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 :وبعد ،والصالة والسالم على رسول هللا ،والحمد هلل ،بسم هللا

فما أن تستجد معاملةة الال جةا ت علةى الار ةا  ،فإن المستجدات في المعامالت المالية ال تنقضي

 ،ا فةةي الهقةةس ايسةةالمي المعاصةةر واسةةعً نةةوا ل المعةةامالت الماليةةة مجةةاالً  حتةةى تةةدت ،معاملةةة أىةةر 

بةل اامةت مسسسةات علميةة تعنةى  ،النظةر فيهةا والبةت فةي أحاامهةاوأصبح لها فقها  متىصصون فةي 

 .بإصدار الهتاو  والمعايير المنظمة لها

فقةةد ابتاةةر المعاصةةرون منتجةةات  ،ومةةن اضةةايا المعةةامالت الماليةةة المعاصةةرة ايجةةارة الحدياةةة

ومةةن  ةة    ،حققةةت نجاحةةات واسةةعة فةةي جميةةل ا نوةةتة التةةي توسةةتت فيهةةا ،جديةةدة لاجةةارة الهقهيةةة

 .ونحو  لك ،والتمويل بايجارة ،وايجارة المنتهية بالتمليك ،صاوك ايجارة :المنتجات

بةل صةارت تة احم  ،وتعد ايجارة المنتهية بالتمليك من أبر  منتجات ايجارة وأاار ةا تتبيقةا

و لةةك لسةةعة نتااهةةةا  ،المرابحةةة المصةةرفية التةةي اانةةت مهيمنةةة علةةى أعمةةال المصةةار  ايسةةالمية

 .بة المىاترة فيهاوانىهاض نس

وبينةوا  ،فصلوا القول في  لكحام ايجارة المنتهية بالتمليك  المعاصرون الهقها  وحينما تناول

 ،بةل أتلقةوا القةول بةالجوا  ،ومةا أفتةوا بجةوا   لةم يقيةدو  بسةلعة معينةة ،يجةو  مةا يجةو  منهةا ومةا ال

واة لك المعيةار  ،الهقةس ايسةالمي عةن مجمةل ومن  لك القرار الصادر ،ليومل جميل السلل بال استانا 

  .المحاسبة والمراجعة للمسسسات المالية ايسالميةالصادر عن  يئة 

 ةل ياةون  (،الة    أو الهضةة)واد استوال بعض الباحاين توست     ا داة فةي أحةد النقةدين 

منتهيةةة أم أن تةةيجير أحةةد النقةةدين الجةةارة  ؟موةةموال بةةالقرار الصةةادر عةةن المسسسةةات العلميةةة بةةالجوا 

  ؟بالتمليك مستانى من  لك

في مبادلتس على وجةس التملةك   –  با اان أم فضة  –ومنوي   ا االستواال ما يىتص بس النقد 

 المنتهيةةةومةةن أ مهةةا الحلةةول والتقةةابض الةة ح ال يماةةن تحققةةس فةةي ظةةل ايجةةارة  ،مةةن أحاةةام ووةةروت 
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فهةةل يعةةد  لةةك مةةن الصةةور  ،حيةةإ الن اةةبض العةةوض ياةةون منجمةةا بصةةورة أاسةةات وةةهرية ،بالتمليةةك

 ؟الممنوعة في ايجارة المنتهية بالتمليك

ىتةا  االسةتاتا  الة ح وصةاني مةن فضةيلة وةيىنا ا سةتا  الةداتور  عجيةل    ا  و فحةو  

، فحينما اتلعت عليس لم أجد بدا من القبول، علةى الةرتم مةن ضةيو الواةت وتة احم -حهظس هللا-النومي

بة   ا البحإ، والمحاولة في تقديم وي   ح بال يسهم في الوصول اللى ا عمال، فاستعنت باهلل في اتا

 رأح مسصل في     المسيلة.

 .واد اسمت البحإ اللى االاة مباحإ وىاتمة

 حقيقة ال    والهضة وحام مبادلتهما :المبحإ ا ول

 :وفيس متلبان

 حقيقة ووظيهة ال    والهضة  :المتل  ا ول

 ل    والهضةحام مبادلة ا :المتل  الااني

 الجارة ال    والهضة  :المبحإ الااني

 :وفيس االاة متال 

 تعري  ايجارة  :المتل  ا ول

 حام ايجارة  :المتل  الااني

 حام الجارة ال    والهضة :المتل  الاالإ

 تيجير ال    والهضة الجارة منتهية بالتمليك :المبحإ الاالإ

 وفيس االاة متال : 

 يجارة المنتهية بالتمليكحقيقة ا :المتل  ا ول

 حام ايجارة المنتهية بالتمليك  :المتل  الااني

 حام تيجير ال    والهضة الجارة منتهية بالتمليك  :المتل  الاالإ

 .أما الىاتمة فقد  ارت فيها أ م النتائج التي توصلت الليها
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تيةر  ،لنةا  ةداة مهتةدينوأن يجع ،ا بالهقةس فةي الةدينوأسيل هللا العلي القدير أن يمن علينةا جميعًة

والحمةد هلل ر   ،وصةلى هللا وسةلم علةى نبينةا محمةد وعلةى حلةس وصةحبس أجمعةين ،ضالين وال مضةلين

 .العالمين
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 المبحإ ا ول

 وحام مبادلتهما حقيقة ال    والهضة

 (النقدين)ال    والهضة ووظيهة حقيقة  :المتل  ا ول

حتةى فةي  ،وضةل حةد لهمةا وتعرية  بهمةا أتنت وهرتهما عةن ،ال    والهضة معدنان امينان

 .المعاجم وات  المصتلحات

ا فةي المبةادالت الماليةة وسةيتً  لتاةون ،و ما نقةدان معروفةان ضةربت منهمةا الةدنانير والةدرا م

 .ا لك من الوظائ  التي سييتي الحديإ عنها الحقً  وتير 

 ،الةدنانير والةدرا موالنقد في اصتالح الهقها  يراد بس ال    والهضة وما يضةر  منهمةا مةن 

دور ية جميعهةا  ،لالمة النقد نجد أنهم يسيرون في االإ اتجا ات الهقها  فمن ىالل النظر في استعمال

 :و    االتجا ات  ي ،حول   ين المعدنين

التالق النقود على المضرو  من ال    والهضة فقت :ا ول
(1)

. 

ن اانا أم تير مضروبينمضروبي ،التالق النقود على ال    والهضة متلقا :الااني
(2)

. 

وعلى ال ما يقوم مقامهما في معامالت الناس ،التالق النقود على ال    والهضة :الاالإ
(3)

.  

ال  الوظيهةة ا ساسةية لهة ين  ،أااةر الوجةو الاالم في ال    والهضة  و اةالم فةي النقةود مةن ف

 فةالنقود امةا ال ،ا فةي االسةتىدامواًجةفهمةا ا وةهر بةين النقةود السةلعية وا ااةر ر ،المعدنين  ي النقدية

 :يىهى على نوعين

الال أن  ،البر والتمر والوعير ونحو  لةك :و ي التي لها ايمة  اتية االنقود السلعية :ىلقية نقود 

أبر      ا نواع معدنا ال    والهضة
(1)

. 

                                                 

 .188 5، فتح الع ي  28 3، حاوية الدسواي 124 3حاوية رد المحتار انظر:   (1)

 .684 2، معونة أولي النهى 83 3، نهاية المحتاج 493 4ليل ، منح الج288 1تبيين الحقائو انظر:   (2)

 .250 19، مجموع الهتاو  253 3، ته ي  الهروق 59 6بدائل الصنائل انظر:   (3)



- 5 - 

ا العينية وليس لقيمته ،و ي ما تعار  الناس على استىدامس وسيتا للتبادل :صتالحيةونقود ا

 نهةةا المسةةتعملة فةةي  مةةانهم ال  ،أو ال اتيةة أاةةر فةةي  لةةك تالبةةا، واةةد اةةان الهقهةةا  يمالةةون لهةةا بةةالهلوس

يعر  تير ا
(2)

.  

  . نس ليس لها ايمة استعمالية  اتية ،ويدىل فيها أيضا النقود االئتمانية بينواعها االنقود الوراية

  ،ا وسيلة للوصةول اللةى المقاصةدمعلى أنه (ةضهوالال    ) وينظر الهقس ايسالمي اللى النقدين

 ،فةال تقصةد لة اتها  ،ومعيار يعر  بس تقويم ا موال ،ووسيت يت رع بس للحصول على السلل وا ويا 

 .و  ا ما يمي  ا عن النقود االصتالحية ،مل أن لها ايمة  اتية

 ا بس عن سائر المعادن وما  تمي ،الىصائص التي يتمتل بها معدنا ال    والهضةو جل      

،  ليسةةهل التعامةةل بهمةةا ،ال معينةةةفإنهمةةا اةةد صةةيكا بيوةةا  ،لةةد  المتعةةاملينمةةن  ةة ا القبةةول الواسةةل 

فضةةربت  ،فسةةات النقةةود مةةن معةةدني الةة    والهضةةة ،ولتتسةةاو  اميتهمةةا فةةي جميةةل النقةةد المضةةرو 

وجعةال مقياسةا  ،مالت بالعةدفةي التبةادالت والمعةا واسةتعمال ،الدنانير مةن الة    والةدرا م مةن الهضةة

للقيمة
(3)

. 

التي  ،وما يتمتعان بس من الىصائص والم ايا ،في   ين المعدنينو    تائهة من االم الهقها  

 ن المعنةى فيهةا أظهةر مةن  ،أنقلها  نا دون التعليةو عليهةا ،وة والاقة في نهوس المتعاملينأعتتهما الق

 :أن يوضح

«لقا جو رين لألامان لمنهعة التقل  والتصر ال    والهضة ى»يقول السرىسي:  
(4)

 . 

والنما ال    والهضة محبوبين  نهما جعال امن جميل ا ويا ، فمالاهمةا »ويقول النيسابورح: 

«االمالك لجميل ا ويا 
(1)

. 

                                                                                                                                                              

 .361حاار التكيرات في ايمة النقود وايهية معالجتها انظر:   (1)

 .110  5، المكني 137  12المبسوت انظر:   (2)

 .18ود والبنوك للداتور القرح مقدمة في النقانظر:   (3)

 .184 2المبسوت   (4)
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المقصةود مةن النقةود المعاملةة ال االنتهةاع، أمةا المقصةود مةن العةرض فهةو : »يقول ابن روةدو

«المعاملة االنتهاع أوال ال
(2)

. 

وأمةةةا الةةةدينار والةةةدر م فالمقصةةةود منهمةةةا تقةةةدير ا وةةةيا  التةةةي لهةةةا منةةةافل »ا: ويقةةةول أيًضةةة

«ضرورية
(3)

. 

من نعم هللا تعالى ىلو الدرا م والدنانير، وبهما اوام الدنيا، و ما حجران ال »ويقول الك الي: 

اللى أعيان اايرة في متعمس  حتاجحيإ الن ال النسان ي ،نهعة في أعيانهما، ولان يضتر الىلو الليهمام

، فىلو هللا تعالى الدرا م والدنانير حاامين متوستين بةين سةائر ا مةوال ، وسائر حاجاتس...   سوملبس

«ال  ال ترض في أعيانهما........ ا لك النقد ال ترض فيس و و وسيلة اللى ال ترض
(4)

. 

صةد، والنقةدان وسةيلتان لتحصةيل الن السةلل والن اانةت  وات أماةال فإنهةا مقا»ويقول القرافي: 

«االمامنات، والمقاصد أور  من الوسائل الجماعً 
(5)

 . 

بل  ي وسيلة اللى التعامةل بهةا، ولهة ا ، والدرا م والدنانير ال تقصد ل اتها »ويقول ابن تيمية: 

«اانت أامانا بىال  سائر ا موال فإن المقصود االنتهاع بها
(6)

. 

والةامن  ةو المعيةار الة ح يعةر  بةس  ،الةدينار أامةان المبيعةاتالن الةدر م و» :ويقول ابةن القةيم

ال  لةةو اةةان الةةامن يرتهةةل  ،فيجةة  أن ياةةون محةةددا مضةةبوتا ال يرتهةةل وال يةةنىهض ،تقةةويم ا مةةوال

وحاجة الناس اللةى امةن يعتبةرون  ،بل الجميل سلل ،وينىهض االسلل لم يان لنا امن نعتبر بس المبيعات

و لك ال ياةون الال بةامن  ،و لك ال ياون الال بسعر تعر  بس القيمة ،ةبس المبيعات حاجة ضرورية عام

                                                                                                                                                              

 .162 2ترائ  القرحن   (1)

 . 251 1بداية المجتهد   (2)

 المصدر السابو .  (3)

 .87-86 4الحيا  علوم الدين   (4)

 .256 3الهروق   (5)

 .252-251 19الهتاو  مجموع   (6)
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وال يقوم  و بكير  ال  يصير سةلعة يرتهةل ويةنىهض فتهسةد  ،ويستمر على حالة واحدة ،تقوم بس ا ويا 

«معامالت الناس ويقل الىل  ويوتد الضرر
(1)

.  

