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 ءداــــــــــــــــــــــــاإله

                           
 

 

 .قليب يف حنانى سكب الذِ الكلب إىل

 .ًاملعزفْ العلم مشٌع لُ أضاءت اليت إىل

 .ًسالتُ هفٌاتُ علٓ صبٌرّ دائمًا كانت اليت إىل

 .الزجٌع متٓ لُ قالت ًداعًا، هلا قلت كلما اليت إىل

 .ٍنضب ال الذِ ًاحلنان الدفء منبع ًالدتُ إىل

 .أكٌن كُ حَاتى أفنٓ لذِا ًالدِ إىل

 .اللذان سوزا  من اجلُ  ًابين  سًجُ إىل

 كما أهدِ هذا العمل املتٌاضع جلامعيت العزٍكْ 

 اليت منحتنا هذي الفزصْ للتعلم ًالتٌاصل فشكزا

 .ًأساتذتُ مشزيفًللجامعْ                 
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 شكر وتقدير
 

 على والسالـ والصالةالفقة  لدراسة كخإنة بحثال ىذه إٕناـ اٞنتوالية وعلى  على هلل اٜنمد

 والعرفاف االمتناف ِنالص وأتقدـ والثناء الشكر ٗنيل أرفع .وصحبو وسلم آلو وعلى ١نمد

 يف ما بذلو على رمضاف ١نمد عبد اٞنعطي /الدكتور األستاذ بحثىذه ال على للمشرؼ
 اهلل من وإٔنىن عنايتو وبالغ ايتورع ٗنيل بفضل النهائي يف شكلو بحثال ىذه اٝنروج سبيل

كل من ساىم يف ىذا البحث باٞندد والعوف واٞنساعدة شاكرا  اٛنزاء خًن اٛنميع جيازي أف
 .إنو ويل ذلك والقادر عليو  ومقدرا ٟنم ٗنيعا ومتمنيا ٟنم ولنا التوفيق والسداد

                                           
 
 
 

 الببحثت
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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 مقدمة
 ينفػذ أ٘نده سبحانو ٘نداً ال, اٝنبائث  وحـر , اٜنمد هلل  الذي  أحل بنعمتو  الطيبات 

وأشػهد , ودافع النكبػات , مسدي اٝنًنات , وأشكره وأثين عليو فهو أىل الثناء واجملد , 
ق ىاديػػػا وأصػػػلي وأسػػػلم علػػػى مػػػن بعثػػػو ربػػػو بػػػاٜن, أف ال إلػػػو إال اهلل وحػػػده الشػػػريك لػػػو 

, صػالة دائمػة إىل يػـو لقػاه , عليو وسػلم  وبشًناً إىل قياـ الساعة  نبينا ١نمد صلى اهلل ,
 : أما بعد .   والتابعٌن ٟنم بإحساف إىل يـو الدين , وعلى آلو وصحبو أٗنعٌن 

وجعلنػػا مػػن ,  الػػذي ارتضػػاه لنػػا وأكملػػو وإٔنػػو فػػإف  مػػن نعػػم اهلل  علينػػا أف ىػػدانا لدينػػو 
وأبػػاف ذلػػك َنػػالء , ىػػو واجػػ  تركػػو  وبػػٌن مػػا,  فعلػػوىػػو واجػػ   فبػػٌن لنػػا مػػا,  اٞنسػػلمٌن
ويػػػذز ذلػػػك بشػػػدة يف  ,فمػػػا مػػػن نازلػػػة باٞنسػػػلمٌن إال وٟنػػػا يف شػػػريعتنا حكمػػػا  ,ووضػػػوح 

اٞنعػػامالت اٞناليػػة اٞنعاصػػرة  حيػػث بػػٌن اهلل سػػبحانو وتعػػاىل مػػا حػػـر علػػى عبػػاده ومػػا أحػػل 
وبػػػٌّن ذلػػػك  ايػػػة  سػػػورة البقػػػرة ,(  ٕ٘ٚ){ ْلبَػْيػػػَع وحػػػـر الربػػػاَوَأَحػػػلل اللّػػػُو ا}: ٟنػػػم بقولػػػو 

ُُ َعلَػػػْيُكْم نِْعَمػػػِ  }: التبيػػػٌن , حػػػق نػػػزؿ قولػػػو تعػػػاىل  ُُ َلُكػػػْم ِديػػػَنُكْم َوإَْٔنَْمػػػ اْليَػػػػْوـَ َأْكَمْلػػػ
ـَ ِديًنا ُُ َلُكُم اإِلْساَل  . سورة اٞنائدة( ٖ){ َوَرِضي

يف اٞنعػػػامالت اٞناليػػػة  اأف اخػػػمت موضػػػوع ىػػػذا وقػػػد امػػػب اهلل علػػػي بفضػػػلو وكرمػػػو وجػػػوده
وسب  اختياري  , "  يف الفقة االسالمي التأجًن اٞننتهي بالتمليكضوابط " اٞنعاصرة ىو 

وخاصػػػة يف ,  النػػاس يف عصػػرنابػػو  أصػػبو واقعػػا مهمػػا يتعامػػل حيػػث أنػػو ىػػذا  اٞنوضػػوع 
, الصػػورة و١نػـر ٟنػػا أراء العلمػاء األفاضػػل مػابٌن مبػػيو ٟنػذا والخػػتالؼ  , شػراء السػيارات 

والػػذي , مػػع أنػػو يف اٜنقيقػػة الػػذي وػػـر لػػو صػػورة , ٣نػػا جيعػػل اإلنسػػاف يف حػػًنة مػػن أمػػره 
و  ٜناجة الناس لو كافة لكثػرة , ٌن ذلك من خالؿ العرض بوسيت, ول اٞنسألة لو صورة 

صػرين ومعرفة  طريقة تكييفو من علمائنا اٞنعا, التعامل بو و  لر ب  يف فهمو فهما كامال 
 .استعنُ باهلل واخمت ىذا اٞنوضوع   ذلكفألجل 
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 :مشكلة البحث 

ىذا العقد ىو عقد مهجن جيمع بٌن خصائص البيع وخصائص اإلجارة,  البحث أف مشكلة تتحدد
ألف  ,ويف اختالؼ أراء العلماءومن ىنا وقع اإلشكاؿ يف فهمة ويف تكييفو الفقهي, ويف حكمو الشرعي,

ات تأخذ ىذا العقد َنميع ما فيو من إشكاالت وأف ىذا العقد ومي طرفا بعض الشركات واٞنؤسس
 أمواؿدوف طرؼ , أي تأخذ ىذا العقد اٞنستورد َنميع ما فيو من إشكاالت من ظلم و رر وربا واكل 

 .الناس بالباطل, وتطبقو ُنذافًنه على اجملتمع اإلسالمي

 
و لعامة الناس لكي يكونوا على بينة من توضيو اٞنوضوع توضيحا ميسرا وتبسيط:  أىداف البحث

 .وضبط اٞنسالة ضبطا كامال أمرىم

 .صيا ة عقود التأجًن اٞننتهي بالتمليك ُنيث يتالىف فيها احملاذير الشرعية**

بياف طبيعة العقود, فإف انطبق عليو ضابط الصور اٛنائزة, أصبو جائزًا, وإف انطبق عليو ضابط ***
 .ًعاالصور اٞنمنوعة, أصبو ٣ننو 

 .يف الفقو اإلسالمي( اإلجيار اٞننتهي بالتمليك ) عقد ضوابط تكييف ***

 : سبب إختيار الموضوع
 :أما أسباب اختياري ٟنذا اٞنوضوع  فهي ّنايلي

السعي إىل تكييف ىذا العقد وبياف أحكامو وضوابطو الشرعية تطبيقًا ٞنبدأ مشوؿ   -ٔ
 .مهتم فيما ول ومنعاً وٓنذيراً فيما وـر الشريعة وكماٟنا وتوسعة على الناس يف معامال

 
ر ب  يف االستزادة والعلم  َنميع مايتعلق هبذا اٞنوضوع من أحكاـ   والضوابط  الشرعية   -ٕ

 .ما يتطرؽ إليو االنساف يف اٜنياةيف التاجًن لكثرة 
 .ةواٟنداي التوفيق ويل واهلل اٞنوضوع ىذا اختيار مت واالستشارة االستخارة بعد  -ٖ
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 :خطة البحث   

 

 ., وخػإنة , وفهارس عامة فصوؿ , وملحقات وأربعةمقدمة , وٕنهيد , قد قسمُ البحث إىل      
 

 

  مقدمة ، وقد اشتملت على: 
 اٞنقدمة   -ٔ

 .مشكلة البحث وأمهيتو  وسب  اختيار موضوع البحث     -ٕ
 .البحث خطة   -ٖ

 .منهج البحث   -ٗ

 
 
  باحث م اربعةتمهيد ، وقد اشتمل على: 

 .الضابطتعريف : اٞنبحث األوؿ    -ٔ
 .االجارةتعريف : اٞنبحث الثاين    -ٕ
 .تعريف التمليك:اٞنبحث الثالث    -ٖ

 .مشروعية اإلجارة:اٞنبحث الرابع    -ٗ

 
 

  الفصل األول ، وقد اشتمل على ثالثة مباحث : 

 .تعريف اإلجارة اٞننتهية بالتمليك: اٞنبحث األوؿ    -ٔ
 .جارة اٞننتهية بالتمليكنشأة اإل: اٞنبحث الثاين    -ٕ
 .صور اإلجارة اٞننتهية بالتمليك: اٞنبحث الثالث    -ٖ
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  الفصل الثاني ، وقد اشتمل على خمسة مباحث : 

 .اشماط عقد يف عقد: اٞنبحث األوؿ    -ٔ

 .اشماط شرط أو أكثر يف عقد من عقود اٞنعاوضات اٞنالية: اٞنبحث الثاين    -ٕ
 .بيع على شرط مستقبلتعليق عقد ال: اٞنبحث الثالث    -ٖ
 .تعليق عقد اٟنبة على شرط مستقبل: اٞنبحث الرابع    -ٗ
 .حكم الوعد واإللزاـ بو: اٞنبحث اٝنامس    -٘

 

 

  الفصل الثالث ، وقد اشتمل على خمسة مباحث: 

 .حكم صورة اإلجارة اٞننتهية بالتمليك: اٞنبحث األوؿ 
 .لعةحكم صورة اإلجارة اٞنقرونة ببيع الس: اٞنبحث الثاين 

 .حكم صورة اإلجارة اٞنقرونة بوعد بالبيع: اٞنبحث الثالث 
 .حكم صورة اإلجارة اٞنقرونة بوعد باٟنبة: اٞنبحث الرابع 

حكم صورة اإلجارة اٞنقرونة بوعد ببيع السلعة , أو مد مدة األجرة , : اٞنبحث اٝنامس 
 .أو إعادة العٌن اٞنؤًجرة ٞنالكها

 

 
 

 

 لى مبحثينوقد اشتمل ع الفصل الرابع: 

 .اٞننتهي بالتمليك التأجًنضوابط عقد  :األوؿاٞنبحث 
 .بالتمليكاٞننتهي  التأجًنعقد  يف ضوابطاالْناىات الفقهية : اٞنبحث الثاين     
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  الملحقات ، وقد اشتمل على : 

 .قرار ٠نمع الفقو اإلسالمي بشأف التأجًن اٞننتهي بالتمليك   -ٔ

 .ء يف موضوع اإلجيار اٞننتهي بالتمليكقرار ٠نلس ىيئة كبار العلما   -ٕ

 

 

 ز النتائجر الخاتمة ، وقد اشتملت على أب. 

 

  الفهارس العامة ، وقد اشتملت على: 

 .فهرس اٞنصادر واٞنراجع   -ٔ
 .فهرس اآليات القرآنية   -ٕ

 .فهرس األحاديث   -ٖ

 .فهرس اٞنوضوعات   -ٗ
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 :منهج البحث  
 

 :حث ىو كما يلي اٞننهج الذي سرت عليو يف ىذا الب   
أوثق األقواؿ ال  أنقلها من كت  القائلٌن هبا أنفسهم ما استطعُ , وإال ذكرت    -ٔ

 .الكت  ال  ذكرت ذلك النقل
 .يف اٞنذاى  الفقهية األربعة , أوثق قوؿ كل مذى  من كت  اٞنذى  نفسو   -ٕ

اآلية , والسورة  , وألتـز ذكر رقم{ ... } : اذكر اآلية القرآنية بٌن القوسٌن التاليٌن    -ٖ
 .ال  وردت فيها تلك اآلية

, وألتـز بتخرجيو , وإف مل يكن  « ... »: اذكر اٜنديث النبوي بٌن القوسٌن التاليٌن    -ٗ
 .اٜنديث يف الصحيحٌن بّينُ درجة ذلك اٜنديث بأقواؿ األئمة

 " ..." : إذا نقلُ قوال من أقواؿ العلماء أو  ًنىم , فإف وضعُ اإلشارتٌن التاليتٌن    -٘
فمعىن ذلك أين ألتـز بنقل القوؿ نصًا , وأما إف نقلُ قواًل دوف تلك اإلشارتٌن , فمعىن 

 .ذلك أين سوؼ أنقلو باٞنعىن

 
 
 

ىذا ىو مضمون البحث ، فما كان فيو من إصابة فهي من اهلل ، وما كان فيو من خطأ    
 .فهو من نفسي والشيطان ، واهلل ورسولو منو بريئان
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 :مباحث  أربعةويشتمل على 

  الضابطتعريف : المبحث األول. 

  اإلجارةتعريف : المبحث الثاني. 

 تعريف التمليك:المبحث الثالث. 

 مشروعية اإلجارة: رابعالمبحث ال. 
 

 
 
 

 تـمـهـيـــــــــذ 
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 تعريف الضببظ
 

اسػػم فاعػػل مػػن َضػػَبَط, والضػػبط لػػزـو الشػػيء وحسػػبو, وَضػػْبُط الشػػيء حف ػػو : الضػػابط ل ػػة
, والرجل ضابط أي حاـزباٜن  .(ٔ) ـز

فػػيمكن تعريفػػو بأنػػو حكػػم أ لػػه يتعػػرؼ منػػو أحكػػاـ اٛنزئيػػات الفقهيػػة : وأمػػا يف االصػػطالح
مػػع  -يف معنػػاه االصػػطالحي  -, فهػػو يشػػمؾ  اٞنتعلقػػة ببػػاب واحػػد مػػن أبػػواب الفقػػو مباشػػرة

 .(ٕ) قهيالقاعدة الفقهية يف أف كال منهما جيمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط ف
 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .ضبط: مادة( ٙٔ-٘ٔ/ٛ), لساف العرب (ٜٖٔٔ/ٖ)لصحاح ا( ٔ)

 (.ٛٓٔ/ٔ), ومقدمة ٓنقيق قواعد اٞنقري ٙٗالقواعد الفقهية للندوي, ص: ان ر (ٕ) 
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 تعريف اإلجبرة

 
 
 : مشتقة من األجر , واألجر يف الل ة لو معنياف : اإلجارة يف الل ة      

 .واألجرة على العملالكراء    -ٔ
 .اٛنذ   -ٕ

 

اٟنمزة واٛنيم والػراء أصػالف نكػن اٛنمػع بينهمػا بػاٞنعىن , فػاألوؿ الكػراء علػى العمػل : قاؿ ابن فارس      
 .أجرت اليد: , والثاين جذ الع م الكسًن , فأما الكراء فاألجر واألجرة , وأما جذ الع م فيقاؿ منو 

 
امع بينهما أف أجػرة العامػل كأشػا شػيء جُيػذ بػو حالػو فيمػا ٜنقػو مػن كػد فهذاف األصالف , واٞنعىن اٛن     

 .(ٔ)فيما عملو 
 

عقػػد علػػى منفعػػة معلومػػة مباحػػة مػػن عػػٌن معينػػة , أو موصػػوفة يف الذمػػة , أو :  ويف االصػػطالح ىػػي      
 .(ٕ)على عمل معلـو بعوض معلـو مدة معلومة 

 
 
 
 

______________ 
 (.ٕٙ/ٔ)فارس البن  معجم مقاييس اللغة (ٔ)
 ,( ٜٕ٘صػ )لقاسم القونوي أنيس الفقهاء , و( ٖٛٔصػ ) الروض المربع شرح زاد المستقنعان ر  (ٕ)

[ ىػٕٓٗٔالناشر دار اٞنعرفة يف لبناف , الطبعة األوىل ]وحاشـية ابن عابـدين  ,( ٖٔٚ/٘)للقرايف والذخيرة 
(ٜ/ٙ - ٚ.) 
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 توليكتعريف ال
 
 
 .ن الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحةمشتق م: التمليك في اللغة      
الميم والالم والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة ، : " قال ابن فارس      
 .قوى عجينو ، وشده: أملك عجينو : يقال 

 
 قويتو ، واألصل ىذا ، ثم قيل َمَلك االنسان الشيء يملكو ملكًا ؛ ألن يده: ومّلكت الشيء      

 .(ٔ)" فيو قوية صحيحة 
 

 .فإنو ال يخرج عن المعنى اللغوي: وأما التمليك في اصطالح العلماء      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.ٕٖ٘ – ٖٔ٘/٘)البن فارس  معجم مقاييس اللغة( ٔ)
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 اإلجبرةهشروعيت  
 

