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 مقدمةال
إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من 

و أشهد أال إله  سيئات أعمالنا،  من يهده اهلل فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، أما 

 :بعد 
حاجة المسلمين في الغرب لتملك العقارات لغرض السكنى أو لغرض  فإن

االستعماالت التجارية أو لغرض جعلها مسجدا أو مدرسة إسالمية أو غير ذلك من 
هي حاجة ماسة ، وبدونها يضعف المجتمع المسلم في الغرب  األغراض المشروعة ،

وتتبدد أموال المسلمين في اإليجارات بدون أن تؤول إلى ملكيات يتوارثها الجيل الناشئ 
من المسلمين ويكونون عرضة للطرد منها في أي وقت ، ولشدة هذه الحاجة وشعور  

أهل العلم بإباحة شراء  كثير من علماء المسلمين بوطأتها صدرت فتاوى من جمع من
العقارات في الغرب عن طريق التمويل الربوي مخرجين ذلك على مذهب اإلمام أبي 

حنيفة رحمه اهلل ومن وافقه ممن أباح الربا في دار الحرب ، بينما سعى فريق من 
المسلمين إليجاد مخرج من هذه األزمة عن طريق تأسيس شركات إسالمية بل وفروع 

ي داخل شركات غير إسالمية باألساس ، من أجل تمويل صفقات شراء للتمويل اإلسالم
العقارات ، وكانت اإلجارة المنتهية بالتمليك أحد الخيارات المتاحة لتكون بديال شرعيا 

حالال يغني المسلمين عن التعامالت الربوية ، غير أن تطبيق عقود اإلجارة المنتهية 
ج إلى دراسات شرعية لحلها وللتأكد من بالتملك في الغرب واجهته إشكاليات تحتا 

، وقد كتب في موضوع سالمة التطبيق وموافقته للمعايير الشرعية التي ينبغي أن تراعى 
مكتوبة في هذا اإلجارة المنتهية بالتمليك عدد من الباحثين وكان من أبرز البحوث ال

الشيخ  بحثخالد الحافي و الموضوع بحث الدكتور حسن علي الشاذلي وبحث الشيخ 
 .في إعداد هذا البحث  هذه البحوثاهلل ، وقد استفدت من  فهد الحسون وفقهم

نظم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة علمية كاملة ، وألهمية هذا الموضوع فقد 
، وقد  التمويل اإلسالمي لتمليك العقارات وضوع لملتغطية الجوانب الشرعية المختلفة 
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تحديدا فيما يتعلق مختصر يعة بأمريكا بإعداد بحث كلفت من قبل مجمع فقهاء الشر 
، وأسأل اهلل تعالى أن  عقود اإلجارة المنتهية بالتمليكالتحديات التي تعترض تطبيق ب

 . يعينني على القيام بما كلفت به على أتم وجه 
 : فصولأربعة و  مقدمةهذا وقد قسمت البحث إلى 

 وسبب الحاجة إليها بالتمليكتعريف اإلجارة المنتهية : الفصل األول 
 وأحكامها صور اإلجارة المنتهية بالتمليك: الفصل الثاني 
 هية بالتمليكتاإلشكاليات الشرعية في عقد اإلجارة المن: الفصل الثالث 
هية تموضوع اإلجارة المن فيمجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار : الفصل الرابع 

 بالتمليك

ثم الخاتمة أوردت فيها خالصة بأهم نتائج البحث ، ثم فهرس الموضوعات ،  ،
 .وأسأل اهلل تعالى أن يكتب لهذا البحث القبول ، وأن ينفع به المسلمين 

 :وكتب          

 منيسيالوليد بن إدريس بن عبد العزيز  
 منيسوتا  –منيابوليس 

 هـ1153ربيع الثاني  18
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 وسبب احلاجة إليها تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك: الفصل األول 

وفي االصطالح  وهو اجلزاء على العملمشتقة من األجر  :اإلجارة في اللغة 
عقد على منفعة معلومة مباحة من عني معينة ، أو موصوفة يف الذمة ، أو   :هي 