يتجلةى لنةا حةرص   عةامالتوبعد     النقول عن ا ئمة في بيان من لة ال    والهضة في الم 

ولتاةون  ،على تحقيو االسةتقرار فةي النقةود امقيةاس للقيمةة حتةى ال يتظةالم المتعةاملونالهقس ايسالمي 

بيعهةةا با جةةل مةةن منةةل ولةة لك  ،اتهةةا مصةةدرا للةةر ق وأداة للةةدىلولةةم يعتبر ةةا بحةةد   ،أداة للتبةةادل

والاراضها ب يادة
(2)

. 

يهسر لنةا  ،لتعاملافي  الواسل القبولوين النقود السلعية ب ال    والهضة لمعدني  و    المرتبة

 اصةر   الن بعضةهم بةل ،ما     الليس بعض أ ل العلم مةن أن الة    والهضةة ىلقةا لياونةا امنةا لألوةيا 

دون تير ما من أنواع النقود السلعية قود الىلقية على ال    والهضة فقتالن
(3)

.  

  :منها ،تير مسلم  مور   ا القصرولان 

فةإن اسةتعمال النةاس للة    والهضةة فةي التبةادل جةا   ،أن الدراسات التاريىية لتتور النقود ترد  -1

واالنتقال من نظام المقايضة اللى نظام النقود السلعية ،نتيجة التتور في النظام النقدح
(4)

.  

اد وال اجتهةةال دليةةل علةةى اصةةر النقةةود علةةى الةة    والهضةةة ال مةةن القةةرحن وال مةةن السةةنة اةةم النةةس  -2

  .صحيح

وعمةةر لةةس سةةنة  ،لةةم ياةةن يةةر  اصةةر النقةةد فةةي الةة    والهضةةة   يسيةةد  أن عمةةر بةةن الىتةةا و -3

 ،ال ا ال بعيةر :فقيةل لةس . ممةت أن أجعةل الةدرا م مةن جلةود ايبةل» :فقد أار عنةس أنةس اةال ،مهدية

«فيمسك
(5)

.  

                                                 

 .156 2العالم المواعين   (1)

 .123الاتصاد ايسالمي للقرح مقدمة في أصول اانظر:   (2)

 .146 – 142تكير القيمة الورائية للنقود الوراية انظر:   (3)

 .57التضىم النقدح انظر:   (4)

 .93 3روا  عبدالر اق في تهسير    (5)
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ي بةل مرجعةس وأما الدر م والدينار فمةا يعةر  لةس حةد تبعةي وال وةرع» :ول ا اال ابن تيمية 

بل الكرض أن ياون معيةارا لمةا  ،و لك  نس في ا صل ال يتعلو المقصود بس ،اللى العادة واالصتالح

 ،ولهة ا اانةت أامانةا ،بل  ي وسيلة اللةى التعامةل بهةا ،والدرا م والدنانير ال تقصد لنهسها .يتعاملون بس

نةةت مقةةدرة بةةا مور التبعيةةة أو فلهةة ا اا ،بىةةال  سةةائر ا مةةوال فةةإن المقصةةود االنتهةةاع بهةةا نهسةةها

والوسيلة المحضة التي ال يتعلو بها ترض ال بمادتهةا وال بصةورتها يحصةل بهةا المقصةود  .الورعية

«ايهما اانت
(1)

. 

                                                 

 .251 19الهتاو  مجموع   (1)



- 9 - 

  حام مبادلة ال    والهضة  :نيالمتل  الاا

ود مبادلة ال    بالة    أو بالهضةة واة ا مبادلةة الهضةة بالهضةة أو بالة    أو مبادلتهمةا بةالنق

  :بداللة الاتا  والسنة وايجماعالوراية من المبادالت الجائ ة  

  ﴾(1)﴿ :أما الاتا  فقولةس تعةالى
، 

    ﴿ :واولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس

   

      

      

     ﴾(2)
. 

ومنها مبادلةة النقةد  ،أنهما تدالن على حل البيل بجميل صور  وأنواعس :وجس الداللة من اآليتين

 .بالنقد

  :منها ،افا حاديإ في  لك اايرة جد   ،وأما السنة

لالاذ بب،الذهب باللذهب بلالة ذاباللة ذا» :أنس اةال ملسو هيلع هللا ىلص ما روا  عبادة بن الصامت عن رسول هللا -1

فذذهابب،ابايذ يذ  بب،سذلا باسذلا ب،مثالبامثذ ب،لالملحباللملحبلالتم باللتم ،ب،لالشعي باللشعي ب،اللا 

«اباي شئتمبإهابكلنبي  بباختلةتباألصنلفبفايعلابكيف
(3)

. 

لالبب،ب بإالبمذذثالبامثذذ البتايعذذلابالذذهب باللذذه» :اةةال ملسو هيلع هللا ىلصومةةا روا  أبةةو سةةعيد الىةةدرح أن النبةةي  -2

                                                 

 (.275سورة البقرة، حية )  (1)

 (.39سورة النسا ، حية )  (2)

(، والنسةائي : اتةا  البيةوع، بةا  1211 3ا )المساااة، با  الصر  وبيل ال    بةالورق نقةدً اتا   :روا  مسلم  (3)

(، والبيهقي: اتا  جماع أبةوا  الربةا، بةا  ا جنةاس التةي ورد الةنص بجريةان الربةا فيهةا 26 4بيل البر بالبر )

(5 277..) 
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تشةلا
(1)

لالبتشةلاباع ذهلبعلذىبب،لالبتياعلابالل قباللل قبإالبمثالبامث ب،اع هلبعلىباعضب

«اباي لالبتايعلابمنهلبغلئالبانلجزبإالبي  بب،اعض
(2)

. 

 ،علةى موةروعية تبةادل الة    والهضةة بعضةهما بةبعضأنهمةا دال   :منبالح يثينبلجهبال اللا

 .من مراعاتها لان بوروت ىاصة ال بد

حاا  جمل من أ ل العلم ،جوا   لك وأما ايجماع فإنس منعقد على 
(3)

. 

وبيةان  لةك فيمةا  ،ووةروتسلاةل نةوع حامةس  ،أنواع مبادلة ال    والهضة اللى أربعة تتنوع و

 :يلي

 مبادلة ال    بال    أو الهضة بالهضة  :أوال

 ائةدة عةن    بالة    والهضةة بالهضةة ال  اتهو الهقها  على أن  ناك وروتا ىاصة لمبادلة 

 :و    الوروت  ي ،وروت البيل المتلو

 ،فةإ ا بيةل الة    بالة    ،يوةترت التمااةل فةي القةدر ال ا اتحةد الجةنس عنةد عامةة العلمةا  :التملث  -1

نحو ماوالن اىتلها في الجودة والصياتة و ،وج  التماال في الو ن ،والهضة بالهضة
(4)

. 

لالبب،البتايعذلابالذ ينل باللذ ينل ين» :اةال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبةي   ان بن عهةان عاميدل ل لك ما روا   

«ال  بمبالل  بمين
(5)

. 

لالبب،البتايعذلابالذهب باللذهب بإالبمذثالبامثذ » :اةال ملسو هيلع هللا ىلصوما روا  أبو سعيد الىدرح أن النبةي 

                                                 

 ديإ: ال تهضةةلوا. انظةةر: نيةةل ا وتةةار ال يةةادة، ويتلةةو علةةى الةةنقص، والمةةراد بةةس فةةي الحةة –بالاسةةر  –الوةة    (1)

5 202. 

 .(1208  3با  الربا  ،اتا  البيوع :، ومسلم761 2با  بيل الهضة بالهضة  ،اتا  البيوع :البىارحروا    (2)

 .10 11، وورح مسلم للنووح 92ايجماع البن المن ر انظر:   (3)

، اوةا  24 2، مكنةي المحتةاج 347 4ا ة  الجليةل ، مو135 4، تبيين الحقائو 216 5بدائل الصنائل انظر:   (4)

 .252 3القناع 

 .1209 3با  الربا ، اتا  المساااة  :مسلمروا    (5)
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لالبب،لالبتشةلاباع هلبعلىباعضب،علابالل قباللل قبإالبمثالبامث يلالبتاب،تشةلاباع هلبعلىباعض

«تايعلابمنهلبغلئالبانلجزبإالبي اباي 
(1)

. 

فةةال يجةةو  للعااةةدين أو  حةةد ما اوةةترات  ،يوةةترت الحلةةول فةةي مبادلةةة النقةةدين :الخلذذلبمذذنباألجذذ  -2

فيهسةد  ،وا جةل يهوتةس ، ن ابض البدلين مسةتحو ابةل االفتةراق ،فإن اوترتا  فسد العقد ،التيجيل

العقد
(2)

. 

 ،فاسةدبةين الهقهةا  فةي أن اوةترات الىيةار فةي مبادلةة النقةدين   ال ىال  :الخللبمنبخيل بالش طب -3

 :و لك على اولين ؟ ل يهسد العقد بس أم ال ،ولان اىتلهوا في أار  على العقد

 .ال يصح العقد مل ىيار الورت :القل باألل 

و و اول الحنهية
(3)

والمالاية ،
(4)

والوافعية  ،
(5)

والظا رية ،
(6)

. 

والىيةار يمنةل انعقةاد العقةد  ،بض ورت من وروت صحة مبادلةة النقةدينبين الق :واستدلوا ل لك

 .فيمنل صحة القبض ،في الحام

  .ويبتل ورت الىيار ،يصح العقد :القل بالثلني

و و اول الحنابلة
(7)

. 

و ةو أن الوةروت الهاسةدة ال تمنةل صةحة  ،و  ا القول مبني على ااعةدة الوةروت عنةد الحنابلةة

                                                 

 (.   7سبو تىريجس، ص )    (1)

، المحلةى 262 3، اوةا  القنةاع 24 2، مكنةي المحتةاج 40 5، حاوية الىروةي 219 5بدائل الصنائل انظر:   (2)

8 493. 

 .136 4، تبيين الحقائو 219 5لصنائل بدائل اانظر:   (3)

 .31 5، ال ىيرة 15 2المقدمات انظر:   (4)

 .24 2، مكني المحتاج 404  9المجموع انظر:   (5)

 .493 8المحلى انظر:   (6)

 .73 2، ورح منتهى ايرادات 272 1المحرر انظر:   (7)
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 .واوترات الىيار في مبادلة النقدين من  لك ،ل الورتفيصح العقد ويبت ،العقد

 ن مةةن وةةروت مبادلةةة  ،و ةةو اةةول الجمهةةور ،والصةةحيح مةةن  ةة ين القةةولين  ةةو القةةول ا ول

فياةون الىيةار فةي العقةد بمن لةة التهةرق ابةل  ،والىيار يلة م منةس التيجيةل ،النقدين المتهو عليها الحلول

 .و و ال يجو  بايجماع ،القبض

س ابةل االفتةراق عنةد عامةة العلمةا يوترت فةي مبادلةة النقةدين التقةابض فةي المجلة :ضالتقلا -4
(1)

، 

 :واستدلوا ل لك بما يلي

الذهب باللذهب بلالة ذاباللة ذابلالاذ باذللا ب» :اةال ملسو هيلع هللا ىلصما روا  عبةادة بةن الصةامت أن النبةي  -أ

 بفذذذهاباختلةذذتبلالشذذعي باللشذذعي بلالتمذذ باذذللتم بلالملذذحباذذللملحبمذذثالبامثذذ بسذذلا باسذذلا بيذذ ابايذذ

«اباي األصنلفبفايعلابكيفبشئتمبإهابكلنبي  ب
(2)

. 

لبإالببذذذل بالذذذل قباذذذللل قب ا ذذذ» :ملسو هيلع هللا ىلصاةةةال رسةةةول هللا  :ومةةةا روا  عمةةةر بةةةن الىتةةةا  اةةةال

«....لبل 
(3)

. 