 .دؿ على مشروعية اإلجارة الكتاب والسنة واإلٗناع والقياس     
 

 :األدلة على ذلك من القرآف الكرمي فمنها  أما     
 

َأْسِكُنوُىنل ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضارُّوُىنل لُِتَضيػُِّقوا َعَلْيِهنل َوِإف  }: قولو تعاىل    -ٔ
سورة ( ٙ){ ُكْم َفآتُوُىنل أُُجوَرُىنل ُكنل أُوالِت َ٘نٍْل فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنل َحقل َيَضْعَن َ٘نػَْلُهنل فَِإْف أَْرَضْعَن لَ 

 .الطالؽ
 

حيث دلُ ىذه اآلية على أف اٞنطلقة ال  ٟنا ولد رضيع فإف ٟنا أف ترضع ذلك الولد ,      
 .وٟنا أف ٕنتنع , فإف أرضعُ استحقُ أجر مثلها

 

رضاع , فدلُ اآلية على مشروعية اإلجارة , حيث أمر اهلل بإعطاء الزوجة األجرة على ال     
 .فأجاز اإلجارة على الرضاع , وإذا جازت عليو جازت على مثلو وما ىو يف معناه

 
َوِإْف أََردمتُّْ َأف َتْستَػْرِضُعوْا أَْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسللْمُتم ما آتَػْيُتم }: قولو تعاىل    -ٕ

 .سورة البقرة( ٖٖٕ){ بِاْلَمْعُروؼِ 
 

تعاىل يف ىذه اآلية اٛنناح عمن يسمضع لولده , أي يستأجر امرأة ترضع  حيث نفى اهلل     
 .ولده باألجرة , فدؿ ذلك على مشروعية اإلجارة

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمٌُن }:قولو تعاىل    -ٖ ُِ اْسَتْأِجْرُه ِإفل َخيػْ ُْ ِإْحَدامُهَا يَا أََب قَاَؿ ِإينِّ . قَاَل
َُ َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَؾ أُرِيُد َأْف أُن ِكَحَك ِإْحَدى ابْػَنَ ل َىاتَػٌْنِ َعَلى َأف تَْأُجَرين َٖنَاينَ ِحَجٍج فَِإْف إَْٔنَْم

 .سورة القصص( ٕٚ - ٕٙ){ َوَما أُرِيُد َأْف َأُشقل َعَلْيَك َسَتِجُدين ِإف َشاء الللُو ِمَن الصلاٜنٌِِنَ 
 

أف يؤجره نفسو لرعي ال نم مقابل  –عليو السالـ  –سى حيث طل  والد اٞنرأتٌن من مو      
 عوض معلـو وىو تزوجيو أحدى ابنتيو , ووافق موسى على ذلك , فدؿ ذلك على أف

إذا  اإلجارة كانُ مشروعة عندىم , ومل يأِت يف شرعنا ما ننعها , وشرع من قبلنا شػرع لنا 
 .ُسكُ عنو
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َُ الٔنلَْذَت َعَلْيِو َأْجرًافَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارً }: قولو تعاىل    -ٗ { ا يُرِيُد َأْف يَنَقضل فَأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئ
 .سورة الكهف( ٚٚ)

 

َُ الٔنلَْذَت َعَلْيِو }: قاؿ للخضر  –عليو السالـ  –فذُكر يف ىذه اآلية أف موسى       َلْو ِشْئ
 ., وكما سبق فإف شرع من قبلنا شرع لنا إذا ُسكُ عنو{ َأْجرًا

 
 :وأما األدلة من السنة فمنها      

 

ثالثة : قاؿ اهلل تعاىل » : رضي اهلل عنو  –صلى اهلل عليو وسلم يف حديث أيب ىريرة  –قولو    -ٔ
أنا خصمهم يـو القيامة ؛ رجل أعطى يب مث  در , ورجل باع حراً فأكل ٖننو , ورجل استأجر 

 .(ٔ)« أجًناً فاستوىف منو ومل يعطو أجره 
 

« ورجل استأجر أجًنًا فاستوىف منو ومل يعطو أجره» :  –صلى اهلل عليو وسلم  –لو فقو      
 .يدؿ صراحة على مشروعية اإلجارة

 
 

 .(ٕ)« أحق ما أخذمت عليو أجراً كتاب اهلل » :  –صلى اهلل عليو وسلم  –قولو    -ٕ
 

 .وىذا اٜنديث يدؿ صراحة على مشروعية اإلجارة     
 

وأبو بكر  –صلى اهلل عليو وسلم  –استأجر النه : قالُ  –عنها رضي اهلل  –عن عائشة    -ٖ
رجاًل من بين الديل ىاديًا خريتًا , وىو على دين كفار قريش , فأمناه فدفعا إليو راحلتيهما 

 وواعداه  ار ثور بعد ثالث لياٍؿ , فأتامها براحلتيهما صبو لياٍؿ ثالٍث فارٓنال , وأخذ هبم
 

______________ 
 (.ٕٕٕٚ), يف كتاب البيوع , يف باب أمث من باع حراً , رقم اٜنديث  صحيحولبخاري يف أخرجو ا (ٔ)
, يف كتاب الط  , يف باب الشرط يف الرقية بقطيع من ال نم , رقم اٜنديث  صحيحوأخرجو البخاري يف  (ٕ)

 .(ٔ)طريق الساحل (.ٖٚٚ٘)
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 .لإلجارة –صلى اهلل عليو وسلم  –فهذا اٜنديث ينص على فعل النه   

 
بُعث والناس يؤاجروف ويستأجروف فلم ينكر عليو , فكاف  –صلى اهلل عليو وسلم  –أف النه    -ٗ

 .ذلك تقريراً منو َنواز اإلجارة
 :وأما اإلٗناع      

 

فقد أٗنعُ األمة على مشروعية اإلجارة , ومل خيالف يف ذلك إال ما يروى عند عبد الر٘نن ابن      
 .اؿ بعدـ جواز اإلجارةمن أنو ق (ٔ)األصم 

 

وأٗنع أىل العلم يف كل عصر وكل مصر على جواز اإلجارة , إال : " قاؿ موفق الدين ابن قدامة      
ال جيوز ذلك ؛ ألنو  رر , يعين أنو يعقد على منافع مل : ما وكى عن عبد الر٘نن بن األصم أنو قاؿ 

 .(ٕ) " األعصار وسار يف األمصارٔنلق , وىذا  لط ال ننع انعقاد اإلٗناع الذي سبق يف
 

 ., و ًنىم (ٗ), وابن رشد  (ٖ)و٣نن ذكر اإلٗناع  ًن ابن قدامة , اإلماـ الشافعي      
 

______________ 
, يف كتاب اإلجارة , يف باب استئجار اٞنشركٌن عند الضرورة , رقم اٜنديث  صحيحوأخرجو البخاري يف  (ٔ)

(ٕٕٖٙ.) 
ألصم , كاف دينًا وقوراً صبوراً على الفقر , منقبضًا على الدولة , إال أنو كاف فيو ىو شيخ اٞنعتزلة أبو بكر ا (ٕ)

 ([ٕٓٗ/ٜ)للذىه  سير أعالم النبالءان ر ]ىػ , ٕٔٓميل عن اإلماـ علي , تويف سنة 
 (.ٙ/ٛ)البن قدامة  المغني (ٖ)

ا  ًن واحد من فمضُ هبا السنة وعمل هب( : " ٖٓ/ٗ) األميف  –ر٘نو اهلل  –قاؿ اإلماـ الشافعي  (ٗ)
, وال خيتلف أىل العلم ببلدنا علمناه يف إجارمهتا وعواـ  –صلى اهلل عليو وسلم  –أصحاب رسوؿ اهلل 

 ".الفقهاء األمصار

إف اإلجارة جائزة عند ٗنيع فقهاء األمصار والصدر ( : " ٜٖٖٔ/ٗ) بداية المجتهدقاؿ ابن رشد يف  (٘)
 ".األوؿ

 (.ٕٖ-ٕ٘صػ )ٝنالد اٜنايف  وء الفقو اإلسالمياإلجارة المنتهية بالتمليك في ضان ر  (ٙ)
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 :وأما القياس      
 

فإف عقد اإلجارة يُقاس على عقد البيع يف جوازه , حيث أف البيع عقد على األعياف , واإلجارة      
عقد على اٞننافع , واٜناجة إىل اٞننافع كاٜناجة إىل األعياف , فلما جاز العقد على األعياف جاز العقد 

 .نافعاٞن
 

, فإف اٜناجة إىل اٞننافع كاٜناجة إىل  (ٔ)والعذة أيضًا دالة عليها : " قاؿ موفق الدين ابن قدامة      
 .(ٕ) "األعياف , فلما جاز العقد على األعياف وج  أف ْنوز اإلجارة على اٞننافع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

 .اإلشارة عائدة إىل اإلجارة(ٔ)

 (.ٙ/ٛ)بن قدامة ال المغني(ٕ)
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 :ويشتمل على ثالثة مباحث 

  تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث األول. 

  نشأة اإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني. 

  صور اإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثالث. 

 ل األوانفصم 
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 تعريف اإلجبرة املٌتهيت ببلتوليك
 :نتهية بالتمليك عند الفقهاء تعريف اإلجارة الم: أوال      

 

اإلجارة اٞننتهية بالتمليك عقد ظهر يف العصر اٜنديث , لذلك مل يكت  عنو أحد من الفقهاء      
اٞنتقدمٌن , أما الفقهاء اٞنعاصرين فإف مع م من كت  منهم عن ىذا العقد مل يذكر تعريفًا لو , وقليل 

 :اً خالد اٜنايف , حيث قاؿ يف تعريف ىذا العقد منهم من ذكر لو تعريفاً , و٣نن ذكر لو تعريف
عقد بٌن طرفٌن يؤجر فيو أحدمها آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها اٞنستأجر على  "     

 "أقساط خالؿ مدة ١نددة , تنتقل بعدىا ملكية السلعة للمستأجر عند سػداده آلخر قسط بعقد جديد
(ٔ). 
 

 :قد بالتعريف اآليت ونكن أف نعرؼ ىذا الع     
 .ٕنليك منفعة من عٌن معلومة مدة معلومة , يتبعو ٕنليك العٌن على صفة ٢نصوصة بعوض معلـو     
 .ىذا ىو اإلجارة[ ٕنليك منفعة من عٌن معلومة مدة معلومة: ]فقولنا      
 .ىذا ىو البيع[ يتبعو ٕنليك العٌن على صفة ٢نصوصة بعوض معلـو: ]وقولنا      

 
 :تعريف اإلجارة اٞننتهية بالتمليك عند القانونيٌن : ثانياً      

 

عقد يصفو اٞنتعاقداف بأنو إجيار , ويتفقاف على أف يقـو : عرفها الدكتور توفيق حٌن فرج بأشا      
اٞنستأجر يف ىذه اٜنالة بدفع أجرة ٞندة معينة ينقل  العقد بعدىا بيعًا , وتعتذ األجرة ال  دفعُ على 

 .(ٕ) اط ٖنناً للبيعأقس
 

عقد إجياز مقروف بوعد بالبيع , يقـو ّنوجبو أحد اٞنتعاقدين : وعرفها الدكتور جاؾ اٜنكيم بأشا      
 .(ٖ) بإجيار شيء إىل آخر ٞندة معينة يكوف للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معٌن

 
 

______________ 

 
 (.ٓٙصػ )ٝنالد اٜنايف  و اإلسالميفي ضوء الفق اإلجارة المنتهية بالتمليك (ٔ)
 (.ٖٗصػ )للدكتور توفيق حسن فرج  عقد البيع والمقايضة (ٕ)

 (.ٜٕٔصػ)للدكتور جاؾ اٜنكيم العقود الشائعة والمسماة  (ٖ)
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 ًشأة اإلجبرة املٌتهيت ببلتوليك
 :سبب نشأة اإلجارة المنتهية بالتمليك      

 

بيوع االئتمانية أو اآلجلة فإف البائع قد يفضل التحايل أماـ اٞنخاطر ال  يتعرض ٟنا البائع من ال     
وإخفاء البيع بإظهاره يف صورة عقد إجيار , فيسمي البيع إجياراً , وي هر ىو يف صورة اٞنؤجر , واٞنشمي 
يف صورة اٞنستأجر , فيشمط البائع أف تبقى ملكيتو قائمة بشكل ما حق وفاء اٞنشمي بالتزامو , ُنيث 

 :ق يف ما يلي يكوف لو اٜن
 .منع اٞنشمي من تفويُ الذات موضع العقد: أواًل      
 .أف يكوف لو اٜنق يف اسمجاع الذات عند عدـ الوفاء يف الوقُ احملدد: ثانياً      
 .(ٔ) أف يكوف لو اٜنق يف اٜنصوؿ على مقابل انتفاع اٞنشمي بالذات يف حالة عدـ البيع: ثالثاً      

 
 :اإلجارة المنتهية بالتمليك  أسماء عقد     

 

 :يطلق على ىذا العقد عدة إطالقات منها      
 .البيع اإلجياري -
 .اإلجيار الساتر للبيع -

 .اإلجيار الذي ينقل  بيعاً  -

 .(ٕ) اإلجيار اٞنقمف بوعد بالبيع -

 
 :بالتمليك وتطوره  نشأة عقد اإلجارة المنتهية     

 

 , حيث  [Hire-Purchase] لما ٓنُ اسم اٟناير بًنشاسـ يف إ٤نٙٗٛٔنشأ ىذا العقد عاـ      
______________ 

والبيع  ,( ٖٕٙٙ/ٗ)ُنث الشيخ عبد اهلل بن بيو يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي الدورة اٝنامسة  ان ر (ٔ)
 عقد البيع والمقايضة , و( ٕٚ - ٕٙصػ)للدكتور إبراىيم دسوقي أبو الليل  بالتقسيط والبيوع االئتمانية

 (.ٖٗصػ )كتور توفيق حسن فرج للد 
 = وعـقد  ,( ٖٕٙٙ/ٗ)ُنث الشيخ عبد اهلل بن بيو يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي الدورة اٝنامسة  ان ر (ٕ)
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ظهر ىذا العقد أوؿ مرة حٌن قاـ أحد ْنار آالت موسيقية ببيع ىذه اآلالت مع تقسيط أٖناشا إىل عدة 
ولو على كامل الثمن مل يلجأ إىل الصورة اٞنعتادة لعقد أقساط , بقصد رواج مبيعاتو , ولكي يضمن حص

البيع , وإمنا أبـر العقد يف صورة إجيار مع حق اٞنستأجر يف ٕنلك اآللة باكتماؿ مدة اإلجيار , وال  معها 
 .يكوف البائع قد استوىف كامل الثمن احملدد ٟنا

 

صانع , وكاف أوؿ ىذه اٞنصانع تطبيقًا ٟنذا مث بعد ذلك انتشر ىذا العقد وانتقل من األفراد إىل اٞن     
العقد ىو مصنع سنجر آلالت اٜنياكة يف إ٤نلما , حيث كاف يقـو بتسليم منتجاتو إىل عمالئو يف شكل 
عقد إجيار يتضمن إمكانية ٕنلك اآلالت اٞنؤجرة بعد ٕناـ سداد مبلغ معٌن على عدد من األقساط , 

 .ٕنثل يف اٜنقيقة ٖنناً ٟنا
 

من ِقبل شركات السكك اٜنديدية ال   –بصفة خاصة  – انتشر ىذا العقد , وانتشر استعمالو مث     
تأسسُ لتمويل شراء مركبات شركات الفحم واحملاجر , كانُ ىذه اٞنؤسسات تقـو بشراء اٞنركبات 

ف و٘ناية ٜنساهبا , مث تسلمها ٞنناجم الفحم بناء على عقد البيع اإلجياري ؛ ٞنا يف ىذا العقد من ضما
ٜنقوؽ اٞنؤجر الذي كاف لو اٜنق يف فسخ العقد واسمداد األمواؿ اٞنسلمة للمستأجر ّنجرد إخالؿ ىذا 

 .األخًن بسداد قسط واحد من األقساط اٞنتفق عليها
 

 .مث ازدادت أمهية ىذا العقد بامتداده إىل شركات اٞنقاوالت و ًنىا     
 

ـ , مث ظهر يف ٖٜ٘ٔالواليات اٞنتحدة األمريكية عاـ يف [ Leasing]مث ظهر عقد الليسنج      
ـ , وىذا العقد يعتذ حالة جديدة لإلجارة اٞننتهية ٕٜٙٔعاـ [ Credit Bail]تسمية  فرنسا ٓنُ

اٞنؤجر  –بالتمليك , إال أنو أنذ طابعًا جديدًا يتمثل يف تدخل طرؼ ثالث بٌن طريف العقد األصليٌن 
ثالث ىو الذي يقـو بتمويل العقد بشراء أمواؿ معينة ىي يف العادة , ىذا الطرؼ ال -واٞنستأجر 

ْنهيزات ومعدات صناعية وإنشائية , مث يقـو بتأجًنىا ٞنن يتعاقد معهما لفمة متفق عليها بينهما , 
وتكوف ىذه الفمة طويلة األجل نسبياً حق تتمكن اٞنؤسسة اٞنالية ال  تقـو بتمويل اٞنشروع من حصوٟنا 

اٞنبالغ ال  أنفقتها على التمويل وبنهاية الفمة اٞنتفق عليها يكوف للمستأجر اٞنتعاقد مع اٞنؤسسة على 
 : عدة خيارات وىي 

