اشتمل على عقد
صة، وأخذ األجرة من المستخدمين المنتفعين  رْ صة، وأخذ األجرة من المستخدمين المنتفعين  بمثابة بناء العَ رْ فالبناء في عقد فالبناء في عقد (B.O.TB.O.T) بمثابة بناء العَ
صة مقابل بنائها، وهو أجرة البناء، واسترداد رأس  رْ صة مقابل بنائها، وهو أجرة البناء، واسترداد رأس بالمشــروع بمثابة الســكن في العَ رْ بالمشــروع بمثابة الســكن في العَ

صة، مقابل بنائها.  رْ صة، مقابل بنائها. مال المشروع واألرباح المتوقعة منه بمثابة انتفاع ساكن العَ رْ مال المشروع واألرباح المتوقعة منه بمثابة انتفاع ساكن العَ
فاألرض يستأجرها طرف آخر يقوم بإقامة المشروع على وصف متفق عليه بين فاألرض يستأجرها طرف آخر يقوم بإقامة المشروع على وصف متفق عليه بين 
الطرفين، وتكون أجرته بأن يســتفيد من عائد المشروع لمدة معينة، ثم يرد المشروع الطرفين، وتكون أجرته بأن يســتفيد من عائد المشروع لمدة معينة، ثم يرد المشروع 

لصاحبه (الطرف األول) بانتهاء المدة.لصاحبه (الطرف األول) بانتهاء المدة.
احلاجة لتلك العقود:احلاجة لتلك العقود:

كانــت الحكومات تتكفل بكافة المشــاريع وتمويلها وتشــغيلها، وكان هذا كانــت الحكومات تتكفل بكافة المشــاريع وتمويلها وتشــغيلها، وكان هذا 
يرهق كاهلها؛ ألنها المصدر الوحيد لتقديم المشــاريع والخدمات العامة، وتمويلها، يرهق كاهلها؛ ألنها المصدر الوحيد لتقديم المشــاريع والخدمات العامة، وتمويلها، 
فصارت الحاجة ماســة لهذه العقود - ال سيما مع فقر كثير من الحكومات - فجاءت فصارت الحاجة ماســة لهذه العقود - ال سيما مع فقر كثير من الحكومات - فجاءت 
ا إلقامة المشروعات الضخمة، ودفع عجلة  ا إلقامة المشروعات الضخمة، ودفع عجلة هذه العقود بديالً مناسبًا ومموالً مســاندً هذه العقود بديالً مناسبًا ومموالً مســاندً

التطور والبناء لد تلك الحكومات.التطور والبناء لد تلك الحكومات.
ا،  ا، وهذا العقد هو صيغة تمويلية، غالبًا ما تكون مدة التشغيل فيه عشرين عامً وهذا العقد هو صيغة تمويلية، غالبًا ما تكون مدة التشغيل فيه عشرين عامً
ا، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تعود الملكية لصاحب المشــروع  ا، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تعود الملكية لصاحب المشــروع أو ثالثيــن عامً أو ثالثيــن عامً
ســواء من القطاع الخــاص، أو القطاع العام، من دون عــوض ويكون أجر القائم ســواء من القطاع الخــاص، أو القطاع العام، من دون عــوض ويكون أجر القائم 

بالمشروع هو ما استفاده من تأجير مشروعه على المستفيدين منه تلك الفترةبالمشروع هو ما استفاده من تأجير مشروعه على المستفيدين منه تلك الفترة(٢).
البيان والتحصيل البن رشد ١٧١٧/٩. البيان والتحصيل البن رشد    (١)

.http;//en.WIKIPEDIa.org/WIKI/BUILD-OPERATE-TRANSFER, P1http;//en.WIKIPEDIa.org/WIKI/BUILD-OPERATE-TRANSFER, P1 :ينظر ينظر:    (٢)
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العقود املشاهبة:العقود املشاهبة:
تم تطوير صيغ هذا العقد لصور كثيرة حســب حاجة الشــركات ونوع السلعة تم تطوير صيغ هذا العقد لصور كثيرة حســب حاجة الشــركات ونوع السلعة 
ا ومشــابهة هو عقد  ا ومشــابهة هو عقد وطبيعة المشــاريع وإمكانات األطراف، إال أن أكثر العقود تطبيقً وطبيعة المشــاريع وإمكانات األطراف، إال أن أكثر العقود تطبيقً

B.O.O.TB.O.O.T وفيما يلي تعريفه:  وفيما يلي تعريفه: 

 (Build Operate Ownership TransferBuild Operate Ownership Transfer) هو اختصار للمصطلــح الغربــي هو اختصار للمصطلــح الغربــي
وتعني: بناء، وتشــغيل، وتملك، ونقل الملكية، وال يفهم من مصطلح (تملك ونقل وتعني: بناء، وتشــغيل، وتملك، ونقل الملكية، وال يفهم من مصطلح (تملك ونقل 
الملكية) أن شركة المشــروع (الممول) تمتلك المشروع طوال فترة االتفاق، بل هو الملكية) أن شركة المشــروع (الممول) تمتلك المشروع طوال فترة االتفاق، بل هو 
ا عارضة كما سبق، إال أنه من الناحية  ا عارضة كما سبق، إال أنه من الناحية  تكون يد شركة المشروع عليه يدً كنظام كنظام (B.O.TB.O.T) تكون يد شركة المشروع عليه يدً
العمليــة فإن عقود العمليــة فإن عقود (B.O.O.TB.O.O.T) تعقد لمدة أطول من عقــود  تعقد لمدة أطول من عقــود (B.O.TB.O.T)، وغالبًا ما يلجأ ، وغالبًا ما يلجأ 
ا، لذا احتيــج فيها إلى المدة الطويلة  ا، لذا احتيــج فيها إلى المدة الطويلة إليها في المشــروعات التي يكون عائدها ضعيفً إليها في المشــروعات التي يكون عائدها ضعيفً
ليتمكن الممول من استعادة ما تكبده من نفقات، وتحقيق العائد المعقول، وفيما خال ليتمكن الممول من استعادة ما تكبده من نفقات، وتحقيق العائد المعقول، وفيما خال 

 . .(١)(B.O.TB.O.T) تتفق مع عقود  تتفق مع عقود (B.O.O.TB.O.O.T) ذلك؛ فإن عقود ذلك؛ فإن عقود
خصائص عقود البناء والتشغيل والصيانة:خصائص عقود البناء والتشغيل والصيانة:

تتميز عقود البناء والتشغيل والصيانة بعدة خصائص، منها:تتميز عقود البناء والتشغيل والصيانة بعدة خصائص، منها:
إقامـة المشـاريع الكبيـرة مـن دون تحمـل الـدول تكاليفهـا، فيلجـأ إلـى هـذا  إقامـة المشـاريع الكبيـرة مـن دون تحمـل الـدول تكاليفهـا، فيلجـأ إلـى هـذا -   -١
النـوع مـن العقـود غالبًـا الحكومـات والـدول إلقامة مشـاريعها الكبيـرة ذات النـوع مـن العقـود غالبًـا الحكومـات والـدول إلقامة مشـاريعها الكبيـرة ذات 
التكلفـة العاليـة التـي تعجـز ميزانيتهـا عـن تمويلها؛ أمثـال الخطوط السـريعة التكلفـة العاليـة التـي تعجـز ميزانيتهـا عـن تمويلها؛ أمثـال الخطوط السـريعة 
الطويلـة، والسـكك الحديديـة، وشـبكات الميـاه، والصرف الصحـي للمدن، الطويلـة، والسـكك الحديديـة، وشـبكات الميـاه، والصرف الصحـي للمدن، 
والكهرباء، والموانئ، وشـبكات االتصال، وتطوير اإلسـكان، والمستشفيات، والكهرباء، والموانئ، وشـبكات االتصال، وتطوير اإلسـكان، والمستشفيات، 
عقود البناء والتشغيل والتمليك. د. أحمد محمد البخيت، بحث مقدم لمجمع الفقه  عقود البناء والتشغيل والتمليك. د. أحمد محمد البخيت، بحث مقدم لمجمع الفقه    (١)

 . .١٩١٩ الدورة  الدورة اإلسالمي،  اإلسالمي، 
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والمـدارس، والمطـارات، وأماكـن السـياحة، والمـدن الجديـدة، ومحطـات والمـدارس، والمطـارات، وأماكـن السـياحة، والمـدن الجديـدة، ومحطـات 
توليـد الكهربـاء، والسـدود، والمصانـع، وغيرهـا مـن المشـاريع المدنيةتوليـد الكهربـاء، والسـدود، والمصانـع، وغيرهـا مـن المشـاريع المدنية(١).

فهذا النوع من العقود يعفي الدولة من التكاليف العالية الباهضة.فهذا النوع من العقود يعفي الدولة من التكاليف العالية الباهضة.
الخاص  القطاع  من  شركة  تختار  الحكومة  أن  بمعنى  امتيازي،  عقد  العقد  هذا  الخاص -  القطاع  من  شركة  تختار  الحكومة  أن  بمعنى  امتيازي،  عقد  العقد  هذا   -٢
مراحله؛  بجميع  التحتية  البنية  مشاريع  أحد  إقامة  بموجبه  تتولى  ا  امتيازً مراحله؛ فتعطيها  بجميع  التحتية  البنية  مشاريع  أحد  إقامة  بموجبه  تتولى  ا  امتيازً فتعطيها 
من تصميم، وتمويل، وإنشاء وتشغيل خالل فترة زمنية معينة؛ هي مدة االمتياز، من تصميم، وتمويل، وإنشاء وتشغيل خالل فترة زمنية معينة؛ هي مدة االمتياز، 
ا إذا استفادوا من خدمة المشروع خالل هذه المدة. ا إذا استفادوا من خدمة المشروع خالل هذه المدة.وتتقاضى من الجمهور رسومً وتتقاضى من الجمهور رسومً
بعد انتهاء فترة االمتياز تقوم الشركة المستثمرة بنقل إدارة المشروع للحكومة،  بعد انتهاء فترة االمتياز تقوم الشركة المستثمرة بنقل إدارة المشروع للحكومة، -   -٣
ويتعين أن تكون فترة االمتياز طويلة - نسبيا - بقدر يكفي لتغطية رأس المال ويتعين أن تكون فترة االمتياز طويلة - نسبيا - بقدر يكفي لتغطية رأس المال 

المستثمر في المشروع، ويحقق معدل ربح أو عائد مناسب للشركةالمستثمر في المشروع، ويحقق معدل ربح أو عائد مناسب للشركة(٢).
كثير من هذه الخدمات - التي تقدمها هذه المشروعات - ضرورية للمستهلك  كثير من هذه الخدمات - التي تقدمها هذه المشروعات - ضرورية للمستهلك -   -٤
على  ا  ضغطً يوجد  مما  وغيرها  والمياه،  والجسور،  والطرق،  الكهرباء،  على مثل:  ا  ضغطً يوجد  مما  وغيرها  والمياه،  والجسور،  والطرق،  الكهرباء،  مثل: 

هذه المشروعات.هذه المشروعات.
ا مرتفعة للقطاع الخاص؛ فقد أوضحت  يحقق االستثمار بـهذا األسلوب أرباحً ا مرتفعة للقطاع الخاص؛ فقد أوضحت -  يحقق االستثمار بـهذا األسلوب أرباحً  -٥
عوائد  يحقق  التحتية  البنية  مشاريع  في  االستثمار  أن  تطبيقية  دراسات  ة  عوائد عدّ يحقق  التحتية  البنية  مشاريع  في  االستثمار  أن  تطبيقية  دراسات  ة  عدّ

مرتفعة قد تصل في بعض الحاالت إلى مرتفعة قد تصل في بعض الحاالت إلى ٩٦٩٦%(٣).
الفقه  لمجمع  مقدم  بحث  سليمان،  أبو  الوهاب  عبد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود  الفقه   لمجمع  مقدم  بحث  سليمان،  أبو  الوهاب  عبد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود   (١)

اإلسالمي، الدورة اإلسالمي، الدورة ١٩١٩.
اإلسالمي،  الفقه  لمجمع  مقدم  بحث  الرشود،  خالد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود  اإلسالمي،   الفقه  لمجمع  مقدم  بحث  الرشود،  خالد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود   (٢)

الدورة الدورة ١٩١٩.
اإلسالمي،  الفقه  لمجمع  مقدم  بحث  الرشود،  خالد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود  اإلسالمي،   الفقه  لمجمع  مقدم  بحث  الرشود،  خالد  د.  والتمليك.  والتشغيل  البناء  عقود   (٣)

الدورة الدورة ١٩١٩. . 
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سلبيات تلك العقود:سلبيات تلك العقود:
تظهر لهذه العقود عدة سلبيات، منها:تظهر لهذه العقود عدة سلبيات، منها:

بالمباشرة  كان  سواء  العقد،  هذا  منظومة  في  األطراف  من  كبير  عدد  اشتراك  بالمباشرة -  كان  سواء  العقد،  هذا  منظومة  في  األطراف  من  كبير  عدد  اشتراك   -١
أو باالرتباط المباشر (الحكومة - شركاء المشروع - المقرضون - شركات أو باالرتباط المباشر (الحكومة - شركاء المشروع - المقرضون - شركات 
الجهات   - المال  رأس  مستثمرو   - المعدات  موردو   - والمقاوالت  الجهات البناء   - المال  رأس  مستثمرو   - المعدات  موردو   - والمقاوالت  البناء 

المشترية لمنتجات المشروع- مستخدمو تلك المنتجات).المشترية لمنتجات المشروع- مستخدمو تلك المنتجات).
الضغط على السيولة المتاحة في السوق المحلي، وترحيل عائدات االستثمار  الضغط على السيولة المتاحة في السوق المحلي، وترحيل عائدات االستثمار -   -٢
إلى خارج الدولة المضيفة؛ وذلك بأن يقوم المستثمر بتمويل المشروع داخليا إلى خارج الدولة المضيفة؛ وذلك بأن يقوم المستثمر بتمويل المشروع داخليا 
المحلية - -  السوق  في  أمواله  بضخ  يقوم  أن  دون  المحلية -  البنوك  طريق  المحلية عن  السوق  في  أمواله  بضخ  يقوم  أن  دون  المحلية -  البنوك  طريق  عن 
إلى  األرباح  يرحل  ثم  االستثمار  عائدات  من  البنوك  لهذه  بالسداد  إلى ويقوم  األرباح  يرحل  ثم  االستثمار  عائدات  من  البنوك  لهذه  بالسداد  ويقوم 
الخارج، فينتج عنه استهالك قدر كبير من السيولة المتاحة في السوق المحلية، الخارج، فينتج عنه استهالك قدر كبير من السيولة المتاحة في السوق المحلية، 

مما يؤدي إلى حالة من االنكماش االقتصادي. مما يؤدي إلى حالة من االنكماش االقتصادي. 
قد تبالغ الشركة صاحبة االمتياز في تكاليف الخدمة المنتجة، أو في احتساب  قد تبالغ الشركة صاحبة االمتياز في تكاليف الخدمة المنتجة، أو في احتساب -   -٣
تكاليف التمويل زيادةً عما هو متاح في الحاالت العادية فينعكس ذلك على تكاليف التمويل زيادةً عما هو متاح في الحاالت العادية فينعكس ذلك على 

أسعار الخدمة مما يمثل عبئًا إضافيا على المستهلكين. أسعار الخدمة مما يمثل عبئًا إضافيا على المستهلكين. 
عادةً ما ترتبط عقود (B.O.TB.O.T) بشروط االحتكار، التي تلتزم بها الدولة؛ إذ  بشروط االحتكار، التي تلتزم بها الدولة؛ إذ تشترط تشترط  عادةً ما ترتبط عقود -   -٤
شركة المشروع على الدولة تأمين االحتكار حتى تضمن سيطرتها على السوق شركة المشروع على الدولة تأمين االحتكار حتى تضمن سيطرتها على السوق 
على  ويترتب  أموال،  من  أنفقته  ما  السترداد  ا  تحقيقً منافستها؛  عدم  على وتضمن  ويترتب  أموال،  من  أنفقته  ما  السترداد  ا  تحقيقً منافستها؛  عدم  وتضمن 
ذلك ما يترتب على االحتكار من أضرار ومساوئ، وإذا لم يرتبط المشروع ذلك ما يترتب على االحتكار من أضرار ومساوئ، وإذا لم يرتبط المشروع 
وفي  المشروع،  يقدمها  التي  الخدمة  بشراء  غالبًا  تلتزم  الدولة  فإن  وفي باحتكار،  المشروع،  يقدمها  التي  الخدمة  بشراء  غالبًا  تلتزم  الدولة  فإن  باحتكار، 

كال األمرين ضرر.كال األمرين ضرر.
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طول مدة العقد وما قد ينتج عنها من حسنات في مصلحة المستثمر، وأضرار  طول مدة العقد وما قد ينتج عنها من حسنات في مصلحة المستثمر، وأضرار -   -٥
بمصلحة الدولة المانحة. بمصلحة الدولة المانحة. 

فإذا كانت شركة المشروع تلتزم في نهاية مدة العقد بإعادة نقل إدارته إلى الدولة  فإذا كانت شركة المشروع تلتزم في نهاية مدة العقد بإعادة نقل إدارته إلى الدولة    
ا، والعقد  ا، فتبلغ مثالً تسعة وتسعين عامً ا، والعقد المضيفة، فإن هذه المدة قد تطول كثيرً ا، فتبلغ مثالً تسعة وتسعين عامً المضيفة، فإن هذه المدة قد تطول كثيرً
م أجياالً متعاقبة بنتائج هذا العقد، وما ينتج عنه  لزِ م أجياالً متعاقبة بنتائج هذا العقد، وما ينتج عنه الذي يعقد لمثل هذه المدة يُ لزِ الذي يعقد لمثل هذه المدة يُ
وتحمل أبناء  المشروع،  الدولة من  استفادة  الملتزم تؤخر  المشروع، وتحمل أبناء من بدائل لمصلحة  الدولة من  استفادة  بدائل لمصلحة الملتزم تؤخر  من 
المجتمع هذه البدائل، وتضر بالمصالح االقتصادية العائدة للدولة، كما تضر المجتمع هذه البدائل، وتضر بالمصالح االقتصادية العائدة للدولة، كما تضر 

بمصالحها السياسيةبمصالحها السياسية(١).

القادر  لعبد  القادر   لعبد   B.O.TB.O.T مشاريع  مع  واالجتماعية  واالقتصادية  التجارية   الجدو دراسات  انظر:  مشاريع   مع  واالجتماعية  واالقتصادية  التجارية   الجدو دراسات  انظر:   (١)
وبحث  وبحث ،  ص١٥٥١٥٥-١٦٣١٦٣،  ناصيف  إللياس  ص  ناصيف  إللياس   B.O.TB.O.T وعقد  وعقد ،  ص٦٤٨٦٤٨،  عطية  القادر  عبد  صمحمد  عطية  القادر  عبد  محمد 
بعنوان: خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية لعبد بعنوان: خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية لعبد الرحيم الرحيم 
عبد الحميد الساعاتي صعبد الحميد الساعاتي ص١٤١٤، وندوة التعاون بين الحكومة والقطاع األهلي في تمويل ، وندوة التعاون بين الحكومة والقطاع األهلي في تمويل المشاريع المشاريع 

االقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، االقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، ٢ - -١٤٢٠١٤٢٠/٧/٤هـ، صهـ، ص٤٣٤٣. . 



٤٢١٤٢١

عالقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليكعالقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليك
بعقد إجارة الموصوف في الذمةبعقد إجارة الموصوف في الذمة

تظهر عالقة عقد البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف في الذمة تظهر عالقة عقد البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف في الذمة 
من خالل ذكر التكييف الفقهي للعقد ونظرة الباحثين له:من خالل ذكر التكييف الفقهي للعقد ونظرة الباحثين له:

وقد اختلفــت نظرة الباحثين لتلــك األنواع من العقود فــي تكييفها الفقهي، وقد اختلفــت نظرة الباحثين لتلــك األنواع من العقود فــي تكييفها الفقهي، 
ا، وآخرون جعلوها إجارة على عمل في  ا، وآخرون جعلوها إجارة على عمل في وتنوعت طرائقهم؛ فبعضهم جعلها استصناعً وتنوعت طرائقهم؛ فبعضهم جعلها استصناعً
ا الحتوائه على مجموعة من العقود، وفيما يلي  ا جديدً ا الحتوائه على مجموعة من العقود، وفيما يلي الذمة، وآخرون جعلوها عقــدً ا جديدً الذمة، وآخرون جعلوها عقــدً

استعراض لتلك التكييفات مع ذكر الراجح منها:استعراض لتلك التكييفات مع ذكر الراجح منها:
التكييف األول: أنه عقد جديد.التكييف األول: أنه عقد جديد.

عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك عقد مركب يتكون من عدة عقود في داخله عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك عقد مركب يتكون من عدة عقود في داخله 
(البناء، والتشــغيل، وإعادة الملك)، وكل واحد من هذه العقود يشــتمل على عقود (البناء، والتشــغيل، وإعادة الملك)، وكل واحد من هذه العقود يشــتمل على عقود 
متعددة؛ فعقد البناء إنما هو إنشــاء وليس المقصــود منه المعنى الحرفي للبناء، متعددة؛ فعقد البناء إنما هو إنشــاء وليس المقصــود منه المعنى الحرفي للبناء، 
بل بل المقصود إقامة مشــروع حســب طبيعته، فقد يكون بناء عمارة أو مسكن، أو شق المقصود إقامة مشــروع حســب طبيعته، فقد يكون بناء عمارة أو مسكن، أو شق 

قناة، أو إقامة جسر.قناة، أو إقامة جسر.
كما أن عقد التشــغيل والصيانة له شــروط كثيرة ال بد مــن وصفها وضبطها كما أن عقد التشــغيل والصيانة له شــروط كثيرة ال بد مــن وصفها وضبطها 
في العقد، وتحديد قيمة األجور الســتخدام الجمهور للمشــروع، وتحديد أوصاف في العقد، وتحديد قيمة األجور الســتخدام الجمهور للمشــروع، وتحديد أوصاف 

المشروع بكل دقة عند تسليمه للعاقد المحلي.المشروع بكل دقة عند تسليمه للعاقد المحلي.



٤٢٢٤٢٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا مختلفة من العقــود على أنه عقد جديد  ج هــذا العقد الذي جمع أنواعً ا مختلفة من العقــود على أنه عقد جديد فيخرّ ج هــذا العقد الذي جمع أنواعً فيخرّ
ا كالغرر  ا كالغرر يشترط خلوه من أي محظور شرعي مما نبهت الشريعة عليه في العقود عمومً يشترط خلوه من أي محظور شرعي مما نبهت الشريعة عليه في العقود عمومً

والجهالة والربا وغيرها. والجهالة والربا وغيرها. 
وهــذا العقد بتركيبته المتعــددة عقد كامل جديد متعــدد، متفاوت المراحل، وهــذا العقد بتركيبته المتعــددة عقد كامل جديد متعــدد، متفاوت المراحل، 
يكون األصل فيه الحل؛ ألن األصل في العقــود اإلباحة، كما ذكر ذلك الفقهاء، قال يكون األصل فيه الحل؛ ألن األصل في العقــود اإلباحة، كما ذكر ذلك الفقهاء، قال 
المرداوي: «األصل فــي العقود الجواز والصحة»المرداوي: «األصل فــي العقود الجواز والصحة»(١)، وقال ابــن تيمية: «األصل في ، وقال ابــن تيمية: «األصل في 
العقود والشروط الجواز والصحة وال يحرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على تحريمه العقود والشروط الجواز والصحة وال يحرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على تحريمه 
ـا»(٢)، وقال ابن القيم: «أما العقود والشروط، والمعامالت فهي ، وقال ابن القيم: «أما العقود والشروط، والمعامالت فهي  ـً ـا»وإبطاله نصا أو قياس ـً وإبطاله نصا أو قياس
عفو حتى يحرمها الله تعالى، فإن الحالل ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عفو حتى يحرمها الله تعالى، فإن الحالل ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت 
عنه فهو عفو، فكل شــرط وعقد، ومعاملة سكت عنها فإنه ال يجوز القول بتحريمها، عنه فهو عفو، فكل شــرط وعقد، ومعاملة سكت عنها فإنه ال يجوز القول بتحريمها، 
فإنه ســكت عنها رحمة منه من غير إهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على فإنه ســكت عنها رحمة منه من غير إهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 

اإلباحة فيما عدا ما حرمه؟! ...»اإلباحة فيما عدا ما حرمه؟! ...»(٣).
فهذا العقد يشــتمل على عقد مقاولة بصورتيه االستصناع واإلجارة على عمل فهذا العقد يشــتمل على عقد مقاولة بصورتيه االستصناع واإلجارة على عمل 
ا على عقد إعادة الملك، وهذا التنوع فيه يجعل تكييفه على  ا على عقد إعادة الملك، وهذا التنوع فيه يجعل تكييفه على في الذمة، ويشــتمل أيضً في الذمة، ويشــتمل أيضً
ا مستقال  ا مستقال عقد واحد صعبًا، فلعل أحســن طرق التكييف الفقهي - هنا - أن يجعل عقدً عقد واحد صعبًا، فلعل أحســن طرق التكييف الفقهي - هنا - أن يجعل عقدً

ا يراعى فيه عدم مخالفة الشريعة. ا يراعى فيه عدم مخالفة الشريعة.جديدً جديدً
ا بذاته،  ا مستقال، قائمً ا بذاته،  (البناء، والتشغيل، والتمليك) عقدً ا مستقال، قائمً فيكون عقد فيكون عقد (B.O.TB.O.T) (البناء، والتشغيل، والتمليك) عقدً

انبثق عنه مجال التعامالت في العصر الحديث.انبثق عنه مجال التعامالت في العصر الحديث.
اإلنصاف ٣١٣١/٦، والفروع ، والفروع ٣٢٣٣٢٣/٤. اإلنصاف    (١)

.١٣٢١٣٢/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)
إعالم الموقعين ٣٤٤٣٤٤/١. إعالم الموقعين    (٣)



٤٢٣٤٢٣

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

التكييف الثاين: أنه عقد استصناع.التكييف الثاين: أنه عقد استصناع.
يظهــر في هــذا العقد جليا أنه اســتصناع؛ ألن أساســه وجوهــره يقوم على يظهــر في هــذا العقد جليا أنه اســتصناع؛ ألن أساســه وجوهــره يقوم على 
االستصناع؛ حيث هو أساس العقد، ومعظمه، وال وجود للمشروع بدونه، وغيره يأتي االستصناع؛ حيث هو أساس العقد، ومعظمه، وال وجود للمشروع بدونه، وغيره يأتي 
ا له مبنيا عليه؛ ألن العقد يشتمل على إقامة مشروع يقدم فيه الطرف األول األرض،  ا له مبنيا عليه؛ ألن العقد يشتمل على إقامة مشروع يقدم فيه الطرف األول األرض، تبعً تبعً
ويتحمــل الطرف الثاني كل ما يلزم إلقامة المشــروع مــن أدوات وأعمال، وهذا هو ويتحمــل الطرف الثاني كل ما يلزم إلقامة المشــروع مــن أدوات وأعمال، وهذا هو 
عقد االســتصناع، فصاحب األرض مستصنِع، والطرف الثاني صانع، وأجرته تستوفى عقد االســتصناع، فصاحب األرض مستصنِع، والطرف الثاني صانع، وأجرته تستوفى 

باستغالل المشروع فترة من الزمن يعوض خاللها تكاليف البناء، ويجني األرباح.باستغالل المشروع فترة من الزمن يعوض خاللها تكاليف البناء، ويجني األرباح.
وقد صدر من مجلس مجمع الفقه اإلسالمي قرار برقم وقد صدر من مجلس مجمع الفقه اإلسالمي قرار برقم ٦٥٦٥(٧/٣) بشأن عقد ) بشأن عقد 
االســتصناع، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية االســتصناع، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية 

من من ٧ -  - ١٢١٢ ذي القعدة الموافق  ذي القعدة الموافق ٩-١٤١٤ أيار (مايو)  أيار (مايو) ١٩٩٢١٩٩٢م. ما يلي:م. ما يلي:
: إن عقد االستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم  إن عقد االستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم  :«أوالً «أوالً

للطرفين إذا توافرت فيه األركان، والشروط.للطرفين إذا توافرت فيه األركان، والشروط.
ثانيًا:ثانيًا: يشترط في عقد االستصناع ما يلي:  يشترط في عقد االستصناع ما يلي: 

بيان جنس المستصنَع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة. بيان جنس المستصنَع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.أ-  أ- 
أن يحدد فيه األجل. أن يحدد فيه األجل.ب-  ب- 

يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة  يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة   ثالثًا:ثالثًا: 
آلجال محددة.آلجال محددة.

عليه  اتفق  ما  بمقتضى  جزائيا  شرطًا  االستصناع  عقد  يتضمن  أن  يجوز  عليه   اتفق  ما  بمقتضى  جزائيا  شرطًا  االستصناع  عقد  يتضمن  أن  يجوز  ا:  ا:رابعً رابعً
العاقدان ما لم تكن هناك ظروف طارئة، والله أعلم»العاقدان ما لم تكن هناك ظروف طارئة، والله أعلم»(١).

مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي- جدة، قرارات وتوصيات  مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي- جدة، قرارات وتوصيات    (١)
 = =للدورات للدورات ١ـ ـ ١٠١٠، القرارات ، القرارات ١ـ ـ ٩٧٩٧ الطبعة الثانية، تنسيق وتعليق عبد الستار أبي غدة الطبعة الثانية، تنسيق وتعليق عبد الستار أبي غدة



٤٢٤٤٢٤

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

التكييف الثالث: أنه عقد إجارة عىل عمل يف الذمة.التكييف الثالث: أنه عقد إجارة عىل عمل يف الذمة.
عقد اإلجارة على عمل في الذمة يشــبه عقد االســتصناع في المقاوالت، إال عقد اإلجارة على عمل في الذمة يشــبه عقد االســتصناع في المقاوالت، إال 
أنه في عقد االســتصناع يكون على المقاول أدوات البناء مــع العمل، وفي اإلجارة أنه في عقد االســتصناع يكون على المقاول أدوات البناء مــع العمل، وفي اإلجارة 
على عمل في الذمــة يكون على المقاول العمل فقط، وتكون األدوات على صاحب على عمل في الذمــة يكون على المقاول العمل فقط، وتكون األدوات على صاحب 

األرض.األرض.
وبناءً عليــه: فإن صور عقد وبناءً عليــه: فإن صور عقد (B.O.TB.O.T) التي تكــون فيها األدوات على صاحب  التي تكــون فيها األدوات على صاحب 

األرض، والعمل من الطرف اآلخر هي إجارة على عمل في الذمة.األرض، والعمل من الطرف اآلخر هي إجارة على عمل في الذمة.
الرتجيح:الرتجيح:

الذي يظهر لي مما سبق أن هذا العقد يشتمل على عقود كثيرة مما يجعل تكييفه الذي يظهر لي مما سبق أن هذا العقد يشتمل على عقود كثيرة مما يجعل تكييفه 
ا مســتحدثًا  ا، فاألولى أن يجعل عقدً ا صعبً ا مســتحدثًا وتخريجــه على أحد العقود المســماة أمرً ا، فاألولى أن يجعل عقدً ا صعبً وتخريجــه على أحد العقود المســماة أمرً
يراعى فيه الشــروط الشرعية المعتبرة في العقود، ويراعى خلوه من الموانع الشرعية يراعى فيه الشــروط الشرعية المعتبرة في العقود، ويراعى خلوه من الموانع الشرعية 
ال ال سيما مع اعتبار أن األصل في الشروط والعقود اإلباحة، كما نص الفقهاء على ذلك، سيما مع اعتبار أن األصل في الشروط والعقود اإلباحة، كما نص الفقهاء على ذلك، 
على ما تقدم نقله عن المرداوي وشــيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. وهذا ما اختاره على ما تقدم نقله عن المرداوي وشــيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. وهذا ما اختاره 

مجمع مجمع الفقه اإلسالمي الدوليالفقه اإلسالمي الدولي(١).
ولكن يمكن القول بأن العقد إذا كان على صورة االستصناع أمكن حمله على ولكن يمكن القول بأن العقد إذا كان على صورة االستصناع أمكن حمله على 
االســتصناع، وإذا كان على صورة اإلجارة على عمل فــي الذمة أمكن حمله عليها، االســتصناع، وإذا كان على صورة اإلجارة على عمل فــي الذمة أمكن حمله عليها، 

على ما سبق بيانه في تكييف العقد.على ما سبق بيانه في تكييف العقد.
وبهذا تظهر عالقة عقد البناء والتشغيل ثم التمليك بإجارة الموصوف في الذمة؛ وبهذا تظهر عالقة عقد البناء والتشغيل ثم التمليك بإجارة الموصوف في الذمة؛ 
فــي حال ما إذا كان العمل بدون تقديم األدوات من األجير المشــترك (غير المعين)، فــي حال ما إذا كان العمل بدون تقديم األدوات من األجير المشــترك (غير المعين)، 

(جدة: مجمع الفقه اإلسالمي، عام ١٩٩٨١٩٩٨/١٤١٨١٤١٨)، ص)، ص١٤٤١٤٤. .  (جدة: مجمع الفقه اإلسالمي، عام =   =
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة ١٩١٩. .  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة    (١)



٤٢٥٤٢٥

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

فيأخذ حكم إجارة األعمال في الذمة، وتكون أجرته االســتفادة من المشــروع خالل فيأخذ حكم إجارة األعمال في الذمة، وتكون أجرته االســتفادة من المشــروع خالل 
فترة التشغيل المتفق عليها.فترة التشغيل المتفق عليها.



٤٢٦٤٢٦



٤٢٧٤٢٧

(B.O.T) دراسة تطبيقية ألحد عقود (دراسة تطبيقية ألحد عقود

متهيد:متهيد:
ا بحسب اإلمكان في البحث عن عقد من عقود (B.O.T)(B.O.T) مطبق  مطبق  ا بحسب اإلمكان في البحث عن عقد من عقود لقد بذلتُ جهدً لقد بذلتُ جهدً
ئتُ إلى دراسة  ئتُ إلى دراسة في المؤسسات المالية اإلسالمية لكني لم أعثر على ما أريد، ولذا ألجِ في المؤسسات المالية اإلسالمية لكني لم أعثر على ما أريد، ولذا ألجِ
عقد مطبق في الفلبين باللغة اإلنجليزية، وسأســوق بعض الفقرات بعد ترجمتها مما عقد مطبق في الفلبين باللغة اإلنجليزية، وسأســوق بعض الفقرات بعد ترجمتها مما 

يتعلق بالحكم الشرعي:يتعلق بالحكم الشرعي:
خالصة العقد:خالصة العقد:

الطرفان:الطرفان:

أنشئت هذه االتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ بين كل من: أنشئت هذه االتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ بين كل من: 
الطرف األولالطرف األول: الشركة (أ) للطاقة، وهي مملوكة للحكومة الفلبينية يمثلها : الشركة (أ) للطاقة، وهي مملوكة للحكومة الفلبينية يمثلها - - 

رئيسها بابلو.رئيسها بابلو.
والطرف الثانيوالطرف الثاني: شركة (ب) الدولية للطاقة المحدودة، وهي شركة خاصة، : شركة (ب) الدولية للطاقة المحدودة، وهي شركة خاصة، - - 

ممثلة بمديرها كونج إليوت ستيوارت.ممثلة بمديرها كونج إليوت ستيوارت.
التمهيد:التمهيد:

إن الطرف األول (الشركة (أ) للطاقة) يملك قطعة أرض تقدمها للطرف الثاني  إن الطرف األول (الشركة (أ) للطاقة) يملك قطعة أرض تقدمها للطرف الثاني -   -١
(شركة ب) لينشئ محطة لتوليد الكهرباء.(شركة ب) لينشئ محطة لتوليد الكهرباء.



٤٢٨٤٢٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ا. ا. عامً أجرة الطرف الثاني هي تشغيل المحطة واستثمارها لمدة ١٢١٢ عامً أجرة الطرف الثاني هي تشغيل المحطة واستثمارها لمدة -   -٢
إن الطرف األول وهو (الشركة (أ) للطاقة) يؤمن للطرف الثاني (شركة ب) إصالح  إن الطرف األول وهو (الشركة (أ) للطاقة) يؤمن للطرف الثاني (شركة ب) إصالح -   -٣
جميع الطرق المؤدية إلى موقع األرض ويتحمل جميع مصروفات البناء بدون ثمن جميع الطرق المؤدية إلى موقع األرض ويتحمل جميع مصروفات البناء بدون ثمن 

كما أنه سيوفر الوقود.كما أنه سيوفر الوقود.
إن شركة (ب) بعد االنتهاء من البناء ستأخذ رسوم البناء من خالل استثمارها  إن شركة (ب) بعد االنتهاء من البناء ستأخذ رسوم البناء من خالل استثمارها -   -٤
األرض  صاحبة  للشركة  تحولها  وبعدها  عامًا  عشر  اثني  لمدة  األرض للمحطة  صاحبة  للشركة  تحولها  وبعدها  عامًا  عشر  اثني  لمدة  للمحطة 

واألدوات.واألدوات.
إن الشركة (أ) للطاقة تشترط على شركة (ب) أنها إن تأخرت في بناء المحطة  إن الشركة (أ) للطاقة تشترط على شركة (ب) أنها إن تأخرت في بناء المحطة -   -٥
أقل من تسعين يومًا بعد التاريخ المتفق عليه لتكميل البناء فعليها غرامة لكل أقل من تسعين يومًا بعد التاريخ المتفق عليه لتكميل البناء فعليها غرامة لكل 
غرامة  فستدفع  يومًا  تسعين  من  أكثر  تأخرت  إن  أما  معينة،  معادلة  حسب  غرامة يوم  فستدفع  يومًا  تسعين  من  أكثر  تأخرت  إن  أما  معينة،  معادلة  حسب  يوم 

قدرها مليون ونصف مليون دوالر.قدرها مليون ونصف مليون دوالر.
إن شركة (ب) تشترط على الشركة (أ) للطاقة أنها إن تأخرت في دفع األجرة  إن شركة (ب) تشترط على الشركة (أ) للطاقة أنها إن تأخرت في دفع األجرة -   -٦
فستدفع غرامة تأخير، وكذلك تشترط الشركة (أ) للطاقة على شركة (ب) فستدفع غرامة تأخير، وكذلك تشترط الشركة (أ) للطاقة على شركة (ب) 

أنها إن أنها إن تأخرت في دفع المستحقات المالية فستدفع غرامة تأخير.تأخرت في دفع المستحقات المالية فستدفع غرامة تأخير.
إذا لم تبن (ب) المحطة فعليها أن تدفع جميع المصروفات التي دفعتها الشركة (أ)  إذا لم تبن (ب) المحطة فعليها أن تدفع جميع المصروفات التي دفعتها الشركة (أ) -   -٧

من أجل البناء.من أجل البناء.
هيكلة العقد وآلية تنفيذه:هيكلة العقد وآلية تنفيذه:

إن الشــركة (أ) للطاقة ترغب في بناء محطة لتوليــد الكهرباء فتطرح مناقصة إن الشــركة (أ) للطاقة ترغب في بناء محطة لتوليــد الكهرباء فتطرح مناقصة 
على الشــركات الكبيرة لبنائها على صيغة عقد البوت، وبعد ذلك رســت المناقصة على الشــركات الكبيرة لبنائها على صيغة عقد البوت، وبعد ذلك رســت المناقصة 
على شركة (ب)، على أن تقدم الشركة (أ) للطاقة األرض وجميع أدوات البناء وتقوم على شركة (ب)، على أن تقدم الشركة (أ) للطاقة األرض وجميع أدوات البناء وتقوم 
شركة (ب) بعملية البناء، وبعد اكتمال البناء تستثمر شركة (ب) بتأجير المشروع على شركة (ب) بعملية البناء، وبعد اكتمال البناء تستثمر شركة (ب) بتأجير المشروع على 

الشركة (أ) للطاقة لمدة اثني عشر عامًا، وبعدها ترجع للشركة (أ) للطاقة.الشركة (أ) للطاقة لمدة اثني عشر عامًا، وبعدها ترجع للشركة (أ) للطاقة.



٤٢٩٤٢٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

احلكم الرشعي:احلكم الرشعي:

ا  ا مما ســبق يتبين لي أن العقد يكيّف على عقد (البوت) وهو عقد جائز شــرعً مما ســبق يتبين لي أن العقد يكيّف على عقد (البوت) وهو عقد جائز شــرعً
بشــرط خلوه من الموانع الشــرعية؛ إال أن هذا العقد تضمن مخالفات كثيرة تجعله بشــرط خلوه من الموانع الشــرعية؛ إال أن هذا العقد تضمن مخالفات كثيرة تجعله 

ا غير جائز. ا غير جائز.محرمً محرمً
ومن أبرز هذه المخالفات الشرعيةومن أبرز هذه المخالفات الشرعية: اشتراط شركة (ب) على الشركة (أ) للطاقة : اشتراط شركة (ب) على الشركة (أ) للطاقة 

غرامة مالية في حال التأخر في سداد األجرة. غرامة مالية في حال التأخر في سداد األجرة. 
وحكم هذه الصورةوحكم هذه الصورة: هو الحرمة بال خالف أعلمه بين العلماء وهو الربا الذي كان : هو الحرمة بال خالف أعلمه بين العلماء وهو الربا الذي كان 
في الجاهلية ربا النسيئة، وقد وردت حرمة الربا في الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.في الجاهلية ربا النسيئة، وقد وردت حرمة الربا في الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.
قال ابن رشــد الحفيد: «واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع قال ابن رشــد الحفيد: «واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع 
وفيما تقرر في الذمة من بيع أو ســلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة وفيما تقرر في الذمة من بيع أو ســلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة 
فهو فهو صنفان؛ صنــف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهــي عنه؛ وذلك أنهم كانوا صنفان؛ صنــف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهــي عنه؛ وذلك أنهم كانوا 
يســلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرنــي أزدك. وهذا هو الذي عناه عليه يســلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرنــي أزدك. وهذا هو الذي عناه عليه 
الصالة والســالم بقوله في حجــة الوداع: الصالة والســالم بقوله في حجــة الوداع: «أال وإن ربا الجاهليــة موضوع، وأول ربا «أال وإن ربا الجاهليــة موضوع، وأول ربا 
ا: «وأما الربا في البيع فإن  ا: «وأما الربا في البيع فإن  وقال أيضً أضعــه ربا العباس بن عبد المطلب ...»أضعــه ربا العباس بن عبد المطلب ...»(١) ...» ...»(٢) وقال أيضً

العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل»العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل»(٣).
وهذا الشــرط الجزائي في الديون شــرط محرم ألنه عين الربا، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: وهذا الشــرط الجزائي في الديون شــرط محرم ألنه عين الربا، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٤)« ا أو حرم حالالً ا أحل حرامً »«المسلمون عند شروطهم إال شرطً ا أو حرم حالالً ا أحل حرامً «المسلمون عند شروطهم إال شرطً

أخرجه أبو داود، كتاب البيوع - باب في وضع الربا ٢٤٤٢٤٤/٣ ( (٣٣٣٤٣٣٣٤).). أخرجه أبو داود، كتاب البيوع - باب في وضع الربا    (١)
بداية المجتهد ٩٦٩٦/٢. بداية المجتهد   المصدر السابق. (٢)  المصدر السابق.    (٣)

تقدم تخريجه ص١٥٢١٥٢. .  تقدم تخريجه ص   (٤)



٤٣٠٤٣٠



شراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعهاشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولالمبحث األول: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.- - 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد.: عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد.- - 
المبحث الثالثالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.: دراسة تطبيقية ألحد هذه العقود.- - 



٤٣٢٤٣٢



٤٣٣٤٣٣

المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعهاالمراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها

توصيف صورة العقد:توصيف صورة العقد:
) بشــراء منفعة معينة أو موصوفة في  ل (مانح المال كالبنك مثالً ) بشــراء منفعة معينة أو موصوفة في أن يقوم المموِّ ل (مانح المال كالبنك مثالً أن يقوم المموِّ
الذمة من طالب التمويل ثم يوكله ببيع تلك المنفعة نيابة عنه. فالهدف منها الحصول الذمة من طالب التمويل ثم يوكله ببيع تلك المنفعة نيابة عنه. فالهدف منها الحصول 

على النقد.على النقد.
هذا العقد يشتمل على خمس مراحل، وهي كاآلتي:هذا العقد يشتمل على خمس مراحل، وهي كاآلتي:

) إلى المصرف بطلب تمويل. يتقدم العميل طالب التمويل (شركة مثالً ) إلى المصرف بطلب تمويل.-  يتقدم العميل طالب التمويل (شركة مثالً  -١
يعرض طالب التمويل إمكانيته في بيع منفعته على المصرف مقابل التمويل. يعرض طالب التمويل إمكانيته في بيع منفعته على المصرف مقابل التمويل.-   -٢

يقوم المصرف بعد الدراسة االئتمانية بشراء تلك المنفعة من العميل (الشركة)  يقوم المصرف بعد الدراسة االئتمانية بشراء تلك المنفعة من العميل (الشركة) -   -٣
ا. ا.نقدً نقدً

يقوم المصرف بعد ذلك بتوكيل العميل (الشركة) في بيع تلك المنفعة نيابة عنه. يقوم المصرف بعد ذلك بتوكيل العميل (الشركة) في بيع تلك المنفعة نيابة عنه.-   -٤
يبدأ الوكيل (الشركة) في بيع تلك المنفعة وإيداع ثمنها لصالح المصرف. يبدأ الوكيل (الشركة) في بيع تلك المنفعة وإيداع ثمنها لصالح المصرف.-   -٥



٤٣٤٤٣٤



٤٣٥٤٣٥

عالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقدعالقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد

تظهــر عالقة هذا العقد بإجارة الموصوف فــي الذمة من جهة أن المنفعة التي تظهــر عالقة هذا العقد بإجارة الموصوف فــي الذمة من جهة أن المنفعة التي 
ل من طالب التمويل قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة،  ل من طالب التمويل قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة، يســتأجرها المموِّ يســتأجرها المموِّ
فتأخــذ أحكام إجــارة الموصوف في الذمــة، وهذا يبين عالقتهــا الواضحة بإجارة فتأخــذ أحكام إجــارة الموصوف في الذمــة، وهذا يبين عالقتهــا الواضحة بإجارة 

الموصوف في الذمة.الموصوف في الذمة.



٤٣٦٤٣٦



٤٣٧٤٣٧

دراسة تطبيقية ألحد هذه العقوددراسة تطبيقية ألحد هذه العقود

متهيد:متهيد:
 إن مــن أبرز التطبيقــات المطبقة لهذه الصورة هو العقــد الذي عقدته إحد إن مــن أبرز التطبيقــات المطبقة لهذه الصورة هو العقــد الذي عقدته إحد
البنوك اإلســالمية مع إحد شــركات االتصاالت في دولة خليجية باسم اتفاقية بيع البنوك اإلســالمية مع إحد شــركات االتصاالت في دولة خليجية باسم اتفاقية بيع 
وقت اتصال، واتفاقية دعم وتســويق؛ حيث تتفق شــركة (أ) لالتصاالت مع مصرف وقت اتصال، واتفاقية دعم وتســويق؛ حيث تتفق شــركة (أ) لالتصاالت مع مصرف 
إســالمي بأن يمولها المصرفُ مقابل بيعها له منفعة دقائق اتصال موصوفة في الذمة، إســالمي بأن يمولها المصرفُ مقابل بيعها له منفعة دقائق اتصال موصوفة في الذمة، 

ثم ثم تنوب شركة االتصاالت عن المصرف في تسويقها.تنوب شركة االتصاالت عن المصرف في تسويقها.
وقد اشتمل العقد على اتفاقيتين:وقد اشتمل العقد على اتفاقيتين:

االتفاقية األولىاالتفاقية األولى: بيع وقت االتصال.: بيع وقت االتصال.- - 
االتفاقية الثانيةاالتفاقية الثانية: اتفاقية دعم وتسويق. أي توكيل البنك للشركة في بيعها.: اتفاقية دعم وتسويق. أي توكيل البنك للشركة في بيعها.- - 

وسيقوم الباحث بدراسة لهذا العقد من خالل عرض مقتطفات من االتفاقيتين، وسيقوم الباحث بدراسة لهذا العقد من خالل عرض مقتطفات من االتفاقيتين، 
ثم بيان الحكم الشرعي للعقد، وذلك على النحو اآلتي:ثم بيان الحكم الشرعي للعقد، وذلك على النحو اآلتي:

: مقتطفات من االتفاقيتني. : مقتطفات من االتفاقيتني.أوالً أوالً

مقتطفات من االتفاقية األوىل (بيع وقت االتصال): مقتطفات من االتفاقية األوىل (بيع وقت االتصال):أ-  أ- 

تمهيد: تمهيد:-   -١
الثاني  الطرف  من  تمويل  على  الحصول  في  (أ)  شركة  األول  الطرف  يرغب  الثاني   الطرف  من  تمويل  على  الحصول  في  (أ)  شركة  األول  الطرف  يرغب   



٤٣٨٤٣٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

طريق  عن  ذلك  يتم  أن  على  الطرفان  اتفق  وقد  شرعية،  بصيغة  ب)  طريق (مصرف  عن  ذلك  يتم  أن  على  الطرفان  اتفق  وقد  شرعية،  بصيغة  ب)  (مصرف 
شراء الطرف الثاني وقت اتصال مما يملكه الطرف األول.شراء الطرف الثاني وقت اتصال مما يملكه الطرف األول.

وتنظم هذه االتفاقية الشروط واألحكام التي بموجبها من وقت آلخر للدخول  وتنظم هذه االتفاقية الشروط واألحكام التي بموجبها من وقت آلخر للدخول    
في عمليات بيع الطرف األول وقت اتصال على الطرف الثاني.في عمليات بيع الطرف األول وقت اتصال على الطرف الثاني.

التعريفاتالتعريفات:  - -٢
سوف يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه:سوف يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه:

وقت االتصالوقت االتصال: هو دقائق من االتصاالت الصوتية المتنقلة عبر الشبكة وهو : هو دقائق من االتصاالت الصوتية المتنقلة عبر الشبكة وهو - - 
محدد بما يأتي:محدد بما يأتي:

وقت - -  من  دقيقة   (.... (رقمًا)   ... كتابة  وقت :  من  دقيقة   (.... (رقمًا)   ... كتابة  االتصال:  لوقت  األقصى  االتصالالحد  لوقت  األقصى  الحد 
االتصال ويشتمل كل إيجاب بيع على عدد محدد منها.االتصال ويشتمل كل إيجاب بيع على عدد محدد منها.

نوع الدقائق: دقائق اتصال دولية، إلى الدول اآلتية: ......... نوع الدقائق: دقائق اتصال دولية، إلى الدول اآلتية: ......... - - 
سعر الدقيقة الواحدة من وقت االتصال ريال سعودي واحد.سعر الدقيقة الواحدة من وقت االتصال ريال سعودي واحد.- - 
تقتصر دقائق االتصال على االتصال المفوتر.تقتصر دقائق االتصال على االتصال المفوتر.- - 

التي  التسويق  فترات  من  فترة  كل  خالل  اتصال  دقائق  من  يقع  ما  أول  يعد  التي   التسويق  فترات  من  فترة  كل  خالل  اتصال  دقائق  من  يقع  ما  أول  يعد   
بالطرف  خاصا  المحدد  التسويق  تاريخ  من   .... الساعة  في  منها  كل  بالطرف تبدأ  خاصا  المحدد  التسويق  تاريخ  من   .... الساعة  في  منها  كل  تبدأ 

الثاني إلى أن تنتهي الدقائق المحددة لتلك الفترة.الثاني إلى أن تنتهي الدقائق المحددة لتلك الفترة.
ثمـن وقـت االتصـالثمـن وقـت االتصـال: يقصد به بالنسـبة إلـى كل عملية بيع مجمـوع الثمن : يقصد به بالنسـبة إلـى كل عملية بيع مجمـوع الثمن - - 

الـذي يجـب أن يدفـع بالريال السـعودي نظير شـراء وقـت االتصال محل الـذي يجـب أن يدفـع بالريال السـعودي نظير شـراء وقـت االتصال محل 
إيجـاب بالبيـع ذي العالقـة. ويتـم حسـابه بالريـال السـعودي عـن طريق إيجـاب بالبيـع ذي العالقـة. ويتـم حسـابه بالريـال السـعودي عـن طريق 
ضـرب عـدد دقائق االتصـال المعـروض للبيع فـي ريال سـعودي واحد.ضـرب عـدد دقائق االتصـال المعـروض للبيع فـي ريال سـعودي واحد.



٤٣٩٤٣٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

تاريخ سداد ثمن وقت االتصالتاريخ سداد ثمن وقت االتصال: يقصد به بالنسبة إلى إيجاب بالبيع التاريخ : يقصد به بالنسبة إلى إيجاب بالبيع التاريخ - - 
المحدد في إيجاب بالبيع لسداد ثمن وقت االتصال ذي العالقة.المحدد في إيجاب بالبيع لسداد ثمن وقت االتصال ذي العالقة.

األقصى - -  الحد  يعادل  الذي  الدقائق  عدد  به  يقصد  األقصى :  الحد  يعادل  الذي  الدقائق  عدد  به  يقصد  المتاح:  االتصال  المتاحوقت  االتصال  وقت 
ا مجموع (١) وقت االتصال المبيع إلى ذلك الوقت ) وقت االتصال المبيع إلى ذلك الوقت (٢) )  ا مجموع (لوقت االتصال ناقصً لوقت االتصال ناقصً
الطرف  قبل  من  شراؤه  يقبل  بيع  إيجاب  أي  في  المعروض  االتصال  الطرف وقت  قبل  من  شراؤه  يقبل  بيع  إيجاب  أي  في  المعروض  االتصال  وقت 

الثاني، ولكن لم يحدث نقل بالنسبة له.الثاني، ولكن لم يحدث نقل بالنسبة له.
التوقيع - -  تاريخ  في  تبدأ  التي  الفترة  بها  يقصد  التوقيع :  تاريخ  في  تبدأ  التي  الفترة  بها  يقصد  االتصال:  وقت  إتاحة  االتصالفترة  وقت  إتاحة  فترة 

وتنتهي في [يدرج التاريخ].وتنتهي في [يدرج التاريخ].
وقت االتصال المعروض للبيعوقت االتصال المعروض للبيع: يقصد بهذا المصطلح بالنسبة إلى إيجاب : يقصد بهذا المصطلح بالنسبة إلى إيجاب - - 

دقائق وقت االتصال المعروضة بالبيع في إيجاب بالبيع. بالبيع ذي العالقة: دقائق وقت االتصال المعروضة بالبيع في إيجاب بالبيع.بالبيع ذي العالقة: 
وقت االتصال المبيعوقت االتصال المبيع: يقصد به دقائق وقت االتصال التي تم شراء الطرف : يقصد به دقائق وقت االتصال التي تم شراء الطرف - - 

الثاني لها ونقلت إلى ملكيته.الثاني لها ونقلت إلى ملكيته.
في حال رغبة الطرف األول بيع وقت االتصال على الطرف الثاني فإنه يصدر  في حال رغبة الطرف األول بيع وقت االتصال على الطرف الثاني فإنه يصدر -   -٣
إجابة ببيع وقت االتصال الذي يملكه على الطرف الثاني بتعبئة نموذج إيجاب إجابة ببيع وقت االتصال الذي يملكه على الطرف الثاني بتعبئة نموذج إيجاب 

، حسب األصول. ، حسب األصول.بالبيع على أن يكون مكتمالً بالبيع على أن يكون مكتمالً
يجـب علـى الطرف الثانـي في حـال القبول أن يصـدر قبوله ويرسـله للطرف  يجـب علـى الطرف الثانـي في حـال القبول أن يصـدر قبوله ويرسـله للطرف -   -٤

األول.األول.
بحقوقه  المبيع  االتصال  وقت  ملكية  إليه  تنتقل  الثاني  الطرف  قبول  بمجرد  بحقوقه -  المبيع  االتصال  وقت  ملكية  إليه  تنتقل  الثاني  الطرف  قبول  بمجرد   -٥

وجميع ما يترتب على ذلك.وجميع ما يترتب على ذلك.
سداد ثمن وقت االتصال المبيع: يجب أن يدفع الطرف الثاني ثمن وقت االتصال وقت االتصال  سداد ثمن وقت االتصال المبيع: يجب أن يدفع الطرف الثاني ثمن -   -٦
إلى الطرف األول في تاريخ سداد ثمن وقت االتصال؛ إلى الطرف األول في تاريخ سداد ثمن وقت االتصال؛ وذلك إذا لم يكن هناك وذلك إذا لم يكن هناك 
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إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

للطرف  مستحق  مبلغ  أي  في  الثاني  الطرف  تجاه  األول  الطرف  من  للطرف تقصير  مستحق  مبلغ  أي  في  الثاني  الطرف  تجاه  األول  الطرف  من  تقصير  أي أي 
الثاني على الطرف األول.الثاني على الطرف األول.

