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بسم الله الرحمن الرحيم
املقدمة

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله، أما بعد:

فاستكامالً ملا كتبته سلفاً عن حق االنتفاع العقاري أقدم هذه الدراسة التي تركز عىل مقارنة بني 
القوانني املعارصة يف حق االنتفاع العقاري، وبعض الجوانب التطبيقية لهذا الحق.

وقد قسمت هذه الدراسة إىل متهيد ومبحثني:
التمهيد: التعريف بحق االنتفاع العقاري	 
املبحث األول: مسائل يف حق االنتفاع العقاري بني الفقه والقانون	 
املبحث الثاين: تطبيقات حق االنتفاع العقاري يف التمويل اإلسالمي	 

أسأل الله العون والتوفيق والسداد



165فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبييل

التمهيد
التعريف بحق االنتفاع العقاري

املطلب األول: التعريف باملفردات:
اً وُحُقْوقَاً، وقد استعمل يف اللغة لعدة معان،  الحق يف اللغة مصدر حق اليشء يَِحق، ويَُحق َحقَّ
كالواجب واألمر الثابت املوجود، وامللك واملال، الختصاص باليشء من غري مشاركة، يقال: فالن أحق 

مباله أي : ال حق لغريه فيه1.  
ويف االصطالح الرشعي عرفه الشيخ مصطفى الزرقا –رحمه الله- بقوله: » الحق: اختصاص يقرر به 

الرشع سلطة أو تكليًفا « 2 وهو من أدق تعريفات الحق، وأقربها بياناً لجوهره.
واالنتفاع يف اللغة: مصدر انتفع، من النفع، وهو الخري وما يتوصل به اإلنسان إىل مطلوبه، وهو ضد 

الرش، واالنتفاع: الوصول إىل املنفعة 3 .
واصطالًحا: »هو: حق املنتفع يف استعامل العني واستغاللها ما دامت قامئة عىل حالها، وإن مل تكن 

رقبتها مملوكة « 4.
والعقار يف اللغة يطلق عىل ما له صفة الثبوت والدوام، كاألرض واملسكن. قال ابن فارس: »العني 
فروعه،  ملعاين  جامع  معناه،  يف  مطرد  منهام  واحد  وكل  بينهام،  ما  متباعد  أصالن  والراء  والقاف 

فاألول: الجرح أو ما يشبه الجرح..والثاين: دال عىل ثبات ودوام« 5.

املطلب الثاين: التعريف بحق االنتفاع العقاري مركباً:
الفرع األول: تعريفه مركباً يف االصطالح الفقهي:

من خالل ما تقدم ميكن أن نعرف حق االنتفاع العقاري يف االصطالح الفقهي بأنه: حق الشخص يف 
الحصول عىل منفعة العقار.

ومن الجيل أن الفقهاء يفرقون بني ملكية عني العقار واستحقاق االنتفاع به، فمن له حق االنتفاع 
بالعقار ليس بالرضورة أن يكون مالكاً له إذا مل ميلك رقبته.

ومتلك حق االنتفاع يف الفقه يكون بإحدى طريقتني:
األوىل: أن يكون عىل سبيل التأقيت، وقد يكون ذلك بعقد معاوضة كاإلجارة أو بعقد تربع كالعارية، 

أو باإلباحة مثل أن يسبق إىل مرفق عام –كمكان جلوس عام-فينتفع به مدة.
والثانية: أن يكون عىل سبيل التأبيد، بأن يبيع مالك العقار حق االنتفاع كله أو بعضه كحق املرور 
أو املسيل ونحوه مع احتفاظه بالرقبة، فتكون الرقبة ملكاً للبائع وحق االنتفاع ملكاً للمشرتي عىل 
سبيل التأبيد، وهو جائز عند جمهور الفقهاء  -خالفاً للحنفية-؛جاء يف املدونة : » قلت6 : أرأيت إن 

1. تهذيب اللغة 241/3، تاج العرو�س166/25، املعجم الو�سيط 1/ 187.

2 املدخل الفقهي 10/3.

3. ل�سان العرب 358/8،  امل�سباح املنري �س 318. 

4. مر�سد احلريان : املادة ) 13(. 

5. معجم مقايي�س اللغة �س 655، وينظر: ل�سان العرب 316/9، امل�سباح املنري �س 343.

6. القائل: �سحنون راوي املدونة عن ابن القا�سم . 



حق االنتفاع العقاري 166

بعت رشب يوم، أيجوز ذلك أم ال ؟ قال 7: قال مالك: ذلك جائز، قلت: فإن بعت حظي، بعت أصله 
من الرشب، وإمنا يل فيه يوم من اثني عرش يوًما، أيجوز ذلك يف قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن مل 
أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي، إذا جاء يومي بعت ما صار يل من املاء ممن يسقي به، 

أيجوز ذلك يف قول مالك؟ قال: نعم « 8.
وعرف الرشبيني –من فقهاء الشافعية- البيع بأنه: » مقابلة مال مبال عىل وجه مخصوص ثم قال: 
وحّده بعضهم بأنه: عقد معاوضة مالية، يفيد ملك عني أو منفعة عىل التأبيد، فدخل بيع حق 

املمّر ونحوه« 9.
ويف الروض املربع –من كتب الحنابلة-: »وهو –أي البيع- مبادلة مال ولو يف الذمة أو منفعة مباحة 

كممر يف دار مبثل أحدهام عىل التأبيد«10.
الفرع الثاين: تعريفه مركباً يف القانون الوضعي:

يعرف حق االنتفاع يف القوانني املدنية املعارصة بأنه: حق عيني للمنتفع باستعامل عني تخص الغري 
الحق مبوت  للمنتفع، وينتهي  رقبتها مملوكة  تكن  قامئة عىل حالها وإن مل  ما دامت  واستغاللها 

املنتفع11.
ومن هذا التعريف يتبني أن حق االنتفاع العقاري يجمع عدداً من الخصائص:

أوالً- أنه حق عيني: فهو حق يثبت للمنتفع عىل عني العقار، بحيث يكون له سلطة مبارشة عىل 
العني دون حاجة للرجوع إىل مالك الرقبة، وهو بهذا يختلف عن الحقوق الشخصية التي تثبت يف 

ذمة مالك الرقبة.
ثانياً- يثبت للمنتفع حق االستعامل واالستغالل: فللمنتفع استعامل العقار كالسكنى أو استغالله 
كاإليجار وتكون له غلته، وليس له حق الترصف ألن ذلك ملالك الرقبة، وحق االنتفاع بهذا يختلف 

عن الحقوق العقارية األخرى كحق االرتفاق والسكنى فهي أضيق منه يف مجاالت االنتفاع.
ثالثاً- أنه حق مؤقت: فهو محدود بحياة املنتفع، ويجوز تحديده مبدة معينة ينتهي بانتهائها، فإن 

مات قبل انتهائها انفسخ العقد مبوته.
واملنقوالت،  العقارات  من  لالستهالك  القابلة  غري  األعيان  يف  االنتفاع  محل حق  أن  األصل  رابعاً- 
وأما ما يستهلك باالستعامل كالطعام فال يرد عليها حق االنتفاع مبقتىض أكرث القوانني؛ ألن املنتفع 
مطالب برد العني إىل مالك الرقبة عند انتهاء أجل االنتفاع، وهذه األعيان ال ميكن االنتفاع بها إال 
باستهالكها، وتجيز بعض القوانني ذلك إذا وقع العقد عليها تبعاً ال عىل سبيل االستقالل، وتكون ديناً 

يف ذمة املنتفع باستهالكها، ويطالب برد مثلها أو قيمتها عند انتهاء الحق12.
خامساً- أنه قابل للمعاوضة أو للتربع به، فيجوز لصاحب حق االنتفاع الترصف به أو التنازل عنه 

للغري دون الرقبة .