 .إعادة السلعة اٞنؤجرة لو إىل اٞنؤسسة اٞنالكة   -ٔ
 .ٕنديد مدة اإلجيار لفمة أو فمات أخرى   -ٕ

______________ 

 (.ٕٚصػ ) للدكتور توفيق حسن فرج البيع والمقايضة  =



 21 

 . ٕنلك السلعة مقابل ٖنن يراعى يف ٓنديده اٞنبالغ ال  سبق لو أف دفعها كأقساط إجيار   -ٖ

ىو أف اٞنؤجر ال يكوف مالكًا لألصل أو ( الليسنج)فاٛنديد يف ىذه اٜنالة , أو يف ىذا العقد      
 .األشياء اٞنراد تأجًنىا , وإمنا يقـو بشرائها خصيصاً ٟنذا ال رض

 

عد ذلك انتقل ىذا العقد إىل الدوؿ اإلسالمية من خالؿ البنوؾ اإلسالمية ال  جعلُ اإلجيار ب     
اٞننتهي بالتمليك جزءاً من العمليات األساسية ال  تقـو هبا ومن البنوؾ اإلسالمية ال  طبقُ ىذا العقد 

 .بنك ماليزيا اإلسالمي
 

ة التمويل الدولية , وشركة مانوفا كتشورز ليسنج وقاـ بنك مصر إيراف للتنمية باالشماؾ مع ىيئ     
األمريكية يف تأسيس شركة متخصصة يف اإلجيار اٞننتهي بالتمليك يف مصر , وطبق ىذا العقد أيضاً بيُ 

 .التمويل الكوي  بدولة الكويُ
 

ستثمارية كما جعل البنك اإلسالمي للتنمية عقد اإلجيار اٞننتهي بالتمليك جزءًا من العمليات اال     
ىػ , ومنذ تطبيق عقد اإلجيار اٞننتهي ٜٖٚٔال  يقـو هبا , حيث قاـ بتطبيق ىذا العقد يف عاـ 

 .ىػ استفاد من ىذا العقد أكثر من عشرين دولة إسالميةٓٔٗٔبالتمليك وحق عاـ 
 

لعقد يف الوقُ أما يف اٞنملكة العربية السعودية فقد اْنو كثًن من البنوؾ والشركات إىل تطبيق ىذا ا     
 .(ٔ)اٜناضر , وأقبل عليو كثًن من أفراد اجملتمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
و ( ٖٗ-ٕٖصػ)للػدكتور إبراىيم دسوقي أبو الليل  البيع بالتقسيـط والبيوع االئتمانية األخرىان ر  (ٔ)

 (.٘ٙ-ٕٙصػ )ٝنالد اٜنايف  في ضوء الفقو اإلسالمي اإلجارة المنتهية بالتمليك, و( ٖٗٓصػ)
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 صىر اإلجبرة املٌتهيت ببلتوليك
  

 :لإلجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل الصور األوسع انتشاراً في تداول ىذا العقد ىي 
 

إذا ر    –أف يصاغ العقد على أنو عقد إجيار ينتهي بتملك الشيء اٞنؤجر  :الصورة األولى        
اٞنبالغ ال  دفعُ فعاًل كأقساط إجيار ٟنذا الشيء اٞنؤجر  مقابل ٖنن يتمثل يف –اٞنستأجر يف ذلك 

للشيء اٞنؤجر تلقائياً ّنجرد سداد القسط  –أي مشمياً  –خالؿ اٞندة احملددة , ويصبو اٞنستأجر مالكاً 
 .األخًن , دوف حاجة إىل إبراـ عقد جديد

 

 :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي      
 

على  –مثاًل  –ىي كذا , ٞندة ٙنس سنوات  –أو عاـ  –لسلعة بأجرة يف كل شهر أجرتك ىذه ا     
أنك إذا وفيُ هبذه األقساط ٗنيعها يف السنوات اٝنمس كاف الشيء اٞنؤجر ملكًا لك مقابل ما دفعتو 

 .قبلُ: من أقساط األجرة يف ىذه السنوات , ويقوؿ اآلخر 
 

 .بالتمليك دون دفع ثمن سوى األقساط اإليجارية إجارة تنتهي: فالعقد بهذه الصورة ىو      
 

أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن  : الصورة الثانية         
اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف يكوف للمستأجر اٜنق يف ٕنلك العٌن 

 .جارة مقابل مبلغ معٌناٞنؤجرة يف شاية مدة اإل
 

 :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي      
 

على  –مثاًل  –ىي كذا , ٞندة ٙنس سنوات  –أو عاـ  –أجرتك ىذه السلعة بأجرة يف كل شهر      
 –إذا ر بُ يف ذلك  –أنك إذا وفيُ هبذه األقساط ٗنيعها يف السنوات اٝنمس بعتك ىذه السلعة 

 .قبلُ: , ويقوؿ اآلخر بثمن ىو كذا 
 

 :وىذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين      
 .أف يكوف الثمن احملدد لبيع السلعة ٖنناً رمزياً : إحدامها      
 .أف يكوف الثمن احملدد لبيع السلعة ٖنناً حقيقياً : والثانية      

 

 .ثمن رمزي ، أو حقيقياقتران اإلجارة ببيع الشيء المؤجر ب: فالعقد بهذه الصورة ىو      
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أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن اٞنؤجرة  : الصورة الثالثة     

إذا وىف  –يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف اٞنؤجر يعد اٞنستأجر وعدًا ملزمًا 
ببيع العٌن اٞنؤجرة يف شاية العقد على اٞنستأجر  –احملددة اٞنستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف اٞندة 

 .ّنبلغ معٌن
 
 

 :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي      
 

, وأعدؾ  –مثاًل  –ىي كذا , ٞندة ٙنس سنوات  –أو عاـ  –أجرتك ىذه السلعة بأجرة يف كل شهر  
 .قبلُ: جيارية يف اٞندة احملددة , ويقوؿ اآلخر وعداً ملزماً ببيعها لك إذا مت سداد ٗنيع األقساط اإل

 

 .اقتران اإلجارة بوعد بالبيع: فالعقد بهذه الصورة ىو      
 

أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن اٞنؤجرة  : الصورة الرابعة       
إذا وىف  –اٞنؤجر يعد اٞنستأجر وعدًا ملزمًا  يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف

 .هببة العٌن اٞنؤجرة يف شاية العقد على اٞنستأجر –اٞنستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف اٞندة احملددة 
 

 :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع اآلتي      
 

,  –مثاًل  –ٙنس سنوات ىي كذا , ٞندة  –أو عاـ  –أجرتك ىذه السلعة بأجرة يف كل شهر      
: وأعدؾ وعدًا ملزمًا هببتها لك إذا مت سداد ٗنيع األقساط اإلجيارية يف اٞندة احملددة , ويقوؿ اآلخر 

 .قبلُ
 

 .اقتران اإلجارة بوعد بالهبة: فالعقد بهذه الصورة ىو      
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أجر مػن االنتفاع بالػعٌن أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنست :الصورة الخامسة      
اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , مع وعد ملـز من اٞنؤًجر يف أف جيعل للمستأجر 

 :يف شاية مدة اإلجارة اٜنق يف ثالثة أمور 
  , -كأقساط إجيار   –ٕنلك السلعة مقابل ٖنن يراعى يف ٓنديده اٞنبالغ ال  سبق لو دفعها  :األول      

 .وىذا الثمن ١ندد عند بداية التعاقد , أو بأسعار السوؽ عند شاية العقد
 

 .مد مدة اإلجارة لفترة أخرى: الثاني      
 

 .(ٔ) إعادة األعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها: الثالث      
 

[ Leasing]يسنج وعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من عقد الل     
 . (ٕ)الذي سبـق معنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
, ( ٕٚٔٙ-ٖٕٔٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن علي الشاذيل يف ٠نلة اجملمع الفقهي , الدورة اٝنامسة  (ٔ)

 ( .ٓٚ-ٙٙصػ )ٝنالد اٜنايف  في ضوء الفقو اإلسالمي اإلجارة المنتهية بالتمليكو
 (. ٕٚ - ٕٙصػ )ان ر  (ٕ)
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ي ذكـر بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها عقد ف     

 اإلجارة المنتهية بالتمليك

 :ويشتمل على خمسة مباحث 

  اشتراط عقد في عقد: المبحث األول. 

  اشـتراط شـرط أو أكثـر فـي عقـد مـن عقـود : المبحث الثاني

 .المعاوضات المالية

  تعليق عقد البيع على شرط مستقبل: المبحث الثالث. 

  تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل: الرابع المبحث. 

  حكم الوعد واإللزام بو: المبحث الخامس. 

 انثاني انفصم 
 



 28 

 الفصل الثاني
قبػل الػدخوؿ يف عقػد اإلجػػارة اٞننتهيػة بالتمليػك يلزمنػػا ُنػث بعػض اٞنسػػائل الفقهيػة الػ  ينبػػين 

, فػػإذا  عليهػػا ىػػذا العقػػد ؛ حيػػث أف عقػػد اإلجػػارة اٞننتهيػػة بالتمليػػك ينبػػين علػػى ىػػذه اٞنسػػائل
 .عػرفنا الػحكم فػي ىذه اٞنسائل تبٌن لنا القوؿ الراجو والتػكييف الصحيو يف ىذا العقد

 
وسوؼ نشًن إىل كالـ العلػماء يف ىذه اٞنسائل بشيء من اإلٗناؿ واإلجياز  ًن اٞنخل      

 .؛ ألشا ليسُ اٞنقصود األساسي من ىذا البحث , وإمنا ىي مكملة لو –إف شاء اهلل  –
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 شرتاط عقد يف عقدا
 

 
اإلجيار اٞننتهي بالتمليك يؤدي يف بعض صوره إىل اشماط عقد يف عقد , ون رًا لذلك فسوؼ      

 .نبٌن أقواؿ العلماء يف ىذه اٞنسألة , مث نذكر القوؿ الراجو فيها
 

 : القول األول      
قوؿ اٜننفية واٞنالكية والشافعية , وىذا القوؿ ىو منع اشماط عقد يف عقد ذى  ٗنهور العلماء إىل      

 .(ٔ)واٜننابلة 
 

 :بما يلي  واستدلوا     
ال ول »:  –صلى اهلل عليو وسلم  –قاؿ رسوؿ اهلل : عن عمرو بن شعي  عن أبيو عن جده قاؿ 

 .(ٕ) «سلف وبيع , وال شرطاف يف بيع , وال ربو ما مل يضمن , وال بيع ما لػيس عندؾ
شى عن بيعتٌن يف بيعة ,  –صلى اهلل عليو وسلم  –أف النه  - عنو رضي اهلل –عن أيب ىريرة 

 .(ٖ)وفسروا اٜنديث بأف اٞنراد بو اشماط عقد يف عقد 
 

______________ 
المجمـوع شرح المهذب , و( ٙٙ/ٖ)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , و( ٙٔ/ٖٔ) لمبسوطان ر ا
 (.ٖٕٓ/ٔٔ) الشرح الكبير, ( ٖٕٓ/ٜ)

, يف كتاب البيوع , يف باب ما جاء يف كراىية بيع ما ليس عندؾ , رقم اٜنديث  سننولممذي يف أخرجو ا
, يف كتاب البيوع , يف باب شرط قي بيع وىو أف يقوؿ أبيعك ىذه  سننو, وأخرجو النسائي يف ( ٖٕٗٔ)

النهي عن بيع , يف كتاب التجارات , باب  سننو, وأخرجو ابن ماجو يف ( ٖٓٙٗ)السلعة , رقم اٜنديث 
, قاؿ ( ٖٖٙٙ), رقم الػحديث  مسنده, وأخرجو اإلماـ أ٘ند يف ( ٕٛٛٔ)ما ليس عندؾ , رقم اٜنديث 

 ([.ٛٔ\ٕ)لإلماـ األلباين  صـحيح سنـن الترمـذيان ر ]حسن صحػيو : األلباين 

 =( ٖٔٙٗ)ػديث , يف كتاب البيوع , يف باب فيمن بيعتٌن يف بيعة , رقم اٜنسننو أخرجو أبو داود يف ( ٖ)
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 :القول الثاني      
 تيمية و ًنه إىل جواز اشماط عقد يف عقد إال إذا كاف أحدمها معاوضةذى  شيخ اإلسالـ ابن      

 .(ٔ)واآلخر تذع كاٛنمع بٌن البيع والقرض , أو بٌن اإلجارة والقرض 
 
 

 .واستدلوا بأف األصل يف اٞنعامالت والشروط اٜنل والصحة     
 :لترجيح ا     
وال بأس بو إال إذا كاف أحدمها معاوضة واآلخر تذع   الراجو ىو أف اشماط عقد يف عقد جائز     

 .(ٕ) «ال ول سلف وبيع »كاٛنمع بٌن البيع والقرض , أو بٌن اإلجارة والقرض ؛ ٜنديث 
ىر أنو بعيد عن فإف اٜنديث ظا (ٖ)«وال شرطاف يف بيع  »:  –صلى اهلل عليو وسلم  –وأما قولو      

ىذه اٞنسألة , فإف البيع يف ىذه اٞنسألة قد اقمف بشرط واحد وىو أف يبيعو ىذه السلعة بكذا بشرط أف 
يبيعو تلك السلعة بكذا , وليس فيو شرطاف , وإمنا يوجد العقد , ويوجد شرط فيو , فاألوؿ يطال  

 .(ٗ)ّنقتضى العقد , والثاين ّنقتضى الشرط
كما ذكر شيخ   –, فإف اٞنراد بو  (٘)عن بيعتٌن يف بيعة  –صلى اهلل عليو وسلم  –ه وأما شي الن     

: بيع العينة , حػيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر , وتضمن أيضاً الشرطٌن  –اإلسالـ ابن تيمية و ًنه 
 .(ٙ)شرط التأجيل , وشرط اٜنلوؿ 

 
 

______________ 
اب البيوع , يف باب ما جػاء يف النهػي عن بيعتٌن يف بيعة , رقم , يف كػت سننو, وأخرجو الممذي يف     =

, كتاب البيوع , باب فيمن باع بيعتٌن يف بيعػة , رقػم  سننو, وأخرجو النسائي يف ( ٖٕٔٔ)اٜنديث 
ان ر ]صحيو : , قاؿ األلباين ( ٚ٘ٔٓٔ), رقم اٜنديث  مسنده, وأخرجو أ٘ند يف ( ٕٖٙٗ)اٜنديث 

 ([.ٙٔ\ٕ)إلماـ األلباين ل صحيح سنن الترمذي

 (.ٕٙ/ٜٕ) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةان ر  (ٔ)

 (.ٖٖصػ )سبق ٔنرجيو يف  (ٕ)

 (.ٖٖصػ )سبق ٔنرجيو يف  (ٖ)

 (.ٖٕ٘ٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٗ)

 (.ٖٖصػ )سبق ٔنرجيو يف  (٘)

 (ٕٖٗ/ٜٕ) ن تيميةمجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابان ر  (ٙ)
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 اشرتاط شرط أو أكثر يف عقد هي عقىد املعبوضبث املبليت
 :عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها      

 .أف يتحمل اٞنستأجر نفقات صيانة السلعة واٜنفظ والتأمٌن -
عليها بأي تصرؼ يضر ّنصلحة أال يتصرؼ اٞنؤجر يف ىذه السلعة طواؿ مدة اإلجارة اٞنتفق  -

 .اٞنستأجر , أو خيرج السلعة من ٓنُ يده

أف يبيع اٞنؤِجر الشيء اٞنؤَجر على اٞنستأجر إذا وىف باألقساط اٞنتفق عليها يف اٞندة احملددة ٟنذه  -
 (ٔ)اإلجارة 

 .لذلك وج  علينا ُنث ىذه اٞنسألة     

 
 :د حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واح: أوالً      
 :اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة على أقواؿ      
  :ذى  اٜننفية إىل أف الشرط الصحيو يف العقد ىو أحد ثالثة شروط : القول األول      

 .شرط يقتضيو العقد  -ٔ
 .شرط يالئم العقد  -ٕ

 .شرط جيري التعامل بو , أي جرى بو العرؼ  -ٖ

 . (ٕ)و شرط فاسد وأي شرط ال يدخل ٓنُ أحد من ىذه األنواع , فه     
 

ذى  اٞنالكية أف الشرط صحيو إال إذا أفضى إىل ١ن ور شرعي , أو خالف  :القول الثاني      
 .(ٖ)مقتضى العقد 

 

ذى  الشافعية إىل أف الشرط ال يكوف صحيحًا إذا ُوجد فيو ١ن ور شرعي , أو  :القول الثالث      
 .(ٗ)خالف مقتضى العقد , أو كاف شرطاً ال  رض فيو 

______________ 
 (.ٖٖٕٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٔ)

الناشر عامل الكت  للنشر والتوزيع يف اٞنملكة العربية السعودية , طُبع عاـ ]حاشية ابن عابدين ان ر  (ٕ)
 (.ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٚ[ )ىػٖٕٗٔ

 (.ٖ٘ٙ-ٜٖٖصػ )حطاب لل تحرير الكالم في مسائل االلتزامان ر  (ٖ)
 (.ٖٖ/ٕ)للخطي   مغني المحتاجان ر  (ٗ)
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ذى  اٜننابلة إىل صحة ٗنيع الشروط يف العقود , ويستثنوف من ذلك الشروط ال  : القول الرابع      
 (ٔ)ٔنالف الشرع , والشروط ال  ٔنالف مقتضى العقد 