عملة ثمن وقت االتصال: في كل األحوال هي الريال السعودي. عملة ثمن وقت االتصال: في كل األحوال هي الريال السعودي.-   -٧
تخفيض عدد دقائق وقت االتصال المتاح: يتم تخفيض عدد دقائق وقت االتصال  تخفيض عدد دقائق وقت االتصال المتاح: يتم تخفيض عدد دقائق وقت االتصال -   -٨

المتاح تلقائيا إلى الصفر في آخر يوم لفترة إتاحة وقت االتصال.المتاح تلقائيا إلى الصفر في آخر يوم لفترة إتاحة وقت االتصال.
اتفاق  عند  أو  النهائي  التسويق  تاريخ  في  االتفاقية  تلك  تنهى  االتفاقية:  إنهاء  اتفاق -  عند  أو  النهائي  التسويق  تاريخ  في  االتفاقية  تلك  تنهى  االتفاقية:  إنهاء   -٩

الطرفين على إنهائها في أي وقت.الطرفين على إنهائها في أي وقت.
ب- مقتطفات من االتفاقية الثانية (اتفاقية دعم وتسويق):ب- مقتطفات من االتفاقية الثانية (اتفاقية دعم وتسويق):

تنظــم هذه االتفاقية الشــروط واألحكام التي بموجبها يــوكل الطرفُ الثاني تنظــم هذه االتفاقية الشــروط واألحكام التي بموجبها يــوكل الطرفُ الثاني 
ا إلى خبرته وتجربته - في بيع وتسويق دقائق وقت االتصال  ا إلى خبرته وتجربته - في بيع وتسويق دقائق وقت االتصال الطرفَ األول - اســتنادً الطرفَ األول - اســتنادً
التي اشتراها الطرفُ الثاني من الطرف األول، وفيها يوكل الطرفُ الثاني الطرفَ األول التي اشتراها الطرفُ الثاني من الطرف األول، وفيها يوكل الطرفُ الثاني الطرفَ األول 

في بيع تلك الدقائق على عمالئه.في بيع تلك الدقائق على عمالئه.
وبناء عليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:وبناء عليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

التعريفات: سوف يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها: التعريفات: سوف يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:-   -١
الثمن الكلي لوقت االتصالالثمن الكلي لوقت االتصال: يعني إجمالي الثمن المدفوع للبائع خاصة في : يعني إجمالي الثمن المدفوع للبائع خاصة في - - 

كل عمليات البيع.كل عمليات البيع.
الوقت الكلي لالتصالالوقت الكلي لالتصال: إجمالي وقت االتصال الذي تم شراؤه.: إجمالي وقت االتصال الذي تم شراؤه.- - 
تاريخ سداد ثمن وقت االتصالتاريخ سداد ثمن وقت االتصال: يقصد به بالنسبة إلى إيجاب بالبيع التاريخ : يقصد به بالنسبة إلى إيجاب بالبيع التاريخ - - 

المحدد في إيجاب البيع لسداد ثمن وقت االتصال ذي العالقة.المحدد في إيجاب البيع لسداد ثمن وقت االتصال ذي العالقة.
في - -  المثبت  التسويق -المبلغ  بتاريخ  يتعلق  وتعني -فيما  في :  المثبت  التسويق -المبلغ  بتاريخ  يتعلق  وتعني -فيما  األساس:  األساسالمبلغ  المبلغ 
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التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

الفترة،  لتلك  االتصال  وقت  دقائق  ثمن  يمثل  والذي  التسويق،  الفترة، جدول  لتلك  االتصال  وقت  دقائق  ثمن  يمثل  والذي  التسويق،  جدول 
ويستخدم أساسًا لحساب اإليرادات المطلوبة، والمستحق دفعه في تاريخ ويستخدم أساسًا لحساب اإليرادات المطلوبة، والمستحق دفعه في تاريخ 

التسويق.التسويق.
المبلغ األساس الكليالمبلغ األساس الكلي: تعني في أي وقت إجمال المبلغ األساس المتبقي.: تعني في أي وقت إجمال المبلغ األساس المتبقي.- - 
فترة التسويقفترة التسويق: وتعني كل فترة تقع بين تاريخي تسويق، كما هو محدد في : وتعني كل فترة تقع بين تاريخي تسويق، كما هو محدد في - - 

جدول التسويق.جدول التسويق.
تاريخ التسويق األول ويعني ٣٠٣٠ يونيو  يونيو ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م. تاريخ التسويق األول ويعني    

تاريخ التسويق النهائي ويعني ٣١٣١ ديسمبر  ديسمبر ٢٠١٢٢٠١٢م.م. تاريخ التسويق النهائي ويعني    
دقائـق التسـويق المطلوبـةدقائـق التسـويق المطلوبـة: وتعنـي فيمـا يتعلـق بفتـرة التسـويق الدقائق : وتعنـي فيمـا يتعلـق بفتـرة التسـويق الدقائق - - 

المطلـوب بيعهـا وتسـويقها للعمـالء من قبـل الطرف األول خـالل فترة المطلـوب بيعهـا وتسـويقها للعمـالء من قبـل الطرف األول خـالل فترة 
تلك. تلك.التسـويق  التسـويق 

التعيين: التعيين:-   -٢
وإشعار  توكيل  نموذج  األول  الطرف  إلى  الثاني  الطرف  إرسال  بموجب  وإشعار   توكيل  نموذج  األول  الطرف  إلى  الثاني  الطرف  إرسال  بموجب   
عنه  وكيالً  األول  الطرف  يعين  الثاني  الطرف  فإن  التسويق  جدول  عنه بتحديث  وكيالً  األول  الطرف  يعين  الثاني  الطرف  فإن  التسويق  جدول  بتحديث 

للقيام بتنفيذ خدمات التسويق طوال المدة وفق هذه االتفاقية وشروطها.للقيام بتنفيذ خدمات التسويق طوال المدة وفق هذه االتفاقية وشروطها.
فإن ما زاد عن إجمالي اإليرادات المطلوبة يكون  في تاريخ التسويق النهائي:  فإن ما زاد عن إجمالي اإليرادات المطلوبة يكون -  في تاريخ التسويق النهائي:   -٣

للطرف األول.للطرف األول.
إذا نقص إجمالي اإليرادات الفعلية عن إجمالي اإليرادات المطلوبة، مع قيام  إذا نقص إجمالي اإليرادات الفعلية عن إجمالي اإليرادات المطلوبة، مع قيام -   -٤
األول ال يتحمل الطرف األول بواجبه في تنفيذ خدمات التوزيع فإن الطرف األول ال يتحمل  خدمات التوزيع فإن الطرف  األول بواجبه في تنفيذ  الطرف 

الفرق إال إذا تعد أو فرط.الفرق إال إذا تعد أو فرط.
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اإليرادات المطلوبة: اإليرادات المطلوبة:-   -٥
تحسب اإليرادات المطلوبة في أي فترة تسويق على النحو اآلتي:تحسب اإليرادات المطلوبة في أي فترة تسويق على النحو اآلتي:

المبلغ األساس لتلك الفترةالمبلغ األساس لتلك الفترة
باإلضافة إلىباإلضافة إلى

المبلغ األساس الكلي في أول يوم من فترة التسويقالمبلغ األساس الكلي في أول يوم من فترة التسويق
ا في ا فيمضروبً مضروبً

إجمالي هامش وقت االتصال.إجمالي هامش وقت االتصال.
الطرف  يحدده  الذي  بالريال   (.... (مؤشر  المرجعي  المعدل   ..... ومقداره  الطرف   يحدده  الذي  بالريال   (.... (مؤشر  المرجعي  المعدل   ..... ومقداره   

الثاني لتلك الفترةالثاني لتلك الفترة
مضروبًا فيمضروبًا في

عدد أيــام الفترة التي تبدأ في تاريخ التســويق لتلك الفتــرة وتنتهي في تاريخ عدد أيــام الفترة التي تبدأ في تاريخ التســويق لتلك الفتــرة وتنتهي في تاريخ 
التسويق التاليالتسويق التالي

ا على ا على مقسومً  مقسومً
.٣٦٠٣٦٠

ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه. ا: هيكلة العقد وآلية تنفيذه.ثانيً ثانيً
من خالل تأمل بنــود العقد وأحكامه والنموذج المرفق بــه فإنه يمكن إيجاز من خالل تأمل بنــود العقد وأحكامه والنموذج المرفق بــه فإنه يمكن إيجاز 

هيكلته وآلية تنفيذه في اآلتي:هيكلته وآلية تنفيذه في اآلتي:
دقائق  بيع  عليه  وعرضت  تمويل  بطلب  (ب)  مصرف  إلى  (أ)  شركة  تقدمت  دقائق -  بيع  عليه  وعرضت  تمويل  بطلب  (ب)  مصرف  إلى  (أ)  شركة  تقدمت   -١

موصوفة في الذمة.موصوفة في الذمة.
في  المصرفُ  وكل  ثم  الدقائق،  تلك  األولى  االتفاقية  في  المصرف   اشتر في -  المصرفُ  وكل  ثم  الدقائق،  تلك  األولى  االتفاقية  في  المصرف   اشتر  -٢
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االتفاقية الثانية شركةَ (أ) في بيعها على عمالئها.االتفاقية الثانية شركةَ (أ) في بيعها على عمالئها.
هو وقت اتصال، وذلك على النحو اآلتي: محل العقد:  هو وقت اتصال، وذلك على النحو اآلتي:-  محل العقد:   -٣

نوع دقائق وقت االتصال، وهي دقائق اتصال دولية إلى دول معينة، وسيكون  نوع دقائق وقت االتصال، وهي دقائق اتصال دولية إلى دول معينة، وسيكون    
ا، وسيقتصر وقت االتصال  ا، وسيقتصر وقت االتصال سعر الدقيقة الواحدة من وقت االتصال رياالً واحدً سعر الدقيقة الواحدة من وقت االتصال رياالً واحدً

على االتصال المفوتر ... إلخعلى االتصال المفوتر ... إلخ
ا: احلكم الرشعي للعقد. ا: احلكم الرشعي للعقد.ثالثً ثالثً

بناء على ما ســبق من توصيف للعقــد وتوصيف لهيكلته وآليــة تنفيذه ظهر بناء على ما ســبق من توصيف للعقــد وتوصيف لهيكلته وآليــة تنفيذه ظهر 
للباحث أن هذا العقد مشتمل على أمور تؤثر في بيان حكمه الشرعي وهي كاآلتي:للباحث أن هذا العقد مشتمل على أمور تؤثر في بيان حكمه الشرعي وهي كاآلتي:

على  الدقائق  بيع  في  (أ)  شركة  بتوكيل  للمصرف  ضمني  إلزام  فيه  العقد  على :  الدقائق  بيع  في  (أ)  شركة  بتوكيل  للمصرف  ضمني  إلزام  فيه  العقد  األولاألول: 
يمكن  فال  (أ)،  شركة  بشبكة  خاصة  االتصال  دقائق  ألن  وذلك  يمكن عمالئها؛  فال  (أ)،  شركة  بشبكة  خاصة  االتصال  دقائق  ألن  وذلك  عمالئها؛ 
للمصرف أن يوكل غير شركة (أ) في بيعها، بل وال يمكنه أن ينتفع بها بنفسه؛ للمصرف أن يوكل غير شركة (أ) في بيعها، بل وال يمكنه أن ينتفع بها بنفسه؛ 

لنص العقد على أن الجهة المستفيدة من الدقائق هي عمالء شركة (أ).لنص العقد على أن الجهة المستفيدة من الدقائق هي عمالء شركة (أ).
كثير  منع  وقد  األولى،  االتفاقية  على  مترتبة  إجبارية  وكالة  هي  الوكالة  فهذه  كثير   منع  وقد  األولى،  االتفاقية  على  مترتبة  إجبارية  وكالة  هي  الوكالة  فهذه   
من المجامع وهيئات المؤسسات المالية اإلسالمية التعامل بالتورق المنظم، من المجامع وهيئات المؤسسات المالية اإلسالمية التعامل بالتورق المنظم، 

ومن ذلك: ومن ذلك: 
قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، ونصه ما يلي: قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، ونصه ما يلي:-   -١

«الحمد لله وحده، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه. «الحمد لله وحده، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه.   
العالـم  لرابطـة  التابـع  اإلسـالمي  الفقهـي  المجمـع  مجلـس  فـإن  العالـم :  لرابطـة  التابـع  اإلسـالمي  الفقهـي  المجمـع  مجلـس  فـإن  بعـد:  بعـدأمـا  أمـا   
اإلسـالمي فـي دورتـه السـابعة عشـرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في المـدة من اإلسـالمي فـي دورتـه السـابعة عشـرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في المـدة من 
١٩١٩-٢٣٢٣ / /١٤٢٤١٤٢٤/١٠١٠ هــ، الـذي يوافقـه  هــ، الـذي يوافقـه ١٣١٣-٢٠٠٣٢٠٠٣/١٢١٢/١٧١٧ م، قـد نظر  م، قـد نظر في في 

موضـوع: (التـورق كمـا تجريـه بعـض المصـارف فـي الوقـت الحاضـر).موضـوع: (التـورق كمـا تجريـه بعـض المصـارف فـي الوقـت الحاضـر).
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التي  والمناقشات  الموضوع،  حول  المقدمة  األبحاث  إلى  االستماع  وبعد  التي   والمناقشات  الموضوع،  حول  المقدمة  األبحاث  إلى  االستماع  وبعد   
دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت 
من  سلعة (ليست  بيع  ترتيب  فيه  يتم  نمطي  بعمل  المصرف  قيام  هو:  من الحاضر  سلعة (ليست  بيع  ترتيب  فيه  يتم  نمطي  بعمل  المصرف  قيام  هو:  الحاضر 
بثمن  المستورق  على  غيرها،  أو  العالمية  السلع  أسواق  من  الفضة)  أو  بثمن الذهب  المستورق  على  غيرها،  أو  العالمية  السلع  أسواق  من  الفضة)  أو  الذهب 
آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - 
بأن ينوب عنه في بيعها على مشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.بأن ينوب عنه في بيعها على مشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد لألمور اآلتية:  : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد لألمور اآلتية: أوالً أوالً

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب  أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب -   -١
االلتزام  أكان  سواء  ا،  شرعً الممنوعة  بالعينة  شبيهة  يجعلها  يشترطها  االلتزام من  أكان  سواء  ا،  شرعً الممنوعة  بالعينة  شبيهة  يجعلها  يشترطها  من 

ا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.  ا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. مشروطً مشروطً
بشروط  اإلخالل  إلى  الحاالت  من  كثير  في  تؤدي  المعاملة  هذه  أن  بشروط -  اإلخالل  إلى  الحاالت  من  كثير  في  تؤدي  المعاملة  هذه  أن   -٢

القبض الشرعي الالزم لصحة المعاملة. القبض الشرعي الالزم لصحة المعاملة. 
سمي  لما  بزيادة  نقدي  تمويل  منح  على  يقوم  المعاملة  هذه  واقع  أن  سمي -  لما  بزيادة  نقدي  تمويل  منح  على  يقوم  المعاملة  هذه  واقع  أن   -٣
تجري  التي  والشراء  البيع  معامالت  في  المصرف  من  فيها  تجري بالمستورق  التي  والشراء  البيع  معامالت  في  المصرف  من  فيها  بالمستورق 
أن  إجرائها  من  البنك  هدف  أحوالها،  معظم  في  صورية  هي  والتي  أن منه  إجرائها  من  البنك  هدف  أحوالها،  معظم  في  صورية  هي  والتي  منه 
التورق  غير  المعاملة  وهذه  تمويل،  من  قدم  ما  على  بزيادة  عليه  التورق تعود  غير  المعاملة  وهذه  تمويل،  من  قدم  ما  على  بزيادة  عليه  تعود 
الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة 
عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقيقية وشروط محددة بينها قراره .. عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقيقية وشروط محددة بينها قراره .. 
وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .. 
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك ملك 
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هو  ببيعها  يقوم  ثم  ضمانه،  في  وتقع  حقيقيا  ا  قبضً ويقبضها  هو المشتري  ببيعها  يقوم  ثم  ضمانه،  في  وتقع  حقيقيا  ا  قبضً ويقبضها  المشتري 
يتمكن،  ال  وقد  عليه  الحصول  من  يتمكن  قد  إليه،  لحاجته  حال  يتمكن، بثمن  ال  وقد  عليه  الحصول  من  يتمكن  قد  إليه،  لحاجته  حال  بثمن 
والفرق بين الثمنين اآلجل والحال ال يدخل في ملك المصرف الذي والفرق بين الثمنين اآلجل والحال ال يدخل في ملك المصرف الذي 
طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل 
لهذا الشخص بمعامالت صورية في معظم أحوالها، وهذا ال يتوافر في لهذا الشخص بمعامالت صورية في معظم أحوالها، وهذا ال يتوافر في 

المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. 
المحرمة،  المعامالت  بتجنب  المصارف  جميع  المجمع  مجلس  يوصي  المحرمة، ثانيًا:  المعامالت  بتجنب  المصارف  جميع  المجمع  مجلس  يوصي  ثانيًا:   

امتثاالً ألمر الله تعالى.امتثاالً ألمر الله تعالى.
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف اإلسالمية في إنقاذ األمة اإلسالمية  كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف اإلسالمية في إنقاذ األمة اإلسالمية    
من بلو الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعامالت الحقيقية المشروعة من بلو الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعامالت الحقيقية المشروعة 
ا بزيادة ترجع  ا بزيادة ترجع دون اللجوء إلى معامالت صورية تئول إلى كونها تمويالً محضً دون اللجوء إلى معامالت صورية تئول إلى كونها تمويالً محضً

إلى الممول». اهـإلى الممول». اهـ
ما جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ما جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية -   -٢
فيه  الوكالة  تكون  الذي  المنظم  التورق  منع  من  البحرين  بمملكة  فيه اإلسالمية  الوكالة  تكون  الذي  المنظم  التورق  منع  من  البحرين  بمملكة  اإلسالمية 

وكالة إجبارية.وكالة إجبارية.
جاء في المعايير الشرعية في ضوابط صحة عملية التورق: «عدم توكيل العميل  جاء في المعايير الشرعية في ضوابط صحة عملية التورق: «عدم توكيل العميل    
للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها، وعدم توكيل المؤسسة للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها، وعدم توكيل المؤسسة 
السلعة  ببيع  للعميل  يسمح  ال  النظام  كان  إذا  أنه  على  بيعها،  في  السلعة العميل  ببيع  للعميل  يسمح  ال  النظام  كان  إذا  أنه  على  بيعها،  في  العميل  عن عن 
أن  على  للمؤسسة  التوكيل  من  مانع  فال  نفسها  المؤسسة  أن بواسطة  على  للمؤسسة  التوكيل  من  مانع  فال  نفسها  المؤسسة  بواسطة  إال  إال بنفسه  بنفسه 

ا»(١). ا»يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمً يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمً
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار التورق،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار التورق،    (١)

ص٤٩٥٤٩٥، البند (، البند (٧/٤). ). 
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حصري  قبضها  ألن  العقد؛  محلِّ  الدقائق  لتلك  مصرف (ب)  قبض  استحالة  حصري :  قبضها  ألن  العقد؛  محلِّ  الدقائق  لتلك  مصرف (ب)  قبض  استحالة  الثانيالثاني: 
لشركة (أ) وفق األنظمة، وال يمكن لغيرها التصرف في هذه الدقائق، وكذلك لشركة (أ) وفق األنظمة، وال يمكن لغيرها التصرف في هذه الدقائق، وكذلك 
استيفائها  تفاصيل  ألن  ا  نظرً الدقائق؛  هذه  يستوفي  أن  لمصرف (ب)  يمكن  استيفائها ال  تفاصيل  ألن  ا  نظرً الدقائق؛  هذه  يستوفي  أن  لمصرف (ب)  يمكن  ال 
في االتفاقية محصورة في أمور يستحيل معها أن يتمكن المصرف من استيفائها في االتفاقية محصورة في أمور يستحيل معها أن يتمكن المصرف من استيفائها 
وإلى  دولي،  اتصال  دقائق  هي  الدقائق  هذه  أن  االتفاقية  في  جاء  حيث  وإلى بنفسه؛  دولي،  اتصال  دقائق  هي  الدقائق  هذه  أن  االتفاقية  في  جاء  حيث  بنفسه؛ 
دول معينة، وفي وقت محدد بساعتين في اليوم آخر الليل، فمع هذا االستيفاء دول معينة، وفي وقت محدد بساعتين في اليوم آخر الليل، فمع هذا االستيفاء 
المقيد بهذه القيود يستحيل على المصرف وفق طبيعة عمله وأنظمته أن يستوفي المقيد بهذه القيود يستحيل على المصرف وفق طبيعة عمله وأنظمته أن يستوفي 

منها شيئًا، فالقبض ممتنع هنا سواء كان قبض بالتخلية أو االستيفاء.منها شيئًا، فالقبض ممتنع هنا سواء كان قبض بالتخلية أو االستيفاء.
فإذا لم يقبض المشتري المنافع فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب -  فإذا لم يقبض المشتري المنافع فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم بالصواب -    

عدم جواز توكيله في بيعها في هذه الحال، ألن التوكيل قبل القبض باطل.عدم جواز توكيله في بيعها في هذه الحال، ألن التوكيل قبل القبض باطل.
وهذا مذهب الحنفية القائلين بجواز التورق فإنهم نصوا على أال يتولى البائع  وهذا مذهب الحنفية القائلين بجواز التورق فإنهم نصوا على أال يتولى البائع    
البيع عن المشتري وإال حرمالبيع عن المشتري وإال حرم(١)، وهو مذهب المالكية فإنهم أجازوا التورق ، وهو مذهب المالكية فإنهم أجازوا التورق 
إذا إذا لم يوكل المشتري البائع في بيع السلعة فإذا وكله فيمنع، ولذا نصوا على لم يوكل المشتري البائع في بيع السلعة فإذا وكله فيمنع، ولذا نصوا على 
تحريم أن يوكل المسلِمُ المسلَم إليهِ في قبض المسلَم فيه؛ وذلك ألنه إذا لم تحريم أن يوكل المسلِمُ المسلَم إليهِ في قبض المسلَم فيه؛ وذلك ألنه إذا لم يصح يصح 
أولى  باب  من  وبيعه  بقبضه  فتوكيله  فيه  المسلم  قبض  في  إليه  المسلم  أولى توكيل  باب  من  وبيعه  بقبضه  فتوكيله  فيه  المسلم  قبض  في  إليه  المسلم  توكيل 

بالمنع والتحريم.بالمنع والتحريم.
ا  ا  ما نصه: «قلت: أرأيت لو أن لي على رجل سلفً جاء في مدونة اإلمام مالكمدونة اإلمام مالك(٢)  ما نصه: «قلت: أرأيت لو أن لي على رجل سلفً جاء في    
فلما حل األجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده؟ فلما حل األجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده؟ 
قال: قال: أكره هؤالء إذا وكلهم؛ ألنهم كأنهم الذي عليه الطعام، فال يجوز لي أن أوكل أكره هؤالء إذا وكلهم؛ ألنهم كأنهم الذي عليه الطعام، فال يجوز لي أن أوكل 

الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه».الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه».
كما جاء في المعايير الشرعية في ضوابط صحة عملية التورق «عدم الربط بين  كما جاء في المعايير الشرعية في ضوابط صحة عملية التورق «عدم الربط بين    

المبسوط ١٦٧١٦٧/١٢١٢. المبسوط    (١) . .١٦٣١٦٣/٣  (٢)



٤٤٧٤٤٧

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

عقد شراء السلعة باألجل وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة تسلب العميل عقد شراء السلعة باألجل وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه حقه 
بالعرف،  أم  المستندات،  في  بالنص  الربط  كان  سواء  السلعة،  قبض  بالعرف، في  أم  المستندات،  في  بالنص  الربط  كان  سواء  السلعة،  قبض  في 

أم أم بتصميم اإلجراءات»بتصميم اإلجراءات»(١).
تلك  استيفاء  من  المشتري  تمكن  عدم  مع  المنافع  بيع  في  البائع  توكيل  إن  ثم  تلك   استيفاء  من  المشتري  تمكن  عدم  مع  المنافع  بيع  في  البائع  توكيل  إن  ثم   

المنافع يشتمل على محاذير شرعية عدة، أبرزها:المنافع يشتمل على محاذير شرعية عدة، أبرزها:
أنه تصرف في المنفعة قبل تحديدها وتمكنه من استيفائها منها(٢)، وربح ، وربح فيما فيما  أنه تصرف في المنفعة قبل تحديدها وتمكنه من استيفائها منها-   -١
لم يضمن، وذلك منهي عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لم يضمن، وذلك منهي عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو  
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح «ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح 

ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك»ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك»(٣).
دفع  قد  المصرف  أن  ذلك  ووجه  الربا.  على  الظاهرة  والذريعة  الحيلة  دفع -  قد  المصرف  أن  ذلك  ووجه  الربا.  على  الظاهرة  والذريعة  الحيلة   -٢
ا مؤجلة بأكثر منها، دون أن يتحمل ضمان  ا واسترد في مقابلها نقودً ا مؤجلة بأكثر منها، دون أن يتحمل ضمان نقودً ا واسترد في مقابلها نقودً نقودً

المنفعة ومخاطرتها.المنفعة ومخاطرتها.
الصورية في العقود. فلو قيل بجواز توكيل البائع بالبيع مع عدم اشتراط  الصورية في العقود. فلو قيل بجواز توكيل البائع بالبيع مع عدم اشتراط -   -٣
الرقابة  مهام  أداء  فإن   - ا  حكمً أو  حقيقة   - للمنفعة  المشتري  الرقابة قبض  مهام  أداء  فإن   - ا  حكمً أو  حقيقة   - للمنفعة  المشتري  قبض 
والتدقيق الشرعي على التنفيذ يكون شبه متعذر في هذه الحال، وكفى والتدقيق الشرعي على التنفيذ يكون شبه متعذر في هذه الحال، وكفى 

بذلك مفسدةبذلك مفسدة(٤).
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار التورق،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار التورق،    (١)

ص٤٩٤٤٩٤، الفقرة (، الفقرة (٤). ). 
ومن المعلوم أن الدقائق التي وقع عليها العقد بين شركة (أ) ومصرف (ب) ال يمكن تمييزها تمييزها  ومن المعلوم أن الدقائق التي وقع عليها العقد بين شركة (أ) ومصرف (ب) ال يمكن    (٢)
عن غيرها من دقائق االتصال التي في حوزة الشركة، فالعقد وقع على دقائق مشاعة، عن غيرها من دقائق االتصال التي في حوزة الشركة، فالعقد وقع على دقائق مشاعة، 

وال وال يجوز بيعها بربح إال بعد تحديدها والتمكن من االستيفاء منها. يجوز بيعها بربح إال بعد تحديدها والتمكن من االستيفاء منها. 
تقدم تخريجه ص٧٦٧٦. تقدم تخريجه ص   (٣)

انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية، د. حامد ميرة ص٥٨٠٥٨٠. انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية، د. حامد ميرة ص   (٤)



٤٤٨٤٤٨

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

ومما يؤيد الصورية أن شركة (أ) لم يعهد عنها أن تبيع دقائق مصرف (ب) ب)  ومما يؤيد الصورية أن شركة (أ) لم يعهد عنها أن تبيع دقائق مصرف (   
أنها  يجد  (أ)  شركة  أسعار  في  والناظر  دقائقها،  عن  يختلف  أنها بسعر  يجد  (أ)  شركة  أسعار  في  والناظر  دقائقها،  عن  يختلف  بسعر 
ريال  من  بكثير  أقل  بسعر  (ب)  مصرف  اشتراها  التي  الدقائق  ريال تبيع  من  بكثير  أقل  بسعر  (ب)  مصرف  اشتراها  التي  الدقائق  تبيع 
واحد (السعر المتفق عليه عند توكيل شركة (أ))، وهذا يبرز صورية واحد (السعر المتفق عليه عند توكيل شركة (أ))، وهذا يبرز صورية 
تمويل تمويل  مجرد  أنه  على  له  ينظران  الطرفين  وأن  واضح  بشكل  مجرد العقد  أنه  على  له  ينظران  الطرفين  وأن  واضح  بشكل  العقد 
بفائدة وال شك أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال بفائدة وال شك أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ باأللفاظ 

والمباني.والمباني.
على  بعضها  أو  للمصرف  المملوكة  الدقائق  تلك  بيع  الشركة  تستطع  لم  إذا  على :  بعضها  أو  للمصرف  المملوكة  الدقائق  تلك  بيع  الشركة  تستطع  لم  إذا  الثالثالثالث: 

عمالئها هل تبقى تلك الدقائق في ذمة الشركة للمصرف أم تفوت عليه؟عمالئها هل تبقى تلك الدقائق في ذمة الشركة للمصرف أم تفوت عليه؟
من  أنها  بالصواب -  أعلم  والله  يظهر -  والذي  ذلك،  بيان  العقد  في  يأت  لم  من   أنها  بالصواب -  أعلم  والله  يظهر -  والذي  ذلك،  بيان  العقد  في  يأت  لم   
ملك المصرف في هذه المدة، وقبض المصرف لها هو بتمكنه من االستيفاء، ملك المصرف في هذه المدة، وقبض المصرف لها هو بتمكنه من االستيفاء، 
هدايا  موظفيه  يعطي  بأن  الفترة،  تلك  في  باالتصال  يستخدمها  أن  هدايا فللمصرف  موظفيه  يعطي  بأن  الفترة،  تلك  في  باالتصال  يستخدمها  أن  فللمصرف 
اتصال لتلك الدول في هذه الفترة، أو أن يقوم بعرضها بأسعار مخفضة لعمالء اتصال لتلك الدول في هذه الفترة، أو أن يقوم بعرضها بأسعار مخفضة لعمالء 

شركة (أ)؛ لضمان بيعها كلها.شركة (أ)؛ لضمان بيعها كلها.
ولكن هل يجوز أن تمدد شركة (أ) فترة االستيفاء المذكورة في العقد ؟ولكن هل يجوز أن تمدد شركة (أ) فترة االستيفاء المذكورة في العقد ؟

الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أنه إن كان ذلك بشرط أو عرف فال يجوز  الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أنه إن كان ذلك بشرط أو عرف فال يجوز    
ا؛ ألنه بذلك يعتبر ضمانًا من الوكيل وقد سبق أن يد الوكيل يد أمانة. ا؛ ألنه بذلك يعتبر ضمانًا من الوكيل وقد سبق أن يد الوكيل يد أمانة.قوالً واحدً قوالً واحدً

الرتجيح:الرتجيح:

بعد ذكر هذه األمور المشــكلة التي ظهر للباحث اشتمال العقد عليها، فالذي بعد ذكر هذه األمور المشــكلة التي ظهر للباحث اشتمال العقد عليها، فالذي 
يظهر أن هذا العقد ال ينفك عن هذه المحاذير التي لها أثر قوي في صحة العقود، مما يظهر أن هذا العقد ال ينفك عن هذه المحاذير التي لها أثر قوي في صحة العقود، مما 
يجعل الباحث يميل إلى القول بعدم جواز هذا العقد. والباحث لم يتيســر له االطالع يجعل الباحث يميل إلى القول بعدم جواز هذا العقد. والباحث لم يتيســر له االطالع 



٤٤٩٤٤٩

التطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمةالتطبـيقــات المعاصرة إلجارة الموصوف في الذمة

علــى الحيثيات التي بني عليها القول بجواز هــذا العقد، والذي تبناه بعض أصحاب علــى الحيثيات التي بني عليها القول بجواز هــذا العقد، والذي تبناه بعض أصحاب 
الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية في مصرف (ب). والله أعلم بالصواب.الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية في مصرف (ب). والله أعلم بالصواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



٤٥٠٤٥٠



٤٥١٤٥١

الحمــد لله الذي بنعمته تتــم الصالحات، فله الحمد وله الشــكر في األولى الحمــد لله الذي بنعمته تتــم الصالحات، فله الحمد وله الشــكر في األولى 
واآلخرة، والصالة والســالم على خير البرية، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه واآلخرة، والصالة والســالم على خير البرية، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن وااله.ومن وااله.
أما بعدأما بعد: ففي خاتمة البحث أود أن أذكر النتائج التي توصل إليها البحث : ففي خاتمة البحث أود أن أذكر النتائج التي توصل إليها البحث 

فيما يلي:فيما يلي:
التعريف المختار إلجارة الموصوف في الذمة: بيع منفعة معلومة في الذمة.: بيع منفعة معلومة في الذمة. التعريف المختار إلجارة الموصوف في الذمة-   -١

إجارة الموصوف في الذمة تأتي على صورتين:  إجارة الموصوف في الذمة تأتي على صورتين: -   -٢
الصورة األولىالصورة األولى: اإلجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة:: اإلجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة:- - 

وهي ما يتعلق فيها حق المستأجر بمنفعة عين موصوفة في ذمة المؤجر، ال بعين  وهي ما يتعلق فيها حق المستأجر بمنفعة عين موصوفة في ذمة المؤجر، ال بعين    
ا (كدار)،  ا (كدار)، معينة بذاتها، وقد تكون هذه العين الموصوفة في ذمة المؤجر عقارً معينة بذاتها، وقد تكون هذه العين الموصوفة في ذمة المؤجر عقارً

ا (كاآلالت ونحوها).  ا (كاآلالت ونحوها). مركوبًا (كسيارة)، أو جمادً أو أو مركوبًا (كسيارة)، أو جمادً
الصورة الثانيةالصورة الثانية: اإلجارة الواردة على عمل في الذمة:: اإلجارة الواردة على عمل في الذمة:- - 

المؤجر،  ذمة  في  يثبت  معينًا  عمالً  المستأجر  فيها  يستحق  التي  اإلجارة  وهي  المؤجر،   ذمة  في  يثبت  معينًا  عمالً  المستأجر  فيها  يستحق  التي  اإلجارة  وهي   
وال يقتضي تنفيذها تسليم األجير نفسه للمستأجر؛ ألن التزام المؤجر ينحصر وال يقتضي تنفيذها تسليم األجير نفسه للمستأجر؛ ألن التزام المؤجر ينحصر 
في إكمال العمل الذي طلب منه على الوجه المطلوب؛ سواء عمل بنفسه في إكمال العمل الذي طلب منه على الوجه المطلوب؛ سواء عمل بنفسه 

أم أم بواسطة غيره، فهو يتقبل األعمال من جميع الناس.بواسطة غيره، فهو يتقبل األعمال من جميع الناس.