7. القائل: عبد الرحمن بن القا�سم راوي املدونة عن مالك . 

8. املدونة 289/3. 

9. مغني املحتاج 3/2. 

10. الرو�س املربع �س 233.

11. ينظر: القانون املدين الأردين م 1205، القانون املدين امل�سري م 986، القانون املدين الإماراتي م 1333، القانون املدين اجلزائري م 852.

12. القانون املدين الأردين م 1214.
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املبحث األول
مسائل يف حق االنتفاع العقاري بني الفقه والقانون

املسألة األوىل: توصيف حق االنتفاع:
بالنظر يف حق االنتفاع وفق ما قررته القوانني املعارصة فثمة اتجاهان يف توصيفه الفقهي:

االتجاه األول: تخريجه عىل عقد اإلجارة:
يشبه حق االنتفاع حق املستأجر يف عقد اإليجار من جهة أن كالً منهام مؤقت ويفيد حق االستعامل 
واالستغالل دون ملك الرقبة، إال أن حق االنتفاع يعد يف القانون من الحقوق العينية التي يثبت بها 
للمنتفع سلطة مبارشة عىل العني املنتفع بها دون الرجوع ملالك الرقبة، فكل ما يطلب من مالك 
الرقبة هو أن يرتك املنتفع يبارش حقه دون أن يلتزم يف مواجهته بأي التزام، وهو بهذا يختلف عن 
حق املستأجر يف عقد اإليجار الذي يعد حقاً شخصياً؛ فاملستأجر ال يستطيع أن يبارش حقه يف العني 
املؤجرة إال عن طريق املؤجر؛ ألن هذا الحق يتعلق يف ذمته، واملؤجر ملزم مبقتىض عقد اإليجار 
بأن ميكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة و تبعاً لذلك يلتزم املؤجر بتسليم العني املؤجرة إىل 

املستأجر يف حالة صالحة لالنتفاع، وعليه مسئولية صيانتها طيلة فرتة اإليجار.
ويرتتب عىل هذا االختالف يف التوصيف عدد من الفروق بني العقدين من أبرزها: 

بينام حق  املؤجر،  به مبارشة وال يعد ديناً يف ذمة  املنتفع  بالعقار  املنتفع عيني متعلق  1- حق 
املستأجر منفعة يف ذمة املؤجر.

2- للمنتفع سلطة مبارشة عىل العني املنتفع بها وال يحتاج للرجوع ملالك الرقبة، بخالف املستأجر 
فله مطالبة املؤجر مبا ميكنه من استيفاء املنفعة.

3- حق االنتفاع –لكونه عينياً- فهو قابل للحيازة ويجوز اكتسابه بالتقادم بخالف حق املستأجر.
4- حق االنتفاع يكون آلجال طويلة كخمسني سنة وأكرث، بينام عقد اإليجار يغلب عليه أن يكون 

لفرتات قصرية.
5- للمنتفع أحقية التتبع باملطالبة بالعني فيام لو انتقلت إىل شخص آخر وليس للمستأجر ذلك.

للمنتفع حق التقدم واألولوية عىل املستأجر عند املزاحمة.
6- وملا سبق فاألظهر عدم صحة تخريج حق االنتفاع عىل عقد اإلجارة؛ للفروق املؤثرة بينهام.

االتجاه الثاين: تخريجه عىل عقد البيع:
يشبه حق االنتفاع عقد البيع يف أن كالً منهام يفيد حقاً عينياً، يكون للعاقد سلطة مبارشة عىل العني 
محل العقد دون الرجوع إىل العاقد اآلخر أو التزام العاقد اآلخر بيشء تجاه املنتفع؛ إال أن البيع 

يختلف عن حق االنتفاع من عدة أوجه:
1- البيع يفيد انتقال ملك الرقبة عىل سبيل التأبيد بينام حق االنتفاع مؤقت.

2- البيع يفيد متلك الرقبة ويثبت للمشرتي الحقوق الثالثة املتعلقة بالعني املعقود عليها، وهي:
أ- حق االستعامل كالسكنى.

ب- وحق االستغالل كاإليجار.
ج- بوحق الترصف كالبيع والهبة والوقف والرهن ونحو ذلك.

بينام املنتفع ليس له إال حق االستعامل واالستغالل وليس له الترصف بالرقبة.
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3- ال ينفسخ البيع مبوت املشرتي بينام حق االنتفاع ينتهي مبوت املنتفع.
ولذا فإن إلحاق حق االنتفاع بعقد البيع محل نظر؛ واألظهر أن حق االنتفاع عقد مستحدث ال يصح 
تخريجه عىل اإلجارة أو البيع، ففيه أوجه شبه من كال العقدين وفروق متنع من إلحاقه بأحدهام 
من كل وجه، وعمالً بالقاعدة الرشعية أن األصل يف العقود هو الحل فال مانع من استحداث عقد 
وإن مل يكن عىل منط العقود املسامة، ويبقى النظر يف أحكامه ومدى توافقه مع القواعد العامة 

يف املعامالت.
املسألة الثانية: انتهاء حق االنتفاع العقاري باملوت:

تنص معظم القوانني املدنية عىل أن حق االنتفاع ينتهي بأحد األسباب اآلتية: 
1- انقضاء األجل املحدد له.
2- هالك العني املنتفع بها.

3- اتفاق العاقدين عىل إنهائه.
4- صدور حكم قضايئ بإنهائه لسوء االستعامل.

5- اتحاد صفتي املالك واملنتفع.
6- موت املنتفع وإن مل ينته األجل املحدد له13.

وال إشكال رشعاً يف األسباب الخمسة األوىل، وإمنا اإلشكال يف السبب األخري وهو وفاة املنتفع الذي 
يعد أحد أبرز خصائص حق االنتفاع العقاري، وبدونه –أي انتهاء الحق مبوت املنتفع- ال يعترب هذا 

الحق حق انتفاع.
وهذه املادة مأخوذة من القانون الفرنيس الذي نظم حق االنتفاع العقاري ليكون حقاً غري قابل 
للتداول فينتهي بانتهاء حياة املنتفع األول؛ ولذا منعت بعض القوانني –كالقانون املدين السوري )م 
936-( إنشاء حق االنتفاع العقاري لشخص اعتباري؛ ألن بقاء الشخص االعتباري قد يستمر طويالً 

لعدة أجيال.
االنتفاع  مدة  ألن  فاحش؛  غرر  فيه  أجله  ينته  مل  وإن  املنتفع  مبوت  االنتفاع  حق  انتهاء  ورشط 
مجهولة، وهو ينطوي عىل ظلم كبري فيام إذا مات املنتفع قبل انتهاء املدة؛ ولذا فإن حق االنتفاع 

بهذا الرشط ال يجوز رشعاً؛ لنهي النبي صىل الله عليه وسلم عن الغرر14. 
ويغتفر الغرر فيام إذا كان اكتساب هذا الحق بعقد تربع كالهبة أو الوصية؛ ألن عقود التربعات 

مبنية عىل املسامحة، ويغتفر فيها ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات.
وقد عالج القانون املدين األردين م 1216 حالة انتهاء الحق املنتفع واألرض مشغولة بزرع املنتفع، 
بها  املنتفع  األرض  وكانت  أثنائه  يف  املنتفع  مات  أو  لالنتفاع  املحدد  األجل  انقىض  »إذا  ونصها: 

مشغولة بزرعه تركت األرض للمنتفع أو ورثته بأجر املثل حتى يدرك الزرع ويحصد« 15.
وهذه املعالجة مناسبة لتعويض املنتفع عن التكاليف التي تكبدها إال أنها ال ترفع الرضر الناشئ 

عن الوفاة قبل انتهاء األجل املتفق عليه.