 
و ًنه , أف األصل يف ذلك  (ٕ) – ر٘نو اهلل –وىو قوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  :القول الخامس      

الصلو جائز بٌن  »:  –صلى اهلل عليو وسلم  –اٜنل والصحة , إال إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقولو 
 ., وىذا القوؿ ىو الراجو( ٖ) «اٞنسلمٌن إال صلحاً حرـّ حالالً , أو أحل حرماً 

 
 

 :الية حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات الم: ثانياً      
صلى اهلل  –قاؿ رسوؿ اهلل : ورد يف الباب حديث عن عمرو بن شعي  عن أبيو عن جده قاؿ      

ال ول سلف وبيع , وال شرطاف يف بيع , وال ربو ما مل يضمن , وال بيع ما ليس  »:  –عليو وسلم 
 .(ٗ) «عندؾ 

 

______________ 
 (.ٖٕ/ٔٔ) الشرح الكبيران ر ( ٔ)

ر٘نو  –, وقد استفاض شيخ اإلسالـ ( ٓٛٔ-ٕٙٔ/ٜٕ) تاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةمجموع فان ر ( ٕ)
 .يف تقرير ىذه اٞنسألة –اهلل 

, يف   سننوأخرجو الممذي من حديث كثًن بن عبد اهلل بن عمرو بن عوؼ اٞنزين عن أبيو عن جده , يف ( ٖ)
ىذا حديث حسن صحيو ,  :, وقاؿ عنو ( ٕٖ٘ٔ)كتاب األحكاـ , باب يف الصلو , رقم اٜنديث 

 (.ٖٖٕ٘), يف كتاب األحكاـ , باب الصلو  سننووأخرجو ابن ماجو يف كتاب 

, يف كتاب األقضية , يف باب يف الصلو , رقم اٜنديث  سننووأخرجو أبو داود من حديث أيب ىريرة يف      
سنن ان ر ]حيو حسن ص: , قاؿ األلباين ( ٙٙ٘ٛ), رقم اٜنديث  مسنده, وأخرجو أ٘ند يف ( ٜٖٗ٘)

 ([.ٗٗ٘صػ )بتعليق اإلماـ األلباين عليو  أبي داود
 (.ٖٖصػ )سبق ٔنرجيو يف ( ٗ)
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 :وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها      
 

 بعتك بكذا : أف اٞنراد بو المدد بٌن النقد والنسيئة يف صي ة واحدة , كأف يقوؿ  :القول األول      
 .(ٔ) –أي مل ودد أي الصفقتٌن قَػَبل  –نسيئة , فيقبل اآلخر على اإلهباـ نقداً وبكذا 

 
أف اٞنراد بو اشماط شرطٌن فاسدين يف العقد , وىذا قوؿ عند اٜننابلة, وعليو  :القول الثاني      

فيكوف اشماط شرطٌن فاسدين يبطل العقد , أما اشماط شرطٌن صحيحٌن أو أكثر فإنو يصو ويصو 
 .(ٕ)العقد

 

ولعل ىذا القوؿ ىو أقرب األقواؿ إىل التفسًن الصحيو للحديث وأف اشماط شرطٌن فأكثر      
صحيو ال يفسد العقد ؛ ألنو ٞنا كانُ ىذه الشروط ال تؤثر يف صحة العقد وىي منفردة فيلـز أال تؤثر 

 .فيو وىي ٠نتمعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
ان ر ُنث الدكتور حسن ]اٜننفية والشافعية واٞنالكية والب وي واٝنطايب  نقلو الدكتور حسن الشاذيل عن( ٔ)

 ([.ٖٕ٘ٙ/ٗ)الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة 

 (.ٕٕٛ/ٔٔ) الشرح الكبيران ر 
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 تعليق عقد البيع على شرط هضتقبل
 

 :اختلف العلماء في ىذه المسألة على قولين ىما      
 

 .(ٔ)أف تعليق عقد البيع على شرط مستقبل  ًن جائز , وىذا قوؿ اٛنمهور  : ألولالقول ا     
 

بأف ىذا الشرط خيالف مقتضى العقد ؛ إذ أف مقتضى العقد الفورية , وأال يكوف : وعللوا قوٟنم      
 .معلقاً 

 
يخ أف تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيو , وىذا ىو قوؿ ش : القول الثاني     

 .(ٕ)اإلسالـ ابن تيمية 
 

 :واستدل بما يلي      
 –صلى اهلل عليو وسلم  –أّمر رسوؿ اهلل : قاؿ  –رضي اهلل عنهما  –عن عبد اهلل بن عمر    -ٔ

إف قُتل زيد  »:  –صلى اهلل عليو وسلم  –يف  زوة مؤتة زيد بن حارثة , فقاؿ رسوؿ اهلل 
عّلق  –صلى اهلل عليو وسلم  –, فالنه  (ٖ) «فجعفر , وإف قُتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة 

 .عقد الوالية على أمر مستقبل
 .أف األصل يف الشروط يف العقود اإلباحة والصحة   -ٕ

 
 .والقوؿ الثاين ىو الراجو يف ىذه اٞنسألة     

 
______________ 

 لمهذبالمجموع شرح ا, و( ٜٕٕ/ٔ) الفروق, و( ٗٗ/٘) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقان ر  (ٔ)
 (.ٜٕٗ/ٔٔ) الشرح الكبير, و( ٜٕٗ/ٜ)للنووي 

 (.ٕٙٚصػ)ابن تيمية لعلي البعلي  االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالمان ر  (ٕ)

, يف كتاب اٞن ازي , يف باب باب  زوة مؤتة من أرض الشأـ , رقم اٜنديث  صحيحوأخرجو البخاري يف  (ٖ)
(ٕٗٙٔ.) 
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 تعليق عقد اهلبت على شرط هضتقبل
 
 
 :ىي اٞنسألة السابقة , واألقواؿ فيها اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة , واختالفهم فيها كاختالفهم يف      
 

        (ٔ)عدـ جواز تعليق عقد اٟنبة على شرط مستقبل , وىذا قوؿ اٛنمهور من اٜننػفية  : القول األول     
 . (ٖ)واٜننابلة  (ٕ)والشافعية 

 

 .بأف األصل يف العقود أف تكوف منجزة :وعللوا قولهم ىذا      
 

 .أف تعليق عقد اٟنبة على شرط مستقبل جائز وال بأس بو :القول الثاني      
 

, فجوازه يف اٟنبة من باب أوىل ؛ ألف  -على الراجو  –وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل 
 .عقود التذعات أوسع من عقود اٞنعاوضات

 
 
 
 
 
 

______________ 
أما األوؿ فهو أال يكوف ( : " ٗٛٔ/ٙ) بدائع الصنائعقد قاؿ الكاساين يف كالمو عن شرائط اٟنبة يف كتابو  (ٔ)

ألف اٟنبة ٕنليك العٌن ... معلقاً ّنالو خطر الوجود والعدـ من دخوؿ زيد , وقدـو خالد , والرقه و٥نو ذلك 
 ".ُ كالبيعللحاؿ , وأنو ال وتمل التعليق باٝنطر واإلضافة إىل الوق

 (.ٜٚٗ/ٕ) أسنى المطالبان ر  (ٕ)

 (.ٕٓ٘/ٛ) المغنيان ر  (ٖ)
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 حكن الىعد واإللزام به

 
 عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك مبين على وعد يف بعض صوره , فهل جي  الوفاء بالوعد أـ ال ؟     

 

 :اختلف العلماء في ىذه المسألة على أقوال منها      
 

, وأصحاب ىذا  (ٕ)واٜننابلة  (ٔ)بالوعد مستح  , وىو قوؿ الشافعية  أف الوفاء : القول األول     
: القوؿ يقولوف أنو  ًن ملـز قضاء وإف كاف مأموراً بالوفاء بو ديانة ؛ ألنو تفضل وإحساف , لقولو تعاىل 

 .(ٖ)سورة التوبة ( ٜٔ) {َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيل  }
  

 .(ٗ)   الوفاء بو إف كاف معلقاً على شرط , وىو قوؿ اٜننفيةأف الوعد جي:  القول الثاني     
 

أف الوعد جي  الوفاء بو إذا كاف الوعد على سب  , ودخل اٞنوعود يف نتيجة  :  القول الثالث     
 .(٘)للوعد , وىذا قوؿ اٞنالكية 

 

 .ال ضرر وال ضرار :واستدلوا بقاعدة      
 

 .(ٙ) –رحػمو اهلل  –لوفاء بو , وىو اختيار شيخ اإلسػالـ ابن تيػمػية أف الوعد جي  ا : القول الرابع     
 

______________ 
 (.ٕٛ٘/ٙ) الفتوحات الربانية على األذكار النوويةان ر  (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٜ) المبدعان ر  (ٕ)

 (.ٜٕٗٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٖ)

 (.ٖٕٚ/ٖ)للحموي  بصائرغمز عيون الان ر  (ٗ)

 (.ٕ٘/ٗ), والفروؽ ( ٘٘ٔ-ٗ٘ٔصػ )للحطاب  تحرير الكالم على مسائل االلتزامان ر  (٘)

 (.ٖٖٔصػ) االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةان ر  (ٙ)
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 :واستدلوا بما يلي      
 .سورة اٞنائدة( ٔ){ ودِ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعقُ }: قوؿ اهلل تعاىل   .ٔ

 .سورة اٞنؤمنوف( ٛ) {َوالَِّذيَن ُىْم أَلَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ }: قوؿ اهلل تعاىل   .ٕ

َكبـَُر َمْقًتا ِعنَد اللَِّو َأن . يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلوَن }: قوؿ اهلل تعاىل   .ٖ
 .سورة الصف( ٖ - ٕ) {ْفَعُلونَ تـَُقوُلوا َما ال تَـ 

آية  »:  –صلى اهلل عليو وسلم  –قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ  –رضي اهلل عنو  –عن أيب ىريرة   .ٗ
 .(ٔ) «اٞننافق ثالث , إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤٕنن خاف 

 

 .وىذا يدؿ على ٓنرمي إخالؼ الوعد     
 

 .أف الوفاء بالوعد الـز :والراجح      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
, وأخرجو مسلم ( ٖٖ), يف كتاب اإلناف , يف باب عالمة اٞننافق , رقم اٜنديث  صحيحوأخرجو البخاري يف  (ٔ)

 (.ٜ٘), يف كتاب اإلناف , يف باب بياف خصاؿ اٞننافق , رقم اٜنديث  صحيحويف 
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 في حكم عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك

 :ث ويشتمل على مباح

  حكم صورة اإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث األول. 

  حكم صورة اإلجارة المقرونة ببيع السلعة: المبحث الثاني. 

  حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالبيع: المبحث الثالث. 

  حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالهبة: المبحث الرابع. 

  قرونة بوعد ببيع حكم صورة اإلجارة الم: المبحث الخامس

السلعة ، أو مد مدة األجرة ، أو إعادة العين المؤًجرة 

 .لمالكها

 انثانثانفصم 
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 الفصل الثالث
 

 .يف ىذا الفصل سوؼ نبػٌن حػكم كػل صورة من صور عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك

 

وتبيٌن حكم صور ىذا العقد ينبين على التكييف الصحيو لكل صورة , وعليو فسوؼ 

ن صور عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك , مث ٥ناوؿ تكييفها التكييف نستعرض كل صورة م

 .الصحيو , مث إصدار اٜنكم على تلك الصورة
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 حكن صىرة اإلجبرة املٌتهيت ببلتوليك
 

تنتقل فيها ملكية السلعة إىل اٞنستأجر ّنجػرد سػداد القسػط اإلجيػاري األخػًن  –كما سبق   –ىذه الصورة 
 إبػػػػراـ عقػػػػد جديػػػػد , ودوف ٖنػػػػن سػػػػوى مػػػػا دفعػػػػو مػػػػن اٞنبػػػػالغ الػػػػ  مت سػػػػدادىا  تلقائيػػػػاً , ودوف حاجػػػػة إىل

 .(1)كأقساط إجيارية ٟنذه السلعة اٞنؤَجرة خالؿ اٞندة احملددة , وال  ىي يف اٜنقيقة ٖنن ىذه السلعة 
 

ذه ويف ىذه الصورة يتضو لنا أف العقد ِصيَغ يف بدايتو على أنو إجارة , وأنو بيع يف شايتو , ولكن ى
 :الصيا ة ال نكن اعتمادىا هبذه الصورة ألمور منها 

إذ  –أي يف شايػة مػدة اإلجػارة  –أف كل مبيع البد لو من ٖنن , وىنا ال يوجد ٖنن وقُ ٕناـ البيػع    -ٔ
 .أف ما دفع كاف أجرة

لعة , أف األجرة اٞنقدرة للسلعة يف اٞندة احملددة ليسُ أجرة اٞنثل , بل روعي فيهػا أشػا ىػي ٖنػن السػ   -ٕ
 .مع إضافة ما قد يكوف من ربو متفق عليو

أف إرادة اٞنتعاقدين متجهة إىل بيع ىػذه السػلعة ولػيس إجارمهتػا , وقػد دفعهمػا إىل جعػل العقػد هبػذه    -ٖ
مػػػػن عػػػػدـ اٜنصػػػػوؿ علػػػػى ٖنػػػػن السػػػػلعة إذا كػػػػاف الػػػػثمن مػػػػؤجالً ,  –اٞنػػػػؤِجر  –الصػػػػورة خػػػػوؼ البػػػػائع 

نتفػاع هبػػا مػع عػدـ وجػود إمكانػػات لديػو لشػرائها بالنقػػد , واٞنشػمي ير ػ  يف اقتنػاء ىػػذه السػلعة واال
 .فصا وا العقد بالصورة ال  ذكرناىا سابقاً 

 
, ومل يعتدوا بعقد اإلجارة الذي صرح بو العاقداف ؛  (ٕ)لذلك كّيفها شرّاح القانوف بأشا بيع تقسيط   

 .(ٖ)ن راً للقرائن ال  ت هر أنو عقد بيع 
 

 ٌن يف البالد العربية إىل تكييف عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك على أنو بيع فقد ذىبُ بعض القوان  
_______________ 

 (.ٕٛصػ )ان ر (ٔ)

عقد على مبيع حاؿ بثمن مؤجل , كلو أو بعضو , يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة يف  :بيع التقسيط ىو (ٕ)
 ([.ٗٚصػ )ٝنالد اٜنايف  فقو اإلسالميفي ضوء ال اإلجارة المنتهية بالتمليكان ر ]أوقات معلومة 

 (.ٜٖٕٙ-ٖٕٛٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة (ٖ)
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تقسيط , وقضُ بسرياف أحكاـ البيع بالتقسيط على عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك , حػق لو ٚنى 
 .اٞنتعاقداف البيع إجياراً 

      

أنو : , ٤ند أف عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك إذا كانُ صورتو ىي  –مثاًل  –في القانوف اٞنصري ف     
بيع يف اٜنقيقة , لكن مت إظهاره يف صورة عقد إجيار لكي يضمن البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقاؿ 

اظ باٞنلكية ٜنٌن استيفاء اٞنلكية للمشمي , فإف ىذه اٜنالة ٔنضع ألحكاـ البيع بالتقسيط  مع االحتف
من القانوف اٞندين اٞنصري ال  ن مُ البيع اٞنؤجل [ ٖٓٗ]الثمن إعمااًل لنص الفقرة الرابعة من اٞنادة 

 .الثمن أي االئتماين , وأجازت اشماط االحتفاظ باٞنلكية عندئذ ٜنٌن استيفاء كامل الثمن

  
من قانوف التجػارة رقم [ ٓٗٔ] بتقريره يف اٞنادة وكذلك نفس األحكاـ السابقة ذكرىا اٞنن م الكوي    
 .(ٔ)ـ , بػسرياف أحكاـ البيع بالتقسيط , ولو ٚنى اٞنتعاقداف البيع إجياراً ٜٓٛٔلسنػة [ ٛٙ]
 

 :تكييف ىذه الصورة في الفقو اإلسالمي    
 

فإف كانُ لتكييف العقد تكييفًا صحيحًا البد من الن ر يف الشروط ال  صاحبُ ىذا العقد      
 .صحيحة وج  الوفاء هبا , وإف مل تكن صحيحة بطلُ

 

وىذه الشروط ال نكن أف يُقاؿ أشا حولُ العقد من إجارة إىل بيع ؛ ألف اٞنتعاقدين أرادا العقد      
 .إجارة ال بيعاً , فكاف القوؿ بذلك عكس إرادمهتما ال اىرة والباطنة

 

والثمن فيو ىو ىذه األقساط ال  قاـ اٞنستأجر بسدادىا ؟ ,  وىل نكن أف يكوف العقد بيعاً معلقاً      
إف الذي ووؿ دوف ذلك ىو أف ىذه األقساط ُدفعُ على أشا أجرة للعٌن اٞنؤَجرة , فكيف تتحوؿ إىل 
ٖنن للعٌن اٞنؤَجرة يف شاية اٞندة ؟ , فتحويلها إىل ٖنن للعٌن اٞنؤَجرة بعقد الحق ال يتمشى مع القواعد 

 .بودد أف لكل عقد أحكامو وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجػ  الوفاء ّنا يقضي ال  ٓن
______________ 

