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التمويل عن طريق " اإليجار المنتهي بالتمليك " قراءة نقدية 
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  الملخص :

لبحث حماولة لقراءٍة نقدية فقهية؛ لعقد اإلجيـار املنتهـي بالتمليـك َوفْـق النظـام هذا ا

ـَنظِّم السـعودي باملرسـوم امللكـي رقـم (م/
ُ
) بتـاريخ ٤٨اخلاص �ذا العقـد؛ الـذي أصـدره امل

هـــ. وقــد اشــتمل هــذا البحــث علــى متهيــٍد ومبحثــني، تكلمــُت يف التمهيــد ١٣/٨/١٤٣٣

التمليك، وصوره، وتاريخ نشأة التمويل من خالل التـأجري، على تعريف اإلجيار املنتهي ب

واألســـباب الداعيـــة إلجـــراء هـــذا النـــوع مـــن العقـــود. ُمث يف املبحـــث األول تكلمـــُت عـــن 

ــدُت فيــه لقــراءة نقديــة فقهيــة  اإلشــكاالت الشــرعية علــى نظــام "التــأجري التمــويلي"، وَمهَّ

مبوضـوع "اإلجيـار املنتهـي بالتمليـك"، لفتاوى، وقرارات ا�ـامع واهليئـات الشـرعية اخلاصـة 

َوْفــق مــا توصــل  –مث أتبعــُت ذلــك باحملــاذير الفقهيــة يف هــذا العقــد، وَمتثَّلــُت تلــك احملــاذير

يف التحايــــل علــــى الربــــا، وحصــــول الغــــرر، واشــــتمال عقــــد "اإلجيــــار املنتهــــي  -إليــــه رأيــــي

. مث تكلمـُت يف بالتمليك" على الوعد، واخـتالف َقْصـد أطـراف التعاقـد عـن لفـظ العقـد

املبحث الثاين عن اإلشكاالت التطبيقية الواردة على نظـام "التـأجري التمـويلي"، وَضـمَّنته 

السمات العامة لنزاعات عقود "اإلجيار املنتهـي بالتمليـك" يف سـاحة القضـاء السـعودي، 

مث الكـــالم علـــى فســـخ العقـــد لعجـــز املســـتأجر عـــن َدْفـــع األقســـاط. ُمثَّ أتبعـــُت ذلـــك كلـــه 

  امتة للبحث وفيها أهم النتائج، وفهرس املوضوعات واملراجع.خب

  اإلجيار التمويلي.  -التملـيك  -اإليـجـار  -: الـتمويل  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This research is an attempt to read a fiqh critique of 
the lease contract ending with ownership in 
accordance with the system for this contract, which 
was issued by the Saudi organizer by Royal Decree 
No. (M / 48) dated 8/8/1433 AH. This research 
included a preliminary and two studies, I spoke in the 
introduction on the definition of lease ending in 
ownership, its images, the date of the origination of 
financing through leasing, and the reasons for making 
this type of contract. Then, in the first topic, I talked 
about the legal problems on the "financial leasing" 
system, and I paved the way for reading jurisprudential 
critical reviews of fatwas, decisions of councils and 
legal bodies on the subject of "lease ending in 
ownership", and then I followed that with the 
doctrinal caveats in this contract, and I represented 
those caveats - which The mechanism of my opinion 
- regarding circumvention of usury, the occurrence of 
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deceit, the inclusion of a “lease-to-own lease” 
contract on the promise, and the difference in intent of 
the contracting parties to differ from the term. Then I 
talked about in the second topic about the application 
problems mentioned in the system of "financial 
leasing", and included in it the general features of the 
disputes of "lease-to-own ownership" contracts in the 
Saudi Judiciary Square, and then spoke about breaking 
the contract because the tenant was unable to pay the 
installments. Then I followed all of this with a 
conclusion to the research, which contained the most 
important results, index of topics and references. 

Keywords: Finance - lease - Ownership - Financing 
lease. 
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ِحيمِ  بِْسمِ  ْمحَِن الرَّ  اهللاَِّ الرَّ

اُ  

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد..

ــل للمحتــاج ســد  فــإنَّ الهیئــات المالیــة اإلســالمیة لهــا عــدة طرائــق شــرعیة َتْكُف

حاجتــه وتحقیــق مــراده إذا كــان عینی�ــا؛ كــأن یحتــاج آالت لمصــنعه أو بیتًــا للســكنى 

  ن طریق المضاربة أو المرابحة ونحوهما من العقود الجائزة.ونحو ذلك، وذلك ع

َظّنـــًا منهـــا أنَّ ذلـــك لكـــن لجـــأت تلـــك الهیئـــات لعـــدة صـــور لمعـــامالت حدیثـــة 

ُیَخلِّصــها مــن المعــامالت المحرمــة التــي تشــتمل علــى الربــا، فأوقعــت تلــك الهیئــات 

  نفسها بهذا التعامل في المحاذیر الشرعیة التي َفرَّت منها.

، والــذي »عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك«لــك المعــامالت الحدیثــة: ومــن ت

ــــُمَنظِّم الســـعودي نظاًمـــا خاصـــًا صـــادرًا بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م/ ) ٤٨َأْفـــَرد لـــه ال

  هـ.١٣/٨/١٤٣٣بتاریخ 

ومــن قــد َكثُــرت فیــه الدراســات المعاصــرة؛  -مــن الناحیــة الفقهیــة -وهــذا العقــد

  تلك الدراسات ما یلي:

، المشـاركة المنتهیـة بالتملیـك والبیـع إبـراهیم محمد سـمیردكتور/ دراسة الـ .١

بطریق التأجیر في المؤسسات والبنوك اإلسالمیة بـین النظریـة والتطبیـق، 

هـــ، ١٤٠٤، ذو القعــدة ٣٧بحــث منشــور بمجلــة البنــوك اإلســالمیة، العــدد 

ابن بیه، عبداهللا: اإلیجار الذي ینتهي بالتملیـك، بحـث .م١٩٨٤أغسطس 

بمجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، العــدد الخــامس، الــدورة الخامســة،  منشــور

 .م١٩٨٨ه، ١٤٠٩الكویت، سنة 
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ــراهیم الدســوقياألســتاذ الــدكتور/ دراســة  .٢ ــل إب ــو اللی : اإلیجــار المنتهــي أب

بالتملیــك فــي القــانون الوضــعي والفقــه اإلســالمي، ضــمن أعمــال المــؤتمر 

نون، جامعـــة اإلمـــارات العلمـــي الســـنوي الرابـــع عشـــر، كلیـــة الشـــریعة والقـــا

العربیـــة المتحـــدة، بعنـــوان: "المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة: معـــالم الواقـــع 

-١٥هــ، الموافـق: ١٤٢٦ربیع اآلخـر  ٩-٧وآفاق المستقبل"، في الفترة: 

  م٢٠٠٥مایو  ١٧

: اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك، بحــث الشــاذلي األســتاذ الدكتور/حســندراســة  .٣

المي، وهــــو فــــي األصــــل بحــــث مقــــدَّم منشــــور بمجلــــة مجمــــع الفقــــه اإلســــ

جمادى اآلخـرة  ٢٥للمجمع في دورته الثانیة عشرة المنعقدة بالریاض من 

 م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١

ـــــك والصـــــور دراســـــة  .٤ ـــــأجیر المنتهـــــي بالتملی ـــــد اهللا محمـــــد: ت ـــــدكتور/ عب ال

مي، بحــث مقــدَّم المشــروعة فیــه، بحــث منشــور بمجلــة مجمــع الفقــه اإلســال

جمادى اآلخـرة  ٢٥للمجمع في دورته الثانیة عشرة المنعقدة بالریاض من 

  م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١

: عقــد اإلجــارة المنتهیــة بالتملیــك، الرشــیدي محمــد عبــد اهللا بریكــاندراســة  .٥

لقـــــانون دراســــة مقارنــــة مـــــع الشــــریعة اإلســــالمیة، رســـــالة ماجســــتیر فــــي ا

 م٢٠١٠، ٢٠٠٩الخاص، جامعة الشرق األوسط، كلیة الحقوق، سنة

عقیل مجید كاظم السعدي: عقد اإلیجار التمویلي "اللیسنج"، بحـث دراسة  .٦

 م٢٠٠٩منشور بمجلة أهل البیت، العراق، العدد الثامن، یونیو 

علــي أبــو الفــتح أحمــد شــتا، المحاســبة فــي عقــود اإلجــارة المنتهیــة دراســة  .٧

، ط. البنـــــك اإلســـــالمي للتنمیـــــة، جـــــدة، الطبعـــــة األولـــــى، ســـــنة بالتملیـــــك

  م.٢٠٠٣
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الدكتور/ عبد العزیز بن علي الغامدي: اإلیجار المنتهي بالتملیك، دراسة  .٨

دراســـة تأصـــیلیة شـــرعیة، بحـــث منشـــور بمجلـــة جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن 

  هـ.١٤٢٧، محرم ٥٣سعود اإلسالمیة، العدد 

: اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك، بحـــث ســـعود بـــن عبـــد اهللا الفنیســـاندراســـة  .٩

، شـوال ٤٨، ع١٢منشور بمجلة البحوث الفقهیـة المعاصـرة، السـعودیة، م

  م.٢٠٠١هـ، ینایر ١٤٢١

قحـــــف: اإلجـــــارة المنتهیـــــة بالتملیـــــك وصـــــكوك  الـــــدكتور/ منـــــذردراســـــة  .١٠

األعیــان المــؤجرة، بحــث ُمقــدَّم فــي دورة مجمــع الفقــه اإلســالمي، الــدولي، 

هـــ ١٤٢١جمــادى اآلخــرة  ٢٥ة المنعقــدة بالریــاض مــن الــدورة الثانیــة عشــر 

  م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١إلى غرة رجب 

الـــدین القـــرة داغـــي، اإلجـــارة وتطبیقاتهــــا  يالـــدكتور/ علـــي محیـــدراســـة  .١١

دراســــة تطبیقیــــة مقارنــــة، بحــــث منشــــور بمجلــــة مجمــــع الفقـــــه  المعاصــــرة

 .م٢٠٠٠رة، سنة اإلسالمي، العدد الثاني عشر، السنة الثانیة عش

فإنهـــا اعتنـــت بـــذكر وصـــٍف لهـــذا العقـــد،  لكـــن هـــذه الدراســـات علـــى كثرتهـــا

یتلخص في والكالم على مدى مشروعیته؛ والجدید في هذه الدراسة التي أقوم بهـا 

  نقطتین:

فــي هــذا العقــد، وٕایجــاد صــورة لــه خالیــة  المحــاذیر الشــرعیةتعــداد  األولــى: - 

  من تلك المحاذیر.

ــة: -  لــة مــن القضــایا التــي حكــم بهــا القضــاء الســعودي فیمــا بیــان جم الثانی

  ، وتنفید رأي القضاء بخصوصها.یخص عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك

 التمویـل عـن طریـق "اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك": «ُت هـذا البحـثوقد أسمی

  قراءة نقدیة 
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  ».فقهیة لنظام "اإلیجار التمویلي" السعودي

  ما یلي:وقسَّمته إلى 

  :ما یليویشتمل على ؛ التمهید

  تعریف اإلیجار المنتهي بالتملیك.  :أوًال 

  صور اإلیجار المنتهي بالتملیك. :اثانیً 

  تاریخ نشأة التمویل من خالل التأجیر. :اثالثً 

  األسباب الداعیة إلجراء هذا النوع من العقود.  :ارابعً 

  وفیـه تمهیـد،  على نظام "التأجیر التمویلي"، الشرعیة: اإلشكاالت المبحث األول

  :وأربعة مطالب

ــــد: ــــدي وفیــــه اســــتعراض التمهی ــــات الشــــرعیة  نق ــــاوى وقــــرارات المجــــامع والهیئ لفت

  الخاصة بموضوع "اإلیجار المنتهي بالتملیك".

  التحایل على الربا. األول: المطلب

  حصول الغرر في عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك. الثاني: المطلب

  اإلیجار المنتهي بالتملیك" على الوعد. اشتمال عقد " الثالث: المطلب

  اختالف َقْصد أطراف التعاقد عن لفظ العقد.  الرابع: المطلب

ــواردة علــى نظــام "التــأجیر التمــویلي"، المبحــث  ــة ال ــاني: اإلشــكاالت التطبیقی الث

  ویشتمل على مطلبین:

الســمات العامــة لنزاعــات عقــود "اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك"  األول: المطلــب

  فرعین: ویشتمل على ساحة القضاء السعودي، في



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥١٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

حصول التعارض بین الجانبین التشریعي والقضائي حیال عقد  :الفرع األول

  اإلیجار المنتهي بالتملیك.

تســبیب الحكــم القضــائي فــي نزاعــات عقــود اإلیجــار المنتهــي  :الفــرع الثــاني

  ما یلي:ویشتمل على بالتملیك.  

 المستأجر عن َدْفع األقساط. فسخ العقد لعجز الثاني: المطلب

ـــمَّ أتبعـــُت  فهـــرس الموضـــوعات خاتمـــة للبحـــث وفیهـــا أهـــم النتـــائج، و ذلـــك بُث

  والمراجع.

  واَهللا تعالى أسأُل القبول والتوفيق

  وَصلَّى اهللا وَسلَّم وبارك على عبده ونبيه محمد،،،



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥١٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  التمهيد
   :تعریف اإلیجار المنتهي بالتملیكأوًال: 

بالتملیك ُیْطَلق علیه عدة إطالقات؛ فیطلق علیـه البیـع  عقد اإلیجار المنتهي

  اإلیجاري؛ وذلك ألنَّ الهدف منه لیس اإلیجار وال البیع فقط؛ بل المراد هما مًعا.

ویطلـــق علیـــه أیًضـــا: اإلیجـــار الســـاتر للبیـــع، وذلـــك ألن حقیقتـــه فـــي بدایــــة 

  لبیع.خفي صورته الحقیقیة وهي اظهوره التحایل بجعل العقد إیجاًرا لیُ 

ویطلــق علیــه أیًضــا: اإلیجــار الــذي ینقلــب بیعــًا؛ وذلــك ألن هــذ العقــد ینقلــب 

  بیعًا في نهایة مدة اإلیجار.

ویطلــق علیــه أیضــًا: اإلجــارة التمویلیــة؛ وذلــك ألنَّ هنــاك مــن ُیــْدِخل فــي هــذا 

العقـــد طرًفـــا ثالثًـــا بـــین طرفـــي العقـــد األصـــلیین، وهـــي صـــورة عقـــد (عقـــد اللیســـنج: 

""leasing Contract.(  

ویطلـق علیـه: اإلیجـار المقتـرن بوعـد بـالبیع؛ وواضـح أیًضـا أن هـذه التسـمیة 

  .)١(تعتمد على ما في هذا العقد من وعد بالبیع قبل إنشاء عقد اإلیجار

و"اإلیجار المنتهي بالتملیك" هو: تطبیق خاص لعقد اإلیجار أو اإلجارة فـي 

ملكیـة المـال المـأجور إلـى المسـتأجر؛ الفقه اإلسالمي، ویتمیز بأنَّه ینتهـي بانتقـال 

                                                           

يك، دراسة ) راجع: مسك، األستاذ الدكتور/ عبد العزيز فتحي عبد الرمحن: اإلجيار املنتهي بالتمل(١

م، وعلي أبو ٢٠٠٦، سنة ٤٨١، ع ٩٧، جملة مصر املعاصرة، القاهرة، م٩٨فقهية مقارنة، ص

، ط. البنــك اإلســالمي ٢١الفــتح أمحــد شــتا ، احملاســبة يف عقــود اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، ص

م، ودنيــــــا، الــــــدكتور/ شــــــوقي، اإلجــــــارة املنتهيــــــة ٢٠٠٣للتنميــــــة، جــــــدة، الطبعــــــة األوىل، ســــــنة 

، حبــــث ُمقــــدَّم يف دورة جممــــع الفقــــه اإلســــالمي، الــــدويل، الــــدورة الثانيــــة عشــــرة ٧مليــــك،صبالت

 ٢٨-٢٣هــ، املوافـق ١٤٢١هــ إىل غـرة رجـب ١٤٢١مجـادى اآلخـرة  ٢٥املنعقدة بالريـاض مـن 

  م. ٢٠٠٠سبتمرب 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥١٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

فیصبح مالًكا له في مقابل مبـالغ اإلیجـار التـي قـام بسـدادها للمـؤجر والتـي تعـادل 

ر، وٕاذا لم تعادلها قام المستأجر بتكملتها   . )١(عادة قیمة الشيء المؤجَّ

وقــد َعـــرَّف الــــُمَنظِّم الســعودي هـــذا العقـــد مـــن خــالل نظـــام التـــأجیر التمـــویلي 

هـ؛ وذلك فـي الفصـل ١٣/٨/١٤٣٣) بتاریخ ٤٨بالمرسوم الملكي رقم (م/الصادر 

  األول في المادة الثانیة من هذا النظام؛ حیث َنصَّ على أنه:

ر فیه بإیجار أصول ثابتة-١«  ،ُیَعدُّ عقدًا إیجارًیا تمویلیًا كل عقد یقوم المؤجِّ

لهـــا، أو قـــادًرا أو حقـــوق معنویـــة بصـــفته مالًكـــا  ،أو خـــدمات ،أو منقولـــة أو منـــافع

ر علیهــا ألجـــل تأجیرهــا علــى الغیـــر  ،علــى إقامتهــا وذلــك إذا كـــان حصــول المــؤجِّ

  على سبیل االحتراف، وتوضح الالئحة ذلك.

دون إخــالل بأحكــام تملــك العقــار لغیــر الســعودیین؛ یجــوز انتقــال ملكیــة -٢

ـا بشـرط ُیَعلِّـق رة للمسـتأجر وفًقـا ألحكـام هـذا العقـد، إمَّ التَّملُّـك علـى  األصول المؤجَّ

ســداد دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع مبلــغ محــدد، أو بوعــد بــالبیع بــثمن رمــزي، أو 

  ».بثمن ُیتفق علیه في العقد، أو بقیمة األصل وقت إبرام العقد، أو بالهبة

فالنظـــام الســـعودي َیـــُنصُّ علـــى َأنَّ اإلیجـــار التمـــویلي هـــو عقـــد  وعلـــى ذلـــك:

ر إلـى المسـتأجر فـي إجارة یتضمَّن التزامًا من المؤجِّ  ر بانتقال ملكیة الشيء المؤجَّ

ر للمســتأجر للشــيء  نهایــة مــدة اإلیجــار، وذلــك إمــا علــى ســبیل الهبــة مــن المــؤجِّ

                                                           

انون ) راجـــع: أبـــو الليـــل، األســـتاذ الـــدكتور/ إبـــراهيم الدســـوقي: اإلجيـــار املنتهـــي بالتمليـــك يف القـــ(١

، ضمن أعمـال املـؤمتر العلمـي السـنوي الرابـع عشـر، كليـة ١١٣٦الوضعي والفقه اإلسالمي، ص

الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، بعنوان: "املؤسسات املالية اإلسالمية: معامل 

مـــــايو  ١٧-١٥هــــــ، املوافـــــق: ١٤٢٦ربيـــــع اآلخـــــر  ٩-٧الواقـــــع وآفـــــاق املســـــتقبل"، يف الفـــــرتة: 

  م.٢٠٠٥



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥١٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ــا أن یكــون ثمًنــا  ر، أو بــدفع مقابــل هــذا االنتقــال للملكیــة؛ وذلــك المقابــل إمَّ المــؤجَّ

، أو بقیمــة األصــل رمزًیــا فــي نهایــة مــدة اإلجــارة، أو ثمًنــا یتفقــان علیــه فــي العقــد

ویمكـن أن یتخـذ وقت إبرام العقد، وٕاما أن یكون مقابـل أقسـاط یـدفعها المسـتأجر، 

  هذا القسط عدة أشكال: 

لجمیع األقساط، محدَّد فـي العقـد، یتـألَّف كـل قسـط منـه مـن  مبلغ ثابت متساوٍ -١

یقابـل أصـل ثمـن العـین المـؤجرة، ومـن جـزء متنـاقص یقابـل أجـرة  متزایدجزء 

  ة على أساس مجموع األجزاء المتبقیة من أصل الثمن.محسوب

مبلــغ متنــاقص بشــكل تــدریجي محــدَّد فــي العقــد یتــألف كــل قســط منــه مــن جــزء -٢

% إذا كانـــت اإلجـــارة لعشـــر ١٠ثابـــت یقابـــل نســـبة مـــن أصـــل الـــثمن (مـــثًال 

ســنوات)، وجــزء متنــاقص یقابــل أجــرة محســوبة علــى أســاس مجمــوع األجــزاء 

  من.المتبقیة من أصل الث

مبلغ متناقص یتألَّف من جزأین، جزء ثابت مماثل، وجزء متناقص غیر محدد -٣

بذاتــه فــي العقــد ولكــن قــد َحــدَّد العقــد طریقــة حســابه، بحیــث یعلــم مقــداره قبــل 

  .)١(بدء كل فترة إیجاریة

تضــافرت عبــارات البــاحثین علــى َأنَّ عقــد اإلجــارة المنتهیــة بالتملیــك ِمــن  وقــد

ركَّبة من إجارة وبیع، أو إجارة وهبة، وهـو مـا نـص علیـه الــُمَنظِّم العقود المالیة الم

  .)٢(السعودي في المادة السابق ِذْكرها

                                                           

، ٨) راجـــع: قحـــف، الـــدكتور/ منـــذر: اإلجـــارة املنتهيـــة بالتمليـــك وصـــكوك األعيـــان املـــؤجرة، ص(١

حبــث ُمقــدَّم يف دورة جممــع الفقــه اإلســالمي، الــدويل، الــدورة الثانيــة عشــرة املنعقــدة بالريــاض مــن 

  م.٢٠٠٠سبتمرب  ٢٨-٢٣هـ، املوافق ١٤٢١هـ إىل غرة رجب ١٤٢١مجادى اآلخرة  ٢٥

جع: مسك، األستاذ الدكتور/ عبد العزيز فتحي عبد الرمحن: اإلجيار املنتهي بالتمليك، دراسة ) را(٢

  م.٢٠٠٦، سنة ٤٨١، ع ٩٧، جملة مصر املعاصرة، القاهرة، م٩٨فقهية مقارنة، ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  :صور اإلیجار المنتهي بالتملیكا: ثانیً 

لإلیجار التمویلي عدة صـور، والمقصـود هنـا فـي تعـداد الصـور هـو الَعـْرض 

  محله فیما یلي من المباحث.فقط؛ دون النَّْقد؛ ألنَّ الدراسة النقدیة لهذه الصور 

والناظر في نظام اإلیجار التمویلي سیجد أنَّ الـُمَنظِّم السعودي قد َنصَّ على 

، وعلــى أیــة حــاٍل؛ )١(بعــض صــور هــذا العقــد اآلتیــة، وذلــك فــي المــادة الثانیــة منــه

  هي ما یلي: فصور اإلیجار المنتهي بالتملیك

  

   الصورة األولى:

دفـــع ثمـــن ســـوى األقســـاط اإلیجاریـــة، وذلـــك بـــأن  إجـــارة تنتهـــي بالتملیـــك دون

یصاغ العقـد علـى أنـه عقـد إجـارة ینتهـي بتملـك الشـيء المـؤجر مقابـل ثمـن یتمثـل 

فــي المبــالغ التــي دفعــت فعــًال، كأقســاط إیجــار لهــذا الشــيء المــؤجر خــالل المــدة 

المحـــددة، ویصـــبح المســـتأجر مالًكـــا (أي: مشـــترًیا) للشـــيء المـــؤجر تلقائًیـــا بمجـــرد 

  اد القسط األخیر دون حاجة إلى إبرام عقد جدید.سد

ومــن الممكــن أن نتصــور صــیاغة هــذا العقــد بــأن یقــول: أّجرتُــك هــذه الســلعة 

هــي كــذا لمــدة خمــس ســنوات مــثًال، علــى أنَّــك إذ  -أو عــام –بــأجرة فــي كــل شــهر

َوفَّیــت بهــذه األقســاط جمیعهــا فــي الســنوات الخمــس كــان الشــيء المــؤجر ملــك لــك 

  .)٢(وقال اآلخر: َقِبلتُ  –فعته من أقساط األجرة في هذه السنواتمقابل ما د

                                                           

ـــــرابط: (١ ـــــاريخ دخـــــwww.boe.gov.sa) يراجـــــع مـــــواد هـــــذا النظـــــام علـــــى ال ـــــع: . ت ول املوق

  م.٢٠/١١/٢٠١٩

، حبــث منشــور مبجلــة ٢١١٢/ ٥) راجــع: األســتاذ الــدكتور/ حســن: اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك، (٢

جممـــع الفقـــه اإلســـالمي، وهـــو يف األصـــل حبـــث مقـــدَّم للمجمـــع يف دورتـــه الثانيـــة عشـــرة املنعقـــدة 
= 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

   الصورة الثانیة:

ر بثمن رمزي، وذلك بَأْن ُیصاغ العقد علـى  اقتران اإلجارة ببیع الشيء المؤجَّ

رة في مقابل أجرة محـددة  أنَّه عقد إجارة یمكَّن المستأجر من االنتفاع بالعین المؤجَّ

أن یكــون للمســتأجر الحــق فــي تملــك العــین المــؤجرة  فــي مــدة محــددة لإلجــارة علــى

    .في نهایة مدة اإلجارة مقابل دفع مبلغ (رمزي) هو كذا

ویمكن أن نتصور صیغة هذا العقد بأن یقول الشـخص: أجرتـك هـذه السـلعة 

على أنك إذا وفیت بسداد هذه األقساط خالل هـذه المـدة –لمدة كذا بأجرة هي كذا 

  .)١(غبت في ذلك بثمن هو كذا، ویقول اآلخر: َقبلتُ إذا ر –بعتك هذه السلعة 

   الصورة الثالثة:

ر بـثمن حقیقـي، وهـذه الصـورة مثـل الصـورة  اقتران اإلجارة ببیع الشيء المؤجَّ

  .)٢(الثانیة؛ إال َأنَّ الثمن هنا حقیقي، ولیس رمزیاً 

   الصورة الرابعة:

إجــارة الســلعة، مــع  اقتــران اإلجــارة بوعــد بــالبیع؛ وذلــك بــأن یــتم االتفــاق علــى

وعد بـالبیع فـي نهایـة المـدة إذا تـم السـداد، سـواء كـان ذلـك مقابـل مبلـغ یدفعـه بعـد 

وســداد جمیــع األقســاط اإلیجاریــة المتفــق  -رمزیــًا أو حقیقیــاً  –انتهــاء عقــد اإلجــارة

على سدادها خالل هذه المدة أو كانـت هـذه األقسـاط اإلیجاریـة هـي ثمـن السـلعة، 

                                                           =   

ســبتمرب  ٢٨-٢٣هـــ، املوافــق ١٤٢١هـــ إىل غــرة رجــب ١٤٢١مجــادى اآلخــرة  ٢٥بالريــاض مــن 

  م.٢٠٠٠

، ٨) راجـــع: قحـــف، الـــدكتور/ منـــذر: اإلجـــارة املنتهيـــة بالتمليـــك وصـــكوك األعيـــان املـــؤجرة، ص(١

  مرجع سابق.