أنهمةا يةدالن صةراحة علةى اوةترت اةبض البةدلين فةي مبادلةة  :وجس الداللة مةن  ة ين الحةدياين

بةل وانقلة   ،وأن الورت ال ا اىتل فسد العقد ،بل التهرق من المجلسبالهضة ابال    أو الهضة ال    

 .اللى عقد ربوح

اال  .واد حاا  جمل من أ ل العلم ،أن ايجماع منعقد على اوترات ابض البدلين في مبادلة النقدين - 

 ،أجمل ال من نحهظ عنس من أ ل العلةم أن المتصةارفين ال ا افتراةا ابةل أن يتقابضةا» :ابن المن ر

                                                 

، الحةةاوح 302 4، موا ةة  الجليةةل 214 2ت ، المقةةدما135 4، تبيةةين الحقةةائو 215 5بةةدائل الصةةنائل انظةةر:   (1)

 .351  8، المحلى 266 3، اوا  القناع 12 6، المكني 425 3، نهاية المحتاج 88 6

 (.  7سبو تىريجس ، ص )   (2)

بةةا   ،اتةةا  المسةةاااة :، ومسةةلم750 2بةةا  مةةا يةة ار فةةي بيةةل التعةةام والحاةةرة  ، اتةةا  البيةةوع :البىةةارحروا    (3)

 .1209 3ال    نقدا الصر  وبيل الورق ب
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«ن الصر  فاسد أ
(1)

. 

ام ال بةد مةن اةبض حىةر تحقيقةا  ،أنس ال بد من   ا االوترات ليىرج العقد عن بيل الاالي  بالاالي  -ج

فوج  ابضهما سوا  ،حد ما ليس بيولى من اآلىرأو ن  ،للتسوية
(2)

.  

رت  ل  ي أيضا وة ،وبعد أن اتهو الهقها  على   ا االوترات اىتلهوا في الهورية في التقابض

 :و لك على اولين ؟و ل يعد التراىي مبتال لس ؟لصحة العقد

 .فيصح التقابض في أح ج   من أج ا  المجلس ،ال توترت الهورية في التقابض :القول ا ول

و و اول الحنهية
(3)

والوافعية ،
(4)

والحنابلة ،
(5)

. 

 :واستدلوا بما يلي

 ،فيبيل بالدنانير وحى  بالدرا م ،ل ايبل بالبقيلانت أبي» :ما روا  ابن عمر رضي هللا عنهما أنس اال -أ

فيتيةت رسةول هللا صةلى هللا  ،وأعتي     مةن  ة   ،حى      من     ،وأبيل بالدرا م وحى  الدنانير

فةيبيل  ،الني أبيل ايبةل بةالبقيل ،رويدك أسيلك ،يا رسول هللا :فقلت ،عليس وسلم و و في بيت حهصة

فقال  ،وأعتي     من     ،حى      من     ،بالدرا م وحى  الدنانير وأبيل ،بالدنانير وحى  الدرا م

«ملبلمبتةت قلبلاينكملبشي ب،الباأسبأنبتأخهبلباسع بيلمهل» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
(6)

. 

أن النبةي صةلى هللا عليةس وسةلم أجةا  فعةل ابةن عمةر فةي مبادلةة  :وجس الداللة من  ة ا الحةديإ

                                                 

 .84، مرات  ايجماع 88 6، الحاوح 135 4تبيين الحقائو  :وانظر  92ايجماع   (1)

 .64 3، المه   135 4تبيين الحقائو انظر:   (2)

 .135 4، تبيين الحقائو 215 5بدائل الصنائل انظر:   (3)

 .88 6، والحاوح 404 9المجموع انظر:   (4)

 .151 4المبدع  ،96 3الاافي انظر:   (5)

، اتةا  البيةوع  :، الترمة ح250 3با  ااتضا  ال    مةن الةورق  ،اتا  البيوع: ، أبو داود 83  2روا  أحمد   (6)

بةا  ااتضةا  الة    مةن الةورق والةورق مةن  ،اتةا  التجةارات :، ابةن ماجةس544 3با  مةا جةا  فةي الصةر  

 .281 7ل    وبيل ال    بالهضة با  بيل الهضة با ،اتا  البيوع :، النسائي760 2ال    
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م التهرق دون تمام القبضبورت عد ،ال    بالهضة أو الهضة بال   
(1)

، ويقال مال  لك في مبادلةة 

 ال    بال    أو الهضة بالهضة بل  و أولى.

  فقةد جةا  فةي بعةض رواياتةس أن عمةر  ،ما روا  مالك بةن أوس فةي حةديإ المصةارفة الموةهور - 

«فال تنظر  والن استنظرك اللى أن يلج بيتس» :اال
(2)

.  

س بةةين أن االفتةةراق ابةةل التقةةابض  ةةو المهسةةد للعقةةد ال أن عمةةر رضةةي هللا عنةة :وجةةس الداللةةة

والنمةةا منعةةس مةةن مكةةادرة المجلةةس حتةةى يتحقةةو  ، نةةس أاةةر تلحةةة علةةى التةةيىر فةةي ايابةةاض ،التراىةةي

التقابض
(3)

.  

بالهضة في مجلس العقد وعدم تهراهمةا بال    أو الهضة أن تول ماإ العاادين في مبادلة ال     -ج

فسةاعات المجلةس حامهةا  ،و اانةا راابةين علةى دابةة أو سةهينة تسةير بهمةاأوبس ما لة ،منس ال يضر

واحد
(4)

. 

فةإ ا تةيىر القةبض فةي المجلةس بتةل العقةد والن لةم  ،توةترت الهوريةة فةي القةبض :القول الااني

  .يتهراا

و و اول المالاية
(5)

والظا رية  ،
(6)

.  

  :واستدلوا  بما يلي

  و ا  ".. الال  ا." :وفيس ،حديإ عمر السابو -أ
(7)

.  

                                                 

 .290 6التمهيد انظر:   (1)

 .634  2مالك في الموتي   (2)

 .116 3ورح ال رااني انظر:   (3)

 .113 6المكني انظر:   (4)

 .263  4، المنتقى 441  6البيان والتحصيل انظر:   (5)

 .493  8المحلى انظر:   (6)

 (.10سبو تىريجس ص )  (7)
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فال يجةو  أن  ،أن لهظ  ا  و ا  يدل على أن القبض على الهور ال على التراىي :وجس الداللة

يتيىر النقد عن العقد
(1)

. 

بةين الحةةديإ النمةا أراد متلةةو القةبض فةةي المجلةس دون االلتهةةات اللةى  منةةس مةن حيةةإ  :ينةاا 

 .ن أج ا   من مجلسسفالتقابض في العقد يصدق على أح ج   م ،الهورية أو التراىي

حديإ مالك بن أوس المتقدم - 
(2)

. 

وهللا ال تهاراةس حتةى تيىة  » :واان مما اةال،الهورية في القبض أن عمر أل مهما  :وجس الداللة

 .«منس

 ،بين ظا ر الحديإ يدل على أن الواجة   ةو التقةابض ابةل التهةرق عةن مجلةس العقةد  :يناا 

  .وليس فيس ما يدل على فورية القبض

فوجةةة  أال يصةةةح امةةةا لةةةو اامةةةا عةةةن  ،المبادلةةةة تةةةيىر فيهةةةا القةةةبض عةةةن العقةةةدأن  ةةة    -ج

مجلسهما
(3)

. 

ال  ال يصح أن يسو  بين التراىةي الة ح  ةو فةي مصةلحة العقةد  ،بينس اياس مل الهارق :يناا 

  .وبين القيام من المجلس ال ح يدل على االنصرا  عنس ،من حيإ التروح والنظر

بالة    سيلة  و رجحان القول بعدم اوترات الهورية لصحة مبادلة ال    وا ظهر في     الم

فمةادام أن التقةابض  ،وأنس ال تعارض بين  لك وبين اوترات التقابض المجمةل عليةس ،بالهضةأو الهضة 

  :ويتييد  لك بما يلي ،اد وال بين ترفي العقد ابل أن يتهراا بيبدانهما فإن المبادلة صحيحة  

فحصةول التقةابض  ،و ةو التقةابض ابةل التهةرق ،ا بيد " بمعنى واحةدظ "  ا  و ا  " و "يدً أن لهألال :ب

في أح ج   من مجلس العقد ابل مهاراة أحد ما اآلىر ال يتنافى مل التقابض الموةروت لصةحة 

                                                 

 .290 6هيد التمانظر:   (1)

 (.11سبو تىريجس ص )  (2)

 .273 4المنتقى انظر:   (3)
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 .العقد

القةول يقتضةي  ،والنهي عن التهرق ابل تحققس علة التي من أجلها اوترت التقابضأن النظر في ال ثلني ل:

 لك أن المعنى ال ح من أجلس اوترت التقابض  و منل تحول مبادلة النقةد  ،الهوريةبعدم اوترات 

فال ياون داىال  ،والتيىير في حدود مجلس العقد ال يسدح اللى ربا النسيئة ،بالنقد اللى ربا النسيئة

 .في المنل

 ،الةبعض اآلىةر و ي مسيلة ابض بعةض العوضةين دون ،وبقيت مسيلة تتعلو بورت التقابض

  ؟فما  و الحام في  لك

  :اىتل  الهقها  في     المسيلة على اولين

 .ويبتل في تير المقبوض ،يصح العقد في المقبوض :القل باألل 

و و اول الحنهية
(1)

واول للمالاية ،
(2)

ووجس عند الوافعية ،
(3)

والم    عند الحنابلة ،
(4)

.  

  :واستدلوا بما يلي

ويبتةل فةي  ،فيصةح العقةد فةي المقبةوض ،لس حام ما لو اان منهةرداج ئي الصهقة أن ال واحد من  -أ

وتىلهس في الااني ،لتحقو ورت القبض في ا ول ،تير 
(5)

. 

فحامس ىاص بةس ال يسةرح  ،أن البتالن ىاص بج   معين من المعقود عليس لتىل  ورت صحتس - 

اللى الج   الصحيح
(6)

. 

 ،و ةو جةائ  عنةد الحنابلةة ،رح المساك المبيل المعية  وأىة  ا ر القياس على ما ال ا اىتار الموت -ج
                                                 

 .143 7، فتح القدير 138 4تبيين الحقائو انظر:   (1)

 .306 4، موا   الجليل 150 2بداية المجتهد انظر:   (2)

 .92 6، الحاوح 381 3روضة التالبين انظر:   (3)

 .45 5، اينصا  113  6المكني انظر:   (4)

 .113 6المكني ر: انظ  (5)

 .113 6المكني انظر:   (6)
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عند المالاية ال ا منةل مةن رد  حصةول عية  أيضا و ،عند الحنهية بورت أن يتع ر رد المعي ا ا و

عند الوافعية ال  اصتلح البائل والموترح على  لكا ا و ،بس عند الموترح
(1)

. 

 .ر المقبوضيبتل العقد في المقبوض وفي تي :القول الااني

و و اول المالاية
(2)

ووجس عند الحنابلة ،
(3)

واول الظا رية ،
(4)

. 

  :واستدلوا بما يلي

واةل مةا ال صةحة لةس الال بصةحة مةا ال  ،أن العقد لم يعقد على صحة الحةالل منةس الال بصةحة الحةرام -أ

أو جمل في عقد نااح بين أىتين ،و و امن باع در ما بدر مين ،يصح فال صحة لس
(5)

. 

  :ناا    ا االستدالل من وجهيني

وال ا اةان ا مةر اة لك فإنةس ال  ،أن الهصل بين الحالل والحةرام فةي  ة   الصةهقة مماةن :ا ول

 .ونبتلس في الحرام ،بل نصحح العقد في الحالل ،يصح أن نجعل حامهما واحدا

د  ا ىتةين ال  لةيس أحةد الةدر مين أو الحة ،أن التوبيس الوارد في االستدالل تيةر وجيةس :الااني

 .بىال  مسيلتنا حيإ الهصل بين الصهقتين ممان ،فبتل في الجميل ،بيولى من مواراس

بعتةك  ة ا  :فيصةير امةا لةو اةال ،فالعوض ال ح اابةل الحةالل مجهةول ،أن في العقد تررا - 

فإنس ال يصح اتعا ،العبد بما يىصس من ا ل  ال ا و ع عليس وعلى عبد فالن
(6)

. 

ن و ة ا السةاات يماة ،لمعنى فةي العقةدوسقت بعضس  ،وال في العقد معلوما بين المسمى :يناا 

 .و  ا اما لو رجل بير  العي  ،فلم يهسد العقد ،معرفة حصتس من الامن
                                                 

 .137 3، روضة التالبين 153 2المقدمات انظر:   (1)

 .306 4، موا   الجليل 303الاافي انظر:   (2)

 .151 4، المبدع 113 6المكني انظر:   (3)

 .509 8المحلى انظر:   (4)

 .377  9المجموع انظر:   (5)

 .378 9المجموع انظر:   (6)
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واةد أماةن  ، ن العقةد اجتمعةت فيةس وةروت الصةحة ،والراجح في     المسيلة  و القول ا ول

والقاعدة أن تصةحيح  ،ج ئتس وتهريو الصهقة فيستصحيح العقد في ما ابض دون ما لم يقبض يماان ت

 .العقد أولى من البتالس عند التمان من  لك

 مبادلة ال    بالهضة أو الهضة بال     :اانيا

 المبادلةة تصةحف ،باسةتانا  التمااةل ،و    المبادلة يوترت لصحتها ما يوترت في الحالة السةابقة

فإ ا اىتلهةت ا صةنا  فبيعةوا اية  وةئتم » :ملسو هيلع هللا ىلصاولس  وا صل في  لك ،مل وجود التهاضل بين البدلين

«ا بيدال ا اان يدً 
(1)

، و  ا باالتهاق بين الهقها 
(2)

. 