( ٕٙٓٙ-ٕ٘ٓٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور عبد اهلل ١نمد عبد اهلل يف مػجلة مػجػمع الػفقو اإلسػالمي , الػدورة اٝنامسة 
البيع , و( ٕٙٙٙ-ٖٕٙٙ/ٗ)مي , الدورة اٝنامسة , وُنث الدكتور عبد اهلل بن بيو يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسال

 (.ٖٚٔ-ٖ٘ٔصػ)للػدكتور إبراىيم دسوقي أبو الليل  بالتقسيـط والبيوع االئتمانية األخرى
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بناء على ما سبق يتبٌن بطالف ىذه الصورة ال  تنتقل فيها ملكية السلعة إىل اٞنستأجر ّنجرد      
ودوف حاجة إىل إبراـ عقد جديد , ودوف ٖنن سوى ما  سداد القسط اإلجياري األخًن تلقائيًا ,

دفعو مػن اٞنبالغ ال  مت سدادىا كأقساط إجيارية ٟنذه السلعة اٞنؤَجرة خالؿ اٞندة احملددة , وال  
 .(ٔ)ىي يف اٜنقيقة ٖنن ىذه السلعة 

 
خالية من  وإذا تبٌن بطالف ىذه الصورة فهل نكن إجياد صورة بديلة عن ىذه الصورة , تكوف     

 احملاذير الشرعية ؟
 

ذى  بعض العلماء إىل إجياد صورة بديلة عن ىذه الصورة , وتكوف خالية عن احملاذير الشرعية ,      
أف ُيصاغ عقد بيع يشمط فيو عدـ تصرؼ اٞنشمي يف الشيء اٞنبيع بأي نوع من : وىذه الصورة ىي 

 .ٗنيع الثمن , وإال انفسخ العقد إال بعد سداد –معاوضة أو تذعاً  –أنواع التصرؼ 
 

وما يُدفع من أقساط تكوف أقساط ٖنن السلعة اٞننجمة , فإذا وىف هبا اٞنشمي أصبو لو حق      
التصرؼ فيها , وإذا مل يوِؼ كاف للبائع أخذ السلعة منو , وأما ما ُدفع من أقساط خالؿ اٞندة السابقة 

ارية اٜنقيقية من ىذه األقساط ال  دفعها خالؿ ىذه فيمكن معاٛنتها من خالؿ خصم القيمة اإلجي
 .(ٔ)اٞندة , مع إضافة تعويض مالئم عن األضرار ال  ٜنقُ بالبائع نتيجة ىذا اإلخالؿ 

 
 
 
 
 
 

______________ 

, ( ٕٓٗٙ-ٜٖٕٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٔ)
, والصادر بشأف موضوع اإلجيار ( ٕٔ/ٗ) ٓٔٔه الصورة ٠نمع الفقو اإلسالمي يف قراره رقم وذى  إىل منع ىذ

 (.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)اٞننتهي بالتمليك , وصكوؾ التأجًن , يف الدورة الثانية عشرة 

وقد قاؿ هبذا القوؿ الدكتور حسن الشاذيل , وذكر أنو جيوز يف الفقو إجراء عقد بيع مع اشماط عدـ نقل ملكية  (ٕ)
ٞنبيع إىل اٞنشمي إال بعد سداد ٗنيع الثمن اٞنؤجل , وأف اٞنالكية ذىبوا إىل جواز بيع اٞنالك للسلعة بشرط أال ا

انػ ػر بػحث ]يتصرؼ فيها اٞنشمي ببيع وال ىبة وال عتق حق يعطي الثمن , فهذا ّننزلة الرىن وكاف الثمن مؤجاًل 
 ([.ٕٓٗٙ-ٜٖٕٙ/ٗ)اإلسالمي , الدورة اٝنامسة الدكتور حػسن الشاذيل يف مػجلة ٠نػمع الفػقػو 
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 حكن صىرة اإلجبرة املقروًت ببيع الضلعت
 

 :اقتران اإلجارة ببيع الشيء المؤَجر بثمن رمزي : أوالً      
 

أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من : ىي  –كما سبق بياشا   –ىذه الصورة 
مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف يكوف للمستأجر  االنتفاع بالعٌن اٞنؤجرة يف

 .(ٔ)اٜنق يف ٕنلك العٌن اٞنؤجرة يف شاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ رمزي 
 
 :وحكم ىذه الصورة ينبني على حكم ثالث مسائل فقهية وىي      

 

 ىل يصو اجتماع عقدين يف عقد ؟   -ٔ

جواز اجتماع عقدين يف عقد , إال إذا  : ه اٞنسألة ىو وقد تقدـ معنا أف الراجو يف ىذ     
 .(ٕ)كاف أحدمها معاوضة واآلخر تذع 

 

 ىل يصو تعليق عقد البيع على شرط ؟   -ٕ

 .(ٖ)جواز تعليق عقد البيع على شرط : وقد تقدـ معنا أف الراجو يف ىذه اٞنسألة ىو      
 

رية ىي يف حقيقتها جزء من ٖنن ىذه يف ىذه الصورة روعي أف ما اتُفق على أنو أقساط إجيا   -ٖ
 السلعة , فهل يصو أف يكوف ٖنن اٞنبيع رمزياً ؟

ٖنن اٞنبيع يف الفقو اإلسالمي البد أف يكوف مقارباً لقيمة السلعة اٜنقيقة ؛ وذلك ألف البيع ىو 
معاوضة ماؿ ّناؿ , ومعاوضة اٞناؿ باٞناؿ معناىا أف يأخذ البائع من اٞنشمي عوض ىذه 

وىو الثمن , أو بلفظ آخر قيمتها , أو ما يقارب ذلك يف األسواؽ , وأف يأخذ السلعة 
اٞنشمي السلعة من البائع عوض ما دفعو من ٖنن أو ما يقارب ذلك , حيث يُ تفر التفاوت 
اليسًن , ولكن اٞنطلوب ىو ٓنقيق العدؿ بٌن العوضٌن , والعدؿ أف تكوف السلعة معادلة 

 .ف يكوف الثمن معاداًل للسلعة ال  ُعّينُ لوللثمن الذي ُحدد ٟنا , وأ
______________ 

 (.ٜٕ - ٕٛصػ )ان ر  (ٔ)
 (.ٖٗ - ٖٖصػ )ان ر  (ٕ)

 (.ٖٛصػ )ان ر  (ٖ)
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ويدؿ ٟنذا ما ُشرع من خيارات , فإشا ُشرعُ لالطمئناف على أنو مل ودث  نب وال ظلم     
 .يف ميزاف العدؿ الواج  تطبيقو

 

حث حوؿ أف اٞنتعاقدين ٟنما اٜنرية التامة يف أف وددا الثمن وال يأيت يف ىذه الصورة الب    
مع ٓنديد األجرة اٞنرتفعة   –؛ ألف اقماف عقد اإلجارة  -وإف كاف قلياًل جدًا  –الذي يريانو 

بعقد البيع يف  –كثًناً عن أجرة اٞنثل خالؿ اٞندة ال  اشمط استمرار اإلجارة فيها هبذه األجرة 
عد سداد األقساط اإلجيارية , وجعل ٖنن اٞنبيع رمزيًا , يُفصو بصورة واضحة شاية ىذه اٞندة وب

عن أف اٞنقصود ىو عقد البيع من أوؿ األمر , وليس عقد إجارة مث عقد بيع , وأف كل ما ُدفع 
ر بتو يف الشراء  –اٞنشمي  –ىو الثمن , سواء يف أثناء مدة اإلجارة , أو عند إبداء اٞنستأجر 

 .بتقدمي الثمن الرمزي اٞنشار إليو
 .ويؤيد ىذا أف العذة يف العقود باٞنعاين ال باأللفاظ واٞنباين

 

ٖنناً  –الذي حدداه اٞنتعاقداف يف ىذا الصورة  –بناء على ما سبق , ال يعتذ الثمن الرمزي      
ا العقد عقداف  عقد إجارة , تمع يف ىذأنو قد اج: حقيقياً للسلعة , وبالتايل ال نكن أف نقوؿ 

 .بيعوعقد 
ولكن ىذا الثمن الرمزي ىو يف اٜنقيقة جزء من الثمن , وباقي الثمن ىو ما يدفعو أو دفعو      

من أقساط ظهرت يف صورة أجرة عن كل فمة من الفمات احملددة  –اٞنشمي  –اٞنستأجر 
 .النتهاء عقد اإلجارة

 

القانوف ىذا العقد بأنو عقد بيع بثمن مقسط , إال أف تكييفو بذلك يف لذلك كّيف شرّاح       
الفقو ووؿ دونو صراحة الصي ة يف أنو عقد إجارة أريدت أحكامو وآثاره خالؿ ىذه اٞندة , ومل 
يرد عقد البيع بآثاره وأحكامو إال بعد انتهاء مدة اإلجارة , والقياـ بااللتزامات ال  أوجبها العقد 

 .دفع ٗنيع األقساط اإلجيارية, ومنها 
 

لذلك فإف ىذا العقد نكن أف ُيصاغ بديل لو على الوجو الذي رجحو الدكتور حسن       
عقد بيع يشمط فيو عدـ التصرؼ يف اٞنبيع بأي نوع من أنواع التصرفات : , وىو   (ٔ)الشاذيل

 . (ٕ)وجو اٞنتفق عليو على ال –الثمن  –حق يتم سداد ٗنيع األقساط  –معاوضة أو تذعاً  –
______________ 

 (.ٙٗصػ )ان ر  (ٔ)
 (.ٕٚٗٙ-ٕ٘ٗٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٕ)
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 :اقتران اإلجارة ببيع الشيء المؤَجر بثمن حقيقي : ثانياً      
 

مػن  علػى أنػو عقػد إجػارة , ُنّكػن اٞنسػتأجر أف يصػاغ العقػد: ىػي  –كما سبق بياشػا   –ىذه الصورة      
االنتفاع بالعٌن اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نػددة يف مػدة ١نػددة لإلجػارة , علػى أف يكػوف للمسػتأجر اٜنػق يف 

 .(ٔ)ٕنلك العٌن اٞنؤجرة يف شاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ حقيقي 
 

ىنػػػا ٖنػػػن حقيقػػػي للسػػػلعة اٞنػػػؤَجرة يدفعػػػو فهػػػذه الصػػػورة ىػػػي مثػػػل الصػػػورة السػػػابقة , إال أنػػػو قػػػد ٌحػػػدد      
 .اٞنستأجر بعد انتهاء سداد ٗنيع األقساط اإلجيارية اٞنتفق عليها

 
 :وقد ُوجد في الصورة مسألتان فقهيتان ، ىما      

 

وسبق أف رجحنا جواز اجتماع  –عقد اإلجارة وعقد البيع  –مسألة اجتماع عقدين يف عقد    -ٔ
 .(ٕ)دمها معاوضة واآلخر تذع عقدين يف عقد إال إذا كاف أح

 .(ٖ)مسألة تعليق عقد البيع على شرط , وسبق أف رجحنا جوازه    -ٕ

 
 :تكييف ىذا العقد      

 

يعد ىذا العقد يف بدايتو عقد إجارة تمت  عليو كل أحكاـ ىذا العقد وآثاره , وبعد انتهاء عقد      
 –و سداد ٗنيع األقساط اإلجيارية اٞنتفق عليها وى –اإلجارة يبدأ عقد البيع اٞنعلق على ٓنقق الشرط 

 .الذي اقمف بعقد اإلجارة
 

 .(ٗ)وبناء على ما سبق نكن القوؿ بصحة ىذه الصورة      
 
 
 

______________ 
 (.ٜٕ - ٕٛصػ )ان ر  (ٔ)
 (.ٖٗ - ٖٖصػ )ان ر  (ٕ)

 (.ٖٛصػ )ان ر  (ٖ)

 (.ٕٛٗٙ-ٕٚٗٙ/ٗ)دورة اٝنامسة ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , ال (ٗ)
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 حكن صىرة اإلجبرة املقروًت بىعد ببلبيع
أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من : ىي  –كما سبق بياشا   –ىذه الصورة      

داً االنتفاع بالعٌن اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف اٞنؤجر يعد اٞنستأجر وع
ببيع العٌن اٞنؤجرة يف شاية العقد  –إذا وىف اٞنستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف اٞندة احملددة  –ملزمًا 

 .(ٔ)على اٞنستأجر ّنبلغ معٌن 
      

وينبين حكم ىذه اٞنسألة على مسألة الوفاء بالوعد , وىل ىو الـز أـ ال , وسبق أف ذكرنا أف      
 .(ٕ)سألة ىو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء القوؿ الراجو يف ىذه اٞن

 

ببيع ىذه السلعة اٞنؤَجرة للمستأجر  –اٞنؤِجر  –وبناء على ىذا , فيكوف الوعد الصادر من اٞنالك      
ببيعها للمستأجر بعد  –اٞنؤَجر  –إذا ر   يف ذلك ودفع ٖنناً ٟنا ىو كذا , فيكوف وعداً ملزمًا للمالك 

ستيفاء ٗنيع األقساط اإلجيارية اٞنتفق عليها , وإبداء ر بتو يف شرائها , وتقدمي وىو ا –ٓنقق الشرط 
 .–الثمن الذي اتفق عليو 

بأف وعد اٞنالك ببيع  –وىذا إذا كاف الوعد صادرًا من اٞنالك , أما إذا كاف قد صدر من منهما      
قق الشرط وىو الوفاء بكل األقساط السلعة للمستأجر , ووعد اٞنستأجر اٞنالك بشراء ىذه السلعة إذا ٓن

فحينئٍذ  يكوف كل منهما ملزمًا بإجراء ىذا  –اإلجيارية اٞنتفق عليها خالؿ اٞندة احملددة , وحدد الثمن 
 .البيع على الوضع الذي اتفق عليو

 

اد البيع والبد من صي ة جديدة يف كلتا اٜنالتٌن ؛ ألف العقد ال ينعقد إال بصي ة باتة دالة على أنو أر      
يف اٜناؿ , واآلخر أراد الشراء يف اٜناؿ , والصي ة ال  معنا ىي وعد بالبيع , ووعد بالشراء , فالبد 
إلٕناـ ىذا البيع من صي ة لعقد البيع تصدر عند االنتهاء من ٓنقق الشرط اٞنعلق عليو الوعد بالبيع ؛ 

 .فقطوذلك لعدـ وجود صي ة لو من قبل , وإمنا اٞنوجود ىو وعد بو 
 

     
_______________ 

 (.ٜٕصػ )ان ر  (ٔ)
 (.ٔٗ - ٓٗصػ )ان ر  (ٕ)
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 ولئال ودث النزاع ينب ي عند عقد اإلجارة اٞنقمنة بوعد بالبيع تبيٌن الػُملـز بالوعد , فإف كاف
 .(ٔ)اٞنشمي وحده ُبٌن , وإف كاف البائع وحده ُبٌن , وإف كاف كالمها ُبٌن 

 .(ٕ) ؛ لعدـ وجود الػمح ور الشػرعي فيها –إف شاء اهلل  –ة جائزة وىذه الصورة بالضوابط اٞنذكور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.ٕٔ٘ٙ-ٕٛٗٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة ( ٔ)
, والصادر بشأف موضوع ( ٕٔ/ٗ) ٓٔٔذى  إىل جواز ىذه الصورة ٠نمع الفقو اإلسالمي يف قراره رقم ( ٕ)

 (.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)اإلجيار اٞننتهي بالتمليك , وصكوؾ التأجًن , يف الدورة الثانية عشرة 
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 حكن صىرة اإلجبرة املقروًت بىعد ببهلبت
 

أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر من : ىي  –كما سبق بياشا   –ىذه الصورة      
اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , على أف اٞنؤجر يعد اٞنستأجر وعداً االنتفاع بالعٌن 

هببة العٌن اٞنؤجرة يف شاية العقد  –إذا وىف اٞنستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف اٞندة احملددة  –ملزمًا 
 .(ٔ)على اٞنستأجر 

 
د , وىل ىو الـز أـ ال , وسبق أف ذكرنا أف وينبين حكم ىذه اٞنسألة على مسألة الوفاء بالوع     

 .(ٕ)القوؿ الراجو يف ىذه اٞنسألة ىو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء 
 

 .(ٖ)؛ لعدـ وجود احمل ور الشرعي فيها  –إف شاء اهلل  –وعليو فهذه الصورة جائزة      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.ٜٕصػ )ان ر ( ٔ)
 (.ٔٗ - ٓٗصػ )ان ر ( ٕ)
, والصادر بشأف موضوع ( ٕٔ/ٗ) ٓٔٔذى  إىل جواز ىذه الصورة ٠نمع الفقو اإلسالمي يف قراره رقم ( ٖ)

 (.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)اإلجيار اٞننتهي بالتمليك , وصكوؾ التأجًن , يف الدورة الثانية عشرة 
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حكن صىرة اإلجبرة املقروًت بىعد ببيع الضلعت أو هد 
 بهدة األجرة أو إعبدة الضلعت ملبلكه

 
 

أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة , ُنّكن اٞنستأجر مػن : ىي  –كما سبق   –ىذه الصورة      
االنتفاع بالػعٌن اٞنؤجرة يف مقابل أجرة ١نددة يف مدة ١نددة لإلجارة , مع وعد ملـز من اٞنؤًجر يف أف 

