
المسألة الثانية
متلك امل�ؤجر للدفعة املقدمة

تعْمَد كثري من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 
عند التم�يل بالإجارة املنتهية بالتمليك، اإىل 
مطالبة العميل بدفعة مقدمة ت�سل اأحيانًا 

اإىل ثلث اأو ن�سف قيمة العني، ثم يف جدول 
يف  وعائدًا(  )اأ�ساًل  ال�سداد ت�سخم الأجرة 
بداية العقد ثم تتناق�ص تدريجيًا، وذلك 
ت��ف��ادي��ًا لأح���د املقت�سيات ال�سرعية لعقد 
الإجارة، وه� اإرجاع الأجرة التي مل ت�ست�ف 

 حلول اإلشكاالت الشرعية في مستجدات 
اإلجارة مع الوعد بالتمليك

لقد اأ�شار الكاتب يف احللقة الأوىل من هذا البحث اإىل اأن عقد الإيجار التم�يلي ه� عقد 
ذو طبيعة خا�شة )عقد اإجارة من ن�ع خا�ص( ي�شبه عقد الإجارة الفقهي )املعه�د فقهًا(، 
فتغلب اأحكامه عليه، اإل اأنه ل يلزم من ذلك طرد جميع اأحكام الإجارة عليه اإذا كان يف 
الُغنم  با�شتحقاق  يتعلق  فيما  العدل  ملقت�شيات  خمالفة  احل��ادث(  العقد  هذا  )يف  طردها 
حيث  من  امل�شتاأجر  على  ال�شيانة  عبء  نقل  م�شاألة  الباحث  تناول  وقد  الغرم.  وحتمل 
به  يتمكن  ما  الأول  م�شه�رين؛  ن�عني  خالل  من  ومرّمتها(  )عمارتها  امل�ؤجرة  العني  �شيانة 
من النتفاع - اأو ما كانت لأ�شل النتفاع، اأو ما ي�شمى ال�شيانة الأ�شا�شية. والن�ع الثاين ما 

كان ل�شتيفاء املنافع، اأو ما كانت لكمال النتفاع، اأو ما ي�شمى ال�شيانة الت�شغيلية.
الأجرة  ودفع  املقدمة،  للدفعة  امل�شتاأجر  متلك  م�شائل:  احللقة  هذه  يف  ن�شتعر�ص  و�ش�ف 
تع�ي�ص  واأخ��رًا  التاأمني،  ل�شركة  امل�شتاأجر  و�شمان  املتغرة،  والأج��رة  ال�شيانة،  فرتة  يف 

امل�شتاأجر امل�ؤجر.

الحلقة الثانية

د. خالد بن محمد السياري
الجامعة السعودية اإللكترونية
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منفعتها يف حال ف�سخ العقد اأو انف�ساخه، 
وه��ذه الطريقة و�سيلة م��ن و�سائل حماية 

املخاطر.
البن�ك  »جتد  جاء يف كتاب ال�ستكتاب: 
�سع�بة يف اللتزام برد اأي مبلغ جرى ت�سلمه 
الإج�����ارة، لأن اأي مبلغ جرى  �سمن عقد 
ت�سلمه �سمن عقد الإجارة ويك�ن قاباًل للرد 
يجب اأن ي�سجل يف جانب اخل�س�م يف دفاتر 
البنك، واحلال اأن امل�ؤجر يريد ت�سجيله على 

�سفة دخل ولي�ص التزامًا«)1(.
طريقة ت���زي��ع الأج����رة من  اأوًل: 

حيث الأ�شل:
الأ�سل ج�از ت�زيع الأجرة ح�سب الفرتات 
الإيجارية بح�سب ما اتفق عليه الطرفان، ول 
ي�سار اإىل ت�زيع الأج��رة بالت�ساوي اإل عند 

الإطالق، وعلى هذا تقرير عامة الفقهاء.
)200/4( »واإن  جاء يف بدائع ال�سنائع 
اختار الف�سخ؛ يرد الن�سف اإىل امل�ستاأجر؛ 
لأن الأج��رة مبقابلة املنفعة ومل ي�سلم له اإل 

