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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني أما بعد:
فإن من األدوات التمويلية التي اتجهت إليها بعض الدول يف الوقت الراهن لتحقيق تنفيذ مشاريع
التنموية واستقطاب رؤوس األموال من خالل منح أرض لفرتات طويلة ،تهدف إىل تحقيق مصلحة
الدولة ومصلحة املستثمر.
األوىل :مصلحة الدولة:
ويتمثل ذلك فيام ييل:
ـ استقطاب رؤوس األموال الخارجية.
ـ احتفاظ الدولة مبلكيتها لألرايض الحيوية ،والتي ال ترى منحها للجمهور ،أو للمستثمر الخارجي.
والثاين :مصلحة للمستثمر:
والذي يحقق عوائد كبرية من خالل ما ييل:
ـ الحصول عىل أرايض مجانية ،ومبواقع مميزة ،ويستفيد من ارض فرتة طويلة ،يحقق فيها استعادة
رأس املال و األرباح التي يسعى لتحقيقها.
ـ الهروب الرضيبي عىل االستثامرات األجنبية.
وهذه الهيكلة ليست مقترصة عىل الدول فحسب ،بل قد يتخذها بعض األفراد أو الرشكاء ،وغالبا
تكون الفرتة أقرص.
وسوف نتناول يف هذا البحث:
املطلب األول :مفهوم حق االنتفاع العقاري ،وأقسامه.
املطلب الثاين :التكييف الفقهي لحق االنتفاع العقاري.
املطلب الثالث :مرشوعيته.
املطلب الرابع :الزكاة الواجبة عىل هذا الحق.
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املطلب األول
مفهوم االنتفاع العقاري وأقسامه

مفهوم العقار:
العقار لغة :ضيعة الرجل يجمع عقارات ، .قال ابن منظور :و العقر و العقار :املنزل والضيعة
يقال :ما له دار وال عقار ،وخص بعضهم بالعقار النخل .يقال للنخل خاصة من بني املال :عقار .ويف
الحديث :من باع دارا أو عقارا قال :العقار ،بالفتح ،الضيعة والنخل واألرض ونحو ذلك ،و املعقر:
الرجل الكثري العقار ،وقد أعقر .قالت أم سلمة لعائشة ،ريض الله عنهام ،عند خروجها إىل البرصة:
سكن الله عقرياك فال تصحريها أي أسكنك الله بيتك وعقارك وسرتك فيه فال تربزيه قال ابن األثري:
وهو اسم مصغر مشتق من عقر الدار ،وقال القتيبي :مل أسمع بعقريى إال يف هذا الحديث قال
الزمخرشي :كأنها تصغري العقرى عىل فعىل ،من عقر إذا بقي مكانه ال يتقدم وال يتأخر ،فزعا أو
أسفا أو خجال ،وأصله من عقرت به إذا أطلت حبسه ،كأنك عقرت راحلته فبقي ال يقدر عىل الرباح،
وأرادت بها نفسها أي سكني نفسك التي حقها أن تلزم مكانها وال تربز إىل الصحراء ،من قوله تعاىل:
"وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج الجاهلية األوىل" ،و عقار البيت :متاعه ونضده الذي ال يبتذل
إال يف األعياد والحقوق الكبار وبيت حسن األهرة والظهرة والعقار ،وقيل :عقار املتاع :خياره وهو
نحو ذلك ألنه ال يبسط يف األعياد والحقوق الكبار إال خياره ،وقيل :عقاره متاعه ونضده إذا كان
حسنا كبريا ،ويف الحديث :بعث رسوال ،عيينة بن بدر حني أسلم الناس ودجا اإلسالم فهجم عىل بني
عيل بن جندب بذات الشقوق ،فأغاروا عليهم وأخذوا أموالهم حتى أحرضوها املدينة عند نبي ا،
فقالت وفود بني العنرب :أخذنا يا رسول الله مسلمني غري مرشكني حني خرضمنا النعم ،فرد النبي،
عليهم ذراريهم وعقار بيوتهم ،قال الحريب :رد رسوال ،ذراريهم ألنه مل ير أن يسبيهم إال عىل أمر
صحيح ،ووجدهم مقرين باإلسالم ،وأراد بعقار بيوتهم أراضيهم ،ومنهم من غلط من فرس عقار
بيوتهم بأراضيهم ،وقال :أراد أمتعة بيوتهم من الثياب واألدوات .و عقار كل يشء :خياره .ويقال:
يف البيت عقار حسن أي متاع وأداة .ويف الحديث :خري املال العقر ،قال :هو بالضم ،أصل كل يشء،
وبالفتح أيضا ،وقيل :أراد أصل مال له مناء ومنه قيل للبهمى :عقر الدار أي خري ما رعت اإلبل وأما
قول طفيل يصف هوادج الظعائن :عقار تظل الطري تخطف زهوه وعالني أعالقا عىل كل مفأم فإن
األصمعي رفع العني من قوله عقار ،وقال :هو متاع البيت ،وأبو زيد وابن األعرايب روياه بالفتح ،وقد
2
مر ذلك يف حديث عيينة بن بدر.
1
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ويف التعريفات:
قال الجرجاين :العقار ما له أصل وقرار ،مثل األرض والدار.