 :جيعل للمستأجر يف شاية مدة اإلجارة اٜنق يف ثالثة أمور 
,  -كأقساط إجيار   –ٕنلك السلعة مقابل ٖنن يراعى يف ٓنديده اٞنبالغ ال  سبق لو دفعها  :األول      

 .وىذا الثمن ١ندد عند بداية التعاقد , أو بأسعار السوؽ عند شاية العقد
 

 .مد مدة اإلجارة لفمة أخرى :الثاني      
 

 .(ٔ) ؤجرة ٟناإعادة األعياف اٞنؤجرة إىل اٞنؤسسة اٞنالكة واٞن :الثالث      
 

وىذه الصورة ال ١ن ور شرعي فيها ؛ ألشا تتساوى مع صورة اإلجارة اٞنقمنة بوعد بالبيع بثمن      
حقيقي , بل إشا أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ؛ إذ تعطيو اٜنق يف اختيار واحد من ثالثة أمور بعد 

 .(ٕ)انتهار مدة اإلجارة 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.ٖٓ - ٜٕصػ )ان ر  (ٔ)
 (.ٕٗ٘ٙ-ٕٔ٘ٙ/ٗ)ان ر ُنث الدكتور حسن الشاذيل يف ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة اٝنامسة  (ٕ)
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 :المبحث األول

 .بالتمليك المنتهي التأجيرالضوابط في عقد 
 

 :المبحث الثاني
 .بالتمليكالمنتهي  التأجيرعقد  ضوابط االتجاىات الفقهية في

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انرابعانفصم 
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 ببلتوليك املٌتهي التأجرييف عقد  الضىابظ
 :( ٔ)بالتمليك  المنتهي التأجير ضوابط في عـقدالسوف نذكر في ىذا المبحث  
 

  .أن تكون اإلجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع  /ٔ
 .عتكون اإلجارة حقيقية، وال تكون مجرد صورية أو غطاء لهذا البيأي 

  
على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤِجر ما  ن يكون ضمان العين المؤَجرة على المالك الأ / ٕ

المستأجر بشيء إذا فاتت  يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفريطو ، وال يُلزم
العين المستأجرة إذا حصل فيها تلف الذي يضمن ىو المؤجر إال إذا كان ىناك تعد ،المنفعة

مؤجر؛ ألن المستأجر أمين، وإذا قال وتفريط من المستأجر، الذي يضمن العين المؤجرة ىو ال
الفقهاء أمين فيقصدون بذلك أنو ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط  فإذا أتم سداد األقساط نتبين 

ة أو تحترق أو فعندما مثاًل تستأجر سيارة، ثم تتلف السيار ،أن يده بين ىذين الوقتين يد مالك
كان منك تعد أو تفريط، بينما لو المستأجر ليس عليك شيء، إال إذا  يكون فيها خراب، ف

اشتريت سيارة، ثم تلفت أو احترقت فضمانها عليك أنت أيها المشتري مطلًقا، المشتري ىو 
الذي يكون عليو الضمان مطلقا، بينما المستأجر ال ضمان عليو إال إذا تعدى أو فرط، ونحن 

ردنا أن نجعلو عقد إجارة نريد أن نجعل العقد في الصور الجائزة، نجعلها عقد إجارة، فإذا أ
  .حقيقية، فال بد أن يكون الضمان على المؤجر الذي ىو المالك

______________ 
 :اقتبسُ ىذه األحكاـ ٣نا يلي  (ٔ)
كتاب اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء ن اـ لعقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك اقمحو خالد اٜنايف يف  -ٔ

 (.ٕٛٛ-ٕٛٙصػ )الفقو اإلسالمي 
بشأف موضوع اإلجيار اٞننتهي بالتمليك , وصكوؾ التأجًن , ( ٕٔ/ٗ) ٠ٔٔٓنمع الفقو اإلسالمي رقم قرار  -ٕ

 =(.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)يف الدورة الثانية عشرة 
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إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤَجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسالميًا ال تجاريًا   /ٖ
 .على المستأجر، ويتحملو المالك المؤِجر ، وليس 

 
 

يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة   /3
 .اإلجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين

 
 

نفقات ،تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤِجر ال على المستأجر طول مدة اإلجارة  /٘
مؤجر؛ ألنو ىو المالك في الحقيقة لهذه العين، إال ما الصيانة وما تحتاج إليو ىذه العين على ال

 .يتعلق بتشغيل ىذه العين واستهالكها فعلى المستأجر

 
أال يُطالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدىا المؤِجر حقًا لو على المستأجر ،   /ٙ

وذلك عند العقد ، والمالحظ على ىذه الدفعة أنها ليست أجرة مقدمة ، وال ضماناً 
ألجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد ، وإنما ىي دفعة مقدمة لسداد ا

 . للمؤِجر يأخذىا على اعتبارىا جزء من حقو
 

عند سداد المشتري لجميع األقساط في أوقاتها المثبتة في العقد ينتقل ملك المبيع   /ٚ
 .للمشتري 

 
 .عند عدم السداد ال ينتقل الملك لو   /ٛ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ر اٞننتهي بالتمليك , بشأف موضوع اإلجيا( ٕٔ/ٗ) ٓٔٔقرار ٠نمع الفقو اإلسالمي رقم  -ٖ=

 (.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)وصكوؾ التأجًن , يف الدورة الثانية عشرة 
, عدد رج  [ ٕٙ], السنة [ ٜٕٗ]مقاؿ للشيخ عبد اهلل اٞننيع يف اجمللة العربية , رقم العدد -ٗ

 (.ٚٙ-ٙٙصػ )ىػ , ٕٕٗٔ
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ائع ، فإذا الملك بين العقد وتمام السداد مراعى ، فيحكم عليو ابتداء بأنو في ملك الب  /ٜ
 .تم السداد نتبين أن الملك انتقل للمشتري من حين العقد 

 
إذا تلفت السلعة قبل تمام السداد بغير تفريط من المستأجر وال تعد منو فإنها تتلف  / ٓٔ

في ملك المؤجر ، ويجب على المستأجر دفع أجرة السلعة في الزمن السابق للتلف بقسطو 
ثر في أجرة المثل في الصفات والرغبات واألوقات فبعض من أجرة المثل مع مراعاة ما يؤ 
 .السلع تختلف أجرة المثل فيها 

 
 اليجوز اختالف األجرة بين زمان وآخر وال يشترط في األجرة أن تماثل أجرة المثل و  / ٔٔ

 .تقاربها 
 
 .ال يجوز وضع دفعة أولى إال إذا جعلت أجرة الزمن األول   /ٕٔ
 
السلعة بتعد أو بتفريط خير بين سداد بقية األقساط ، وبين ضمانها إذا أتلف المشتري  / ٖٔ

 .بقيمتها حين التلف 
 
تلف المعقود : اختالف صفات المعقود عليو يعامل في الضمان بمثل معاملة مسألة  / ٗٔ

 .عليو 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عقداإلجارة المنتهي بالتمليك ىذا العقد اقمحو الدكتور سعد بن ناصر الشثري يف   أحكاـ

 (.ٗ٘-ٖ٘صػ )
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زيادة المعقود عليو ونماؤه المتصل والمنفصل تابع للمعقود عليو من حيث الضمان  / ٘ٔ
 .ك من األحكام والمالك ونحو ذل

 

قة بللمستأجر الحق في فسخ العقد بشرط أن يتلزم بدفع كامل األجرة عن المدة السا / ٙٔ
 .إلرجاع السلعة ، وال يجوز فرض أي مبالغ إضافية عليو باسم تعويض أو غيره 

 
 .ال يصح أن يجعل للبائع الخيار في إنهاء ىذا العقد   / ٚٔ
 
معقود عليها قبل إنهاء مدة آلخر بنقل ملكية السلعة الال يصح إلزام أحد الطرفين ل  /ٛٔ

وال يجوز أ، يوضع ذلك حقا ألحدىما أثناء إبرام العقد ، لكن إن اتفقا عليو بعد ذلك  ،العقد
 .جاز 
 
 .ال يجوز اشتراط ضمان المشتري للسلعة في حال تلفها بغير تفريط منو وال تعد   /ٜٔ
 
سلعة حسبما جرت العادة بـأن يكـون مطالبـا بالنفقـة عليـو يطالب المستأجر بالنفقة على ال  /ٕٓ

 .في اإلجارة ، ويطالب المؤجر بالنفقة المعتادة في العرف من أمثالو على السلعة المؤجرة 
 
يطالب المستأجر بالحفاظ على السلعة بحسب ما جرى بو العرف في محافظة   /ٕٔ

 .المستأجرين على السلع التي يستأجرونها 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المنتهي بالتمليك  ةعقد اإلجار ىذا العقد اقمحو الدكتور سعد بن ناصر الشثري يف   أحكاـ
 (ٙ٘ -٘٘ صػ )
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م المستأجر بإجراء عقد التأمين على السلعة ، ألنو من شرط عقد في عقد ال يجوز إلزا / ٕٕ

 .، ويحق للمؤجر إجراء عقد التأمين التعاوني على السلعة 
 
 .المعتبرة شرعا قام وارثو مقامو  إذا مات أحد المتعاقدين أو فقد األىلية / ٖٕ

 
خير الغرماء بين إمضاء ال يؤثر إفالس المؤجر على العقد ، وعند إفالس المستأجر ي / ٕٗ

العقد ، وفسخو فيما يأتي مع تقديم األجرة على ديونهم لتعلق حقهم بذلك ، وتلزم إجارة ما 
 .مضى على كل حال 

 
 إذا وجد في العقد شروط ممنوعة شرعا يمكن تصور انفكاك العقد عنها فإنها شروط   /ٕ٘

 .باطلة 

 

 (ٕ):لحاالت التالية ينتهي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك في ا  /ٕٙ

 .بانتهاء مدة اإلجارة , وٕنلك اٞنستأجر للسلعة اٞنؤَجرة بعقد جديد   -أ  

يف عقد اإلجارة على فسخ العقد برضا  –اٞنؤِجر واٞنستأجر  –إذا اتفق العاقداف   -ب
 .واختيار منهما 

 .إذا مل يقم اٞنؤِجر بصيانة العٌن فللمستأجر اٜنق يف فسخ عقد اإلجارة - جػ

 .إذا تلفُ العٌن اٞنؤَجرة أثناء اٞندة ب ًن تعٍد وال تفريط من اٞنستأجر  - د

 .إذا أفلس اٞنستأجر , ومل نِض شيء من مدة اإلجارة فإنو وق للمؤِجر فسخ العقد  -ىػ
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المنتهي بالتمليك  ةعقد اإلجار أحكاـ ىذا العقد اقمحو الدكتور سعد بن ناصر الشثري يف  

 (ٙ٘ -٘٘صػ  )
 (.ٕ٘صػ )ان ر (ٕ)
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 .:المنتهي بالتمليك  التأجيرعقد  ضوابط االتجاىات الفقهية في
ث واالطالع على قرارات اجملامع الفقهية وفتاوى اٟنيئات الشرعية من خالؿ تتبع الرسائل العلمية والبحو 
 : اٞننتهي بالتمليك يف اْناىٌن  لتأجًناعقد ضوابط , نكن حصر االْناىات الفقهية يف 

صحة ىذا العقد ولزومو , وقد اختلف أصحاب ىذا االْناه يف التخريج الفقهي ٟنذا  :االتجاه األول 
 :العقد على أقواؿ 

أنو عقد بيع مقسط الثمن فيو شرط جزائي عند عدـ سداد بعض األقساط بإل اء : ج األول التخري
و٣نن اختار ىذا القوؿ ١نمد بن جبًن البيع واعتبار األقساط اٞنسددة قبل العجز أجرة عن اٞندة السابقة 

 :واستدلوا ّنا يأيت  ,شوقي دنيا. ١نمد األلفي ود. ١نمد الفري ود.ود
 .ال يقصداف إال البيع , والعذة باٞنقاصد ال باأللفاظ أف اٞنتعاقدين    -ٔ
 .اٞنتعاقداف جيرياف عليو أحكاـ البيع    -ٕ

ويمت  على ىذا التخريج انتقاؿ ملك العٌن ّنجرد العقد وجواز دفع دفعة مقدمة عند العقد , وتكوف 
اد تباع العٌن ويستوىف , وعند العجز عن السد( اٞنستأجر / اٞنشمي ) صيانة العٌن وتلفها على الزبوف 

 .بقيمتها باقي الثمن كما يف الرىن , وليس للزبوف حق إل اء العقد بدوف شرط مسبق 
 .أنو وعد ملـز جي  الوفاء بو كما ىو مذى  اٞنالكية : التخريج الثاني 

منذر . و٣نن اختار ىذا التخريج الشيخ عبد اهلل البساـ والشيخ ١نمد اٞنختار والشيخ عبداهلل بن منيع ود
 .واستدلوا بأدلة اٞنالكية اٞنوجبة للوفاء بالعهد والصدؽ,علي القرة .قحف ود

إنو عقد إجارة فيو وعد هببة فال وتاج لدفعة أخًنة بعد : واختلف أصحاب ىذا التخريج فقاؿ بعضهم 
. رة بل ىو وعد بالبيع فيلـز من ذلك وجود دفعة أخًنة بعد مدة اإلجا: وقاؿ آخروف . مدة اإلجارة 
يرة , وعلى كال القولٌن ال بد من عقد ×بل ىو وعد بالبيع فيلـز من ذلك وجود دفعة أ: وقاؿ آخروف 

جديد بعد مدة اإلجارة , وال تنتقل ملكية العٌن إال هبذا العقد اٛنديد بعد سداد ٗنيع األقساط , واؿ 
 .جيوز جعل دفعة أوىل , وللزبوف حق عدـ إجراء العقد اٛنديد 

حسن .واختاره د,أنو عقد ىبة معلق باستئجار العٌن مدة معينة وسداد األجرة : الثالث التخريج 
 .والشيخ خالد اٜنايف الشاذيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةعقد اإلجار سعد بن ناصر الشثري يف  اقمحو الدكتور  المنتهي بالتمليك جيرالتأ  االتجاىات الفقهية في عقد

 (.ٛٚ-ٚٚصػ )المنتهي بالتمليك 
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سعد الشثري .واختاره د,أنو عقد إجارة ينقل  بسداد ٗنيع األقساط إىل عقد بيع : التخريج الرابع 
 : ومن أدلة ىذا القوؿ  ,والشيخ ١نمد التسخًني

 .أف األصل يف العقود والشروط الصحة واٛنواز    -ٔ
 .بيع العربوف  قياسو على   -ٕ
 .قياسو على التصرفات اٞنوقوفة    -ٖ
 .جواز تعليق العقود على األمور اٞنستقبلية    -ٗ

 
وعلى ىذا التخريج ال ينتقل اٞنلك إىل بتماـ سداد األقساط , وإذا تلفُ قبل ذلك فهي يف ضماف 

 .البائع , وال جيوز وضع دفعة أوىل , وللمستأجر حق الفسخ دوف البائع 
 

١نمد .سعود الفنيساف ود.واختار ذلك د,أنو عقد جديد ال ٢نالفة فيو للشرع : خامس التخريج ال
 .واستدلوا بأف األصل يف العقود اٛنواز  الروكي

 
 عدـ صحة ىذا العقد , واختار ذلك ىيئة كبار العلماء باٞنملكة العربية السعودية  :االتجاه الثاني 

 :هم , ومن أدلترفيق اٞنصري.١نمد اٞننيعي ود. ود
 .أنو عقد مرك  من عقدين ٢نلفي النتيجة وردا على عٌن واحدة يف زمن واحد    -ٔ
 .دخولو يف النهي عن بيعتٌن  يف بيعة    -ٕ
 .أنو وتوي على ظلم للمستأجر    -ٖ

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةعقد اإلجار اقمحو الدكتور سعد بن ناصر الشثري يف   المنتهي بالتمليك جيرالتأ  االتجاىات الفقهية في عقد

 (.ٓٛ-ٜٚصػ )المنتهي بالتمليك 
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د ىو ونكن االستعاضة عن ىذا العقد ببعض البدائل , وحيث إف مقصود اٞنتعاقدين من إجراء ىذا العق
 :ٓنقيق أمرين مها 

 .ٕنلك اٞنشمي للعٌن اٞنعقود عليها بثمن مؤجل أو مقسط  :أولهما 
 .ضماف البائع ٜنقو من ٖنن السلعة اٞنباعة , ُنيث ال يتمكن اٞنشمي من ترؾ سداد الثمن  :ثانيهما 

لعقود بعض لذا فإف ىذه الفوائد نكن ٓنقيقها من خالؿ عدد من العقود اآلتية , ُنيث تسد ىذه ا
 :اٜناجة ٟنذا العقد 

عقد البيع بثمن مقسط مع وجود كفيل  اـر , ُنيث لو مل يتمكن اٞنشمي من السداد رجع : أوال 
 .البائع على الكفيل فطالبو بالثمن 

بيع بالتقسيط مع رىن سلعة أخرى نكن عند عدـ السداد ٓنصيل الثمن بواسطة بيع السلعة  :ثانيا 
 .اٞنرىونة 

عقد البيع بالتقسيط مع رىن اٞنبيع , بأف يستلم اٞنشمي العٌن بعد شرائها بثمن مقسط , فإذا  :ثالثا 
وىذه الصورة ١نل ) عجز عن سداد بعض األقساط استوىف البائع ىذه األقساط مع ٖنن تلك العٌن 

 ( .خالؼ بٌن الفقهاء 
طا بتملك اٞنشمي جزءا من العٌن أف يأخذ اٞنشمي السلعة من البائع على أ, يدفع ٖننها مقس :رابعا 

 ( .١نل خالؼ ) عند دفع كل قسط من ٖننها 
) البيع بشرط اٝنيار , فيبيع البائع السلعة على الشممي بثمن مقسط وللبائع حق فسخ البيع  :خامسا 
, ُنيث إذا مل يسدد اٞنشمي ىذه األقساط اختار البائع عدـ إمضاء البيع , وقد يقاؿ بصحة ( اٝنيار 

 .اشماط احتساب األجرة على اٞندة اٞناضية عند اختيار عدـ إمضاء البيع 
جعل العٌن اٞنباعة رىنا وق للمرمهتٌن ٕنلكها عند عدـ سداد األقساط بشرط بٌن اٞنتعاقدين ,  :سادسا 

 .وننع اٛنمهور من ذلك 
د عدـ السداد , تعليق صحة البيع على سداد ٗنيع األقساط , ُنيث يعد العقد ال يا عن :سابعا 

واٛنمهور يروف عدـ صحة ذلك , وذى  ابن تيمية وابن القيم ونسباه لإلماـ أ٘ند ومتقدمي أصحابو 
 .إىل صحة ذلك , أخذا من قوٟنم بصحة البيع اٞنعلق بأمر مستقبل 

عقد بيع بثمن مقسط فيو شرط جزائي بتملك البائع لألقساط عند عدـ سداد بقية األقساط ,  :ثامنا 
جوع العٌن اٞنباعة إىل ملك البائع , ويكوف ٕنلك البائع لألقساط السابقة مقابل انتفاع اٞنشمي مع ر 

 .اٞندة السابقة السمجاع اٞنبيع بالسلعة يف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةعقد اإلجار اقمحو الدكتور سعد بن ناصر الشثري يف   المنتهي بالتمليك جيرالتأ  االتجاىات الفقهية في عقد
 (.ٔٛ-ٓٛصػ)المنتهي بالتمليك 
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 :ويشتمل على ما يلي 

 تهي بالتمليكقرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأن التأجير المن. 