منفعة ن�سف املدة«.
يف بع�ص �س�ر  وق��ال اب��ن عابدين6 /11 
الإج����ارة: »وه���ي اأن ي���ؤج��ره��ا ث��الث��ني �سنة 
ع��ق���دًا م��ت���ال��ي��ة ...ويجعل معظم الأج���رة 
لل�سنة الأخرية والباقي ملا قبلها ...واأما جعل 
الأجرة القليلة ملا عدا الأخرية؛ فلئال يف�سخ 

امل�ؤجر الإجارة يف تلك الأيام«.
وجاء يف املدونة: قلت: اأراأيت اإن ا�ستاأجرت 
ظئرًا تر�سع يل �سبيني �سنتني فاأر�سعتهما 
يل �سنة، ثم مات اأحدهما؟ قال: ي��سع عن 
الأب�ين بقدر ما بقي من ر�ساع هذا امليت 
وذلك ربع الإجارة؛ لأن الن�سف قد اأوفتهما 
وبقي ن�سف  يف ال�سنة التي اأر�سعت لهم، 
الإجارة، فمات اأحد ال�سبيني فبطل ن�سف 
الن�سف من الأجرة وه� ربع اجلميع. وهذا 

يختلف فيحمل على  راأيي اإل اأن يك�ن ذلك 
رخ�ص الكراء وغالئه يف اإبان تلك ال�سنتني 
لعله ي��ك���ن لل�ستاء ك���راء ولل�سيف ك��راء 
ولل�سغري كراء، ولل�سبي  واأ�س�اقه خمتلفة، 
اإذا حترك ك��راء اآخ��ر؛ فيحمل�ن على ذلك 

بحال ما و�سفت لك من الكراء اأو الإجارة«.
»واإذا   :)306/5( وجاء يف نهاية املحتاج 
اأج��ر �سيئا اأك��ر من �سنة، مل يجب تقدير 
ح�سة كل �سنة؛ كما ل� ا�ستاأجر �سنة، ل يجب 
وت���زع الأج��رة على  تقدير ح�سة كل �سهر. 

قيمة منافع ال�سنني«.
»في�ستقر   :317/5 وق��ال يف م��سع اآخ��ر 
ق�سطه من امل�سمى بالنظر لأجرة املثل، باأن 
تقّ�م منفعة امل��دة املا�سية والباقية وي���زع 
امل�سمى على ن�سبة قيمتهما وقت العقد دون 
ما بعده، فل� كانت مدة الإجارة �سنة وم�سى 
ن�سفها واأج���رة مثله مثاًل اأج���رة الن�سف 
الباقي وج��ب من امل�سمى ثلثاه اأو بالعك�ص 
فثلثه ل على ن�سبة املدتني؛ لختالفهما، اإذ 

قد تزيد اأجرة �سهر على �سه�ر«. 
»ول��� اأجر   :330/5 وق��ال يف م��سع اآخ��ر 
باأجرة مق�سطة فكتب ال�سه�د الأجرة اإجماًل، 
ثم ق�سطت مبا ل يطابق الإج��م��ال؛ ف��اإن مل 

حت��ال��ف��ًا؛ لأن تعار�ص ذينك  ميكن اجل��م��ع 
اأوجب �سق�طهما، واإن اأمكن؛ كاأن قال�ا: اأربع 
�سنني باأربعة اآلف، كل �سهر مائتا درهم 
وع�سرة دراهم، حمل على تق�سيط املبلغ على 
اأول امل��دة، فيف�سل بعد ت�سعة ع�سر �سهرًا: 
ع�سرة دراه��م، تق�سط على ما يخ�سها من 
ال�سهر، وه� ي�م من اأول ال�سهر الع�سرين، 
وثالثة اأ�سباع ي�م؛ لأن ح�سة كل ي�م �سبعة«.
وجاء يف املغني 28/8: »اإن كان اأجر املدة 
مت�ساويًا، فعليه بقدر ما م�سى؛ اإن كان قد 
م�سى الن�سف، فعليه ن�سف الأج���ر، واإن 
كان قد م�سى الثلث، فعليه الثلث، كما يق�سم 
الثمن على املبيع املت�ساوي. واإن كان خمتلفًا، 
اأجرها يف  كدار اأجرها يف ال�ستاء اأكر من 
ال�سيف، واأر�ص اأجرها يف ال�سيف اأكر من 
ال�ستاء، اأو دار لها م��سم، كدور مكة، رجع 
ويق�سط الأجر  يف تق�ميه اإىل اأهل اخلربة، 
امل�سمى على ح�سب قيمة املنفعة، كق�سمة 