، مرجــــع ٢١١٢/ ٥) راجــــع: الشــــاذيل، األســــتاذ الــــدكتور/ حســــن: اإلجيــــار املنتهــــي بالتمليــــك، (٢

  سابق.



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  .)١(شيء آخر، ال رمزي وال حقیقيولم یتفق على دفع 

 

   الصورة الخامسة:

اقتران اإلجارة بوعد بالهبة؛ وفیهـا یصـاغ العقـد علـى أنـه عقـد إجـارة، وُیمكِّـن 

المســتأجر مـــن االنتفـــاع بـــالعین المـــؤجرة فـــي مقابــل أجـــرة محـــددة فـــي مـــدة محـــددة 

ر یَ  ى المســتأجر بســداد إذا َوفَّــ –المســتأجر وعــدًا ملزمــاً  دُ ِعــلإلجــارة، علــى َأنَّ المــؤجِّ

بهبــة العــین المــؤجرة فــي نهایــة العقــد علــى  –األقســاط اإلیجاریــة فــي المــدة المحــددة

رُتك هـذه السـلعة  المستأجر؛ ویمكن تصویر صیاغة العقد بأن یقول الشخص: "أجَّ

هـي كـذا، لمـدة خمـس سـنوات، وأعـدك وعـًدا ُمْلِزًمـا  –أو عـام –بأجرة في كل شهر

داد جمیــــع األقســــاط اإلیجاریــــة فـــي المــــدة المحــــددة"، ویقــــول بهبتهـــا لــــك إذا تَــــمَّ ســـ

  اآلخر: "َقبلُت".
  

   الصورة السادسة:

اإلجارة المنتهیة بالتخییر بین أمور، وفیها یصاغ العقد على أنه عقد إجـارة، 

ـــعین المــؤجرة فــي مقابــل أجــرة محــددة فــي مــدة  ــن المســتأجر مـــن االنتفــاع بال وُیمكِّ

ر فـي أن یجعـل للمسـتأجر فـي نهایـة مـدة محددة لإلجارة، مع وعد مُ  لِزم من المؤجِّ

  اإلجارة الحق في ثالثة أمور:

َتَملُّـــك الســـلعة مقابـــل ثمـــن یراعـــى فـــي تحدیـــده المبـــالغ التـــي ســـبق لـــه  األول:

  .كأقساط إیجار، إذا َحدَّد ثمن التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهایة العقد –دفعها

                                                           

لبيـــع بطريـــق التـــأجري يف املؤسســـات ) راجـــع: إبـــراهيم، حممـــد مســـري، املشـــاركة املنتهيـــة بالتمليـــك وا(١

، حبـث منشـور مبجلـة البنـوك اإلسـالمية، العــدد ٦٢والبنـوك اإلسـالمية بـني النظريـة والتطبيـق، ص

  م.١٩٨٤هـ، أغسطس ١٤٠٤، ذو القعدة ٣٧



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

 فترة أخرى.َمدُّ ُمدَّة اإلجارة ل الثاني:

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

وهنـــاك صـــورة أخـــرى هـــي َتطـــوُّر لإلجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك، وتســـمى (عقـــد 

  اللیسنج:

""leasing Contract إالَّ أن التمویـــل فیهـــا یكـــون مـــن طـــرف ثالـــث؛ ،(

العمیـل فـي شـرائها، ثـم یقـوم بتأجیرهـا فیقوم الطرف الثالث بشراء السلعة أو ُیوكِّـل 

  .)٢(بإحدى الصیغ السابقة إیجاًرا منتهًیا بالتملیك

  :تاریخ نشأة التمویل من خالل التأجیرا: ثالثً 

وقــد نشــأ هــذا النــوع مــن العقــود فــي صــورة متطــورة لبیــع التقســیط المعــروف، 

باسم البیع وهو البیع بالثمن المؤجل مع الزیادة على أصل الثمن، وقد كان یعرف 

ــــى اســــتیفاء الــــثمن (بالتقســــیط مــــع  ــــاظ بالملكیــــة حت  Vent Atemاالحتف

Cement:ثم تطورت وتعددت أسماؤه وصوره وذلك على المراحل اآلتیة ،(  

  أوًال: البیع اإلیجاري:

وترجــع فكــرة هــذه الصــیغة  إلــى منتصــف القــرن الســابع عشــر، وتحدیــًدا ســنة 

ــــع عقــــد البیــــع م، حیــــث ظهــــر ألول مــــرة فــــي المملكــــة ا١٨٤٦ لمتحــــدة إثــــر تطوی

بالتقســیط بمــا یــؤدي إلــى احتفــاظ البــائع بــالمبیع لحــین اســتیفائه  كامــل الــثمن؛ فقــد 

كــان الســائد عمــًال فــي هــذا الوقــت اللجــوء إلــى البیــع بالتقســیط حیــث یقــوم البــائع 

بتقســیط ثمــن البیــع علــى المشــتري إلــى عــدة  أقســاط تســهیًال علیــه للوفــاء بــالثمن، 

                                                           

، مرجــــع ٢١١٢/ ٥) راجــــع: الشــــاذيل، األســــتاذ الــــدكتور/ حســــن: اإلجيــــار املنتهــــي بالتمليــــك، (١

  سابق.

راهيم، حممـــــد مســـــري، املشـــــاركة املنتهيـــــة بالتمليـــــك والبيـــــع بطريـــــق التـــــأجري يف ) راجـــــع: راجـــــع: إبـــــ(٢

  ، مرجع سابق.٦٢املؤسسات والبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

البیع كان محفوًفا بمخاطر تقاعس المشـتري عـن سـداد أقسـاط الـثمن  غیر أن هذا

علــى الــرغم  مــن انتقــال ملكیــة المبیــع آلًیــا، هــذا باإلضــافة  إلــى عــدم تمكــن البــائع 

مـن اسـترداد المبیـع فـي حالــة إفـالس المشـتري، وأمـام هــذا الخطـر تفتـق ذهـن أحــد 

ع تخویلــه حــق تملــك تجــار آالت موســیقیة إلــى إبــرام عقــد إیجــار مــع المشــتري، مــ

المبیع باكتمال مـدة اإلیجـار المتفـق علیهـا، والتـي بانقضـائها وسـداد أجرتهـا یكـون 

البــائع قـــد اســـتوفى كامــل الـــثمن المحـــدد للبیــع والمتمثـــل فـــي األجــرة  التـــي ســـددها 

  . )١(المستأجر

وهكــذا ظهــر البیــع اإلیجــاري، والــذي هــو فــي حقیقتــه عقــد بیــع ائتمــاني، یــتم 

ــائع فــي صــورة المــؤجر، والمشــتري فــي إظهــاره فــي شــك ل عقــد إیجــار، فیظهــر الب

  .)٢(صورة المستأجر، وتستوفى األقساط المستحقة أجرة ولیس ثمًنا

  ثانًیـا: اإلجارة المقترنة بوعد البیع:

ونتیجة لخوف البائعین من تكییـف القـانون لهـذا العقـد السـابق علـى أنـه عقـد 

لیصــبح عقــد إیجــار مصــحوب بوعــد بیــع تقســیط، فقــد تطــورت صــیغة هــذا العقــد 

ویقتــرن هــذا العقــد اإلیجــاري بوعــد  ،بــالبیع، وذلــك بــأن یبــرم المتعاقــدان عقــد إیجــار

ر لصالح المسـتأجر إذا أبـدى المسـتأجر رغبتـه فـي الشـراء  بالبیع صادر من المؤجِّ

                                                           

) راجـــع: ابـــن بيـــه، عبـــداهللا: اإلجيـــار الـــذي ينتهـــي بالتمليـــك، حبـــث منشـــور مبجلـــة جممـــع الفقـــه (١

، ٤/٢٦٦٦م، ١٩٨٨ه، ١٤٠٩، الكويــت، ســنة اإلســالمي، العــدد اخلــامس، الــدورة اخلامســة

وأبــو الليــل، األســتاذ الــدكتور/ إبــراهيم الدســوقي: اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك يف القــانون الوضــعي 

  ، مرجع سابق.١١١٣والفقه اإلسالمي، ص

) راجــع: اخلمــيس، ســليمان بــن صــاحل: اإلجــارة الطويلــة واملنتهيــة بالتمليــك يف الفقــه اإلســالمي، (٢

الة ماجســــــتري بكليــــــة الشــــــريعة، جامعــــــة اإلمــــــام حممــــــد بــــــن ســــــعود اإلســــــالمية،  ، رســــــ٢٦٥ص

  ه١٤٢٠سنة



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

خالل مدة اإلیجار، أو مدة معینة یتم االتفاق علیهـا، علـى أنَّ الوعـد بـالبیع یكـون 

  . )١(إبرام عقد اإلیجارقبل 

  ثالثًا: اإلجارة التمویلیة:

ابتكــر البـــائعون بالتقســـیط وســـیلة مســـتحدثة یتفـــادون بهـــا مـــا یحـــدق بهـــم مـــن 

مخــاطر نتیجــة التكییــف القــانوني للبیــع اإلیجــاري واإلیجــار المقتــرن بــالبیع، وهــذه 

  .)٢()leasing Contract"(عقد اللیسنج: "ـ الوسیلة هي ما یسمى ب

یلتــزم فیــه أحــد األشــخاص بتمویــل اســتغالل منقــول أو عقــار فــي  وهــو عقــد

مشروع اقتصادي یحتفظ فیه الممول بملكیة المال ضماًنا الستیفاء حقوقه من ِقَبل 

  .)٣(المستفید

وینشأ هذا العقد نتیجة لحاجـة مشـروع معـین لمعـدات وتجهیـزات أو آالت أو 

نــه ال یریــد أن یفقــد مــا یملكــه أعقــارات، وهــو ال یملــك األمــوال الالزمــة للشــراء، أو 

مــن ســیولة نقدیــة یكــون بحاجــة لهــا مــن أجــل تســییر نشــاطه وأعمالــه، فیلجــأ إلــى 

مؤسسة مالیة تسـمى (مؤسسـة اللیسـنج) ویعـرض علیهـا أن تقـوم بشـراء مـا یحتـاج 

إلیــه مــن البــائع الــذي یحــدده المشــروع وفقــًا للمواصــفات المطلوبــة وبــالثمن المتفــق 

وبــائع تلــك المعــدات أو اآلالت أو التجهیــزات علــى أن یتعهــد علیــه بــین المشــروع 

                                                           

دراســة تطبيقيـــة  ) راجــع: القــرة داغـــي، الــدكتور/ علـــي حميــي الــدين، اإلجـــارة وتطبيقا�ــا املعاصـــرة(١

مقارنة، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عشر، السنة الثانيـة عشـرة، سـنة 

  .١/٥٣٠ م،٢٠٠٠

) راجـــع: أبـــو الليـــل، األســـتاذ الـــدكتور/ إبــــراهيم الدســـوقي: البيـــع بالتقســـيط والبيـــوع االئتمانيــــة، (٢

هـــ، واملصــري، الــدكتور/ رفيــق: البيــع ١٤٠٤، ط. جامعــة الكويــت، الطبعــة األوىل، ســنة ٢٧ص

  هـ.١٤١٢، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، سنة ٢٨بالتقسيط، ص

، حبـث منشــور ٩٥) راجـع: السـعدي، عقيـل جميــد كـاظم: عقـد اإلجيـار التمــويلي "الليسـنج"، ص(٣

  م.٢٠٠٩مبجلة أهل البيت، العراق، العدد الثامن، يونيو 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

المشــروع باســتئجارها لفتــرة وببــدل محــدَّدین، مــع إعطــاء المشــروع طالــب التمویــل 

عنــد انتهــاء مــدة اإلیجــار الحــق إمــا بإعــادة المعــدات والتجهیــزات واآلالت موضــوع 

  . )١(العقد، أو تجدید العقد بشروط جدیدة، أو شراء هذه اآلالت

  وهذا العقد بهذه الصیغة األخیرة له عدة میزات، وهي:

أنه عقد إیجار حقیقي، ال یخفي وراءه بیًعـا وال تقسـیًطا، وال احتفاًظـا بالملكیـة، -١

مع إعطاء المسـتأجر الخیـار بـین التملـك، أو إعـادة السـلعة، أو تجدیـد العقـد 

  مرة أخرى.

یقــوم هــذا الطــرف  إدخــال طــرف ثالــث فــي التعامــل بــین طرفــي العقــد، بحیــث-٢

بالتمویـــل بشـــراء الســـلعة، ثـــم تأجیرهـــا لمـــن یرغـــب لمـــدة محـــددة، مقابـــل أجـــر 

 .  )٢(محدد

وهكــذا اســتمر عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك فــي االنتشــار حتــى أخــذت بــه 

بعض الدول اإلسالمیة وَسنَّت له قوانین وأنظمة، ومن تلك الدول المملكـة العربیـة 

د اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك نظاًمــا مكونــًا مــن ثمــاٍن الســعودیة، والتــي وضــعت لعقــ

، هـــ١٣/٨/١٤٣٣) وتــاریخ ٤٨المرســوم الملكــي رقــم (م/بلصــادر وعشــرین مــادة ا

كما أردفت المملكة هذا النظام بالئحته التنفیذیة والمكونة من اثنتین وثالثین مـادة 

  وسیأتي فیما یلي عرٌض لهذا النظام والئحته التنفیذیة.

  :ألسباب الداعیة إلجراء هذا النوع من العقوداا: رابعً 

بالتَّأمُّل في الباعث على إجراء عقد اإلجارة المنتهیة بالتملیك من خالل واقع 

                                                           

) راجـــع: إبـــراهيم، حممـــد مســـري، املشـــاركة املنتهيـــة بالتمليـــك والبيـــع بطريـــق التـــأجري يف املؤسســـات (١

  ، مرجع سابق.٦٢لتطبيق، صوالبنوك اإلسالمية بني النظرية وا

) راجــع: اخلمــيس، ســليمان بــن صــاحل: اإلجــارة الطويلــة واملنتهيــة بالتمليــك يف الفقــه اإلســالمي، (٢

  ، مرجع سابق.٢٦٥ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

هــذا التعامــل یَتبــیَّن َأنَّ عــدة أســباب َدَعــت المؤسســات التــي َعِملــت بهــذا العقــد إلــى 

  والتي یمكن إجمالها فیما یلي:، )١(إجراء هذا النوع من التعاقد

  المخاطر من البیوع االئتمانیة أو اآلجلة:-١

ـــد إیجـــار،  ـــاء البیـــع بإظهـــاره فـــي صـــورة عق ـــل التحایـــل وٕاخف فالبـــائع قـــد ُیفضِّ

ر، والمشــــتري فــــي صــــورة  فُیَســــمِّي البیــــع إیجــــاًرا، ویظهــــر هــــو فــــي صــــورة المــــؤجِّ

المســتأجر، فیشــترط البــائع أن َتْبقــى ملكیتــه قائمــة بشــكل مــا حتــى وفــاء المشــتري 

ر الحـق فـي منـع المشـتري مـن تملـك بالتز  امه، بحیث یكـون للبـائع الـذي هـو المـؤجِّ

الذات موضع العقد، وأن یكون له الحق في اسـترجاع الـذات عنـد عـدم الوفـاء فـي 

الوقـــت المحـــدد، وأن یكـــون لـــه الحـــق فـــي الحصـــول علـــى مقابـــل انتفـــاع المشـــتري 

  .)٢(بالذات في حالة عدم البیع

 

  س المستأجر:األمان للمؤجر إذا أفل-٢

ر مـــن مزاحمـــة  مــن أهـــداف عقـــد اإلجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك: أن َیـــأَمن المـــؤجِّ

رة فــي حالــة إعســار المســتأجر أو إفالســه؛ ألنَّ  غیـره مــن الغرمــاء فــي العــین المــؤجَّ

ر، فیستردها ألنها مملوكـة لـه، وهـذا بخـالف  العین المؤجَّرة ال تزال في ملك المؤجِّ

                                                           

)  وهــذه األســباب اآلتيــة ليســت لتربيــر مثــل هــذا النــوع مــن التعاقــد؛ ألنــه ســيأيت فيمــا يلــي مــن (١

إشــكاالت شــرعية وقانونيــة، بــل الغايــة ِمــن تعــداد  مســائل أنَّ هــذا النــوع مــن التعاقــد يشــوبه عــدة

  هذه األسباب هو الوقوف على تارخيية هذا العقد، والدوافع اليت أَدَّت لظهوره.

) راجــع: الــدكتور/ عبــد اهللا حممــد: تــأجري املنتهــي بالتمليــك والصــور املشــروعة فيــه، حبــث منشــور (٢

حبث مقدَّم للمجمع يف دورته الثانية ، وهو يف األصل ٢٠٩٦/ ٥مبجلة جممع الفقه اإلسالمي، 

هــــ، املوافـــق ١٤٢١هــــ إىل غـــرة رجـــب ١٤٢١مجـــادى اآلخـــرة  ٢٥عشـــرة املنعقـــدة بالريـــاض مـــن 

  م.٢٠٠٠سبتمرب  ٢٨-٢٣



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  .)١(دیًنا على المشتري فیؤدي إلى مزاحمة الغرماءبیع التقسیط الذي یكون 

  الضمانات الكثیرة في بیع التقسیط: -٣

ـــادي المســـتأِجر الضـــمانات  مـــن أهـــداف عقـــد اإلجـــارة المنتهیـــة بالتملیـــك: تف

الكثیــرة فــي حالــة البیــع بالتقســیط، فیلجــأ المســتأجر لعقــد اإلجــارة المنتهــي بالتملیــك 

لـب التجـار فـي هـذا الوقـت  فـي كثیـر  مـن دون حاجـة لكثیـر مـن الضـمانات؛ فأغ

الــدول العربیــة وغیرهــا تحولــوا فــي تعــاملهم مــن نظــام البیــع بالتقســیط إلــى اإلجــارة 

المنتهیـــة بالتملیـــك؛ وذلـــك ألن عقـــد البیـــع بالتقســـیط یجعلهـــم یأخـــذون بالضـــمانات 

الكافیـــــة  مـــــن أجـــــل الســـــداد؛ كاشـــــتراط ضـــــامٍن أو أكثـــــر للمشـــــتري، وكثیـــــر مـــــن 

ــالغ  التــي ضــمنوها بســبب إعســار المــدینین أو ممــاطلتهم، الضــامنین تح ملــوا المب

بینمــا اإلجــارة المنتهیــة بالتملیــك ال یشــترط فیهــا ضــامن للــدین، وهــذا مــا َدَفــع كثیــًرا 

  .)٢(من التجار لألخذ بنظام اإلجارة المنتهیة بالتملیك

  التهرب من الضرائب:-٤

ـــة بالتملیـــك: الهـــرو  ـــد اإلجـــارة المنتهی ب مـــن الضـــرائب التـــي مـــن أهـــداف عق

ك في بعض األنظمة   .)٣(تُْفَرض على بعض الـُمالَّ

                                                           

) راجـــع: أبـــو الليـــل، األســـتاذ الـــدكتور/ إبـــراهيم الدســـوقي: اإلجيـــار املنتهـــي بالتمليـــك يف القـــانون (١

  ع سابق.، مرج١١١٦الوضعي والفقه اإلسالمي، ص

) راجع: مسك، األستاذ الدكتور/ عبد العزيز فتحي عبد الرمحن: اإلجيار املنتهي بالتمليك، دراسة (٢

  ، مرجع سابق.٩٨فقهية مقارنة، ص

) راجــع: الفنيســان، ســعود بــن عبــد اهللا: اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك، حبــث منشــور مبجلــة البحــوث (٣

  م. ٢٠٠١هـ، يناير ١٤٢١وال ، ش٤٨، ع١٢الفقهية املعاصرة، السعودية، م



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٢٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

رة:- ٥   الربح المالي للمؤسسة المؤجِّ

مــــن أهــــداف عقــــد اإلجــــارة المنتهیــــة بالتملیــــك: أن تملیــــك المعــــدات المــــؤجرة 

رة كثیـًرا مـن  للمستأجر بعد سداد كامل األقساط ُیوفِّر علـى المؤسسـة المالیـة المـؤجِّ

  .)١(لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكیك وٕارجاع إلیها التكالیف فیما

                                                           

) راجـــع: الغامـــدي، الـــدكتور/ عبـــد العزيـــز بـــن علـــي: اإلجيـــار املنتهـــي بالتمليـــك، دراســـة تأصـــيلية (١

، حمـرم ٢٧٢، ص٥٣شرعية، حبث منشـور مبجلـة جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، ع 

ليك ، دراسة مقارنة مع هـ، والرشيدي، حممد عبد اهللا بريكان: عقد اإلجارة املنتهية بالتم١٤٢٧

، رسـالة ماجسـتري يف القـانون اخلـاص، جامعـة الشـرق األوسـط، كليـة ٨٦الشريعة اإلسالمية، ص

  م.   ٢٠١٠، ٢٠٠٩احلقوق، سنة
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  مبحث األولـال

  على نظام "التأجري التمويلي الشرعيةاإلشكاالت 

  

  :خمسة مطالبوفیه تمهید، و 

لفتــاوى وقــرارات المجــامع والهیئــات الشــرعیة  نقــدي وفیــه اســتعراض التمهیــد:

  الخاصة بموضوع "اإلیجار المنتهي بالتملیك".

  التحایل على الربا. األول: بالمطل

  حصول الغرر في عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك. الثاني: المطلب

  اشتمال عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیك" على الوعد.  الثالث: المطلب

اشــتمال عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك علــى "بیعتــین فــي  الرابــع: المطلــب

  بیعة".