  على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة 
 عل الغري مالًكا للشيءجهو  :التمليك لغة واصطالحا  

 : تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك  
هي صورة مستحدثة من العقود فلذلك ال جند هلا تعريفا إال عند املتأخرين ، ومن 

عقد بني  :  "تعريفاهتا تعريف الشيخ خالد احلايف ، حيث قال يف تعريف هذا العقد 
طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر على 
أقساط خالل مدة حمددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر 

 .  1"قسط بعقد جديد

 :قال يف تعريف هذا العقد ف: الشيخ  فهد علي احلسون  وأما 

مة مدة معلومة ، يتبعه متليك العني على صفة خمصوصة متليك منفعة من عني معلو   
 .بعوض معلوم

 .هذا هو اإلجارة[ متليك منفعة من عني معلومة مدة معلومة: ]فقولنا  
 .   . "هذا هو البيع[ يتبعه متليك العني على صفة خمصوصة بعوض معلوم: ]وقولنا 

وعدم  التمويلوالسبب الذي يدعو المتعاقدين لّلجوء لهذه الصيغة من صيغ 
االقتصار على البيع فقط أو اإلجارة فقط هو أن املشرتي يف األساس جاء هاربا من 
اإلجارة اليت تضيع فيها مدخراته يف أجرة شهرية مث خيرج هو أو أوالده من بعده من 

                            
 06اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي خلالد احلايف ص  1
 15فهد احلسون ص  اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي 2
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 العقار ، فاملشرتي يريد الشراء ال االستئجار ، ويف نفس الوقت 
قائمة بصورة ما حىت وفاء املشرتي بالتزامه ، فإن البائع يريد أن تبقى ملكيته 

حبيث يكون له احلق يف منع املشرتي من نقل ملكية العقار لغريه  وأن يكون له احلق 
يف اسرتجاع العقار عند عدم الوفاء يف الوقت احملدد وأن يكون له احلق يف احلصول 

  على مقابل انتفاع املشرتي بالذات يف حالة عدم البيع
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 وأحكامها صور اإلجارة املنتهية بالتمليك: الفصل الثاني   

 :لإلجارة المنتهية بالتمليك صور عديدة يمكن إجمالها فيما يلي 
ُيمكِّن املستأجر من االنتفاع  ، ةجار أن يصاغ العقد على أنه عقد إ :الصورة األولى 

على أن ينتهي بتملك بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة ، 
مقابل ثمن يتمثل في المبالغ  –إذا رغب املستأجر يف ذلك  – الشيء المؤجر

أي  –هلذا الشيء املؤجر ، ويصبح املستأجر مالكاً  التي دفعت فعالً كأقساط إيجار
للشيء املؤجر تلقائيًا مبجرد سداد القسط األخري ، دون حاجة إىل إبرام  –ًا مشرتي

 .عقد جديد
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي وقد صدر قرار من 

باعتبار هذه الصورة من الصور املمنوعة غري اجلائزة ، حيث ورد يف القرار عند ذكر 
عقد إجارة ينتهي بتمليك العني املؤَجرة مقابل ما دفعه "ه الصور املمنوعة ما نص

املستأجر من أجرة خالل املدة احملددة دون إبرام عقد جديد ، حبيث تنقلب اإلجارة 
 اهـ" .يف هناية املدة بيعاً تلقائياً 

حتويلها إىل مثن للعني املؤَجرة وذلك ألن األقساط دفعت على أهنا أجرة فال يصح 
 بعقد الحق 

أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، ُيمكِّن املستأجر من االنتفاع  :الصورة الثانية 
ويكون عقد اإلجارة بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة ، 

مقابل ثمن مصحوبا بعقد بيع يفيد أن مستأجر العقار قد اشترى العقار المؤجر 
أو ، ن ال يتسلمه إال بعد انتهاء مدة اإلجارة لك، إما رمزي وإما حقيقي  معين

 .يف فسخ البيع خالل مدة اإلجارة مصحوبا بعقد بيع يفيد أن المْؤِجر له الخيار 
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي وقد صدر قرار من 