٤٥٢٤٥٢

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة والسلم: من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة والسلم-   -٣
لمدة - -  الذمة  في  موصوفةٍ  عينٍ  منفعةِ  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  لمدة إجارة  الذمة  في  موصوفةٍ  عينٍ  منفعةِ  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  إجارة 

الموصوف  جميع  على  يرد  فإنه  السلم  بينما  معلوم،  عملٍ  على  أو  الموصوف معلومة  جميع  على  يرد  فإنه  السلم  بينما  معلوم،  عملٍ  على  أو  معلومة 
في الذمة.في الذمة.

إجارة الموصوف في الذمة ال يتم فيها تمليك العين للمستأجر، وإنما المنفعة إجارة الموصوف في الذمة ال يتم فيها تمليك العين للمستأجر، وإنما المنفعة - - 
فقط مدة معلومة، بينما في السلم فيكون بتمليك العين.فقط مدة معلومة، بينما في السلم فيكون بتمليك العين.

من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة واالستصناع: من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة واالستصناع-   -٤
سواء - -  الذمة؛  في  موصوفة  منافع  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  سواء إجارة  الذمة؛  في  موصوفة  منافع  على  ترد  الذمة  في  الموصوف  إجارة 

كانت منفعة عين أو منفعة عمل، أما االستصناع فإنه يرد على العين نفسها كانت منفعة عين أو منفعة عمل، أما االستصناع فإنه يرد على العين نفسها 
الموصوفة في الذمة.الموصوفة في الذمة.

ال يتم تمليك العين للمستأجر في إجارة الموصوف في الذمة، وإنما المنفعة ال يتم تمليك العين للمستأجر في إجارة الموصوف في الذمة، وإنما المنفعة - - 
فقط، أما في االستصناع فيتم تمليك العين المراد صنعها للمستصنع.فقط، أما في االستصناع فيتم تمليك العين المراد صنعها للمستصنع.

تكون العين والعمل من الصانع في االستصناع، أما في إجارة الموصوف تكون العين والعمل من الصانع في االستصناع، أما في إجارة الموصوف - - 
في الذمة (إجارة األجير المشترك) فتكون العين من المستأجر.في الذمة (إجارة األجير المشترك) فتكون العين من المستأجر.

من أبرز أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة والجعالة:  من أبرز أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة والجعالة: -   -٥
الجعالة - -  عقد  بينما  معينين؛  طرفين  بين  عقد  الذمة  في  الموصوف  الجعالة إجارة  عقد  بينما  معينين؛  طرفين  بين  عقد  الذمة  في  الموصوف  إجارة 

ا. ا.يكون من طرف واحد معين، ويكون من طرفين أيضً يكون من طرف واحد معين، ويكون من طرفين أيضً
إجارة الموصوف في الذمة عقد الزم، والجعالة عقد جائز.إجارة الموصوف في الذمة عقد الزم، والجعالة عقد جائز.- - 

من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع المعين الموصوف: من أهم أوجه الخالف بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع المعين الموصوف-   -٦
في - -  يدخل  وال  عينًا،  إال  يكون  ال  الموصوف  المعين  بيع  في  عليه  في المعقود  يدخل  وال  عينًا،  إال  يكون  ال  الموصوف  المعين  بيع  في  عليه  المعقود 
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عقود الخدمات، أما إجارة الموصوف في الذمة؛ فإن المعقود عليه إما أن عقود الخدمات، أما إجارة الموصوف في الذمة؛ فإن المعقود عليه إما أن 
يكون منفعة عين أو منفعة عمل (خدمة). يكون منفعة عين أو منفعة عمل (خدمة). 

مجلس - -  عن  غائب  ولكنه   ، معينٌ الموصوف  المعين  بيع  في  عليه  مجلس المعقود  عن  غائب  ولكنه   ، معينٌ الموصوف  المعين  بيع  في  عليه  المعقود 
رؤيته،  لتعذر  الغائب  حكم  في  ولكنه  العقد،  مجلس  في  موجود  أو  رؤيته، العقد  لتعذر  الغائب  حكم  في  ولكنه  العقد،  مجلس  في  موجود  أو  العقد 
بخالف المعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة فإنها غير معينة حال بخالف المعقود عليه في إجارة الموصوف في الذمة فإنها غير معينة حال 

العقد.العقد.
في  الموصوف  وبيع  الذمة  في  الموصوف  إجارة  بين  الخالف  أوجه  أهم  من  في -  الموصوف  وبيع  الذمة  في  الموصوف  إجارة  بين  الخالف  أوجه  أهم  من   -٧

الذمة:الذمة:
المعقود عليه في بيع الموصوف في الذمة هو العين نفسها، بينما في إجارة المعقود عليه في بيع الموصوف في الذمة هو العين نفسها، بينما في إجارة - - 

الموصوف في الذمة فهي المنفعة فقط ال العين.الموصوف في الذمة فهي المنفعة فقط ال العين.
البدلين، - -  تأجيل  الراجح-  الذمة -على  في  الموصوف  إجارة  في  البدلين، يجوز  تأجيل  الراجح-  الذمة -على  في  الموصوف  إجارة  في  يجوز 

أما بيع الموصوف في الذمة فيختلف الحكم باختالف صورها.أما بيع الموصوف في الذمة فيختلف الحكم باختالف صورها.
حديث: «ال تبع ما ليس عندك»«ال تبع ما ليس عندك» فيه نهي عام عن بيع ما ال يقدر على تسليمه،  فيه نهي عام عن بيع ما ال يقدر على تسليمه،  حديث:    -٨
. .سواء أكان عينًا معينة ليست عنده وال يملكها أم كان في الذمة حاال أو مؤجالً سواء أكان عينًا معينة ليست عنده وال يملكها أم كان في الذمة حاال أو مؤجالً

من أهم الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما ال يملك: :  من أهم الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما ال يملك   -٩
بيع ما ال يملك هو ما ال يقدر على تسليمه، أما إجارة الموصوف في الذمة بيع ما ال يملك هو ما ال يقدر على تسليمه، أما إجارة الموصوف في الذمة - - 

فهي عقد على ما في الذمة، ويكون على ثقة من تسليمه حين أجله كالسلم.فهي عقد على ما في الذمة، ويكون على ثقة من تسليمه حين أجله كالسلم.
بيع ما ال يملك داخل في ربح ما لم يضمن، أما إجارة الموصوف في الذمة بيع ما ال يملك داخل في ربح ما لم يضمن، أما إجارة الموصوف في الذمة - - 

فال تدخل في ربح ما لم يضمن.فال تدخل في ربح ما لم يضمن.
بيع ما ال يملك من بيوع الغرر، أما إجارة الموصوف في الذمة فال غرر بيع ما ال يملك من بيوع الغرر، أما إجارة الموصوف في الذمة فال غرر فيها؛ فيها؛ - - 

ألنها على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند ألنها على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند حلوله.حلوله.
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من أهم الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين الموصوف: من أهم الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين الموصوف-   -١٠١٠
ا؛ حيث يكون العمل - -  ا؛ حيث يكون العمل أن األجير في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون محددً أن األجير في إجارة الموصوف في الذمة ال يكون محددً

ا؛ ألن العمل  ا؛ ألن العمل في ذمته، بينما في إجارة المعين الموصوف يكون األجير محددً في ذمته، بينما في إجارة المعين الموصوف يكون األجير محددً
يكون في ذمته هو، وليس له أن يعطي آخر ليعمل له، ويسمى باألجير الخاص.يكون في ذمته هو، وليس له أن يعطي آخر ليعمل له، ويسمى باألجير الخاص.

ا، سواء كان بعد االنتفاع - -  ا، سواء كان بعد االنتفاع إذا مات األجير الخاص، فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً إذا مات األجير الخاص، فإن اإلجارة تنفسخ مطلقً
خدماته أم قبله؛ ألن العقد واقع على عينه، بينما إذا مات األجير المشترك خدماته أم قبله؛ ألن العقد واقع على عينه، بينما إذا مات األجير المشترك 
وعلى  ينفسخ،  ال  العقد  فإن  المعين  غير  الذمة  في  الموصوف  إجارة  وعلى في  ينفسخ،  ال  العقد  فإن  المعين  غير  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في 
المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخر؛ ألن المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة في الذمة من خالل شخص آخر؛ ألن العقد العقد 

واقع على الذمة.واقع على الذمة.
إجارة - -  في  وارد  وغير  الموصوف؛  المعين  إجارة  في  ثابت  العيب  خيار  إجارة إن  في  وارد  وغير  الموصوف؛  المعين  إجارة  في  ثابت  العيب  خيار  إن 

الموصوف في الذمة؛ ألن المنفعة تستبدل عند العيب، ألنها ليست معينة.الموصوف في الذمة؛ ألن المنفعة تستبدل عند العيب، ألنها ليست معينة.
ال بد من تقديم جميع الخدمات التابعة للمنفعة في إجارة الموصوف في الذمة ال بد من تقديم جميع الخدمات التابعة للمنفعة في إجارة الموصوف في الذمة - - 

بالشكل الذي يتمكن معه المستأجر من االستفادة منها، وهذا يستلزم تقديم بالشكل الذي يتمكن معه المستأجر من االستفادة منها، وهذا يستلزم تقديم 
التوابع الضرورية والحاجية التي ال يمكن االنتفاع بالمنفعة إال بعد تحققها، التوابع الضرورية والحاجية التي ال يمكن االنتفاع بالمنفعة إال بعد تحققها، 
بينما اإلجارة المعينة ال تستدعي الخدمات التابعة إال إذا اشترطت في العقد.بينما اإلجارة المعينة ال تستدعي الخدمات التابعة إال إذا اشترطت في العقد.
معاوضة،  ألنها  الجمهور.  قول  وهو  الزم.  عقد  اإلجارة  عقد  أن  الراجح  معاوضة،   ألنها  الجمهور.  قول  وهو  الزم.  عقد  اإلجارة  عقد  أن  الراجح   -١١١١
سواء كانت إجارة عمل، أو إجارة عين مقابلة بعوض، وهذا ال يكون إال في سواء كانت إجارة عمل، أو إجارة عين مقابلة بعوض، وهذا ال يكون إال في 

المعاوضات. فإجارة الموصوف في الذمة الزمة.المعاوضات. فإجارة الموصوف في الذمة الزمة.
في  الموصوف  إجارة  عقد  مشروعية  على  األربعة  المذاهب  في  الفقهاء  اتفق  في   الموصوف  إجارة  عقد  مشروعية  على  األربعة  المذاهب  في  الفقهاء  اتفق   -١٢١٢

الذمة. الذمة. 
وقد ذكر أكثر العلماء من المعاصرين أن الحنفية خالفوا الجمهور فلم يجيزوها، يجيزوها،  وقد ذكر أكثر العلماء من المعاصرين أن الحنفية خالفوا الجمهور فلم    
إجارة  مشروعية  على  نصوا  أنهم  الحنفية -  كتب  مراجعة  بعد  إجارة   مشروعية  على  نصوا  أنهم  الحنفية -  كتب  مراجعة  بعد   – لي  لي وتبين  وتبين 
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بعدم  القول  نسبة  فإطالق  كتبهم؛  من  مواضع  في  الذمة  في  بعدم الموصوف  القول  نسبة  فإطالق  كتبهم؛  من  مواضع  في  الذمة  في  الموصوف 
التجويز محل نظر.التجويز محل نظر.

من الفروق بين الشخصية االعتبارية والشخصية الطبيعية: من الفروق بين الشخصية االعتبارية والشخصية الطبيعية:-   -١٣١٣
الشخصية االعتبارية ال يتعلق بها الحقوق اإلنسانية البحتة التي هي من  الشخصية االعتبارية ال يتعلق بها الحقوق اإلنسانية البحتة التي هي من -   -١
خصائص اإلنسان الطبيعي، كحقوق األسرة وواجباتها، أما ما ليس من خصائص اإلنسان الطبيعي، كحقوق األسرة وواجباتها، أما ما ليس من 

هذه الخصائص، كالجنسية واألهلية فإنها تثبت لها.هذه الخصائص، كالجنسية واألهلية فإنها تثبت لها.
المرسوم  يحدها  التي  بالحدود  مقيدة  االعتباري  الشخص  أهلية  المرسوم -  يحدها  التي  بالحدود  مقيدة  االعتباري  الشخص  أهلية   -٢
فهي  الطبيعي  الشخص  أهلية  أما  بإجازتها،  يصدر  الذي  القرار  فهي أو  الطبيعي  الشخص  أهلية  أما  بإجازتها،  يصدر  الذي  القرار  أو 

بالكسب والتصرف والتحمل.بالكسب والتصرف والتحمل.
يتوقف وجود الشخص االعتباري على اعتراف حكام الدولة به، بخالف  يتوقف وجود الشخص االعتباري على اعتراف حكام الدولة به، بخالف -   -٣

الشخص الطبيعي، وذلك ألن وجوده حقيق.الشخص الطبيعي، وذلك ألن وجوده حقيق.
التعريف المختار للمنفعة: هي الفائدة المقصودة من األعيان واألعمال مما ال يمكن : هي الفائدة المقصودة من األعيان واألعمال مما ال يمكن  التعريف المختار للمنفعة-   -١٤١٤

حيازته بنفسه.حيازته بنفسه.
األجرةاألجرة: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة األعيان أو منفعة اآلدمي.: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة األعيان أو منفعة اآلدمي.  -١٥١٥

يجوز أن تكون األجرة منفعة من جنسها، ومن غير جنسها على قول الجمهور؛ الجمهور؛  يجوز أن تكون األجرة منفعة من جنسها، ومن غير جنسها على قول    -١٦١٦
بعضها  بيع  يجوز  األعيان  ثم  البيع،  في  كاألعيان  اإلجارة  في  المنافع  بعضها ألن  بيع  يجوز  األعيان  ثم  البيع،  في  كاألعيان  اإلجارة  في  المنافع  ألن 
ببعض فكذلك المنافع، أما الحنفية فال يصح عندهم إجارة المنفعة بالمنفعة؛ ببعض فكذلك المنافع، أما الحنفية فال يصح عندهم إجارة المنفعة بالمنفعة؛ 
ونحوه؛  بالركوب  والركوب  باللبس،  واللبس  بالسكنى،  السكنى  ونحوه؛ كإجارة  بالركوب  والركوب  باللبس،  واللبس  بالسكنى،  السكنى  كإجارة 
النفع  باستيفاء  المثل  أجر  فيجب  النساء،  يحرم  بانفراده:  الجنس  ألن  النفع وذلك  باستيفاء  المثل  أجر  فيجب  النساء،  يحرم  بانفراده:  الجنس  ألن  وذلك 
ا كاستئجار سكنى دار؛ بزراعة أرض،  ا كاستئجار سكنى دار؛ بزراعة أرض، كما مر، لفساد العقد إال إذا اختلفا جنسً كما مر، لفساد العقد إال إذا اختلفا جنسً

والراجح هو قول الجمهور.والراجح هو قول الجمهور.
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الراجح أنه ال يجب تعجيل البدلين في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن طبيعة  الراجح أنه ال يجب تعجيل البدلين في إجارة الموصوف في الذمة؛ ألن طبيعة    -١٧١٧
حيازتها،  يمكن  وال  فشيئًا  شيئًا  تحدث  فهي  العين  طبيعة  عن  تختلف  حيازتها، المنفعة  يمكن  وال  فشيئًا  شيئًا  تحدث  فهي  العين  طبيعة  عن  تختلف  المنفعة 
جهالة،  أو  ربًا  أو  غرر  فيها  ليس  أنه  األجرة  تعجيل  وجوب  عدم  يؤكد  جهالة، ومما  أو  ربًا  أو  غرر  فيها  ليس  أنه  األجرة  تعجيل  وجوب  عدم  يؤكد  ومما 
هذه  في  الناس  يحتاجه  مما  وأنها  بالباطل،  الناس  ألموال  أكل  فيها  هذه وليس  في  الناس  يحتاجه  مما  وأنها  بالباطل،  الناس  ألموال  أكل  فيها  وليس 

األزمان.األزمان.
ا من ناتج عمل األجير؛ وذلك  ا محددً الراجح صحة اإلجارة إذا كان األجر جزءً ا من ناتج عمل األجير؛ وذلك   ا محددً الراجح صحة اإلجارة إذا كان األجر جزءً  -١٨١٨

لثبوت األدلة من السنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.لثبوت األدلة من السنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
معنى ربط األجرة بمؤشر هو أن يرتفع جزء من األجرة مقابل ارتفاع المؤشر  معنى ربط األجرة بمؤشر هو أن يرتفع جزء من األجرة مقابل ارتفاع المؤشر    -١٩١٩
ا  ا مصدره ومعلومً ا وينخفض مقابل انخفاضه، ويجب أن يكون المؤشر معلومً ا مصدره ومعلومً وينخفض مقابل انخفاضه، ويجب أن يكون المؤشر معلومً

وضعه، ومنضبطًا في أدائه.وضعه، ومنضبطًا في أدائه.
الراجح جواز ربط األجرة بمؤشر سعر الفائدة في إجارة الموصوف في الذمة. الراجح جواز ربط األجرة بمؤشر سعر الفائدة في إجارة الموصوف في الذمة.   -٢٠٢٠
اتفق الفقهاء على جواز اشتراط كل شرط ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، إجماع،  اتفق الفقهاء على جواز اشتراط كل شرط ورد به نص من كتاب أو سنة أو    -٢١٢١
من  هو  مما  أو  يالئمه،  مما  أو  العقد،  مقتضى  من  التي  الشروط  مثل  من وهذا  هو  مما  أو  يالئمه،  مما  أو  العقد،  مقتضى  من  التي  الشروط  مثل  وهذا 
مصلحته؛ كالضمين والرهن، والخيار، والكتابة، والتأجيل، واشتراط صفة في مصلحته؛ كالضمين والرهن، والخيار، والكتابة، والتأجيل، واشتراط صفة في 

العين المؤجرة، وغير ذلك.العين المؤجرة، وغير ذلك.
العين  يسلمه  أن  المؤجر  على  المستأجر  يشترط  أن  هي:  العين   يسلمه  أن  المؤجر  على  المستأجر  يشترط  أن  هي:  الموافقة  الشروط  الموافقة-  الشروط   -٢٢٢٢
األساسية  صيانتها  أن تكون  يشترط  أو  بها،  االنتفاع  من  يمكنه  أن  أو  األساسية المؤجرة  صيانتها  أن تكون  يشترط  أو  بها،  االنتفاع  من  يمكنه  أن  أو  المؤجرة 

على المؤجر.على المؤجر.
اآلخر  على  المتعاقدين  أحد  يشترط  أنْ  هي:  اآلخر   على  المتعاقدين  أحد  يشترط  أنْ  هي:  العقد  مصلحة  من  التي  الشروط  العقد-  مصلحة  من  التي  الشروط   -٢٣٢٣
ففي  ويوثقه،  العقد  موجب  يؤكد  ولكنه  ينافيه،  وال  العقد  يقتضيه  ال  ففي شرطًا  ويوثقه،  العقد  موجب  يؤكد  ولكنه  ينافيه،  وال  العقد  يقتضيه  ال  شرطًا 
يطمئن  حيث  للمشترط؛  منفعة  وتحقيق  العقد،  مصلحة  تحقيق  يطمئن اشتراطه  حيث  للمشترط؛  منفعة  وتحقيق  العقد،  مصلحة  تحقيق  اشتراطه 

الستيفاء حقه.الستيفاء حقه.
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نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى وجود فرق بين مخالفة مقتضى العقد ومخالفة  نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى وجود فرق بين مخالفة مقتضى العقد ومخالفة    -٢٤٢٤
مقصود العقد. وبناء على هذا أجاز الشرط المنافي لمقتضى العقد ما لم يكن مقصود العقد. وبناء على هذا أجاز الشرط المنافي لمقتضى العقد ما لم يكن 

مخالفًا للشرع، وأبطل الشرط المنافي لمقصود العقد.مخالفًا للشرع، وأبطل الشرط المنافي لمقصود العقد.
مقصود  حقيقة  هو  وهذا  العقد،  في  معلومة  منفعة  اشتراط  صحة  هو  مقصود لراجح  حقيقة  هو  وهذا  العقد،  في  معلومة  منفعة  اشتراط  صحة  هو  الراجح  ا-   -٢٥٢٥
بالتراضي،  تكون  المنفعة  وحصول  لالنتفاع،  شرع  إنما  العقد  ألن  بالتراضي، العقد؛  تكون  المنفعة  وحصول  لالنتفاع،  شرع  إنما  العقد  ألن  العقد؛ 
لمقتضى  الموافق  هو  بالجواز  القول  فكان  التراضي،  على  يعين  لمقتضى واالشتراط  الموافق  هو  بالجواز  القول  فكان  التراضي،  على  يعين  واالشتراط 

الشريعة في العقود.الشريعة في العقود.
الشرط الجزائي: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من : اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من  الشرط الجزائي-   -٢٦٢٦
رط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو تأخر  رط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو تأخر شُ شُ

في تنفيذهفي تنفيذه.
نقله  كما  ربًا  وأنها  تأجيله،  مقابل  الدين  في  الزيادة  حرمة  على  اإلجماع  انعقد  نقله   كما  ربًا  وأنها  تأجيله،  مقابل  الدين  في  الزيادة  حرمة  على  اإلجماع  انعقد   -٢٧٢٧
ا.وممن نقله كذلك ابن المنذر قال: «وأجمعوا أن المسلف  ا.وممن نقله كذلك ابن المنذر قال: «وأجمعوا أن المسلف ابن عبد البر سابقً ابن عبد البر سابقً
إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربًا».إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربًا».

اشتراط الزيادة بشرط أن تصرف في وجوه الخير غير جائز؛ ألنه الربا بعينه،  اشتراط الزيادة بشرط أن تصرف في وجوه الخير غير جائز؛ ألنه الربا بعينه،    -٢٨٢٨
الدائن،  من  به  اإللزام  يصح  ولم  ذلك،  قبل  الفقهاء  من  أحد  به  يقل  الدائن، ولم  من  به  اإللزام  يصح  ولم  ذلك،  قبل  الفقهاء  من  أحد  به  يقل  ولم 
وأنه وأنه يفتح باب شر على الناس، وفيه تقحم للربا من قبل المدين في عقد تلك يفتح باب شر على الناس، وفيه تقحم للربا من قبل المدين في عقد تلك 
وردت صور كثيرة العقود، ووسيلة للربا، وتجب سد ذريعته بكل حال، وقد وردت صور كثيرة  وقد  ووسيلة للربا، وتجب سد ذريعته بكل حال،  العقود، 

كانت السبيل للتحايل على الربا.كانت السبيل للتحايل على الربا.
العين  أن  على  والحنابلة  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية،  من  الفقهاء  اتفق  العين   أن  على  والحنابلة  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية،  من  الفقهاء  اتفق   -٢٩٢٩

المؤجرة أمانة في يد المستأجر ال يضمن إال بالتعدي أو التقصير.المؤجرة أمانة في يد المستأجر ال يضمن إال بالتعدي أو التقصير.
الراجح عدم صحة اشتراط الضمان على المستأجر؛ ألن جعل األمين ضامنًا عدم صحة اشتراط الضمان على المستأجر؛ ألن جعل األمين ضامنًا  الراجح -   -٣٠٣٠
ا لما عليه  ا لما عليه خالف الشرع، وهو ما اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي، ومخالف أيضً خالف الشرع، وهو ما اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي، ومخالف أيضً
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جمهور الفقهاء، قال علي حيدر: « إذا شرط الضمان على المستأجر في حال جمهور الفقهاء، قال علي حيدر: « إذا شرط الضمان على المستأجر في حال 
تعيب أو هالك المأجور بال تعدٍّ وال تقصير، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر تعيب أو هالك المأجور بال تعدٍّ وال تقصير، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر 

بال عيب تكون اإلجارة فاسدة».ولما فيها من الجهالة المفضية للغرر.بال عيب تكون اإلجارة فاسدة».ولما فيها من الجهالة المفضية للغرر.
وإجارة الموصوف في الذمة المراد منها أنه في حال هالك العين يلزم المؤجر  وإجارة الموصوف في الذمة المراد منها أنه في حال هالك العين يلزم المؤجر    
مناقض  المستأجر  على  الضمان  فاشتراط  وعليه  مكانها،   أخر بعين  يأتي  مناقض أن  المستأجر  على  الضمان  فاشتراط  وعليه  مكانها،   أخر بعين  يأتي  أن 

لمقصود عقد إجارة الموصوف في الذمة.لمقصود عقد إجارة الموصوف في الذمة.
الصيانة هي مجموعة األعمال الالزمة لبقاء عين على الحالة التي تصلح فيها  هي مجموعة األعمال الالزمة لبقاء عين على الحالة التي تصلح فيها  الصيانة-   -٣١٣١

ألداء األعمال المرادة منها.ألداء األعمال المرادة منها.
خيار المجلس يدخل في سائر العقود الالزمة، و إجارة الموصوف في الذمة  خيار المجلس يدخل في سائر العقود الالزمة، و إجارة الموصوف في الذمة    -٣٢٣٢

من العقود الالزمة -كما سبق- فيدخل فيها خيار المجلس. من العقود الالزمة -كما سبق- فيدخل فيها خيار المجلس. 
في  القبض  فيه  اشترط  ما  إال  في ،  القبض  فيه  اشترط  ما  إال  الالزمة،  العقود  كافة  في  يدخل  الشرط  خيار  الالزمة-  العقود  كافة  في  يدخل  الشرط  خيار   -٣٣٣٣
فالجمهور  بجنسه،  الربوي  وبيع  الصرف،  وعقد  السلم،  كعقد  فالجمهور المجلس؛  بجنسه،  الربوي  وبيع  الصرف،  وعقد  السلم،  كعقد  المجلس؛ 
مجلس  في  القبض  فيها  يشترط  ألنه  العقود؛  تلك  في  الشرط  خيار  مجلس يمنعون  في  القبض  فيها  يشترط  ألنه  العقود؛  تلك  في  الشرط  خيار  يمنعون 
اشتراط  ألن  العقد؛  حين  من  تبدأ  التي  المعينة  اإلجارة  عقود  ا  وأيضً اشتراط العقد،  ألن  العقد؛  حين  من  تبدأ  التي  المعينة  اإلجارة  عقود  ا  وأيضً العقد، 

الخيار يؤدي لفوات بعض المنافع المعقود عليها، وذلك مدة الخيار.الخيار يؤدي لفوات بعض المنافع المعقود عليها، وذلك مدة الخيار.
أما إجارة الموصوف في الذمة فيدخل فيها خيار الشرط، بخاصة أن العين ال تسلم  أما إجارة الموصوف في الذمة فيدخل فيها خيار الشرط، بخاصة أن العين ال تسلم    
فيها حال العقد، وإنما يكون العقد مضافًا إلى المستقبل، فكان اعتبار خيار الشرط فيها حال العقد، وإنما يكون العقد مضافًا إلى المستقبل، فكان اعتبار خيار الشرط 