  اف التعاقد عن لفظ العقد. اختالف َقْصد أطر  الخامس: المطلب
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  التمهيد
؛ فإنَّ النظام السعودي َأْفَرد لعقد اإلیجـار -سابًقا في الفصل األول –كما قلنا

هــ، ١٣/٨/١٤٣٣) بتـاریخ ٤٨المنتهي بالتملیك المرسوم الملكي الصادر بـرقم (م/

ام بالئحـة وعشـرین مـادة، كمـا ُأْرِدف هـذا النظـ نٍ وهذا النظام َأودع الـُمَنظِّم فیه ثمـا

  ع فیها اثنتان وثالثون مادة.دِ وْ تنفیذیة وأُ 

وفي بعض المواد فـي هـذا النظـام والئحتـه التنفیذیـة فإنـه ُیثَـار ِعـدَّة إشـكاالت 

یشتمل علـى عـدة محـاذیر شـرعیة  -بصورته الحالیة–شرعیة َتْجَعل ِمن هذا العقد 

ا العقـد ُمخاِلًفـا للدسـتور جائزة شرًعا؛ وهذا بدوره َیْجَعل هـذالتجعله ِمن العقود غیر 

الســعودي؛ فقــد جــاء فــي المــادة األولــى مــن النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة 

هــ: ٢٧/٨/١٤١٢) وتـاریخ ٩٠العربیة السعودیة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (أ/

المملكة العربیة السعودیة دولة عربیة إسالمیة، ذات سیادة تامة، دینها اإلسـالم، «

اهللا تعــالى وســنة رســوله ، ولغتهــا هــي اللغــة العربیــة، وعاصــمتها  ودســتورها كتــاب

  ».مدینة الریاض

یســـتمد الحكـــم فـــي المملكـــة « :) مـــن هـــذا النظـــام علـــى أن٧وتـــنص المـــادة (

العربیة السعودیة سلطته من كتاب اهللا تعالى، وسنة رسوله، وهمـا الحاكمـان علـى 

  ».هذا النظام وجمیع أنظمة الدولة

ــــنص المــــادة  ــــى َأنْ ٦٢(كمــــا ت ــــق « :) عل ــــة حقــــوق اإلنســــان وف تحمــــي الدول

  ».الشریعة اإلسالمیة

ُتطبِّـــق المحـــاكم علـــى القضـــایا المعروضـــة أمامهـــا « :) علـــى َأنْ ٨٤والمــادة (

ا لمـــا دل علیـــه الكتـــاب والســـنة، ومـــا یصـــدره ولـــي ًقـــأحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة وف

  ».األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
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فینبغي النظر في حكم الشریعة اإلسالمیة في هذا العقد وما ینتج  وعلى ذلك

  عنه، على النحو التالي:

فتـــاوى وقـــرارات المجـــامع والهیئـــات الشـــرعیة الخاصـــة ل نقـــدي اســـتعراض

  بموضوع "اإلیجار المنتهي بالتملیك"

ـــع البلـــدان فـــي األخـــذ بعقـــد اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك َعَقـــدت ِعـــدَّة  مـــع َتوسُّ

شــرعیة كثیــًرا مــن المــؤتمرات وَخلصــت فیــه لنتــائج إمــا بِحــلِّ أو ُحْرَمــة هــذا هیئــات 

بعـــرض رأیـــین الثنتـــین مـــن الهیئـــات النـــوع مـــن التعاقـــد؛ وأكتفـــي فـــي هـــذا المقـــام  

اإلســالمیة المعنیــة بهــذا األمــر، وهــي اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة واإلفتــاء فــي 

  سالمي الدولي:العربیة السعودیة، ومجمع الفقه اإل المملكة

  َأوًَّال: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

  نص الفتوى:

الحمــد هللا وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، نبینــا محمــد، «

  وعلى آله وصحبه، وبعد: 

فإنَّ مجلس هیئـة كبـار العلمـاء َدَرس موضـوع اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك فـي 

بعــین، والخمســین، والحادیــة والخمســین، بنــاء علــى اســتفتاءات دورتــه التاســعة واألر 

متعــددة وردت إلــى الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلمیــة واإلفتــاء، واطلــع علــى 

  البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثین.

وفـــــي دورتـــــه الثانیـــــة والخمســـــین المنعقـــــدة فـــــي الریـــــاض ابتـــــداًء مـــــن تـــــاریخ 

أنف دراســـة هـــذا الموضـــوع، وبعـــد البحـــث والمناقشـــة رأى هــــ اســـت٢٩/١٠/١٤٢٠

  لما یأتي: هذا العقد غیر جائز شرًعا أنَّ المجلس باألكثریة 

أنَّه جامع بین عقدین على عیٍن واحدٍة غیر مستقر على أحدهما، وهما  َأوًال:

ــــى  ــــان فیــــه، فــــالبیع یوجــــب انتقــــال العــــین بمنافعهــــا إل مختلفــــان فــــي الحكــــم متنافی
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حینئذ ال یصح عقد اإلجـارة علـى المبیـع ألنـه ملـك للمشـتري، واإلجـارة المشتري، و 

توجــب انتقــال منــافع العــین فقــط إلــى المســتأجر، والمبیــع مضــمون علــى المشــتري 

بعینــه ومنافعــه، فتلفــه علیـــه عینــًا ومنفعــة، فــال یرجـــع بشــيء منهمــا علــى البـــائع، 

رهــا، فتلفهــا علیــه عینــًا  ومنفعــة، إالَّ أن یحصــل والعــین المســتأجرة مــن ضــمان مؤجِّ

  من المستأجر تعد أو تفریط.

ى بــــه قیمــــة وفَ ســـتَ یُ  ســــطٍ قَ َأنَّ األجــــرة تُقــــدَّر ســـنوًیا أو شــــهرًیا بمقـــدار مُ  ثانًیـــا:

المعقود علیه، یُعّده البائع أجرة مـن أجـل أن یتوثـق بحقـه حیـث ال یمكـن للمشـتري 

  بیعه. 

قــد خمســین ألــف لایر إذا كانــت قیمــة العــین التــي وقــع علیهــا الع مثــال ذلــك:

ا ألف لایر حسب المعتاد جعلت األجرة ألفین، وهي في الحقیقة قسط یً وأجرتها شهر 

من الثمن حتى تبلـغ القیمـة المقـّدرة، فـإن أعسـر بالقسـط األخیـر مـثًال سـحبت منـه 

العین باعتبار أنها مؤجرة وال ُیردُّ علیه ما ُأخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، 

  ما في هذا من الظلم واإللجاء إلى االستدانة إلیفاء القسط األخیر.وال یخفى 

َأنَّ هذا العقد وأمثاله أدَّى إلى تساهل الفقراء في الدیون حتى أصبحت  ثالثًا:

ذمـم كثیــر مــنهم مشــغولة منهكــة، وربمــا یـؤدي إلــى إفــالس بعــض الــدائنین لضــیاع 

  حقوقهم في ذمم الفقراء.

عاقـــدان طریًقـــا صـــحیًحا وهـــو أن یبیـــع الشـــيء ویـــرى المجلـــس َأْن یســـلك المت

ویرهنــه علــى ثمنــه ویحتــاط لنفســه باالحتفــاظ بوثیقــة العقــد واســتمارة الســیارة ونحــو 

  اهـ. »ق، وَصلَّى اهللا على نبینا محمد وآله وصحبه وسلمذلك. واهللا الموفِّ 

  التعلیق على الفتوى:

ر المنتهــــي المالحــــظ علــــى هــــذه الفتــــوى أنهــــا حرمــــت التعامــــل بعقــــد اإلیجــــا

  وهي ما یلي:بالتملیك، وَبَنى مجلس اللجنة ما أخذ به على ِعدَّة أدلة، 

ــدلیل األول: ، علــى -أي: عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك–اشــتمال العقــد  ال

عقدین في عقد وهو غیر مستقر على أحدهما، وهذا هـو معنـى التركیـب فـي عقـد 
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  في الفصل الثاني. اإلیجار المنتهي بالتملیك، وسیأتي الكالم علیه

: األجرة المدفوعة فـي هـذا العقـد لیسـت أجـرة علـى الحقیقـة، بـل الدلیل الثاني

هو في الحقیقة ثمـن البیـع، أو علـى األقـل جـزء مـن الـثمن الـذي  ُیكمَّـل فـي نهایـة 

وســـیأتي الكـــالم علیـــه فـــي الفصـــل معنـــى صـــوریة العقـــد، مـــدة اإلجـــارة، وهـــذا هـــو 

     الثاني.

هــو دلیــل َمْصــَلحي مــآلي، بمعنــى أنَّــه ینظــر إلــى مــا یترتــب و  الــدلیل الثالــث:

–على هـذا العقـد ِمـن مصـالح أو مضـار، وقـد َتَبنَّـى مجلـس اللجنـة َأنَّ هـذا العقـد 

َأدَّى إلــى تســاهل الفقــراء فــي الــدیون حتـــى  -أي: عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك

إفـالس بعـض الـدائنین أصبحت ذمم كثیر منهم مشغولة منهكة، كما أنَّه َأدَّى إلى 

  لضیاع حقوقهم في ذمم الفقراء.

َأنَّ هــذا الــدلیل األخیــر لمجلــس اللجنــة لــیس قویــًا؛ وذلــك ألنَّ هــذا  والحقیقــة:

الدلیل المآلي لیس قطعي الحصول، بل ِمن الممكـن أن یـتم هـذا العقـد بـال إفـالٍس 

هــو  ،منهكــة للــدائن، كمــا َأنَّ التعلیــل بــأن ذمــم كثیــر مــن الفقــراء أصــبحت مشــغولة

تعلیــل وارد علــى كــل معاملــة ال یــتم فیهــا دفــع المبلــغ المقابــل للســلعة دفعــة واحــدة، 

  كما في بیع التقسیط مثًال.

أشهر القـائلین و ، )١(بالذرائعوبالجملة فالدلیل الثالث لمجلس اللجنة هو تعلیل 

                                                           

هــي املســألة الــيت ظاهرهـا اإلباحــة ويتوصــل �ــا إىل فعــل «البـاجي:  -كمــا يعرفهــا-) سـد الــذرائع (١

مصر، د.ت، وإحكـام  -)، ط. دار الكتيب٧/٣٥٨(راجع: البحر احمليط، للزركشي، ». احملظور

ـــــاجي، ( ـــــة، ســـــنة  -)، ط. دار الغـــــرب اإلســـــالمي٢/٦٩٦الفصـــــول، للب ـــــريوت، الطبعـــــة الثاني ب

  م. ١٩٩٥

راجـع: ». وهو كل عقد جائز يف الظاهر يؤول أو ميكن أن يتوصل به إىل حمظور«وقال ابن العريب: 

هـــ،  ١٤٢٤ريوت، الطبعــة األوىل، ســنة بــ -)، ط. دار الكتــب العلميــة٢/٢٦٥أحكــام القــرآن (

  م.٢٠٠٣



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٣٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

فعــــن مـــذهب اإلمــــام مالـــك یقــــول  :)٢(والحنبلـــي )١(بســـد الذریعــــة المـــذهب المــــالكي

مبنـي علـى سـد الـذرائع واتقـاء الشـبهات فهـو  -رضي اهللا عنه-مذهبه «لحطاب: ا

   .)٣( أبعد المذاهب عن الشبه"

بالبنــاء للمفعــول (الــذرائع)  )دُّ َســوتُ «(وعــن مــذهب الحنابلــة یقــول ابــن النجــار: 

و األقـــوال (ظـــاهره أأي الذریعـــة (مـــا) أي شـــيء مـــن األفعـــال  )جمــع ذریعـــة (وهـــي

   .)٤( »م) ومعنى سدها: المنع من فعلها لتحریمهى محرَّ ویتوصل به إل ،مباح

القــائلین بسـد الذریعــة أدلـة  نَّ أَ یــرون ن مـن ســد الذریعـة یالمــانعإال أن الفقهـاء 

الوســیلة أقســام ولیســت  هــي أدلــة إجمالیــة عامــة ال تتنــاول جمیــع أفــراد البــاب؛ ألنَّ 

غیـر منضـبطة ویظهـر ا فهـي تأخـذ األحكـام التكلیفیـة الخمسـة، ثـم هـي ا واحدً قسمً 

   ذلك لمن تأمل الفروع.

، ومن الغریب أن یكون واحد من فقهاء المالكیة هو الذي یوضـح هـذا األمـر

وهــي ثالثــة ، اعلــم أن الذریعــة هــي الوســیلة للشــيء«یقــول القرافــي المــالكي: حیــث 

أقسام منها ما أجمع النـاس علـى سـده ومنهـا مـا أجمعـوا علـى عـدم سـده ومنهـا مـا 

فـــالمجمع علـــى عـــدم ســـده كـــالمنع مـــن زراعـــة العنـــب خشـــیة الخمـــر  ،هاختلفـــوا فیـــ

 ،ولو كان وسیلة للمحرم ،والتجاور في البیوت خشیة الزنا فلم یمنع شيء من ذلك

األصـنام عنـد مـن یعلـم أنـه یسـب اهللا تعـالى  وما أجمع على سده كالمنع مـن سـبِّ 

وٕالقــاء  ،أو ظــنوكحفــر اآلبــار فــي طــرق المســلمین إذا علــم وقــوعهم فیهــا  ،حینئــذ

والمختلـف فیـه كـالنظر  ،السم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهـم یأكلونهـا فیهلكـون

                                                           

  )، مرجع سابق.               ١/٢٦) راجع: مواهب اجلليل للحطاب، ((١

)، ط. مكتبــة العبيكــان، الطبعــة الطبعــة الثانيــة، ســنة ٥٩٦) راجــع: الكوكــب املنــري للفتــوحي(ص(٢

  م.      ١٩٩٧هـ، ١٤١٨

  ابق.                              )، مرجع س١/٢٦) راجع: مواهب اجلليل للحطاب (٣(

  )، مرجع سابق.                ٥٩٦) راجع: الكوكب املنري للفتوحي (ص٤(



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٣٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ومنهـا بیــوع اآلجــال عنــد مالــك  ،إلـى المــرأة ألنــه ذریعــة للزنـا وكــذلك الحــدیث معهــا

ولیس كـذلك بـل  ،ویحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد الذرائع ،رحمه اهللا

وحینئـذ یظهـر عـدم فائـدة اسـتدالل األصـحاب علـى  ،منها ما أجمع علیه كما تقدم

{َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن اللَّـِه َفَیُسـبُّوا :الشافعیة في سد الذرائع بقوله تعالى

{َوَلَقــْد َعِلْمــُتُم الَّــِذیَن اْعتَــَدْوا  :وبقولــه تعــالى]، ١٠٨[األنعــام:  اللَّــَه َعــْدًوا ِبَغْیــِر ِعْلــٍم}

م علـیهم بحـبس فـذمهم لكـونهم تـذرعوا للصـید یـوم السـبت المحـرَّ  ،ُكْم ِفي السَّْبِت}ِمنْ 

لعـن اهللا الیهـود حرمــت علـیهم الشــحوم " :وبقولـه علیـه الســالم ،الصـید یـوم الجمعــة

وهـي ال تفیـد  ،فهـذه وجـوه كثیـرة یسـتدلون بهـا" إلى أن قال: "فباعوها وأكلوا أثمانها

وهــذا مجمــع علیــه وٕانمـــا  ،د الــذرائع فــي الجملـــةفإنهــا تــدل علــى اعتبــار الشـــرع ســ

وهي بیوع اآلجال ونحوها فینبغي أن تذكر أدلة خاصـة  ،النزاع في الذرائع خاصة

ٕاال فهـــذه ال تفیـــد وٕان قصـــدوا القیـــاس علـــى هـــذه الـــذرائع المجمـــع ، و لمحـــل النـــزاع

ویتعــــین حینئــــذ علــــیهم إبــــداء  ،فینبغــــي أن یكــــون حجــــتهم القیــــاس خاصــــة ،علیهــــا

ا وهو القیـاس ا واحدً ع حتى یتعرض الخصم لدفعه بالفارق ویكون دلیلهم شیئً الجام

بــل یتعــین  ،ولــیس كــذلك فتأمــل ذلــك ،وهــم ال یعتقــدون أن مــدركهم هــذه النصــوص

خاصـــــة بـــــذرائع بیـــــوع اآلجـــــال خاصـــــة ویقتصـــــرون  ىا أخـــــر أن یـــــذكروا نصوًصـــــ

  . )١(»علیها

تـــدل  )٢(بالذریعـــة التـــي یســـتدل بهـــا القـــائلون األحادیـــث أضـــف إلـــى ذلـــك أن 

                                                           

  )، مرجع سابق.                .                ٣/٢٦٦) راجع: الفروق للقرايف (١(

ى يوشك من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلم«) ومن تلك األحاديث: (٢

وقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: ». أن يرتــع فيــه أال وإن لكــل ملــك محــى، أال وإن محــى اهللا حمارمــه

ـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: ». دع مـــا يريبـــك إىل مـــا ال يريبـــك« اإلمث مـــا حـــاك يف صـــدرك «وقول

وقـد جعـل الشـوكاين هـذه األحاديـث مـن أحسـن مـا يسـتدل بـه ». وكرهت أن يطلع عليـه النـاس

  الباب.على هذا 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٣٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

أمــر الــورع واســع ومرغــب فیــه، ولكــن  علــى الــورع، وهــذا أمــر ال خــالف فیــه؛ ألنَّ 

ا مــا ورد عــن عقبــة بــن وممــا یــدل علــى ذلــك أیًضــ، العمــل بــه مســتحب ال واجــب

فأتیـت  ،إني قد أرضعتكما :الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت

تزوجـت فالنـة بنـت فـالن فجاءتنـا امـرأة سـوداء  :النبي صلى اهللا علیـه وسـلم فقلـت

 لِ َبــفأتیتــه مــن قِ  :قــال ،إنــي قــد أرضــعتكما وهــي كاذبــة قــال فــأعرض عنــي :فقالــت

وكیـف بهـا وقـد زعمـت أنهـا  :قـال ،إنهـا كاذبـة :فقلت ،وجهه فأعرض عني بوجهه

  .  )١( قد أرضعتكما دعها عنك

مهـور العلمـاء إلـى ذهـب ج صـاحب  التلـویح:قـال «یقول العیني في العمدة: 

ا مــن اإلقــدام علــى وأمــره بمجانبــة الریبــة خوًفــ ،أن النبــي أفتــاه بــالتحرز مــن الشــبهة

فــرج یخــاف أن یكــون اإلقــدام علیــه ذریعــة إلــى الحــرام؛ ألنــه قــد قــام دلیــل التحــریم 

ا ... لكنه أشار علیه باألحوط،  یدل علیه ا وال قویً بقول المرأة، لكن لم یكن قاطعً 

ا لمـــا أعـــرض عنـــه بـــل كـــان یجیبـــه ره أعـــرض عنـــه، فلـــو كـــان حراًمـــأنـــه لمـــا أخبـــ

  . )٢(»بالتحریم، لكنه لما كرر علیه مرة بعد أخرى أجابه بالورع

زیــادة  -كمــا َســَبق التنویــه –أمــا الــدلیالن األول والثــاني فهمــا قویــان وســیأتي

  بیان لهما في الفصل الثاني. 

                                                           

  ).   ١٥٠٥) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب شهادة املرضعة، حديث رقم (١(

  بريوت، د.ت. –)،ط. دار إحياء الرتاث العريب ١١/١٦٧) راجع: عمدة القاري للعيين (٢(



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٣٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  ثانًیا: قرارات مجمع الفقه اإلسالمي

ع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة موضوع "اإلجارة المنتهیة بالتملیـك" نظر مجم

  وذلك كالتالي:في عدة جلسات، واتخذ حیال هذا الموضوع ِعدَّة قرارات، 

  القرار األول

  )١/٣( ١٣القرار رقم 

  أ) نص القرار:

وهـــذا القـــرار جـــاء َرد�ا علـــى استفســـارات َتقـــدَّم بهـــا البنـــك اإلســـالمي للتنمیـــة، 

  القرار ما یلي:وَنصُّ 

إنَّ مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي المنعقــد فــي دورة مــؤتمره الثالــث «

هـــ، الموافــق ١٤٠٧صــفر  ١٣-٨بعّمــان عاصــمة المملكــة األردنیــة الهاشــمیة مــن 

م، وبعـــــد دراســـــة مستفیضـــــة ومناقشـــــات واســـــعة لجمیـــــع ١٩٨٦أكتـــــوبر  ١٦-١١

  االستفسارات التي تقدَّم بها البنك إلى المجمع: 

ر ما یلي بخصوص عملیات اإلیجار:   َقرَّ

إن الوعد من البنك اإلسالمي للتنمیة بإیجـار المعـدات إلـى العمیـل بعـد َأوًَّال: 

  ا.تملك البنك لها أمر مقبول شرعً 

إن توكیل البنك اإلسالمي للتنمیة أحد عمالئـه بشـراء مـا یحتاجـه ذلـك ثانًیا: 

األوصاف والثمن لحساب البنـك  العمیل من معدات وآلیات ونحوها مما هو محدد

بغیة أن یؤجره البنك تلك األشیاء بعد حیازة الوكیل لها، هـو توكیـل مقبـول شـرًعا، 

  واألفضل أن یكون الوكیل بالشراء غیر العمیل المذكور إذا تیسر ذلك.

إن عقـد اإلیجـار یجـب أن یـتم بعـد التملـك الحقیقـي للمعـدات وأن یبــرم ثالثًـا: 

  الوكالة والوعد.بعقد منفصل عن عقد 

  إنَّ الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصل. رابًعا:



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٣٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ما  ،إن َتِبعة الهالك والعیب تكون على البنك بصفته مالًكا للمعدات خامًسا:

  من المستأجر فتكون التبعة عندئذ علیه. أو تقصیرٍ  لم یكن ذلك بتعدٍ 

، -كلمـــا أمكـــن ذلـــك -ركات اإلســـالمیةإن نفقـــات التـــأمین لـــدى الشـــ سادًســـا:

  ».یَتَحمَّلها البنك

**********  
  ب) التعلیق على القرار:

  من المالحظ على قرار المجمع ما یلي:

َأنَّ البنــك أجــاز قیــام العمیــل بــدور وكیــل البنــك، وهــذا األمــر مقبــول شــرعًا، وال -١

مانع منه، ولكن األمر في عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك مختلـف؛ حیـث إنَّ 

العمیــل هــو َمــن َرِغــب بالشــراء، وهــو أیًضــا المســتفید مــن عملیــة الشــراء لهــذه 

السلع ویقصد من وراء ذلك كله َتَملُّك هذه السلع بعـد أن یقـوم البنـك بأعمـال 

التمویل من خالل تغییر مسمى العملیة إلى شراء، ُثمَّ تأجیرها لوكیله العمیل 

الفوائد یقوم البنك بتحویل ملكیتها وَمن َبْعد استیفاء كامل الثمن مضافًا علیه 

لـه، وهــذا فــتٌح لبـاٍب مــن أبــواب التحایـل علــى البیعتــین فـي بیعــة، وفــتح لبــاب 

مــن أبــواب الربــا؛ فــالبیع یَتَخلَّلــه َغــَرر مــن حیــث عــدم ضــمان َتَملُّــك الســلعة 

الحقــًا، والربــا كــون البنــك ال یقــوم بعملیــة الشــراء والبیــع أو التــأجیر بنفســه وال 

  ل وكیل محاید. من خال

أن یكون في تكلیف البنك لوكیل مختص غیر عمیل البنك یقوم والذي َأرَاه: 

بالشراء وتملك السلعة بالكامل، ثم یمارس البنك دوره المباح شرعًا فـي التـأجیر أو 

البیــع، وفــي هــذه الحالــة ال یكــون دور البنــك طرًفــا ثالًثــا ممــوًال فقــط، وٕانمــا یمــارس 

كما أن التساهل من قبل هیئات الفتیا الشرعیة في سد الذرائع دوره كمالك للسلعة، 
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
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َأدَّى إلى الوقوع في محاذیر شرعیة كبیرة بسبب الجهل في التطبیق والتسـاهل فـي 

إدارة هذه األمور من الناحیة العملیة من قبل مؤسسات التمویل سواًء كانـت بنوًكـا 

  أو غیرها. 

ل صــور اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك، لــم ُیِجــْب مجمــع الفقــه اإلســالمي علــى كــ -٢

ولكنه اكتفى بصورة منه؛ ولعل ذلك ألن هذه الصورة هي المقدَّمة من البنـك 

اإلســالمي للتنمیــة وهــي المســئول عنهــا مــن ِقَبلــه، والواضــح أنَّ البنــك أجــاز 

الوعـــد بانتقـــال ملكیـــة المعـــدات المـــؤجرة فـــي نهایـــة مـــدة اإلجـــارة، وَحـــدَّد هـــذا 

بالهبة ولیس بالبیع، وسیأتي فـي الفصـل الثـاني الكـالم علـى  االنتقال للملكیة

الوعــــد وكونــــه مــــن اإلشــــكاالت الفقهیــــة التــــي یشــــتمل علیهــــا  عقــــد اإلیجــــار 

  المنتهي بالتملیك.

مـــن المالحـــظ أیًضـــا علـــى قـــرار المجمـــع هـــذا أنـــه َعلَّـــق نفقـــات التـــأمین لـــدى  -٣

ؤل عـــن شـــرعیة الشـــركات اإلســـالمیة علـــى إمكانیـــة ذلـــك، وبعیـــًدا عـــن التســـا

 ذلك؛ فإن التعلیق على اإلمكانیة فیه نوع تساهل وعدم انضباٍط. 