 القرار عند ذكر باعتبار هذه الصورة من الصور املمنوعة غري اجلائزة ، حيث ورد يف
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إجارة عني لشخص بأجر معلومة ، وملدة معلومة ، عقد  ":الصور املمنوعة ما نصه 
، أو  مع عقد بيع له معلق على سداد مجيع األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة

 . مضافة إىل وقت يف املستقبل
ويكون مؤجاًل إىل عقد إجارة حقيقي ، واقرتن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤَجر ، 

 اهـ" .أجل طويل حمدد هو آخر مدة عقد اإلجيار
ذهب الدكتور حسن الشاذيل  إىل اقرتاح صورة بديلة عن الصور احملرمة  ، وهذه      

أن يمصاغ عقد بيع يشرتط فيه عدم تصرف املشرتي يف الشيء املبيع : الصورة هي 
 بعد سداد مجيع الثمن ، وإال إال –معاوضة أو تربعًا  –بأي نوع من أنواع التصرف 

وما يمدفع من أقساط تكون أقساط مثن السلعة املنجمة ، فإذا وىف هبا .  انفسخ العقد
املشرتي أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا مل يوِف كان للبائع أخذ السلعة منه ، 
وأما ما دمفع من أقساط خالل املدة السابقة فيمكن معاجلتها من خالل خصم القيمة 
اإلجيارية احلقيقية من هذه األقساط اليت دفعها خالل هذه املدة ، مع إضافة تعويض 
مالئم عن األضرار اليت حلقت بالبائع نتيجة هذا اإلخالل وذكر أنه جيوز إجراء عقد 
بيع مع اشرتاط عدم نقل ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد مجيع الثمن املؤجل ، 

جواز بيع املالك للسلعة بشرط أال يتصرف فيها املشرتي ببيع  وأن املالكية ذهبوا إىل
   5. "وال هبة وال عتق حىت يعطي الثمن ، فهذا مبنزلة الرهن وكان الثمن مؤجالً 

ّكن املستأجر من االنتفاع  أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، :الصورة الثالثة  ُيم
يعد بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة ، على أن املؤجر 

إذا وىف املستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف املدة احملددة  – المستأجر وعدًا ملزماً 
 .يف هناية العقد على املستأجر مببلغ معني ببيع العين المؤجرة –

                            
 ه اإلسالمي ، الدورة اخلامسةانظر حبث الدكتور حسن الشاذيل يف جملة جممع الفق 3
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ّكن املستأجر من االنتفاع  :لرابعة الصورة ا أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، ُيم
يعد بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة ، على أن املؤجر 

إذا وىف املستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف املدة احملددة  – المستأجر وعدًا ملزماً 
 .ية العقد على املستأجريف هنا بهبة العين المؤجرة –

ّكن املستأجر مـن  :الصورة الخامسة  أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، ُيم
االنتفاع بالـعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة ، مع وعد ملزم 

 :من املؤًجر يف أن جيعل للمستأجر يف هناية مدة اإلجارة احلق يف ثالثة أمور 
كأقساط إجيار   –عة مقابل مثن يراعى يف حتديده املبالغ اليت سبق له دفعها متلك السل

مد  أو بأسعار السوق عند هناية العقد أو، وهذا الثمن حمدد عند بداية التعاقد ،  -
. إعادة األعيان املؤجرة إىل املؤسسة املالكة واملؤجرة هلا، أو  مدة اإلجارة لفرتة أخرى

جممع الفقه اإلسالمي والذي أوردت نصه يف آخر البحث والذي يظهر من قرار .  1"
جواز الصور الثالثة والرابعة واخلامسة حيث خلت هذه من ورود عقدين على عني 

 واحدة يف زمن واحد وهو ضابط املنع
 
 
 
 
 
 
 

 هية بالتمليكتاإلشكاليات الشرعية يف عقد اإلجارة املن: الفصل الثالث 
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لتمليك بصوره املختلفة على عدد من اإلشكاليات يشتمل عقد اإلجارة املنتهية با
الشرعية أو التحديات اليت تواجه تطبيقه هي اليت أدت إىل إفتاء كثري من املفتني 