لمصلحة العاقدين مما تمس إليه الحاجة.لمصلحة العاقدين مما تمس إليه الحاجة.
ال تحتاج إجارة الموصوف في الذمة إلثبات خيار التدليس، وكذا خيار العيبالعيب؛ ؛  ال تحتاج إجارة الموصوف في الذمة إلثبات خيار التدليس، وكذا خيار -   -٣٤٣٤
ألن خيار التدليس والعيب يقتضيان حق الفسخ للمشتري أو ألن خيار التدليس والعيب يقتضيان حق الفسخ للمشتري أو المستأجر، وهنا المستأجر، وهنا 
وجد في إجارة الموصوف في الذمة يعاين العين أو المنفعة المؤجرة، فلو وجد  إجارة الموصوف في الذمة يعاين العين أو المنفعة المؤجرة، فلو  في 
يبدله  أن  الذمة  في  الذي  ووصفه  العقد،  بمقتضى  المؤجر  على  كان  يبدله العيب  أن  الذمة  في  الذي  ووصفه  العقد،  بمقتضى  المؤجر  على  كان  العيب 
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ما وصف في ذمته من عين أخر، ويكون االستبدال بالوصف المنصوص ما وصف في ذمته من عين أخر، ويكون االستبدال بالوصف المنصوص 
عليه في العقد ال بنفس خيار التدليس والعيب.ولذلك خيار التدليس والعيب عليه في العقد ال بنفس خيار التدليس والعيب.ولذلك خيار التدليس والعيب 

ال يدخالن.ال يدخالن.
في  يثبت  ال  العيب  خيار  أن  في ؛  يثبت  ال  العيب  خيار  أن  العيب؛  بخيار  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عالقة  العيب-  بخيار  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عالقة   -٣٥٣٥
المؤجرة،  العين  في  عيبًا  وجد  لو  المستأجر  فإن  الذمة،  في  الموصوف  المؤجرة، إجارة  العين  في  عيبًا  وجد  لو  المستأجر  فإن  الذمة،  في  الموصوف  إجارة 
فليس له حق الفسخ، بل على المؤجر أن يأتي بعين أخر مكانها، أو إصالح فليس له حق الفسخ، بل على المؤجر أن يأتي بعين أخر مكانها، أو إصالح 

ذلك العيب.ذلك العيب.
عنه  لالستغناء  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  العيب  خيار  يثبت  فال  وعليه  عنه   لالستغناء  الذمة  في  الموصوف  إجارة  في  العيب  خيار  يثبت  فال  وعليه   

بخيار الخلف في الصفة.بخيار الخلف في الصفة.
مشروعية خيار الخلف في الصفة يعتمد على سبق اشتراط وصف في المبيع،  يعتمد على سبق اشتراط وصف في المبيع،  مشروعية خيار الخلف في الصفة-   -٣٦٣٦
فلو تخلف صار حق للمشتري الفسخ للخلف في الصفة المشروطة، في حال فلو تخلف صار حق للمشتري الفسخ للخلف في الصفة المشروطة، في حال 
لم يستطع إيجاد عين أخر بنفس المواصفات، فهو داخل في خيار الشرط من لم يستطع إيجاد عين أخر بنفس المواصفات، فهو داخل في خيار الشرط من 
جهة المعنى لكنهم أفردوه بالذكر لخصوص صفة مشروطة بعينها، ومشروعيته جهة المعنى لكنهم أفردوه بالذكر لخصوص صفة مشروطة بعينها، ومشروعيته 

ترجع لمشروعية الشروط في العقد، وقد سبق في خيار الشرط جوازه.ترجع لمشروعية الشروط في العقد، وقد سبق في خيار الشرط جوازه.
إجارة  في  جائز  الخيار  هذا  أن  الذمة  في  الموصوف  بإجارة  النقد  خيار  عالقة  إجارة   في  جائز  الخيار  هذا  أن  الذمة  في  الموصوف  بإجارة  النقد  خيار  عالقة   -٣٧٣٧
الذمة، ألنه كما سبق من جملة الشروط، فللمستأجر وللمؤجر خيار النقد؛ ألن الذمة، ألنه كما سبق من جملة الشروط، فللمستأجر وللمؤجر خيار النقد؛ ألن 
األجرة تتأجل في إجارة الموصوف في الذمة، وصورتها أن المستأجر يطلب األجرة تتأجل في إجارة الموصوف في الذمة، وصورتها أن المستأجر يطلب 

مهلة معينة إن جاء باألجرة، وإال انفسخ العقد.مهلة معينة إن جاء باألجرة، وإال انفسخ العقد.
عالقة خيار التعيين بأجرة الموصوف في الذمة: هي كما قال بعض الباحثين:  عالقة خيار التعيين بأجرة الموصوف في الذمة: هي كما قال بعض الباحثين:    -٣٨٣٨
«أن «أن خيار التعيين ال يثبت إال في عقود المعاوضات المالية التي تفيد نقل ملكية خيار التعيين ال يثبت إال في عقود المعاوضات المالية التي تفيد نقل ملكية 
األعيان كالبيع، والهبة بعوض، والقسمة ونحوها. وال يثبت هذا الخيار إال للمشتري األعيان كالبيع، والهبة بعوض، والقسمة ونحوها. وال يثبت هذا الخيار إال للمشتري 

فقط، على الرأي الراجح عند الحنفية».فقط، على الرأي الراجح عند الحنفية».
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العربون يدفع وقت التعاقد ال بعده، وأنه يحسب من الثمن حالة إمضاء العقد،  العربون يدفع وقت التعاقد ال بعده، وأنه يحسب من الثمن حالة إمضاء العقد،    -٣٩٣٩
وأن الخيار فيه للمستأجر ال المؤجر.وأن الخيار فيه للمستأجر ال المؤجر.

الراجح في مدة العربون هو القول المقيد لمدة الخيار بمدة معلومة، وال بد هو القول المقيد لمدة الخيار بمدة معلومة، وال بد من من  الراجح في مدة العربون -   -٤٠٤٠
رد األجل لحدٍّ معين لئال يفضي للتنازع. وال يكون الطول خارجًا عن العادة رد األجل لحدٍّ معين لئال يفضي للتنازع. وال يكون الطول خارجًا عن العادة 
يتسارع  مما  المبيع  يكون  وال  االنتفاع،  كمال  ويمنع  الطرفين  على  يشق  يتسارع بما  مما  المبيع  يكون  وال  االنتفاع،  كمال  ويمنع  الطرفين  على  يشق  بما 

إليه إليه الفساد.الفساد.
مصلحة  فيه  ألن  تعيينها؛  قبل  المؤجرة  العين  في  التصرف  جواز  الراجح  مصلحة   فيه  ألن  تعيينها؛  قبل  المؤجرة  العين  في  التصرف  جواز  الراجح   -٤١٤١
للمتعاقدين واألصل في العقود اإلباحة، لكن بشرط: أن يكون بمثل األجرة للمتعاقدين واألصل في العقود اإلباحة، لكن بشرط: أن يكون بمثل األجرة 
تعيينها  بعد  وأما  يضمن،  لم  ما  ربح  عن  النهي  في  تدخل  ال  حتى  دونها  تعيينها أو  بعد  وأما  يضمن،  لم  ما  ربح  عن  النهي  في  تدخل  ال  حتى  دونها  أو 

والتمكن من االنتفاع منها وقبل قبضها فيجوز أن يتصرف فيها بربح.والتمكن من االنتفاع منها وقبل قبضها فيجوز أن يتصرف فيها بربح.
إن العين – وإن لم تتعين  وإن لم تتعين – في إجارة الموصوف في الذمة لكن يثبت للمستأجر  في إجارة الموصوف في الذمة لكن يثبت للمستأجر  إن العين    -٤٢٤٢
إجارتها،  له  ز  يجوّ العين  بتلك  فاختصاصه  العين،  بهذه  االختصاص  إجارتها، حق  له  ز  يجوّ العين  بتلك  فاختصاصه  العين،  بهذه  االختصاص  حق 
: «وإن كانت اإلجارة على الذمة، : «وإن كانت اإلجارة على الذمة، وسلم وسلم  أو أو إعارتها. قال النووي إعارتها. قال النووي 
فسخ  في  الخيار  له  يكن  لم  عيبًا  بها  وجد  وإن  العقد،  ينفسخ  لم  وتلفت  فسخ دابة  في  الخيار  له  يكن  لم  عيبًا  بها  وجد  وإن  العقد،  ينفسخ  لم  وتلفت  دابة 
الذمة  في  اإلجارة  عن  مة  المسلَّ الدابة  ثم  إبدالها،  المؤجر  على  ولكن  الذمة العقد،  في  اإلجارة  عن  مة  المسلَّ الدابة  ثم  إبدالها،  المؤجر  على  ولكن  العقد، 
حتى  االختصاص  حق  فيها  للمستأجر  ثبت  فإنه  بتلفها،  العقد  ينفسخ  لم  حتى وإن  االختصاص  حق  فيها  للمستأجر  ثبت  فإنه  بتلفها،  العقد  ينفسخ  لم  وإن 
يجوز له إجارتها»، وقال - يجوز له إجارتها»، وقال -  -: « ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه  -: « ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه 
في إجارة الذمة، فإن كان قبل أن يتسلم دابة؛ لم يجز ! ألنه اعتياض عن المسلم في إجارة الذمة، فإن كان قبل أن يتسلم دابة؛ لم يجز ! ألنه اعتياض عن المسلم 
هكذا  عين.  في  حق  عن  االعتياض  هذا  ألن  جاز!  التسليم،  بعد  كان  وإن  هكذا فيه،  عين.  في  حق  عن  االعتياض  هذا  ألن  جاز!  التسليم،  بعد  كان  وإن  فيه، 

قاله األئمة».قاله األئمة».
إذا هلكت العين قبل قبضها للمستأجر فهي من ضمان المؤجر؛ ألن المستأجر  إذا هلكت العين قبل قبضها للمستأجر فهي من ضمان المؤجر؛ ألن المستأجر    -٤٣٤٣
لم يستلمها بعد، وال ينفسخ العقد بذلك؛ ألن العقد وقع على عين موصوفة في لم يستلمها بعد، وال ينفسخ العقد بذلك؛ ألن العقد وقع على عين موصوفة في 
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الذمة، فيلزمه اإلتيان بعين أخر بنفس الصفات المتفق عليها، كما لو هلك الذمة، فيلزمه اإلتيان بعين أخر بنفس الصفات المتفق عليها، كما لو هلك 
المسلم فيه، فإن المسلم إليه يلزمه اإلتيان بمثله وال ينفسخ عقد السلم بهالك المسلم فيه، فإن المسلم إليه يلزمه اإلتيان بمثله وال ينفسخ عقد السلم بهالك 

المسلم فيه قبل التسليم، باتفاق الفقهاء.المسلم فيه قبل التسليم، باتفاق الفقهاء.
الذمة،  في  عمل  على  اإلجارة  في  والعمل  المدة  بين  الجمع  جواز  الراجح  الذمة،   في  عمل  على  اإلجارة  في  والعمل  المدة  بين  الجمع  جواز  الراجح   -٤٤٤٤
ولكن إذا كانت المدة للتعجيل فقط، وأن يكون المقصود من العقد هو العمل ولكن إذا كانت المدة للتعجيل فقط، وأن يكون المقصود من العقد هو العمل 
ذات  على  اإلجارة  تعليق  أما  اإلنجاز.  لسرعة  الوقت  شرط  وإنما  الوقت،  ذات ال  على  اإلجارة  تعليق  أما  اإلنجاز.  لسرعة  الوقت  شرط  وإنما  الوقت،  ال 
الوقت؛ فهذا ال يمكن ألن العقد ال ينضبط، فقد يكون العمل ينتهي قبل الوقت الوقت؛ فهذا ال يمكن ألن العقد ال ينضبط، فقد يكون العمل ينتهي قبل الوقت 

أو بعده، فيفضي إما لظلم األجير أو رب العمل.أو بعده، فيفضي إما لظلم األجير أو رب العمل.
إن اإلقالة فسخ؛ ألنها فارقت البيع من وجوه كثيرة سبق ذكرها: ومنها أن الفسوخ  إن اإلقالة فسخ؛ ألنها فارقت البيع من وجوه كثيرة سبق ذكرها: ومنها أن الفسوخ    -٤٥٤٥
تختلف عن البيع، واللفظ الشرعي األصل فيه اعتبار حقيقته، وأن اللغة حاكمة تختلف عن البيع، واللفظ الشرعي األصل فيه اعتبار حقيقته، وأن اللغة حاكمة 

ما لم يأت تعريف شرعي لها، وهي في اللغة اإلزالة والرفع.ما لم يأت تعريف شرعي لها، وهي في اللغة اإلزالة والرفع.
النزاع،  حالة  في  وذلك  حاكم،  بحكم  كانفساخه  كثيرة  العقد  انفساخ  أسباب  النزاع،   حالة  في  وذلك  حاكم،  بحكم  كانفساخه  كثيرة  العقد  انفساخ  أسباب   -٤٦٤٦
الخلل  بسبب  وانفساخه  ديَّة،  العقْ االلتزامات  أحد  تنفيذ  الستحالة  الخلل وانفساخه  بسبب  وانفساخه  ديَّة،  العقْ االلتزامات  أحد  تنفيذ  الستحالة  وانفساخه 
الحاصل في العقد في شرط من شروط الشرع، وانفساخه لإلفالس واإلعسار الحاصل في العقد في شرط من شروط الشرع، وانفساخه لإلفالس واإلعسار 

والمماطلة ونحو ذلك.والمماطلة ونحو ذلك.
ا  ا : وثائق ذات قيم متساوية ال تقبل التجزئة، تتداول، تمثل حصصً الصكوك هيالصكوك هي: وثائق ذات قيم متساوية ال تقبل التجزئة، تتداول، تمثل حصصً  -٤٧٤٧

شائعة في ملك أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات.شائعة في ملك أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات.
من أهم مسوغات التعامل بصكوك اإلجارة: من أهم مسوغات التعامل بصكوك اإلجارة:   -٤٨٤٨

مالية - -  أوراق  إلى  اإلجارة  عقد  بها  يتعلق  التي  والمنافع  األعيان  مالية تحويل  أوراق  إلى  اإلجارة  عقد  بها  يتعلق  التي  والمنافع  األعيان  تحويل 
(صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.(صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.

تصكيك - -  طريق  عن  مناسبة  وبكلفة  كافٍ  مال  رأس  لتوفير  وسيلة  تصكيك كونها  طريق  عن  مناسبة  وبكلفة  كافٍ  مال  رأس  لتوفير  وسيلة  كونها 
األصول.األصول.
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ا إلى ثالثة أنواع: تنقسم صكوك اإلجارة عمومً ا إلى ثالثة أنواع:  تنقسم صكوك اإلجارة عمومً  -٤٩٤٩
النوع األولالنوع األول: صكوك ملكية األصول المؤجرة.: صكوك ملكية األصول المؤجرة.- - 
النوع الثانيالنوع الثاني: صكوك ملكية منافع األعيان.: صكوك ملكية منافع األعيان.- - 
النوع الثالثالنوع الثالث: صكوك ملكية منافع الخدمات.: صكوك ملكية منافع الخدمات.- - 

يظهر للباحث –والله أعلم بالصواب- تحريم صكوك شركة تبريد، وذلك:والله أعلم بالصواب- تحريم صكوك شركة تبريد، وذلك: يظهر للباحث    -٥٠٥٠
ألنها ضرب من ضروب العينة المحرمة التي نص جمع من صحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الله ملسو هيلع هللا ىلص  ألنها ضرب من ضروب العينة المحرمة التي نص جمع من صحابة رسول    
ذلك  وبيان  ومنعها؛  تحريمها  إلى  العلم  أهل  جماهير  وذهب  تحريمها،  ذلك على  وبيان  ومنعها؛  تحريمها  إلى  العلم  أهل  جماهير  وذهب  تحريمها،  على 
أن صكوك شركة تبريد عبارة عن منظومة عقدية متكاملة ومترابطة تتألف من أن صكوك شركة تبريد عبارة عن منظومة عقدية متكاملة ومترابطة تتألف من 
والتجزئة،  التفكيك  يقبل  ال  وجه  على  ومتتابعة  متسلسلة  عدة  ووعود  والتجزئة، عقود  التفكيك  يقبل  ال  وجه  على  ومتتابعة  متسلسلة  عدة  ووعود  عقود 

صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدد.صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدد.
عقد المشاركة في الوقت هوعقد المشاركة في الوقت هو: عقد على عين أو منفعةِ عينٍ معينة أو موصوفة : عقد على عين أو منفعةِ عينٍ معينة أو موصوفة   -٥١٥١

في الذمة، لمدة محددة.في الذمة، لمدة محددة.
الذمة؛  في  الموصوف  وإجارة  الوقت  في  المشاركة  عقد  بين  العالقة  تتضح  الذمة؛   في  الموصوف  وإجارة  الوقت  في  المشاركة  عقد  بين  العالقة  تتضح   -٥٢٥٢
عين  إجارة  أنها  على  تكيف  الوقت  في  المشاركة  صور  من  ا  كثيرً إن  عين حيث  إجارة  أنها  على  تكيف  الوقت  في  المشاركة  صور  من  ا  كثيرً إن  حيث 

موصوفة في الذمة، فتأخذ حكمها.موصوفة في الذمة، فتأخذ حكمها.
ترجح للباحث جواز الصورة التطبيقية لشركة جنة الصفوة، وأنها إجارة عين  ترجح للباحث جواز الصورة التطبيقية لشركة جنة الصفوة، وأنها إجارة عين    -٥٣٥٣
في  الموصوف  إجارة  عقد  وأركان  شروط  فيها  توافرت  الذمة،  في  في موصوفة  الموصوف  إجارة  عقد  وأركان  شروط  فيها  توافرت  الذمة،  في  موصوفة 

الذمة.الذمة.
إجارة الخدمات هيإجارة الخدمات هي: تقديم منفعة عمل في ذمة المؤجر للمستأجر بأجر سواء : تقديم منفعة عمل في ذمة المؤجر للمستأجر بأجر سواء   -٥٤٥٤

بوسيط أو مباشرة، وقد يتبعها أعيان.بوسيط أو مباشرة، وقد يتبعها أعيان.
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صور إجارة الخدمات يمكن إدخالها تحت قسمين رئيسين:  صور إجارة الخدمات يمكن إدخالها تحت قسمين رئيسين:    -٥٥٥٥
القسم األولالقسم األول: إجارة الخدمات إجارةً معينة.: إجارة الخدمات إجارةً معينة.- - 
القسم الثانيالقسم الثاني: إجارة الخدمات إجارةً موصوفةً في الذمة.: إجارة الخدمات إجارةً موصوفةً في الذمة.- - 

إجارة الخدمات تكيف على أنها إجارة معينة أو إجارة موصوفة في الذمة. إجارة الخدمات تكيف على أنها إجارة معينة أو إجارة موصوفة في الذمة.   -٥٦٥٦
ير الباحث: عدم التسليم بأن تعين الحائط في السلم يخرج العقد عن كونه  ير الباحث: عدم التسليم بأن تعين الحائط في السلم يخرج العقد عن كونه    -٥٧٥٧
سلمًا، والحديث في ذلك ال يصح، بل هو ضعيف، وعلى فرض صحته فيقال: سلمًا، والحديث في ذلك ال يصح، بل هو ضعيف، وعلى فرض صحته فيقال: 
إنما ألغى النبي إنما ألغى النبي ملسو هيلع هللا ىلص تعيين الحائط في الحديث السابق؛ ال لعدم صحة السلم مع  تعيين الحائط في الحديث السابق؛ ال لعدم صحة السلم مع 
التعيين، بل لغلبة ظنه أن حائط بني فالن ال يمكن إيفاء عقد السلم منه، فتكون التعيين، بل لغلبة ظنه أن حائط بني فالن ال يمكن إيفاء عقد السلم منه، فتكون 

العلة في الحديث عدم القدرة على الوفاء، ال تعين الحائط.العلة في الحديث عدم القدرة على الوفاء، ال تعين الحائط.
منفعة  على  عقد  هو:  منفعة   على  عقد  هو:  بالتمليك  منتهية  إجارة  الذمة  في  الموصوف  إجارة  بالتمليكعقد  منتهية  إجارة  الذمة  في  الموصوف  إجارة  عقد   -٥٨٥٨
لتملك  تئول  مقسطة،  معلومة،  بأجرة  معلومة،  مدة  الذمة،  في  موصوفة  لتملك عين  تئول  مقسطة،  معلومة،  بأجرة  معلومة،  مدة  الذمة،  في  موصوفة  عين 

عين بتلك الصفة، بعقد جديد، بناء على وعد سابق.عين بتلك الصفة، بعقد جديد، بناء على وعد سابق.
مسمى  في  األرض  دخول  على  األربعة  المذاهب  أصحاب  من  الفقهاء  اتفق  مسمى   في  األرض  دخول  على  األربعة  المذاهب  أصحاب  من  الفقهاء  اتفق   -٥٩٥٩
العقار ولكنهم اختلفوا فيما سو األرض من دور وغراس، والراجح أن البناء العقار ولكنهم اختلفوا فيما سو األرض من دور وغراس، والراجح أن البناء 

ا يدخل في مسمى العقار. ا يدخل في مسمى العقار.أيضً أيضً
ير الباحث أن المنزل الموصوف في الذمة إذا كان في أرض معينة أنه ال يصح  ير الباحث أن المنزل الموصوف في الذمة إذا كان في أرض معينة أنه ال يصح    -٦٠٦٠
إجارته في الذمة؛ ألنه مرتبط بالمكان والمكان يؤثر في السعر، فإما أن يتعين، إجارته في الذمة؛ ألنه مرتبط بالمكان والمكان يؤثر في السعر، فإما أن يتعين، 
والمعين ال يثبت في الذمة، وإن لم يتعين فهو مجهول، لكن يمكن اعتبار البناء والمعين ال يثبت في الذمة، وإن لم يتعين فهو مجهول، لكن يمكن اعتبار البناء 
كانت  إذا  أما  العميل،  من  األدوات  كانت  إذا  فيما  الذمة  في  عمل  على  كانت إجارة  إذا  أما  العميل،  من  األدوات  كانت  إذا  فيما  الذمة  في  عمل  على  إجارة 

األدوات من المؤجر فيأخذ حكم االستصناع.األدوات من المؤجر فيأخذ حكم االستصناع.
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في  الموصوف  إجارة  جواز  عدم  إلى  حماد  نزيه  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ذهب  في   الموصوف  إجارة  جواز  عدم  إلى  حماد  نزيه  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ذهب   -٦١٦١
الذمة إجارة منتهية بالتمليك؛ وذلك ألن المنفعة المعقود عليها دين موصوف الذمة إجارة منتهية بالتمليك؛ وذلك ألن المنفعة المعقود عليها دين موصوف 
 في الذمة ال يتعلق بذات محددة معلومة، بل بذمة المؤجر، بينما ترجح لد بذمة المؤجر، بينما ترجح لد محددة معلومة، بل  بذات  يتعلق  الذمة ال  في 
بحكم  بالتمليك  منتهية  إجارة  بالذمة  الموصوف  إجارة  وقوع  جواز  بحكم الباحث  بالتمليك  منتهية  إجارة  بالذمة  الموصوف  إجارة  وقوع  جواز  الباحث 
االختصاص، فإن المستأجر إذا استلم العين صارت مختصة به وثبت له حق االختصاص، فإن المستأجر إذا استلم العين صارت مختصة به وثبت له حق 

االختصاص دون غيره.االختصاص دون غيره.
بطاقات مسبقة الدفع هيبطاقات مسبقة الدفع هي: قطعة بالستيكية صغيرة محملة بخدمة معينة، مؤقتة، : قطعة بالستيكية صغيرة محملة بخدمة معينة، مؤقتة،   -٦٢٦٢

محددة بمبلغ مدفوع، يستفيد منها حاملها إلى انتهاء مبلغها أو وقتها.محددة بمبلغ مدفوع، يستفيد منها حاملها إلى انتهاء مبلغها أو وقتها.
مجال  في  الدفع  مسبقة  بطاقات  فمنها  الدفع؛  مسبقة  البطاقات  أنواع  تعددت  مجال   في  الدفع  مسبقة  بطاقات  فمنها  الدفع؛  مسبقة  البطاقات  أنواع  تعددت   -٦٣٦٣
وسائل  مجال  في  ومنها  الكهرباء،  شركات  مجال  في  ومنها  وسائل االتصاالت،  مجال  في  ومنها  الكهرباء،  شركات  مجال  في  ومنها  االتصاالت، 

اإلعالم، ومنها في مجال الترفيه ونحو ذلك. اإلعالم، ومنها في مجال الترفيه ونحو ذلك. 
الذمة؛  في  موصوفة  إجارة  على  الدفع  مسبقة  بطاقات  تكييف  للباحث  ترجح  الذمة؛   في  موصوفة  إجارة  على  الدفع  مسبقة  بطاقات  تكييف  للباحث  ترجح   -٦٤٦٤

حيث إن العقد على منافع موصوفة في ذمة مانح الخدمة.حيث إن العقد على منافع موصوفة في ذمة مانح الخدمة.
عقد البوت عقد البوت (B.O.TB.O.T) هو: اتفاق بين طرفين، يتكفل أحدهما بإقامة مشروع على  هو: اتفاق بين طرفين، يتكفل أحدهما بإقامة مشروع على   -٦٥٦٥
لمدة  وصيانته  وتشغيله  عليه،  باإلنفاق  ويتعهد  اآلخر،  الطرف  يملكها  لمدة أرض  وصيانته  وتشغيله  عليه،  باإلنفاق  ويتعهد  اآلخر،  الطرف  يملكها  أرض 
محدودة، ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم يسلمه ألصحابه دون عوض.محدودة، ليسترد خاللها مصاريفه، وأرباحه، ثم يسلمه ألصحابه دون عوض.

إجارة  على  تكييفه  ويمكن  استصناع،  عقد  أنه  البوت  عقد  تكييفات  من  إجارة   على  تكييفه  ويمكن  استصناع،  عقد  أنه  البوت  عقد  تكييفات  من   -٦٦٦٦
من  األدوات  تقديم  بدون  العمل  كان  إذا  ما  حالة  في  الذمة  في  من الموصوف  األدوات  تقديم  بدون  العمل  كان  إذا  ما  حالة  في  الذمة  في  الموصوف 
من  االستفادة  أجرته  وتكون  الذمة،  في  األعمال  إجارة  حكم  فيأخذ  من األجير،  االستفادة  أجرته  وتكون  الذمة،  في  األعمال  إجارة  حكم  فيأخذ  األجير، 

المشروع خالل فترة التشغيل المتفق عليها.المشروع خالل فترة التشغيل المتفق عليها.
يقوم  أن  بيعها:  في  وتوكيله  المتمول  من  منفعة  شراء  عقد  صورة  توصيف  يقوم   أن  بيعها:  في  وتوكيله  المتمول  من  منفعة  شراء  عقد  صورة  توصيف   -٦٧٦٧
الذمة  في  موصوفة  أو  معينة  منفعة  بشراء   ( مثالً كالبنك  المال  (مانح  الذمة الممول  في  موصوفة  أو  معينة  منفعة  بشراء   ( مثالً كالبنك  المال  (مانح  الممول 



٤٦٥٤٦٥

الخاتمةالخاتمة

من طالب التمويل ثم يوكله ببيع تلك المنفعة نيابة عنه. فالهدف منها الحصول من طالب التمويل ثم يوكله ببيع تلك المنفعة نيابة عنه. فالهدف منها الحصول 
على النقد.على النقد.

التي  المنفعة  أن  جهة  من  الذمة  في  الموصوف  بإجارة  العقد  هذا  عالقة  تظهر  التي   المنفعة  أن  جهة  من  الذمة  في  الموصوف  بإجارة  العقد  هذا  عالقة  تظهر   -٦٨٦٨
ل من طالب التمويل قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في  ل من طالب التمويل قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في يستأجرها المموِّ يستأجرها المموِّ
الذمة، فتأخذ أحكام إجارة الموصوف في الذمة، وهذا يبين عالقتها الواضحة الذمة، فتأخذ أحكام إجارة الموصوف في الذمة، وهذا يبين عالقتها الواضحة 

بإجارة الموصوف في الذمة.بإجارة الموصوف في الذمة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



٤٦٦٤٦٦



٤٦٧٤٦٧

 اآلثار،  اآلثار، تأليف: يعقوب بن إبراهيم األنصاري، أبو يوسف، دار النرش: دار الكتب العلمية - تأليف: يعقوب بن إبراهيم األنصاري، أبو يوسف، دار النرش: دار الكتب العلمية - - - ١
بريوت - بريوت - ١٣٥٥١٣٥٥، حتقيق: أبو الوفا.، حتقيق: أبو الوفا.

اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة)، اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة)، غسان حممد الشيخ، دار القلم- غسان حممد الشيخ، دار القلم- - - ٢
دمشق، الطبعة األوىل، دمشق، الطبعة األوىل، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

الثانية - - ٣ الطبعة  احلايف،  اهللا  عبد  بن  الثانية خالد  الطبعة  احلايف،  اهللا  عبد  بن  اإلسالمي، خالد  الفقه  ضوء  يف  بالتمليك  املنتهية  اإلسالمي، اإلجارة  الفقه  ضوء  يف  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة 
١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

اإلجارة بجزء من العمل، اإلجارة بجزء من العمل، د عبد الرمحن بن عثامن اجللعود، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، د عبد الرمحن بن عثامن اجللعود، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، - - ٤
١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

اإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق املعارص، اإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق املعارص، حممد عبد العزيز زيد، املعهد العاملي للفكر حممد عبد العزيز زيد، املعهد العاملي للفكر - - ٥
اإلسالمي، الطبعة األوىل، اإلسالمي، الطبعة األوىل، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

األجوبة الرشعية يف التطبيقات املرصفية، األجوبة الرشعية يف التطبيقات املرصفية، د. عبد الستار أبو غدة، د. عبد الستار أبو غدة، ٧٤٧٤.- - ٦
أحكام األجرة املتغرية، أحكام األجرة املتغرية، هشام الذكري، بحث تكمييل ملرحلة املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه هشام الذكري، بحث تكمييل ملرحلة املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه - - ٧

املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- الرياض.املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- الرياض.
أحكام البيع بالتقسيط، أحكام البيع بالتقسيط، حممد تقي الدين عثامين، ضمن بحوث جملة املجمع حممد تقي الدين عثامين، ضمن بحوث جملة املجمع ٥٣٥٣/٢/٧. . - - ٨
أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية املعارصة، أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية املعارصة، د.فضل الرحيم حممد عثامن، دار كنوز د.فضل الرحيم حممد عثامن، دار كنوز - - ٩

أشبيليا، الطبعة األوىل، أشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
أحكام املعامالت الرشعية، أحكام املعامالت الرشعية، الشيخ عيل اخلفيف، دار الفكر العريب، مرص، الطبع األوىل، الشيخ عيل اخلفيف، دار الفكر العريب، مرص، الطبع األوىل، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.- - ١٠١٠
أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، البن قيم اجلوزية، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، البن قيم اجلوزية، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.- - ١١١١
ملرحلة - - ١٢١٢ تكمييل  بحث  الرشيد،  ماجد  ملرحلة للباحث  تكمييل  بحث  الرشيد،  ماجد  املعارصة، للباحث  وتطبيقاته  العربون  بيع  املعارصة، أحكام  وتطبيقاته  العربون  بيع  أحكام 

املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء- بجامعة اإلمام حممد بن سعود املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء- بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية- الرياض. اإلسالمية- الرياض. 