ومـــن المالحـــظ أیًضـــا أن المجمـــع اشـــترط أن یـــتم عقـــد اإلیجـــار بعـــد التملـــك  -٤

الحقیقــي للمعـــدات التـــي یـــود البنـــك إیجارهـــا للعمیـــل، وأن ُیْبـــَرم عقـــد اإلیجـــار 

ًجا من انتقاد هذا العقـد بعقد منفصل عن عقد الوكالة وعقد الوعد، وهذا خرو 

  بالتركیب الذي َیعود علیه بالبطالن.         

  القرار الثاني

  )٨/٤( ٣٣القرار رقم 

  وَنصُّ القرار: 

إن مجلــس مجمـــع الفقــه اإلســـالمي الــدولي المنعقـــد فــي دورة مـــؤتمره الرابـــع «

الموافــق  ١٤٠٨جمـادى اآلخـرة  ٢٣-١٨بجـدة فـي المملكـة العربیـة الســعودیة مـن 
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ر ما یلي:  م،١٩٨٨فبرایر  ١١ –٦   َقرَّ

تأجیل النظر في كل من موضوع التأجیر المنتهي بالتملیـك، وموضـوع  َأوًَّال:

المرابحة لآلمر بالشراء، وكذلك تأجیل البت في موضوع تغیر قیمة النقد؛ للحاجـة 

  ...».الستیفاء جوانبه، إلى الدورة القادمة 

  القرار الثالث

  )٦/٥( ٤٤القرار رقم 

  نص القرار:أ) 

إن مجلس مجمع الفقه اإلسـالمي الـدولي المنعقـد فـي دورة مـؤتمره الخـامس «

ـــــى  ٦-١بالكویـــــت مـــــن  دیســـــمبر  ١٥ – ١٠هــــــ، الموافـــــق  ١٤٠٩جمـــــادى األول

م، وبعد اطالعه على البحوث المقدمة من األعضاء والخبراء في موضوع ١٩٨٨

رت حولـه، وبعـد االطـالع اإلیجار المنتهي بالتملیك، واستماعه للمناقشات التـي دا

) في الدورة الثالثة، بشأن اإلجابة عن استفسارات ١/٣(١٣على قرار المجمع رقم 

ر ما یلي: البنك اإلسالمي للتنمیة، فقرة (ب) بخصوص عملیات اإلیجار،   َقرَّ

األولــى االكتفـــاء عــن صـــور اإلیجــار المنتهـــي بالتملیــك ببـــدائل أخـــرى،  َأوًَّال:

  ان: منها البدیالن التالی

  البیع باإلقساط مع الحصول على الضمانات الكافیة.األول: 

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء الثاني: 

  جمیع األقساط اإلیجاریة المستحقة خالل المدة في واحد من األمور التالیة: 

 .َمدُّ مدة اإلجارة  

 إلى صاحبها. إنهاء عقد اإلجارة ورد العین المأجورة  

 .شراء العین المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة  

ر تأجیل النظر فیها ثانًیا:  هناك صور مختلفة لإلیجار المنتهي بالتملیك َتقرَّ
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إلـــى دورة قادمـــة، بعـــد تقـــدیم نمـــاذج لعقودهـــا وبیـــان مـــا یحـــیط بهـــا مـــن مالبســـات 

 ».ا وٕاصدار القرار في شأنهاوقیود، بالتعاون مع المصارف اإلسالمیة، لدراسته

  ب) التعلیق على القرار:

مــــن الواضــــح َأنَّ مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي فــــي هــــذا القــــرار كــــان یــــرى عــــدة 

إشــكاالت فقهیــة وتطبیقیــة لعقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك، حتــى أنــه نصــح تــرك 

ذي التعامل به إلى غیره من العقود التي ال إشكال فیها؛ كعقـد البیـع بالتقسـیط، والـ

   مآله هو نفس مآل عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك.

ففي كلیهما یـتم الحصـول علـى السـلعة دون دفـع ثمنهـا كـامًال، بـل یـتم الـدفع 

علــــى أقســــاٍط، وفــــي كلیهمــــا یأخــــذ مالــــك الســــلعة (وهــــو البــــائع فــــي صــــورة البیــــع 

ر فـــي صـــورة عقـــد اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك) الضـــمان لســـداد  بالتقســـیط، والمـــؤجِّ

ـــف صـــورة الضـــمان فـــي  كلیهمـــا؛ ففـــي اإلیجـــار ك امـــل ثمـــن الســـلعة، ولكـــن تختل

ر ولـم تتنقـل عـن  المنتهي بالتملیك یكون الضمان هو كون السلعة فـي ملـك المـؤجِّ

ملكه َبْعد، وهذا هو الضـمان الزائـد الـذي ینـادي بـه مـن یقـول بإجـازة عقـد اإلیجـار 

  المنتهي بالتملیك. 

ــة: ــي الحقیق ــدَّْفع فــي البیــع فإنــه یمكــن درء  وف المشــاكل المتعلقــة بمخــاطر ال

بالتقســـیط باشـــتراط رهـــن المبیـــع لـــدى جهـــة محایـــدة لـــیمكن الشـــركة مـــن اســـتعادة 

ألنَّ  ،حقوقهـا عنـد إعسـار المشـتري وكفیلــه الضـامن، وذلـك ببیـع المرهـون قضــائًیا

وًَّال الرهن أقوى من الكفالة من ناحیة َأنَّ الراهن یسترد جمیع حقوقـه مـن المرهـون أَ 

عند تعدد الدائنین، وهـذا بعكـس الكفالـة التـي تَُقسَّـم فیهـا الـدیون قسـمة غرمـاء ممـا 

  یضعف حق الشركة في المطالبة بحقوقها في حالة إفالس المشتري.

  وذلك سوف یحقق المزایا التالیة:

  أنَّ هذه الصیغة بها توصیة من مجلس هیئة كبار العلماء في الفتوى السابقة.-١

عقد بهذه الصیغة متداول داخل المحاكم وتجـري علیـه ممارسـات واضـحة أنَّ ال-٢
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  العالقات بین األطراف.

كما أنَّه ولمعالجـة مشـكلة التصـرف فـي المبیـع مـن ِقَبـل المشـتري قبـل تسـدید 

فیمكن اشتراط خیار للبائع یمنع المشتري من التصرف في المبیع  ،جمیع األقساط

المســتحقة فــي تواریخهــا، وٕاالَّ َتَمكَّــن البــائع  حتــى االنتهــاء مــن دفــع جمیــع األقســاط

منفرًدا من فسخ العقد ألنَّ صفة البیع المقترن بخیـار الشـرط أنَّـه غیـر الزم بسـبب 

  َأنَّ الخیار یمنع لزوم العقد لـَمْن اشُتِرط الخیار لمصلحته.

وبمعالجــــة هــــاتین المشــــكلتین الرئیســــتین ُتْصــــِبح هــــذه الصــــورة مــــن الصــــور 

؛ إالَّ )١(بیـع العقـارات والسـیارات وغیرهـا مـع االحتفـاظ للبـائع بحقـه كـامالً المأمونة ل

أنَّ المجمع وتصدیًقا ألنه یَرى في هذا القرار بعض اإلشكاالت الفقهیـة والتطبیقیـة 

فــي عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك؛ فإنــه أجــاز بعــد انتهــاء ُمــدَّة اإلجــارة َمــدَّ مــدة 

ة، أو شراء العـین المـأجورة بسـعر السـوق عنـد انتهـاء اإلجارة، أو إنهاء عقد اإلجار 

  مدة اإلجارة.

وهــذا ال إشــكال فیــه؛ مــا دام أن هــذه األحــوال الثالثــة كانــت بعــد انتهــاء مــدة 

  اإلیجار، بشرط عدم اشتراط أحدها في بدایة عقد اإلیجار بین الطرفین. 

  

  القرار الرابع

  )٤/١٢( ١١٢القرار رقم 

  أ) نص القرار:

مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي الــــدولي المنبثــــق عــــن منظمــــة المــــؤتمر  إنَّ مجلــــس

اإلســالمي فــي دورتــه الثانیــة عشــرة بالریــاض فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، مــن 
                                                           

، رسـالة ١٠٥) راجع: البشري، توفيق الطيب: التمويل املصريف اإلسالمي للتنمية االقتصادية، ص(١

هـ، ينـاير ١٤١٧ية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أم درمان اإلسالمية، رمضان دكتوراه بكل

  م.  ١٩٩٧
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ســــبتمبر  ٢٨ – ٢٣هـــــ الموافــــق ١٤٢١رجــــب  ١هـــــ، ١٤٢١جمــــادى اآلخــــرة  ٢٥

م، وبعــد اطالعــه علــى األبحــاث المقدمــة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع ٢٠٠٠

لمنتهي بالتملیك، وصكوك التأجیر"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي "اإلیجار ا

ر مـا  دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهـاء قَـرَّ

  یلي: 

  

  اإلیجار المنتهي بالتملیك:

  َأوًَّال: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي: 

 :قت واحد، علـى عـین واحـدة، أن یرد عقدان مختلفان، في و  ضابط المنع

  في زمن واحد. 

 :وجود عقدین منفصلین یستقل كل منهما عن اآلخر زماًنـا  ضابط الجواز

بحیث یكون إبرام عقد البیع بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعـد بالتملیـك فـي 

  نهایة مدة اإلجارة. 

 .أن تكون اإلجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع 

  علــى المالــك ال علــى المســتأجر، وبــذلك أن یكــون ضــمان العــین المــؤجرة

یتحمل المؤجر ما یلحق العین من غیر تلـف ناشـئ مـن تعـدي المسـتأجر 

 .یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة أو تفریطه، وال

  إذا اشــــتمل العقــــد علــــى تــــأمین العــــین المــــؤجرة فیجــــب أن یكــــون التــــأمین

  جر ولیس المستأجر.تعاونیًا إسالمیًا ال تجاریًا، ویتحمله المالك المؤ 

  یجب أن تطبق علـى عقـد اإلجـارة المنتهیـة بالتملیـك أحكـام اإلجـارة طـوال

  مدة اإلجارة وأحكام البیع عند تملك العین.

  تكـــون نفقـــات الصـــیانة غیـــر التشـــغیلیة علـــى المـــؤجر ال علـــى المســـتأجر

 طوال مدة اإلجارة.



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٤٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  ثانًیا: ِمن صور العقد الممنوعة:

  العین المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر مـن أجـرة عقد إجارة ینتهي بتملك

خـــالل المـــدة المحـــددة، دون إبـــرام عقـــد جدیـــد، بحیـــث تنقلـــب اإلجـــارة فـــي 

  ا تلقائًیا.عً نهایة المدة بی

  إجارة عین لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مـع عقـد بیـع لـه ُمَعلَّـق

أو مضـاف على سداد جمیع األجرة المتفـق علیهـا خـالل المـدة المعلومـة، 

  إلى وقت في المستقبل. 

  عقــد إجــارة حقیقــي واقتــرن بــه بیــع بخیــار الشــرط لصــالح المــؤجر، ویكــون

   إلى أجل طویل محدد (هو آخر مدة عقد اإلیجار).ًال مؤج

وهـذا مـا تضــمنته الفتـاوى والقــرارات الصـادرة مــن هیئـات علمیــة، ومنهـا هیئــة 

 كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة.

 ا: ِمن صور العقد الجائزة: ثالثً 

  عقد إجارة ُیمكِّن المسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعین المـؤجرة، مقابـل أجـرة معلومـة

ا على سداد كامـل قً في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العین للمستأجر، معل

األجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبـة بعـد سـداد كامـل األجـرة، وذلـك وفـق 

  .)١()١/٣( ١٣مجمع بالنسبة للهبة رقم ما جاء في قرار ال

  عقد إجـارة مـع إعطـاء المالـك الخیـار للمسـتأجر بعـد االنتهـاء مـن وفـاء جمیـع

األقســـاط اإلیجاریـــة المســـتحقة خـــالل المـــدة فـــي شـــراء العـــین المـــأجورة بســـعر 

                                                           

) وهو القرار الذي اختذه ا�مع يف دورة مؤمتره الثالث بعّمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من (١

  م.١٩٨٦أكتوبر  ١٦-١١هـ، املوافق ١٤٠٧صفر  ١٣-٨



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٤٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  .)١( )٦/٥( ٤٤السوق عند انتهاء مدة اإلجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 

  المسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعین المـؤجرة، مقابـل أجـرة معلومـة عقد إجارة یمكِّن

فـــي مـــدة معلومـــة، واقتـــرن بـــه وعـــد ببیـــع العـــین المـــؤجرة للمســـتأجر بعـــد ســـداد 

  كامل األجرة بثمن یتفق علیه الطرفان. 

  ،عقد إجارة یمكِّن المستأجر من االنتفاع بالعین المـؤجرة، مقابـل أجـرة معلومـة

جر للمســـتأجر حـــق الخیـــار فـــي تملـــك العـــین فـــي مـــدة معلومـــة، ویعطـــي المـــؤ 

ــتم البیــع فــي وقتــه بعقــد جدیــد بســعر  المــؤجرة فــي أي وقــت یشــاء، علــى أن ی

، أو حسب االتفـاق )٢()٦/٥( ٤٤السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 

 في وقته.

هناك صور من عقود التأجیر المنتهي بالتملیـك محـل خـالف وتحتـاج  رابًعا:

  ».في دورة قادمة إن شاء اهللا تعالى إلى دراسة تعرض

  ب) التعلیق على القرار: 

فـي هـذا القـرار َنــصَّ المجمـع علـى بعـض الصــور الجـائزة والصـور الممنوعــة 

لعقد اإلیجار المنتهي بالتملیك، وأیَّد في هـذا القـرار أیًضـا بصـورة ضـمنیة مـا جـاء 

  في فتوى اللجنة الدائمة لهیئة كبار العلماء في السعودیة.

وفــي هــذا القــرار أیًضــا وفــي ضــابط الجــواز لعقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك، 

وهو وجود عقدین منفصلین یستقل كل منهما عن اآلخـر زماًنـا بحیـث یكـون إبـرام 

عقد البیع بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتملیك في نهایة مدة اإلجارة؛ مـا قیـل 

                                                           

مجــــادى األوىل  ٦-١مــــع يف دورة مــــؤمتره اخلــــامس بالكويــــت مــــن ) وهــــو القــــرار الــــذي اختــــذه ا�(١

  م.١٩٨٨ديسمرب  ١٥ – ١٠هـ، املوافق  ١٤٠٩

مجــــادى األوىل  ٦-١) وهــــو القــــرار الــــذي اختــــذه ا�مــــع يف دورة مــــؤمتره اخلــــامس بالكويــــت مــــن (٢

  م.١٩٨٨ديسمرب  ١٥ – ١٠هـ، املوافق  ١٤٠٩



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٤٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

كاالت الفقهیــة التــي یشــتمل علیهــا فــي القــرار األول، وهــو الوعــد، وكونــه مــن اإلشــ

عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك؛ كمــا أن إبــرام عقــد البیــع إذا كــان بعــد انتهــاء عقــد 

ــا إن  اإلجــارة بــدون اشــتراط فــي بدایــة اإلجــارة فهــذا أمــر جــائز ال إشــكال  فیــه، وَأمَّ

اشـــُتِرط البیـــع فـــي عقـــد اإلجـــارة فهـــو أیًضـــا مـــن  اإلشـــكاالت الفقهیـــة التـــي یشـــتمل 

ـــك فـــي  ـــك؛ وســـیأتي تفصـــیل الكـــالم علـــى ذل ـــد اإلیجـــار المنتهـــي بالتملی علیهـــا عق

   الفصل الثاني.

إضـــافة إلـــى أن القـــرار نـــص علـــى اشـــتراط أن تكـــون اإلجـــارة ِفْعلیـــة حقیقیـــة 

ـــك هـــو كـــون  ولیســـت ســـاترة للبیـــع، والحاصـــل فـــي عقـــود اإلجـــارة المنتهیـــة بالتملی

یــع ولــیس اإلیجــار، وهــذا مــن مثــارات اإلجــارة ســاترة للبیــع، وكــون نیــة الطــرفین الب

كمـــا ســـیأتي –اإلشـــكاالت التطبیقیـــة لهـــذا العقـــد، والـــذي یترتـــب علیـــه عنـــد النـــزاع 

إبطـال عقـد اإلیجـار وكونـه بیًعـا -َعْرضه في نزاعات القضایا المرتبطة بهذا العقـد

ولــیس إیجــارًا، وهــو مــا ُیعبَّــر عنــه بصــوریة هــذا العقــد، وســیأتي الكــالم علــى هــذه 

  في الفصل الثاني.-أي: صوریة العقد–یة الجزئ

ــًال: فــإنَّ اشــتمال هــذا العقــد علــى محــاذیر شــرعیة  وبنــاء علــى مــا تقــدم ُمَفصَّ

َتْجَعل "نظام اإلیجار التمویلي" ِمن األنظمة التي تخاِلف مواد الدسـتور السـعودي؛ 

نزاع  یثیر عدة إشكاالت تطبیقیة تجعله مثار -بصورته الحالیة-كما َأنَّ هذا العقد

أنَّ عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك بصــوره  بــین أطــراف التعاقــد، یضــاف إلــى ذلــك

الســـــائدة لـــــم یســـــتطع حتـــــى اآلن أن ُیْثِبـــــت جـــــوازه فقیـــــٍه أو مفـــــٍت، بأدلـــــة شـــــرعیة 

حه)١(سلیمة    اآلتي. ، كما سیأتي في المبحث، وهذا هو ما نمیل إلیه وُنرجِّ

                                                           

جيــــار املنتهــــي بالتمليــــك... مناقشــــة آراء القــــائلني ) راجــــع: املصــــري، الــــدكتور/ رفيــــق يــــونس: اإل(١

، الســــنة الثالثــــة عشــــرة، ٤٩بــــاجلواز، حبــــث منشــــور مبجلــــة البحــــوث الفقهيــــة املعاصــــرة، العــــدد: 

  .٢٦١-٢٥٧ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٤٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  یجار التمویلي هي كما یلي:والمواد التي هي محل اإلشكال في نظام اإل

  ):١أوًال: المادة رقم (

  نص المادة:

ر فیــه بإیجـار أصــول ثابتــة أو -١« ُیَعـدُّ عقــدًا إیجاریــًا تمویلیـًا كــل عقــد یقـوم المــؤجِّ

منقولـــة أو منـــافع أو خـــدمات أو حقـــوق معنویـــة بصـــفته مالكـــًا لهـــا، أو قـــادرًا 

ر علیها أل جل تأجیرهـا علـى الغیـر على إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجِّ

  على سبیل االحتراف، وتوضح الالئحة ذلك.

دون إخالل بأحكام تملك العقار لغیر السعودیین؛ یجوز انتقال ملكیة األصول -٢

رة للمستأجر وفًقا ألحكام هذا العقد، إمَّا بشرط ُیَعلِّق التَّملُّك علـى سـداد  المؤجَّ

وعــد بــالبیع بــثمن رمــزي، أو دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع مبلــغ محــدد، أو ب

  ».بثمن یتفق علیه في العقد، أو بقیمة األصل وقت إبرام العقد، أو بالهبة

  ):٦ثانًیا: المادة رقم (

  نص المادة:

یدفع المستأجر دفعات األجرة المتفق علیهـا فـي المواعیـد المحـددة فـي العقـد، -١«

ر. ولو لم ینتفع باألصل المؤجر، إالَّ إذا كان عدم االنتفاع   بسبب المؤجِّ

یجــوز اشــتراط تقــدیم حلــول دفعــات أجــرة مســتقبلیة، یــدفعها المســتأجر فــي حــال -٢

  تأخره في السداد، بشرط أال تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

ــــل مــــن األجــــرة إن تعــــذر تســــلیم -٣ یجــــوز تعجیــــل جــــزء مــــن األجــــرة، ویــــرد المعجَّ

  ».لمستأجراألصل أو االنتفاع به بسبب ال یعود إلى ا

  ):١٥رابًعا: المادة رقم (

  نص المادة:



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٤٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ر األصــل المــؤجَّر للغیــر، فــإن ملكیــة األصــل تنتقــل محمَّلــة « إذا بــاع المــؤجِّ

  ».بالعقد

  ):٢٠خامسًا: المادة رقم (

  نص المادة:

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (التاســعة) مــن هــذا النظــام، ُیَســلِّم المســتأجر «

ر  ر عنـد إنهـاء العقـد  -المتفـق علیهـا فـي العقـد بالحالة –األصل المؤجَّ إلـى المـؤجِّ

ر  أو انفســـاخه أو انقضـــاء مدتـــه، مـــا لـــم یختـــر المســـتأجر امـــتالك األصـــل المـــؤجَّ

  ».بموجب العقد

  ):٢١سادسًا: المادة رقم (

  نص المادة: 

ر إذا َتَخلَّـــــف « ر اشـــــتراط حــــق فســـــخ العقــــد واســـــترداد األصــــل المـــــؤجَّ للُمــــؤجِّ

د دفعــات مســتحقة وفقــًا لمــا تحــدِّده الالئحــة، بمــا یحقــق العدالــة المســتأجر عــن ســدا

  ».بین طرفي العقد

  ):٢٢سابًعا: المادة رقم (

  نص المادة:

 ینفسخ العقد إذا هلك األصل المؤجَّر هالكًا كلّیًا.-١«

ر  إذا كـــان هـــالك األصـــل هالكـــًا جزئیـــًا ُمِخـــال� -٢ بالمنفعـــة، ولـــم یقـــم المـــؤجِّ

ر إلـــى الحـــال التـــي كـــان علیهـــاخـــالل میعـــاد مناســـب بإعـــ أو  ،ادة األصـــل المـــؤجَّ

إبدالها بأصل مماثـٍل یقبلهـا المسـتأجر؛ جـاز للمسـتأجر فسـخ العقـد أو االتفـاق مـع 

وتعدیل األجرة بمـا یتناسـب مـع حـال الهـالك الجزئـي  ،المؤجر على استمرار العقد

اسـتغرقت  وفي حال استمرار العقد على حاله، فال أجـرة علـى المـدة التـي ،لألصل



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

لإلصالح ما لم یعوضه المؤجِّر خالل هذه المدة بأصل آخر ال یقـل عـن األصـل 

 المؤجَّر.

إذا صــــدر عــــن الســــلطات المختصــــة مــــا یمنــــع االنتفــــاع الكلــــي باألصــــل -٣

المــؤجر دون ســبب مــن المســتأجر ینفســخ عقــد اإلیجــار وتســقط األجــرة مــن وقــت 

 المنع.

ما یستحقه كل طرف عند فسخ العقـد أو ُتَحدِّد الالئحة المعاییر المحددة ل-٤

انفساخه أثناء مدة اإلجارة، بما یحقق العدالة بین الطرفین وفق األصول الشرعیة، 

  ».مع مراعاة ما اسُتِحقَّ من تعویضات ائتمانیة

ــل فــي هــذه المــواد الســابقة یتضــح َأنَّ اإلشــكاالت الشــرعیة  وبــالنََّظر والتَّأمُّ

، وهي: التحایل على الربـا، والغـرر أیضـًا الـذي ربعةأفیها ال تخلو من واحٍد ِمن 

یشتمل علیه عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك، واختالف نیة وقصد أطراف التعاقـد 

  عن لفظ العقد، واشتمال العقد على الوعد.

واإلشكاالت التطبیقیـة، وهـي التـي تكـون فـي سـاحة القضـاء حـال النـزاع بـین 

ض بــین الجــانبین التشــریعي والقضــائي حیــال أطرافــه، وَتْكُمــن فــي حصــول التعــار 

عقــــد اإلیجــــار المنتهــــي بالتملیــــك، كمــــا أنَّ العقــــد قــــد یتطــــرَّق إلیــــه الفســــخ لعجــــز 

  المستأجر عن َدْفع األقساط.

ُمْسَتْشِهًدا في ُكلٍّ  كل هذه اإلشكاالت بتفصیٍل َبیِّنٍ  وفي المباحث التالیة ُأَبیِّنُ 

  ق ِذْكُرها.  منها بتلك المواد النظامیة التي سب

**********  



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

 

  األول المطلب

  التحایل على الربا

 leasing" (عقـد اللیسـنج:"فـي صـورة مـن صـور التـأجیر التمـویلي، وهـي 

Contract ،( ــل العمیــل فــي شــرائها، ثــم یقــوم طــرف ثالــث بشــراء الســلعة أو ُیوكِّ

  یقوم بتأجیرها بإحدى الصیغ السابقة إیجاًرا منتهًیا بالتملیك.