 :بتحرمي بعض صوره وُيكن تلخيص اإلشكاليات فيما يلي 
 اشتراط عقد في عقد: اإلشكالية األولى 

، وهذا القول هو املشهور ذهب مجهور العلماء إىل منع اشرتاط عقد يف عقد      
: عبد اهلل بن عمرو مرفوعا  ، واستدلوا حبديث (1)   3. "املعتمد يف املذاهب األربعة 

ال حيل سلف وبيع ، وال شرطان يف بيع ، وال ربح ما مل يضمن ، وال بيع ما لـيس »
وحبديث أيب هريرة  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  هنى عن بيعتني يف     . " «عندك
 .، وفسروا احلديث بأن املراد به اشرتاط عقد يف عقد    . "بيعة 

ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه إىل جواز اشرتاط عقد يف عقد إال إذا كان و 
اإلجارة والقرض أحدمها معاوضة واآلخر تربع كاجلمع بني البيع والقرض ، أو بني 

لكونه يف هذه احلالة حتايال على الربا واستدلوا بأن األصل يف املعامالت والشروط 
    8. . "احلل والصحة ، وفسروا حديث النهي عن بيعتني يف بيعة بأنه بيع العينة

 معاوضةاشتراط شرط أو أكثر في عقد : اإلشكالية الثانية 
 :غالبا على الشروط اآلتية يشتمل عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك 

 .صيانة واحلفظ والتأمنيالأن يتحمل املستأجر نفقات  -
أال يتصرف املؤجر يف هذه السلعة طوال مدة اإلجارة املتفق عليها بأي تصرف  -

                            
، واجملمـوع شرح ( 3/00)وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،( 13/10)انظر املبسوط  5

 (.2/318)، الروض املربع  ( 2/236)املهذب 
 وصححه األلباين( 2188)، ابن ماجه ( 4036)، النسائي ( 1234)الرتمذي  0
 وصححه األلباين( 4032)النسائي ، ( 51 1)، الترمذي ( 3401)أبو داود  7
 (.22/02)سالم ابن تيمية انظر جمموع فتاوى شيخ اإل 8



 وليد املنيسي. د   تطبيق عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك عرتضالتحديات اليت ت
11 

 .يضر مبصلحة املستأجر ، أو خيرج السلعة من حتت يده

تفق عليها يف أن يبيع املؤِجر الشيء املؤَجر على املستأجر إذا وىف باألقساط امل -
    . " املدة احملددة هلذه اإلجارة 

  :بشرط واحد  عقد معاوضةاقتران فأما      

ذهب احلنفية إىل أن الشرط ال يكون صحيحا إال إذا كان يقتضيه العقد ويالئمه ف
وإال كان شرطا فاسدا وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل  ويكون العرف جاريا به

أن الشرط صحيح إال إذا أفضى إىل حمظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد ، وزاد 
 .    1. "الشافعية أو كان شرطا ال غرض فيه 

مث من جهة التطبيق على الشروط املذكورة فمن الفقهاء من يرى أن بعض هذه 
 ى العقد أو يفضي إىل حمظور فيمنعه ألجل ذلك الشروط خيالف مقتض

 :اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية وأما 
 .«ال حيل سلف وبيع ، وال شرطان يف بيع  »مر بنا حديث ف

ذهب اجلمهور إىل أن املراد به الرتدد بني النقد والنسيئة يف صيغة واحدة ، كأن وقد 
بعتك بكذا نقدًا وبكذا نسيئة ، فيقبل اآلخر على اإلهبام من غري أن حيدد  :يقول 

وذهب اإلمام أمحد إىل حترمي اشرتاط أكثر من شرط واحد يف  أي الصفقتني قـََبل
ظاهر كالم أمحد أنه مىت شرط يف العقد شرطني   :القاضيابن قدامة قال وقال العقد 