3

وعند الفقهاء:
قال ابن عابدين الحنفي :العقار هو األرض مبنية أو غري مبنية.
ويف املجلة :الْ َعقَا َر ُه َو ِعبَا َر ٌة َع ْن َمبْ ِن ٍّي كَال ُّدو ِر َو َغيرِْ َها ِم ْن الْ َمبَ يِان َو َغيرِْ َمبْ ِن ٍّي َو ُه َو الأْ َ َر يِاض إلاَّ أ َّنَ
5
الْ ِب َنا َء ِب ُدونِ الأْ َ ْر ِض يُ َع ُّد َم ْنقُولاً .
.6
وعند املالكية :العقار أي األرض وما اتصل بها من بناء وشجر
وقال سليامن الجمل :لكن يف كالم بعضهم ما يفيد أن العقار يشمل الثمر عند الفقهاء فهو حقيقة
عرفية وال أعمية ،وحقيقة العقار لغة األرض والضيع والشجر وقيل والكرم ،ويف املصباح والضيعة
العقار والجمع ضياع مثل كلبة وكالب وفيه أيضا والعقار بوزن سالم كل ملك ثابت له أصل كالدار
7
والنخل قال بعضهم ورمبا أطلق عىل املتاع والجمع عقارات.
8
وعند الشافعية :قال الرافعي :أن األبنية واألشجار بل الثامر أيضا مأخوذة ومعلوم أن اسم.
وعند الحنابلة :قال الرحيباين :ظاهر كالم أمئة املذهب بل رصيحة أن العقار هو األرض فقط وأن
الغراس والبناء ليس بعقار وظاهر كالم أهل اللغة أو رصيحة أنهام من العقار فعن األصمعي العقار
9
املنزل واألرض والضياع وعن الزجاج :كل ما له أصل.
4