الثمن على الأعيان املختلفة يف البيع«.
وجاء يف ك�ساف القناع36/9: »ول� ا�ست�ؤجر 
حلفر بئر، ع�سرة اأذرع ط�ًل، وع�سرة اأذرع 
عر�سًا، وع�سرة اأذرع عمقًا، فحفر الأجري 
خم�سة ط�لً يف خم�سة عر�ساً يف خم�سة عمقًا، 
واأردت اأن تعرف ما ي�ستحقه من الأج��رة 
تبلغ  امل�سماة له؛ فا�سرب ع�سرة يف ع�سرة؛ 
مائة؛ ثم ا�سرب املائة يف ع�سرة تبلغ األفًا، 
فهي التي ا�ست�ؤجر حلفرها. وا�سرب خم�سة 
يف خم�سة؛ بخم�سة وع�سرين؛ ثم ا�سربها يف 
خم�سة مبائة وخم�سة وع�سرين، وذلك الذي 
حفره، واإذا ن�سبت ذلك اإىل الأل��ف وجدته 
ثمن الألف، فله ثمن الأجرة؛ لأنه وفى بثمن 
العمل اإن وجب له �سيء من الأجرة، باأن ترك 

العمل لنح� �سخرة منعته من احلفر«.
وقال يف م��سع اآخر 87/9: »فاإن ف�سخ 

األصل جواز توزيع األجرة 

حسب الفترات اإليجارية 

بحسب ما اتفق عليه 

الطرفان
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الأج��ري كان له من الأج��ر بح�سة ما عمل؛ 
لأن املانع من الإمتام لي�ص من ِقبله، فيق�سط 
الأجر امل�سمى على ما بقي من العمل، وعلى 
ما عمل الأجري فيقال: كم اأجر ما عمل؟ وكم 
اأجر ما بقي؟ فيق�سط الأجر امل�سمى عليهما، 
فاإذا فر�سنا اأن اأجر ما عمل ع�سرة، وما بقي 
خم�سة ع�سر، فله خم�سان. ول يج�ز تق�سيطه 
لأن اأعلى البئر  اأي الأجر على عدد الأذرع؛ 
ي�سهل نقل الرتاب منه، واأ�سفله ي�سق ذلك اأي 

نقل الرتاب فيه«.
وق���ال اب���ن تيمية يف خمت�سر ال��ف��ت��اوى 
»املنفعة بالن�سبة اإىل  امل�سرية ����ص376: 
الزمان قد تختلف، فتك�ن قيمتها يف ال�ستاء 
منها يف ال�سيف، وبالعك�ص؛ فل� قدر  اأك��ر 
اأن��ه��ا انف�سخت يف بع�ص احل����ل ل�سقطت 
الأج���رة يف مثل ذل��ك بالقيمة اإل ب��اأج��زاء 
كم قيمته وق��ت ال�سيف؟  فيقال:  ال��زم��ان، 
وك��م قيمته وق��ت ال�ستاء؟ فتق�سم الأج��رة 

ويح�سب لكل من الأجرة بقدر قيمته«.
»ح�س�ل   :298/30 وق���ال يف ال��ف��ت��اوى 
املنفعة يف بع�ص زم��ن الإج����ارة، اأو بع�ص 
اأج���زاء العني امل�ستاأجرة؛ ف��ه��ذا)2( ت�سقط 
فيه الأجرة على قدر ذلك، ويجب بق�سط ما 
ح�سل من املنفعة، وتك�ن الأج��رة مق�س�مة 
على قدر قيمة الأمكنة والأزم��ن��ة؛ ف��اإن كال 
يك�ن متماثاًل وقد يك�ن خمتلفًا؛  منهما قد 
ب��اأن يك�ن بع�ص الأر����ص خ��ريًا م��ن بع�ص، 

وكري بع�ص ف�س�ل ال�سنة اأغلى من بع�ص«.
»اإذا ا�ستاأجر منه دارًا  وقال ابن القيم: 
م��دة �سنني باأجرة معل�مة فخاف اأن يغدر 
به امل�ؤجر يف اآخ��ر امل��دة ويت�سبب اإىل ف�سخ 
اأن ي�سمي لكل  الإج���ارة، فاحليلة يف ذل��ك: 
�سنة اأج���رًا معل�مًا، ويجعل اأج��رة ال�سنني 
املتاأخرة معظم الأجرة واأقلها لل�سنني الأول.