 مبادلة ال    والهضة بيحد ا صنا  الربوية ا ىر   :االاا

اتهو الهقها  على أنس ال يوترت أح ورت  ائد عةن وةروت البيةل المتلةو فةي بيةل أحةد النقةدين 

ابيةل   ة   ،ا صنا  الربوية ا ىر  التي تىتلة  معهمةا فةي العلةة الربويةة بيحد  (ال    والهضة)

بتمر
(3)

. 

 مبادلة ال    أو الهضة بمال تير ربوح :رابعا

اتهو الهقها  أيضا على عدم اوترات الوروت الىاصة السابقة في مبادلة ال    أو الهضة بمال 

بيل المتلووأنس ال يوترت فيس الال وروت ال ،ا    بعقار ،تير ربوح
(4)

.  

                                                 

، اوةا  القنةاع 24 2، مكنةي المحتةاج 347 4، موا ة  الجليةل 135 4، تبيين الحقائو 216 5دائل الصنائل ب  (1)

3 252. 

 المصادر السابقة.  (2)

 المصادر السابقة.  (3)

 المصادر السابقة.  (4)
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 المبحإ الااني

بحام الجارة ال    والهضة

 تعري  ايجارة :المتل  ا ول

  :ايجارة لكة

اةم اوةتهرت فةي  ،فهةي اسةم لألجةرة ،و ةو مةا أعتيةت مةن أجةر فةي عمةل ،موتقة مةن  ا جةر

العقد
(1)

. 

  :واصتالحا

 :منها ،عر  الهقها  ايجارة بتعريهات عديدة

«اللى مدة معلومة ،بعوض معلوم ،مةعقد على منهعة معلو» –أ 
(2)

. 

«عقد معاوضة على تمليك منهعة بعوض» –  
(3)

. 

«وايباحة بعوض معلوم ،عقد على منهعة مقصودة معلومة اابلة للب ل» –ج 
(4)

. 

أو  ،أو موصوفة في ال مةة ،من عين معينة ،مدة معلومة ،عقد على منهعة مباحة معلومة» –د 

«عمل معلوم بعوض معلوم
(5)

. 

ومي  ةا عةن تير ةا  ،ال  بةين حقيقةة ايجةارة ،ولعل أجمل     التعريهات  ةو التعرية  ا ىيةر

 .و اد على بقية التعريهات ببيان حقيقتها بنوعيها ،بيوضح عبارة

                                                 

 .7 1، المعجم الوسيت 10 4لسان العر  انظر:   (1)

 .105 5لبي على تبيين الحقائو ، حاوية الو302 5حاوية ابن عابدين انظر:   (2)

 .6 4، حاوية الصاوح 6 4الورح الصكير انظر:   (3)

 .332 2مكني المحتاج انظر:   (4)

 .293 5، حاوية ابن ااسم 350 2ورح منتهى ايرادات انظر:   (5)
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 حام ايجارة  :المتل  الااني

 :والدليل على  لك الاتا  والسنة وايجماع والمعقول ، ةموروعمن العقود اليجارة اعقد 

ب:فمنهب،الكتل بأمل

   ﴿ :اولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى  - 1

  ﴾(1)
.  

والرضةاع يىتلة  لااةةرة  ،فيجةةا  ايجةارة علةى الرضةاع» :بينةس الوةافعي بقولةس :لجذهبال اللذا

جةا ت  وال ا ،ولان لمةا لةم يوجةد فيةس الال  ة ا جةا ت عليةس ،والتس ،واارة اللبن ،والتس ،رضاع المولود

«وأحر  أن ياون أبين منس ،وما  و في معنا  ،عليس جا ت على مالس
(2)

. 

    ﴿ :واولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس - 2

    

 ﴾(3)
.  

ا حجًجةأجةر نهسةس   ا من ا نبيةااد  ار هللا أن نبيً » :ا بقولسما  ار  الوافعي أيضً  :لجهبال اللا

الن اةان  ،علةى أنةس ال بةيس بهةا علةى الحجةج ،فةدل علةى تجةوي  ايجةارة ،مسماة ملاس بها بضل المرأة

«والن اان استيجر  على تير حجج فهو تجوي  ايجارة بال حال ،على الحجج استيجر 
(4)

.  

 : ﴿تعةةةةالىاولةةةةس » :اةةةةال القرتبةةةةي فةةةةي تهسةةةةير  لهةةةة   اآليةةةةة الاريمةةةةة

   ﴾  دليل

 ،و ي من ضرورة الىليقةة ،وا لك اانت في ال ملة ،على أن ايجارة اانت عند م موروعة معلومة

                                                 

 .6، حية التالق سورة   (1)

 .26 4ا م   (2)

 .26 ، حية القصصسورة   (3)

 .26 4ا م   (4)
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«ومصلحة الىلتة بين الناس
(1)

. 

 :فمن  لك ،على جوا  اتدل فقد وردت نصوص اايرة  ،وأما السنة

ب:ثالثابأنلبخصمهمبيلمبالقيلماب:قل بهللابعزبلج » :اال ملسو هيلع هللا ىلصأبي  ريرة أن رسول هللا ما روح عن  -1

ل جذ باسذتأج بأجيذ ابفلسذتلفىبمنذهبللذمبب،ل ج بالعبح ابفأك بثمنهب،يبثمبغ  ـ ج بأعطىبا

«يلفهبأج ه
(2)

. 

فلةو لةم تاةن  ،في الحديإ وعيةد لمةن منةل أجةرة ا جيةر بعةد اسةتيها  المنهعةة منةس :لجهبال اللا

 .على جوا  ايجارة لك فدل  ،نهاولجا  النهي ع ،ايجارة جائ ة لما جا    ا التهديد

 ،الديل  اديا ىريتا نيب نوأبو بار رجال م ملسو هيلع هللا ىلصاستيجر رسول هللا » :ما روح عن عائوة أنها االت -2

« و على دين اهار اري 
(3)

. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفقد باور ا النبي  ،في الحديإ داللة ظا رة على موروعية ايجارة :وجس الداللة

واةد  ،ا  ة اواللةى يومنة ملسو هيلع هللا ىلصمةل بهةا مةن  مةن النبةي عال فإن ا مة اد أجمعت علةى :وأما ايجماع

و  ا وة و  ال  ،ا ن فيها تررً  ،فقاال بعدم موروعيتها ،يىرين اا صم وابن عليستو ت تائهة من الم

ا لاجماعوال يعد ىراً  ،ايمة لس
(4)

. 

فةةألن ايجةةارة وسةةيلة للتيسةةير علةةى النةةاس فةةي الحصةةول علةةى مةةا يبتكونةةس مةةن  :وأمةةا المعقةةول

ومراعةاة حاجةة النةاس  ،فالحاجة اللى المنافل االحاجة اللى ا عيان ،افل التي ال ملك لهم في أعيانهاالمن

 .أصل في ورع العقود

 

 حام الجارة ال    والهضة :المتل  الاالإ
                                                 

 .27 13لجامل  حاام القرحن ا  (1)

 .487 4با  الام من باع حرا ، اتا  البيوع  :روا  البىارح  (2)

 .517 4با  استئجار الموراين عند الضرورة ، اتا  ايجارة  :روا  البىارح  (3)

 .220 2بداية المجتهد  174 4بدائل الصنائل  6 8المكني  618، ايجماع البن المن ر 26 4ا م انظر:   (4)
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 :تنقسم الجارة ال    والهضة اللى اسمين

 الجارة ال    والهضة بيجرة من تير جنسهما  :ا ول

اةين يةسجر  ،جةوا  تةيجير الة    والهضةة بةيجرة مةن تيةر جنسةهماال ىال  بين الهقهةا  فةي 

ال    بهضة أو الهضة ب    أو أحد ما بيوراق نقدية
(1)

. 

فاةل  ،فهي لم تهرق بين سةلعة وأىةر  ،واستدلوا ل لك با دلة العامة الدالة على جوا  ايجارة

، العةوض مةن تيةر جنسةسوال    منس السيما ال ا اةان  ،ما صحت المعاوضة عليس صحت ايجارة فيس

 وا لك الهضة.

 الجارة ال    والهضة بيجرة من جنسهما  :الااني

اىتل  الهقها  في تيجير ال    والهضة بةيجرة مةن جنسةهما امةن يةسجر   بةا بة    أو فضةة 

 :و لك على االاة أاوال ،بهضة

 .تيجير ال    بال    والهضة بالهضة جو ي :القول ا ول

ن المقصود من العقد الةو ن فقةتااال ا و و اول للحنهية 
(2)

والمالايةة، 
(3)

وأصةح الةوجهين ، 

ال ا اان المقصود الو ن عند الوافعية
(4)

أما الن أتلقس فباتل ،
(5)

والن صرح بالت ين فباتل 
(6)

. 

أما الن أتلو فال يصح ،ال ا اان المقصود الو ن أو التحلي ،والم    عند الحنابلة
(7)

. 

 :واستدلوا  

                                                 

 .143 6، المكني 270 5، نهاية المحتاج 11 2، جوا ر اياليل 257 4انظر: بدائل الصنائل   (1)

 .257 4بدائل الصنائل   (2)

 .11 2جوا ر االاليل 438 3المدونة   (3)

 .46  6المجموع   (4)

 .270 5، نهاية المحتاج 446 3، مكني المحتاج 252 4روضة التالبين   (5)

 .270 5اج نهاية المحت  (6)

 .18 6، اينصا  143 6المكني انظر:   (7)
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منهعةة مباحةة مقصةودة مةل  اينتهل بهةعين ن اال منهما واع ايجارات بجامل أالقياس على سائر أن -1

بقائها
(1)

.  

نمةةا الربةةا فةةي بيةةل النقةةد وال ،والمنهعةةة ال ربةةا فيهةةا ،المنهعةةة فةةي عقةةد التةةيجير  ةةو أن المعقةةود عليةةس -2

بالنقد
(2)

. 

ال  يمان االنتهاع بس مل بقا  عينس ،القياس على الحلي -3
(3)

. 

 :الجارتها بقصد الت ين واستدل الوافعية لمنل

وأى  العوض عنس من أال  ،فاان ب ل العوض فيس من السهس ،بين الدرا م والدنانير ال تراد للجمال -أ 

أموال الناس بالباتل
(4)

. 

عدم ضمان تاصبها أجرتهابدليل  ،او ن منهعة الت يين تير مقصودة تالبً  -  
(5)

. 

بىال  العارتها لل ينة ،فال تقابل بمال ،و ن منهعة الت يين بالنقد تير متقومة -ج 
(6)

. 

 .يار  تيجير ال    بال    والهضة بالهضة :القول الااني

و و اول بعض الحنابلة
(7)

. 

بالىروج من ىال  من اال بعدم الصحة :واستدلوا ل لك
(8)

. 

والتعليةل بةالىال  ال يصةح أن ياةون دلةيال  ،بين الارا ة حام ورعي يهتقةر اللةى دليةل :يناا 

                                                 

 .257 4بدائل الصنائل  69 5المبدع ، 143 6المكني انظر:   (1)

 ، .143 6 المكنيانظر:   (2)

 .556 3 اوا  القناعانظر:   (3)

 .244 2المه   انظر:   (4)

 .270 5نهاية المحتاج انظر:   (5)

 .446مكني المحتاج انظر:   (6)

 .18 6اينصا  نظر: ا  (7)

 .359 3انظر: اوا  القناع   (8)
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 .بت فيس ا حاامتا

 .ال يصح تيجير ال    بال    والهضة بالهضة :القول الاالإ

و و اول الحنهية
(1)

و و أحد الوجهين عند الوافعية، 
(2)

ورواية عند الحنابلة ،
(3)

.  

  :واستدلوا بما يلي

أن ال    والهضة ال ا استعمال ي    منهما أج ا  باالحتااك ولو اانت يسيرة فيحصل ا جر فةي  -1

بلتها ومقابلة االنتهاع بها فيهضي اللى بيل     ب    ووي  حىرمقا
(4)

. 

 :نوا  من وجهين

بةل  ،أن     ا ج ا  التي ت    باالحتااك ال تعدو أن تاون وةيئا يسةيرا ال يقابةل بعةوض –أ 

 .ال يااد يظهر في المي ان

ال فةي مقابلةة تلةك  ن ا جرة فةي مقابلةة االنتهةاع  ،ولو ظهرت في المي ان فإنها ال تسار –  

ا ج ا  والال لما جا ت الجارة أحد النقدين باآلىر  نس يسدح اللى التهرق ابل القبض
(5)

. 