تحایــل واضــٌح علــى الربــا؛ وذلــك الشــتمالها علــى محظــوٍر  فهــذه الصــورة فیهــا

شــرعٍي؛ وهــذا المحظــور ُمَتمثِّــٌل فــي كونهــا تخفــى ورائهــا بیــع مــا ال یملكــه البنــك، 

وذلــك حــین توكیــل العمیــل بالشــراء ثــم التــأجیر لــه، وهــذا تمامــًا هــو عــین مــا فعلتــه 

فـــه مجلـــس المج مـــع الفقهـــي اإلســـالمي البنـــوك فـــي التَّـــورُّق الــــُمَنظَّم، وهـــو كمـــا عرَّ

لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة 

قیـــــام «م بأنـــــه: ١٨/١٢/٢٠٠٣-١٣هــــــ الـــــذي یوافقـــــه: ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩مـــــن 

المصــرف بعمــل نمطــي یــتم فیــه ترتیــب بیــع ســلعة (لیســت مــن الــذهب أو الفضــة) 

لــى المســتورق بــثمن آجــل، علــى أن یلتــزم مــن أســواق الســلع العالمیــة أو غیرهــا، ع

بـــأن ینــوب عنــه فـــي  -إمــا بشـــرط فــي العقــد أو بحكـــم العــرف والعــادة -المصــرف

  .)١(اهـ»آخر بثمن حاضر، وتسلیم ثمنها للمستورق بیعها على مشترٍ 

                                                           

م، ص ٢٠٠٤هـــ، ١٤٢٥، سـنة ١٧، العـدد ١٥) ينظـر: جملـة ا�مـع الفقهـي اإلسـالمي، السـنة ١(

لتوريق: هــو حتويــل األدوات املاليــة االســتثمارية إىل . وهنــاك فــارق بــني التــورق والتوريــق؛ فــا٢٨٧

أوراق مالية يسهل تداوهلا بيعاً وشراء يف سوق األوراق املالية، فهو حتويل للموجودات العينيـة أو 

املنــافع إىل صــكوك قابلــة للتــداول، ويطلــق عليــه أيًضــا: التصــكيك أو التســنيد. انظــر: الضوابـــط 

ول لألسـهم واحلصـص والصـكوك للـدكتور/ حممـد عبـد الغفـار الشـريف، الشرعيـــة للتوريــــق والتـــدا
= 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  والمصارف اإلسالمیة ُتجري نوعین من عقود التورق: 

ص سـلعة مـن البنـك : التـورق الحقیقـي، وصـورته أن یشـتري شـخالنوع األول

بــثمن مؤجــل ثــم یبیعهـــا علــى جهــة أخـــرى نقــدًا، لیحصــل بـــذلك علــى حاجتــه مـــن 

  النقود.

التــورق المــنظم، وتــتم هــذه المعاملــة بشــراء شــخص ســلعة مــن  النــوع الثــاني:

ّم یوكلـه ببیعهـا قبـل أن یقبضـها قبًضـا إحدى المصارف اإلسالمیة باألجل، ومن ثَ 

  حقیقّیًا.

منظم والحقیقي، أن العمیل في المنظم ال یقبض السلعة والفرق بین التورق ال

قبًضا حقیقی�ا وال یتولى بیعها بنفسه، في حین أن العمیل في الحقیقي بالخیار بین 

أن یحتفظ بالسلعة أو یبیعها بنفسه في السوق، ألن قبضه لها قبضًا حقیقیًا یمكنه 

تعـددة للعمیـل فـي وقد تضع بعض البنـوك خیـارات م ،من التصرف فیها كما یشاء

نماذج التورق المنظم، بأن تخیره بین قبض السلعة بنفسه أو یوكل البنك أو طرفـًا 

  .)١(له عالقة بالبنك ببیعها ثالثاً 

وٕانما َخُلصت البنوك بهذا النوع من التعامل "أي: التورق"؛ ظنًا منها أنَّ ذلك 

وقعـت البنـوك نفســها ُیَخلِّصـها مـن المعـامالت المحرمـة التـي تشـتمل علـى الربـا، فأ

بهــذا التعامــل فــي الربــا مــن ناحیــة أخــرى، وذلــك الشــتمال عقــد التــورق علــى شــبهة 

  الربا، ولما فیه من التحایل على المحرم.

                                                           =   

، حبــث مقـــدم �مـــع الفقــه اإلســـالمي الـــدويل، الـــدورة التاســعة عشـــرة املنعقـــدة يف دولـــة ٤-٣ص

  م.٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ، املوافق ١٤٣٠مجادى األوىل  ٥-١اإلمارات العربية املتحدة، يف 

ـــراهيم، التـــورق ١( بتصـــرف، حبـــث مقـــدم �مـــع الفقـــه  ٢حقيقتـــه وأنواعـــه، ص) الـــدبو، الـــدكتور/ إب

 ٥-١اإلســالمي الــدويل، الــدورة التاســعة عشــرة املنعقــدة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، يف 

  م.٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ، املوافق ١٤٣٠مجادى األوىل 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

وهذا أیًضا هو شأن البنوك في التعامل بعقد اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك؛ فقـد 

لعقــود أخــذت بــه البنــوك ووســعت مــن نطــاق التعامــل بــه علــى حســاب غیــره مــن ا

بهـــا تقـــع فـــي  ااألخـــرى ظنـــًا منهـــا أن هـــذا العقـــد خـــاٍل مـــن الموانـــع الشـــرعیة؛ فـــإذ

  محظور أكبر، وهو التحایل على الربا المحرم.

حــدیث فــي  ؛ وذلــكبیــع مــا ال یملكــه الشــخصوقــد نهــى  الشــرع الكــریم عــن 

حكـــیم بـــن حـــزام، قـــال: قلـــت: یـــا رســـول اهللا! الرجـــل یســـألني البیـــع ولـــیس عنـــدي، 

  .)١(»ال تبع ما لیس عندك«قال:  أفأبیعه؟

فالحـــدیث یـــدل علـــى النهـــي عـــن بیـــع شـــيء معـــین بذاتـــه ال یملكـــه اإلنســـان، 

ویكون الحصول علیه على غرر واحتمال، كما أوضح ذلك سؤال حكـیم بـن حـزام 

نفسه، وهـو: َأنَّ الرجـل یـأتي إلیـه ویطلـب منـه شـراء سـلعة یعتقـد أنهـا عنـده، وهـي 

المشـــتري ال یعلـــم، وحكـــیم لـــم َیَشـــأ أن یخبـــره، فیبیعـــه فـــي الحقیقـــة لیســـت عنـــده، و 

عـن  السلعة على أمل أن یشتریها من السوق ثم یسـلمها لـه، ولـذلك نهـاه النبـي 

  .)٢(ذلك

وذلـك ؛ عن بیع ما لیس عند اإلنسان مـن األعیـان المراد من الحدیث النهيو 

                                                           

، ٣٥٠٣: ) رواه أبــو داود، كتــاب: اإلجــارة، بــاب: يف الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده، حــديث رقــم(١

، ١٢٣٢والرتمـذي، كتـاب: البيـع، بـاب: مـا جـاء يف كراهيــة بيـع مـا لـيس عنـدك، حـديث رقــم: 

، وابــن ماجــه،  ٤٦١٣والنســائي، كتــاب: البيــوع، بــاب: بيــع مــا لــيس عنــد البــائع، حــديث رقــم: 

كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مـا مل يضـمن، حـديث رقـم: 

٢١٨٧.  

ال تبـــع مـــا لـــيس «: العجـــريي، ســـارة بنـــت صـــاحل، املســـائل الفقهيـــة واملعاصـــرة حبـــديث: ) راجـــع(٢

  .٢٩٢، ص٢٠١٦، سنة ٣٦، دراسة تأصيلية، جملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد »عندك



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  .)١(أجلٍ م مستثنى من ذلك؛ فهو بیع ما لیس عند اإلنسان إلى لَ ألنَّ السَّ 

 leasing"(عقد اللیسنج: " وبیع ما ال یملك هو عین ما یحصل في صورة

Contract ؛ كما هو واضح من طریقة التعاقد بهذه الطریقـة، یضـاف إلـى ذلـك(

َأنَّ هـــذه الطریقـــة تشـــتمل علـــى غـــرر فـــي محـــل العقـــد، والغـــرر منهـــي عنـــه بـــنص 

ك علــــى َغــــَرر فــــي ، واشــــتمال عقــــد اإلیجــــار المنتهــــي بالتملیــــأحادیــــث النبــــي 

  صیغته ومحله، وهذا كاٍف للقول بإبطال هذا العقد. 

  

**********  
 

    

                                                           

، حتقيــق: أمحــد شــاكر، ط. مكتبــة احللــيب، مصــر، الطبعــة ٢٣٩) راجــع: الشــافعي، الرســالة، ص(١

 -، ط. املطبعــــة العلميــــة٣/١٤٠م، واخلطــــايب، معــــامل الســــنن، ١٩٤٠هـــــ،١٣٥٨األوىل، ســــنة 

م، وشــــــرح صــــــحيح البخــــــارى البــــــن بطــــــال، ١٩٣٢هـــــــ، ١٣٥١حلــــــب، الطبعــــــة األوىل، ســــــنة 

  م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السعودية، الطبعة الثانية، سنة  –، ط. مكتبة الرشد ٦/٢٦٠



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  الثانيالمطلب 

  حصول الغرر في عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیك"

، ویكــون هــذا )١(الجهــل الحاصــل فــي المعــامالت هــو:» الغــرر«المقصــود بـــ

ــا فــي المقصــود مــن المعاملــة، أو فــي طریــق حصــول هــذا المقصــود ، )٢(الجهــل إمَّ

  ومدار الغرر على أمرین:

  وجود جهالة في المبیع.-١

  .  )٣(البیع يّ وجود شك في حصول أحد عوضَّ -٢

واألصـل فــي الغــرر هـو مــا روى مســلم فـي الصــحیح، عــن أبـي هریــرة رضــي 

  .   )٤(عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر اهللا عنه؛ قال: نهى رسول اهللا 

الغـــرر؛ فهـــو أصــل عظـــیم مـــن وأمــا النهـــي عـــن بیــع «یقــول اإلمـــام النـــووي: 

مســـلم ویـــدخل فیـــه مســـائل كثیـــرة غیـــر مـــام إلاأصـــول كتـــاب البیـــوع؛ ولهـــذا َقدَّمـــه 

منحصرة؛ والمعدوم، والمجهول، وما ال ُیْقَدر على تسلیمه، وما لم یـتم ِمْلـك البـائع 

                                                           

ار املعرفـــة، د.ت، )، ط. د١٣/٦٨) راجـــع: السرخســـي، أبـــو بكـــر حممـــد بـــن أمحـــد، املبســـوط، ((١

 -)، ط. دار الغـــرب اإلســـالمي٤/٣٥٥والقـــرايف، شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن إدريـــس، الـــذخرية، (

  ه.١٩٩٤بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

) راجــع: الســكاكر، عبــد اهللا  بــن محــد، قاعــدة الغــرر، دراســة تأصــيلية، جملــة الشــريعة والدراســات (٢

  . ١٧٢، ص٢٢م، ا�لد ٢٠٠٧، يونيو  ٦٩اإلسالمية، الكويت، العدد 

، ط. املكتبــة األزهريــة للــرتاث، الطبعــة ٧٤) راجــع: وفــا، حممــد، أبــرز صــور البيــوع الفاســدة، ص(٣

  م.   ٢٠٠٠األوىل، سنة 

) رواه مســلم، كتــاب: البيــوع، بــاب: بطــالن بيــع احلصــاة، والبيــع الــذي فيــه غــرر، حــديث رقــم: (٤

١٥١٣.  



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

، وبیع الَحْمل في الـبطن )١(علیه، وبیع السمك في الماء الكثیر، واللبن في الضْرع

  اهـ.»ائر ذلك، وكل هذا بیعه باطل؛ ألنه غرر من غیر حاجة... ونظ

  والغرر حاصل في عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیك" من حیثیتین:

  الغرر الحاصل في صیغة العقد.  الحیثیة األولى:

الغرر الحاصل في محل العقد؛ وفیمـا یلـي الكـالم علـى ُكـلٍّ الحیثیة الثانیة: 

  منهما تفصیًال:

  رر الحاصل في صیغة عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیك":َأوًَّال: الغ

عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك یحتوي على غرر حاصل فـي صـیغته، وذلـك 

المقصــود بالتسـویق: هــو طریقـة اإلعــالن عـن الســلع ؛ و یظهـر فـي طریقــة التسـویق

ن التــي یــتم العقــد علیهــا عقــدًا إیجاریــًا منتهًیــا بالتملیــك، والنــاظر فــي طــرق اإلعــال

عن ذلك ال یجد عناء في َفْهم أنَّ المراد من هذا العقد هو البیع وَتَملُّك السلعة، ال 

اإلیجار الذي هو ملك المنفعة فقط، وذلـك واضـح مـن الـثمن المقابـل لهـذه السـلع، 

  فالثمن ثمن بیع وٕان أطلق علیه قسط إیجاري.

ـــــس  ــــوم الخمی ــــد نشــــرت صــــحیفة الشــــرق األوســــط ی جمـــــادى األولـــــى  ١٦وق

) إحصــــائیة عــــن ٧٩٣٣، فــــي العــــدد (٢٠٠٠أغســــطس  ١٧هـــــ، الموافــــق ١٤٢١

نســبة اســتحواذ عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك علــى ســوق الســیارات، فنشــرت َأنَّ 

% مــن الســعودیین یشــترون ســیاراتهم الجدیــدة بموجــب نظــام "التــأجیر المنتهــي ٨٠

  بالتملیك".

بر شـركات بیـع السـیارات : فإنَّ إحدى أكوالستبیان ذلك وزیادة في اإلیضاح

  في السعودیة تكشف في إعالنها عن بیع سیارة ما یلي:

تُقدِّم شركة (...) مجموعة واسعة من أفضل الحلول لنظام تمویل السیارات «

                                                           

  ؛ كالبقر والغنم. ) أي: اللنب يف َمَدرِّه يف احليوانات(١



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

والمستهلكین على حد سواء، لقطاع الشركات والبیـع بالتجزئـة فـي المملكـة العربیـة 

  السعودیة على النحو التالي: 

یر أو التأجیر مع الوعد بالتملیك: وفي هـذا النـوع مـن التمویـل التمویل بالتأج

ر بتزویـــد المســـتأجر بمركبـــة أو آلـــة ثقیلـــة و/أو تجهیـــزات لفتـــرة زمنیـــة  یقـــوم المـــؤجِّ

 محددة مسبقًا، یتم خاللها دفع إیجار شهري بقیمة محددة أیضًا بما فیها التأمین. 

  والمزایا في ذلك:

 عدم الحاجة لكفیل غارم. .١

 شهر. ٦٠ة السداد حتى إمكانی .٢

 إمكانیة التأجیر للسعودیین والمغتربین. .٣

 خیار الدفعة األخیرة. .٤

 تأمین شامل خالل فترة التأجیر. .٥

 إصالح لدى الوكیل. .٦

 خیار إعادة الشراء. .٧

 إمكانیة االستبدال. .٨

 والخطوات المطلوبة هي مایلي:

اني قـــم بزیـــارة أقـــرب معـــرض للــــ(...) للســـیارات، أو اتصـــل علـــى الـــرقم المجـــ

(....)، واختر السیارة التي تریدها واحصل على عرض سعر، وامأل الطلب وقـدِّم 

  ».المستندات المطلوبة، ووقِّع عقد البیع واحصل على السیارة وفقًا للموعد المحدَّد

هذا َنصُّ إعالن في إحدى أكبر شركات تسویق السیارات في المملكة، ومـن 

قدَّمة هــي لعقــد بیــع ُیَملَّــك فیــه الســیارة، ال عقــد المالحــظ أنَّ الخطــوات والمزایــا الـــمُ 

إیجــار، وٕان ُســمِّي بــذلك لفًظــا؛ بــل إنَّ طریقــة صــیاغة هــذا العقــد ال ُیْفَهــم منــه إال 

البیــــع الضــــمني، وفــــي ذلــــك غــــرر واضــــح َبــــیٌِّن؛ وذلــــك الخــــتالف كــــل مــــن البیــــع 

نتفـــاع واإلیجـــار مـــن حیـــث المعنـــى والمفـــاد، فـــالبیع فیـــه نقـــل للملكیـــة مـــع حـــق اال



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

وصحة التصرف، واإلیجار ال یملك فیه المستأجر إالَّ حق االنتفاع فقط، بال نقـل 

  للملكیة أو حق في التصرف. 

  ":عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیكثانیًا: الغرر الحاصل في محل 

َنــــصَّ نظــــام التــــأجیر التمــــویلي فــــي المــــادة األولــــى الســــابق ذكرهــــا علــــى أن 

ر قد َیِعد المستأج ر بعد انتهاء مدة اإلیجار بالبیع بثمن رمزي ال یساوي في المؤجِّ

، وهذه المسألة تعتبـر ِمـن عـوار نظـام الحقیقة الثمن الحقیقي للسلعة محل اإلیجار

التأجیر التمویلي، وذلك لما تشتمل علیه مـن غـرر فـاحش فـي محـل العقـد، وعلـى 

نَّ البیـع الحاصـل بـثمن َفْرِضیَّة صـحة اإللـزام بالوعـد؛ فـإنَّ جمهـور الفقهـاء یـرون أَ 

رمـزي َیْدَفعــه المسـتأِجر ال یصــح إذا كـان الــثمن ال یسـاوي القیمــة الحقیقیـة للســلعة 

بقاء  -على فرض صحة اإللزام بالوعد –؛ أي: یشترط لصحة هذا البیع)١(المؤجَّرة

  َمالیَّة الثمن.

ْبح، بأ :وقد اسـتدل الفقهـاء علـى ذلـك ألقـل  كـذا ال َحـدَّ و نـه ال َحـدَّ ألكثـر الـرِّ

  .)٢(الثمن أیًضا ما دام شرط الثمن ُمَتَحقًَّقا، وهنا شرط الثمن غیر متحقِّق

هــو اشــتمال عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك علــى َغــَرر فــي  وخالصــة ذلــك:

إذا َبَطـل عقـد  لكـن السـؤال:صیغته ومحلـه، وهـذا كـاٍف للقـول بإبطـال هـذا العقـد، 

ر أم ال؟ اإلیجار المنتهي؛ فهل َتْبُطل العالقة    بین المستأجر والمؤجِّ

  جواب هذا السؤال ُیْعَرف مما یأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل.

                                                           

، ط. دار الفكـــــر، بـــــريوت، الطبعـــــة األوىل، ســـــنة ٦/٢٢٩) راجـــــع: ابـــــن اهلمـــــام، فـــــتح القـــــدير، (١

، ط. دار الفكــــر، بــــريوت، الطبعــــة األوىل، ســــنة ٣/١٠هـــــ،  والــــدردير، الشــــرح الكبــــري، ١٤١٥

لثة، ، ط. املكتب اإلسالمي، بريوت،  الطبعة الثا٣/٣٣٨هـ، والنووي، روضة الطالبني، ١٤٢٠

، ط. وزارة العـــــدل، اململكـــــة ٣/١٥٢م، والبهـــــويت، كشـــــاف القنـــــاع، ١٩٩١هــــــ،  ١٤١٢ســـــنة 

  م. ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١العربية السعودية، الطبعة األوىل، سنة 

) راجــع: اخلمــيس، ســليمان بــن صــاحل، اإلجــارة الطويلــة واملنتهيــة بالتمليــك يف الفقــه اإلســالمي، (٢

  ، مرجع سابق.٢٦٥ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٥٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  الثالثالمطلب 

  اشتمال عقد "اإلیجار المنتهي بالتملیك" على الوعد

مـــن اإلشــــكاالت الشـــرعیة فــــي عقـــد اإلیجــــار المنتهـــي بالتملیــــك؛ هـــو الوعــــد 

ــت علیــه المــادة األولــى بانتقــال ملكیــة العــین المــؤجرة للمســتأج ر، وهــذا هــو مــا َنصَّ

  من نظام اإلیجار التمویلي. 

  والوفاء بالوعد مختلف فیه من الناحیة الفقهیة على أقواٍل:

أن الوعـد ملـِزم دیانـًة، وهـو غیـر ملـِزم قضـاًء، إال أنـه ُیْكـَره إخالفـه،  القول األول:

  . )١(وهذا ما علیه الجمهور من الفقهاء

  .)٢(لوعد ملزم دیانًة وُیقضى به، وهذا قول عند المالكیةا القول الثاني:

الوعــد ُملــِزم قضــاًء إذا كــان ُمَتعلًقــا بســبٍب مطلًقــا، أي: ســواء َترتَّــب  القــول الثالــث:

شخٌص شخًصا آخر ببیـع بیـت مـثًال، علیه فعٌل للموعود له أم ال؛ كأن َوَعد 

ـــد  ـــاء، وهـــو قـــول عن ـــى تحضـــیر بعـــض مـــواد البن ـــَدم الموعـــود بالشـــراء عل فَأْق

  .)٣(المالكیة أیًضا 

ــع: ــول الراب ــا بســبب، ودخــل الموعــود بســبب  الق الوعــد ُملــِزم قضــاًء إذا كــان ُمَتعلًِّق

ل الوعــد فــي شــيء مــن االلتــزام، وهــو قــول آخــر عنــد المالكیــة، وهــذا هــو القــو 

الـذي أخـذ بـه مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي فـي دورتـه المنعقـدة فـي الكویــت 

                                                           

، ط. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ٢٨٨األشباه والنظائر، ص ) راجع: ابن جنيم،(١

ــــريوت، ٩/٣٤٥م، وابــــن مفلــــح، املبــــدع ١٩٩٩هـــــ، ١٤١٩ســــنة  ، ط. دار الكتــــب العلميــــة، ب

  م.١٩٩٧ه، ١٤١٨الطبعة األوىل، سنة 

، ط. دار الغــــرب اإلســــالمي، ١٥٤) راجــــع: احلطــــاب، حتريــــر الكــــالم يف مســــائل االلتــــزام، ص (٢

  م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ريوت، الطبعة األوىل، سنة ب

  ، مرجع سابق.١٥٤) راجع: احلطاب، حترير الكالم يف مسائل االلتزام، ص (٣



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ـــــرة ( ـــــى  ٦-١فـــــي الفت دیســـــمبر  ١٥-١٠هــــــ، الموافـــــق ١٤٠٩جمـــــادى األول

وهــو الــذي یصــدر مــن اآلمــر أو  –الوعــد«م) حیــث جــاء فــي القــرار: ١٩٨٨

لــِزم یكــون ُمْلِزًمــا للواعــد دیانــًة إال لعــذر، وهــو م –المــأمور علــى وجــه االنفــراد

 ،قضـــاًء إذا كـــان معلًقـــا علـــى ســـبب ودخـــل الموعـــود فـــي كلفـــة نتیجـــة الوعـــد

ویتحــدد أثــر اإللــزام فــي هــذه الحالــة إمــا بتنفیــذ الوعــد، وٕامــا بــالتعویض عــن 

  ».الضرر الواقع فعًال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر

إذا «وقد َنصَّت المادة الخامسة عشرة مـن نظـام التـأجیر التمـویلي علـى أنَّـه: 

ر للغیر، فإن ملكیة األصل تنتقل ُمَحمَّلة بالعقد ر األصل المؤجَّ   ».باع الـُمؤجِّ

ر الجدیـد  وهـذا أیًضـا مـن مثـارات اإلشـكال فـي هـذا النظـام؛ وذلـك ألنَّ الــُمؤجِّ

ر القـدیم، وهـو إكمـال اإلجـارة للمسـتأجر، وكـذا بیـع  قد ال یلتزم بما ألزمه بـه المـؤجِّ

ر بعد انت   هاء اإلجارة.الشيء المؤجَّ

  تأثیر مسألة الوعد على عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك:

والذي ینبغي اإلشارة إلیه هو َأَثر الوعد على عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك؛ 

  یكون من جانبین:ذلك َأنَّ َأَثره 

ل: وجود الوعد في اإلیجار المنتهـي بالتملیـك غالًبـا فـي حالـة ال  الجانب اَألوَّ

  یقاع العقد.یصح معها إ

ــاني: ــب الث ر عنــد  الجان ــالبیع علــى إرادة البــائع أو المــؤجِّ وهــو تــأثیر الوعــد ب

تنفیذ الوعد؛ فإنه إذا َأْلَزم العاقدان نفسیهما بالوعد ثم بعد انتهـاء مـدة اإلجـارة وأراد 

ـــأن  ر ب ـــاء بوعـــده، وكـــذا إذا وعـــد المســـتأجر المـــؤجِّ ـــد للمســـتأجر وف ر التجدی المـــؤجِّ

ر العـین، ثـم أراد المسـتأجر أن ُیَنفِّـذ مـا َوَعـد بـه؛  یستأجر منه قبل أن یتَملك المؤجِّ

  فهل هذه اإلرادة تعتبر تامة أم ال؟

َأنَّ إرادة العاقدین مع الوعد بالبیع أو اإلیجار بسعر معـین  والذي َیْظَهر لي:

ضــمن الوعــد لیســت إرادة صــحیحة، بــل هــي ناقصــة، وال تكفــي فــي الداللــة علــى 

  وذلك لما یلي:رضا العاقد؛ 

ع العقــد، ُیوقِّـ -وهـو الــُمؤجِّر صــاحب العـین أو البـائع علــى الحقیقـة –َأنَّ العاقـد-١



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ولــیس لــه حریــة االختیــار الحقیقیــة؛ وذلــك لمــا یَترتـَّـب علــى  هــذا العقــد مــن 

فـي حالـة عـدم   -أي: على المؤجِّر صاحب العین–الخسارة في العین علیه 

  یجار.إجراء للعقد بعد انتهاء مدة اإل

َأنَّ العاقــد الملتــزم بالعقــد بوعــٍد ســابق علــى العقــد ال یحــق لــه مناقشــة الــثمن أو -٢

األجـــرة للعـــین، وذلـــك كمـــا هـــو مكفـــول لكـــل عاقـــد قبـــل إنشـــاء أي عقـــد، مـــن 

تحدید الثمن والتراضـي علیـه، أو  تحدیـد األجـرة والتراضـي علیهـا، فـدل عـدم 

ــــم تختلــــف أثنــــاء  صــــحة مناقشــــة العاقــــد للــــثمن أو األجــــرة علــــى أنَّ  إرادتــــه ل

  المواعدة، ومعلوم أن اإلرادة في المواعدة ال تكفي في إجراء العقد.