٤٦٨٤٦٨٤٦٨٤٦٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الطبعة - - ١٣١٣ أشبيليا،  كنوز  دار  العريض،  صالح  بن  الطبعة د.فهد  أشبيليا،  كنوز  دار  العريض،  صالح  بن  األسهم، د.فهد  يف  االستثامر  متويل  األسهم، أحكام  يف  االستثامر  متويل  أحكام 
األوىل، األوىل، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مطبوع ضمن الفتاو الكرب، املجلد الرابع، مطبوع ضمن الفتاو الكرب، املجلد الرابع، - - ١٤١٤
دار املعرفة- بريوت، الطبعة دار املعرفة- بريوت، الطبعة ١٣٩٧١٣٩٧هـ.هـ.

الدين - - ١٥١٥ بدر  بن  حممد  الدين تأليف:  بدر  بن  حممد  حنبل، تأليف:  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف  املخترصات  حنبل، أخرص  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف  املخترصات  أخرص 
بن بلبان الدمشقي،حتقيق: حممد نارص العجمي، دار النرش: دار البشائر اإلسالمية- بريوت، بن بلبان الدمشقي،حتقيق: حممد نارص العجمي، دار النرش: دار البشائر اإلسالمية- بريوت، 

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤١٦١٤١٦. . 
بريوت، - - ١٦١٦ اإلسالمية،  املكتبة  األلباين،  بريوت، للشيخ  اإلسالمية،  املكتبة  األلباين،  السبيل، للشيخ  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  السبيل، إرواء  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، تأليف: أيب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب تأليف: أيب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب - - ١٧١٧

النمري القرطبي، حتقيق: سامل حممد عطا- حممد عيل معوض، دار النرش: دار الكتب العلمية- النمري القرطبي، حتقيق: سامل حممد عطا- حممد عيل معوض، دار النرش: دار الكتب العلمية- 
بريوت، الطبعة األوىل، بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

الطبعة - - ١٨١٨ القاهرة،  العريب-  الفكر  دار  الطاموي،  الطبعة د.سليامن  القاهرة،  العريب-  الفكر  دار  الطاموي،  اإلدارية، د.سليامن  للعقود  العامة  اإلدارية، األسس  للعقود  العامة  األسس 
الثانية، الثانية، ١٩٦٥١٩٦٥م.م.

اإلصابة يف متييز الصحابة، اإلصابة يف متييز الصحابة، تأليف: أمحد بن عيل بن حجر، أبو الفضل العسقالين، حتقيق: عيل تأليف: أمحد بن عيل بن حجر، أبو الفضل العسقالين، حتقيق: عيل - - ١٩١٩
حممد البجاوي، دار النرش: دار اجليل- بريوت، الطبعة األوىل، حممد البجاوي، دار النرش: دار اجليل- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٢١٤١٢ – ١٩٩٢١٩٩٢. . 

األصل املعروف باملبسوط، األصل املعروف باملبسوط، تأليف: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، أبو عبد اهللا، حتقيق: تأليف: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، أبو عبد اهللا، حتقيق: - - ٢٠٢٠
أيب الوفا األفغاين، دار النرش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية أيب الوفا األفغاين، دار النرش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتيش. كراتيش.

أصول البزدوي= كنز الوصول إىل معرفة األصول، أصول البزدوي= كنز الوصول إىل معرفة األصول، تأليف: عيل بن حممد البزدوي احلنفيى، تأليف: عيل بن حممد البزدوي احلنفيى، - - ٢١٢١
دار النرش: مطبعة جاويد بريس دار النرش: مطبعة جاويد بريس – كراتيش. كراتيش.

دار - - ٢٢٢٢ النرش:  دار  بكر،  أبو  الرسخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  دار تأليف:  النرش:  دار  بكر،  أبو  الرسخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  الرسخيس، تأليف:  الرسخيس، أصول  أصول 
املعرفةاملعرفة– بريوت. بريوت.

وأوالده، - - ٢٣٢٣ احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  فرح،  املنعم  وأوالده، د.عبد  احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  فرح،  املنعم  القانون، د.عبد  القانون، أصول  أصول 
مرص، مرص، ١٩٦٥١٩٦٥م.م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف: ابن قيم اجلوزية، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، تأليف: ابن قيم اجلوزية، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، - - ٢٤٢٤
دار اجليل- بريوت، دار اجليل- بريوت، ١٩٧٣١٩٧٣. . 



٤٦٩٤٦٩٤٦٩٤٦٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، تأليف: حممد الرشبيني اخلطيب،، حتقيق: مكتب البحوث تأليف: حممد الرشبيني اخلطيب،، حتقيق: مكتب البحوث - - ٢٥٢٥
والدراسات - دار الفكر، دار النرش: دار الفكر والدراسات - دار الفكر، دار النرش: دار الفكر – بريوت،  بريوت، ١٤١٥١٤١٥.

األم، األم، تأليف: حممد بن إدريس الشافعي، أبو عبد اهللا، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، الطبعة تأليف: حممد بن إدريس الشافعي، أبو عبد اهللا، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، الطبعة - - ٢٦٢٦
الثانية، الثانية، ١٣٩٣١٣٩٣.

بن - - ٢٧٢٧ عيل  بن تأليف:  عيل  حنبل، تأليف:  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  حنبل، اإلنصاف  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
سليامن املرداوي، أبو احلسن، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- سليامن املرداوي، أبو احلسن، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- 

بريوت.بريوت.
أمري - - ٢٨٢٨ بن  اهللا  عبد  بن  قاسم  أمري تأليف:  بن  اهللا  عبد  بن  قاسم  الفقهاء، تأليف:  بني  املتداولة  األلفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  الفقهاء، أنيس  بني  املتداولة  األلفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  أنيس 

عيل القونوي،، حتقيق: د. أمحد بن عبد الرزاق الكبييس، دار النرش: دار الوفاء- جدة، الطبعة عيل القونوي،، حتقيق: د. أمحد بن عبد الرزاق الكبييس، دار النرش: دار الوفاء- جدة، الطبعة 
األوىل، األوىل، ١٤٠٦١٤٠٦. . 

ندوة د.حسني شحاتة، ندوة - - ٢٩٢٩ إجياد مؤرش إسالمي للتعامل اآلجل بديالً عن مؤرش سعر الفائدة، إجياد مؤرش إسالمي للتعامل اآلجل بديالً عن مؤرش سعر الفائدة، د.حسني شحاتة، 
الربكة، ربيع اآلخر، الربكة، ربيع اآلخر، ١٤٢٣١٤٢٣. . 

بحث املشاركة، بحث املشاركة، د.رفيق املرصي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز د.رفيق املرصي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز - - ٣٠٣٠
بجدة، بجدة، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

البحر الرائق رشح كنز الدقائق، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم احلنفي، دار النرش: دار املعرفة- تأليف: زين الدين ابن نجيم احلنفي، دار النرش: دار املعرفة- - - ٣١٣١
بريوت، الطبعة الثانية.بريوت، الطبعة الثانية.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، تأليف: حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، تأليف: حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، - - ٣٢٣٢
دار النرش: دار الفكر- بريوت.دار النرش: دار الفكر- بريوت.

الكتاب - - ٣٣٣٣ دار  النرش:  دار  الكاساين،  الدين  عالء  الكتاب تأليف:  دار  النرش:  دار  الكاساين،  الدين  عالء  الرشائع، تأليف:  ترتيب  يف  الصنائع  الرشائع، بدائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
العريب- بريوت، الطبعة الثانية، العريب- بريوت، الطبعة الثانية، ١٩٨٢١٩٨٢.

دار - - ٣٤٣٤ الشوكاين،  عيل  بن  حممد  العالمة  دار تأليف:  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  العالمة  السابع، تأليف:  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  السابع، البدر  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 
النرش: دار املعرفة- بريوت.النرش: دار املعرفة- بريوت.

ملرحلة - - ٣٥٣٥ تكمييل  بحث  ظهري،  عثامن  ملرحلة للباحث  تكمييل  بحث  ظهري،  عثامن  الفقهية، للباحث  وأحكامها  الدفع  مسبقة  الفقهية، البطاقات  وأحكامها  الدفع  مسبقة  البطاقات 
املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء، بجامعة اإلمام حممد بن سعود املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء، بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية- الرياض.اإلسالمية- الرياض.



٤٧٠٤٧٠٤٧٠٤٧٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

بغية الوعاة، بغية الوعاة، جلالل الدين السيوطي، دار املكتبة العرصية- لبنان.جلالل الدين السيوطي، دار املكتبة العرصية- لبنان.- - ٣٦٣٦
حممد - - ٣٧٣٧ وصححه:  ضبطه  حتقيق:  الصاوي،  أمحد  حممد تأليف:  وصححه:  ضبطه  حتقيق:  الصاوي،  أمحد  املسالك، تأليف:  ألقرب  السالك  املسالك، بلغة  ألقرب  السالك  بلغة 

األوىل،  الطبعة  بريوت،  لبنان-  العلمية،  الكتب  دار  النرش:  دار  شاهني  السالم  األوىل، عبد  الطبعة  بريوت،  لبنان-  العلمية،  الكتب  دار  النرش:  دار  شاهني  السالم  عبد 
١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.

بيع التقسيط، بيع التقسيط، د.عيل السالوس، بحث يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، د.عيل السالوس، بحث يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، ٢٦٥٢٦٥/١/٦. . - - ٣٨٣٨
بيع العربون، بيع العربون، لوهبة الزحييل، دار املكتبي، سوريا، الطبعة األوىل، لوهبة الزحييل، دار املكتبي، سوريا، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.- - ٣٩٣٩
بيع املزاد، بيع املزاد، د.عبد اهللا املطلق، دار املسلم- الرياض، الطبعة األوىل د.عبد اهللا املطلق، دار املسلم- الرياض، الطبعة األوىل ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.- - ٤٠٤٠
البيع عىل الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، البيع عىل الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، للعيايش فداد، البنك اإلسالمي للتنمية، للعيايش فداد، البنك اإلسالمي للتنمية، - - ٤١٤١

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب- جدة، الطبعة األوىل، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب- جدة، الطبعة األوىل، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
تاج العروس من جواهر القاموس، تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، حتقيق: جمموعة تأليف: حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، حتقيق: جمموعة - - ٤٢٤٢

من املحققني، دار النرش: دار اهلداية.من املحققني، دار النرش: دار اهلداية.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، التاج واإلكليل ملخترص خليل، تأليف: حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، أيب عبد اهللا، تأليف: حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، أيب عبد اهللا، - - ٤٣٤٣

دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة: الثانية، دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٨١٣٩٨.
تاريخ بغداد، تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية- بريوت.للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية- بريوت.- - ٤٤٤٤
التايم شري بني املنظور اإلسالمي والتطبيق املعارص،التايم شري بني املنظور اإلسالمي والتطبيق املعارص، لعبد احلافظ الصاوي، مرص، بحث قصري.  لعبد احلافظ الصاوي، مرص، بحث قصري. - - ٤٥٤٥
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، دار النرش: تأليف: فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، دار النرش: - - ٤٦٤٦

دار الكتب اإلسالمي- القاهرة، دار الكتب اإلسالمي- القاهرة، ١٣١٣١٣١٣هـ.هـ.
حترير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)، حترير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)، تأليف: حييى بن رشف بن مري النووي، أيب زكريا، حتقيق: تأليف: حييى بن رشف بن مري النووي، أيب زكريا، حتقيق: - - ٤٧٤٧

عبد الغني الدقر، دار النرش: دار القلم- دمشق، الطبعة: األوىل، عبد الغني الدقر، دار النرش: دار القلم- دمشق، الطبعة: األوىل، ١٤٠٨١٤٠٨.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، تأليف: حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، املباركفوري تأليف: حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، املباركفوري - - ٤٨٤٨

أيب العال، دار النرش: دار الكتب العلمية أيب العال، دار النرش: دار الكتب العلمية – بريوت. بريوت.
بريوت، - - ٤٩٤٩ العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  السمرقندي،  الدين  عالء  بريوت، تأليف:  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  السمرقندي،  الدين  عالء  الفقهاء، تأليف:  الفقهاء، حتفة  حتفة 

الطبعة: األوىل، الطبعة: األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥ – ١٩٨٤١٩٨٤.
تذكرة احلفاظ، تأليف: أيب عبد اهللا شمس الدين حممد الذهبي، دار النرش: دار الكتب العلمية- تذكرة احلفاظ، تأليف: أيب عبد اهللا شمس الدين حممد الذهبي، دار النرش: دار الكتب العلمية- - - ٥٠٥٠

بريوت، الطبعة األوىل.بريوت، الطبعة األوىل.
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املرصية، - - ٥١٥١ الكتب  دار  مطبعة  سوار،  الدين  وحيد  املرصية، د.  الكتب  دار  مطبعة  سوار،  الدين  وحيد  اإلسالمي، د.  الفقه  يف  اإلرادة  عن  اإلسالمي، التعبري  الفقه  يف  اإلرادة  عن  التعبري 
١٩٦٠١٩٦٠م.م.

التعريفات، التعريفات، تأليف: عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار النرش: دار تأليف: عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار النرش: دار - - ٥٢٥٢
الكتاب العريب- بريوت، الطبعة األوىل، الكتاب العريب- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥.

اإلمام - - ٥٣٥٣ بجامعة  العلمي  البحث  اهلاشم، عامدة  الرحيم  اإلمام د.عبد  البحث العلمي بجامعة  الرحيم اهلاشم، عامدة  املالية، د.عبد  العقود  التعيني وأثره يف العقود املالية، التعيني وأثره يف 
حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.

تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، دار الرشيد، البن حجر العسقالين، دار الرشيد، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.- - ٥٤٥٤
تقرير القواعد وحترير الفوائد، تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب احلنبيل، حتقيق: مشهور بن حسن سلامن، دار ابن عفان، البن رجب احلنبيل، حتقيق: مشهور بن حسن سلامن، دار ابن عفان، - - ٥٥٥٥

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
التقرير والتحرير يف علم األصول، التقرير والتحرير يف علم األصول، تأليف: ابن أمري احلاج.، دار النرش: دار الفكر- بريوت، تأليف: ابن أمري احلاج.، دار النرش: دار الفكر- بريوت، - - ٥٦٥٦

١٤١٧١٤١٧هـ- هـ- ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
حممد، - - ٥٧٥٧ أيب  املالكي،  الثعلبي  نرص  بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد، تأليف:  أيب  املالكي،  الثعلبي  نرص  بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  املالكي، تأليف:  الفقه  يف  املالكي، التلقني  الفقه  يف  التلقني 

األوىل،  الطبعة  املكرمة،  مكة  التجارية-  املكتبة  النرش:  دار  الغاين،  سعيد  ثالث  حممد  األوىل، حتقيق:  الطبعة  املكرمة،  مكة  التجارية-  املكتبة  النرش:  دار  الغاين،  سعيد  ثالث  حممد  حتقيق: 
 . .١٤١٥١٤١٥

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، تأليف: أيب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب تأليف: أيب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب - - ٥٨٥٨
النمري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،  حممد عبد الكبري البكري، دار النرش: وزارة عموم النمري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،  حممد عبد الكبري البكري، دار النرش: وزارة عموم 

األوقاف والشؤون اإلسالمية- املغرب، األوقاف والشؤون اإلسالمية- املغرب، ١٣٨٧١٣٨٧.
الشريازي، - - ٥٩٥٩ الفريوزآبادي  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  الشريازي، تأليف:  الفريوزآبادي  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  الشافعي، تأليف:  الفقه  يف  الشافعي، التنبيه  الفقه  يف  التنبيه 

أيب أيب إسحاق، حتقيق: عامد الدين أمحد حيدر، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، إسحاق، حتقيق: عامد الدين أمحد حيدر، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، 
 . .١٤٠٣١٤٠٣

البحوث - - ٦٠٦٠ مكتب  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  الدين  حميي  البحوث تأليف:  مكتب  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  الدين  حميي  واللغات، تأليف:  األسامء  واللغات، هتذيب  األسامء  هتذيب 
والدراسات، دار النرش: دار الفكروالدراسات، دار النرش: دار الفكر– بريوت، الطبعة األوىل،  بريوت، الطبعة األوىل، ١٩٩٦١٩٩٦. . 

ي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.- - ٦١٦١ زِّ ي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، للمِ زِّ هتذيب الكامل، هتذيب الكامل، للمِ
هتذيب اللغة، هتذيب اللغة، تأليف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، تأليف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، - - ٦٢٦٢

دار دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، الطبعة األوىل، النرش: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠١٢٠٠١م. م. 
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الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف: صالح عبد السميع تأليف: صالح عبد السميع - - ٦٣٦٣
اآليب األزهري، دار النرش: املكتبة الثقافية اآليب األزهري، دار النرش: املكتبة الثقافية – بريوت. بريوت.

السلمي، - - ٦٤٦٤ الرتمذي  عيسى  أيب  عيسى،  بن  حممد  السلمي، تأليف:  الرتمذي  عيسى  أيب  عيسى،  بن  حممد  الرتمذي، تأليف:  سنن  الصحيح=  الرتمذي، اجلامع  سنن  الصحيح=  اجلامع 
حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.

الشيباين، - - ٦٥٦٥ احلسن  بن  حممد  اهللا،  عبد  أيب  الشيباين، تأليف:  احلسن  بن  حممد  اهللا،  عبد  أيب  الكبري، تأليف:  النافع  ورشحه  الصغري  الكبري، اجلامع  النافع  ورشحه  الصغري  اجلامع 
دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٦١٤٠٦.

األوىل، - - ٦٦٦٦ الطبعة  دمشق،  القلم-  دار  املرصي،  يونس  بن  األوىل، د.رفيق  الطبعة  دمشق،  القلم-  دار  املرصي،  يونس  بن  الربا، د.رفيق  أصول  يف  الربا، اجلامع  أصول  يف  اجلامع 
١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

مجهرة اللغة، مجهرة اللغة، أبو بكر، حممد بن احلسن بن دريد األزدي، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار النرش: أبو بكر، حممد بن احلسن بن دريد األزدي، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار النرش: - - ٦٧٦٧
دار العلم للماليني- بريوت، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني- بريوت، الطبعة األوىل، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، تأليف: أيب عبد اهللا، شمس الدين حممد بن أيب بكر بن تأليف: أيب عبد اهللا، شمس الدين حممد بن أيب بكر بن - - ٦٨٦٨
الثانية،  الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  الدمشقي،  الزرعي  سعد  بن  الثانية، أيوب  الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  الدمشقي،  الزرعي  سعد  بن  أيوب 

.١٤١٥١٤١٥ – ١٩٩٥١٩٩٥
ت الدين، تأليف: تأليف: - - ٦٩٦٩ ت الدين، حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامَّ حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامَّ

أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي، دار النرش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيعأيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي، دار النرش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع– بريوت. بريوت.
حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)، حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)، تأليف: سليامن بن عمر تأليف: سليامن بن عمر - - ٧٠٧٠

ابن حممد البجريمي، دار النرش: املكتبة اإلسالمية، ديار بكرابن حممد البجريمي، دار النرش: املكتبة اإلسالمية، ديار بكر– تركيا. تركيا.
عليش، - - ٧١٧١ حممد  حتقيق:  الدسوقي،  عرفه  حممد  عليش، تأليف:  حممد  حتقيق:  الدسوقي،  عرفه  حممد  الكبري، تأليف:  الرشح  عىل  الدسوقي  الكبري، حاشية  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 

دار دار النرش: دار الفكر- بريوت.النرش: دار الفكر- بريوت.
حاشية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح املنهج (لزكريا األنصاري )، حاشية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح املنهج (لزكريا األنصاري )، تأليف: سليامن اجلمل، تأليف: سليامن اجلمل، - - ٧٢٧٢

دار النرش: دار الفكر دار النرش: دار الفكر –بريوت.بريوت.
املالكي، - - ٧٣٧٣ العدوي  الصعيدي  عيل  املالكي، تأليف:  العدوي  الصعيدي  عيل  الرباين، تأليف:  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  الرباين، حاشية  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية 

حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، ١٤١٢١٤١٢.
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار= حاشية ابن عابدين، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار= حاشية ابن عابدين، تأليف: حممد تأليف: حممد - - ٧٤٧٤

أمني بن عمر ابن عابدين، دار النرش: دار الفكر للطباعة والنرش- بريوت، أمني بن عمر ابن عابدين، دار النرش: دار الفكر للطباعة والنرش- بريوت، ١٤٢١١٤٢١هـ- هـ- ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

حاشية عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، حاشية عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، تأليف: أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحاوي تأليف: أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحاوي - - ٧٥٧٥
احلنفي، دار النرش: املطبعة الكرب األمريية ببوالق- مرص، الطبعة الثالثة، احلنفي، دار النرش: املطبعة الكرب األمريية ببوالق- مرص، الطبعة الثالثة، ١٣١٨١٣١٨هـ.هـ.

حاشيتان. قليويب: عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، حاشيتان. قليويب: عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، تأليف: شهاب الدين تأليف: شهاب الدين - - ٧٦٧٦
أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار النرش: دار الفكر، أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار النرش: دار الفكر، 

لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
حلية األولياء، حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاين، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، أليب نعيم األصبهاين، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.- - ٧٧٧٧
حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف: سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشايش تأليف: سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشايش - - ٧٨٧٨

األرقم-  دار  الرسالة/  مؤسسة  النرش:  دار  درادكة،  إبراهيم  أمحد  ياسني  د.  حتقيق:  ال،  األرقم- القفَّ دار  الرسالة/  مؤسسة  النرش:  دار  درادكة،  إبراهيم  أمحد  ياسني  د.  حتقيق:  ال،  القفَّ
بريوت/ عامن، الطبعة األوىل، بريوت/ عامن، الطبعة األوىل، ١٩٨٠١٩٨٠م.م.

حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، تأليف: عبد احلميد الرشواين، دار النرش: تأليف: عبد احلميد الرشواين، دار النرش: - - ٧٩٧٩
دار الفكردار الفكر– بريوت. بريوت.

اخلدمات االستثامرية يف املصارف اإلسالمية، اخلدمات االستثامرية يف املصارف اإلسالمية، د. يوسف بن عبد اهللا الشبييل، دار ابن اجلوزي، د. يوسف بن عبد اهللا الشبييل، دار ابن اجلوزي، - - ٨٠٨٠
الرياض، الطبعة األوىل، الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

رشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل،رشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، تأليف: حممد بن عبد اهللا بن عيل اخلريش، دار النرش: تأليف: حممد بن عبد اهللا بن عيل اخلريش، دار النرش: - - ٨١٨١
دار الفكر للطباعةدار الفكر للطباعة– بريوت. بريوت.

الرحيم - - ٨٢٨٢ الرحيم لعبد  السعودية، ، لعبد  العربية  اململكة  يف  التحتية  البنية  وتشغيل  وبناء  إدارة  السعوديةخصخصة  العربية  اململكة  يف  التحتية  البنية  وتشغيل  وبناء  إدارة  خصخصة 
املشاريع  متويل  يف  األهيل  والقطاع  احلكومة  بني  التعاون  ندوة  الساعايت،  احلميد  املشاريع عبد  متويل  يف  األهيل  والقطاع  احلكومة  بني  التعاون  ندوة  الساعايت،  احلميد  عبد 

االقتصادية، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، االقتصادية، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، ٢ - -١٤٢٠١٤٢٠/٧/٤هـ.هـ.
يف - - ٨٣٨٣ اجلامعية  للرسائل  كامل  صالح  سلسلة  غدة،  أبو  الستار  يف عبد  اجلامعية  للرسائل  كامل  صالح  سلسلة  غدة،  أبو  الستار  العقود، عبد  يف  وأثره  العقود، اخليار  يف  وأثره  اخليار 

االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانية، االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
الكتاب - - ٨٤٨٤ دار  دسوقي،  الكتاب جلامل  دار  دسوقي،  الوضعي، جلامل  والقانون  اإلسالمي  الترشيع  بني  البيع  يف  الوضعي، اخليارات  والقانون  اإلسالمي  الترشيع  بني  البيع  يف  اخليارات 

اجلامعي، القاهرة.اجلامعي، القاهرة.
بريوت، - - ٨٥٨٥ الفكر-  دار  النرش:  دار  احلصكفي،  حممد  بن  عيل  بن  حممد  بريوت، تأليف:  الفكر-  دار  النرش:  دار  احلصكفي،  حممد  بن  عيل  بن  حممد  املختار، تأليف:  املختار، الدر  الدر 

الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، ١٣٨٦١٣٨٦.
حممد - - ٨٦٨٦ القادر  حممد لعبد  القادر  BOTBOT، ، لعبد  مشاريع  مع  واالجتامعية  واالقتصادية  التجارية   اجلدو مشاريع دراسات  مع  واالجتامعية  واالقتصادية  التجارية   اجلدو دراسات 

عبد القادر عطية.عبد القادر عطية.



٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

دراسات يف االجتاهات الدولية للسياحة وإدارة منظمتها يف مرصدراسات يف االجتاهات الدولية للسياحة وإدارة منظمتها يف مرص، لصالح الدين عبد الوهاب، ، لصالح الدين عبد الوهاب، - - ٨٧٨٧
القاهرة، القاهرة، ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

درر احلكام رشح جملة األحكام، درر احلكام رشح جملة األحكام، تأليف: عيل حيدر، دار النرش: دار الكتب العلمية- لبنان، تأليف: عيل حيدر، دار النرش: دار الكتب العلمية- لبنان، - - ٨٨٨٨
بريوت، حتقيق: تعريب: املحامي فهمي احلسيني.بريوت، حتقيق: تعريب: املحامي فهمي احلسيني.

عيل - - ٨٩٨٩ بن  أمحد  الفضل  أيب  الدين  شهاب  احلافظ  عيل تأليف:  بن  أمحد  الفضل  أيب  الدين  شهاب  احلافظ  الثامنة، تأليف:  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الثامنة، الدرر  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر 
بن حممد العسقالين،، حتقيق: مراقبة/ حممد عبد املعيد ضان، دار النرش: جملس دائرة املعارف بن حممد العسقالين،، حتقيق: مراقبة/ حممد عبد املعيد ضان، دار النرش: جملس دائرة املعارف 

العثامنية- حيدرآباد/ اهلند، الطبعة الثانية، العثامنية- حيدرآباد/ اهلند، الطبعة الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ- هـ- ١٩٧٢١٩٧٢م. م. 
دليل الطالب عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، دليل الطالب عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، تأليف: مرعي بن يوسف احلنبيل، تأليف: مرعي بن يوسف احلنبيل، - - ٩٠٩٠

دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، الطبعة الثانية، دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، الطبعة الثانية، ١٣٨٩١٣٨٩.
الذخرية، الذخرية، تأليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار النرش: تأليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار النرش: - - ٩١٩١

دار الغرب- بريوت، دار الغرب- بريوت، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
ربح ما مل يضمن، ربح ما مل يضمن، د. مساعد احلقيل، دار امليامن، الطبعة األوىل، د. مساعد احلقيل، دار امليامن، الطبعة األوىل، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ٩٢٩٢
الطرباين، - - ٩٣٩٣ القاسم  أيب  أيوب،  بن  أمحد  بن  سليامن  الطرباين، تأليف:  القاسم  أيب  أيوب،  بن  أمحد  بن  سليامن  الصغري)، تأليف:  الداين (املعجم  الصغري)، الروض  الداين (املعجم  الروض 

حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير ، دار النرش: املكتب اإلسالمي- دار عامر، بريوت- حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير ، دار النرش: املكتب اإلسالمي- دار عامر، بريوت- 
عامن، الطبعة األوىل، عامن، الطبعة األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥ – ١٩٨٥١٩٨٥.

الروض املربع رشح زاد املستقنع، الروض املربع رشح زاد املستقنع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار النرش: تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار النرش: - - ٩٤٩٤
مكتبة الرياض احلديثة مكتبة الرياض احلديثة – الرياض،  الرياض، ١٣٩٠١٣٩٠.

بريوت، - - ٩٥٩٥  - اإلسالمي  املكتب  النرش:  دار  النووي،  بريوت، تأليف:   - اإلسالمي  املكتب  النرش:  دار  النووي،  املفتني، تأليف:  وعمدة  الطالبني  املفتني، روضة  وعمدة  الطالبني  روضة 
الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، ١٤٠٥١٤٠٥.