أن المنل من الجارة ال    والهضة بجنسهما النما اان ح را من الواوع في الربا – 2
(6)

. 

لربةا النمةا يقةل وا ، ن محل العقد فيها  و المنهعة ال العةين ،بين ايجارة ال يدىلها الربا :نوا 

في مبادلة النقد بالنقد
(7)

. 

و ن ا صةل  ،لقوة ا دلةة التةي اسةتند الليهةا و لك  ، و القول ا ولفي     المسيلة والصحيح 
                                                 

 .453 4الهتاو  الهندية ، 257 4بدائل الصنائل انظر:   (1)

 .46 6المجموع انظر:   (2)

 .18 6، اينصا  143 6المكني انظر:   (3)

 .215أحاام الىواتيم  143 6المكني انظر:   (4)

 .143 6المكني انظر:   (5)

 .46 6المجموع انظر:   (6)

 .46 6المجموع انظر:   (7)
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 .لىلو ا من المحا ير الورعية ،فه   ايجارة داىلة في   ا ا صل العام ،في المعامالت الحل

 ،و ةو الكالة  فةي الجةارة النقةدين ،ير الحلةيو ي مسةيلة تةيج ،وبقيت  نا مسيلة جديرة بالبحإ

 ؟أم أن الاالم فيها مىتل  ؟ ل يرد فيها الىال  السابو في الجارة ال    والهضة

بالنظر في االم الهقها  عند حدياهم عن الجارة ال    والهضة نلحظ أنهم يهردون تيجير الحلي 

 :فقد اىتلهوا في  لك على االاة أاوال ،بالبحإ

 .كير جنسسبجنسس وبتجو  الجارة الحلي   :القول ا ول

المالاية و و اول
(1)

والوافعية، 
(2)

والحنابلة، 
(3)

.     

قائها فجا  اا راضيين الحلي عين ينتهل بها منهعة مباحة مقصودة مل بب واستدلوا
(4)

. 

 .تجو  بجنسس وتجو  بكير جنسسال  :القول الااني

و و اول للحنابلة
(5)

. 

فيحصةل ا جةر  ،اانةت يسةيرة فية    منةس أجة ا  والن  ،الستعمال ينها تحتك بابواستدلوا 

ووي  حىر ،يهضي اللى بيل     ب   ففي مقابلتها ومقابلة االنتهاع بها 
(6)

.  

الجةةارة أحةةد النقةةدين والال لمةةا جةةا  ، بةةين ا جةةرة فةةي مقابلةةة االنتهةةاع ال فةةي مقابلةةة الةة     :رد

اللى التهرق ابل القبض يفضائس، باآلىر 
(7)

.  

                                                 

 .359 5، حاوية الدسواي 400 5ال ىيرة انظر:   (1)

 .270 5نهاية المحتاج انظر:   (2)

 .18 6اينصا   69 5المبدع انظر:   (3)

 .69 5المبدع انظر:   (4)

 .69 5، المبدع 18 6االنصا انظر:   (5)

 .69المبدع انظر:   (6)

 .556 3ا  القناع  او 317 5المكني انظر:   (7)
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 تار  الجارة الحلي بجنسس أم بكير جنسس. :القول الاالإ  

المالاية و و اول
(1)

للحنابلةواول   ،
(2)

. 

 .و ااة الحلي أن يعار فال يستقيم أن يار  ، ن ارا  الحلي ليس من أىالق الناس -1 

ال  يناا : بين ارا  الحلي يىتل  باىتال  العوائد، فهي بلد يعد  لك من ا مور المقبولة التةي

تىل بالمرو ة ، وفي بلد حىر يعد مةن ا مةور الموةينة، فاونةس لةيس مةن أىةالق النةاس علةى ايتةالق 

تير صحيح، ام الن   ا يصتدم با صل العام في المعامالت و و أن ا صل فيها الحل، والحلي عةين 

 تجو  المعاوضة فيها فتجو  الجارتها بال ارا ة.

مقابلتةس نقةدًا، أح أن الجةارة  الحلةي تةسدح اللةى نقصةس و ن االستعمال ينقص واةد أىة  فةي  -2

باستعمال المستيجر واد أى  ربس في مقابلتس نقدًا ، فاينس نقد في مقابلة نقد متهاضالً 
(3)

.  

ول ا فإن العوض في مقابلةة االنتهةاع  ،بين محل العقد  و االنتهاع بالحلي ال عين الحلي :يناا 

 .فال أار لنقص العين في العقد

ال تصحأنها روجا من ىال  من اال ى -3
(4)

. 

 .فال تابت بس ا حاام الورعية ،بين التعليل بالىال  عليل :يناا 

سةوا  اةان العةوض مةن  ،والصحيح من     ا اوال  و القول ال ح يجي  تةيجير الحلةي متلقةا

 .او  ا منه ،و و أن ا صل فيها الجوا  والصحة ،عمال بقاعدة العقود ،جنسس أم تير جنسس

                                                 

 .400 5ال ىيرة  537  7وجوا ر اياليل  359 5حاوية الدسواي انظر:   (1)

 .556  3اوا  القناع 69 5المبدع   18 6اينصا  انظر:   (2)

 .359 5حاوية الدسواي انظر:   (3)

 .359 3اوا  القناع انظر:   (4)
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 المبحإ الاالإ

 الجارة منتهية بالتمليكالجارة ال    والهضة  

 :وفيس االاة متال 

  ايجارة المنتهية بالتمليك حقيقة:المتل  ا ول

واالاتصةةاديين الهقهةةا  لهةةا التالاةةات عديةةدة عنةةد المعاصةةرين مةةن يجةةارة المنتهيةةة بالتمليةةك ا

اييجةار السةاتر  :ومنهةا ،ة المنتهيةة بالتمليةك ايجةارمصةتلح  وأاار ةا اسةتعماالً أوةهر ا  ،والقانونيين

وايجارة المنتهيةة  ،وايجارة المنتهية بالتىيير ،وايجارة مل الوعد بالتمليك ،وايجارة التمويلية ،للبيل

ونحو  لك من ايتالاات التةي تةدل علةى مسةمى  ،وايجارة المالية  ،المستيجرة بالبيل التدريجي للعين

     .واحد

  :فمن تلك التعاري  ،التعريهات له   المعاملة نظرا لتعدد صور ا واد تعددت

و  ا التعري   ار  الداتور حسن الوا لي    ،«تمليكبالمنةعابثمبتمليكبالعينبنةسهلبفيبنهليابالم ة» -1

 ،عرية  يتنةاول العقةد بصةورتس التقليديةةو ةو ت ،في بحاس المنوور في مجلة مجمل الهقس ايسةالمي

ور فال يومل جميل ص
(1)

.  

عق بعلىبانتةلعبالمستأج بامح بالعق باأج ةبمح  ةبملزعابعلذىبمذ ةبمعللمذابعلذىبأنبينتهذيب» -2

 ةو و ،و و ما اىتارتس الندوة الهقهية ا ولى لبيت التمويةل الاةويتي .«العق باملكبالمستأج بللمح 

قسفيقال فيس ما ايل في ساب ،التعري  السابو الال في الصياتةال يىتل  عن اما تر  
(2)

. 

إجل ةبيقت نباهلباللع باتمليكبالعينبالمؤج ةبإلىبالمستأج بفيبنهليابم ةباإلجل ةبألبفيبأثنلئهلب» -3

التابعةة  و  ا التعري  ورد في المعةايير الوةرعية ،«ليتمبالتمليكباأح بالط قبالماينابفيبالمعيل 

ة واحةةدة مةةن صةةور و ةةو يتنةةاول صةور لهيئةة المحاسةةبة والمراجعةةة للمسسسةةات الماليةة ايسةةالمية.

                                                 

 . 2612 4 5مجلة مجمل الهقس ايسالمي انظر :   (1)

 لبيت التمويل الاويتي. انظر: أعمال الندوة الهقهية ا ولى  (2)
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و ي الصورة المتبقة في المصار  ايسالمية ،ايجارة المنتهية بالتمليك
(1)

.  

 :فإ ا ضممنا التعري  ا ول مل التعري  الاالإ يىرج لنا تعري  يتنةاول المعاملةة بصةورتيها

 .التقليدية وايسالمية

فالصورة ايسةالمية  ،يةصورة تقليدية وصورة السالم :لها صورتانايجارة المنتهية بالتمليك ف

أداة تمويليةة  يقصةد منهةا تقةديم البةديل ايسةالمي  و ةي  ،التةي تجريهةا المصةار  ايسةالمية ي تلةك 

و ةي معاملةة لةم يةتم ابتاار ةا مةن ابةل ىبةرا  االاتصةاد  ،للتمويةل القةائم علةى أسةاس القةرض الربةوح

 .لوريعة ايسالميةا بل ااتصر دور م فقت على تتوير ا بما يتهو مل أحاام ،ايسالمي

فةي انالتةرا ابةل اةرن  ابتاار ةا اةان واةد ،هي ا ساس فةي  ة   المعاملةةأما الصورة التقليدية ف

و لةك بتوةجيل  ،حيإ لجي بعض التجار اينجلي  اللى صيكة     المعاملة بهد  ترويج مبيعاتةس ،تقريبا

يتةس للمبيعةات حتةى سةداد حىةر حيإ تبقى ملا ،العمال  على الورا  بالتقسيت مل وجود ضمان اا  لس

فقةةد عملةةت بهةةا المصةةانل الابةةر   ،اةةم انتوةةرت  ةة   المعاملةةة فوةةملت اتاعةةات متعةةددة ،اسةةت مسةةتحو

ام تتورت بعد  لك في أمرياا في منتص  القرن السةابو عنةدما  ،ووراات الساك الحديدية وتير ما

 .وسميت بعقد اللي نج ،دىلت المسسسات المالية اوسيت بين العاادين

فمن  لك أن المسجر يضمن بقا  السةلعة  ،وتحقو ايجارة المنتهية بالتمليك منافل لاال الترفين

فةةال يةةتمان   ،المعقةةود عليهةةا فةةي ملاةةس اللةةى حةةين دفةةل المسةةتيجر حىةةر اسةةت مةةن ا اسةةات المتهةةو عليهةةا

القيمةةة الال بعةةد أدا  اامةةل  مةةن التصةةرفات الناالةةة للملةةك المسةةتيجر مةةن التصةةر  فيهةةا بةةالبيل ونحةةو 

فيحصل على عين حقس من  ،وفي حال الىاللس بالدفل  يستتيل المسجر استرداد السلعة  منس  ،المستحقة

 .تير تيىير وال ترافل اللى اضا 

اما يهيد المةسجر منهةا  أن يةيمن  م احمةة بةااي الكرمةا  فةي العةين المةسجرة فةي حةال العسةار 

بىال  بيوع اآلجال التي يتحول الحةو  ،فيسترد ا  نها ال ت ال في ملك المسجر ،المستيجر أو الفالسس

                                                 

 .  164المعايير الورعية ص   (1)
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 .فيسدح  لك  اللى م احمة الكرما  ،فيها اللى دين في  مة الموترح

أمةةا المسةةتيجر فإنةةس يهيةةد مةةن  ةة   المعاملةةة  الحصةةول علةةى السةةلل التةةي يريةةد ا بياسةةات تنتهةةي 

 .لمدايناتبالتمليك دون الحاجة اللى الضمانات التي تتتلبها بيوع اآلجال وسائر عقود ا

 ، ةو نهةل المةسجر أصةالة فه   المعاملة والن اانت تحقو منهعة لاال التةرفين الال أن مقصةود ا

فال يىهى أن ابتاار المعاملة اان نتيجة  ،ونستتيل أن نقرأ  لك بوضوح ال ا ما نظرنا اللى سب  نويتها

الال متالبة  من ىيار –ئن الدا – ووليس لصاح  الح ،لبيل بالتقسيتلتعار استيها  الديون الناوئة عن ا

 نس تحول بمجرد العقد اللى دين اابت في  ،فال يمانس الرجوع بعين حقس في     الحال ،المدين بالسداد

فجي  به   الصيكة ليتمان الدائن من استيها  حقس من عين مالس في حال تيىر المدين في  ، مة المدين

وال ياون للمدين الال ما استوفا  من منهعةة العةين  ،جرةفتنقل  ا اسات المدفوعة اللى أ ،السداد أو تعار 

 .التي ابضها بإ ن مالاها

ومن  نا نعر  أنس ال يقصةد بايجةارة المنتهيةة بالتمليةك االسةتمرار فةي عقةد ايجةارة أو عةود 

والنما يراد من ىاللها تملك المستيجر العةين المةسجرة بعةد  ،العين المسجرة اللى المسجر بعد نهاية المدة