اإذا خاف امل�ؤجر مكر امل�ستاأجر  وعك�سه: 
وغدره يف امل�ستقبل، جعل معظم الأجرة يف 

ال�سنني الأَُول واأقلها يف الأواخر«)3(.
ال��ت��خ��ري��ج ال��ف��ق��ه��ي للدفعة  ث��ان��ي��ًا: 

املقدمة:
الدفعة املقدمة م��ن العميل يف التم�يل 

بالإجارة)4(:
اإم��ا اأن تك�ن اأج��رة معجلة، وه��ذا ه�   -1

الأكر يف التطبيق.
واإم���ا اأن تك�ن ح�سة يف متلك عني   -2

لغر�ص ا�ستئجار ح�سة م�ؤ�س�سة التم�يل 
لحقًا.

واإم��ا اأن تك�ن اأمانة يف يد امل�ؤ�س�سة؛   -3
لأغرا�ص ائتمانية، اأو لأغرا�ص ال�سيانة.

ويف جميع الأح�ال يخ�سع تخريج الدفعة 
امل��ق��دم��ة مل��ا ات��ف��ق عليه ال��ط��رف��ان يف عقد 

الإجارة.
ثالثًا: حكم الأجرة املعجلة:

لقد ن�ص عامة الفقهاء على ج�از التعجيل 
والتاأجيل يف دفع الأجرة)5(، وخالفاً للمذاهب 
الأربعة؛ منعها ابن حزم يف املحلى 183/8 
فقال: ل يج�ز ا�سرتاط تعجيل الأج��رة، ول 
تعجيل �سيء منها، ول ا���س��رتاط تاأخريها 
اإىل اأجل ول تاأخري �سيء منها ...لأنه �سرط 
لي�ص يف كتاب اهلل تعاىل فه� باطل«. والأظهر 
ق�ل املذاهب الأربعة، وه� ما ق��رره املعيار 
6/ 2»يج�ز ا�سرتاط  ال�سرعي لالإجارة بند 

تعجيل الأجرة، كما يج�ز تق�سيطها«.
فال يظهر ما مينع من ا�ستمال الأجرة على 
دفعة مقدمة مقابل ا�ستيفاء املنافع، ويف�سل 
)اأج���رة  اأن ت�سمى يف التم�يل ب���الإج���ارة: 

الدفعة المقدمة من 

العميل في التمويل 

باإلجارة تخضع لما اتفق 

عليه الطرفان في العقد
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معجلة( لئال ت�ستبه بعقد التم�يل باملرابحة. 
كما ه� احلال يف ت�سمية الدفعات الإيجارية 
والتملك املبكر يف الإجارة، يف مقابل اأق�ساط 
املرابحة وال�سداد املبكر؛ لختالف الأحكام 

بني املرابحة والإجارة.
وذه��ب بع�ص الفقهاء املعا�سرين)6( اإىل 
منع الدفعة املقدمة يف عقد الإجارة، لأن هذا 
احلكم ينا�سب عقد البيع دون عقد الإجارة 
فال م�جب له حينئذ، كما اأن ا�ستئثار امل�ؤجر 
ب��ه دون ا�ستيفاء املنفعة يعد اأك���اًل للمال 
وميكن الإجابة عن ذلك بتحرير  بالباطل. 

الفقرة التالية املعنية باأثر تعجيل الأجرة.
الأث���ر امل��رتت��ب على تعجيل  راب��ع��ًا: 

الأجرة:
الذي يظهر اأنه عند احلكم بج�از تعجيل 
الأج���رة، نحتاج اإىل �سبط الآث���ار املرتتبة 
على ذلك، ومن ذلك وقت ا�ستحقاق الأجرة 
املعجلة ول��ه��ذا اأث��ر يف ت�س�يتها عند ف�سخ 
العقد قبل انتهاء مدته، ومدى حتقق الغرر 

يف ذلك.
ورغ���م م��ا �سبق نقله م��ن ك��الم الفقهاء 
م��ن اأن ت���زي��ع الأج�����رة ع��ل��ى م���دة العقد 
خا�سع لتفاق الطرفني؛ فيتبع حينئذ وقت 
ا�ستحقاق الأجرة ما جرى التفاق عليه بني 
الطرفني يف جدول ال�سداد يف ت�زيع الأجرة 
على فرتات الإج��ارة، اإل اأن الأوىل مراعاة 
العدالة يف ذلك فيك�ن ت�زيع الأجرة بطريقة 
عادلة ولي�ص بال�سرورة اأن تك�ن مت�ساوية)7(.