مفهوم الحق:
الحق يف اللغة يأيت بعدة تعريفات:
َ
ْرض له ،
قال الزبيدي :ال َحق :الح ُّظ  ،يقال :أعطَى كَل ذي َحق َحقه  ،أي َ :حظه ون َِصيبه .الذي ف َ
ومنه حديث عم َر يِ
الصالة والل ِه إِذن  ،وال َح َّق أي ال َح َّظ
للصالة ،فقال َّ :
رض الله َعن ُه مل ّا ط ِعن أَو ِق َظ َ
.10
يف اإلسالم مل َ ْن تَ َركَها
11
يأيت مبعنى العدل.
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ثانيا :أقسام حق االنتفاع العقار:
القسم األول :حق االنتفاع بال عوض :وهذا يدخل يف عقود اإلرفاق.
لقد عرف الفقهاء منح حق االنتفاع يف صور منها العرية ،والعمرى ،.ويدخل يف ذلك السكنى،
والعمرى ،والرقبى.
قال ابن عبد الرب املاليك :العمرى عند مالك وأصحابه والسكنى سواء واإلعامر واإلسكان عندهم
يشء واحد وال ميلك بلفظ العمرى عندهم إال املنافع دون الرقاب كالسكنى سواء وهي عىل ملك
صاحبها تنرصف إليه اذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض
املعمر وانقرض عقبه رجعت إىل ربها أن كان حيا ،وإال إىل ورثته.
وقال :وتحتاج العمرى إىل القبض فإن مات ربها قبل أن يقبضها املعمر بطلت إال أن يقول يف مرضه
.12
أنفذوها له ،فتكون يف ثلثه وصيه يرضب بها مع غريه
القسم الثاين :حق االنتفاع بعوض :وهذا يدخل يف أبواب عقود املعاوضات.
قال الشريازي الشافعي :العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك وفيها
ثالث مسائل:
إحداها :أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك فهذه عطية صحيحة تصح باإليجاب
والقبول وميلك فيها بالقبض ،والدليل عليه ما روى جابر ريض الله عنه أن رسول الله
قال أميا
رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها ال ترجع إىل الذي أعطاها ألنه أعطى عطاء وقعت
فيه املواريث.
والثانية :أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ومل يرشط شيئا ففيه قوالن قال يف القديم هو باطل
ألنه متليك عني قدر مبدة فأشبه إذا قال أعمرتك سنة أو أعمرتك حياة زيد ،وقال يف الجديد هو
عطية صحيحة ويكون للمعمر يف حياته ولورثته بعده وهو الصحيح ملا روى جابر ريض الله عنه
قال قال رسول الله
من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده
والن األمالك املستقرة كلها مقدرة بحياة املالك وتنتقل إىل الورثة فلم يكن ما جعله له يف حياته
منافيا لحكم األمالك.
والثالثة :أن يقول أعمرتك حياتك فإن مت عادت إيل إن كنت حيا وإىل ورثتي إن كنت ميتا فهي
كاملسألة الثانية فتكون عىل قولني:
أحدهام :تبطل.
والثاين :تصح ألنه رشط أن تعود إليه بعد ما زال ملكه أو إىل وارثه ورشطه بعد زوال امللك ال يؤثر
يف حق املعمر فيصري وجوده كعدمه.
وأما الرقبى فهو أن يقول أرقبتك هذه الدار أو داري لك رقبى ومعناه وهبت لك وكل واحد منا
يرقب صاحبه فإن مت قبىل عادت إيل وإن مت قبلك فهي لك ،فتكون كاملسألة الثالثة من العمرى
 .12الكايف (.)542
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وقد بينا أن الثالثة كالثانية فتكون عىل قولني
وقال ابن قدامة الحنبيل :العمرى هي أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك أو
عمري ولها ثالث صور أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك فهذه هبة
صحيحة لقول رسول الله
من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا رواه أحمد ومسلم
الثانية أن يقول أعمرتكها حياتك ومل يزد ففيها روايتان إحداهام هي كاألوىل للخرب وجاء يف لفظ
قىض رسول الله
بالعمرى ملن وهبت له متفق عليه والن األمالك املستقرة كلها مقدرة بحياة
املالك وتنتقل إىل الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم اإلمالك والثانية يرجع بعد موته إىل
املعمر ملا روى جابر قال إمنا العمرى التي أجازها رسول الله
أن يقول هي لك ولعقبك فأما
إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إىل صاحبها متفق عليه الثالثة أن يقول مع ذلك فإذا مت
عادت إيل إن كنت حيا أو إىل ورثتي والرقبى مثل ذلك إال أنه يقول إن مت قبيل عادت إيل وإن
مت قبلك فهي لك أو يقول أرقبتك داري هذه وقال مجاهد هي أن يقول لآلخر مني ومنك موتا
ففيها روايتان إحداهام هي الزمة ال تعود إىل األول لعموم الخرب األول ولقول رسول الله
ال
ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته وألنه رشط أن يعود إليه بعدما زال ملكه فلم يؤثر كام
لو رشطه بعد لزوم العقد والثانية ترجع إىل املعمر واملرقب لحديث جابر ولقول رسول الله
املؤمنون عند رشوطهم وتصح العمرى والرقبى يف العقار والثياب والحيوان ألنها نوع هبة فجازت
يف ذلك كله كسائر الهبات ولو رشط يف الهبة رشطا منافيا ملقتضاه نحو أن يقول وهبتك هذا برشط
أن ال تبيعه أو برشط أن تبيعه أو تهبه فسد الرشط ويف صحة العقد وجهان بناء عىل الرشوط
الفاسدة يف البيع وإن قيدها فقال وهبتكها سنة مل يصح ألنه عقد ناقل للملك يف الحياة أشبه
البيع.14
وأما الحنفية فعندهم َو َهبْتُك هذا الْ َعبْ َد َحيَاتَك َو َحيَاتَ ُه أو أَ ْع َم ْرت َُك َدارِي هذه َحيَاتَك أو أَ ْعطَيْت َها
يح
َحيَاتَك أو َو َهبْت هذا الْ َعبْ َد َحيَاتَك فإذا َم َّت فَ ُه َو يل أو إذَا ِم ُّت فَ ُه َو لِ َو َرث َ ِتي فهذا تمَْلِ ٌيك َص ِح ٌ