أو من ىالل تملاس نسبة وائعة منهةا وةهريا أو سةنويا بصةورة تدريجيةة امةا فةي  ،ة ايجارة مباورةمد

 .التتبيقية له   المعاملةبعض الصور 

لانها تهترق عنةس مةن  ،مما سبو أن ايجارة المنتهية بالتمليك لها عالاة بالبيل بالتقسيتويظهر 

 :وجو 

ويتبةل  لةك أن ضةمانها عليةس  (،المةسجر)العين لصةاحبها  في ايجارة المنتهية بالتمليك تبقى ملاية -1

وبالتةالي  ،بمجةرد العقةداللةى الموةترح بينما في البيل بالتقسيت تنتقل الملايةة  ،حتى سداد حىر است

 .يتحول الضمان الليس

بينمةا  فةي البيةل بالتقسةيت  ،في ايجارة المنتهية بالتمليك يتردد القست  بين اونس أجرة وامةن مبيةل -2

 .و و دين اابت في  مة الموترح ،القست امنا للمبيل يعتبر
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يتةيل   بينمةا البيةل بالتقسةيت ،يترا  عقد ايجارة المنتهية بالتمليك في ااير من صور  من عقدين -3

 .عقد واحد من



- 31 - 

   حام ايجارة المنتهية بالتمليك  :المتل  الااني

و لةك لتعةدد صةور ا واىةتال   ،كال يماننا أن نتلو حاما عاما على ايجارة المنتهية بالتملية

الحةدا ما ممنوعةة و ةي المعمةول بهةا فةي  ،لان  نستتيل أن نجمل     الصور في صةورتين ،أحاامها

  :وبيان  لك فيما يلي ،وا ىر  موروعة و ي المتبقة في المصار  ايسالمية ،المصار  التقليدية

  

قابةل مةا دفعةس المسةتيجر مةن أجةرة م ،عقد الجارة ينتهي بتملك العين المسجرة :الصل ةباألللى

فهة    ،بوال تلقائيا بحيإ تنقل  ايجارة في نهاية المدة بيعً  ،ىالل المدة المحددة دون البرام عقد جديد

ن ياةون  نةاك عقةد مسةتقل أودون  ،دون دفةل امةن سةو  ا اسةات اييجاريةة ،ايجارة تنتهي بالتمليةك

للتمليك
(1)

.  

وب لك صدر اةرار مجمةل الهقةس ايسةالمي ،و    الصورة ممنوعة عند عامة المعاصرين
(2)

، 

 يئة ابار العلما  في المملاة العربية السعودية وفتو 
(3)

، وارار المعايير الورعية
(4)

. 

فعقةد  ،وتاي      الصورة بينهةا عقةد مراة  مةن الجةارة وبيةل معلةو علةى سةداد اامةل الةامن 

فةاجتمل عقةدان علةى عةين  ،ا في نهاية المدة وتتحةول أاسةات ايجةارة اللةى امةن مبيةلايجارة ينقل  بيع

  .واحدة

  :و لك لما يلي، و  ا التراي  يهضي اللى تحريم المعاملة 

و  ا االجتمةاع  ،أنهما عقدان مىتلهان وردا في وات واحد على عين واحدة في  من واحد -1

منل من الجمل بين عقدين مىتلهين في ا حاام والوروت فقد نص جمل من الهقها  على ال ،مبتل للعقد

                                                 

 .157انظر: المعايير الورعية   (1)

 (.12 4) 110انظر: القرار   (2)

 .152ورح منتهى اييرادات ص   (3)

  ـ. 1420 11 6( في تاريخ 198انظر: القرار رام )  (4)
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و ة ا المعنةى يتحقةو فةي تةوارد عقةدين علةى محةل  ،ال ا ترت  على  لك تضاد في اآلاار والموجبات، 

 .االجمل بين الجارة العين وبيعها ،وأحاامهما مىتلهة متضادة، واحد في وات واحد 

فإن اال بعتةك دارح  ة   وأجرتاهةا وةهرا » :اال البهوتي رحمس هللا مبينا بتالن     الصورة

«بيل  فالال باتل
(1)

فةال يصةح أن يةساجر  منهعةة ملاةس  ،بةين ملةك الرابةة ملةك المنةافل :وعلل  لك ،

 .عليس

فإن  ،أفاد أنس البد أن ياونا في عينين بعوض واحد» :واال القليوبي في بيان حام     الصورة

«اان في عين واحدة بتل ج ما
(2)

.  

 ،فياةون العقةد بيعةا، فقةد يامةل المةسجر ا اسةات ، العقد تير مستقر على أحد العقدين  أن -2 

  وال تةرر أعظةم مةن أن يتةردد العقةد بةين عقةدين ال يةدر ،والال اان ما دفعس أجرة مقابل عقد ايجارة

ت اةد تحصةل لةس ال ا سةدد ا اسةا ،فالعااد اد دىل في عقد على سلعة و و ال يدرح ،على أيهما سيستقر

و ة    ةي  ،فياون اد دفل ماال في وي  متردد بين الحصةول وعدمةس ،واد ال تحصل ال ا تعار في  لك

  .حقيقة الكرر المنهي عنس

فقةد يسةتقر العقةد علةى عقةةد  ،أنةس يترتة  عليةس جهالةة الةامن وا جةرة بسةب  التةردد السةابو -3

فتصةبح ا اسةات  ،لهةس عةن السةدادوربما يسةتقر علةى ايجةارة فةي حةال تى ،فتنقل  ا اسات امنا ،البيل

 .و  ا ترر مسار في صحة العقد ،المدفوعة أجرة عن المدة السابقة

فقةد يعجة  العااةد عةن سةداد ا اسةات أو يتةيىر  ،أنس يهضي اللى أال أموال النةاس بالباتةل -4 

 .فينهسخ العقد ويضيل عليس الامن

يةدل علةى أن  حقيقةة العقةد بيةل ال والوااةل  ،أن العقدين فيهةا متةواردان علةى عةين واحةدة  -5 

ولو اان المراد عقةد ايجةارة لاةان الضةمان علةى  ،فالضمان والصيانة ياونان على المستيجر  ،الجارة

                                                 

 .179 3ات رادورح منتهى اي  (1)

 .188 2حاوية اليوبي   (2)
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  .المسجر

و  ةة  بعةةض المعاصةةرين اللةةى تاييةة   ةة   الصةةورة علةةى أنهةةا بيةةل تقسةةيت معلةةو علةةى سةةداد 

واد  صيكت المعاملة علةى  ة ا  ،جميل ا اساتفالعقد بيل بالتقسيت تتم الملاية فيس ال ا سددت  ،ا اسات

 ،فهةو اليجةار سةاتر للبيةل ،وضةمان حةو البةائل فةي حةال التعاةر فةي السةداد ،النحو للتحايل على القانون

 :وبيانس .اليجار في الصورة وبيل في الحقيقة

د فهةةي ايجةةارة المنتهيةةة بالتمليةةك يتملةةك العةةين بعةةد سةةدا ،أن واةةت التملةةك للعةةين فيهمةةا واحةةد -أ

 .وفي البيل المعلو على سداد اامل الامن يتملك الموترح العين بعد سداد أاسات البيل ،أاسات ايجارة

 .أن مقصد العاادين فيهما واحد و و تمليك العين بعوض - 

 .أن النتيجة فيهما واحدة فيحد ما يتملك العوض واآلىر العين -ج

الال أنهمةةا  ،لعقةةدين فةةي الوةةال والنتيجةةةبينةةس والن اةةان امةةة توةةابس بةةين ا :ينةةاا   ةة   التاييةة 

  :فمن  لك ،فبينهما من الهروق ما يمنل اللحاق أحد ما باآلىر ،مىتلهان في الحقيقة وا حاام

أمةا  ،فيجةرح عليهةا جميةل أحاةام ايجةارة ،أن المستيجر يقبض العين على أنها عين مسجرة -أ

  .ية فييى  أحاام العاريةفي البيل المعلو فإن الموترح يقبض العين على وجس العار

  ،أن العوض في ايجارة المنتهية بالتمليك لةس حاةم ا جةرة ال يةرد عنةد فسةخ العقةد بالعية  - 

 .وفي البيل المعلو على سداد اامل الامن لس حام الامن فيرد عند الهسخ بالعي  ونحو 

وفةي ايجةارة  ،سةدادلانس عرضة للهسخ عند عةدم ال، أن العقد في البيل ال م لاال الترفين  -ج

و ةو  ،أما المستيجر فال يل مس،  فالعقد ال ينقل  بيعا الال ال ا سةددت جميةل ا اسةات  ،ال م للمسجر فقت

 .تير ال م في حو المستيجر

 ة   هةي ف ،و ي ايجارة بالتمليك بةامن رمة ح ،ويلحو به   الصورة الممنوعة صورة توبهها

بينمةا فةي الصةورة ا ولةى يةتم التمليةك بمجةرد  ،بةامن رمة ح تمليك العين عند نهاية المدةيتم الصورة 

 .دفل ا اسات اييجارية
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و و يقةل عةن القيمةة الحقيقيةة للعةين المةسجرة  ،عادة دوالرا واحداياون في ال الامن الرم حو 

 .ول ا فإنس ال يبعد عن  بة العين الال من حيإ الوال ،عند انتها  عقد ايجارة

فهةي عقةةد الجةارة مةل بيةةل  ،لصةةورة  ةو  ات التايية  للصةةورة السةابقةوالتايية  الهقهةي لهة   ا

فةإ ا انتهةت  ،حةددت فيةس ا جةرة ومةدة ايجةارة ،فعقد ايجارة فيهةا نةاج  ،معلو على سداد اامل الامن

عقةد البيةل فةال يةتم الال فةي نهايةة المةدة ال ا دفةل المسةتيجر الةامن الرمة ح  أما ،المدة انهسخ عقد ايجارة

المتهو عليس
(1)

.  

فعند عدم التمان من دفل ا اسةات  ،و  ا التراي  يسدح اللى الكبن  وأال أموال الناس بالباتل

وتهةوت عليةس ا اسةات التةي  ةي أااةر مةن  ،يهوت على المستيجر تملك العةين التةي يرتة  فةي تملاهةا

دفةل النمةا  ةو  ، وأن مةاواون الامن رم يا يهصح من أول ا مر بةين العقةد بيةل ال الجةارة  ،أجرة المال

 .امن مبيل

ب:عق بإجل ةبينتهيباتمليكبالعينبالثيقابمستقلاباذح ىبالط قباآلتياب:الصل ةبالثلنيا

 ،وعةةد بةةالبيل بةةامن رمةة ح أو بةةامن حقيقةةي أو بتعجيةةل أجةةرة المةةدة الباايةةة أو بسةةعر السةةوق -أ

بعةد انتهائهةا يةتم البةرام فالعقد في الوعد تير المل م ياون  الجارة حقيقية تترت  عليها أحاةام ايجةارة و

 .عقد بيل مستقل

و ةو مةا  ،و ة ا الوعةد ملة م ،و    الصورة الت ام بالهبةة عنةد ا جةل المحةدد ،وعد بالهبة - 

وعلةى  ،أن   ا الوعةد ملة م ،نص عليس الحتا  في حدياس عن االلت ام المعلو ال ح فيس منهعة للملت م

 .المسجر أن يهي بوعد  عند سداد حىر است

 ملسو هيلع هللا ىلصواةةد و ةة  النبةةي  ،والهبةةة تقبةةل التعليةةو ، بةةة معلةةو علةةى وةةرت سةةداد ا اسةةات  عقةةد -ج

النجاوي  بة معلقة على وجود  حيا حين وصول حاملها الليس
(2)

.  

                                                 

 .2643 4 5انظر: مجلة مجمل الهقس ايسالمي   (1)

 .404 6وأحمد  516 11ابن حبان روا    (2)
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واةةبض المسةةتيجر للعةةين وبقاس ةةا تحةةت يةةد  اةةا  فةةي القةةبض  ،و ةة   الصةةورة اليجةةا  للهبةةة 

وال حةو للوراةة فةي  ،لمسةتيجر علةى الكرمةا ويقةدم ا ،الموج  لتنهي  الهبة في أمد ا المحدد فةي العقةد

  .الرجوع في الهبة  لك أن حو  المستيجر  و حو  تام معتبر

جةةةائ ة عنةةةد أااةةةر  -أعنةةةي الصةةةورة الاانيةةةة لاجةةةارة المنتهيةةةة بالتمليةةةك  – و ةةة   الصةةةورة

وب لك صدر ارار مجمل الهقس ايسالمي ،المعاصرين
(1)

المعايير الورعيةارار  يئة و ،
(2)

. 

ال تىةةرج عةةن اونهةةا عقةةد الجةةارة ترتبةةت عليةةس جميةةل أحاةةام ايجةةارة وااتةةرن بهةةا وعةةد  ةةي و

بإحد  الصيغ السابقةبالتمليك في نهاية مدتها 
(3)

. 