َأنَّ الوعــد الـــذي َســَبق فـــي البیــع صـــار بمنزلــة البیـــع المضــاف للمســـتقبل، ومـــا -٣

َصَدر من العاقد تنفیًذا لهذا الوعد ال أثر له، ألنه لو لم یصدره لُقِضـي علیـه 

  .    )١(به

مـن تـرجیح مجمـع الفقـه اإلسـالمي إللزامیـة الوعـد فـي صـورة مـا وعلى الرغم 

لتزام؛ إال َأنَّ الذي أخذ به القضـاء إلإذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء من ا

الســـعودي هـــو َأنَّ الوعـــد غیـــر ُمْلـــِزم قضـــاًء؛ وذلـــك كمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي 

وهذا یتفق مـع األحكـام ؛ )٢(المبدأ الثالث والعشرین من المبادئ والقرارات القضائیة

التـــي أصـــدرها القضـــاء الســـعودي فـــي عـــدة قضـــایا تخـــص عقـــد اإلیجـــار المنتهـــي 

  بالتملیك كما سیأتي بیانه. 

                                                           

) راجــع: اخلمــيس، ســليمان بــن صــاحل، اإلجــارة الطويلــة واملنتهيــة بالتمليــك يف الفقــه اإلســالمي، (١

  ، مرجع سابق.٢٦٠ص

ة مــن اهليئــة القضــائية العليــا واهليئــة الدائمــة والعامـــة ) راجــع: املبــادئ والقــرارات القضــائية الصــادر (٢

، ٣٧هـ، ص١٤٣٧هـ إىل عام ١٣٩١مبجلس القضاء األعلى واحملكمة العليا، يف الفرتة من عام 

  م.٢٠١٧هـ، ١٤٣٨ط. مركز البحوث بوزارة العدل السعودية، الطبعة  األوىل، سنة 
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  الرابع المطلب

  اختالف َقْصد أطراف التعاقد عن َلْفظ العقد

الواضح من َنصِّ المادة األولـى لنظـام اإلیجـار التمـویلي، وخاصـة فـي الفقـرة 

عقد اإلیجار المنتهي بالتملیك ال َیْقِصد منـه العاقـدان عقـد اإلیجـار  الثانیة منه َأنَّ 

فــي المقــام األول، بــل ُیــْبِطن كــل واحــد منهمــا إرادة عقــد البیــع، وهــذه اإلرادة تظهــر 

رة  َجلیــــًا فیمــــا تــــنص علیــــه هــــذه المــــادة مــــن جــــواز انتقــــال ملكیــــة األصــــول المــــؤجَّ

   للمستأجر وفًقا ألحكام هذا العقد.

ادة الـــــُمْبَطنة فـــــي العقــــد تجعـــــل منــــه مثــــارًا للنـــــزاع حــــین اخـــــتالف وهــــذه اإلر 

ر َیدِّعي عقد اإلیجـار، والثـاني وهـو المسـتأجر َیـدِّعي  العاقدین؛ فاَألوَّل وهو المؤجِّ

  عقد البیع بناء على اإلرادة الـُمْبَطنة.

ا یقـول كمـ -العبـرةوهذه اإلرادة الـُمْبَطنة أیًضا فـي هـذا العقـد تُْبِطلـه؛ ذلـك َأنَّ 

وســیأتي فــي  -فــي العقــود بالمقاصــد والمعــاني ال باأللفــاظ والمبــاني؛-األصــولیون

؛ وٕانمــا كــان النَّظــر فــي عقــد اإلیجــار المنتهــي -المبــادئ القضــائیة مــا ُیَبــیِّن ذلــك

فـظ؛ إذ هـو عقـد جدیـد غیـر ُمَسـم�ى فـي بالتملیك إلى المقصد والغایـة منـه ولـیس للّ 

  لـُمَسمَّاة.الفقه اإلسالمي ضمن العقود ا

هــي قاعــدة شــرعیة، وكمــا لهــا » العبــرة فــي العقــود للمعــاني«علــى أنَّ قاعــدة 

دور كبیر في إصالح بعض فساد العقود إذا أمكن تحویلها إلى عقد آخر صحیح 

عــن طریــق اعتبــار المعنــى؛ فــإن لهــا أیًضــا تــأثیًرا كبیــًرا فــي إبطــال بعــض العقــود؛ 

ــــن تیمیــــة: ــــك یقــــول شــــیخ اإلســــالم اب ــــى « وفــــي ذل تنعقــــد العقــــود بكــــل مــــا دل عل

إجـارة،  وأمقصودها من قول أو فعل، فكل ما َعدَّه النـاس بیًعـا أو إجـارة فهـو بیـع 

وٕان اختلــف اصــطالح النــاس فــي األلفــاظ واألفعــال انعقــد العقــد عنــد كــل قــوم بمــا 
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  .)١(»یفهمونه بینهم من الصیغ واألفعال

والمعــــاني ال باأللفــــاظ العبــــرة فــــي العقــــود بالمقاصــــد « والمقصــــود بقاعــــدة:

هو االعتداد بالمقاصد التي عینتها القرائن التي توجد في عقـد فُتْكِسـُبه  ،»والمباني

حكم عقد آخر غیر العقود التي وضعت لها هذه األلفاظ أصًال إذا قصد العاقـدان 

ــده السرخســي الحنفــي؛ حیــث قــال:  األلفــاظ قوالــب «هــذا المعنــى، وهــذا هــو مــا أكَّ

  .)٢(»جوز إلغاء اللفظ وٕان وجب اعتبار المعنى إالَّ إذا َتعذَّر الجمعالمعنى؛ فال ی

فإذا لم یظهر مخالفة بین القصد واللفظ تعلَّق الحكم بهما، وٕاذا تبین بـالقرائن 

، )٣(َأنَّ اللفظ مخـالف للقصـد بَتعـذُّر الجمـع بینهمـا؛ فـالعبرة حینهـا بالقصـد والمعنـى

ن لفظ ال یفید قصد العاقد، بل وٕانه لم یوضع فالقصد على ذلك َأْجَدر باالعتبار م

هنا إال للتعبیر عن هذا القصد فالصیغ ُتْخِبر عما في النفس من معاني، ولتصـح 

الصــیغ یجــب مطابقتهــا لمــا َأْخَبــرت عنــه، وٕاالَّ كــان خبــًرا كاذًبــا، ثــم ُیْحَكــم بــالجمع 

  بین اللفظ والمعنى.

فات إالَّ إذا اقتــرن بمعنــاه بقرینــة فــاللفظ ال یصــیر ُمــؤثًِّرا علــى العقــود والتصــر 

ــم ُیفهــم ِمــن اللفــظ معنــاه صــرنا إلــى غیــره  ــه اللفــظ فــإذا ل فــالعبرة للمعنــى الــذي دلیل

  .)٤(لتعذره

                                                           

، ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف ٢٩/٧) راجع: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، البن تيمية، (١

  م.١٩٩٥هـ، ١٤١٦الشريف، املدينة النبوية، سنة 

  ، مرجع سابق.١٢/٧٩) راجع: السرخسي، املبسوط، (٢

) راجع: الباز، سريين عيسى أمحد، قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، (٣

رســـالة ماجســـتري بكليـــة الشـــريعة، جامعـــة آل البيـــت،  ،١٩دراســـة حتليليـــة تطبيقيـــة مقارنـــة، ص

  م.  ٢٠١٠األردن، سنة 

) راجـــع: عبـــد احلميـــد، حممـــد بـــن محـــد، قاعـــدة العـــربة يف العقـــود باملقاصـــد  واملعـــاين ال لأللفـــاظ (٤

، حبـث منشـور  مبجلـة أم ٢٠واملباين، دراسـة حتليليـة تطبيقيـة مقارنـة بالقـانون املـدين األردين، ص

  م.٢٠١٢الشريعة والدراسات اإلسالمية، السعودية، سنة القرى لعلوم 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

المقاصـد المجـرَّدة التـي بقیـت حبیسـة الـنَّْفس  ولیس المراد من المقاصد هنـا:

اصـد والمعـاني ولم تظهر إلى الوجود بفعل مادي یدل علیها، ومن َثمَّ فالمراد بالمق

  .)١(هنا هي التي َعیَّنتها القرائن اللفظیة التي توجد في عقد فُتْكِسبه حكم عقد آخر

ــــة والمالكیــــة  ــــد جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفی وهــــذه القاعــــدة محــــل إعمــــال عن

، فـــالعبرة عنـــدهم بـــالمعنى المقصـــود ال بـــاللفظ المنطـــوق؛ )٢(والحنابلـــة فـــي الجملـــة

األســلوب الخبــري؛ ألنَّ معناهــا ومــدلولها متفــق علیــه ولــذلك َعبَّــروا عــن القاعــدة ب

االعتبــار فــي العقــود بالمعــاني «بیــنهم؛ قــال شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة رحمــه اهللا: 

والمقاصد، ال بمجرد اللفظ، هذا أصل عند أحمد وجمهور العلماء، وأحـد الـوجهین 

  . )٣(»في مذهب الشافعي

دامـت القـرائن تـدل علـى ذلـك مـا والدلیل علـى وجـوب األخـذ بنیـات العاقـدین مـا 

  یلي:

} [النساء:  ي{ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوصَ قوله تعالى: -١   ].١١ِبَها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضارٍّ

                                                           

) راجع: الباز، سريين عيسى أمحد، قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، (١

  ، مرجع سابق. ٢٠دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة، ص

عىن يف كثري من املسائل؛ ولذلك ) مل خيالف يف ذلك إالَّ الشافعية؛ فإ�م يُرجِّحون اللفظ على امل(٢

يـــذكرون القاعـــدة بصـــيغة مقرونـــة باالســـتفهام، والرتجـــيح عنـــدهم خمتلـــف يف الفـــروع؛ كمـــا قـــال 

الســيوطي؛ فرياعــى اللفــظ تــارة، واملعــىن تــارة؛ وذلــك حســب املــدرك، والضــابط عنــدهم يف هــذه 

ند بُعد املعىن، وإىل املعىن أن ينظر إىل اللفظ ع«املسألة هو ما نقله ابن السبكي عن ابن الرفعة: 

، ط. دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة ١٦٦ينظـــر: الســـيوطي، األشـــباه والنظـــائر، ص ». عنـــد قربـــه

، ط. دار الكتــب ١/١٧٦م، وابــن الســبكي، األشــباه والنظــائر ١٩٩٠هـــ، ١٤١١األوىل، ســنة 

  م.١٩٩١هـ، ١٤١١العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، ط. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ٥/١٠٠الفتاوى الكربى، ) راجع: ابن تيمية، (٣

  م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨سنة 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ــدَّم الوصــیة علــى المیــراث؛ إن لــم َیْقِصــد الموصــي  ووجــه الداللــة: َأنَّ اهللا تعــالى َق

مــًا، وكــان لورثتــه اإلضــرار بالورثــة؛ وٕان قصــد الموصــي ضــرارًا كــان ذلــك َحرا

إبطال الوصیة، وَحُرم على الموصى له األخـذ بهـا بـدون رضـاهم، فـدل ذلـك 

  . )١(على اعتبار الشرع للقصد في العقود الشرعیة

إنمـــا األعمـــال بالنیـــات، ولكـــل : «المتفـــق علیـــه، وفیـــه قـــول النبـــي  الحـــدیث-٢

  . )٢(»امرئ ما نوى

ع فیهـا التَّعبُّـد باأللفـاظ، بـل هـي مـن لیست ِمن باب العبـادات التـي ُیْشـرَ  العقود-٣

 باب العادات التي تصح من المسلم وغیر المسلم، ولم َیْشـَرع اهللا ورسـوله 

فیهــا ال نتعــداها، فــال یــرتبط صــحتها وجوازهــا بلفــظ  لنــا التعبــد بألفــاٍظ معینــةٍ 

  .)٣(وٕانما یتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان ،معین

َأنَّ الَقْصـد  ْقـد اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك یتضـح:وبتطبیـق مـا ُذِكـر علـى عَ 

األساسي ِمن هذا العقد هو انتقال ملكیة السلعة محل اإلیجـار إلـى المسـتأجر بعـد 

انتهاء عقد اإلیجار بحیث یكـون هـذا االنتقـال َمْبنی�ـا علـى َوْعـٍد بـذلك مشـروطًا فـي 

ألنَّ عقـد اإلیجـار عقـد  عقد اإلیجار، واالنتقال للملكیة ینـافي عقـد اإلیجـار، وذلـك

مباحة معلومة من عین معینـة أو موصـوفة فـي الذمـة، والعقـود الناقلـة  منفعة على

  للملكیة كالبیع والهبة والوصیة ال َتِرد على المنفعة، بل َتِرد على العین نفسها.

                                                           

 م.١٩٦٩، ط. دار املعرفة، بريوت، سنة ١/٤٦١) راجع: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  (١

) رواه البخـــاري، كتـــاب: الـــوحي، بـــاب: كيـــف كـــان بـــدء الـــوحي إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه (٢

إمنـــا «، ومســلم، كتـــاب: اإلمـــارة، بــاب: قولـــه صـــلى اهللا عليــه وســـلم: ١، حـــديث رقـــم: وســلم؟

  .١٩٠٧، حديث رقم: »األعمال بالنية

، ط. مرجـــع ســابق،  وابـــن القـــيم، ٣٣/١٠٨) راجــع: ابـــن تيميــة، جممـــوع الفتـــاوى البــن تيميـــة، (٣

بــد الســالم ، حتقيــق: حممــد ع١/٣٢٦حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، إعــالم املــوقعني، 

  م.١٩٩١هـ، ١٤١١إبراهيم، ط. دار الكتب العلمية، يريوت، الطبعة األوىل، سنة 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

فلــیس الَقْصــد الحقیقــي ِمــن عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك هــو  وعلــى ذلــك:

رة؛ ولهذا السبب فإنَّ القضاء  اإلیجار نفسه؛ بل المراد من ذلك شراء السلعة الـُمؤجَّ

الســـعودي قـــد َأَخـــذ فـــي أكثـــر مـــن قضـــیٍة خاصـــة بـــالنزاع حـــول اإلیجـــار المنتهـــي 

بالتملیـــك بكـــون هـــذا العقـــد عقـــد بیـــٍع بالتقســـیط، ولـــیس عقـــد إجـــارة، ومـــا ذلـــك إال 

  إلعمال القصد والهدف من هذا العقد.

ثاني عرٌض لنمـاذج مـن هـذه القضـایا، والتـي تَُبـیِّن أنَّ وسیأتي في المبحث ال

القضــاء الســعودي فــي أكثــر مــن قضــیة نزاعیــة حــول هــذا العقــد قــد َأْغَفــل الجانــب 

  اللفظي التعاقدي وَأْعَمل المعنى من هذا العقد.



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  

  

  

  

  مبحث الثاينـال

  اإلشكاالت التطبيقية الواردة على نظام "التأجري التمويلي"

  

  مطلبین: ویشتمل على

الســـمات العامـــة لنزاعـــات عقـــود "اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك" فـــي  المطلـــب األول:

  ساحة القضاء السعودي.

  فسخ العقد لعجز المستأجر عن َدْفع األقساط. المطلب الثاني:



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

 

  

  

  

  

  املطلب األول

  السمات العامة لرتاعات عقود "اإلجيار املنتهي بالتمليك" 

  يف ساحة القضاء السعودي

  

  ویشتمل على فرعین:

حصـــول التعـــارض بـــین الجـــانبین التشـــریعي والقضـــائي حیـــال عقـــد الفـــرع األول: 

  اإلیجار المنتهي بالتملیك.

ــــاني:  ــــرع الث تســــبیب الحكــــم القضــــائي فــــي نزاعــــات عقــــود اإلیجــــار المنتهــــي الف

  بالتملیك.



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٦٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  

  الفرع األول

  حصول التعارض بین الجانبین التشریعي 

  یجار المنتهي بالتملیك"والقضائي حیال عقد "اإل

وتحدیدًا فـي النزاعـات الخاصـة بعقـود  ،الناظر في ساحات القضاء السعودي

ســــیدرك أن هنـــــاك تفاوتــــًا بــــین الجــــانبین التشـــــریعي  ،اإلیجــــار المنتهــــي بالتملیــــك

والقضائي فیما یخـص هـذا العقـد، أي: عقـد اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك؛ علمـًا بـأنَّ 

رین أو الممـــولین مـــرخَّص لهـــم مـــن ِقَبـــل مؤسســـة كـــون المؤسســـة أو األفـــرا د المـــؤجِّ

ل للسلطات تكوین لجـان قضـائیة خاصـة للنظـر فـي  النقد السعودي؛ فإن ذلك ُیخوِّ

رین  ـا فـي حالـة كـون المؤسسـة أو األفـراد المـؤجِّ النزاعات الخاصـة بهـذه العقـود، أمَّ

فــإن النزاعــات أو الممــولین لــیس مــرخَّص لهــم مــن ِقَبــل مؤسســة النقــد الســعودي، 

  الحاصلة بین أطراف هذا العقد تنظرها المحاكم التجاریة.

والتفـــاوت بـــین الجـــانبین التشـــریعي والقضـــائي فیمـــا یخـــص هـــذا العقـــد یمكـــن 

رصده فـي َأنَّ الجانـب التشـریعي َأقَـرَّ هـذا النـوع مـن العقـود، حتـى َجَعـل لـه نظامـًا 

ي النزاعـات الخاصـة بهـذا النـوع خاصًا بمرسوٍم ملكـٍي، إال َأنَّ الجانـب القضـائي فـ

َأْبَطــل هــذا النــوع  -فــي بعــض القضـایا –مـن العقــود خــالف هـذا النظــام؛ حتــى أنـه 

  من العقود.

ونظـــرًا لكثــــرة أنــــواع القضــــایا التــــي تخــــص نزاعــــات عقــــود اإلیجــــار المنتهــــي 

بالتملیـك؛ فـإني أكتفــي بعـرض بعـض القضــایا التـي تَُبـیِّن هــذا التفـاوت الكبیـر بــین 

  وذلك فیما یلي:   ین التشریعي والقضائي التي تخص هذا الجانب، الجانب

  القضیة اُألْوَلى: -١

ه، والتـــي ُحِكـــم فیهـــا بـــالحكم ١٤٢٨/ق) لعـــام ٢/ ٣٦٩وهـــي القضـــیة رقـــم (



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  هـ.١٤٣٣) لعام ٢/ ٢/د/تج/ ١٣١االبتدائي رقم (

  وقائع القضیة:

ض تــــدور وقـــــائع هــــذه الـــــدعوى حـــــول أنَّ أحــــد األشـــــخاص تعاقــــد مـــــع معـــــر 

للســیارات لشــراء عــدد مــن الســیارات عــن طریــق عقــد اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك، 

ى علیهــــا (صــــاحبة المعــــرض) بإعــــادة وطالـــب المــــدَِّعي (المســــتأجر) إلــــزام المـــدعَ 

المبلغ المسلَّم لها من قیمة السیارات محل الدعوى، والتعویض عن األضـرار التـي 

موجــــب عقــــود إیجــــار منتهــــي ى علیهــــا بلحقــــت بــــه بنــــاء علــــى تعاقــــده مــــع المــــدعَ 

ى علیهـــا لعـــدد مـــن هـــذه الســـیارات، وذلـــك بســـبب تخلـــف بالتملیـــك، وســـحب المـــدَّعَ 

ل للمدعیة علیها ذلك.المدِّعِ    ي (المستأجر) عن السداد، والعقد ُیَخوِّ

وَتَبیَّن للقاضي َأنَّ حقیقة العقود بین الطرفین هي عقود بیـع تقسـیط، ولیسـت 

  قود بالمقاصد والمعاني.عقود إجارة، والعبرة في الع

والتكییـــــف الصـــــحیح للعقـــــد المبـــــرم بـــــین الطـــــرفین هـــــو أســـــاس الفصـــــل فـــــي 

الخصــومة بینهمــا؛ لیــتم النظــر فیــه وفــق القواعــد واألحكــام الشــرعیة المتعلقــة بــه، 

َأنَّ حقیقتــه عقــد بیــع بالتقســیط؛ وحیــث أن المحكمــة بتأملهــا فــي العقــد َتَبــیَّن لهــا 

قد توجه إرادة َطَرفیه إلى ذلك، والقاعدة تـنص علـى ذلك أن الظاهر من بنود الع

  َأنَّ (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني).

  ومما ُیؤكِّد أن العقد المبرم بین الطرفین هو عقد بیع، ولیس إیجارًا ما یلي:

  َتَمسُّك المدعي بَأنَّ العقد هو عقد بیع.-١

لــى بمبلــغ كبیــر یفــوق بأضــعاف قیمــة إیجــار الشــهر العقــد قــد تضــمَّن دفعــة أو  -٢

  األول.

ـــمَّ إلـــزام المـــدعِ -٣ ـــه َت ي (المســـتأجر) بتكـــالیف األضـــرار واإلصـــالحات، وٕالزامـــه أنَّ

أیضًا بكامل األقساط في حال حدوث هالك كلي للسیارة مطلقًا ولـو لـم یتعـد 

  أو یفرط.

دتهمـــا، وأنهـــا نصـــوص العقـــود المبرمـــة بـــین الطـــرفین وتصـــرفاتهما أظهـــرت إرا-٤



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  متجهة منذ إبرام العقود إلى البیع ال اإلجارة.

  وعلیه فقد حكمت المحكمة بما یلي:

على أنها عقود بیع  –بعد دخولها مرحلة التنفیذ –تكییف العقود محل الدعوى -١

  بالتقسیط.

ــــــدفع لشــــــركة (...) مبل-٢ ــــــأن ی ــــــزام (...) صــــــاحب مؤسســــــة (...) ب ــــــإل ا قــــــدره ًغ

  ا وواحد وثالثون ریاًال.فً أحد عشر أل) أربعمائة و ٤١١,٠٣١(

ح بأسباب الحكم.-٣   رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضَّ

) لعـــــام ٢٧/١وقـــــد أیَّـــــدت محكمـــــة االســـــتئناف هـــــذا الحكـــــم، بحكمهـــــا رقـــــم (

  . )١(هـ؛ حیث َحَكمت بتأیید الحكم فیما انتهى إلیه من قضاء١٤٣٤

  القضیة الثانیة: -٢

العامــــة بالریــــاض؛ فــــي الــــدعوى المقیَّــــدة  وهــــي حكــــم القاضــــي فــــي المحكمــــة

  هـ.٢٨/١٢/١٤٣٣بتاریخ: 

  وقائع القضیة:

تــدور هــذه الــدعوى حــول ادعــاء أحــد األطــراف شــراء ســیارة "جمــس صــالون 

ى علیه بعقـد إیجـار منتهـي بالتملیـك علـى أقسـاٍط لمـدة م" من المدَّعَ ٢٠٠٨مودیل 

ى علیــه ي، ویریــد ِمــن المــدَّعَ عِ ثــالث ســنوات، وَأنَّ الســیارة َتَلفــت وهــي فــي یــد المــدِّ 

  تعویضه بسیارة أخرى.