  قرار مجلس ىيئة كبار العلماء في موضوع اإليجار المنتهي

 .بالتمليك

 انمهـــــحـقـات
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 (11/4) 111قرار جملش جموع الفقه اإلصالهي رقن 

 بشأى هىضىع اإلجيبر املٌتهي ببلتوليك 
 
 

 .اٜنمد هلل رب العاٞنٌن , والصالة والسالـ على سيدنا ١نمد خامت النبيٌن , وعلى آلو وصحبو أٗنعٌن   
 

إف ٠نلػػس ٠نمػػع الفقػػو اإلسػػالمي الػػدويل اٞننبثػػق عػػن من مػػة اٞنػػؤٕنر اإلسػػالمي يف دورتػػو الثانيػػة عشػػرة      
ىػػػػػ ٕٔٗٔىػػػػػ إىل  ػػػػػرة رجػػػػ  ٕٔٗٔٗنػػػػادى اآلخػػػػرة  ٕ٘بالريػػػػاض يف اٞنملكػػػػة العربيػػػػػة السػػػػعودية , مػػػػن 

 (.ٕٓٓٓسبتمذ  ٕٛ-ٖٕ)
اإلجيػػار اٞننتهػػي بالتمليػػك , )ِنصػػوص موضػػوع بعػػد اطالعػػو علػػى األُنػػاث علػػى اٞنقدمػػة إىل اجملمػػع      

, وبعػػػػد اسػػػػتماعو إىل اٞنناقشػػػػات الػػػػ  دارت حػػػػوؿ اٞنوضػػػػوع ّنشػػػػاركة أعضػػػػاء اجملمػػػػع ( وصػػػػكوؾ التػػػػأجًن
 : وخذائو وعدد من الفقهاء قرر ما يلي 

 

 :اإليجار المنتهي بالتمليك  -
 : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي : أوالً      

 

 .أف يرد عقداف ٢نتلفاف , يف وقُ واحد على عٌن واحدة يف زمن واحد :نع ضابط الم - أ
 :ضابط الجواز  -ب

وجود عقدين منفصلٌن يستقل كل منهما عن اآلخر زمانًا , ُنيث يكوف إبراـ عقد البيع بعد   -ٔ
عقد اإلجارة , أو وجود وعد بالتمليك يف شاية مدة اإلجارة , واٝنيار يوازي الوعد يف 

 .األحكاـ
 .أف تكوف اإلجارة فعلية , وليسُ ساترة للبيع   -ٕ

أف يكوف ضماف العٌن اٞنؤَجرة على اٞنالك ال على اٞنستأجر , وبذلك يتحمل اٞنستأجر ما    -ٖ
 يلحق العٌن من  ًن ناشئ من تعد اٞنستأجر أو تفريطو , وال يُلـز اٞنستأجر بشيء إذا فاتُ

 .اٞننفعة
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اٞنؤَجرة فيج  أف يكوف التأمٌن تعاونياً إسالمياً , ال ْنارياً إذا اشتمل العقد على تأمٌن العٌن    -ٗ
 ., ويتحملو اٞنالك اٞنؤِجر , وليس اٞنستأجر

جي  أف تطبق على عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك أحكاـ اإلجارة طواؿ مدة اإلجارة ,    -٘
 .وأحكاـ البيع عند ٕنلك العٌن

 .ِجر , ال على اٞنستأجر طوؿ مدة اإلجارةتكوف نفقات الصيانة  ًن التش يلية على اٞنؤ    -ٙ

 
 :من صور عقد الممنوعة : ثانياً      

 

عقد إجارة ينتهي بتمليك العٌن اٞنؤَجرة مقابل ما دفعو اٞنستأجر من أجرة خالؿ اٞندة احملددة دوف 
 .إبراـ عقد جديد , ُنيث تنقل  اإلجارة يف شاية اٞندة بيعاً تلقائياً 

معلومة , وٞندة معلومة , مع عقد بيع لو معلق على سداد ٗنيع األجرة إجارة عٌن لشخص بأجر 
 .اٞنتفق عليها خالؿ اٞندة اٞنعلومة , أو مضافة إىل وقُ يف اٞنستقبل

عقد إجارة حقيقي , واقمف بو بيع ِنيار الشرط لصاحل اٞنؤَجر , ويكوف مؤجاًل إىل أجل طويل ١ندد 
 .ىو آخر مدة عقد اإلجيار

تضمنتو الفتاوى والقرارات الصادرة من ىيئات علمية , ومنها ىيئة كبار العلماء باٞنملكة  وىذا ما     
 .العربية السعودية

 
 :من صور العقد الجائزة : ثالثاً      

 

عقد إجارة نّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن اٞنؤَجرة مقابل أجرة معلومة , يف مدة معلومة ,    -ٔ
للمستأجر معلقًا على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل , أو واقمف بو عقد ىبة العٌن 

وذلك وفق ما جاء يف قرار اجملمع بالنسبة للهبة رقم  –وعد باٟنبة بعد سداد كامل األجرة 
 .يف دورتو الثالثة ٖ/ٔ/ٖٔ

عقد إجيار مع إعطاء اٞنالك اٝنيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء ٗنيع األقساط اإلجيارية    -ٕ
وذلك  –ستحقة خالؿ اٞندة يف شراء العٌن اٞنأجورة بسعر السوؽ عند انتهاء مدة األجرة اٞن

 .يف دورتو اٝنامسة( ٘/ٙ) ٗٗوفق قرار اجملمع رقم 

 عقد إجارة نّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن اٞنؤَجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة ,   -ٖ

 .تأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليو الطرفافواقمف بو وعد ببيع العٌن اٞنؤَجرة للمس 
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عقد إجيار نّكن اٞنستأجر من االنتفاع بالعٌن اٞنؤَجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة ,    -ٗ
ويعطي اٞنؤِجر للمستأجر حق اٝنيار يف ٕنليك العٌن اٞنؤَجرة يف أي وقُ يشاء , على أف يتم 

, أو ( ٘/ٙ) ٗٗوذلك وفق قرار اجملمع السابق رقم  –وؽ البيع يف وقتو بعقد جديد بسعر الس
 .حس  االتفاؽ يف وقتو

 
ىناؾ صور من عقود التأجذ اٞننتهي بالتمليك ١نل اٝنالؼ , وٓنتاج إىل دراسة تُعرض يف  :رابعًا      

 .–إف شاء اهلل تعاىل  –دورة قادمة 
 
 
 

 (ٔ) واهلل سبحانو وتعالى أعلم

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.ٜٜٙ-ٜٚٙ/ٔ)ان ر ٠نلة ٠نمع الفقو اإلسالمي , الدورة الثانية عشرة  (ٔ)
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قرار جملش هيئت كببر العلوبء يف هىضىع اإلجيبر 
 املٌتهي ببلتوليك

 (ٔ) هـ6/11/1411وتبريخ [ 191]فرار رقن 
 
 

 :, وبعد اٜنمد هلل وحده , والصالة والسالـ على من ال نه بعده , نبينا ١نمد وعلى آلو وصحبو     
 

فإف ٠نلس ىيئة كبار العلماء درس موضوع اإلجيار اٞننتهي بالتمليك يف دوراتو التاسعة واألربعٌن ,      
واٝنمسٌن , واٜنادية واٝنمسٌن , بناء على استفتاءات متعددة وردت إىل الرئاسة العامة إلدارات 

من ِقبل عدد من الباحثٌن , ويف دورتو  البحوث العلمية واإلفتاء , واطلع على البحوث اٞنعدة يف اٞنوضوع
ىػ , استأنف دراسة ىذا ٕٓٗٔ/ٓٔ/ٜٕالثانية واٝنمسٌن اٞننعقدة يف مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 

 :اٞنوضوع , وبعد البحث واٞنناقشة رأى اجمللس باألكثرية أف ىذا العقد  ًن جائز شرعاً ٞنا يأيت 
 واحدة  ًن مستقر على أحدمها ومها ٢نتلفاف يف اٜنكم أنو جامع بٌن عقدين على عٌن :أواًل      

متنافياف فيو , فالبيع يوج  انتقاؿ العٌن ّننافعها إىل اٞنشمي , وحينئٍذ ال يصو عقد اإلجارة على اٞنبيع 
؛ ألنو ملك للمشمي , واإلجارة توج  انتقاؿ منافع العٌن فقط إىل اٞنستأجر , واٞنبيع مضموف على 

ومنافعو , فتلفو عليو عينًا ومنفعة , فال يرجع بشيء منهما على البائع , والعٌن اٞنستأجرة  اٞنشمي بعينو
 .من ضماف مؤجرىا , فتلفها عليو عيناً ومنفعة , إال أف وصل من اٞنستأجر تعٍد أو تفريط

, يعده البائع أف األجرة تقدر سنويًا أو شهريًا ّنقدار مقسط يستويف بو قيمة اٞنعقود عليو  :ثانيًا      
إذا كانُ قيمة العٌن ال  وقع : أجرة من اجل أف يتوثق ُنقو حيث ال نكن للمشمي بيعو , مثاؿ ذلك 

عليها العقد ٙنسٌن ألف لاير , وأجرمهتا شهريًا ألف لاير حس  اٞنعتاد جعلُ األجرة ألفٌن , وىي يف 
 القسط األخًن مثاًل سحبُ منو اٜنقيقة قسط من الثمن حق تبلغ القيمة اٞنقدرة , فإف أعسر ب

______________ 
-ٖٕٚصػ ) اإلجـارة المنتـهية بالتمليك في ضـوء الفـقو اإلسالمينقل ىذا القرار خالد الػحايف يف كتابو  (ٔ)

ٕٚٗ.) 
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 .بناء على أنو استوىف اٞننفعة , وال خيفى ما يف ىذا من ال لم واإلٛناء إىل االستدانة إيفاء القسط األخًن
إف ىذا العقد وأمثالو أدى إىل تساىل الفقراء يف الديوف حق أصبو ذمم كثًن منهم مش ولة  :ثًا ثال     

 .منهكة , ورّنا يؤدي إىل إفالس بعض الدائنٌن ؛ لضياع حقوقهم يف ذمم الفقراء
 

ويرى اجمللس أف يسلك اٞنتعاقداف طريقًا صحيحًا وىو أف يبيع الشيء ويرىنو على ٖننو , ووتاط      
 .لنفسو باالحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة , و٥نو ذلك

 
 
 

 .واهلل اٞنوفق , وصلى اهلل على نبينا ١نمد وآلو وصحبو وسلم
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 :نختم ىذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لها ، وىي      

 

 :أكثر صور عقد التأجًن اٞننتهي بالتمليك انتشاراً وتداوالً ىي 

 .بالتمليك دوف دفع ٖنن سوى األقساط اإلجيارية , وىي صورة ٣ننوعة باطلةإجارة تنتهي  - أ

اقماف اإلجارة ببيع الشيء اٞنؤجر بثمن رمزي , أو حقيقي , فإف كاف الثمن رمزياً  -ب 
 .فالصورة  ًن صحيحة , وإف كاف حقيقياً فالصورة صحيحة

 

 .اقماف اإلجارة بوعد بالبيع , وىذه الصورة صحيحة  -ج
 

 .قماف اإلجارة بوعد باٟنبة , وىذه الصورة صحيحةا  - د
 

اقماف اإلجارة بوعد من اٞنؤجر للمستأجر بأف جيعل لو يف شاية مدة اإلجارة اٜنق يف   -ىػ
 :أحد ثالثة أمور 

 

 .ٕنلك السلعة مقابل ٖنن: األوؿ 
 

 .مد مدة اإلجارة: الثاين 
 

 .يحةوىذه الصورة صح,إعادة السلعة إىل اٞنؤجر: لثالث ا
 .جواز اشماط عقد يف عقد جائز وال بأس بو إال إذا كاف أحد العقدين قرضاً    -و

 .األصل يف الشروط اٜنل والصحة   -ز

 .جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل  -ح

 .جواز تعليق عقد اٟنبة على شرط مستقبل  -ط

 .الوعد ملـز , وجي  الوفاء بو  -ي
 .ال إذا جعلُ أجرة الزمن األوؿ ال جيوز وضع دفعة أوىل إ  -ؾ
إذا أتلف اٞنشمي السلعة بتعد أو بتفريط خًن بٌن سداد بقية األقساط , وبٌن ضماشا بقيمتها   -ؿ

 .حٌن التلف 

 انخــــاتـــــــمـــة
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للمستأجر اٜنق يف فسخ العقد بشرط أف يتلـز بدفع كامل األجرة عن اٞندة السابقة إلرجاع   -ـ
 .ة عليو باسم تعويض أو  ًنه السلعة , وال جيوز فرض أي مبالغ إضافي

 .ال يصو أف جيعل للبائع اٝنيار يف إشاء ىذا العقد    -ف

 .ال جيوز إلزاـ اٞنستأجر بإجراء عقد التأمٌن على السلعة  -س

 .إذا مات أحد اٞنتعاقدين أو فقد األىلية اٞنعتذة شرعا قاـ وارثو مقامو    -ع

 

 :أخيرًاو

وال بأس لو بقي ما سوى أنصح الشركات لتغيير اسم العقد 

 .ذلك علي حاله ليصبح اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع
 

 
 
 
 

 

العبملني ، والصالة والضالم  بدعىاًب أى احلود هلل ر وآخر
 على أشرف األًبيبء واملرصلني
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 الفهبرس العبهت

 
 

 :ويشتمل على 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس اآليات القرآنية. 

 فهرس األحاديث. 