فبع�ص التطبيقات، ل�سيما يف اإج���ارة 
ال�سيارات املنتهية بالتمليك؛ جتعل اأج��رة 
الفرتات الأوىل �سخمة جدا تف�ق اأجرة املثل 
يف ال�س�ق الفعلي اأو ال�س�ق التم�يلي  �س�اء 
اأ�سعافًا م�ساعفة، ثم جتعل اأجرة الفرتات 
الأخ����رية ت��اف��ه��ة. وجت��ع��ل ه��ذا اجل���دول ه� 

احلاكم عند ف�سخ العقد اأو انف�ساخه، والذي 
ي�سار اإليه عند النزاع، ويف �س�ئه حتت�سب 

معادلة التلف وتع�ي�ص التاأمني، بينما ت�سع
ج���دوًل اآخ���ر لل�سداد الفعلي وه��� ال��ذي 
ت�سجل فيه املبالغ على نح� مت�ساو، وحت�سم 
من ح�ساب العميل �سهريًا، وهذا اجلدول ل 

يلتفت اإليه يف حالت الف�سخ)8(.
وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن اأم����ر، ف��ق��د راأت بع�ص 
الجتهادات ال�سرعية معاجلة الأجرة املعجلة 
يف تطبيقات امل�ؤ�س�سات املالية، على النح� 

التايل:
ما ج��اء يف معيار الإج���ارة بند 2/6:   -1
»الأجرة املعجلة بال�سرتاط اأو احلالة ب�سبب 
اآخر  التاأخري يف ال�سداد تخ�سع للت�س�ية يف 
مدة الإج��ارة اأو عند انف�ساخها قبيل نهاية 

املدة«.
2- وج��اء يف ن��دوة الربكة 7/15 فقرة ج 
عام 1998: »يج�ز اأن ين�ص يف عقد الإجارة 
على اأن املبلغ املدف�ع مقدمًا ه� دفعة معجلة 
من الأج���رة، وحينئذ اإم��ا اأن يطلق الن�ص 
فيك�ن املبلغ املعجل ج��زءًا من اأج��رة جميع 
الإج��ارة ا�ستحق امل�ؤجر  املدة، فاإذا ف�سخت 
من املبلغ املعجل ما يتنا�سب مع املدة املنتفع 

بها بالإ�سافة لأجرة تلك املدة. واإما اأن ين�ص 
على اأن املبلغ املدف�ع مقدمًا اأجرة لفرتة من 
بداية مدة العقد في�ستحق امل�ؤجر ذلك املبلغ 

مبجرد النتفاع بتلك الفرتة«.
3- وجاء يف فتاوى اأعيان لالإجارة 232/1 
و234 عام 2000: »الدفعة املقدمة هي جزء 
الإج���ارة،  من الأج���رة الإجمالية مل��دة عقد 
فتق�سم على ك��ام��ل م��دة ال��ع��ق��د ...وميكن 
التفاق مع امل�ستاأجر على اعتبار اأن الدفعة 
اإيجار ال�سنة الأوىل  املقدمة هي ج��زء من 
فقط اأو من اإيجار ن�سف ال�سنة الأوىل اأو 
هي اأجرة ال�سهر الأول، فاإن وافق فال مانع 
عندئذ من عدم اإرجاعها له ما دام قد انتفع 
بالعني املدة التي ت�سملها الدفعة املقدمة اأيًا 

كانت هذه املدة ق�سرية اأو ط�يلة«)9(.
وج���اء يف ق����رارات الهيئة ال�سرعية   -4
تك�ن  اأن  »ينبغي   :304/1 للبنك الأه��ل��ي 

الدفعة الأوىل داخلة يف الت�سفية«.