أحاةام العةين المةسجرة  ىعلفهي ايجارة التقليدية تتبو  ،تىتل  عن الصورة التقليديةو ي 

يجر بمجرد دفةل حىةر اسةت مةن أاسةات ا جةرة ام تنقل ملايتها اللى المست، البيل وايجارة في حن واحد 

فإنهةا تتبةو فيهةا  ،أمةا ايجةارة المنتهيةة بالتمليةك الموةروعة .عقد مسةتقل للتمليةك ناك دون أن ياون 

يحصةل التمليةك اللةى المسةتيجر  وبعةد  لةك ،المسجرة اللى نهايةة مةدة ايجةارة أحاام ايجارة على العين

حنهًاعلى النحو الموضح 
(4)

.  

، و ةة   الضةةوابت الموةةروعةمجمةةل الهقةةس ايسةةالمي ضةةوابت لجةةوا   ةة   الصةةورة واةةد وضةةل 

 ي
(5)

:   

  .أن تاون ايجارة فعلية وليست ساترة للبيل -1

وبة لك يتحمةل المةسجر مةا  ،أن ياون ضمان العين المسجرة على المالك ال علةى المسةتيجر -2

وال يل م المستيجر بوي  ال ا فاتت  ،المستيجر أو تهريتس حيلحو العين من ضرر تير ناوي  من تعد

                                                 

 .2763 4 5انظر: مجلة مجمل الهقس ايسالمي   (1)

 .152انظر: المعايير الورعية ص  (2)

 .157المعايير   (3)

 .157الورعية  المعاييرانظر :   (4)

 (.12 4) 110انظر: ارار رام   (5)
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  .المنهعة

ال ا اوةةتمل العقةةد علةةى تةةيمين العةةين المةةسجرة فيجةة  أن ياةةون التةةيمين تعاونيةةا السةةالميا ال  -3

 .و و  نا المسجر ، ن ضمان الملك على المالك ،ويتحملس المالك المسجر وليس المستيجر ،تجاريا

ك أحاةام ايجةارة تةوال مةدة ايجةارة وأحاةام يج  أن تتبو على ايجارة المنتهيةة بالتملية -4

 .البيل عند تملك العين

  .تاون نهقات الصيانة تير التوكيلية على المسجر ال على المستيجر توال مدة ايجارة -5

و ي ،المعايير الورعية عن  يئةالضوابت الواردة  يضا  اللى  لك و 
(1)

:  

عقد  بة معلو بمسةتندات مسةتقلة ال يجةو   في حاالت الصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيل أو -1

 .أن ي ار أنها ج   ال يتج أ من عقد ايجارة المنتهية بالتمليك

البةد مةن البةرام عقةد التمليةك بصةيكة  ،في حاالت التمليك عن تريو الوعد بالهبة أو بةالبيل -2

و لةك لتحقيةو عةدم  ،ولةىوال تنتقل ملاية العين تلقائيةا بمجةرد وايقةة الوعةد ا  ،جديدة عند تنهي  الوعد

 .الربت بين التصرفات

 ،في حال ااتران عقد ايجارة بعقةد  بةة معلةو علةى وةرت سةداد جميةل ا اسةات اييجاريةة -3

تنتقل ملايةة العةين للمسةتيجر ال ا تحقةو الوةرت دون الحاجةة  ح الجةرا   ،و لك بوايقة مستقلة منهصلة

 .تعاادح حىر

 

 الهضة الجارة منتهية بالتمليك حام تيجير ال    و :المتل  الاالإ

ومةا سةبو مةن مباحةإ يعةد مقدمةة ضةرورية  ،  ا المتل   و ال ح مةن أجلةس أعةد  ة ا البحةإ

وابل الوروع ببيةان  لةك يحسةن بنةا أن نقة   ،له   المسيلة الحاداةمسصل  للوصول اللى حام ورعي 

                                                 

 .157انظر: المعايير الورعية ص   (1)
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دا فةي تصةور المعاملةة فالواو  علةى  لةك مهةم جة ، اعند البواعإ وا سبا  التي اانت ورا  ظهور

ومةن اةم العتةا  الحاةم الوةرعي المناسة   ،ومقاصد المتعاملين بهةا ومالبساتها والتعر  على حقيقتها

 .لها

يضةا  اللةى تحصةيل منةافل ايجةارة المنتهيةة  - التيمل والنظر لم أجد باعاا له   المعاملةة وبعد

يتماةل فةي رتبةة العااةدين فةي  ،وحيةدباعةإ  سةو   -بالتمليك التي أورنا الليها في تليعةة  ة ا البحةإ 

وةروتا ىاصةة  أن الهقهةا   اةروا فاما  ةو معلةوم ،قدينالتىلص من القيود الهقهية الىاصة بمبادلة الن

وجةةو   :ومةةن أبةةر   ةة   الوةةروت ،لمبادلةةة النقةةدين بعضةةهما بةةبعض  ائةةدة عةةن الوةةروت العامةةة للبيةةل

الوةتمالها حينئة   ،صةارت المعاملةة محرمةةفإ ا حصل تةيىير فةي التقةابض  ،التقابض في مجلس العقد

 .و  ا اابت بالنص وايجماع اما تقدم ،على ربا النسيئة

بةين يبرمةا عقةد  (،ربةا النسةيئة) العاادان لالبتعاد  عةن  ة   المحظةوروفي     المعاملة يسعى 

علةى  فياةون العةوض المةدفوع فيةس أجةرة مقسةتة ،الجارة على ال    أو الهضة الجارة  تنتهي بالتمليك

والنتيجة أن العااد  ،م فضةلمسجرة   با اانت أوفي نهاية المدة يتملك المستيجر العين ا ،أاسات وهرية

فعليا بعوض مقست ان من تملاس  رات  في الحصول على أحد النقدين وال يجد امنس في الحال اد تمال

  .على أاسات وهرية

، وال تجةد امنةس نقةدًا، وال تملةك حلةيوتقريبًا له   الصورة أاار نهتةرض أن امةرأة ترتة  فةي 

و و  –أن توتريس بالتقسيت، فتلجي اللى ايجارة المنتهية بالتملك للوصول اللى الحلي  –ورًعا  –يمانها 

 دون الحاجة اللى نقد الامن. –مقصود ا 

و ةل يعةد  لةك مواتةية علةى حيلةة  ؟فهل لمقصد العاادين  نا أار في الحام علةى  ة   المعاملةة

  ؟للتىلص من ربا النسيئةومىرج صحيح ننظر الليها على أنها حيلة ورعية   أم ؟ربوية

لهةا صةلة وايقةة  ،بصورة مىتصةرةلاجابة عن     التساسالت البد من التيصيل لمسيلة مهمة 

حققةون مةن أ ةل العلةم أن مفقةد  اةر ال  ،مسيلة الحيل فةي النظةر الوةرعي :و ي ،بتبيعة     المعاملة

 :الحيل على نوعين
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ونةوع ...» :بقولةس –رحمةس هللا  –و ي التي عبر عنها ابةن القةيم  ،حيل م مومة فاسدة :حد ماأ

فهةة ا النةةوع الةة ح اتهةةو السةةل  علةةى  .أو الةة  الحةةو بةةاتال أو الباتةةل حقةةا ،يتضةةمن السةةقات الواجبةةات

« مس
(1)

 ،وسائر الحيةل التةي تعةود علةى مقصةود الوةارع ووةرعس بةالنقض وايبتةال» :واال أيضا .

«ووسائلها باتلة ال حقيقة لها ،تها محرمةتايا
(2)

.  

ت ال ا تيملة» :ة صةاحبهاوسةو  عاابة الم مومةة بيان وسم الحيةلفي  –رحمس  –واال ابن تيمية 

عامة الحيل وجةدتها رفعةا للتحةريم أو الوجةو  مةل ايةام المعنةى الحقيقةي للتحةريم أو الوجةو  فتصةير 

ومن جهة أنها مل  لك تدليس وىداع  ،وترك الواج من جهة أن منها فعل المحرم  :حراما من جهتين

وأمةا  ،فةإن ا ول بمن لةة سةائر العصةاة ،او  ا الوجس أعظمهةا الاًمة ،وىالبة ومار ونهاق واعتقاد فاسد

«الااني فبمن لة البدع والنهاق
(3)

.  

 ،التيةان الحةرام صةراحةومن المقرر عنةد أ ةل العلةم أن  ة ا النةوع مةن الحيةل أوةد حرمةة مةن 

  :من وجهينو لك 

ولهة ا اةال  ،في حين أنها ال تىتل  في حقيقتها عن المحرم ،أن صاحبها يقصد حلها وموروعيتها -1

«البت تكالابملبا تكاتباليهل بفتستحللابمحل مبهللاباأ نىبالحي » :ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

فبين أن االحتيال على  ،

 .المحرم استحالل لس

فةي  ،حايل عليها اةد أتةاع أمةر هللا فيهةا نس ير  أنس بالت ،صاح  الحيلة مستى  بحرمات هللان أ -2

  ﴿ :ولةةةة لك اةةةةال تعةةةةالى ،حةةةةين أنةةةةس فةةةةي الحقيقةةةةة عةةةةاص

   ﴾(5)
. 

                                                 

 .339  1التااة اللههان   (1)

 .86 2التااة اللههان   (2)

 .248بيان الدليل   (3)

 .112روا  ابن بتة في البتال الحيل   (4)

 (.231سورة البقرة، حية )  (5)
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و ي مةا يتوسةل بةس مةن التصةرفات الجةائ ة اللةى مقصةود حسةن  ،حيل محمودة مباحة :والااني

نةوع يتوصةل بةس  :الحيل نوعان» :فقال ،لها ابن القيم ضابتا تتمي  بس عن تير اواد وضل  ،موروع

وتىلةيص الحةو مةن الظةالم  ،والةتىلص مةن الحةرام ،وترك ما نهى عنةس ،اللى فعل ما أمر هللا تعالى بس

«فه ا النوع محمود ياا  فاعلس ومعلمس ،وتىليص المظلوم من يد الظالم الباتي ،المانل لس
(1)

. 

فمةةا اةةان  ،ر اللةةى المةةوالت والمقاصةةدوالضةةابت فةةي التهراةةة بةةين  ةة ين النةةوعين  ةةو فةةي النظةة 

 ومةا اةان منهةا محظةور المةول منااضةا ،قاصد هللا في أحاامس اةان حةالال تيبةامموروع المول موافقا ل

المقاصد هللا اان محظورً 
(2)

 ،فالحيلةة معتبةرة بةا مر المحتةال بهةا عليةس» :وفي  لك يقول ابةن القةيم ،

اانةت الحيلةة الليةس  ،فإن اان المقصةود أمةرا حسةنا ،وتاعة ومعصية ،ومصلحة ومهسدة ،التالاا ومنعا

والن  ،والن اةان تاعةة واربةة اانةت الحيلةة عليةس اة لك ،والن اان ابيحا اانت الحيلة الليس ابيحةة ،حسنة

«اان معصية وفسواا اانت الحيلة عليس ا لك
(3)

.  

أراد  وال تتبةل الةرىص لمةن ،ال يجو  للمهتةي تتبةل الحيةل المحرمةة والمارو ةة» :اواال أيضً 

لتىلةيص  ،فإن حسن اصد  في حيلة ال وبهة فيها وال مهسةدة ،فإن تتبل  لك فسو وحرم استهتاس  ،نهعس

واد أرود هللا نبيس أيو  عليةس السةالم اللةى الةتىلص مةن  ،بل استح  ،المستهتي بها من حرج جا   لك

 اللةى بيةل التمةر بةالالً  ملسو هيلع هللا ىلصوأروةد النبةي  ،الحنإ بين ييى  بيةد  ضةكاا فيضةر  بةس المةرأة ضةربة واحةدة

 .فيىلص من الربا ،ام يوترح بالدرا م تمرا حىر ،بدرا م

فيحسن المىارج ما ىلص من الموام وأابح الحيل ما أوال فةي المحةارم أو أسةقت مةا أوجبةس هللا 

«ورسولس من الحو الال م وهللا الموفو للصوا 
(4)

.  