13. القانون املدين ال�سوري م 936، القانون املدين اجلزائري م 849، وينظر: الو�سيط يف القانون املدين لل�سنهوري 1200/9

14. اأخرجه م�سلم من حديث اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه-.

15. القانون املدين الأردين م 1216.
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وليس  عادلة  بطريقة  العقد  سنوات  االنتفاع عىل  عوض حق  يوزع  أن  مناسباً  أراه  الذي  والحل 
بالرضورة أن تكون متساوية، فقد يكون عوض السنوات األوىل أعىل من التالية، فإذا مات املنتفع 
قبل انقضاء األجل فريد له من العوض ما يعادل السنوات التي مل ينتفع بها إن كان ما دفعه أكرث، 
أو يُدفع ملالك الرقبة من تركة املنتفع ما يعادل السنوات التي تم االنتفاع بها فعالً إن كان العوض 
الذي دفعه املنتفع أقل من العوض العادل لتلك السنوات؛ فلو افرتضنا أن مدة الحق ثالثون سنة، 
الثانية  والعرش  مليونان  األوىل  العرش  للسنوات  املقابل  العوض  أن  واتفقا  ماليني  ثالثة  والعوض 
سبعامئة وخمسون ألفا والعرش الثالثة مائتان وخمسون ألفا، فلو مات املنتفع بعد خمس سنوات 
من العقد فريد إىل تركته مليونني؛ وبذا يتحقق املقصود من جعل حق االنتفاع غري متداول دون 

إرضار باملنتفع؛ والله أعلم.

املسألة الثالثة: صيانة العقار املنتفع به:
يقسم الفقهاء مسئولية صيانة األعيان املؤجرة إىل قسمني:

القسم األول: الصيانة التشغيلية العادية:
وهي الصيانة التي تحتاج إليها العني الستمرار منفعتها بحسب العرف. ويشمل هذا النوع:

1- الصيانة الناشئة بسبب االستعامل املعتاد، فاألصل أن املسئولية عن هذه الصيانة عىل املستأجر؛ 
العلم. قال ابن قدامة: »وعىل املكري ما يتمكن  ألنها بسبب استعامله، كام نص عىل ذلك أهل 
به من االنتفاع، كتسليم مفاتيح الدار والحامم; ألن عليه التمكني من االنتفاع... وما كان الستيفاء 

املنافع, كالحبل والدلو والبكرة, فعىل املكرتي« 16.
2- الصيانة الوقائية الدورية، وهي أعامل محددة تتم يف آجال معلومة يتم فيها تغيري بعض األجزاء، 
وضبط وتجديد البعض اآلخر، فهذه الصيانة الوقائية وإن كان األصل فيها أنها عىل املؤجر إال أنه 

يجوز تحميلها عىل املستأجر بالرشط؛ ألنها عمل منضبط والغرر فيه يسري17. 
والقاعدة يف هذا النوع من الصيانة –أي الصيانة التشغيلية- أنها تشمل كل ما ميكن ضبطه بالوصف 
أو املقدار أو العرف يف العقد؛ سواء أكانت الصيانة مجرد عمل أم كانت عمالً ومواد، فهذه الصيانة 
يجوز تحميلها بالرشط عىل املؤجر أو املستأجر، فإن مل يكن هناك رشط فريجع إىل العرف، فإن 
مل يكن ثمَّ عرف فاألصل أن الصيانة الناشئة عن االستعامل عىل املستأجر، والصيانة الوقائية عىل 

املؤجر. 
والقسم الثاين: الصيانة األساسية:

وهي الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العني بحسب العرف؛ مثل صيانة األعطال الطارئة، وهي 
ما ينبغي عمله ملواجهة ما يطرأ من أعطال فنية أساسية عىل األعيان املؤجرة أثناء رسيان عقد 
اإلجارة، وكذا صيانة العيوب املصنعية والهندسية، وهي العيوب التي تظهر يف العني املؤجرة لخلل 

يف التصنيع أو يف البناء ونحو ذلك. 

16. املغني 265/5 الفروع 449/4.

17. املب�سوط 157/15 املدونة 515/3 جملة جممع الفقه 167/2/11.
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واجب عىل  أنه  األساسية-  الصيانة  –أي  النوع  األصل يف هذا  أن  العلم عىل  أهل  بني  وال خالف 
املؤجر؛ ألنه مام يلزم ألصل االنتفاع ال لكامله، وال يضمنه املستأجر إال يف حال تعديه أو تفريطه، 
فإن رشط يف العقد أن يغرم املستأجر هذه األعامل فهو رشط باطل عند جمهور أهل العلم)18(، 
وعن اإلمام أحمد رواية أن هذا الرشط صحيح19؛ لقول النبي صىل الله عليه وسلم: »املسلمون عىل 
رشوطهم«20. والقول األول هو األرجح؛ ألن يف هذا الرشط غرراً فاحشاً، إذ يؤدي إىل جعل األجرة 
ما سمي يف العقد مع نفقات الصيانة املجهولة، فيؤدي إىل جهالة األجرة، والعلم بها رشط لصحة 

اإلجارة.
والصيانة  املنتفع  عىل  التشغيلية  الصيانة  فتجعل  ذلك  مثل  إىل  املعارصة  القوانني  معظم  وتتجه 
األساسية عىل مالك الرقبة ما مل تكن الصيانة متعلقة باستعامل املنتفع للعقار أو استغالله له فتكون 

حينئذ عىل نفقته21.
وينص القانون املدين األردين عىل جواز أن يشرتط العاقدان تحمل املنتفع نفقات الصيانة األساسية22، 
وهذا يتفق مع الرواية السابقة عن اإلمام أحمد بجواز اشرتاط ذلك عىل املستأجر يف اإلجارة؛ ويف 
هذه املسألة بخصوصها قد يكون لهذا القول قوة من جهة أن حق االنتفاع ليس عقد إجارة من كل 
وجه؛ إذ إن مالك الرقبة يسلم العقار للمنتفع ليترصف فيه ترصف املالك من بناء وزرع وغري ذلك، 
فتحميله –أي املنتفع- مسئولية الصيانة األساسية بالرشط له وجه؛ لكونه مطلق اليد بالترصف يف 

العقار، وقد يتعذر والحال كذلك أن يتتبع املالك العيوب الناشئة عن استعامل املنتفع من غريها.
وهذا الرشط وإن كان العقد ال يقتضيه ابتداء إال أنه ال يناقضه، وما كان كذلك من الرشوط فاألظهر 
ابن  القيم24، وذكر  تيمية23، وابن  ابن  اختيار شيخ اإلسالم  الجواز، وهو  العلم هو  من قويل أهل 
تيمية أن هذا قول اإلمام أحمد، وأن أكرث نصوصه تجري عىل هذا القول25؛ لعموم قوله عليه الصالة 

والسالم: ))املسلمون عىل رشوطهم(( 26.  