المسألة الثالثة
دفع الأجرة يف فرتة ال�شيانة

جاء يف كتاب ال�ستكتاب: »يتعر�ص حمل عقد 
الإجارة، �س�اء اأكان يف املعدات اأم الطائرات 
اأم املنازل، للحاجة اإىل ال�سيانة، وخالل هذه 
الفرتة تت�قف املنافع، وملا كانت الأجرة هي 
املنافع ف��اإن امل�ؤجر ل ي�ستحق اأج��رة  مقابل 
النقدية  اإل اأن ا�ستمرار التدفقات  عنها. 
)ل�سيما اإذا  انقطاع  ب�س�رة منتظمة وبغري 
اأم��ر يف غاية  كان انقطاعًا ل ميكن ت�قعه( 
الأهمية بالن�سبة للبن�ك، وبدون هذا النتظام 
فهل  تك�ن عملية الت�سكيك عالية املخاطر. 
دفع  يج�ز اإل���زام امل�ستاأجر بال�ستمرار يف 
انقطاع حتى  الأج��رة ب�س�رة م�ستمرة بغري 

خالل فرتات ال�سيانة؟)10(.

يجوز أن ينص في عقد 

اإلجارة على أن المبلغ 

المدفوع مقدمًا هو 

دفعة معجلة من األجرة
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اأوًل: حكم اإلزام امل�شتاأجر بدفع اأجرة 
مقابل مدة مل ي�شت�ف منفعتها:

اإن كان هذا الت�قف ب�سبب تعدي امل�ستاأجر، 
اأو ب�سبب ال�سيانة الت�سغيلية ال�اجبة عليه، 
اأو ب�سبب ال�سيانة الأ�سا�سية امل�سروطة عليه 
)كما �سبق يف امل�ساألة الأوىل(، فمن ل�ازم 
امل�ستاأجر يف دفع  ذل��ك وج����ب ا���س��ت��م��رار 

الأجرة، باعتبار اأن هذا الت�قف ب�سببه.
ج����اء يف امل���ع���ي���ار ال�����س��رع��ي ل���الإج���ارة 
»اإذا فاتت املنفعة كليًا اأو  ال��ب��ن��د6/1/5: 
جزئيًا بتعدي امل�ستاأجر مع بقاء العني، فاإنه 
ي�سمن اإعادة املنفعة اأو اإ�سالحها، ول ت�سقط 

الأجرة عن مدة ف�ات املنفعة«.
واأم���ا اإن ك��ان ب���دون ت��ع��دٍّ منه اأو ب�سبب 
ال�سيانة غ��ري ال���اج��ب��ة ع��ل��ي��ه، ف��ال يج�ز 

اإلزامه با�ستمرار دفع الأجرة.
»واإن   :34/8 ق��ال اب��ن ق��دام��ة يف املغني 
�سرط على مكرتي احلمام، اأو غريه، اأن مدة 
تعطيله عليه مل يجز؛ لأنه ل يج�ز اأن ي�ؤجر 

مدة ل ميكن النتفاع يف بع�سها«.
وجاء يف نهاية املحتاج 267/5: »ول� اكرتى 
نح� حمام مدة يعلم عادة تعطلها فيها لنح� 
عمارة، فاإن �سرط احت�ساب مدة التعطيل من 

الإجارة وجهلت ف�سدت«.
اإل اأن بع�ص الجتهادات ال�سرعية راأت 
اإمكان ا�ستمرار امل�ستاأجر يف دف��ع الأج��رة 
لأغرا�ص حما�سبية، مع تع�ي�ص امل�ستاأجر 

عنها يف نهاية عقد الإجارة، ومن ذلك:
ما جاء يف املعيار ال�سرعي لالإجارة   -1
بند 5/1/7: »يف حالة الهالك اجلزئي للعني 
املخل باملنفعة يحق للم�ستاأجر ف�سخ الإجارة، 
ويج�ز اأن يتفقا يف حينه على تعديل الأجرة 
يف حالة الهالك اجلزئي للعني اإذا تخلى 
امل�ستاأجر عن حقه يف ف�سخ العقد، ول ي�ستحق 
امل�ؤجر اأجرة عن مدة الت�قف عن النتفاع اإل 

»بالتفاق مع امل�ستاأجر« مبثلها  اإذا ع��سها 
عقب انتهاء املدة املبينة يف العقد«.