حة العقد أو لغري مصلحته أخذا من أو فاسدين ملصل  ، بطل سواء كانا صحيحني
، مث نقل ابن قدامة عن مجاعة من أئمة احلنابلة فسروا كالم اإلمام   ظاهر احلديث

أمحد بأن املراد به اشرتاط شرطني فاسدين أو ليسا من مصلحة العقد ، أما اشرتاط 

                            
 46فهد احلسون ص  اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي 2

واملغين البن  (2/33)مغين احملتاج للخطيب و ( 283-7/282)حاشية ابن عابدين  16
 (8/256).قدامة



 وليد املنيسي. د   تطبيق عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك عرتضالتحديات اليت ت
12 

    11. " شرطني صحيحني أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد

 تعليق عقد البيع على شرط مستقبل: اإلشكالية الثالثة 
 أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غري جائز ،  ذهب الجمهور إلى

بأن هذا الشرط خيالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية ، : وعللوا قوهلم 
وأال يكون معلقاً، وذهب  شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن تعليق عقد البيع على شرط 

إن قمتل زيد فجعفر ، وإن قمتل جعفر  »: ئز وصحيح واستدل حبديثمستقبل جا
، ففيه تعليق عقد الوالية على أمر مستقبل ، كما أن     1. " «فعبد اهلل بن رواحة 

    15. " .األصل يف الشروط يف العقود اإلباحة والصحة
 تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل: اإلشكالية الرابعة 

جواز تعليق عقد اهلبة على شرط مستقبل ألن األصل يف  ذهب اجلمهور إىل عدم
العقود أن تكون منجزة ، وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن تعليق عقد اهلبة 
على شرط مستقبل جائز وال بأس به ، ألنه جيوز عنده تعليق عقد البيع على شرط 

من عقود  مستقبل ، فجوازه يف اهلبة من باب أوىل ؛ ألن عقود التربعات أوسع
    11. " .املعاوضات

 الوعد الملزم: اإلشكالية الخامسة 

ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن الوفاء بالوعد مستحب ديانة ألنه تفضل وإحسان ،  

                            
 (8/256)املغين البن قدامة  11
 (.4201)البخاري  12
 (.270صـ)اإلسالم ابن تيمية لعلي البعلي االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ  13
أسىن املطالب ( 0/184)الكاساين بدائع الصنائع  (8/256)املغين البن قدامة  14

(2/472.) 
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وذهب  13. "  {َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيل  }: وغري ملزم قضاء ، لقوله تعاىل 
إن كان معلقاً على شرط ، وذهب املالكية إىل أن  أن الوعد جيب الوفاء به احلنفية إىل

واستدلوا  ه نتيجة للوعد ،ودخل املوعود في الوعد جيب الوفاء به إذا كان على سبب ،
حبديث ال ضرر وال ضرار ، وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن الوعد جيب الوفاء 

دث كذب ، وإذا وعد آية املنافق ثالث ، إذا ح »، ملا ورد يف األحاديث   1. " به 
  1. " «أخلف ، وإذا أؤمتن خان 

وإذا أخذنا مبا ذهب إليه املالكية وابن تيمية احنلت هذه اإلشكالية ، ووجدنا رخصة 
 .يف التعامل هبذه العقود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 21سورة التوبة  15
، والفروق ( 155-154صـ )حترير الكالم على مسائل االلتزام للحطاب  10

 (.331صـ)ة االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي(.4/25)
 (52)، مسلم ( 33)البخاري  17
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 (11/4) 111قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم :  رابعالفصل ال  

 بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك 

بشأن موضوع اإليجار  (1/ 1)  11قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي رقم 
 المنتهي بالتمليك 

النبيني ، وعلى احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت     
بثق عن منظمة املؤمتر إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املن،  آله وصحبه أمجعني

 25اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة بالرياض يف اململكة العربيـة السعودية ، من 
 (.2666سبتمرب  28-23)هـ 1421هـ إىل غـرة رجب 1421مجادى اآلخرة 