املسألة الرابعة: هالك العني املنتفع بها:
ال خالف بني أهل العلم عىل أن األصل يف ضامن العني املؤجرة عىل املؤجر، وأن يد املستأجر يد 
أمانة، فال يضمن إال يف حال التعدي أو التفريط، فإن رشط عليه الضامن مطلقاً فهو رشط باطل 
عند عامة الفقهاء؛ ملا فيه من الغرر، واملستأجر عىل خطر، فقد تسلم العني فيغنم النقص يف األجرة 

18. املب�سوط157/15، حا�سية الد�سوقي  48/4  حتفة املحتاج  127/6 �سرح املنتهى 26/2.

19. ال�سرح الكبري على املقنع 493/14.

20. اأخرجه الرتمذي من حديث عمرو بن عوف –ر�سي اهلل عنه- يف كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن ر�سول اهلل  - �سلى اهلل عليه و�سلم -  يف ال�سلح برقم 

)1272( واأبو داود من حديث اأبي هريرة-ر�سي اهلل عنه- يف كتاب الأق�سيه، بـاب يف ال�سلح برقم )3120 (، والدارقطني من حديث عائ�سة -ر�سي اهلل 

عنها- بزيادة )) ما وافق احلق (( 2/3. وهو حديث �سحيح مبجموع طرقه. تغليق التعليق 280/3 ، فتح الباري 451/4.  

21 ينظر: القانون املدين ال�سوري م 946، القانون املدين امل�سري م 985.

22. القانون املدين الأردين م 1210.

23. جمموع فتاوى ابن تيميه 136/29. 

24. اأعالم املوقعني 400/3 . 

25. جمموع فتاوى ابن تيميه 136/29 . 

26. اأخرجه الرتمذي من حديث عمرو بن عوف –ر�سي اهلل عنه- يف كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن ر�سول اهلل  - �سلى اهلل عليه و�سلم -  يف ال�سلح برقم 

)1272( واأبو داود من حديث اأبي هريرة-ر�سي اهلل عنه- يف كتاب الأق�سيه، بـاب يف ال�سلح برقم )3120 (، والدارقطني من حديث عائ�سة -ر�سي اهلل 

عنها- بزيادة )) ما وافق احلق (( 2/3. وهو حديث �سحيح مبجموع طرقه. تغليق التعليق 280/3 ، فتح الباري 451/4 ، غوث املكدود 205/2.  
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بسبب ضامنه، وقد تهلك هالكاً كلياً بجائحة أو غريها فيغرم27، وعن اإلمام أحمد رواية أخرى بجواز 
هذا الرشط كاملسألة السابقة28. والقول األول هو األرجح؛ ملا سبق.

وال يختلف األمر يف حق االنتفاع العقاري؛ إذ تنص عامة القوانني عىل أن هالك العني املنتفع بها 
يكون عىل مالكها، وال يضمن املنتفع ذلك إذا مل يكن منه تعد وال تفريط، سواء أكان الهالك كلياً 
أم جزئياً، كام أن هالك البناء الذي يجريه املنتفع عىل العقار يكون من ضامنه وال يطالب املالك 
بتعويضه. وعىل هذا فال يلزم املالك وال املنتفع بإعادة بناء ما تهدم من العقار، سواء أكان التلف 

يف أصل العقار الذي تم التعاقد عليه أم يف الزيادات التي أحدثها املنتفع.
وإىل هذا القدر من األحكام يتفق القانون مع الفقه، وال إشكال يف ذلك رشعاً، إال أن محل اإلشكال 
يف أن القانون يرتب عىل هالك العني املنتفع بها انتهاء الحق وليس للمنتفع تعويض عن الفرتة التي 
مل ينتفع بها ولو كان الهالك بغري فعله كالقوة القاهرة ونحو ذلك، ويف هذا غرر ظاهر، كام سبق 
بيانه يف انتهاء حق االنتفاع مبوت املنتفع والذي أراه أن تتم املعالجة وفق ما سبق بيانه هناك بأن 
العقد بطريقة عادلة وليس بالرضورة أن تكون متساوية،  يوزع عوض حق االنتفاع عىل سنوات 
فإذا هلك العقار بغري فعل املنتفع قبل انقضاء األجل فريد له من العوض ما يعادل السنوات التي 
مل ينتفع بها إن كان ما دفعه أكرث، أو يرد ملالك الرقبة من ما يعادل السنوات التي تم االنتفاع بها 

فعالً إن كان العوض الذي دفعه املنتفع أقل من العوض العادل لتلك السنوات.

املسألة الخامسة: بيع حق االنتفاع العقاري:
يعد حق االنتفاع العقاري من األموال املتقومة رشعاً؛ فيجوز للمنتفع الترصف فيه بأنواع الترصفات 
يف حدود الحق الذي ميلكه، ومن ذلك: بيعه للغري دون أن يؤثر ذلك عىل ملكية صاحب العقار 
لعقاره. وسواء كيف الحق عىل أنه بيع أو إجارة أو أنه عقد مستحدث فإن العقد الجديد يأخذ 

حكم العقد األول وترسي عليه أحكامه وآثاره.

وبيع حق االنتفاع له صورتان:
األوىل: أن يحل املنتفع الجديد محل األول وتنتقل الحقوق وااللتزامات بني املالك واملنتفع األول 
إىل الثاين، وهذا ما يعرب عنه يف القانون ب )اإلحالل( ، فاملنتفع الثاين يحل محل املنتفع األول يف 
جميع ما يقتضيه حق االنتفاع من حقوق والتزامات، ويخرج املنتفع األول من عهدة العقد، وهذا 
البيع جائز رشيطة موافقة املالك، سواء تم البيع مبثل ما تبقى من عوض حق االنتفاع يف العقد 
األول أو بأكرث منه أو أقل، ونظري هذه الصورة بدل الخلو يف عقد اإلجارة، وهو أن يتنازل املستأجر 
عن بقية املدة يف عقد اإلجارة ملستأجر آخر، وقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدويل عىل جواز 
ذلك، وفيه: » إذا تم االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر الجديد، يف أثناء مدة اإلجارة، عىل 
التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن األجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز رشعاً، 

27. املب�سوط 157/15 حا�سية الد�سوقي 48/4 مغني املحتاج 444/3 املغني 312/5.

28. ال�سرح الكبري مع الإن�ساف 493/14.
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القوانني  به  ما تقيض  األول، ومراعاة  املالك واملستأجر  املربم بني  اإلجارة  مع مراعاة مقتىض عقد 
النافذة املوافقة لألحكام الرشعية، عىل أنه يف اإلجارات الطويلة املدة، خالفاً لنص عقد اإلجارة طبقاً 
ملا تسوغه بعض القوانني، ال يجوز للمستأجر إيجار العني ملستأجر آخر، وال أخذ بدل الخلو فيها 

إال مبوافقة املالك«29.
عالقة  وتكون  والتزاماته،  بحقوقه  واملالك  األول  املنتفع  بني  العقدي  االرتباط  يبقى  أن  والثانية: 
املنتفع الجديد باملنتفع األول، وهذه الصورة جائزة أيضاً، وهي نظري إجارة املستأجر للعني املؤجرة، 
وال يشرتط لها موافقة املالك، وإمنا الرشط أال يكون مثة رشط بني املالك واملنتفع األول بعدم بيع 

الحق للغري.