ِ ِ 15
َوشرَْ ٌط بَ ِاط ٌل لِماَ ت َ َق َّد َم أنها لاَ تَبْط ُُل بِالشرُّ ُ ِ
وط الْفَاس َدة.
.13
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اإلعارة:
تعريف اإلعارة هي :متليك املنافع بغري عوض مايل.
َ
َ
ِب َج َهالَ ُة الْ َم َنافعِِ
وا ِإل َعا َر ُة لَيْ َس ْت ِم ْن الْ ُعقُو ِد اللاَّ ِز َمة ،ولِلْ ُم ِعري َح َّق ال ُّر ُجو ِع يِف أ ِّي َز َمانٍ أ َرا َد فَال ت ُوج ُ
ِ 17
ف ََسا َد اإل َعا َرة.
َ
سْم ،أل َّن الإِْطْلاَ َق َوالتَّ ْقيِي َد شَ يْئَانِ يَ ُدو َرانِ بَينْ َ َخ ْم َس ِة أشْ يَا َء
وقد قسم الفقهاء الإِْ َعا َر ُة إلىَ ِستَّ َة َعشرَ َ ِق اً
َ
ض ِب اث ْ َنينِْ يِف َخ ْم َس َة َعشرَ َ أق َْسا ٌم
 :ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالاِ نْ ِتفَا ِع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد .فَيَ ْح ُص ُل ِم ْن رَْ
َ
َويَ ْح ُص ُل ِم ْن أَ ْخ ِذ الطَّ َرفَينِْ ُم َركَّبَينِْ أَ ْربَ َع ُة أَق َْس ٍام أُ ْخ َرى كَماَ يَ ْح ُص ُل ِم ْن الإِْطْلاَ قِ يِف ُج ْملَ ِت َها أ ْو التَّ ْقي ِِيد
ِقسْماَ نِ آ َخ َرانِ َو ِه َي :
 - 1الإِْط ُ
ْالق يِف ال َّز َمانِ َ ,والتَّ ْقيِي ُد يِف الْ َمكَانِ َوالاِ نْ ِتفَا ُع َوالشرَّْ ُط الْ ُم ِفي ُد.
 - 2اإلطْالق يِف الْ َمكَانِ َوالتَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالاِ نْ ِتفَا ُع َوالْ ُم ْنتَ ِف ُع َوالشرَّْ ُط الْ ُم ِفي ُد.
 - 3اإلطْالق يِف الاِ نْ ِتفَاعَِ .والتَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالْ ُم ْنتَ ِف ُع َوالشرَّْ ُط الْ ُم ِفي ُد.
 - 4اإلطْالق يِف الْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالتَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َواالنْ ِتفَا ُع َوالشرَّْ ُط الْ ُم ِفي ُد.
 - 5اإلطْالق يِف الشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد َ ,والتَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالاِ نْ ِتفَا ُع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ.
 - 6التَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َ ,و ِاإلطْلاَ ُق يِف الْ َمكَانِ َواالنْ ِتفَا ِع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد.
 - 8التَّ ْقيِي ُد يِف االنْ ِتفَاعُِ ,ه َو اإلطْلاَ ُق يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َ ,والْ ُم ْنتَ ِفعِ َ ,والشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد.
 - 9التَّ ْقيِي ُد بِالْ ُم ْنتَ ِفعِ َ ,واإلط ُ
ْالق يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َواالنْ ِتفَاعِ.
 - 10التَّ ْقيِي ُد بِالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد واإلط ُ
االس ِتعْماَ َل
ْالق يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َ ,والاِ نْ ِتفَا ِع َ ,و َعلَ ْي ِه لَ ْو قَ َّي َد الْ ُم ِع ُري ْ
بِالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد كَا َن الشرَّْ ُط الْ َم ْذكُو ُر أَيْضً ا ُم ْعتَبرًَا َولَيْ َس لِلْ ُم ْستَ ِعريِ ُم َخالَ َفتُ ُه .فَلَ ْو ق ََال الْ ُم ِع ُري لِلْ ُم ْستَ ِعريِ
ِع ْن َد إ َعا َر ِة ال َّدابَّ ِة  :أَ ْم ِس ْك ِع َنا َن ال َّدابَّ ِة َوال تَترْ ُكْ ُه َح ْيثُ ال تُ ْح َف ُظ إال ِب ِه ث ُ َّم أَ ْر َخى لَ َها الْ ِع َنا َن بَ ْع َد َز َمنٍ
َت كَا َن ضَ ا ِم ًنا.
ش َو َس َقط َْت إلىَ األَ ْر ِض َوتَلِف ْ
س َع ْت يِف الْ َم يِْ
فَأَ رْ َ
 _ 11اإلط ُ
ْالق يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالتَّ ْقيِي ُد يِف االنْ ِتفَا ِع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد.
ْالق يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َواالنْ ِتفَا ِع َوالتَّ ْقيِي ُد يِف الْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد .أَ َّما ِق ْس ُم اإلط ُ
 _ 12اإلط ُ
ْالق يِف
ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالاِ نْ ِتفَا ِع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َ ,والتَّ ْقي ِِيد بِالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد فَ ُه َو ِع َبا َر ٌة َع ْن الْ ِق ْس ِم الثَّالِ ِث.
 _ 13التَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َواإلطْلاَ ُق يِف االنْ ِتفَا ِع َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد.
 _ 14التَّ ْقيِي ُد يِف ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َواالنْ ِتفَا ِع َواإلط ُ
ْالق يِف الْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد .أَ َّما ِق ْس ُم التَّ ْقي ِِيد يِف
ال َّز َمانِ َوالْ َمكَانِ َوالْ ُم ْنتَ ِفعِ َوالإِْطْلاَ قِ يِف الشرَّْ ِط الْ ُم ِف ِيد فَ ُه َو ِعبَا َر ٌة َع ْن الْ ِق ْس ِم الْ َخا ِم ِس.
 _ 15الإِْطْلاَ ُق يِف الْ َج ِميعِ.
 _ 16التَّ ْقيِي ُد يِف الْ َج ِميعِ.
16