 فهرس الموضوعات. 
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 فهرس املصبدر واملراجع
 
 

 :مصادر ىذا البحث ومراجعو بعد القرآن الكريم ىي      
 

, تأليف خالد بن عبد اهلل بن براؾ  اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقو اإلسالمي   -ٔ
 .ىػٕٔٗٔاٜنايف , الطبعة الثانية 

 

, اختارىا الشيخ عالء الدين أبو  يخ اإلسالم ابن تيميةاالختيارات الفقهية من فتاوى ش   -ٕ
اٜنسن علي بن ١نمد بن عباس البعلي الدمشقي , أشرؼ على تصحيحو الشيخ عبد الر٘نن 

 .حسن ١نمود , الناشر اٞنؤسسة السعيدية يف الرياض

 

 , للقاضي أيب وٍن زكريا األنصاري الشافعي , وهبامشو أسنى المطالب شرح روض الطالب   -ٖ
حاشية الشيخ أيب العباس بن أ٘ند الرملي الكبًن األنصاري , الناشر دار الكتاب اإلسالمي يف 

 .مصر

 

, لإلماـ أيب عبد اهلل ١نمد بن إدريس الشافعي , خرّج أحاديثو وعّلق عليو ١نمود  األم   -ٗ
 .ىػٖٔٗٔمطرجي , الناشر دار الكت  العلمية يف لبناف , الطبعة األوىل 

 

, للشيخ قاسم القونوي , ٓنقيق  ء في تعريف األلفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقها   -٘
جدة  –الناشر دار الوفاء للنشر والتوزيع يف السعودية  الدكتور أ٘ند بن عبد الرزاؽ الكبيسي ,

 .ىػٙٓٗٔ, الطبعة األوىل 

 

كاساين , لإلماـ عالء الدين أيب بكر ابن مسعود ال بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   -ٙ
 .ىػٕٓٗٔاٜننفي , ٓنقيق ١نمد خًن طعمو حله , الناشر دار اٞنعرفة يف لبناف , الطبعة األوىل 

 



 71 

, أليب الوليد ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند ابن رشد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   -ٚ
 .ىػٙٔٗٔالقرطه , ٓنقيق ماجد اٜنموي , الناشر دار ابن حـز يف لبناف , الطبعة األوىل 

 
 .ىػٗٔٗٔ, لشمس الدين السرخسي , الناشر دار اٞنعرفة يف لبناف , طُبع عاـ  المبسوط   -ٛ

 
, تأليف فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي اٜننفي ,  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   -ٜ

 .الناشر دار الكتاب اإلسالمي , الطبعة الثانية

 
 عبد اهلل ١نمد بن ١نمد اٜنطاب , ٓنقيق , لإلماـ أيب تحرير الكالم في مسائل االلتزام   -ٓٔ

عبد السالـ ١نمد الشريف , الناشر دار ال رب اإلسالمي يف لبناف , الطبعة األوىل 
 .ىػٗٓٗٔ

 

حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ عالء الدين محمد بن علي الحصكفي لمتن    -ٔٔ
حله , الناشر دار  للشيخ مشس الدين التمرتاشي , ٓنقيق عبد اجمليد طعمو تنوير األبصار

 .ىػٕٓٗٔاٞنعرفة يف لبناف , الطبعة األوىل 

 
, للعامل مشس الدين الشيخ ١نمد عرفة الدسوقي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   -ٕٔ

, أليب الذكات سيدي أ٘ند الدروير , وهبامشو الشرح اٞنذكور مع  الشرح الكبيرعلى 
 .شر دار الفكرتقريرات للمحقق سيدي الشيخ ١نمد عليش , النا

 
حملمد أمٌن الشهًن بابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،    -ٖٔ

دراسة وٓنقيق وتعليق الشيخ عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود , والشيخ علي ١نمد معوض , الناشر 
 .ىػٖٕٗٔدار عامل الكت  للطباعة والنشر والتوزيع يف اٞنملكة العربية السعودية , طُبع عاـ 

 

, لشهاب الدين أ٘ند بن إدريس القرايف , ٓنقيق األستاذ ١نمد بو خبزة , الناشر  الذخيرة   -ٗٔ
 .ـٜٜٗٔدار ال رب اإلسالمي يف لبناف , الطبعة األوىل 
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للشيخ منصور بن يونس البهويت , مراجعة وٓنقيق الروض المربع بشرح زاد المستقنع ،    -٘ٔ
اشر دار الكتاب العريب يف لبناف , الطبعة الثانية وتعليق  ١نمد عبد الر٘نن عوض , الن

 .ىػٙٓٗٔ

 
١نمد ناصر الدين األلباين , : حكم على أحاديثو وآثاره وعّلق عليو سنن أبي داود ،    -ٙٔ

 .الناشر مكتبة اٞنعارؼ للنشر والتوزيع يف الرياض , الطبعة األوىل

 

د بن عثماف الذىه , الناشر تصنيف اإلماـ مشس الدين ١نمد بن أ٘نسير أعالم النبالء ،    -ٚٔ
 .ىػٕٕٗٔمؤسسة الرسالة , الطبعة اٜنادية عشرة 

 

, حملمد ناصر الدين األلباين , الناشر مكتبة اٞنعارؼ للنشر والتوزيع  صحيح سنن الترمذي   -ٛٔ
 .ىػٕٕٗٔيف الرياض , الطبعة الثانية 

 

لثقافة اٛنامعية , طُبع توفيق حسن فرج , الناشر مؤسسة اعقد البيع والمقايضة للدكتور ،    -ٜٔ
 .ـٜ٘ٛٔعاـ 

 

 ,, تأليف  الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريعقد اإلجارة المنتهي بالتمليك    -ٕٓ
 ـٜٕٓٓ-ٖٓٗٔالطبعة الثانية 

 
, للدكتور جاؾ اٜنكيم , الناشر دار الفكر يف لبناف , طُبع عاـ  العقود الشائعة والمسماة   -ٕٔ

 .ـٜٓٚٔ

 
البن ٤نيم , شرح السيد أ٘ند بن ١نمد  األشباه والنظائرشرح كتاب  غمز عيون البصائر   -ٕٕ

 .ىػ٘ٓٗٔاٜنموي , الناشر دار الكت  العلمية يف لبناف , الطبعة األوىل , 

 
, حملمد عالف الصديقي , الناشر دار الفكر يف  الفتوحات الربانية على األذكار النووية   -ٖٕ

 .ىػٜٖٛٔلبناف , طُبع عاـ 
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ب الدين أيب العباس أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن الصنهاجي اٞنشهور , لشها الفروق   -ٕٗ

بالقرايف , وهبامشو الكتابٌن مهتذي  الفروؽ , والقواعد السنية يف األسرار الفقهية , الناشر دار 
 .عامل الكت 

 
, أليب إسحاؽ برىاف الدين إبراىيم بن ١نمد ابن مفلو , الناشر  المبدع في شرح المقنع   -ٕ٘

 .ىػٜٖٗٔاإلسالمي يف دمشق , طُبع عاـ  اٞنكت 

 
,  ٕٙ, السنة  ٜٕٗ, وال  تصدر يف اٞنملكة العربية السعودية , عدد  المجلة العربية   -ٕٙ

 .ىػٕٕٗٔعدد رج  

 
 .اٞننبثق عن من مة اٞنؤٕنر اإلسالمي مجلة مجمع الفقو اإلسالمي   -ٕٚ

 
ين بن شرؼ النووي , لإلماـ أيب زكريا ١نيي الد،  للشًنازيالمهذب  شرحالمجموع    -ٕٛ

 .ىػٖٕٗٔٓنقيق ١نمد ٤ني  اٞنطيعي , الناشر دار عامل الكت  للطباعة والنشر , طُبع عاـ 

 
, ٗنع وترتي  عبد الر٘نن بن ١نمد بن قاسم ,  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -ٜٕ

وساعده ابنو ١نمد , الناشر ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف , طُبع عاـ 
 .ىػ٘ٔٗٔ

 

, أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا , ٓنقيق وضبط عبد السالـ  معجم مقاييس اللغة   -ٖٓ
 .ىػ١ٕٔٗٓنمد ىاروف , الناشر دار اٛنيل يف لبناف , طُبع عاـ 

 
, ٞنوفق الدين أيب ١نمد عبد اهلل بن قدامة اٞنقدسي , ٓنقيق الدكتور عبد اهلل ابن  المغني   -ٖٔ

عبد الفتاح ١نمد اٜنلو , الناشر مطبعة ىجر للطباعة والنشر  عبد احملسن المكي , والدكتور
 .ىػٕٔٗٔوالتوزيع واإلعالف يف القاىرة , الطبعة الثانية 
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, شرح الشيخ ١نمد الشربيين اٝنطي  ,  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج   -ٕٖ
لماث العريب يف أليب زكريا وٍن بن شرؼ النووي , الناشر دار إحياء ا المنهاجعلى مب 

 .لبناف

 
, الشرح الكبير , ٞنوفق الدين أيب ١نمد عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة , و المقنع   -ٖٖ

اإلنصاف في لشمس الدين أيب الفرج عبد الر٘نن بن ١نمد بن أ٘ند بن قدامة اٞنقدسي , و
رداوي , , لعالء الدين أيب اٜنسن علي بن سليماف بن أ٘ند اٞن معرفة الراجح من الخالف

ٓنقيق عبد اهلل عبد احملسن المكي , الناشر مطبعة ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالف , 
 . ىػ٘ٔٗٔالطبعة األوىل 
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 فهرس اآليبث القرآًيت
 
 
 ٘ٔ..........................................   سورة الطالؽ( ٙ) {... َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم }

 ٘ .................... سورة المائدة( ٖ){ ... اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ... رَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة حُ }

 ٘...... ......................... سورة البقرة( ٕ٘ٚ) {... َوَأَحلَّ الّلُو اْلبَـْيَع ... الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا }

 ٘ٔ.. ............................... سورة القصص( ٕٚ - ٕٙ) {... ُىَما يَا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه قَاَلْت ِإْحَدا}

 ٙٔ .. سورة الكهف( ٚٚ) {... فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَنَقضَّ ... فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذا َأتـََيا َأْىَل قـَْريَة  }

 ٖٙ. ................. سورة التوبة( ٜٔ) {... َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيل  ... لَّْيَس َعَلى الضَُّعَفاء }

 ٖٚ... .................................. سورة اٞنؤمنوف( ٛ){ َوالَِّذيَن ُىْم أَلَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ }

 ٘ٔ ..... سورة البقرة( ٖٖٕ){ ...دتُّْم َأن َتْستَـْرِضُعوْا َأْواَلدَُكْم َوِإْن َأرَ ... َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ }

 ٖٚ  ......................................سورة اٞنائدة ( ٔ) {... يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد }

َنُكْم بِاْلَباِطِل  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكمْ }  ٘ ...................سورة النساء ( ٜٕ) {... بـَيـْ

 ٖٚ......................... سورة الصف ( ٖ - ٕ) {... يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلوَن }
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 فهرس األحبديث
 
 

 ٙٔ           ..............................    ......... «أحق ما أخذمت عليو أجراً كتاب اهلل  »

 ٚٔ,  ٙٔ     ....   .........وأبو بكر رجاًل من بين الديل  -صلى اهلل عليو وسلم  -استأجر النه 

 ٖٗ             .  .................... «إف قُتل زيد فجعفر , وإف قُتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة  »

 ٖٚ         ....        «, إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤٕنن خاف آية اٞننافق ثالث  »

 ٕٖ............                «الصلو جائز بٌن اٞنسلمٌن إال صلحاً حرـّ حالاًل , أو أحل حرماً  »

 ٙٔ              ..........................  «... ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة : قاؿ اهلل تعاىل  »

 ٕٖ,  ٖٓ,  ٜٕ........ ........................ «... ال ول سلف وبيع , وال شرطاف يف بيع  »

 ٖٓ,  ٜٕ..........................        عن بيعتٌن يف بيعة   -صلى اهلل عليو وسلم  -شى النه 
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 فهرس املىضىعبث
 2..... ..............................................................آية قرآنية 

 3............................... .......................................اإلهداء 

 4............................... ..................................شكر وتقدير 

 

 ٘................................................................................ المقدمة
 ٙ.............................................................................مشكلة البحث

 ٙ.........................................................أمهية موضوع البحث وسب  اختياره 
 ٚ..............................................................................خطة البحث 
 ٓٔ............................................................................منهج البحث 

 ٔٔ................................................................................. تمهيد

 ٕٔ...........................................................................تعريف الضابط

 ٕٔ.........................................................................الضابط يف الل ة 

 ٕٔ....................................................................الضابط يف االصطالح 

  ٖٔ......................................................................... تعريف اإلجارة
 ٖٔ..........................................................................اإلجارة يف الل ة 

 ٖٔ....................................................................اإلجارة يف االصطالح 
 ٗٔ....................................................................... تعريف التمليك
 ٗٔ.........................................................................التمليك يف الل ة 

 ٗٔ...................................................................التمليك يف االصطالح 
 ٘ٔ...................................................................... مشروعية اإلجارة

 ٘ٔ.....................................................األدلة على مشروعية اإلجارة من القرآف 
 ٙٔ......................................................األدلة على مشروعية اإلجارة من السنة 
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 ٚٔ..  ...............................................الدليل على مشروعية اإلجارة من اإلٗناع 
 ٛٔ .............................. ...................الدليل على مشروعية اإلجارة من القياس 

 ٕٓ ...................................................................... الفصل األول
 ٕٓ ................................................... تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك

 ٕٓ ..............................................تعريف اإلجارة اٞننتهية بالتمليك عند الفقهاء 
 ٕٓ ............................................مليك عند القانونيٌن تعريف اإلجارة اٞننتهية بالت

 ٕٔ........................... .......................... نشأة اإلجارة المنتهية بالتمليك
 ٕٔ.............................. .......................سب  نشأة اإلجارة اٞننتهية بالتمليك 

 ٕٔ ......................................................د اإلجارة اٞننتهية بالتمليك أٚناء عق
 ٕٔ ...............................................نشأة عقد اإلجارة اٞننتهية بالتمليك وتطوره 

 ٕٗ..... ............................................... صور اإلجارة المنتهية بالتمليك
 ٕٗ  .........................................................................الصورة األوىل 
 ٕٗ  .........................................................................الصورة الثانية 
 ٕ٘ ........... ..............................................................الصورة الثالثة 
 ٕ٘  .........................................................................الصورة الرابعة 

 ٕ٘  .......................................................................الصورة اٝنامسة 

 ٕٚ ...................................................................... الفصل الثاني
 ٕٛ............................. .................................. اشتراط عقد في عقد

 ٕٛ ........................................قد في عقد اختالف العلماء في مسألة اشتراط ع
 ٜٕ.............................. .............................................القوؿ األوؿ 

 ٜٕ .......................................................................أدلة القوؿ األوؿ 
 ٖٓ ............................................................................القوؿ الثاين 

 ٖٓ..... ...........................................................................المجيو 
 ٖٔ. ......................اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية

 ٖٔ..... ........................................حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد 
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 ٖٔ .............................................................................القوؿ األوؿ 
 ٖٔ .............................................................................القوؿ الثاين 

 ٖٔ ............................................................................القوؿ الثالث 
 ٕٖ .............................................................................القوؿ الرابع 

 ٕٖ ...........................................................................القوؿ اٝنامس 
 ٕٖ ................................عقود المعاوضات المالية حكم اشتراط أكثر من شرط في 

 ٕٖ.. ......................... «... ال يحل سلف وبيع  »اختالف العلماء في تفسير حديث 
 ٕٖ .............................................................................القوؿ األوؿ 
 ٖٖ.. ....................................... ...................................القوؿ الثاين 

 ٖٗ.... ............................................. تعليق عقد البيع على شرط مستقبل
 ٖٗ.... ........................ط مستقبل اختالف العلماء في مسألة تعليق عقد البيع على شر 

 ٖٗ.... .........................................................................القوؿ األوؿ 
 ٖٗ..... ...................................................................دليل القوؿ األوؿ 

 ٖٗ .............................................................................القوؿ الثاين 
 ٖٗ.. .......................................................................أدلة القوؿ الثاين 

 ٖ٘... ..............................................................................الراجو 
 ٖ٘ ................................................. تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل

 ٖ٘...... .....................مستقبل  اء في مسألة تعليق عقد الهبة على شرطاختالف العلم
 ٖ٘ .............................................................................القوؿ األوؿ 
 ٖ٘ .............................................................................القوؿ الثاين 

 ٖ٘ .................................................................................الراجو 
 ٖٙ..... .......................................................... حكم الوعد واإللزام بو

 ٖٙ..... ...................................اختالف العلماء في مسألة حكم الوعد واإللزام بو 
 ٖٙ .............................................................................القوؿ األوؿ 

 ٖٙ..... ...................................................................دليل القوؿ األوؿ 
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 ٖٙ.......................................  .....................................القوؿ الثاين 
 ٖٙ...........................................................................  القوؿ الثالث 

 ٖٙ......................................................................  دليل القوؿ الثالث 
 ٖٙ...............................................................  .............القوؿ الرابع 

 ٖٚ........................................................................  أدلة القوؿ الرابع 
 ٖٚ................................................................................   الراجو 

 ٖٛ......................................................................   الفصل الثالث
 ٓٗ..............................................   حكم صورة اإلجارة المنتهية بالتمليك

 ٓٗ.....  ......................................................تكييف ىذه الصورة يف القانوف 
  ٔٗ...................................................  تكييف ىذه الصورة يف الفقو اإلسالمي 

 ٖٗ..........................................   حكم صورة اإلجارة المقرونة ببيع السلعة
 ٖٗ.................  .........................اقتران اإلجارة ببيع الشيء المؤَجر بثمن رمزي 

 ٘ٗ.........................................  اقتران اإلجارة ببيع الشيء المؤَجر بثمن حقيقي 
 ٙٗ..........................................   حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالبيع

 ٛٗ ...................... ....................حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالهبة 
 حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة األجرة أو إعــادة 

 ٜٗ................................................  ......................السلعة لمالكها 
 ٓ٘.......   ...................................................... الفصل الرابع

 53  ....................................تمليكي باللتاجير المنتهالضوابط في عقد ا

 56 ..................... االتجاىات الفقهية في ضوابط عقد التاجير المنتهي بالتمليك

 ٙ٘...... .....................................................................األولاالتجاه 
   ٓ٘.. .........................................................................االتجاه الثاني

 ٜ٘ .......................................................................... الملحقات
 ر بـشأن موضـوع اإليجا( ٗ/ٕٔ) ٓٔٔقرار مجلس مجمع الفقو اإلسالمي رقم 

 ٓٙ..................  ............................. المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير
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 ٖٙ......  ....... قرار مجلس ىيئة كبار العلماء في موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك

 ٘ٙ.......................  ...................................................... الخاتمة

 ٛٙ....................................................................   الفهارس العامة
 ٜٙ......  .......................................................فهرس المصادر والمراجع 

 ٗٚ....  ............................................................فهرس اآليات القرآنية 
 ٘ٚ....  .................................................................فهرس األحاديث 

 ٙٚ   ..................................................................فهرس الموضوعات 
 