املسألة السادسة: رهن حق االنتفاع العقاري:
يعرف الرهن بأنه: توثقة دين بعني ميكن أخذه أو بعضه منها أو من مثنها، إن تعذر الوفاء من 

غريها 30. 
وال خالف بني الفقهاء عىل جواز رهن كل متمول ميكن أخذ الدين منه، أو من مثنه عند تعذر وفاء 

الدين من ذمة الراهن 31. ثم اختلفوا يف بعض التفاصيل: 
فاشرتط الحنفية يف املرهون أن يكون محالً قابالً للبيع، وأن يكون مفرزاً مميزاً؛ فال يصح عندهم 
الشجر دون  الثمر عىل   أو  األرض  كالبناء دون  ليس مبرهون  مبا  متصالً  كان  ما  املشاع وال  رهن 

الشجر32.
املالكية: يجوز رهن كل عني يصح بيعها، وما فيه غرر كعبد آبق وبعري شارد، ومثر مل يبد  وقال 
صالحه، ألن للمرتهن دفع ماله بغري وثيقة، فساغ أخذه مبا فيه غرر؛ ألنه يشء يف الجملة فهو خري 
من ال يشء، كام جوزوا رهن الدين للمدين إذا كان أجل الدين الرهن مثل أجل الدين الذي فيه 
الرهن، أو أبعد منه، ولغري املدين إذا قبضه املرتهن، ويجوز عندهم رهن املنفعة خالفاً للجمهور33. 
من  املقصود  ألن  رهنها،  فيجوز  بيعها  جاز  عني  كل  إن  والحنابلة35:  الشافعية34  وقال 
يف  يتحقق  وهذا  الراهن،  ذمة  من  استيفاؤه  تعذر  إذا  منه،  الحق  ويستوىف  يباع  أن   الرهن 
كل عني جاز بيعها، وألن ما كان محالً للبيع كان محالً لحكمة الرهن، فيجوز عندهم رهن املشاع، 
وما ال يصح بيعه ال يصح رهنه ، فال يصح رهن دين ولو ممن هو عليه ، وال رهن ما ال يصح بيعه 

كالوقف وأم الولد والكلب والخنزير ونحو ذلك. 
وبناء عىل ما سبق فيصح أن يرهن املنتفع حق االنتفاع إذا كان أجل الدين قبل انتهاء أجل حق 
االنتفاع؛ ألنه حق يصح بيعه فيصح رهنه؛ وألنا إن اعتربناه عيناً – كام هو التوصيف القانوين- فيصح 

29. قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ب�ساأن بدل اخللو رقم 31 )6/4(

30. الإقناع 309/2. 

31 بدائع ال�سنائع 141/8، بداية املجتهد 327/2، فتح العزيز 6/10، املغني  455/6، املحلى 89/8 احلاوي الكبري 102/7.  

32. بدائع ال�سنائع 141/8، رد املحتار 97/10. 

33. حا�سية الد�سوقي 231/3 ، بلغة ال�سالك 109/2  . 

34. فتح العزيز 6/10 مغني املحتاج 46/3. 

35. ال�سرح الكبري على املقنع 365/12 ، ك�ساف القناع 1552/5. 
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للحنفية الذين اشرتطوا يف العني املرهونة أن تكون مفرزة، وهذا  رهنه عىل قول الجمهور خالفاً 
يتعذر يف حق االنتفاع؛ ألنه متصل بالعقار –وهو ملك غريه- اتصال خلقة، وإن اعتربنا حق االنتفاع 

منفعة فيصح كذلك بناء عىل قول املالكية الذين جوزوا رهن 
املنفعة؛ ألنها مال متقوم رشعاً. والله أعلم.

املبحث الثاين
تطبيقات حق االنتفاع العقاري املعارصة يف التمويل اإلسالمي

املسألة األوىل: التطوير العقاري من خالل بيع املنافع املوصوفة:
وصورة هذه املسألة أن يبيع مالك األرض حق االنتفاع عىل مطور ليقوم ببناء وحدات سكنية مثالً 

مبواصفات محددة ومن ثم إجارتها عىل العمالء وهي قيد اإلنشاء.
فهذه إجارة موصوف يف الذمة، وهي جائزة عند عامة أهل العلم مبن فيهم الحنفية –خالفاً ملن 
نسب إليهم القول بعدم الجواز-، قال الكاساين: » وإن كانت اإلجارة عىل دواب بغري أعيانها فسلم 
إليه دواب فقبضها فامتت ال تبطل اإلجارة وعىل املؤاجر أن يأتيه بغري ذلك؛ ألنه هلك ما مل يقع 

عليه العقد؛ ألن الدابة إذا مل تكن معينة فالعقد يقع عىل منافع يف الذمة«36.
وقال ابن مفلح: » اإلجارة أقسام: إجارة عني معينة فهي كاملبيع، وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداًء، أو 
دواماً فيام بقي، وإجارة عني موصوفة يف الذمة فيشرتط صفات السلم، ومتى غصبت أو تلفت أو 
تعيبت لزمه بدلها، فإن تعذر فللمكرتي الفسخ، وتفسخ مبيض املدة إن كانت إىل مدة، وعقد عىل 

منفعة يف الذمة، يف يشء معني أو موصوف، كخياطة، ويشرتط ضبطه مبا ال يختلف«37.
ويجوز يف هذه اإلجارة عىل الراجح من أقوال أهل العلم تعجيل األجرة وتأجيلها، ويف حال التعجيل 
قبل اكتامل التطوير فيجب أن تكون األجرة تحت الحساب، بحيث ترد إليه يف حال عدم متكنه من 

استيفاء املنفعة لعدم اكتامل املرشوع.
ويف حال تأجيل األجرة والبناء مل يكتمل فال يعد ذلك من بيع الدين بالدين املحرم رشعاً؛ ملا ييل:

األول: أنه مل يثبت يف تحريم ابتداء الدين بالدين نص وال إجامع يشمل جميع صوره؛ ولذا جوز منه 
ما تدعو إليه الحاجة كاالستصناع والتوريد واملقاولة ونحوها.

والثاين: أن املنافع تختلف عن األعيان، فهي مؤجلة بطبيعتها لكونها تحدث شيئاً فشيئاً، فال يصح 
قياسها عليها، وما ميتنع يف بيع األعيان ال يلزم مثله يف املنافع؛ الختالفهام. قال الزيلعي: » اإلجارة 
تتضمن متليك املنافع واملنافع ال يتصور وجودها يف الحال فتكون مضافة رضورة؛ ولهذا قلنا: تنعقد 

ساعة فساعة عىل حسب وجود املنفعة وحدوثها «38.

36. بدائع ال�سنائع 223/4

37. الفروع 440/4

38. تبيني احلقائق 56/15.
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املضافة إىل زمن  املعني  العلم من جواز إجارة  إليه جمهور أهل  القياس عىل ما ذهب  والثالث: 
مستقبل من غري رشط تسليم األجرة يف الحال39؛ أي مع تأجيل البدلني، مع اتفاقهم عىل منع بيع 
العني املعينة مؤجلة التسليم؛ سواء عجل الثمن أم ال؛ وذلك ألن املنفعة يتعذر قبضها دفعة واحدة؛ 

ولذا يتسامح يف تأجيل استيفائها أو استيفاء أجرتها ما ال يتسامح يف بيع األعيان.