 .16التعريفات ( ،)47وقواعد الفقه (.)183
 .17درر احلكام (.)313/2

153

154

حق االنتفاع العقاري  -صوره وأحكامه

املبحث الثاين
حق االنتفاع العقاري مبقابل
وهذا القسم هو موضوع البحث ،وسوف نتناول املسائل الفقهية التي بينها الفقهاء ،ومستجداتها،
وذلك كام ييل:
مرشوعية اإلجارة:
أوال :من القرآن:
قال الله تعاىل يف قصة موىس وشعيب _ عليهام السالم – « قالت إحداهام يا أبت استأجره إن خري
من استأجرت القوي األمني».
وقال _ تعاىل « :وإن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف».
ثانيا :من السنة:
عن أيب سعيد ،قال  :نهى رسول الله

عن استئجار األجري حتى يبني له أجره.

18

مدة اإلجارة عند الفقهاء:
اختلف الفقهاء يف تحديد أكرث مدة لإلجارة ،وذلك كام ييل:
أوال :الجمهور:
قال ابن قدامه :ال تتقدر أكرث مدة اإلجارة ،بل تجوز إجارة العني املدة التي تبقى فيها وإن كرثت.
وقال :وهذا قول كافة أهل العلم ،إال أن أصحاب الشافعي اختلفوا يف مذهبه فمنهم من قال له
قوالن أحدهام كقول سائر أهل العلم وهو الصحيح ،الثاين :ال يجوز أكرث من سنة ألن الحاجة ال
تدعو إىل أكرث منها ،ومنهم من قال له قول ثالث :إنها ال تجوز أكرث من ثالثني سنة ،ألن الغالب أن
19
األعيان ال تبقى أكرث منها ،وتتغري األسعار واألجر.
واستدل الحنابلة بقوله تعاىل إخبارا عن شعيب عليه السالم أنه قال« :عىل أن تأجرين مثاين حجج
فإن أمتمت عرشا فمن عندك» ،20ورشع من قبلنا رشع لنا ما مل يقم عىل نسخة دليل وألن ما جاز
العقد عليه سنة جاز أكرث منها كالبيع والنكاح واملساقاة ،والتقدير بسنة وثالثني تحكم ال دليل عليه،
وليس ذلك أوىل من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه وإذا استأجره سنني مل يحتج إىل تقسيط
األجر عىل كل سنة يف ظاهر كالم أحمد لو استأجر سنة مل يفتقر إىل تقسيط أجر كل شهر باالتفاق
ولو استأجر شهرا مل يفتقر إىل تقسيط أجر كل يوم وألن املنفعة كاألعيان يف البيع ولو اشتملت
� .18أخرجه �أحمد.
 .19املغني (.)5:352
 .20الق�ص�ص.27 /