المعيةةار الةة ح  وعةةر  ،مومةةةلمحمةةودة والحيةةل الم وظهةةر الهةةرق بةةين الحيةةل ا ،ال ا تقةةرر  لةةك

                                                 

 .339 1التااة اللههان   (1)

 .15، ص لعقود والمواعدات المتعددة في صهقة واحدة للداتور ن يس حمادالمواتية على الجرا  ا  (2)

 .385 1التااة اللههان   (3)

 .170 4العالم المواعين   (4)
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اةد  ، ةل الحيلةة فيهةا حيلةة مباحةة :مسةيلتنا فننظةر فيهةانيتي اللةى  ،الناظر من التهريو بينهما تمان بس ي

ل ولوصةاصةد صةاحبها امحرمةة أم أنهةا حيلةة  ؟ىلص من الربا والهرار من الحرامتوسل بها العااد للت

 ؟اللى ما حرمس هللا وترك ما أوجبس

 ا التصةر  الة ح ظةا ر  الهةرار مةن تعجيةل العةوض فةي مبادلةة الة    ن  ةأال ح يظهر لةي 

تيجر للة    أو إجةارة المسةف ، ن المعاملة حقيقية تيةر صةورية ،والهضة ال يدىل في الحيل المحرمة

تترت  عليها جميةل أحاةام وحاةار ايجةارة  ،حقيقية الجارة الهضة في مدة عقد ايجارة المنتهية بالتمليك 

ويتوسل العااد به   ايجارة للوصول اللى تملك أحد النقدين في نهاية المدة بإحةد   ،الميفي الهقس ايس

 .بعقود مستقلة ومنهصلة عن عقد ايجارة ،صيغ التملك المعتبرة

والمحظور اما ال يىهى النمةا ياةون فةي الجةرا  عقةود صةورية للوصةول اللةى تةرك الواجة  أو 

 فاةةون العااةةد المسةةتيجر ال يقصةةد ايجةةارة ،لتنا  ةة  و ةة ا المعنةةى تيةةر متحقةةو فةةي مسةةي ،فعةةل المحةةرم

بالتةالي ال تاةون المعاملةة و ،النما يقصد تملك العين عند انتهةا  المةدة ال يجعةل العقةد صةورياو  ،انتها 

وفةي عقةد تملةك العةين  ،و لك أن العااد في عقد ايجةارة السةابو اةد اصةد تملةك المنهعةة حقيقةة ،ربوية

 .يقةالالحو اصد تملك العين حق

أنب» –رضةةي هللا عنهمةةا  –ابةةت اي ن بةةس فةةي حةةديإ أبةةي سةةعيد وأبةةي  ريةةرة و ةة ا المعنةةى 

ب،أك بتم بخيا ببكهاب:ملسو هيلع هللا ىلصفقل ب سل بهللابب،فجل هباتم بجني ب،استعم ب جالبعلىبخيا بملسو هيلع هللا ىلص سل بهللاب

ل بهللابفقل ب سذب،لالصلعينباللثالثاب،إنلبنأخهبالصلعبمنببهاباللصلعينب،البلهللابيلب سل بهللاب:فقل 

«لثمبااتعبالل  ابمبجنيا بب،اعبالجمعبالل  ابمب،البتةع ب:ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

أن الةدرا م التةي توسةتت  : في المىارج الوةرعيةوجس الداللة من   ا الحديإ ال ح يعد أصاًل 

والنما اصد  اسةتبدال مةا عنةد  مةن التمةر الةردح  بتمةر  ،في     المعاملة تير مقصودة لصاح  التمر

 .أرود اللى   ا المىرج ملسو هيلع هللا ىلصبل الن النبي ،العقد صوريا وال حيلة على الربا و  ا لم يجعل ،جيد

                                                 

(، ومسةلم: اتةا  المسةاااة، بةا  بيةل 113 2روا  البىارح: اتا  البيوع، با  ال ا أراد بيل تمر بتمر ىيةر منةس )  (1)

 (.1215 3التعام ماالً بمال )
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حيةإ فةي العةالم المةواعين ومن أنهس من ايل من تعليو علةى  ة ا الحةديإ مةا  اةر  ابةن القةيم 

ومما يوضح فساد حمل الحةديإ علةى صةورة الحيلةة وأن اةالم الرسةول ومنصةبس العةالي منة   » :اال

هللا تعةةالى لةةس البيةةل وأحلةةس  جلةةس  ةةو أن يحصةةل ملةةك الةةامن للبةةائل  عةةن  لةةك أن المقصةةود الةة ح وةةرع

 ة ا ينتهةل بةالامن و ة ا  ،فياون ال منهما اد حصل لس مقصةود  بةالبيل ،ويحصل ملك المبيل للموترح

و  ا النما ياون ال ا اصد الموترح نهس السلعة لالنتهاع بها أو التجارة فيها واصد البائل  ،ينتهل بالسلعة

 ةة ا فةي و ن الةةامن ونقةةد   ،ضوولهة ا يحتةةات اةةل واحةد منهمةةا فيمةةا يصةير الليةةس مةن العةة ،نهةس الةةامن

فةإ ا اةان مقصةود اةل  ،ورواجس و  ا في سالمة السلعة من العي  وأنها تساوح الةامن الة ح ب لةس فيهةا

وسةوا  حصةل مقصةود   ،وأتةى بالسةب  حقيقةة وحامةا ،منهما  لك فقد اصدا بالسب  مةا وةرعس هللا لةس

اع سلعتس بها لمانل وةرعي أو عرفةي أو بو توا  على عقود مال أن ياون بيد  سلعة أىر  ال تبعقد أ

و  ا بيةل مقصةود وعوضةس مقصةود اةم يبتةاع بةالامن سةلعة أىةر ،  ،تير ما فيبيل سلعتس ليملك امنها

و ة ا  ،فإنةس ال ا بةاع الجمةل بالةدرا م فقةد أراد بةالبيل ملةك الةامن ،و    اصة بالل في تمر ىيبر سةوا 

فلمةا اةان بائعةا اصةد  ،ا فقةد عقةد عقةدا مقصةودا موةروعاام ال ا ابتةاع بالةدرا م جنيبًة ،مقصود موروع

«ولما اان مبتاعا اصد تملك السلعة حقيقة ،تملك الامن حقيقة
(1)

. 

التمليةةك تةةتم المةةا بصةةورتها الموةةروعة بفةةإن الجةةارة أحةةد النقةةدين الجةةارة منتهيةةة  ،ال ا تقةةرر  لةةك

 .والما بصورتها الممنوعة المعمول بها في المصار  التقليدية ،ايسالمية المتبقة في المصار 

صةارت معاملةة  فإ ا أبرمت ايجارة المنتهية بالتمليةك علةى أحةد النقةدين بصةورتها الموةروعة

ن عقةد ايجةارة عةتملةك أحةد النقةدين بعقةد مسةتقل ومنهصةل فيهةا اةد   لك أن العااةد ،في الجملة مباحة 

 :حد  الصيغ التاليةبإو لك  ،السابو 

 .أن يتملك العااد أحد النقدين بعقد بيل بامن رم ح أو حقيقي -1

تمةت  فةي  ة ا العقةد باعتبةار أن المبادلةة بةين البةدلين الربةويين ،ال تردد في ابولهاو    الحالة 

                                                 

 .170 4العالم المواعين   (1)
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 ،وةرت التقةابض فةي مجلةس العقةد :ومن أ مها  نا ،بمراعاة وروت الصر  المتهو عليها بين الهقها 

و ةو  –والبةائل  ،محةل العقةد بةالقبض السةابو ل    أو الهضةةاد ابض ا -و و المستيجر  –الموترح ف

ا فالمهم  ن ،من رم ياوال أار في اون الا ،اد ابض الامن المتهو عليس في عقد البيل الالحو –المسجر 

 .فقت تحقو الوروت الىاصة في مبادلة النقدين

 .  على وعد سابو بالهبةأن يتملك العااد أحد النقدين بنا -2

ال  العقةد الالحةو  نةا عقةد  بةة ال عقةد  ،بل  ي أولةى بةالجوا  مةن سةابقتها ،و    أيضا مقبولة

أمةا المبادلةة علةى ،عاوضةة فةي البةدلين الربويينة التقةابض فةي الموالمحظور  و فةي عةدم مراعةا ،بيل

 .على سبيل التجو  ال الحقيقةاان  بل الن تسميتها مبادلة النما ،وجس التبرع فال يوترت لها ورت البتة

 .أن يتملك العااد أحد النقدين بنا  على عقد  بة معلو على ورت سداد اامل ا اسات -3

 .و    الحالة يقال فيها ما ايل في الحالة السابقة

علةى أحةد العقةود  عقةد ايجةارة المنتهيةة بالتمليةكعنةد النوةا  فيما ال ا اانةت المواعةدة  الس و  ا

االتهاق السابو بةين العااةدين علةى   ن ، تجو أما ال ا اانت مل مة فإن المعاملة ال ،تير مل مةالسابقة 

لعةدم تحقةو وةرت مةن وةروت  ،و ة ا ال يجةو  ،الوعد المل م يسدح اللى بيةل أحةد النقةدين بةامن مسجةل

عقةد العوض الة ح سةمي أجةرة فةي مةدة الفة ،ابض البدلين في مجلس العقدو و تق ،صحة مبادلة النقدين

ن أحد البةدلين لةم و  ا يعني أ ،وليس دفعة واحدة في مجلس العقد لى وال أاسات وهريةا ول يدفل ع

واةون االتهةاق  ،-عقد ايجةارة  –ال  الملك وال من حين انعقاد العقد ا ول  ،يتم ابضس في مجلس العقد

العقةةود للمعةةاني ال  ن العبةةرة فةةي  ،مةةا دام أن التةةرفين مل مةةان بةةس ،السةةابو سةةمي وعةةدا تيةةر مةةسار

إن المعاملةة بالمواعدة المل مة فن الجارة منتهية بالتمليك ال ا تم وعلى   ا فإن تيجير أحد النقدي ،لأللهاظ

   .ال تجو  الوتمالها على ربا النسيئة

 ن اللة ام أحةد ما بة لك ال  ،ا المحظةور بةإل ام أحةد العااةدين بالمواعةدة دون اآلىةروينتهي  ة 

 ،و و أنها معاملة مرابة مةن عقةدين منهصةلين ،فتبقى المعاملة على أصلها السابو ،يصير الوعد عقدا
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 . ما عقد ايجارة وأحد العقود الاالاة سالهة ال ار

رتها التقليديةة الممنوعةة فهة   ال أبرمت ايجارة المنتهية بالتمليك على أحد النقدين بصوأما ال ا 

   :تجو  من وجهين

بكض النظر عن تبيعة السةلعة محةل  ،وسبو أن بينا أسبا  التحريم ،أن العقد به   الصيكة محرم -1

 .العقد

 ،ال عقةد الجةارةفهو في حقيقتس عقد بيةل  ،أن العقد ياي  بنا  على صورتس التقليدية على عقد البيل -2

ومعلةوم  ،و و أن عةوض النقةد مقسةت ،وال ا اان ا مر ا لك فإن المعاملة  نا تحرم من وجس حىر

 .وبالتالي فإن المعاملة ال تجو  ،ين ال تصح الال بتحقيو التقابضأن مبادلة النقد
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 الىاتمة

 :ألىص في     الىاتمة أ م النتائج التي توصلت الليها

يعةر  بةس تقةويم  ومعيةار  ،ا وةيا و السةلل  أن ال    والهضةة نقةدان يتوسةت بهمةا للوصةول اللةى -1

 .ا موال

وفي مبادلة ال    بالهضة  ،ت التقابض والتمااليوتر ،الهضة بالهضة في مبادلة ال    بال    أو -2

وفةي مبادلةة الة    والهضةة  ،يوةترت التقةابض فقةتأو أحد ما با وراق النقدية أو الهضة بال    

 .بكير ما ال يوترت ورت  ائد عن وروت البيل المتلو

 .تجو  الجارة ال    والهضة والدنانير والدرا م على الصحيح من أاوال الهقها  -3

 .بال ارا ة على الصحيح من أاوال الهقها  يجارة الحلتجو  ال -4

عقةد الجةارة  :فالتقليديةة ،السةالمية  ايجارة المنتهية بالتمليك لها صورتان الحدا ما تقليديةة وا ىةر -5

ينتهي بتملك العين المسجرة مقابل ما دفعس المستيجر من أجرة ىالل المدة المحددة دون البرام عقةد 

بوعةةد بةةالبيل بةةامن حقيقةةي أو ارة ينتهةةي بتمليةةك العةةين بوايقةةة مسةةتقلة عقةةد الجةة :وايسةةالمية ،جديةةد

 .أو بعقد  بة معلو على ورت  سداد ا اسات ،أو وعد بالهبة ،رم ح

 .وبصورتها ايسالمية موروعة ،ايجارة المنتهية بالتمليك بصورتها التقليدية ممنوعة -6

أمةا الن تةم بصةورتس  ،صورتس ايسالميةيجو  تيجير ال    والهضة الجارة منتهية بالتمليك الن تم ب -7

 .التقليدية فإنس ال يجو 

وأصلي وأسلم على من بعاس  ،ا على توفيقس وامتنانسا وباتنً ا وظا رً فيحمد هللا أوال وحىرً  ،وبعد

 .وعلى حلس وصحبس ومن سار على نهجس اللى يوم الدين ،هللا رحمة للعالمين
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