زاد املستقنع، زاد املستقنع، تأليف: موسى بن أمحد بن سامل املقديس احلنبيل، حتقيق: عيل حممد عبد العزيز تأليف: موسى بن أمحد بن سامل املقديس احلنبيل، حتقيق: عيل حممد عبد العزيز - - ٩٦٩٦
اهلندي، أيب النجا، دار النرش: مكتبة النهضة احلديثة- مكة املكرمة.اهلندي، أيب النجا، دار النرش: مكتبة النهضة احلديثة- مكة املكرمة.

اهلروي، - - ٩٧٩٧ األزهري  األزهر  بن  أمحد  بن  حممد  اهلروي، تأليف:  األزهري  األزهر  بن  أمحد  بن  حممد  الشافعي، تأليف:  ألفاظ  غريب  يف  الشافعي، الزاهر  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر 
أيب أيب منصور، حتقيق: د. حممد جرب األلفي، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- منصور، حتقيق: د. حممد جرب األلفي، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- 

الكويت، الطبعة األوىل، الكويت، الطبعة األوىل، ١٣٩٩١٣٩٩. . 
النرش: - - ٩٨٩٨ دار  الغمراوي،  الزهري  حممد  العالمة  النرش: تأليف:  دار  الغمراوي،  الزهري  حممد  العالمة  املنهاج، تأليف:  متن  عىل  الوهاج  املنهاج، الرساج  متن  عىل  الوهاج  الرساج 

دار دار املعرفة للطباعة والنرشاملعرفة للطباعة والنرش– بريوت. بريوت.



٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

سلسلة األحاديث الصحيحة والضعيفة، سلسلة األحاديث الصحيحة والضعيفة، للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف- للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف- - - ٩٩٩٩
الرياض.الرياض.

القادر - - ١٠٠١٠٠ عبد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين،  تقي  القادر تأليف:  عبد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين،  تقي  امللوك، تأليف:  دول  ملعرفة  امللوك، السلوك  دول  ملعرفة  السلوك 
لبنان-  العلمية،  الكتب  دار  النرش:  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:   ، املقريزي  لبنان- العبيدي  العلمية،  الكتب  دار  النرش:  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:   ، املقريزي  العبيدي 

بريوت، الطبعة: األوىل، بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤١٨١٤١٨هـ- هـ- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تأليف: حممد بن يزيد، أيب عبد اهللا القزويني، دار النرش: دار الفكر- بريوت.تأليف: حممد بن يزيد، أيب عبد اهللا القزويني، دار النرش: دار الفكر- بريوت.- - ١٠١١٠١
سنن أيب داود، سنن أيب داود، تأليف: سليامن بن األشعث، أيب داود السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي تأليف: سليامن بن األشعث، أيب داود السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي - - ١٠٢١٠٢

الدين عبد احلميد، دار النرش: دار الفكر.الدين عبد احلميد، دار النرش: دار الفكر.
سنن البيهقي الكرب، سنن البيهقي الكرب، تأليف: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، أيب بكر البيهقي، حتقيق: تأليف: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، أيب بكر البيهقي، حتقيق: - - ١٠٣١٠٣

حممد عبد القادر عطا، دار النرش: مكتبة دار الباز- مكة املكرمة، حممد عبد القادر عطا، دار النرش: مكتبة دار الباز- مكة املكرمة، ١٤١٤١٤١٤ -  - ١٩٩٤١٩٩٤.
السيد - - ١٠٤١٠٤ حتقيق:  البغدادي،  الدارقطني  احلسن  أيب  عمر،  بن  عيل  السيد تأليف:  حتقيق:  البغدادي،  الدارقطني  احلسن  أيب  عمر،  بن  عيل  الدارقطني، تأليف:  الدارقطني، سنن  سنن 

عبد اهللا هاشم يامين املدين، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، عبد اهللا هاشم يامين املدين، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، ١٣٨٦١٣٨٦- - ١٩٦٦١٩٦٦.
سنن الدارمي، سنن الدارمي، تأليف: عبد اهللا بن عبد الرمحن، أيب حممد الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمريل، تأليف: عبد اهللا بن عبد الرمحن، أيب حممد الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمريل، - - ١٠٥١٠٥

خالد السبع العلمي، دار النرش: دار الكتاب العريب- بريوت، الطبعة األوىل، خالد السبع العلمي، دار النرش: دار الكتاب العريب- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٧١٤٠٧. . 
ضياء - - ١٠٦١٠٦ حممد  د.  حتقيق:  بكر،  أيب  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  ضياء تأليف:  حممد  د.  حتقيق:  بكر،  أيب  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الصغر، تأليف:  الصغر، السنن  السنن 

الرمحن األعظمي، دار النرش: مكتبة الدار- املدينة املنورة، الطبعة األوىل، الرمحن األعظمي، دار النرش: مكتبة الدار- املدينة املنورة، الطبعة األوىل، ١٤١٠١٤١٠- - ١٩٨٩١٩٨٩.
الغفار - - ١٠٧١٠٧ د.عبد  حتقيق:  النسائي،  الرمحن  عبد  أيب  شعيب،  بن  أمحد  الغفار تأليف:  د.عبد  حتقيق:  النسائي،  الرمحن  عبد  أيب  شعيب،  بن  أمحد  الكرب، تأليف:  الكرب، السنن  السنن 

الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  حسن،  كرسوي  سيد  البنداري،  الطبعة سليامن  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  حسن،  كرسوي  سيد  البنداري،  سليامن 
األوىل، األوىل، ١٤١١١٤١١ – ١٩٩١١٩٩١. . 

الرمحن - - ١٠٨١٠٨ حبيب  حتقيق:  اخلراساين،  منصور  بن  سعيد  الرمحن تأليف:  حبيب  حتقيق:  اخلراساين،  منصور  بن  سعيد  منصور، تأليف:  بن  سعيد  منصور، سنن  بن  سعيد  سنن 
األعظمي، دار النرش: الدار السلفية- اهلند، الطبعة األوىل، األعظمي، دار النرش: الدار السلفية- اهلند، الطبعة األوىل، ١٤٠٣١٤٠٣هـ -هـ -١٩٨٢١٩٨٢م.م.

حتقيق: - - ١٠٩١٠٩ اهللا،  عبد  أيب  الذهبي،  قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  حتقيق: تأليف:  اهللا،  عبد  أيب  الذهبي،  قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  النبالء، تأليف:  أعالم  النبالء، سري  أعالم  سري 
الطبعة  بريوت،  الطبعة   بريوت،   – الرسالة  مؤسسة  النرش:  دار  العرقسويس،  نعيم  حممد  األرناؤوط،  الرسالة شعيب  مؤسسة  النرش:  دار  العرقسويس،  نعيم  حممد  األرناؤوط،  شعيب 

التاسعة، التاسعة، ١٤١٣١٤١٣.
السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، تأليف: حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، حتقيق: تأليف: حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، حتقيق: - - ١١٠١١٠

حممود إبراهيم زايد، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، حممود إبراهيم زايد، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥.



٤٧٦٤٧٦٤٧٦٤٧٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

درجة - - ١١١١١١ لنيل  تكمييل  بحث  اهلديب،  اهللا  عبد  درجة للباحث  لنيل  تكمييل  بحث  اهلديب،  اهللا  عبد  والنظام، للباحث  الفقه  يف  االعتبارية  والنظام، الشخصية  الفقه  يف  االعتبارية  الشخصية 
املاجستري بقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء بالرياض.املاجستري بقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء بالرياض.

حتقيق: - - ١١٢١١٢ العباس،  أيب  احلراين،  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  حتقيق: تأليف:  العباس،  أيب  احلراين،  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الفقه، تأليف:  يف  العمدة  الفقه، رشح  يف  العمدة  رشح 
د.سعود صالح العطيشان، دار النرش: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة األوىل، د.سعود صالح العطيشان، دار النرش: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة األوىل، ١٤١٣١٤١٣.

الرشح الكبري، الرشح الكبري، تأليف: سيدي أمحد الدردير، أيب الربكات، حتقيق: حممد عليش، دار النرش: تأليف: سيدي أمحد الدردير، أيب الربكات، حتقيق: حممد عليش، دار النرش: - - ١١٣١١٣
دار الفكر- بريوت.دار الفكر- بريوت.

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الرياض، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الرياض، - - ١١٤١١٤
الطبعة األوىل. الطبعة األوىل. 

رشح فتح القدير، رشح فتح القدير، تأليف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار النرش: دار الفكر- تأليف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار النرش: دار الفكر- - - ١١٥١١٥
بريوت، الطبعة الثانية.بريوت، الطبعة الثانية.

جعفر - - ١١٦١١٦ أيب  سلمة،  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر تأليف:  أيب  سلمة،  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  اآلثار، تأليف:  معاين  اآلثار، رشح  معاين  رشح 
الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  النجار،  زهري  حممد  حتقيق:  الطبعة الطحاوي،  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  النجار،  زهري  حممد  حتقيق:  الطحاوي، 

األوىل، األوىل، ١٣٩٩١٣٩٩.
رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن تأليف: منصور بن يونس بن - - ١١٧١١٧

إدريس البهويت، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة الثانية، إدريس البهويت، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة الثانية، ١٩٩٦١٩٩٦.
رشح ميارة الفايس، رشح ميارة الفايس، تأليف: أيب عبد اهللا، حممد بن أمحد بن حممد املالكي، حتقيق: عبد اللطيف تأليف: أيب عبد اهللا، حممد بن أمحد بن حممد املالكي، حتقيق: عبد اللطيف - - ١١٨١١٨

حسن عبد الرمحن، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، حسن عبد الرمحن، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ- هـ- 
٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 

الرشط اجلزائي وأثره يف العقود املعارصة، الرشط اجلزائي وأثره يف العقود املعارصة، د.حممد بن عبد العزيز التميمي، دار كنوز أشبيليا، د.حممد بن عبد العزيز التميمي، دار كنوز أشبيليا، - - ١١٩١١٩
الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

الرشوط التعويضية، الرشوط التعويضية، لعياد العنزي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، لعياد العنزي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ١٢٠١٢٠
الصحاح، الصحاح، إلسامعيل اجلوهري، دار العلم للماليني- بريوت، الطبعة الرابعة، إلسامعيل اجلوهري، دار العلم للماليني- بريوت، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠١٩٩٠م.م.- - ١٢١١٢١
صحيفة الرياض، صحيفة الرياض، ٢٧٢٧-٧-١٤٢٨١٤٢٨هـ، عدد (هـ، عدد (١٤٢٧٩١٤٢٧٩).).- - ١٢٢١٢٢
فاخوري، - - ١٢٣١٢٣ حممود  حتقيق:  الفرج،  أيب  حممد،  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  فاخوري، تأليف:  حممود  حتقيق:  الفرج،  أيب  حممد،  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الصفوة، تأليف:  الصفوة، صفة  صفة 

اس قلعه جي، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، ١٣٩٩١٣٩٩- - ١٩٧٩١٩٧٩، الطبعة الثانية. ، الطبعة الثانية.  اس قلعه جي، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، د.حممد روَّ د.حممد روَّ
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صكوك اإلجارة، صكوك اإلجارة، بحث ضمن كتاب «يف فقه املعامالت املالية املعارصة»، د. نزيه محاد، دار القلم- بحث ضمن كتاب «يف فقه املعامالت املالية املعارصة»، د. نزيه محاد، دار القلم- - - ١٢٤١٢٤
دمشق، الطبعة الثانية،دمشق، الطبعة الثانية،١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

صكوك اإلجارة، صكوك اإلجارة، د.حامد مرية، دار امليامن، الرياض، الطبعة األوىل، د.حامد مرية، دار امليامن، الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.- - ١٢٥١٢٥
م لندوة الشارقة.- - ١٢٦١٢٦ م لندوة الشارقة.للعمراين، بحث مقدَّ صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة واملنتهية بالتمليك، صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة واملنتهية بالتمليك، للعمراين، بحث مقدَّ
صيغ العقود، صيغ العقود، د. صالح الغليقة، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.د. صالح الغليقة، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل.- - ١٢٧١٢٧
السخاوي، - - ١٢٨١٢٨ الرمحن  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  السخاوي، تأليف:  الرمحن  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  التاسع، تأليف:  القرن  ألهل  الالمع  التاسع، الضوء  القرن  ألهل  الالمع  الضوء 

دار النرش: منشورات دار مكتبة احلياةدار النرش: منشورات دار مكتبة احلياة– بريوت. بريوت.
ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات املالية اإلسالمية، ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات املالية اإلسالمية، د.عبد احلق محيش، د.عبد احلق محيش، - - ١٢٩١٢٩

بحث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بديب، بحث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بديب، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
طبقات احلفاظ، طبقات احلفاظ، تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، أيب الفضل، دار النرش: دار الكتب تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، أيب الفضل، دار النرش: دار الكتب - - ١٣٠١٣٠

العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٣١٤٠٣.
طبقات احلنابلة، طبقات احلنابلة، للقايض أيب يعىل، حتقيق: د.عبد الرمحن العثيمني، للقايض أيب يعىل، حتقيق: د.عبد الرمحن العثيمني، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.- - ١٣١١٣١
األوىل، - - ١٣٢١٣٢ الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  اإلسنوي،  الدين  األوىل، جلامل  الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  اإلسنوي،  الدين  الشافعية، جلامل  الشافعية، طبقات  طبقات 

١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.
طبقات الشافعية الكرب، طبقات الشافعية الكرب، تأليف: تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: د. حممود تأليف: تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: د. حممود - - ١٣٣١٣٣

حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد احللو، دار النرش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد احللو، دار النرش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة 
الثانية، الثانية، ١٤١٣١٤١٣هـ. هـ. 

طبقات الشافعية، طبقات الشافعية، تأليف: أيب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبة، حتقيق: د. احلافظ تأليف: أيب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبة، حتقيق: د. احلافظ - - ١٣٤١٣٤
عبد العليم خان، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، عبد العليم خان، دار النرش: عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٧١٤٠٧. . 

طبقات الفقهاء الشافعية، طبقات الفقهاء الشافعية، تأليف: تقي الدين، أيب عمرو، عثامن بن عبد الرمحن بن الصالح، تأليف: تقي الدين، أيب عمرو، عثامن بن عبد الرمحن بن الصالح، - - ١٣٥١٣٥
األوىل،  الطبعة  بريوت،  اإلسالمية-  البشائر  دار  النرش:  دار  نجيب،  عيل  الدين  حميي  األوىل، حتقيق:  الطبعة  بريوت،  اإلسالمية-  البشائر  دار  النرش:  دار  نجيب،  عيل  الدين  حميي  حتقيق: 

١٩٩٢١٩٩٢م. م. 
الطبقات الكرب، الطبقات الكرب، تأليف: حممد بن سعد بن منيع، أيب عبد اهللا البرصي الزهري، دار النرش: تأليف: حممد بن سعد بن منيع، أيب عبد اهللا البرصي الزهري، دار النرش: - - ١٣٦١٣٦

دار صادردار صادر– بريوت. بريوت.
طبقات املفرسين، طبقات املفرسين، تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: عيل حممد عمر، دار تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: عيل حممد عمر، دار النرش: النرش: - - ١٣٧١٣٧

مكتبة وهبة- القاهرة، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة- القاهرة، الطبعة األوىل، ١٣٩٦١٣٩٦. . 



٤٧٨٤٧٨٤٧٨٤٧٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

احلسني - - ١٣٨١٣٨ بن  الرحيم  عبد  الفضل،  أيب  الدين،  زين  احلسني تأليف:  بن  الرحيم  عبد  الفضل،  أيب  الدين،  زين  التقريب، تأليف:  رشح  يف  التثريب  التقريب، طرح  رشح  يف  التثريب  طرح 
الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  عيل،  حممد  القادر  عبد  حتقيق:  الطبعة العراقي،  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  النرش:  دار  عيل،  حممد  القادر  عبد  حتقيق:  العراقي، 

األوىل، األوىل، ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
في، - - ١٣٩١٣٩ في، تأليف: نجم الدين، أيب حفص، عمر بن حممد النَّسَ طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، تأليف: نجم الدين، أيب حفص، عمر بن حممد النَّسَ

حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، دار النرش: دار النفائس- عامن، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، دار النرش: دار النفائس- عامن، ١٤١٦١٤١٦هـ ـ هـ ـ ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
عقد عقد b.o.tb.o.t، ، إللياس ناصيف، ط: إللياس ناصيف، ط: ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.- - ١٤٠١٤٠
عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك، عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك، د. سعد بن نارص الشثري، دار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، د. سعد بن نارص الشثري، دار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، - - ١٤١١٤١

١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
عقد االستصناع، عقد االستصناع، مصطفى الزرقا، البنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة األوىل، مصطفى الزرقا، البنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة األوىل، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.- - ١٤٢١٤٢
الثانية، - - ١٤٣١٤٣ الطبعة  البدران،  الكريم  عبد  بن  كاسب  الثانية، د.  الطبعة  البدران،  الكريم  عبد  بن  كاسب  اإلسالمي، د.  الفقه  يف  االستصناع  اإلسالمي، عقد  الفقه  يف  االستصناع  عقد 

١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.
الفقه - - ١٤٤١٤٤ ملجمع  مقدم  بحث  سليامن،  أبو  الوهاب  الفقه د.عبد  ملجمع  مقدم  بحث  سليامن،  أبو  الوهاب  امللك، د.عبد  وإعادة  والتشغيل  البناء  امللك، عقد  وإعادة  والتشغيل  البناء  عقد 

اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.
الفقهية - - ١٤٥١٤٥ البحوث  جملة  منشورات  ضمن  سليامن،  أبو  الوهاب  الفقهية د.عبد  البحوث  جملة  منشورات  ضمن  سليامن،  أبو  الوهاب  الزمني، ، د.عبد  التملك  الزمنيعقد  التملك  عقد 

املعارصة.املعارصة.
أشبيليا، - - ١٤٦١٤٦ كنوز  دار  شاهني،  أشبيليا، د.عادل  كنوز  دار  شاهني،  اإلسالمي، د.عادل  الفقه  يف  وأحكامه  حقيقته  التوريد؛  اإلسالمي، عقد  الفقه  يف  وأحكامه  حقيقته  التوريد؛  عقد 

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
عقد املشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية، عقد املشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية، للباحث عبد اهللا بن صالح العضيبي، للباحث عبد اهللا بن صالح العضيبي، - - ١٤٧١٤٧

للقضاء  العايل  باملعهد  الرشعية  السياسة  قسم  إىل  مقدم  املاجستري-  ملرحلة  تكمييل  للقضاء بحث  العايل  باملعهد  الرشعية  السياسة  قسم  إىل  مقدم  املاجستري-  ملرحلة  تكمييل  بحث 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

ملرحلة - - ١٤٨١٤٨ تكمييل  بحث  الشثري،  زيد  ملرحلة للباحث  تكمييل  بحث  الشثري،  زيد  وأحكامه، للباحث  صوره  الوقت؛  يف  املشاركة  وأحكامه، عقد  صوره  الوقت؛  يف  املشاركة  عقد 
املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود املاجستري- مقدم إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية بالرياض، اإلسالمية بالرياض، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
عقد املقاولة، عقد املقاولة، د. عبد الرمحن بن عايد العايد، ضمن مطبوعات سلسلة مرشوع وزارة التعليم د. عبد الرمحن بن عايد العايد، ضمن مطبوعات سلسلة مرشوع وزارة التعليم - - ١٤٩١٤٩

العايل لنرش ألف رسالة جامعية (العايل لنرش ألف رسالة جامعية (٥١٥١)، الطبعة األوىل، )، الطبعة األوىل، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.



٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

عقود البناء والتشغيل والتمليكعقود البناء والتشغيل والتمليك، ، د.أمحد حممد البخيت، بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي د.أمحد حممد البخيت، بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي - - ١٥٠١٥٠
الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.

اإلسالمي - - ١٥١١٥١ الفقه  ملجمع  مقدم  بحث  الرشود،  اإلسالمي د.خالد  الفقه  ملجمع  مقدم  بحث  الرشود،  والتمليك، ، د.خالد  والتشغيل  البناء  والتمليكعقود  والتشغيل  البناء  عقود 
الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.

الفقه - - ١٥٢١٥٢ ملجمع  مقدم  بحث  سليامن،  أبو  الوهاب  الفقه د.عبد  ملجمع  مقدم  بحث  سليامن،  أبو  الوهاب  والتمليك، د.عبد  والتشغيل  البناء  والتمليك، عقود  والتشغيل  البناء  عقود 
اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، الشارقة.

كنوز - - ١٥٣١٥٣ دار  الدورسي،  سليامن  بن  كنوز طالل  دار  الدورسي،  سليامن  بن  العمالت، طالل  أسعار  تذبذب  خماطر  من  التحوط  العمالت، عقود  أسعار  تذبذب  خماطر  من  التحوط  عقود 
أشبيليا، الطبعة األوىل، أشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية، عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية، د. حامد مرية، دار امليامن- الرياض، الطبعة د. حامد مرية، دار امليامن- الرياض، الطبعة - - ١٥٤١٥٤
األوىل، األوىل، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

األوىل، - - ١٥٥١٥٥ الطبعة  الرياض،  أشبيليا،  كنوز  دار  العمراين،  اهللا  عبد  األوىل، د.  الطبعة  الرياض،  أشبيليا،  كنوز  دار  العمراين،  اهللا  عبد  املركبة، د.  املالية  املركبة، العقود  املالية  العقود 
١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

دكتوراه - - ١٥٦١٥٦ رسالة  الرشود،  دكتوراه د.خالد  رسالة  الرشود،  اإلسالمية، د.خالد  للصكوك  واالستثامر  للتمويل  املبتكرة  اإلسالمية، العقود  للصكوك  واالستثامر  للتمويل  املبتكرة  العقود 
مقدمة إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مقدمة إىل قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

بالرياض، بالرياض، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
تكمييل - - ١٥٧١٥٧ بحث  العازمي،  حممد  تكمييل للباحث  بحث  العازمي،  حممد  والنظام، للباحث  الفقه  يف  العامة  احلكومية  املناقصات  والنظام، عقود  الفقه  يف  العامة  احلكومية  املناقصات  عقود 

لنيل درجة املاجستري بقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء بالرياض.لنيل درجة املاجستري بقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء بالرياض.
عقود املناقصات يف الفقه اإلسالمي، عقود املناقصات يف الفقه اإلسالمي، لعاطف حممد أبو هربيد، دار النفائس- األردن، الطبعة لعاطف حممد أبو هربيد، دار النفائس- األردن، الطبعة - - ١٥٨١٥٨

األوىل، األوىل، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
عمدة الفقه، عمدة الفقه، تأليف: عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس، حتقيق: عبد اهللا سفر العبديل حممد، تأليف: عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس، حتقيق: عبد اهللا سفر العبديل حممد، - - ١٥٩١٥٩

د. غيليب العتيبي، دار النرش: مكتبة الطرفني- الطائف.د. غيليب العتيبي، دار النرش: مكتبة الطرفني- الطائف.
النرش: - - ١٦٠١٦٠ دار  آبادي،  العظيم  احلق  شمس  حممد  النرش: تأليف:  دار  آبادي،  العظيم  احلق  شمس  حممد  داود، تأليف:  أيب  سنن  رشح  املعبود  داود، عون  أيب  سنن  رشح  املعبود  عون 

دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الثانية، ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
النرش: - - ١٦١١٦١ دار  األنصاري،  الرميل  أمحد  بن  حممد  النرش: تأليف:  دار  األنصاري،  الرميل  أمحد  بن  حممد  رسالن، تأليف:  ابن  زبد  رشح  البيان  رسالن، غاية  ابن  زبد  رشح  البيان  غاية 

دار املعرفةدار املعرفة– بريوت. بريوت.



٤٨٠٤٨٠٤٨٠٤٨٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الطبعة - - ١٦٢١٦٢ بريوت،  اجليل-  دار  الرضير،  الطبعة د.صديقة  بريوت،  اجليل-  دار  الرضير،  اإلسالمي، د.صديقة  الفقه  يف  العقود  يف  وأثره  اإلسالمي، الغرر  الفقه  يف  العقود  يف  وأثره  الغرر 
الثانية، الثانية، ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.

فتاو السبكي، فتاو السبكي، تأليف: اإلمام أيب احلسن، تقي الدين، عيل بن عبد الكايف السبكي، دار النرش: تأليف: اإلمام أيب احلسن، تقي الدين، عيل بن عبد الكايف السبكي، دار النرش: - - ١٦٣١٦٣
دار املعرفة، لبنان- بريوت.دار املعرفة، لبنان- بريوت.

الفتاو الكرب الفقهية، الفتاو الكرب الفقهية، تأليف: ابن حجر اهليتمي، دار النرش: دار الفكر.تأليف: ابن حجر اهليتمي، دار النرش: دار الفكر.- - ١٦٤١٦٤
املؤيد، - - ١٦٥١٦٥ دار  الدويش،  أمحد  وترتيب :  املؤيد، مجع  دار  الدويش،  أمحد  وترتيب :  واإلفتاء، مجع  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   واإلفتاء، فتاو العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
ومجاعة - - ١٦٦١٦٦ نظام  الشيخ  ومجاعة تأليف:  نظام  الشيخ  النعامن، تأليف:  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية   النعامن، الفتاو حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية   الفتاو

من علامء اهلند، دار النرش: دار الفكر، من علامء اهلند، دار النرش: دار الفكر، ١٤١١١٤١١هـ- هـ- ١٩٩١١٩٩١م.م.
فتاو هيئة الفتو والرقابة الرشعية لبنك ديب اإلسالمي، فتاو هيئة الفتو والرقابة الرشعية لبنك ديب اإلسالمي، إدارة اخلدمات، جإدارة اخلدمات، ج١٢٤٢١٢٤٢/٣.- - ١٦٧١٦٧
فتح الباري رشح صحيح البخاري، فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف: أمحد بن عيل بن حجر، أيب الفضل، العسقالين تأليف: أمحد بن عيل بن حجر، أيب الفضل، العسقالين - - ١٦٨١٦٨

الشافعي، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار النرش: دار املعرفة- بريوت.الشافعي، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار النرش: دار املعرفة- بريوت.
فتح املعني برشح قرة العني، فتح املعني برشح قرة العني، تأليف: زين الدين بن عبد العزيز املليباري، دار النرش: تأليف: زين الدين بن عبد العزيز املليباري، دار النرش: - - ١٦٩١٦٩

دار الفكردار الفكر– بريوت. بريوت.
فتح الوهاب برشح منهج الطالب، فتح الوهاب برشح منهج الطالب، تأليف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، تأليف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، - - ١٧٠١٧٠

أيب حييى، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، أيب حييى، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٨١٤١٨.
الفروع وتصحيح الفروع، الفروع وتصحيح الفروع، تأليف: حممد بن مفلح املقديس، أيب عبد اهللا، حتقيق: أيب الزهراء تأليف: حممد بن مفلح املقديس، أيب عبد اهللا، حتقيق: أيب الزهراء - - ١٧١١٧١

حازم القايض، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، حازم القايض، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٨١٤١٨. . 
الفروق يف القواعد والضوابط الفقهية يف العبادات واملعامالتالفروق يف القواعد والضوابط الفقهية يف العبادات واملعامالت.- - ١٧٢١٧٢
جاسم - - ١٧٣١٧٣ عجيل  د.  حتقيق:  اص،  اجلصَّ الرازي  عيل  بن  أمحد  جاسم تأليف:  عجيل  د.  حتقيق:  اص،  اجلصَّ الرازي  عيل  بن  أمحد  األصول، تأليف:  يف  األصول، الفصول  يف  الفصول 

النشمي، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- الكويت، الطبعة األوىل، النشمي، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- الكويت، الطبعة األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥. . 
الفقه اإلسالمي وأدلته، الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييل، دار الفكر- سوريا، الطبعة الرابعة.د. وهبة الزحييل، دار الفكر- سوريا، الطبعة الرابعة.- - ١٧٤١٧٤
الطبعة - - ١٧٥١٧٥ اجلوزي،  ابن  دار  سليامن،  إبراهيم  الوهاب  عبد  الطبعة د.  اجلوزي،  ابن  دار  سليامن،  إبراهيم  الوهاب  عبد  احلديثة، د.  املالية  املعامالت  احلديثة، فقه  املالية  املعامالت  فقه 

األوىل، األوىل، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
الطبعة - - ١٧٦١٧٦ الرياض،  الصميعي-  دار  اخلثالن،  تركي  بن  الطبعة د.سعد  الرياض،  الصميعي-  دار  اخلثالن،  تركي  بن  املعارصة، د.سعد  املالية  املعامالت  املعارصة، فقه  املالية  املعامالت  فقه 

األوىل، األوىل، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.