وبعــد عــدة جلســات فــي هــذه القضــیة، فقــد افتُتَحــت جلســة فــي یــوم األربعــاء 

هـ، وحضر فیها الطرفان، وجرى دراسة ما َتمَّ ضبطه ومـا فـي ٣/١/١٤٣٥بتاریخ 

أوراق المعاملــــة ومــــن بینهــــا عقــــد الطــــرفین المرفــــق صــــورته فــــي القضــــیة بتــــاریخ 

                                                           

، »بيــع«، مصــطلح: ٣/١٠٥٣) تراَجــع هــذه القضــية يف: جمموعــة األحكــام واملبــادئ التجاريــة، (١

  هـ. ١٤٣٦الرياض، سنة  -ط. ديوان املظامل



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

م، والموصــوف بأنــه عقــد إیجــار ســیارة، وقــد َذَكــر أن مــدة اإلیجــار ١١/٢/٢٠٠٩

  ریاًال). ١٧٢,٤٧١شهًرا، وقیمة اإلیجار ( ٥٩

وبالتأمل في هذا العقد وشروطه یظهـر أنـه عقـد بیـع ولـیس عقـد إیجـار، وذلـك 

  لما یلي:

ون فـي ، ومن المعلوم َأنَّ التقسیط غالًبا یكـ)١(َأنَّ الطرف األول َسمَّى بنفسه...-١

البیع ولیس في اإلیجـار، وكـذلك المـدة الطویلـة لإلیجـار والقیمـة الكبیـرة التـي 

  تعادل قیمة البیع.

ـــاریخ  ٣/١مـــا ورد فـــي شـــروطه، منهـــا: -٢ ـــا للت وذكـــر فیهـــا َأنَّ مـــدة اإلیجـــار وفًق

المـــیالدي، وینتهـــي هـــذا العقـــد بانتهـــاء مدتـــه، وال یجـــوز إنهـــاؤه قبلهـــا إالَّ فـــي 

، وهــذا الشــرط َیــُدل علــى أن المــراد هــو البیـــع ١ي المــادة الحــاالت الــواردة فــ

ولــیس اإلیجــار؛ ألنَّ مــن المعلــوم أن اإلیجــار فــي الســیارات یملــك المســتأجر 

  إعادة السیارة  للمؤجر في أي وقت وتتم تصفیة حساب األجرة.

، وفیهــا َأنَّ الطــرف الثــاني یلتــزم باالســتمرار فــي ســداد ٥/٧مــا ورد فــي الفقــرة -٣

ت الشــهریة فــي مواعیــدها طــوال مــدة بقــاء الســیارة والصــیانة لإلصــالح الــدفعا

مـن أضــرار حــوادث المــرور أو ســوء االســتخدام أو أي إجــراءات نظامیــة، وال 

یحق له المطالبة بسیارة بدیلة، ولـو كـان العقـد إیجـاًرا لمـا لـزم الطـرف الثـاني 

  دفع األقساط مع َتعطُّل منفعة السیارة لألسباب المذكورة.

حیـث َوَرد فیهـا َأنَّ علـى الثـاني إحضـار السـیارة لـألول  ٥/٨ما َوَرد في الفقرة  -٤

ـــل الثـــاني كافـــة  ـــد، ویَتحمَّ قبـــل نهایـــة رخصـــة الســـیر إلنهـــاء إجـــراءات التجدی

ره فــي اإلحضــار ویلتــزم بعــدم مطالبــة األول بخصــم مــدة بقــاء  الغرامــات لتــأخُّ

المســــتحقة، ولــــو كانــــت  الســــیارة إلكمــــال اإلجــــراءات النظامیــــة قیمــــة األجــــرة

السیارة ُمؤجَّرة على الثاني لم َیْلَزمـه دفـع أجرتهـا فتـرة بقائهـا لتجدیـد االسـتمارة 

                                                           

  ) معلومات مطموسة مراعاة للخصوصية.(١



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٣

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  وهي لصالح األول.

ِمـن أنَّـه إذا َرِغــب الثـاني فـي شـراء السـیارة موضـع العقــد  ٧مـا ورد فـي المـادة  -٥

، ٧نــد فــال مــانع لــدى الطــرف األول ِمــن بیعهــا علیــه بــالمبلغ المحــدَّد فــي الب

وفي هذه الحال یتعهَّد الطرف األول بنقل ملكیة السـیارة للطـرف الثـاني، وقـد 

أن قیمـة السـیارة عنـد انتهـاء األجـرة واسـتیفاء كافـة األقسـاط  ٧ذكر فـي البنـد 

لایر)، وهــذا یــدل علــى أن مــراد الطــرفین  ١٩٣٨٥الموزعــة علــى مــدة العقــد (

  خاصة المدعى علیه هو البیع ولیس اإلیجار.

أنَّه یحق للطرف األول وحده ووفق تقـدیره إنهـاء العقـد  ٩/١ما ورد في المادة  -٦

أن العقـــد ینتهـــي بانتهـــاء  ٩/٢واســـترداد الســـیارة، وكـــذلك مـــا ورد فـــي المـــادة 

مدته وتسلیم السیارة لألول إالَّ إذا طلب الثاني من الطرف األول كتابًة شـراء 

: ال یحــق ٩/٤ا ورد فــي الفقــرة الســیارة، وهــذا یــدل علــى أنَّــه وعــد بــالبیع، ومــ

للطرف الثاني المطالبة بسیارة بدیلة في حال استحال تنفیذ العقد وفق المـادة 

خالل فترة إصالح السیارة في مركز الصیانة من أثر حادث یقع علیها  ٩/٣

مـــن أي ســـبب، وهـــذا یـــدل علـــى أنَّ العقـــد تعـــین علـــى الســـیارة موضـــع العقـــد 

مــا بــین الطـرفین هــو بیــع، ولــیس إیجــاًرا، إذ لــو  فقـط، دون ســواها، ویؤكِّــد َأنَّ 

  كان إیجاًرا النفسخ العقد، واسُتِحقَّ بدل.

  ومما ُذِكر أعاله َحَكَمت المحكمة بما یلي:

َأنَّ العقــــد عقــــد بیــــع وٕان ســــموه عقــــد إیجــــار؛ إذ العبــــرة فــــي العقــــود بالمقاصــــد -١

  فقهیة.والمعاني ال باأللفاظ والمباني كما هو مقرر في القواعد ال

  ي لما ُذِكر أعاله.َصرف النظر عن دعوى المدعِ -٢

  نظرة  تحلیلیة لهاتین القضیتین:

هــــذا الحكــــم فــــي القضــــیتین فیــــه بطــــالن "عقــــد اإلیجــــار المنتهــــي بالتملیــــك"، 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٤

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

 –واعتبــاره عقــد بیــٍع، وهــذا یــدل علــى أنَّــه إذا ُأْعِمــل القصــد والمعنــى فــي هــذا العقــد

؛ فــإن العقـــد ال َیْبطُــل؛ وذلــك ألن تصـــحیح -یــكأي: عقــد اإلیجــار المنتهـــي بالتمل

العقود أولى من إبطالها؛ وفًقا لما هو منصوص علیه في المبدأ الرابـع والعشـرین، 

؛ وهـذا متوافـق أیًضـا مـع مـا )١(والخامس والعشرین من المبادئ والقرارات القضائیة

/ ١٢/ ٢٨: َحَكمــت بــه المحكمــة العامــة فــي الریــاض فــي الــدعوى الـــُمَقیَّدة بتــاریخ

  ه١٤٣٣

وعلى الرغم من عدم إبطال العقد فإن الحكم القضائي َجَعل هذا العقد َیْنَقلب 

بیًعــا علــى حســب المقصــود منــه، إالَّ إذا اشــتمل علــى مــا ُیِخــلُّ بصــحته، وهــذا مــا 

أخـــذ بـــه القضـــاء الســـعودي أیًضـــا، كمـــا فـــي القضـــیة الســـابقة، وكمـــا فـــي القضـــیة 

  التالیة.

   القضیة الثالثة: -٣

ه؛ وفـــي هـــذه القضـــیة ُحِكـــم ١٤٢٨/ق) لعـــام ٣٥٧٢/٢وهـــي القضـــیة رقـــم (

؛ حیــث َحَكَمــت بــبطالن عقــد -هـــ١٤٢٩لعــام  )٨/د/تــج/٨بــالحكم االبتــدائي رقــم (

  اإلیجار المنتهي بالتملیك.

  وقائع القضیة:

ى علیهـــــا ي إلـــــزام المـــــدعَ وتـــــدور وقـــــائع هـــــذه الـــــدعوى حـــــول مطالبـــــة المـــــدعِ 

ا مــن ســیاراته بســبب تــأخره دً لحقــت بــه لســحبها عــد بــالتعویض عــن األضــرار التــي

  عن سداد بعض األقساط.

وقــد قــرر طرفــا النــزاع ثبــوت َأنَّ العقــدین تضــمنا محــًال واحــًدا وهــو المتعاقــد 

ى علیها بمجرد تسدید كامـل علیه، وَأنَّ العقد األخیر (التملك بالتأجیر) یلزم المدعَ 

                                                           

والقــرارات القضــائية الصــادرة مــن اهليئــة القضــائية العليــا واهليئــة الدائمــة والعامـــة  ) راجــع: املبــادئ(١

، ٣٨هـ، ص١٤٣٧هـ إىل عام ١٣٩١مبجلس القضاء األعلى واحملكمة العليا، يف الفرتة من عام 

  مرجع سابق.



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  ي دون قید أو شرط.عِ أقساط السیارات بنقل ملكیتها تلقائیا للمد

وَأنَّ التكییـــف الشـــرعي لتصـــرف المـــدعى علیهـــا بإعـــادة التعاقـــد مـــع المـــدعي 

ر للسیارات محـل التعاقـد؛ ألنهـا  بالعقد األخیر هو بطالن العقد؛ لعدم ملكیة المؤجِّ

ـــة مـــن المـــدعَ  ـــد األخیـــر إال محاول ى علیهـــا مباعـــة بالعقـــد األول بینهمـــا، ومـــا العق

لجـــــوهر العقـــــد األول (عقـــــد البیـــــع  صـــــالحها وتغییـــــرٍ إلضـــــافة ضـــــمانات أخـــــرى ل

  بالتقسیط) الذي تم بتوافر شروطه وأركانه.

  وقد حكمت المحكمة في ذلك بما یلي:

إبطال العقد الثاني المسمى عقد التملك بالتأجیر وعـدم ترتیـب أي أثـر تعاقـدي -١

  علیه.

لسـیارات ي التصـرف فـي االنص في عقد بیع السیارات على عدم أحقیـة المـدعِ -٢

ى موضوع العقـد بـأي وجـه مـن أوجـه التصـرف؛ ألنهـا مرهونـة لصـالح المـدعَ 

ا للوفـاء بقیمــة األقسـاط غیــر المسـددة، وإِثْــر ذلـك: انتفــاء عالقــة نً علیهـا ضــما

ي لمخالفتـه شـروط العقـد، ولـذا تـم رفـض السببیة بالضـرر الـذي لحـق بالمـدعِ 

 الدعوى.

فـــي الحكـــم االبتـــدائي، وذلـــك  وقـــد أیَّـــدت محكمـــة االســـتئناف الحكـــم الصـــادر

  هـ. ١٤٣٠) لعام ٣/إس/١٥٩بحكمها رقم (

ــك ــى ذل العبــرة فــي العقــود بالمقاصــد والمعــاني ال «: فــإن إعمــال قاعــدة: وعل

یجعلنـا ال نطلـق علـى عقـد اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك أنَّـه عقـد » باأللفاظ والمباني

  إیجاًرا. إیجار، بل هو عقد بیع بالتقسیط، وٕان كانت صورة العقد 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

   الفرع الثاني

  تسبیب الحكم القضائي في نزاعات عقود "اإلیجار المنتهي بالتملیك"

المقصــود بتســبیب الحكــم القضــائي للمحكمــة أن تشــتمل علــى األســباب التــي 

، وقــد جــاء فــي األنظمــة القضــائیة التــي صــدرت فــي المملكــة عــدة )١(ُبِنَیــت علیهــا

ه، سواء المواد القدیمة أو الحدیثة مما یدل على مواد ُتؤكِّد تقنین التسبیب بل توجب

؛ ومن ذلك ما ُنصَّ علیه فـي نظـام المرافعـات الشـرعیة )٢(َأنَّ للتسبیب أصًال سابًقا

هـ، حیث نص ٢٢/١/١٤٣٥) وتاریخ: ١الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

ـــى ( اآلتـــي ) : ١٦٦فـــي المـــادة ( ز تصـــدر المحكمـــة خـــالل مـــدة ال تتجـــاو «) عل

عشــرین یوًمــا مــن تــاریخ النطــق بــالحكم صــك�ا حاوًیــا لخالصــة الــدعوى، والجــواب، 

والــدفوع الصــحیحة، وشــهادة الشــهود بلفظهــا وتزكیتهــا، وتحلیــف األیمــان، وأســماء 

القضــاة الــذین اشــتركوا فــي الحكــم، وأســماء الخصــوم، ووكالئهــم، وأســماء الشــهود، 

د ضبط الدعوى، وتاریخ ضبطها، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعد

وأسباب الحكم ونصه، وتاریخ النطق بـه، مـع حـذف الحشـو والجمـل المكـررة التـي 

ال تأثیر لها في الحكـم، ثـم یوقّـع علیـه ویختمـه القاضـي أو القضـاة الـذین اشـتركوا 

  ».في الحكم

وهو ما َأكَّده نظام اإلجراءات الجزائیـة الجدیـد الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

                                                           

) املهــوس، يوســف بــن حممــد بــن إبــراهيم، تســبيب احلكــم القضــائي بــني الفقــه اإلســالمي والنظــام ١(

، رســـــالة ماجســـــتري جبامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم األمنيـــــة، كليـــــة ٦٥لقضـــــائي الســـــعودي، صا

، وآل خنــني، عبـد اهللا حممــد ســعد، ٢٠٠٤هــ، ١٤٢٥الدراسـات العليــا، قسـم العدالــة اجلنائيــة، 

  .١٠٨، السنة الثالثة، ربيع اآلخر، ص١٠تسبيب قرار التحقيق يف اجلرمية، جملة العدل، العدد 

يوســف بــن حممــد بــن إبــراهيم: تســبيب احلكــم القضــائي بــني الفقــه اإلســالمي والنظــام ) املهــوس، ٢(

  ، مرجع سابق.٨٥القضائي السعودي، ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  هـ. ٢٢/١/١٤٣٥) وتاریخ: ٢(م/

وورد الـــنص علــــى التســـبیب أیضــــًا فــــي نظـــام تنظــــیم األعمـــال اإلداریــــة فــــي 

  ) منه. ٤٢،٦٩الدوائر في المادتین (

كما ورد النص على تسبیب الحكم فـي تعلیمـات تمییـز األحكـام الشـرعیة فـي 

  ».على القاضي ذكر الحیثیات التي یبني علیها حكمه«) بلفظ: ١٩الفقرة (

  هذا یدل أن ِذْكر أسباب الحكم موجود في النظام القضائي السعودي. و 

وحــرُص المحكمــة علــى تســبیب حكمهــا نــابٌع مــن أال تجعــل المحكمــة نفســها 

ُعرضـــة لالنتقـــاد وخاصـــة مـــن الخصـــوم وال تضـــع نفســـها فـــي مـــوطن شـــبهة ، بـــل 

ـح حكمـه وســببه فـإن هـذا ب یــاٌن علیهـا أن تبـرز موقفهـا وحكمهــا، فالقاضـي إذا َوضَّ

لوجاهة الحكـم القضـائي كمـا ُیعـد دفاعـًا عنـه، فـإذا صـدرت األسـباب وجیهـة فإنهـا 

ُتزیل الریبـة مـن نفـس كـل مـن یطلـع علـى الحكـم؛ إذ ُیعلـم أن القاضـي إنمـا قضـى 

عـــن ِعلـــم وبموجـــب قـــوي، ولـــیس لمجـــرد الهـــوى، وبـــذلك تحصـــل الثقـــة بالقاضـــي 

  د الشرعیة.ویترفَّع عن الشُّبهات، وهذا مقصد من أهم المقاص

ینبغـي لـه أن یعتـذر إلـى كـل َمـْن یخـاف أن یقـع فـي نفسـه « قال السرخسي:

ــر للخصــم وُیبــیِّن لــه حتــى یعلــم أنــه قــد فهــم  علیــه شــيء إذا قضــى علیــه، وأن یفسِّ

عنه حجتـه وقضـى علیـه بعـدما فهـم، وبـذلك تنتفـي عنـه تهمـة المیـل وینقطـع عنـه 

خصــــوم عــــن الفتنــــة والشــــكایة طمــــع الخصــــم والقالــــة فیــــه، وألنــــه یصــــون بــــذلك ال

  .)١(»منه

فإن لم یأِت بجرحهم وأراد القاضي إنفاذ الحكم علیه بمـا « وقال ابن القاص:

ثبت عنده دعاه فأجلسه وأعذر إلیه، فقرأ علیه المحضـر وبـیَّن لـه جمیـع مـا احـتج 

                                                           

، ط. دار ١٦/١٠٨) راجع: السرخسـي، حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل مشـس األئمـة، املبسـوط، (١

  م.١٩٩٣هـ، ١٤١٤بريوت، سنة  -املعرفة



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

به واحتج خصمه علیه، وٕان كان بحضرة الفقهاء سألهم بحضرته لیخبروه بوجوب 

  .)١(»لیكون أطیب لنفس المحكوم علیه، وأبعد من التهمة الحكم علیه؛

یضاف إلى ذلك أن تسبیب األحكام من أعظـم الضـمانات التـي جعلهـا الفقـه 

والنظـــام علـــى القضـــاة، وهـــو وســـیلة مـــؤثرة لحمایـــة القاضـــي ممـــا قـــد یواجهـــه مـــن 

ضـــغوط إلصـــدار حكمـــه علـــى نحـــو ال یتفـــق مـــع العدالـــة، وبـــذلك یكـــون التســـبیب 

  .)٢(یدة القاضي وفصله في الدعوى وفقًا لما یترجح عندهضماًنا لح

وقد َمرَّ فـي القضـایا الـثالث التـي َسـَبق ِذْكرهـا مـا ُیؤكِّـد هـذه السـمة فـي حكـم 

القاضـــي فــــي النزاعـــات التــــي تخـــص عقــــود "اإلیجـــار المنتهــــي بالتملیـــك"، ولعــــدم 

تســبیب التكــرار والحشــو فــإني أحیــل القــارئ علــى نصــوص هــذه األحكــام الســتبیان 

  الحكم القضائي فیها. 

                                                           

، دراســة وحتقيــق: ١/٩٠بــن أيب أمحــد، أدب القاضــي، ) راجــع: ابــن القــاص، أبــو العبــاس أمحــد (١

الســــــعودية، الطبعــــــة األوىل، ســــــنة  -الــــــدكتور/ حســــــني خلــــــف اجلبــــــوري، ط. مكتبــــــة الصــــــديق

  م.١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

) املهــوس، يوســف بــن حممــد بــن إبــراهيم، تســبيب احلكــم القضــائي بــني الفقــه اإلســالمي والنظــام ٢(

  ، مرجع سابق. ٩٨القضائي السعودي، ص



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٧٩
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  المطلب الثاني

  فسخ العقد لعجز المستأجر عن َدْفع األقساط

فــي َبْعــض األحیــان قــد َیْعِجــز المســتأجر عــن َدْفــع األقســاط؛ وبنــاء علــى مــا 

سبق من تكییف العقد على أنَّه عقد بیع بالتقسیط؛ فإن العاجز عـن َدْفـع األقسـاط 

القواعــد المنظمــة للضــمان العــام فــي النظــام  هــو مــدیٌن لصــاحب الســلعة؛ فمــا هــي

  السعودي؟

ر َأنَّ الضمان الحاصـل فـي هـذه الصـورة إوالجواب:  نَّ كثیًرا من األنظمة تَُقرِّ

یســتوي فیــه مــا إذا كانــت هــذه األمــوال عقــارات أم منقــوالت مفــرزة أم شــائعة، وقــد 

ـــص ق«مـــن نظـــام التنفیـــذ الســـعودي علـــى أنـــه:  ٢٢/٣نصـــت المـــادة  اضـــي ُیَخصِّ

  ».التنفیذ األموال المنفذ علیها بما یحقق سرعة الوفاء

ولكن في هذه الصورة التي نحن بصددها؛ فإن المـال غالًبـا مـا یكـون ُمْفـَرًزا، 

والمال المفرز: هو المال الذي یسیطر علیه مالك واحد بحیث ال یشاركه أحد فـي 

ــــك یجمــــع الســــلطا ت ویحــــوز ملكیتــــه، وفــــي هــــذه الصــــورة مــــن الملكیــــة فــــإن المال

الخصـائص المقـررة نظاًمـا للملكیـة، وتــدخل األمـوال المعنویـة أو الحكمیـة فـي هــذا 

  الحكم.

وســواء أكـــان المــال تحـــت یــد مالكـــه بحیـــث تتحــد صـــفة المالــك والحـــائز فـــي 

  شخص واحد، أم كان الحائز غیر المالك.

وال یمنع من الحجز على المال المملوك للمدین كون المـال مـثقًال بتـأمین أو 

رهٍن أو امتیاز لدائن آخر، ذلك أن هـذه الحقـوق العینیـة التبعیـة تضـمن لصـاحبها 

  فقط التقدم على غیره من الدائنین دون استئثاره بالحجز عمن سواه.

ر َأنَّ األصــل هـو حریــة الـدائن فــي أن یختـار مــا  كمـا أن بعـض األنظمــة تُقَـرِّ
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ر فـي اختیـار مـا یشـاء مـن یشاء من أموال المدین إلجراء التنفیذ علیه، فالـدائن حـ

أمـوال المـدین إلجـراء التنفیــذ علیهـا، ومـن ثَــمَّ َیِحـق لـه أن یحجــز علـى العقـار قبــل 

المنقــول أو العكــس، ولــه أن یحجــز علــى عقــار معــین دون عقــار، كمــا أن لــه أن 

یحجز على منقول دون غیره، وله أن یبدأ بمال معین ولو كان التنفیذ علیـه أكثـر 

مــن التنفیــذ علــى غیــره، أو كــان لهــذا المــال قیمــة خاصــة لــدى كلفــة علــى المــدین 

  المدین.

وهــذه الحریــة مقیــدة فــي حالــة مــا إذا كــان للــدائن ضــمان خــاص علــى بعــض 

أمــوال المـــدین، فُیمنـــع مـــن التنفیـــذ علـــى غیــر مـــا خصـــص لدینـــه، إال إذا كـــان مـــا 

ء خصــص للوفــاء بــه غیــر كــاٍف، ویســتوي أن یكــون عــدم الكفایــة قائًمــا وقــت نشــو 

  الدین أو أن یكون طارئًا فیما بعد.

وعلة هذا القید أنـه وٕان كـان یحـد مـن حریـة الـدائن فهـو ال یضـر بمصـلحته؛ 

إذ المعقول أنه ما دام للدائن ضمان خاص على مـاٍل للمـدین یكفـي للوفـاء بالـدین 

ــــر  ــــدائنین العــــادیین مزاحمــــة غی ــــى مــــال آخــــر، ومزاحمــــة ال ــــذ عل فــــال محــــل للتنفی

  مشروعة.