فضيلة الشيخ أ.د سيد محمد سيد عبدالرزاق الطبطبايئ

املصفقة عىل أعيان مل يلزمه تقدير مثن كل عني كذلك ها هنا ،وقال الشافعي يف أحد قوليه كقولنا
ويف اآلخر يفتقر إىل تقسيط أجر سنة ألن املنافع تختلف فإنه ال يفتقر إىل تقسيط األجر عليها مع
21
االحتامل الذي ذكروه.
ثانيا :الشافعية:
اختلف الشافعية يف أكرث مدة اإلجارة عىل قولني:
أحدهام :ال يجوز إال سنة واحدة ،لزيادة الغرر فيام زاد عىل السنة.
والقول الثاين :يجوز سنني كثرية ،وقال الشافعي ريض الله عنه :يجوز ثالثني سنة.
قال صاحب الحاوي :فمن أصحابنا من جعل الثالثني حدا ً ألكرث املدة اعتبارا ً بظاهر كالمه ،وذهب
سائرهم _ وهو الصحيح _ إىل أن قوله ثالثني سنة ليس بحد ألكرث املدة ،ولهم فيه تأويالن :أحدهام:
أنه قاله مثاالً عىل وجه التكثري.
والثاين :أنه محمول عىل ما ال يبقى أكرث من ثالثني سنة.
فعىل هذا يف أن اإلجارة تجوز سنني كثرية ،فهل ذكر أجرة كل سنة منها الزم فيها؟ عىل قولني:
أحدهام :يلزم أن يبني أجرة كل سنة منها.
والثاين :ال يلزم.22
وقال الشريازي :اختلف قوله يف أكرث مدة اإلجارة واملساقاة ،فقال يف موضع  :سنة ،وقال يف موضع:
يجوز ما شاء ،وقال يف موضع :يجوز ثالثني سنة ،فمن أصحابنا من قال فيه ثالثة أقوال أحدها ال
تجوز بأكرث من سنة ألنه عقد عىل غرر أجيز للحاجة ،وال تدعو الحاجة إىل أكرث من سنة ،ألن منافع
األعيان تتكامل يف سنة.
والثاين :تجوز ما بقيت العني ألن كل عقد جاز إىل سنة جاز إىل أكرث منها كالكتابة والبيع إىل أجل.
والثالث :أنه ال تجوز أكرث من ثالثني سنة الن الثالثني شطر العمر ،وال تبقى األعيان عىل صفة أكرث
من ذلك ،ومنهم من قال هي عىل القولني األولني ،وأما الثالثون فإمنا ذكره عىل سبيل التكثري ال عىل
سبيل التحديد ،وهو الصحيح.23
اإلجارة بيع النافع:
ْ
اإل َجا َر َة بَيْ ُع الْ َم َنا ِفعَِ ،و ِه َي ت َ ْح ُدثُ شَ يْئًا فَشَ يْئًا ،فَالْ ُم ْستَأ ِج ُر يمَْلِ ُك َم ْن َف َع َة يَ ْو ٍم ِبيَ ْو ٍم فَ ِه َي بَا ِقيَ ٌة َعلىَ
ِ ِ 24
ِمل ِْك الْماَ لك.

 .21املغني (.)5:352
 .22احلاوي الكبري (.)364/7
 .23املهذب (.)391/1
 .24درر احلكام (.)404/1
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صور حق االنتفاع العقاري:
من خالل االستقراء فإن ابرز صور االنتفاع القاري املطبقة اليوم ما ييل:
الصورة األوىل :أن يكون مقابل حق االنتفاع أجرة نقدية ،سواء كانت شهرية أو سنوية ،ويتم االتفاق
عليها عند التعاقد.
فيتم تحديد أجرة شهرية ،أو سنوية مقابل حق االنتفاع يف العقار ،ويتفق عليها بني الطرفني
(املؤجر/املستأجر) عند ابتداء العقد ،ويف حالة عدم االتفاق يرجع عىل أجرة املثل.
الصورة الثانية :أن تكون األجرة هي استصناع عقارات يحق له الترصف فيها بالتأجري يف فرتة العقد،
وتؤول ملكية العقارات يف نهاية عقد االستئجار من الدولة إىل املؤجر.
وغالبا ما تكون هذه بني الدولة وبني الرشكات ،وتختص يف الغالب يف املرافق العامة ،وتؤول ملكية
العقارات بعد انتهاء مدة ـ يتفق عليه عليها الطرفان ـ ترتاوح بني (18ـ  25سنة) ،وقد تقل أو
تزيد ،ووهي قابلة للتمديد.
التكييف الفقهي:
العالقة التي بني الدولة ،أو صاحب العقار واملستفيد من حق االنتفاع من العقار هي عالقة إجارة.
وألجرة ميكن أن تكون نقدا وميكن أن تكون عينا ،ويف هذه الحالة فإن األجرة عبارة عن عني يتم
االتفاق عىل تشييدها.