اإلجيار )بعد اطالعه على األحباث على املقدمة إىل اجملمع خبصوص موضوع      
، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حول ( لتأجرياملنتهي بالتمليك ، وصكوك ا

 : املوضوع مبشاركة أعضاء اجملمع وخربائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي 
 :اإلجيار املنتهي بالتمليك  -

 : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي : أوالً      
يف وقت واحد على عني واحدة يف  أن يرد عقدان خمتلفان ، :ضابط المنع -  أ

 .زمن واحد
 :ضابط الجواز  -ب
وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهما عن اآلخر زماناً ، حبيث يكون إبرام - 1

عقد البيع بعد عقد اإلجارة ، أو وجود وعد بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة ، واخليار 
 .يوازي الوعد يف األحكام

 .، وليست ساترة للبيع أن تكون اإلجارة فعلية- 2
أن يكون ضمان العني املؤَجرة على املالك ال على املستأجر ، وبذلك يتحمل - 3

املستأجر ما يلحق العني من غري ناشئ من تعد املستأجر أو تفريطه ، وال يملزم 
 .املستأجر بشيء إذا فاتت املنفعة
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التأمني تعاونياً إذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤَجرة فيجب أن يكون - 4
 .إسالمياً ، ال جتارياً ، ويتحمله املالك املؤِجر ، وليس املستأجر

جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة - 5
 .اإلجارة ، وأحكام البيع عند متلك العني

ر طول مدة تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤِجر ، ال على املستأج- 0
 .اإلجارة
 :عقد الممنوعة المن صور : ثانياً      

عقد إجارة ينتهي بتمليك العني املؤَجرة مقابل ما دفعه املستأجر من أجرة خالل -1
 .املدة احملددة دون إبرام عقد جديد ، حبيث تنقلب اإلجارة يف هناية املدة بيعاً تلقائياً 

وملدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على  إجارة عني لشخص بأجر معلومة ،-2
سداد مجيع األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة ، أو مضافة إىل وقت يف 

 .املستقبل
عقد إجارة حقيقي ، واقرتن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤَجر ، ويكون مؤجاًل -3

 .إىل أجل طويل حمدد هو آخر مدة عقد اإلجيار
ه الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار وهذا ما تضمنت     

 .العلماء باململكة العربية السعودية
 :من صور العقد الجائزة : ثالثاً      

عقد إجارة ُيّكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤَجرة مقابل أجرة معلومة ، يف - 1
ر معلقاً على سداد كامل األجرة مدة معلومة ، واقرتن به عقد هبة العني للمستأج

وذلك وفق ما جاء  –وذلك بعقد مستقل ، أو وعد باهلبة بعد سداد كامل األجرة 
 .يف دورته الثالثة 13/1/3يف قرار اجملمع بالنسبة للهبة رقم 

عقد إجيار مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع - 2
خالل املدة يف شراء العني املأجورة بسعر السوق عند  األقساط اإلجيارية املستحقة
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 .يف دورته اخلامسة( 0/5) 44وذلك وفق قرار اجملمع رقم  –انتهاء مدة األجرة 
عقد إجارة ُيّكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤَجرة مقابل أجرة معلومة يف - 3

 مدة معلومة ،
بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه واقرتن به وعد ببيع العني املؤَجرة للمستأجر  

 .الطرفان
عقد إجيار ُيّكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤَجرة مقابل أجرة معلومة يف - 4

مدة معلومة ، ويعطي املؤِجر للمستأجر حق اخليار يف متليك العني املؤَجرة يف أي 
وذلك وفق قرار  –وقت يشاء ، على أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق 

 .، أو حسب االتفاق يف وقته( 0/5) 44اجملمع السابق رقم 

اليت تعرتض تطبيق عقود اإلجارة  تيسر مجعه يف موضوع التحدياتهذا آخر ما 
، سائال اهلل عز وجل أن ينفع به ، وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل وسلم املنتهية بالتمليك 

 .على حممد ، واحلمد هلل رب العاملني 
 :وكتب 

 . وليد بن إدريس املنيسي 
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