املسألة الثانية: حكم إصدار صكوك متداولة عىل حقوق االنتفاع:
سبق معنا تقرير جواز بيع املنتفع حق االنتفاع عىل آخر، فهل يجوز للمنتفع الثاين أن يبيعه عىل 

ثالث، والثالث عىل رابع، وهكذا؟ إذ إن جواز البيع األول ال يلزم منه جواز التداول.
األظهر جواز تداول هذه الحقوق؛ سواء كيفت عىل أنها أعيان كام هو التوصيف القانوين، أو كيفت 
عىل أنها منافع، وسواء أكانت العقارات مكتملة، أو قيد اإلنشاء؛ وال يعد ذلك من تداول الديون؛ 
تابعة لألرض، وهي –أي األرض- معينة، وعمالً  أنها  إال  الذمة  املباين وإن كانت موصوفة يف  ألن 
بقاعدة التبعية فيجوز التداول وال يعد ذلك من تداول الديون، واألصل يف ذلك ما روى ابن عمر 
–ريض الله عنهام- أن النبي صىل الله عليه وسلم قال : ))من باع عبداً له مال فامله للذي باعه إال 
أن يشرتطه املبتاع (( 40 فهذا الحديث أصل يف قاعدة التبعية يف املعامالت. ووجه الداللة منه: أن 
الحديث دل عىل أن املبيع إذا اشتمل عىل نقٍد واشرتي بنقد، ومل يكن النقد املخلوط مقصوداً فال 
يلتفت إليه، مبعنى أنه ال يجري عىل الصفقة حكم الرصف، حتى ولو كانت قيمة النقد املخلوط 
أكرث من قيمة الِخلط الذي معه. قال ابن قدامة –رحمه الله- : »الحديث دل عىل جواز بيع العبد 
مباله إذا كان قصد املشرتي للعبد ال للامل... فيجوز البيع سواء كان املال معلوماً أو مجهوالً، من 

جنس الثمن أو من غريه، عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكرث41.
ومن املعلوم أن العبد ال ميلك، وأن املال الذي بيده مآله للمشرتي، ومع ذلك جاز البيع مطلقاً بدون 
تقابض وال متاثل حتى مع اتفاق النقدين )املال الذي معه، والثمن الذي يشرتى به العبد( ، وحتى 

لو كان املال الذي مع العبد أكرث من قيمة العبد نفسه.
وعىل هذا فيجوز ملالك العقار أو للمنتفع أن يصدر صكوكاً قابلة للتداول تكون موجوداتها حق 
االنتفاع العقاري، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت العقارات مؤجرة للغري؛ فال يجوز تداولها حينئٍذ؛ 
ألن الصكوك يف هذه الحال متثل الدفعات اإليجارية املستحقة مقابل تلك املنافع، واألجرة لها حكم 
الدين، فتجب مراعاة أحكام الترصف يف الديون عند التداول، وأما املنفعة فقد ملكها املستأجر ، 
تكوين  إىل  الجهات  املحاسبة واملراجعة42. وتعمد بعض  لهيئة  الرشعي  املجلس  به  ما أخذ  وهذا 
شخصية اعتبارية )رشكة SPV مثالً(، وتسجيل تلك الحقوق باسمها؛ لغرض تداولها، ويف نظري أن 
األصل إذا كان ال يجوز تداوله رشعاً، فالحكم كذلك ال يتغري ولو كان من خالل شخصية اعتبارية؛ ألن 
ربط الحكم بالشخصية االعتبارية ليس عليه دليل، فهي مصطلح قانوين وليس وصفاً رشعياً منضبطاً، 

بل مل تعرف الشخصية االعتبارية وتستقر أحكامها إال يف العصور املتأخرة.

39. املب�سوط 20/16، الإن�ساف 42/6.

 40. اأخرجه البخاري ) كتاب امل�ساقاة / باب الرجل يكون له ممر اأو �سرب يف حائط اأو نخل ( وم�سلم ) كتاب 

البيوع / باب من باع نخاًل عليها ثمر برقم 1543 ( من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما . 

41. املغني 258/6  . 

42. املعايري ال�سرعية: معيار ال�سكوك الإ�سالمية. �س 240.
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املسألة الثالثة: بيع حق االنتفاع ثم إعادة تأجريه إجارة منتهية بالتمليك عىل البائع:
والغرض من ذلك هو الحصول عىل السيولة، وقد تستخدم هذه الهيكلة يف إصدار الصكوك حيث 
تستخدم حصيلة االكتتاب يف الصكوك يف رشاء حق االنتفاع بعوض حال، ثم إجارته عىل البائع إجارة 

منتهية بالتمليك.

وال تخلو هذه املسألة من حالني:
الحال األوىل: أن يكون البائع األول هو املنتفع ثم يستأجره من املنتفع الثاين )حملة الصكوك( إجارة 
منتهية بالتمليك، واألظهر هو تحريم هذه املعاملة إذ ال فرق بني العقدين: األول والثاين، وتسمية 
األول بيعاً والثاين إجارة ال يغري من حقيقة املعاملة شيئا؛ إذ العربة يف العقود مبعانيها ال مبسمياتها 
وألفاظها، وسواء يف ذلك اعتربنا حق االنتفاع بيعاً، فيكون حينئذ من بيع العينة، أو اعتربناه إجارة 
فيكون من العينة اإليجارية، وقد تضمن املعيار الرشعي لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك ما يفيد 
التحريم، ونصه: »يجوز للمستأجر إجارة العني ملالكها نفسه يف مدة اإلجارة األوىل بأقل من األجرة 
األوىل أو مبثلها أو أكرث إذا كانت األجرتان معجلتني، وال يجوز ذلك إذا كان يرتتب عليها عقد عينة 
بتغيري يف األجرة أو يف األجل، مثل أن تقع اإلجارة األوىل مبائة دينار حالة ثم يؤجرها املستأجر إىل 
أو أن تقع اإلجارة األوىل مبائة وعرشة مؤجلة ثم تقع اإلجارة  نفس املؤجر مبائة وعرشة مؤجلة 

الثانية مبائة نقداً«43.
والحال الثانية: أن يكون البائع األول هو مالك الرقبة:

فإذا اعتربنا العقد األول إجارة فحكم هذه الحال كسابقتها، وأما إن اعتربناه بيعاً أو عقداً مستحدثاً 
وليس إجارة، وهذا ما سبق ترجيحه، فيتخرج عىل مسألة إجارة العني ملن باعها.

وللعلامء املعارصين فيها اتجاهان:
االتجاه األول: تخريجها عىل مسألة عكس العينة:

بأقل من مثنـها  بيع سلعة إىل أجل ثم رشاؤها من املشرتي  الفقهاء:  بالعينة يف اصطالح  ويقصد 
نقـداً 44. وعكسها: أن يشرتي سلعة نقداً ثم يبيعها باألجل عىل من اشرتيت منه بثمن أعىل. قال 
ابن القيم -رحمه الله- : )) هو كمسألة العينة سواء، وهو عكسها صورة، ويف الصورتني قد ترتب يف 
ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن يف إحدى الصورتني: البائع هو الذي اشتغلت ذمته، ويف 

الصورة األخرى: املشرتي هو الذي اشتغلت ذمته، فال فرق بينهام((45. 
وال خالف بني أهل العلم عىل أنه إذا كان العقد الثاين مرشوطاً يف العقد األول فيحرم؛ سواء يف 
العينة أو عكسها. قال ابن رشد: » وأما إذا قال: أشرتي منك هذا الثوب نقداً بكذا عىل أن تبيعه 

مني إىل أجل، فهو عندهم ال يجوز بإجامع «46.

43. املعايري ال�سرعية: معيار الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك، �س 113.

44. فتح القدير 323/6، مواهب اجلليل 404/4، حوا�سي ال�سرواين 322/4، �سرح املنتهى 158/2.

45. تهذيب ال�سنن 107/5 ، وينظر: املغني 263/6 ، حا�سية الد�سوقي 88/3 ، بلغة ال�سالك 47/2، ك�ساف القناع 186/3.