٤٨١٤٨١٤٨١٤٨١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

الفقه عىل املذاهب األربعة، الفقه عىل املذاهب األربعة، لعبد الرمحن اجلزيري، دار ابن حزم- بريوت، ط: لعبد الرمحن اجلزيري، دار ابن حزم- بريوت، ط: ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.- - ١٧٧١٧٧
فوات الوفيات، فوات الوفيات، تأليف: حممد بن شاكر بن أمحد الكتبي، حتقيق: عيل حممد بن يعوض اهللا- تأليف: حممد بن شاكر بن أمحد الكتبي، حتقيق: عيل حممد بن يعوض اهللا- - - ١٧٨١٧٨

عادل أمحد عبد املوجود، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، عادل أمحد عبد املوجود، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 
النفراوي - - ١٧٩١٧٩ سامل  بن  غنيم  بن  أمحد  النفراوي تأليف:  سامل  بن  غنيم  بن  أمحد  القريواين، تأليف:  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  القريواين، الفواكه  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 

املالكي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، املالكي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، ١٤١٥١٤١٥.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، تأليف: عبد الرؤوف املناوي، دار النرش: املكتبة التجارية تأليف: عبد الرؤوف املناوي، دار النرش: املكتبة التجارية - - ١٨٠١٨٠

الكرب- مرص، الطبعة األوىل، الكرب- مرص، الطبعة األوىل، ١٣٥٦١٣٥٦هـ.هـ.
١٨١١٨١ - - – الرسالة  مؤسسة  النرش:  دار  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الرسالة تأليف:  مؤسسة  النرش:  دار  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  املحيط، تأليف:  املحيط، القاموس  القاموس 

بريوت.بريوت.
القانون التجاري السعودي، القانون التجاري السعودي، د.حممد اجلرب، جامعة امللك سعود، عامدة شؤون املكتبات.د.حممد اجلرب، جامعة امللك سعود، عامدة شؤون املكتبات.- - ١٨٢١٨٢
ه وبخاصة املستجدة منها وأحكامها، للرضير، نقالً عن عقد املشاركة يف الوقت. للرضير، نقالً عن عقد املشاركة يف الوقت. - - ١٨٣١٨٣ رُ وَ ه وبخاصة املستجدة منها وأحكامها، القبض صُ رُ وَ القبض صُ
األوىل، - - ١٨٤١٨٤ الطبعة  دمشق،  القلم-  دار  محاد،  األوىل، د.نزيه  الطبعة  دمشق،  القلم-  دار  محاد،  واالقتصاد، د.نزيه  املال  يف  معارصة  فقهية  واالقتصاد، قضايا  املال  يف  معارصة  فقهية  قضايا 

١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
قواعد الفقه، قواعد الفقه، تأليف: حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، دار النرش: الصدف ببلرشز- تأليف: حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، دار النرش: الصدف ببلرشز- - - ١٨٥١٨٥

كراتيش، الطبعة األوىل، كراتيش، الطبعة األوىل، ١٤٠٧١٤٠٧ – ١٩٨٦١٩٨٦.
القواعد النوارنية الفقهية، القواعد النوارنية الفقهية، تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة احلراين، أيب العباس، حتقيق: تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة احلراين، أيب العباس، حتقيق: - - ١٨٦١٨٦

حممد حامد الفقي، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، حممد حامد الفقي، دار النرش: دار املعرفة- بريوت، ١٣٩٩١٣٩٩.
القواعد والضوابط الفقهية القرافية (زمرة التمليكات املالية)، القواعد والضوابط الفقهية القرافية (زمرة التمليكات املالية)، حممد عبد اهلادي أبو األجفان حممد عبد اهلادي أبو األجفان - - ١٨٧١٨٧

وعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليامن، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، وعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليامن، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
أشبيليا، - - ١٨٨١٨٨ كنوز  دار  اهلاجري،  حممد  بن  أشبيليا، د.محد  كنوز  دار  اهلاجري،  حممد  بن  املايل، د.محد  الضامن  يف  الفقهية  والضوابط  املايل، القواعد  الضامن  يف  الفقهية  والضوابط  القواعد 

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، تأليف: عبد اهللا بن قدامة املقديس، أيب حممد، تأليف: عبد اهللا بن قدامة املقديس، أيب حممد، - - ١٨٩١٨٩

دار النرش: املكتب اإلسالميدار النرش: املكتب اإلسالمي– بريوت. بريوت.
القرطبي، - - ١٩٠١٩٠ الرب  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  يوسف  عمر،  أيب  القرطبي، تأليف:  الرب  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  يوسف  عمر،  أيب  املدينة، تأليف:  أهل  فقه  يف  املدينة، الكايف  أهل  فقه  يف  الكايف 

دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٧١٤٠٧.



٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

حتقيق: - - ١٩١١٩١ اهلالل،  ومكتبة  دار  النرش:  دار  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  حتقيق: تأليف:  اهلالل،  ومكتبة  دار  النرش:  دار  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني، تأليف:  العني، كتاب  كتاب 
د.مهدي املخزومي، د.إبراهيم السامرائي.د.مهدي املخزومي، د.إبراهيم السامرائي.

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف: أيب بكر، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف، تأليف: أيب بكر، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف، - - ١٩٢١٩٢
حتقيق: كامل يوسف احلوت، دار النرش: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة األوىل، حتقيق: كامل يوسف احلوت، دار النرش: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٠٩١٤٠٩. . 

عادل - - ١٩٣١٩٣ حتقيق:  اخلطيب،  بن  عيل  بن  حسن  بن  أمحد  العباس،  أيب  عادل تأليف:  حتقيق:  اخلطيب،  بن  عيل  بن  حسن  بن  أمحد  العباس،  أيب  الوفيات، تأليف:  الوفيات، كتاب  كتاب 
نوهيض، دار النرش: دار اإلقامة اجلديدة- بريوت، الطبعة الثانية، نوهيض، دار النرش: دار اإلقامة اجلديدة- بريوت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.

كتب ورسائل وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، - - ١٩٤١٩٤
أيب العباس، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، دار النرش: مكتبة أيب العباس، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، دار النرش: مكتبة 

ابن ابن تيمية، الطبعة الثانية.تيمية، الطبعة الثانية.
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، تأليف: تقي الدين، أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني تأليف: تقي الدين، أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني - - ١٩٥١٩٥

النرش:  دار  سليامن،  وهبي  وحممد  بلطجي  احلميد  عبد  عيل  حتقيق:  الشافعي،  النرش: الدمشقي  دار  سليامن،  وهبي  وحممد  بلطجي  احلميد  عبد  عيل  حتقيق:  الشافعي،  الدمشقي 
دار دار اخلري- دمشق، الطبعة األوىل، اخلري- دمشق، الطبعة األوىل، ١٩٩٤١٩٩٤.

كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين، كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين، تأليف: أيب احلسن املالكي، حتقيق: يوسف تأليف: أيب احلسن املالكي، حتقيق: يوسف - - ١٩٦١٩٦
الشيخ حممد البقاعي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، الشيخ حممد البقاعي، دار النرش: دار الفكر- بريوت، ١٤١٢١٤١٢.

كيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري التقليدية واملستحدثة، كيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري التقليدية واملستحدثة، د.نزيه محاد، دار القلم- د.نزيه محاد، دار القلم- - - ١٩٧١٩٧
دمشق، الطبعة األوىل، دمشق، الطبعة األوىل، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، تأليف: اإلمام مجال الدين، أيب حممد، عيل بن أيب حييى تأليف: اإلمام مجال الدين، أيب حممد، عيل بن أيب حييى - - ١٩٨١٩٨
املراد،  العزيز  عبد  فضل  حممد  د.  حتقيق:  املنبجي،  اخلزرجي  األنصاري  مسعود  بن  املراد، زكريا  العزيز  عبد  فضل  حممد  د.  حتقيق:  املنبجي،  اخلزرجي  األنصاري  مسعود  بن  زكريا 
الثانية،  الطبعة  بريوت،  لبنان-  دمشق،  سوريا-  الشامية،  الدار  القلم-  دار  النرش:  الثانية، دار  الطبعة  بريوت،  لبنان-  دمشق،  سوريا-  الشامية،  الدار  القلم-  دار  النرش:  دار 

١٤١٤١٤١٤هـ- هـ- ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
لسان احلكام يف معرفة األحكام، لسان احلكام يف معرفة األحكام، تأليف: إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلنفي، دار النرش: البايب تأليف: إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلنفي، دار النرش: البايب - - ١٩٩١٩٩

احللبي- القاهرة، الطبعة الثانية، احللبي- القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٣١٣٩٣- - ١٩٧٣١٩٧٣.
لسان العرب، لسان العرب، تأليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار النرش: دار صادر- تأليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار النرش: دار صادر- - - ٢٠٠٢٠٠

بريوت، الطبعة األوىل.بريوت، الطبعة األوىل.
املبسوط، املبسوط، تأليف: شمس الدين الرسخيس، دار النرش: دار املعرفةتأليف: شمس الدين الرسخيس، دار النرش: دار املعرفة– بريوت. بريوت.- - ٢٠١٢٠١
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املبدع يف رشح املقنع، املبدع يف رشح املقنع، تأليف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبيل، أيب إسحاق، تأليف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبيل، أيب إسحاق، - - ٢٠٢٢٠٢
دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، ١٤٠٠١٤٠٠.

متن بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة، متن بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة، تأليف: برهان الدين، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل تأليف: برهان الدين، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل - - ٢٠٣٢٠٣
الفرغاين املرغيناين، دار النرش: مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح- القاهرة.الفرغاين املرغيناين، دار النرش: مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح- القاهرة.

الفتاح - - ٢٠٤٢٠٤ عبد  حتقيق:  النسائي،  الرمحن  عبد  أيب  شعيب،  بن  أمحد  الفتاح تأليف:  عبد  حتقيق:  النسائي،  الرمحن  عبد  أيب  شعيب،  بن  أمحد  السنن، تأليف:  من  السنن، املجتبى  من  املجتبى 
أبو غدة، دار النرش: مكتب املطبوعات اإلسالمية- حلب، الطبعة الثانية، أبو غدة، دار النرش: مكتب املطبوعات اإلسالمية- حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦- - ١٩٨٦١٩٨٦. . 

كارخانه - - ٢٠٥٢٠٥ النرش:  دار  هواويني،  نجيب  حتقيق:  املجلة،  مجعية  كارخانه تأليف:  النرش:  دار  هواويني،  نجيب  حتقيق:  املجلة،  مجعية  العدلية، تأليف:  األحكام  العدلية، جملة  األحكام  جملة 
جتارت كتب.جتارت كتب.

جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، تأليف: عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو تأليف: عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو - - ٢٠٦٢٠٦
العلمية،  الكتب  دار  النرش:  دار  املنصور،  عمران  خليل  وأحاديثه:  آياته  ح  خرَّ زاده،  العلمية، بشيخي  الكتب  دار  النرش:  دار  املنصور،  عمران  خليل  وأحاديثه:  آياته  ح  خرَّ زاده،  بشيخي 

لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٨١٩٩٨م. م. 
بن - - ٢٠٧٢٠٧ غانم  بن  حممد  أيب  بن تأليف:  غانم  بن  حممد  أيب  النعامن، تأليف:  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  الضامنات  النعامن، جممع  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  الضامنات  جممع 

حممد البغدادي، حتقيق: أ.د. حممد أمحد رساح، أ.د. عيل مجعة حممد.حممد البغدادي، حتقيق: أ.د. حممد أمحد رساح، أ.د. عيل مجعة حممد.
جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع - - ٢٠٨٢٠٨

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة.امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة.
الفكر- - - ٢٠٩٢٠٩ دار  النرش:  دار  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين،  حميي  زكريا،  أيب  الفكر- تأليف:  دار  النرش:  دار  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين،  حميي  زكريا،  أيب  املجموع، املجموع، تأليف: 

بريوت، بريوت، ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم تأليف: عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم - - ٢١٠٢١٠

بن تيمية احلراين، دار النرش: مكتبة املعارف- الرياض، الطبعة الثانية، بن تيمية احلراين، دار النرش: مكتبة املعارف- الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤.
حتقيق: - - ٢١١٢١١ املريس،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن،  أيب  حتقيق: تأليف:  املريس،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن،  أيب  األعظم، تأليف:  واملحيط  األعظم، املحكم  واملحيط  املحكم 

عبد احلميد هنداوي، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، عبد احلميد هنداوي، دار النرش: دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 
املحىل، املحىل، تأليف: عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أيب حممد، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث تأليف: عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أيب حممد، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث - - ٢١٢٢١٢

العريب، دار النرش: دار اآلفاق اجلديدة- بريوت.العريب، دار النرش: دار اآلفاق اجلديدة- بريوت.
خمتار الصحاح، خمتار الصحاح، تأليف: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر، دار تأليف: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر، دار النرش: النرش: - - ٢١٣٢١٣

مكتبة لبنان نارشون- بريوت، مكتبة لبنان نارشون- بريوت، ١٤١٥١٤١٥- - ١٩٩٥١٩٩٥، الطبعة: طبعة جديدة.، الطبعة: طبعة جديدة.
املدخل الفقهي العام، وامللكية ونظرية العقد، املدخل الفقهي العام، وامللكية ونظرية العقد، ألمحد فراج. ألمحد فراج. - - ٢١٤٢١٤
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املدخل إىل القانون نظرية احلق، املدخل إىل القانون نظرية احلق، نبيل إبراهيم سعد، طبعة: نبيل إبراهيم سعد، طبعة: ٢٠٠١٢٠٠١.  .  - - ٢١٥٢١٥
دمشق، - - ٢١٦٢١٦ القلم-  دار  الزرقا،  دمشق، مصطفى  القلم-  دار  الزرقا،  اإلسالمي، مصطفى  الفقه  يف  العامة  االلتزام  نظرية  إىل  اإلسالمي،املدخل  الفقه  يف  العامة  االلتزام  نظرية  إىل  املدخل 

الطبعة األوىل، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، د. حممد احلسيني.د. حممد احلسيني.- - ٢١٧٢١٧
املدخل للعلوم القانونبة نظرية القانون واحلق، املدخل للعلوم القانونبة نظرية القانون واحلق، حممد الصغري بعيل، دار العلوم.حممد الصغري بعيل، دار العلوم.- - ٢١٨٢١٨
املدخل للفقه اإلسالمي، املدخل للفقه اإلسالمي، لألستاذ حممد سالم مدكور.لألستاذ حممد سالم مدكور.- - ٢١٩٢١٩
املدونة الكرب، املدونة الكرب، تأليف: مالك بن أنس، دار النرش: دار صادر تأليف: مالك بن أنس، دار النرش: دار صادر – بريوت. بريوت.- - ٢٢٠٢٢٠
مذكرة لفضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد اهللا الشبييل. مذكرة لفضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد اهللا الشبييل. - - ٢٢١٢٢١
الظاهري، - - ٢٢٢٢٢٢ القرطبي،  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد،  الظاهري، أبو  القرطبي،  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد،  اإلمجاع، أبو  اإلمجاع، مراتب  مراتب 

دار الكتب العلمية- بريوت.دار الكتب العلمية- بريوت.
مجال - - ٢٢٣٢٢٣ حتقيق:  القاري،  حممد  سلطان  بن  عيل  مجال تأليف:  حتقيق:  القاري،  حممد  سلطان  بن  عيل  املصابيح، تأليف:  مشكاة  رشح  املفاتيح  املصابيح، مرقاة  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 

عيتاين، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، عيتاين، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٢٢١٤٢٢هـ - هـ - ٢٠٠١٢٠٠١م. م. 
مسائل يف إجارة العقار يف الذمة، مسائل يف إجارة العقار يف الذمة، لعبد احلكيم بلمهدي.لعبد احلكيم بلمهدي.- - ٢٢٤٢٢٤
حسني - - ٢٢٥٢٢٥ حتقيق:  التميمي،  املوصيل  يعىل  أيب  املثنى،  بن  عيل  بن  أمحد  حسني تأليف:  حتقيق:  التميمي،  املوصيل  يعىل  أيب  املثنى،  بن  عيل  بن  أمحد  يعىل، تأليف:  أيب  يعىل، مسند  أيب  مسند 

سليم أسد، دار النرش: دار املأمون للرتاث- دمشق، سليم أسد، دار النرش: دار املأمون للرتاث- دمشق، ١٤٠٤١٤٠٤- - ١٩٨٤١٩٨٤، الطبعة األوىل.، الطبعة األوىل.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: أمحد بن حنبل، أيب عبد اهللا الشيباين، دار النرش: مؤسسة تأليف: أمحد بن حنبل، أيب عبد اهللا الشيباين، دار النرش: مؤسسة - - ٢٢٦٢٢٦

قرطبة- مرص.قرطبة- مرص.
مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، تأليف: القايض أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض تأليف: القايض أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض - - ٢٢٧٢٢٧

اليحصبي السبتي املالكي، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.اليحصبي السبتي املالكي، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، - - ٢٢٨٢٢٨

دار النرش: املكتبة العلمية دار النرش: املكتبة العلمية – بريوت. بريوت.
املصنف، البن أيب شيبة، املصنف، البن أيب شيبة، أيب بكر، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، أيب بكر، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، - - ٢٢٩٢٢٩

حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة، الطبعة األوىل، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
املصنف، املصنف، للحافظ عبد الرزاق الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي للحافظ عبد الرزاق الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي - - ٢٣٠٢٣٠

بكراتيش، الطبعة األوىل، بكراتيش، الطبعة األوىل، ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.
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املطلع عىل أبواب املقنع، املطلع عىل أبواب املقنع، تأليف: حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، أيب عبد اهللا، حتقيق: حممد تأليف: حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، أيب عبد اهللا، حتقيق: حممد - - ٢٣١٢٣١
بشري األدلبي، دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، بشري األدلبي، دار النرش: املكتب اإلسالمي- بريوت، ١٤٠١١٤٠١- - ١٩٨١١٩٨١.

املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة املحاسبة واملراجعة، املنامة، هيئة املحاسبة واملراجعة، املنامة، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ٢٣٢٢٣٢
معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية يف البحرين، معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية يف البحرين، معيار االستصناع و اإلجارة.معيار االستصناع و اإلجارة.- - ٢٣٣٢٣٣
املعجم األوسط، املعجم األوسط، تأليف: أيب القاسم، سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهللا تأليف: أيب القاسم، سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهللا - - ٢٣٤٢٣٤

بن حممد،  عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار النرش: دار احلرمنيبن حممد،  عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار النرش: دار احلرمني– القاهرة،  القاهرة، ١٤١٥١٤١٥.
املعجم القانوين، املعجم القانوين، حلارث الفاروق. حلارث الفاروق. - - ٢٣٥٢٣٥
محدي - - ٢٣٦٢٣٦ حتقيق:  الطرباين،  القاسم  أيب  أيوب،  بن  أمحد  بن  سليامن  محدي تأليف:  حتقيق:  الطرباين،  القاسم  أيب  أيوب،  بن  أمحد  بن  سليامن  الكبري، تأليف:  الكبري، املعجم  املعجم 

ابن ابن عبد املجيد السلفي، دار النرش: مكتبة الزهراء- املوصل، الطبعة الثانية، عبد املجيد السلفي، دار النرش: مكتبة الزهراء- املوصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤- - ١٩٨٣١٩٨٣. . 
معجم املصطلحات املالية املعارصة يف لغة الفقهاء، معجم املصطلحات املالية املعارصة يف لغة الفقهاء، د. نزيه محاد، دار القلم- دمشق، الطبعة د. نزيه محاد، دار القلم- دمشق، الطبعة - - ٢٣٧٢٣٧

األوىل، األوىل، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
املعجم الوسيط، املعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى - أمحد الزيات- حامد عبد القادر- حممد النجار، تأليف: إبراهيم مصطفى - أمحد الزيات- حامد عبد القادر- حممد النجار، - - ٢٣٨٢٣٨

حتقيق: جممع اللغة العربية، دار النرش: دار الدعوة.حتقيق: جممع اللغة العربية، دار النرش: دار الدعوة.
السالم - - ٢٣٩٢٣٩ عبد  حتقيق:  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني،  أيب  السالم تأليف:  عبد  حتقيق:  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني،  أيب  اللغة، تأليف:  مقاييس  اللغة، معجم  مقاييس  معجم 

حممد هارون، الطبعة الثانية، دار النرش: دار اجليل، بريوت- لبنان، حممد هارون، الطبعة الثانية، دار النرش: دار اجليل، بريوت- لبنان، ١٤٢٠١٤٢٠هـ- هـ- ١٩٩٩١٩٩٩م. م. 
معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، تأليف: احلافظ اإلمام تأليف: احلافظ اإلمام - - ٢٤٠٢٤٠

سيد  حتقيق:  اخلرسوجردي،  البيهقي  أمحد،  أيب  موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر،  سيد أيب  حتقيق:  اخلرسوجردي،  البيهقي  أمحد،  أيب  موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر،  أيب 
كرسوي حسن، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة: بدون.كرسوي حسن، دار النرش: دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، الطبعة: بدون.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، تأليف: حممد اخلطيب الرشبيني، دار النرش: تأليف: حممد اخلطيب الرشبيني، دار النرش: - - ٢٤١٢٤١
دار الفكردار الفكر– بريوت. بريوت.

املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، تأليف: عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس، تأليف: عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس، - - ٢٤٢٢٤٢
أيب حممد، دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة األوىل، أيب حممد، دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٥١٤٠٥.

برعاية - - ٢٤٣٢٤٣ اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  برعاية هيئة  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  الرشعية، هيئة  املعايري  الرشعية، دراسات  املعايري  دراسات 
بنك البالد.بنك البالد.

امللكية ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي. امللكية ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي. - - ٢٤٤٢٤٤
باملعهد - - ٢٤٥٢٤٥ املقارن  الفقه  قسم  إىل  مقدمة  دكتوراه  رسالة  الدخيل،  باملعهد د.سلامن  املقارن  الفقه  قسم  إىل  مقدمة  دكتوراه  رسالة  الدخيل،  الديون، د.سلامن  يف  الديون، املامطلة  يف  املامطلة 

العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.



٤٨٦٤٨٦٤٨٦٤٨٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

مناقصات العقود اإلدارية، مناقصات العقود اإلدارية، د.رفيق املرصي، دار املكتبي- دمشق، الطبعة األوىل، د.رفيق املرصي، دار املكتبي- دمشق، الطبعة األوىل، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.- - ٢٤٦٢٤٦
املنة الكرب رشح وختريج السنن الصغر، املنة الكرب رشح وختريج السنن الصغر، تأليف: حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار النرش: تأليف: حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار النرش: - - ٢٤٧٢٤٧

مكتبة الرشد، السعودية- الرياض، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد، السعودية- الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٢٢١٤٢٢هـ- هـ- ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
منتجات صكوك اإلجارة، منتجات صكوك اإلجارة، د.سامي السويلم، بحث مقدم لندوة الصكوك اإلسالمية بجدة، د.سامي السويلم، بحث مقدم لندوة الصكوك اإلسالمية بجدة، - - ٢٤٨٢٤٨

١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
املنثور يف القواعد، املنثور يف القواعد، تأليف: حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش، أيب عبد اهللا، حتقيق: د. تيسري تأليف: حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش، أيب عبد اهللا، حتقيق: د. تيسري - - ٢٤٩٢٤٩

فائق أمحد حممود، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- الكويت، الطبعة الثانية، فائق أمحد حممود، دار النرش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- الكويت، الطبعة الثانية، 
 . .١٤٠٥١٤٠٥

بريوت، - - ٢٥٠٢٥٠ الفكر-  دار  النرش:  دار  عليش،  حممد  بريوت، تأليف:  الفكر-  دار  النرش:  دار  عليش،  حممد  خليل، تأليف:  خمترص  رشح  اجلليل  خليل، منح  خمترص  رشح  اجلليل  منح 
١٤٠٩١٤٠٩هـ- هـ- ١٩٨٩١٩٨٩م.م.

منهاج الطالبني وعمدة املفتني، منهاج الطالبني وعمدة املفتني، تأليف: حييى بن رشف النووي، أيب زكريا، دار النرش: دار املعرفة تأليف: حييى بن رشف النووي، أيب زكريا، دار النرش: دار املعرفة - - ٢٥١٢٥١
– بريوت. بريوت.

منهج الطالب، منهج الطالب، تأليف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، أيب حييى، دار النرش: تأليف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، أيب حييى، دار النرش: - - ٢٥٢٢٥٢
دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٨١٤١٨.

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،  أليف: إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، أيب إسحاق، أليف: إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، أيب إسحاق، - - ٢٥٣٢٥٣
دار النرش: دار الفكردار النرش: دار الفكر– بريوت. بريوت.

املوافقات، أليب إسحاق الشاطبي، املوافقات، أليب إسحاق الشاطبي، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، الطبعة حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، الطبعة - - ٢٥٤٢٥٤
األوىل، األوىل، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

املوافقات يف أصول الفقه، املوافقات يف أصول الفقه، تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، حتقيق: عبد اهللا تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، حتقيق: عبد اهللا - - ٢٥٥٢٥٥
دراز، دار النرش: دار املعرفة- بريوت.دراز، دار النرش: دار املعرفة- بريوت.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، تأليف: حممد بن عبد الرمحن املغريب، أيب عبد اهللا، تأليف: حممد بن عبد الرمحن املغريب، أيب عبد اهللا، - - ٢٥٦٢٥٦
دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة الثانية، دار النرش: دار الفكر- بريوت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨١٣٩٨.

املوسوعة الفقهية الكويتية.املوسوعة الفقهية الكويتية.- - ٢٥٧٢٥٧
موطأ اإلمام مالك، موطأ اإلمام مالك، تأليف: مالك بن أنس، أيب عبد اهللا األصبحي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، تأليف: مالك بن أنس، أيب عبد اهللا األصبحي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، - - ٢٥٨٢٥٨

دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- مرص. دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب- مرص. 



٤٨٧٤٨٧٤٨٧٤٨٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

املحامي - - ٢٥٩٢٥٩ حتقيق:  السعدي،  حممد  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن،  أيب  املحامي تأليف:  حتقيق:  السعدي،  حممد  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن،  أيب  الفتاو، تأليف:  يف  الفتاو، النتف  يف  النتف 
األردن،  عامن-  الرسالة،  مؤسسة  الفرقان-  دار  النرش:  دار  الناهي،  الدين  صالح  األردن، الدكتور  عامن-  الرسالة،  مؤسسة  الفرقان-  دار  النرش:  دار  الناهي،  الدين  صالح  الدكتور 

بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤ – ١٩٨٤١٩٨٤. . 
النجش واملزايدة، النجش واملزايدة، د.رفيق املرصي، دار املكتبي- دمشق.د.رفيق املرصي، دار املكتبي- دمشق.- - ٢٦٠٢٦٠
ندوة الربكة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي، ندوة الربكة الثالثون لالقتصاد اإلسالمي، جدة، جدة، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.- - ٢٦١٢٦١
نظرية الرشط يف الفقه اإلسالمي، نظرية الرشط يف الفقه اإلسالمي، د.حسن الشاذيل، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، د.حسن الشاذيل، دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.- - ٢٦٢٢٦٢
نظرية املنفعة يف الفقه اإلسالمي، نظرية املنفعة يف الفقه اإلسالمي، د. تيسري حممد برمو، دار النوادر- سوريا، د. تيسري حممد برمو، دار النوادر- سوريا، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ٢٦٣٢٦٣
النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر ملجد الدين ابن تيمية، النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر ملجد الدين ابن تيمية، تأليف: إبراهيم بن حممد بن تأليف: إبراهيم بن حممد بن - - ٢٦٤٢٦٤

عبد اهللا بن مفلح احلنبيل، أيب إسحاق، دار النرش: مكتبة املعارف- الرياض، الطبعة الثانية، عبد اهللا بن مفلح احلنبيل، أيب إسحاق، دار النرش: مكتبة املعارف- الرياض، الطبعة الثانية، 
.١٤٠٤١٤٠٤

النكت، النكت، تأليف: حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيق: أيب الوفا األفغاين، دار النرش: تأليف: حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيق: أيب الوفا األفغاين، دار النرش: - - ٢٦٥٢٦٥
عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، عامل الكتب- بريوت، الطبعة األوىل، ١٤٠٦١٤٠٦. . 

محزة - - ٢٦٦٢٦٦ بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  محزة تأليف:  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج، تأليف:  رشح  إىل  املحتاج  املنهاج، هناية  رشح  إىل  املحتاج  هناية 
ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، دار النرش: دار الفكر للطباعة- بريوت، ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، دار النرش: دار الفكر للطباعة- بريوت، 

١٤٠٤١٤٠٤هـ - هـ - ١٩٨٤١٩٨٤م.م.
نوازل العقار، نوازل العقار، د.أمحد بن عبد العزيز العمرية، دار امليامن- الرياض، الطبعة األوىل، د.أمحد بن عبد العزيز العمرية، دار امليامن- الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ٢٦٧٢٦٧
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار، تأليف: حممد بن عيل بن حممد تأليف: حممد بن عيل بن حممد - - ٢٦٨٢٦٨

الشوكاين، دار النرش: دار اجليل- بريوت، الشوكاين، دار النرش: دار اجليل- بريوت، ١٩٧٣١٩٧٣.
الرشداين - - ٢٦٩٢٦٩ اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  عيل  احلسن  أيب  الرشداين تأليف:  اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  عيل  احلسن  أيب  املبتدي، تأليف:  بداية  رشح  املبتدي، اهلداية  بداية  رشح  اهلداية 

املرغياين، دار النرش: املكتبة اإلسالمية.املرغياين، دار النرش: املكتبة اإلسالمية.
األرناؤوط - - ٢٧٠٢٧٠ أمحد  حتقيق:  الصفدي،  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  األرناؤوط تأليف:  أمحد  حتقيق:  الصفدي،  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  بالوفيات، تأليف:  بالوفيات، الوايف  الوايف 

وتركي مصطفى، دار النرش: دار إحياء الرتاث- بريوت، وتركي مصطفى، دار النرش: دار إحياء الرتاث- بريوت، ١٤٢٠١٤٢٠هـ- هـ- ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الوجيز يف النظام التجاري السعودي.الوجيز يف النظام التجاري السعودي.- - ٢٧١٢٧١
الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام، الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام، للدكتور حممد حسنني، املؤسسة الوطنية للكتاب- اجلزائر، للدكتور حممد حسنني، املؤسسة الوطنية للكتاب- اجلزائر، - - ٢٧٢٢٧٢

.١٩٨٥١٩٨٥



٤٨٨٤٨٨٤٨٨٤٨٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة
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