یشترط التناسب بین الدَّْین الذي لم َیْدفعه الشخص المتعثِّر والمـال  ولكن هل

  المنفذ علیه؟

ر هـــذا المبـــدأ؛ فللـــدائن بـــدین مهمـــا صـــغرت  الحقیقـــة َأنَّ بعـــض األنظمـــة تَُقـــرِّ

قیمته أن ینفذ علـى أي مـال للمـدین مهمـا كبـرت قیمتـه ألن قیـام الـدائن بـإجراءات 

ه فـي الحجـز أو إنشـاء حجـز آخـر علـى ذات التنفیذ ال یحول دون مشاركة غیره ل

المال المحجوز، مما یترتب علیه تقسیم الحصـیلة علـى الجمیـع دون تمییـز، ومـن 

ا ما یلجأ إلى توقیع الحجز على ماٍل یزید عن حقه، لكن عند بً هنا فإن الدائن غال
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  .)١(إیقاع البیع ال یباع من المال إال ما یفي بدین الحاجز فقط دون زیادة

كانـــت القاعـــدة المتقدمـــة قـــد اقتضـــتها رعایـــة مصـــلحة الـــدائن المنفـــذ فـــي  وٕاذا

الحصول على كامل دینه، فقد حاولت األنظمة التي تقررها أن تخفف من وطأتها 

على المدین بوسائل شتى تختلف باختالف طرق التنفیذ، وأهم هذه الوسائل الكف 

مـا للمـدین لـدى عن البیع فـي حجـز المنقـول، واإلیـداع مـع التخصـیص فـي حجـز 

الغیـــر، ونظـــام وقـــف إجـــراءات التنفیـــذ بالنســـبة لـــبعض العقـــارات فـــي التنفیـــذ علـــى 

ر أنــه:  -٢٢/٢ –العقــار، لكــن نظــام التنفیــذ الســعودي ال یجــوز الحجــز علــى «َقــرَّ

أموال المدین إال بمقدار قیمة الدین المطالب به، ما لم یكن المـال المحجـوز غیـر 

  ».قابل للتجزئة

**********  

                                                           

ــــة، ص) أ١( ــــو الوفــــا، أمحــــد، إجــــراءات التنفيــــذ يف املــــواد املدني ، ط. منشــــأة املعــــارف، ســــنة ٢٧٢ب

  م. ١٩٧٨



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٢

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  جـتائـنـالخامتة وـال

  بعد هذا التطواف في أروقة هذا البحث َخلصُت فیه إلى ما یلي:

تطبیـق خـاص لعقـد اإلیجـار أو اإلجـارة فـي  اإلیجار المنتهـي بالتملیـك" هـو: -١

الفقــــه اإلســــالمي، ویتمیــــز بأنَّــــه ینتهــــي بانتقــــال ملكیــــة المــــال المــــأجور إلــــى 

التـــي قـــام بســـدادها المســـتأجر؛ فیصـــبح مالًكـــا لـــه فـــي مقابـــل مبـــالغ اإلیجـــار 

ر، وٕاذا لـــــم تعادلهـــــا قـــــام  للمـــــؤجر والتـــــي تعـــــادل عـــــادة قیمـــــة الشـــــيء المـــــؤجَّ

  المستأجر بتكملتها.

َیـــُنصُّ النظـــام الســـعودي علـــى َأنَّ اإلیجـــار التمـــویلي هـــو عقـــد إجـــارة یتضـــمَّن  -٢

ر إلــى المســتأجر فــي نهایــة  ر بانتقــال ملكیــة الشــيء المــؤجَّ التزامــًا مــن المــؤجِّ

ر للمســـتأجر للشـــيء مـــدة اإلیجـــ ار، وذلـــك إمـــا علـــى ســـبیل الهبـــة مـــن المـــؤجِّ

ــا أن یكــون  ر، أو بــدفع مقابــل هــذا االنتقــال للملكیــة؛ وذلــك المقابــل إمَّ المــؤجَّ

ثمًنــا رمزًیــا فــي نهایــة مــدة اإلجــارة، أو ثمًنــا یتفقــان علیــه فــي العقــد، أو بقیمــة 

  .ا المستأجراألصل وقت إبرام العقد، وٕاما أن یكون مقابل أقساط یدفعه

المخـــاطر مـــن البیـــوع ، األســـباب الداعیـــة إلجـــراء هـــذا النـــوع مـــن العقـــودمـــن  -٣

ــــة ــــس المســــتأجر، و االئتمانیــــة أو اآلجل الضــــمانات ، و األمــــان للمــــؤجر إذا أفل

الــربح المــالي للمؤسســة ،  و التهــرب مــن الضــرائب، و الكثیــرة فــي بیــع التقســیط

رة   .المؤجِّ

ال تخلـو مـن واحـٍد ِمـن ار المنتهـي بالتملیـك فـي عقـد اإلیجـالشـرعیة المحـاذیر  -٤

، وهــي: التحایــل علــى الربــا، واشــتمال عقــد "اإلیجــار المنتهــي بالتملیــك أربعــة

الغــرر، واخــتالف نیــة وقصــد أطــراف التعاقــد عــن لفــظ العقــد، واشــتمال علــى 

  .العقد على الوعد

كـون فـي هـي التـي تو  -في عقد اإلیجار المنتهـي بالتملیـك التطبیقیةالمحاذیر  -٥
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َتْكُمــن فــي حصــول التعــارض بــین  -ســاحة القضــاء حــال النــزاع بــین أطرافــه

الجانبین التشریعي والقضـائي حیـال عقـد اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك، كمـا أنَّ 

  .العقد قد یتطرَّق إلیه الفسخ لعجز المستأجر عن َدْفع األقساط

  

  ركو و ا َو ،وأ أ  وا، م  

.آ .أ و آ و  
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یـــــروت، الطبعـــــة ب -ابـــــن القـــــیم، إعـــــالم المـــــوقعین،  ط. دار الكتـــــب العلمیـــــة .٤

  م.١٩٩١ه،١٤١١األولى، سنة 

ابن القیم، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد، إعـالم المـوقعین، تحقیـق:  .٥

یـروت، الطبعـة األولـى، بمحمـد عبـد السـالم إبـراهیم، ط. دار الكتـب العلمیـة، 

  م.١٩٩١هـ، ١٤١١سنة 

الهمــام، كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد السیواســي: فــتح القــدیر،  ط. ابــن  .٦

  هـ.١٤١٥دار الفكر، بیروت، الطبعة األولى، سنة 

ابن بیه، عبداهللا: اإلیجـار الـذي ینتهـي بالتملیـك، بحـث منشـور بمجلـة مجمـع  .٧

ه، ١٤٠٩الفقــه اإلســالمي، العــدد الخــامس، الــدورة الخامســة، الكویــت، ســنة 

  م، ١٩٨٨

میة، الفتاوى الكبرى، ط. دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة األولـى، ابن تی .٨

 م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨سنة 

ابــــن تیمیــــة، مجمــــوع الفتــــاوى، البــــن تیمیــــة، ط. مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة  .٩

  م.١٩٩٥هـ، ١٤١٦المصحف الشریف، المدینة النبویة، سنة 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٥

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

الطبعــة ابــن حجــر الهیتمــي، الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر، ط. دار الفكــر،  .١٠

  م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧األولى، سنة 

ابــن ماجــه، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي، الســنن، تحقیــق: شــعیب  .١١

األرنؤوط، وعـادل مرشـد وآخـرون، ط. دار الرسـالة العالمیـة، الطبعـة األولـى، 

 م.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠سنة 

ابــن مفلــح، المبــدع، ط. دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة األولــى، ســنة  .١٢

  م.١٩٩٧ه، ١٤١٨

ابــــن نجــــیم، األشــــباه والنظــــائر،  ط. دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، الطبعــــة  .١٣

  م.١٩٩٩هـ، ١٤١٩األولى، سنة 

أبو اللیل، األستاذ الدكتور/ إبراهیم الدسوقي: اإلیجار المنتهي بالتملیـك فـي  .١٤

القــانون الوضــعي والفقــه اإلســالمي، ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي الســـنوي 

الشــــریعة والقــــانون، جامعــــة اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدة،  الرابــــع عشــــر، كلیــــة

بعنــوان: "المؤسســات المالیــة اإلســالمیة: معــالم الواقــع وآفــاق المســتقبل"، فــي 

  م.٢٠٠٥مایو  ١٧-١٥هـ، الموافق: ١٤٢٦ربیع اآلخر  ٩-٧الفترة: 

ــــوع  .١٥ ــــع بالتقســــیط والبی ــــراهیم الدســــوقي: البی ــــدكتور/ إب ــــل، األســــتاذ ال أبــــو اللی

  هـ.١٤٠٤ة، ط. جامعة الكویت، الطبعة األولى، سنة االئتمانی

أبــو الوفــا، أحمــد، إجــراءات التنفیــذ فــي المــواد المدنیــة، ط. منشــأة المعــارف،  .١٦

  م. ١٩٧٨سنة 

أبـــو بكـــر البیهقـــي، أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن موســـى الُخْســـَرْوِجردي  .١٧

ب الخراســاني، الســنن الكبــرى، تحقیــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط. دار الكتــ

 م.٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، سنة 

أبـو بكــر بـن أبــي شــیبة، عبـد اهللا بــن محمـد بــن إبــراهیم بـن عثمــان، الكتــاب  .١٨

المصـــنف فـــي األحادیـــث واآلثـــار، تحقیـــق: كمـــال یوســـف الحـــوت،ط. مكتبـــة 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٦

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

 هـ.١٤٠٩الریاض، الطبعة األولى، سنة  -الرشد

بــن بشــیر بــن شــداد بــن عمــرو،  أبــو داود، ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق .١٩

الســــنن، تحقیــــق: محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، ط. المكتبــــة العصــــریة، 

 م.١٩٩٩ه، ١٤٢٠بیروت، سنة 

أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــیباني، مســند  .٢٠

اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب األرنؤوط، وعـادل مرشـد وآخـرون، ط. 

 م.٢٠٠١هـ، ١٤٢١الطبعة األولى، سنة  مؤسسة الرسالة،

ـــة  .٢١ األســـتاذ الدكتور/حســـن: اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك، بحـــث منشـــور بمجل

مجمع الفقه اإلسالمي، وهو في األصل بحث مقدَّم للمجمع في دورته الثانیـة 

هــــ إلـــى غـــرة رجـــب ١٤٢١جمـــادى اآلخـــرة  ٢٥عشــرة المنعقـــدة بالریـــاض مـــن 

  م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١

آل خنــین، عبــد اهللا محمــد ســعد، تســبیب قــرار التحقیــق فــي الجریمــة، مجلــة  .٢٢

  ، السنة الثالثة.١٠العدل، العدد 

اإلمام مسلم بن الحجاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري، المسـند الصـحیح  .٢٣

المختصـــر بنقــــل العـــدل عــــن العــــدل إلـــى رســــول اهللا صـــلى اهللا علیــــه وســــلم، 

بیـروت، سـنة  -قي، ط. دار إحیـاء التـراث العربـيتحقیق: محمد فؤاد عبد البا

 م. ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

البــاز، ســیرین عیســى أحمــد، قاعــدة العبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعــاني ال  .٢٤

لأللفــــاظ والمبــــاني، دراســــة تحلیلیــــة تطبیقیــــة مقارنــــة، رســــالة ماجســــتیر بكلیــــة 

  م.  ٢٠١٠الشریعة، جامعة آل البیت، األردن، سنة 

إســـــماعیل أبـــــو عبـــــداهللا، الجـــــامع المســـــند الصـــــحیح  البخـــــاري، محمـــــد بـــــن .٢٥

المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه، المعـروف 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٧

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

بــ"صحیح البخــاري"، تحقیـق: محمــد زهیـر بــن ناصـر الناصــر، ط. دار طــوق 

 هـ.١٤٢٢النجاة، الطبعة األولى، سنة 

نمیــة االقتصــادیة، البشــیر، توفیــق الطیــب: التمویــل المصــرفي اإلســالمي للت .٢٦

رسالة دكتوراه بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة أم درمـان اإلسـالمیة، 

  م. ١٩٩٧هـ، ینایر ١٤١٧رمضان 

البهـــوتي، منصـــور بـــن یـــونس بـــن صـــالح الـــدین: كشـــاف القنـــاع، ط. وزارة  .٢٧

 م.٢٠٠٠هـ، ١٤٢١العدل، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، سنة 

مد بن عیسى بـن َسـْورة بـن موسـى بـن الضـحاك، أبـو عیسـى، الترمذي، مح .٢٨

الجامع الكبیر المعـروف بــ"سنن الترمـذي"، تحقیـق: بشـار عـواد معـروف، ط. 

 م.١٩٩٨بیروت، سنة  -دار الغرب اإلسالمي

الجصاص، أحكام القرآن، ط. دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعـة األولـى،  .٢٩

  م.١٩٩٤هـ، ١٤١٥سنة 

ك بن عبد اهللا بن یوسف، البرهـان فـي أصـول الفقـه، ط. الجویني، عبد المل .٣٠

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، سنة  -دار الكتب العلمیة

الحطـــاب، تحریـــر الكـــالم فـــي مســـائل االلتـــزام،  ط. دار الغـــرب اإلســـالمي،  .٣١

  م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بیروت، الطبعة األولى، سنة 

بـــن الخطـــاب البســـتي،  الخطـــابي، أبـــو ســـلیمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم .٣٢

هـــ، ١٣٥١حلــب، الطبعــة األولــى، ســنة  -معــالم الســنن، ط. المطبعــة العلمیــة

  م.١٩٣٢

الخطیـــب الشـــربیني، محمـــد بـــن أحمـــد: مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني  .٣٣

ـــــى، ســـــنة  ـــــروت، الطبعـــــة األول ـــــة، بی ـــــب العلمی ـــــاظ المنهـــــاج، ط. دار الكت ألف

  م١٩٩٤



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٨

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

یلـة والمنتهیــة بالتملیـك فــي الفقــه الخمـیس، ســلیمان بـن صــالح: اإلجــارة الطو  .٣٤

اإلســالمي، رســالة ماجســتیر بكلیــة الشــریعة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

  ه.١٤٢٠اإلسالمیة،  سنة

الدبو، الـدكتور/ إبـراهیم، التـورق حقیقتـه وأنواعـه،  بحـث مقـدم لمجمـع الفقـه  .٣٥

بیــة اإلســالمي الــدولي، الــدورة التاســعة عشــرة المنعقــدة فــي دولــة اإلمــارات العر 

إبریــــــل  ٣٠-٢٦هـــــــ، الموافـــــق ١٤٣٠جمــــــادى األولـــــى  ٥-١المتحـــــدة، فـــــي 

  م.٢٠٠٩

ــــى، ســــنة  .٣٦ ــــروت، الطبعــــة األول ــــر، ط. دار الفكــــر، بی ــــدردیر، الشــــرح الكبی ال

  هـ.١٤٢٠

الدكتور/ عبد اهللا محمـد: تـأجیر المنتهـي بالتملیـك والصـور المشـروعة فیـه،  .٣٧

لمجمــع فــي دورتــه بحــث منشــور بمجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، بحــث مقــدَّم ل

هـــ إلــى غــرة ١٤٢١جمــادى اآلخــرة  ٢٥الثانیــة عشــرة المنعقــدة بالریــاض مــن 

  م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١رجب 

دنیــــا، الــــدكتور/ شــــوقي، اإلجــــارة المنتهیــــة بالتملیــــك، بحــــث ُمقــــدَّم فــــي دورة  .٣٨

 ٢٥مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة الثانیة عشرة المنعقدة بالریاض من 

سـبتمبر  ٢٨-٢٣هــ، الموافـق ١٤٢١هـ إلى غرة رجـب ١٤٢١جمادى اآلخرة 

  م.٢٠٠٠

الرشــیدي، محمــد عبــد اهللا بریكــان: عقــد اإلجــارة المنتهیــة بالتملیــك ، دراســة  .٣٩

مقارنة مع الشریعة اإلسالمیة، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون الخـاص، جامعـة 

  م.   ٢٠١٠، ٢٠٠٩الشرق األوسط، كلیة الحقوق، سنة

ا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكریــا األنصــاري: فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج زكریــ .٤٠

هــــ، ١٤١٤الطـــالب، ط. دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، الطبعـــة الثانیـــة، ســـنة 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٨٩

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  م.١٩٩٤

الســـــبكي، تـــــاج الـــــدین أبـــــو نصـــــر عبـــــد الوهـــــاب، اإلبهـــــاج، ط.دار الكتـــــب  .٤١

  م.١٩٩٥هـ، ١٤١٦بیروت، سنة  -العلمیة

بــن أبــي ســهل: المبســوط، تحقیــق: السرخسـي، شــمس الــدین أبــو بكــر محمـد  .٤٢

خلیل محیي الدین المیس، ط. دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت، 

  م.٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الطبعة األولى، سنة 

السعدي، عقیل مجید كاظم: عقد اإلیجار التمویلي "اللیسنج"، بحث منشـور  .٤٣

  م.٢٠٠٩بمجلة أهل البیت، العراق، العدد الثامن، یونیو 

عبد اهللا  بن حمد، قاعدة الغـرر، دراسـة تأصـیلیة، مجلـة الشـریعة  السكاكر، .٤٤

  . ٢٢م، المجلد ٢٠٠٧، یونیو  ٦٩والدراسات اإلسالمیة، الكویت، العدد 

سـمك، األسـتاذ الـدكتور/ عبـد العزیــز فتحـي عبـد الـرحمن: اإلیجـار المنتهــي  .٤٥

ـــة مصـــر المعاصـــرة، القـــاهرة، م ، ع ٩٧بالتملیـــك، دراســـة فقهیـــة مقارنـــة، مجل

  م.٢٠٠٦، سنة ٤٨١

الســنهوري، الوســیط فــي القــانون المــدني المصــري، ط. دار التــراث العربــي،  .٤٦

  م.٢٠١١سنة 

السیوطي، األشباه والنظائر،  ط. دار الكتب العلمیة، الطبعـة األولـى، سـنة  .٤٧

  م.١٩٩٠هـ، ١٤١١

الشافعي، الرسالة، تحقیق: أحمد شاكر، ط. مكتبة الحلبـي، مصـر، الطبعـة  .٤٨

  م.١٩٤٠هـ،١٣٥٨األولى، سنة 

الشریف، الدكتور/ محمد عبد الغفار، الضوابـط الشرعیـــة للتوریــــق والتـــداول  .٤٩

لألســهم والحصــص والصــكوك، بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي، 

 ٥-١الـدورة التاســعة عشــرة المنعقـدة فــي دولــة اإلمـارات العربیــة المتحــدة، فــي 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٩٠

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

  م.٢٠٠٩یل إبر  ٣٠-٢٦هـ، الموافق ١٤٣٠جمادى األولى 

ـــین المســـالك شـــرح  .٥٠ ـــن أحمـــد، تبی الشـــنقیطي،  محمـــد الشـــیباني بـــن محمـــد ب

ــــرب المســــالك،  ط. دار الغــــرب اإلســــالمي، الطبعــــة  ــــى أق ــــدریب الســــالك إل ت

  م.١٩٩٥الثانیة، سنة 

عبـد الحمیـد، محمـد بـن حمـد، قاعـدة العبـرة فـي العقـود بالمقاصـد  والمعـاني  .٥١

بیقیـة مقارنـة بالقـانون المـدني األردنـي، ال لأللفاظ والمباني، دراسة تحلیلیة تط

بحــــــث منشــــــور  بمجلــــــة أم القــــــرى لعلــــــوم الشــــــریعة والدراســــــات اإلســــــالمیة، 

  م.٢٠١٢السعودیة، سنة 

ال تبــع «العجیــري، ســارة بنــت صــالح، المســائل الفقهیــة والمعاصــرة بحــدیث:  .٥٢

، دراســة تأصــیلیة، مجلــة الجمعیــة الفقهیــة الســعودیة، العــدد »مــا لــیس عنــدك

  .٢٠١٦نة ، س٣٦

العسقالني، ابن حجر، تهذیب سنن أبي داود وٕایضاح علله ومشكالته، ط.  .٥٣

م. والحـدیث رواه ١٩٨٤هــ، ١٤٠٤بیروت، الطبعة األولى، سنة  –دار الفكر

  أبو داود. 

علــي أبــو الفــتح أحمــد شــتا، المحاســبة فــي عقــود اإلجــارة المنتهیــة بالتملیــك،  .٥٤

  م.٢٠٠٣األولى، سنة ط. البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، الطبعة 

الغامدي، الدكتور/ عبد العزیز بن علي: اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك، دراسـة  .٥٥

تأصــــیلیة شـــــرعیة، بحـــــث منشـــــور بمجلـــــة جامعــــة اإلمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود 

  هـ.١٤٢٧، محرم ٥٣اإلسالمیة، العدد 

ـــد اهللا: اإلیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك، بحـــث منشـــور  .٥٦ الفنیســـان، ســـعود بـــن عب

هـــ، ١٤٢١، شـوال ٤٨، ع١٢الفقهیــة المعاصـرة، الســعودیة، مبمجلـة البحـوث 

  م.٢٠٠١ینایر 



       
 
 

 

 
  

 
 
 

٥٩١

 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ـــــك وصـــــكوك األعیـــــان  .٥٧ ـــــذر: اإلجـــــارة المنتهیـــــة بالتملی قحـــــف، الـــــدكتور/ من

المــؤجرة، بحــث ُمقــدَّم فــي دورة مجمــع الفقــه اإلســالمي، الــدولي، الــدورة الثانیــة 

 هــــ إلـــى غـــرة رجـــب١٤٢١جمـــادى اآلخـــرة  ٢٥عشــرة المنعقـــدة بالریـــاض مـــن 

  م.٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣هـ، الموافق ١٤٢١

ـــــــــ .٥٨ ـــــــــي محی ـــــــــدكتور/ عل ـــــــــرة داغـــــــــي، ال ـــــــــدین، اإلجـــــــــارة وتطبیقاتهـــــــــا  يالق ال

دراسة تطبیقیة مقارنة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسـالمي،  المعاصرة

  م.٢٠٠٠العدد الثاني عشر، السنة الثانیة عشرة، سنة 

بـدائع الصـنائع، ط.   الكاساني، عالء الدین أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد، .٥٩

  م.١٩٨٦هـ، ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، سنة 

المالكي، محمد حسین: تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیـة،  .٦٠

  م.٢٠١٠هـ، ١٤٣١ط. وزارة األوقاف السعودیة، سنة 

المـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البصــــري،  .٦١

وي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشـافعي، تحقیـق: علـي محمـد معـوض، الحا

وعادل أحمد عبد الموجود، ط. دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة األولـى، 

  م.١٩٩٩هـ، ١٤١٩سنة 

ـــة  .٦٢ المبـــادئ والقـــرارات القضـــائیة الصـــادرة مـــن الهیئـــة القضـــائیة العلیـــا والهیئ

حكمـة العلیـا، فـي الفتـرة مـن عـام الدائمة والعامة بمجلـس القضـاء األعلـى والم

هــــ، ط. مركـــز البحـــوث بـــوزراة العـــدل الســـعودیة، ١٤٣٧هــــ إلـــى عـــام ١٣٩١

  م.٢٠١٧هـ، ١٤٣٨الطبعة  األولى، سنة 

 -، ط. دیوان المظالم»بیع«مجموعة األحكام والمبادئ التجاریة، مصطلح:  .٦٣

  هـ. ١٤٣٦الریاض، سنة 

ن: اإلنصـاف فـي معرفـة المرداوي، عـالء الـدین أبـو الحسـن علـي بـن سـلیما .٦٤
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 والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية السادسالعدد من  األول املجلد
 

 السعودي "اإلجيار التموييل  "قراءة نقدية فقهية لنظام  "اإلجيار املنتهي بالتمليك  "التمويل عن طريق 

ـــراث العربـــي، الطبعـــة الثانیـــة، ســـنة  الـــراجح مـــن الخـــالف، ط. دار إحیـــاء الت

  م.١٩٥٦هـ، ١٣٧٥

المصري، الدكتور/ رفیق یـونس: اإلیجـار المنتهـي بالتملیـك... مناقشـة آراء  .٦٥

، ٤٩القائلین بالجواز، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، العدد: 

  ة.السنة الثالثة عشر 

المصري، الدكتور/ رفیق: البیع بالتقسیط، بحث منشور بمجلة مجمـع الفقـه  .٦٦

  هـ.١٤١٢اإلسالمي، الدورة السابعة، سنة 

المهــوس، یوســف بــن محمــد بــن إبــراهیم، تســبیب الحكــم القضــائي بــین الفقــه  .٦٧

اإلسالمي والنظام القضائي السعودي، رسالة ماجستیر بجامعة نـایف العربیـة 

ــــوم األمنیــــة، كل ــــة الجنائیــــة، للعل ــــا، قســــم العدال ــــة الدراســــات العلی هـــــ، ١٤٢٥ی

٢٠٠٤.  

النســائي، أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني، الســـنن  .٦٨

بیـــروت،  -الكبــرى، تحقیــق: حســن عبــد المـــنعم شــلبي،  ط. مؤسســة الرســالة

 م.٢٠٠١هـ، ١٤٢١الطبعة األولى، سنة 

وضــة الطــالبین وعمــدة النــووي، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف، ر  .٦٩

المفتـــین، تحقیـــق: زهیـــر الشـــاویش، ط. المكتـــب اإلســـالمي، بیـــروت، الطبعـــة 

  م.١٩٩١هـ، ١٤١٢الثالثة، سنة 

النووي، روضة الطالبین، ط. المكتـب اإلسـالمي، بیـروت،  الطبعـة الثالثـة،  .٧٠

  م.١٩٩١هـ،  ١٤١٢سنة 

لتــــراث، وفـــا، محمــــد، أبــــرز صـــور البیــــوع الفاســــدة،  ط. المكتبـــة األزهریــــة ل .٧١

 م.  ٢٠٠٠الطبعة األولى، سنة 
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