العلم باألجرة:
اشرتط الفقهاء يف الجرة أن تكون معلومة:
ْ
َ
َ
قال الحنفيةَ :الأْ َ ْص ُل يف شرَْ ِط الْ ِعل ِْم بِالأْ ُ ْج َر ِة قَ ْو ُل النبي من ْاستَأ َج َر أ ِج ًريا فَلْيُ ْعلِ ْم ُه أ ْج َرهُ َوالْ ِعلْ ُم
بِالأْ ُ ْج َر ِة لاَ يَ ْح ُص ُل إلاَّ ِبالإِْشَ ا َر ِة َوالتَّ ْع ِي ِني أو بِالْبَيَانِ َو ُج ْملَ ُة الْ َكلاَ ِم فيه أَ َّن الأْ َ ْج َر لاَ يَ ْخلُو إ َّما إ ْن كان
اج فيه إلىَ ِذكْ ِر
شيئا ِب َعيْ ِن ِه َوإِ َّما إ ْن كان ِب َغيرِْ َعيْ ِن ِه فَ ِإ ْن كان ِب َعيْ ِن ِه فإنه يَ ِص ُري َم ْعلُو ًما ِبالإِْشَ ا َر ِة َولاَ يُ ْحتَ ُ
الص َف ِة َوال َّن ْو ِع َوالْ َق ْد ِر َس َوا ٌء كان مِماَّ يَتَ َعينَّ ُ بِالتَّ ْع ِي ِني أو مِماَّ لاَ يَتَ َعينَّ ُ كَال َّد َرا ِه ِم َوال َّدنَانِريِ
الْ ِج ْن ِس َو ِّ
َ
َ
َ
الص َف ِة َوال َّن ْو ِع َوالْ َق ْد ِر عىل أ ْصلِ أ ْص َحا ِب َنا لأِ َّن الْ ُمشَ ا َر إلَيْ ِه
َويَكُو ُن تَ ْعيِي ُن َها كِ َنايَ ًة عن ِذكْ ِر الْ ِج ْن ِس َو ِّ
ِ
ِ
اج إلىَ بَيَانِ َمكَانِ الإِْيفَاء ع ْن َد أيب َح ِني َف َة َوإِ ْن كان ِب َغيرِْ َعيْ ِن ِه فَ ِإ ْن
إذَا كان مِماَّ له َح ْم ٌل َو ُم ْؤنَ ٌة يَ ْحتَ ُ
ات الْ ُمطْلَ َق ِة كَال َّد َرا ِه ِم َوال َّدنَانِريِ َوالْ َم ِكيلاَ ِت َوالْ َم ْوزُون ِ
كان مِماَّ يَثْبُ ُت َديْ ًنا يف ال ِّذ َّم ِة يف الْ ُم َعا َوضَ ِ
َات
َوالْ َم ْع ُدو َد ِ
الص َف ِة
ات الْ ُمتَقَا ِربَ ِة والثبات ،لاَ يَ ِص ُري َم ْعلُو ًما إلاَّ ِببَيَانِ الْ ِج ْن ِس َوال َّن ْو ِع من ذلك الْ ِج ْن ِس َو ِّ
ِ
اج فيها إلىَ ِذكْ ِر ال َّن ْو ِع
َوالْ َق ْد ِر إلاَّ أَ َّن يف ال َّد َرا ِه ِم َوال َّدنَانِريِ إذَا مل يَ ُك ْن يف الْبَل َِد إلاَّ نَ ْق ٌد َواح ٌد لاَ يُ ْحتَ ُ
َوالْ َوزْنِ ويكتفي ب ِِذكْ ِر الْ ِج ْن ِس َويَ َق ُع عىل نَق ِْد الْبَل َِد َو َوزْنِ الْبَل َِد َوإِ ْن كان يف الْبَل َِد نُقُو ٌد ُم ْختَلِ َف ٌة يَ َق ُع
عىل ال َّنق ِْد الْغَالِ ِب َوإِ ْن كان فيه نُقُو ٌد غَالِبَ ٌة لاَ بُ َّد من الْبَيَانِ فَ ِإ ْن مل يُبَينِّْ ف ََس َد الْ َع ْق ُد َولاَ بُ َّد من بَيَانِ
وس َف َو ُم َح َّم ٍد لاَ يُشْترَ َ ُط ذلك َويَتَ َعينَّ ُ
َمكَانِ الإِْيفَا ِء ِفيماَ له َح ْم ٌل َو ُم ْؤنَ ٌة يف قَ ْو ِل أيب َح ِني َف َة َو ِع ْن َد أيب يُ ُ