وقالت الهيئة ال�سرعية لبنك البالد:   -2
»لأغرا�ص حما�سبية ميكن اأن ي�ستمر العميل 
فيها  يف دفع الأج��رة عن امل��دة التي تعطلت 
املنفعة، على اأن ت��رد للعميل تلك الأج��رة 
حال ف�سخ العقد، وميكن معاجلتها يف حال 
ال�ستمرار يف العقد مبا يتفق البنك والعميل 

عليه، ومن اخليارات ما ياأتي:
متديد الإج���ارة بقدر تلك امل��دة بال  )اأ( 

ع��ص.
)ب( اختيار عدم متليك العقار مع اإعادة 

اأجرة املدة التي مل ي�ست�ف العميل منفعتها.
)ج( متليك العقار واعتبار تلك الأج��رة 

جزءًا من ثمن التمليك)11(.
على اأن���ه ينبغي اأن ي��ك���ن ه��ذا الت��ف��اق 
يف حينه، ولي�ص م�سروطًا اب��ت��داء يف عقد 
ي��ف�����س��ي اإىل ج��ه��ال��ة م��دة  الإج�������ارة، ل��ئ��ال 
م��ن ���س��روط �سحة العقد،  الإج����ارة، وه��ي 
»ل يج�ز   :34/8 قال ابن قدامة يف املغني 
اأن ي�سرتط اأنه ي�ست�يف بقدرها بعد انق�ساء 
اإىل اأن يك�ن انتهاء مدة  مدته؛ لأن��ه ي���ؤدي 

الإجارة جمه�ًل«.

في حالة الهالك 

الجزئي للعين المخل 

بالمنفعة يحق 

للمستأجر فسخ اإلجارة

مخاطـر  توقـي  طـرق  أيضـاً:  )1(  وينظـر 

ص27-22. امللكيـة، 

)2(  يقـرر هنا أحد آثار فسـخ عقد اإلجارة. 

وينظر: الفتاوى 186/30-187 و257.

)3(  إعـام املوقعـن 337/3. إغاثـة اللهفـان 

املوضعـن  مـن  منقـول  والنـص   .3/2

عيـون  وينظـر:  يسـر.  بتـرف 

املسـتجدات الفقهيـة، للفقيـه املحقـق 

الدكتـور نزيـه كـال حـاد، ص 502، 

.504  ،503

)4(  وقـد تكـون عربونـاً من العميـل، وعند 

جـزءاً  يكـون  اإلجـارة  عقـد  إمضـاء 

معجـًا مـن األجـرة. والـكام يف عقـد 

البـات. اإلجـارة 

 .201  ،195  ،179/4 الصنائـع  )5(  بدائـع 

الـرح الصغـر 12/4. نهايـة املحتـاج 

.74/5 املنتهـى  رشح   .265/5

الشـري  الدكتـور سـعد  بحـث  )6(  ينظـر: 

عـن اإلجـارة املنتهيـة بالتمليك، وبحث 

الشـيخ عبـدهللا بـن منيـع عـن اإليجـار 

مـع الوعـد بالتمليـك مـا له ومـا عليه، 

ونـص تحفظـه عـى قـرار هيئـة كبـار 

لعلاء. ا

)7(  بحـث: حق االنتفـاع العقـاري للدكتور 

يوسـف الشـبييل، أبحاث مؤمتر شـورى 

الخامـس، ص169 و171.

)8(  نشـأت فكرة وضـع جدولن باجتهادات 

مـن بعـض الهيئـات الرعيـة؛ لغـرض 

األجـرة  ارتفـاع  احتـال  معالجـة 

حـال  يف  املثـل  أجـرة  عـن  التمويليـة 

االنفسـاخ، إال أن مارسـات عـدد مـن 

البنـوك ورشكات التمويـل عـى خـاف 

ذلـك، فقـد اسـتغلت فكـرة الجدولـن 

لتغطيـة مخاطـر إعـادة الدفعـة األوىل 

األجـرة  عـى  تزيـد  التـي  املبالـغ  أو 

أجـرة  بتضخيـم  وذلـك  املعتـادة، 

املذكـور. النحـو  عـى  األوىل  الفـرات 

و203   173/2 أعيـان  فتـاوى  )9(  وينظـر: 

الربكـة  حوليـة  وراجـع:  و265/1. 

ص213. العـارشة، 

مخاطـر  توقـي  طـرق  )10(  وينظـر: 

امللكيـة، ص32-33. صكـوك التمويـل 

ص163. اإلسـامية، 

البـاد  لبنـك  الرعيـة  الهيئـة  )11(  قـرار 

الرعـي  والدليـل   ،2013 عـام   )71(

ص81. العقـاري،  للتمويـل 
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	Els488_39_39_بنك الإمارات للطعام
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