46. بداية املجتهد 116/2، وينظر:  تكملة املجموع 157/10، املحلى 47/9.
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وأما إذا كان ذلك عن مواطأة أو عرف من غري رشط فذهب الشافعية 47، والظاهرية 48 إىل الجواز، 
وذهب الحنفية 49، واملالكية 50، والحنابلة 51إىل التحريم؛ لحديث ابن عمر -ريض الله عنهام- أن 
بالزرع،  البقر، ورضيتم  أذناب  وأخذتم  بالعينة،  تبايعتم  إذا   (( قال:  عليه وسلم  الله  النبي صىل 
وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذالً ال ينـزعه حتى ترجعوا إىل دينكم(( 52. فدل الحديث عىل أن 
التبايع بالعينة سبب لإلذالل، وال يكون ذلك إال ألمر محرم 53. وألن العينة حيلة ظاهرة عىل الربا؛ 
فإن املتعاقدين مل يعقدا عىل السلعة بقصد متلكها وال غرض لهام فيها بحال، وإمنا الغرض: مائة 

مبائة وعرشين54. 
األول،  للبائع  السلعة  بيع  إعادة  مواطأة عىل  أو  عادة  مثة  كان  إذا  العينة  بيع  تحريم  والراجح 
أما إذا وقع ذلك اتفاقاً من غري مواطأة فاألظهر الجواز، كأن يشرتي سلعة باألجل ثم يبيعها يف 
املزاد نقداً ويكون البائع األول من بني املساومني، وقد ذهب اإلمام أحمد إىل مثل هذا يف مسألة 
مشابهة، فقال: )) لو باع من رجل دنانري بدراهم، مل يجز أن يشرتي بالدراهم منه ذهباً، إىل أن 
الدنانري  منه  ابتاع  الذي  إىل  يرجع  أن  فيجوز  يستقيم،  فال  ذهباً  غريه  من  بالورق  ويبتاع  مييض 

فيشرتي منه ذهباً(( 55. 
وبناء عىل ما سبق فقد ذهب أصحاب هذا االتجاه إىل تخريج صكوك االنتفاع إذا كان محلها أعياناً 
مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك عىل من اشرتيت منه عىل أنها صكوك عينة؛ إذ يرى أصحاب هذا 
االتجاه أنه ال فرق بني أن تعود ملكية حق االنتفاع إىل املالك األول )املصدر( بالبيع أو باإلجارة 
بالتمليك كاملواطأة بل هو أقوى، بل إن  العقدين واحدة، والوعد  بالتمليك، فنتيجة كال  املنتهية 
تبيني  جاء يف  مواطأة.  بال  ولو  الثاين  العقد  تحريم  يرون  العينة  بتحريم  القائلني  الفقهاء  جمهور 
الحقائق56 –معرض حديثه عن العينة: » ولو اشرتاه من ال تجوز شهادته له كولده ووالده وعبده 
ومكاتبه فهو مبنزلة رشاء البائع بنفسه...وكذا لو وكل رجالً ببيع عبده بألف درهم فباعه ثم أراد 
الوكيل أن يشرتي العبد بأقل مام باع لنفسه أو لغريه بأمره قبل نقد الثمن مل يجز...وكذا لو اشرتى 

من وارث مشرتيه بأقل مام اشرتى به املورث مل يجز لقيام الوارث مقام املورث« 
ويف حاشية الدسوقي57يف رشوط بيوع اآلجال التي تتطرق إليها التهمة _ ومنها العينة _: »وأن يكون 
املشرتى ثانياً هو املبيع أوالً، وأن يكون البائع ثانيا هو املشرتي أوال أو من تنزل منزلته, والبائع أوالً 

47. اأ�سنى املطالب 41/2، نهاية املحتاج 477/3 ، حا�سية اجلمل 68/3.  

48. املحلى 47/9. 

49. فتح القدير 323/6 ، العناية 323/6 ، البحر الرائق 256/6. 

50. املقدمات املمهدات 39/2 ، مواهب اجلليل 406/4 ، بلغة ال�سالك 41/2. 

51. املغني 261/6، الإن�ساف 192/11، �سرح املنتهى 158/2. 

52. اأخرجه اأحمد 84/2 ، واأبو داود ) كتاب البيوع والإجارات / باب النهي عن العينة برقم 3462 ( والبيهقي )316/5( من طرق متعددة ل يخلو كل منها 

من مقال  اإل اأنها باجتماعها يقوي بع�سها بع�س فريتقي احلديث اإىل رتبة الحتجاج، وقد �سحح احلديث: ابن تيميه، وابن القيم ) اإعالم املوقعني 

178/3 ( وابن القطان )ن�سب الرايه 17/4( وقال :ابن حجر يف بلوغ املرام )�س 177(: رجاله ثقات. و�سححه ال�سوكاين )نيل الأوطار 298/6 ( والألباين 

) ال�سل�سلة ال�سحيحه 16/1 (. 

53. نيل الأوطار 299/6. 

54. تهذيب ال�سنن 101/5.

55. اإعالم املوقعني 242/3 ، الفروع 167/4. واملذهب: اأنه يف حال التواطوؤ يف�سد العقدان جميعًا وبدونه يف�سد العقد الثاين فقط. الفروع 170/4،ك�ساف 

القناع 185/3. 

56. 54/4. وينظر: بدائع ال�سنائع 199/5.

57. 77/3. وينظر: �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 95/5.
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هو املشرتي ثانياً أو من تنزل منزلته،  واملنزل منزلة كل واحد وكيله سواء علم الوكيل ببيع اآلخر 
أو رشائه أو جهله ».

ويف كشاف القناع58: » ومن باع سلعًة بنسيئٍة أي بثمٍن مؤجٍل أو بثمٍن حاٍل مل يقبضه صح الرشاء، 
حيث ال مانع وحرم عليه -أي : عىل بائعها- رشاؤها ومل يصح منه رشاؤها نصاً بنفسه أو بوكيله بنقٍد 
من جنس األول أقل مام باعها به بنقٍد -أي حال- أو نسيئة ولو بعد حل أجله..وإن قصد بالعقد 

األول العقد الثاين بطال أي: العقدان«.

االتجاه الثاين: جواز صكوك حقوق االنتفاع املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك عىل من اشرتيت منه:
ويرى أصحاب هذا االتجاه أنه ال يصح تخريج هذه الصكوك عىل مسألة العينة أو عكسها، فهي 

تختلف عنهام من عدة أوجه:
األول: أن العقد الثاين يف عكس العينة بيع آجل، بينام يف هذه الصكوك إجارة مع الوعد بالتمليك، 

واإلجارة تختلف يف خصائصها وأحكامها عن البيع.
بني  ما  فرتة  وهي  قصرية،  لفرتة  إال  املشرتي  العني يف ضامن  تبقى  ال  وعكسها  العينة  يف  والثاين: 
العقدين وهي ال تتجاوز لحظات، ولذا ال يلتفت إىل قيمتها وال صفاتها؛ ألن مقصوده النقود، بينام 
يف هذه الصكوك تكون مسئولية الصيانة األساسية والتشغيليةن لألعيان املنتفع بها  األصول املنتفع 
بها يف ضامن حملة الصكوك لفرتة طويلة قد متتد لسنوات قبل إرجاعها للمصدر، فاملخاطر عىل 
حملة الصكوك يف هذه املعاملة أعظم بكثري من مخاطر املشرتي يف مسألة العينة وعكسها، وهذه 

املخاطر حقيقية، وبها استحقوا الربح لقوله عليه الصالة والسالم:« الخراج بالضامن«59.
والثالث: أن عودة حق االنتفاع إىل املصدر يف الصكوك محتملة وليست مؤكدة، ففي حال إفالس 
املصدر أو تعرثه يف سداد دفعات اإلجارة أو إخالله بااللتزامات يف عقد اإلجارة أو هالك األصول 
يفقد الحق يف استعادة تلك األصول بخالف عكس العينة فإن السلعة ترجع للبائع األول قبل وفاء 