فضيلة الشيخ أ.د سيد محمد سيد عبدالرزاق الطبطبايئ

اب الْبُيُو ِع.25
َمكَا ُن الْ َعق ِْد لِلإِْيفَا ِء وقد َذكَ ْرنَا الْ َم ْسأَلَ َة يف كِتَ ِ
وقد اشرتط الحنفية أال تكون األجرة من جنس املعقود عليه ،فقالوا»:أَ ْن تَكُو َن الأْ ُ ْج َر ُة َم ْعلُو َم ًة َو ِم ْن َها
26
ِالس ْك َنى».
الس ْك َنى ب ُّ
أَ ْن لاَ تَكُو َن الأْ ُ ْج َر ُة َم ْن َف َع ًة ِه َي من ِج ْن ِس الْ َم ْعقُو ِد عليه كَ ِإ َجا َر ُة ُّ
أما املالكية  :فاألجرة عندهم كالثمن يف وجوب انتفاء الجهالة والغرر عنها إال أنه رخص يف الظرئ
ولألجري أن يستأجر بطعامه وكسوته ويكون له الوسط مام ملثله ويجوز أن تكون األجرة عينا أو
27
منفعة من جنس اليشء املستأجر وغريه مثل أن يستأجر دارا للسكنى دار أخرى.
قال صاحب نهاية املحتاج« :ويشرتط لصحة اإلجارة كون األجرة معلومة جنسا وقدرا وصفة إن
28
كانت يف الذمة».
وعند الحنابلة يشرتط معرفة األجرة ،ألنه عوض يف عقد معاوضة فاعترب علمه كالثمن ولخرب من
استأجر أجريا فليعلمه أجره ويصح أن تكون األجرة يف الذمة وأن تكون معينة فام بذمة من أجرة
29
حكمه كثمن أي فام صح أن يكون مثنا بذمة صح أن يكون أجرة يف الذمة.

التكييف الفقهي لبناء العقار يف عقود االنتفاع:
لذي يرتجح يف هذه الحالة أن العقارات املبنية عليها تكون ملكا للمستأجر طوال فرتة اإلجارة،
وذلك ملا ييل:
أوال:أنه يف حال هالكها يلتزم بأن يقيم مبان أخرى تكون قامة عند انتهاء فرتة اإلجارة.
ثانيا :أن الصيانة الرئيسية والتشغيلية ،وإدارتها تكون عىل املستأجر لألرض.

 .25بدائع ال�صنائع (.)193/4
 .26الفتاوى الهندية (.)411/4
 .27التلقني (.)402/2
 .28نهاية املحتاج (.)266/5
� .29شرح منتهى الإرادات (.)243/2
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املطلب الثالث
انتهاء فرتة حق االنتفاع
أوال :إنهاء حق االنتفاع:
ينتهي العقد بعدة صور:
1ـ بانتهاء مدته.
إن كان هناك مقابل فتكون إجارة وال يجوز للدولة إنهاء عقد التأجري إال مبوافقة الطرف الثاين.
2ـ يف حالة اإلخالل من أي طرف فإنه ميكن إنهاء العقد
3ـ بوفاة أحد الطرفني.
يف بعض حاالت حقوق االنتفاع يف الكويت ال ينتهي حق االنتفاع مبوت املستأجر ،ويحق لورثته
االستمرار باالستئجار.
ثانيا :العذر الطارىء عن االستفادة من العقار:
أحيانا تطرأ ظروف قاهرة متنع من االستفادة من العقار ،كالحروب والزالزل وغريها.
ففي حالة تعذر االستفادة من العقار بسبب طارىء فالذي يرتجح هو أنه متدد املدة باعتبار أن
املستفيد من حق االنتفاع قد فاتته هذه املدة ،وهي منظورة يف التكاليف.
ومثال ذلك ما وقع يف الكويت إبان احتالل العراق للكويت ملدة ستة أشهر ،عام1990 :م ،وما عقب
ذلك من إعادة التأهيل ،فإن األرايض املمنوحة من الدولة للرشكات قد تم متديدها لفرتة إضافية
لتعويض الفرتة التي تعطلت فيها مصالح األرض.
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املطلب الرابع
الزكاة يف حق االنتفاع
هناك مسائل يف زكاة حقوق االنتفاع ،وهي كام ييل:
أوال :زكاة صاحب حق االنتفاع من األرض املشيد عليها املبنى:
ال تجب الزكاة عىل األرض املشيد عىل عليها املبنى إذا كانت مملوكة للدولة ،أو كانت مملوكة لفرد،
ألنه ال ينو املتاجرة بها.
وكذا ال يجب عىل املستأجر استخراج زكاة عىل األرض ألنه ال ميلكها ،ومن رشوط الزكاة متام امللك.
ثانيا :الزكاة املباين التي شيدت عليها:
املباين املشيدة يتم االستفادة منها أو تأجريها عىل املستفيدين ،فاملستأجر له حق استغاللها ،وال
يجوز له نقلها.
وعليه ال زكاة عليها باعتبارها ليست معدة للبيع وإمنا هي لإلجارة.
ثالثا :رشاء حق االنتفاع بينة املتاجرة:
إذا كانت نيته رشاء حق االنتفاع املتاجرة به ،وبحيث أن سلعته التي يقلبها يف السوق بنية الربح
هي حقوق االنتفاع ،فالذي يظهر أنها تعامل معاملة عروض التجارة ،وذلك بأن يقيمها عند حوالن
الحول بسعرها االستبدايل ،ويخرج ربع العرش من قيمتها.
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