الدين الذي عليه، فلو تعرث أو أفلس فال يؤثر ذلك عىل متلكه لها.
الرتجيح:

يتضح من العرض السابق أن إصدار صكوك لحقوق انتفاع متثل أعياناً مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك 
عىل من اشرتيت منه تشبه من بعض األوجه عكس العينة، وتختلف عنه من أوجه أخرى؛ ولذا فإن 

إلحاقها به من كل وجه أو استبعاد ذلك من كل وجه غري مسلم.
والذي يرتجح أنه إذا كان التمليك الالحق بالقيمة السوقية عند التمليك أو مبا يتفق عليه العاقدان 

عند التمليك فتصح وليست من العينة أو عكسها، وأما إذا كان بقيمة محددة سلفاً، فينظر:
1- فإن كانت األعيان محل االنتفاع بحالها ال تتغري فال تصح؛ ألنها حيلة عىل التمويل الربوي.

2- وأما إن كان التمليك بعد مدة يغلب عىل الظن أن تتغري فيها صفة األعيان املنتفع بها أو قيمتها 

58. 185/3. وينظر: املغني 263/6.

59. اأخرجه اأبو داود يف )كتاب البيوع، باب فيمن ا�سرتى عبدًا فا�ستعمله ثم وجد به عيبًا( برقم: 3508، والرتمذي يف )كتاب البيوع / باب فيمن ي�سرتي 

العبد في�سغله ثم يجد به عيبًا(  برقم 1285، والن�سائي يف ) كتاب البيوع/ باب اخلراج بال�سمان( 223/7، وابن ماجه يف )كتاب التجارات/ باب اخلراج 

بال�سمان( برقم 2243 من حديث عائ�سة –ر�سي اهلل عنها- وهو حديث �سحيح، انظر: اإرواء الغليل 158/5.
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بني عقد اإلجارة وموعد التمليك فتصح، فقد نص أهل العلم يف بيع العينة عىل أنه إذا تغريت صفة 
العني أو قيمتها فليس من العينة. قال يف املبسوط:« وكذلك لو دخل يف املبيع عيب ثم اشرتاه البائع 
بأقل من الثمن األول; ألن امللك مل يعد إليه عىل الهيئة التي خرج عن ملكه فال يتحقق فيه ربح ما 
مل يضمن ولكن يجعل النقصان مبقابلة الجزء الذي احتبس عند املشرتي سواء كان النقصان بقدر 

ذلك أو دونه«60.
ويف الرشح الكبري للدردير: » )كتغريها( أي السلعة املبيعة املقومة تغرياً )كثرياً( حال رشائها بزيادة 

كسمن، أو نقص كهزال، فتجوز الصور كلها«61
ويف رشح املنتهى: » )إال إن تغريت صفته( أي املبيع مثل أن كان عبداً فهزل أو نيس صنعة أو عمي 

ونحوه، فيجوز بيعه بدون الثمن األول ويصح »62. 

املسألة الرابعة: بيع حق االنتفاع لعقارات مؤجرة للغري مع وعد بإعادة بيعها عىل البائع األول: 
ويف هذه املسألة يقصد مالك الرقبة الحصول عىل السيولة ببيع حق االنتفاع بعوض حال، وغرض 
املنتفع الحصول عىل عائد األجرة املتحصلة من مستأجري تلك األصول، وقد تهيكل صكوك وفقاً 
لهذه الصيغة، بحيث تستخدم محصلة االكتتاب يف الصكوك يف رشاء حق االنتفاع من املصدر –وهو 
مالك الرقبة-، ويكون محل االنتفاع أصوالً مؤجرة للغري مع وعد من حملة الصكوك بإعادة بيع 
حق االنتفاع عىل املصدر يف زمن الحق، وعائد حملة الصكوك هو األجرة املحصلة من مستأجري 

تلك األصول.
وهذه املسألة لها حالتان:

الحال األوىل: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة السوقية أو مبا يتفق عليه يف حينه:
فهذه الصورة جائزة، وال تعد من العينة وال عكسها؛ ألن العينة وعكسها يكون الثمن يف العقد الثاين 
فيهام مرتبطاً زيادة أو نقصاناً بالثمن يف العقد األول، ومن هنا اعتربتا حيلة عىل الربا؛ ألن الزيادة 
املؤجلة مضمونة، أما إذا كان العقد الثاين بحسب سعر السوق فليس من العينة؛ ألن السعر قد 

يزيد أو ينقص، رشيطة أن يكون العقد الثاين بعد ميض مدة تتغري معها صفة العني املبيعة.

والحال الثانية: أن يكون الوعد بالبيع بثمن محدد:
فهذه الحال ترد عىل وجهني:

الوجه األول: أن يكون الوعد بالبيع الالحق مبثل الثمن األول )القيمة االسمية(:
فهذه الصكوك تخرج عىل بيع الوفاء. وبيع الوفاء يف اصطالح الفقهاء:البيع برشط أن البائع متى رد 
الثمن يرد املشرتي املبيع إليه63. وهذه التسمية هي املشتهرة عند فقهاء الحنفية، ويسميه املالكية 

بيع الثنيا، والشافعية بيع العهدة، والحنابلة بيع األمانة64. 

60. املب�سوط 123/13.

61. ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي 82/3.

62. �سرح منتهى الإرادات 25/2. وينظر: ك�ساف القناع 185/3.

63. تبيني احلقائق 184/5، البحر الرائق 8/6.

64. رد املحتار 280/5، مواهب اجلليل 373/4، نهاية املحتاج 433/3، ك�ساف القناع 149/3.



179فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبييل

وقد اختلف فيه أهل العلم:
الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه من حل  الحنفية والشافعية إىل أن بيع  فذهب بعض متأخري 

االنتفاع به إال أن املشرتي ال ميلك بيعه. 
وحجتهم: أن الناس تعارفوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فراراً من الربا، فيكون صحيحاً وإن كان 

مخالفاً للقواعد؛ ألن القواعد ترتك بالتعامل65.
وذهب املالكية والحنابلة ومتقدمو الحنفية والشافعية إىل أنه بيع فاسد؛ ألن اشرتاط البائع أخذ 
املبيع إذا رد الثمن إىل املشرتي رشط يخالف مقتىض العقد، وألن البيع بهذا الرشط ال يراد منه 
انتقال امللك حقيقة، وإمنا يقصد منه الربا املحرم، وهو إعطاء املال إىل أجل، ومنفعة املبيع هي 

الربح، فهو يف حقيقته قرض بعوض66.

الوجه الثاين: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة االسمية مع عائد محدد:
كأن يكون الوعد بالبيع بالقيمة االسمية مع عائد 5% تحسب عىل أساس سنوي.

ثم  بنقٍد  سلعًة  يبيع  أن  وهي:  بيانها،  سبق  التي  العينة  عكس  مسألة  تُخرج عىل  الصورة  فهذه 
يشرتيها بأكرث منه نسيئة. 

وقد سبق ذكر الخالف وترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع العينة وعكسها؛ ألنها 
حيلة عىل الربا.

 

والحمد لله أوالً وآخراً، وظاهراً وباطناً
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

 

65. البحر الرائق 8/6، رد املحتار 280/5.

66. رد املحتار 280/5، مواهب اجلليل 373/4، نهاية املحتاج 433/3، ك�ساف القناع 149/3


