
حلول اإلشكاالت الشرعية في 
مستجدات اإلجارة مع الوعد بالتمليك
�إىل  بالتمليك  �ملنتهية  بالإجارة  �لتمويل  عند  تْعَمد  �لإ�سالمية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من  كثري 
جدول  يف  ثم  �لعني،  قيمة  ن�سف  �أو  ثلث  �إىل  �أحيانًا  ت�سل  مقدمة  بدفعة  �لعميل  مطالبة 
وذلك  تدريجيًا،  تتناق�ص  ثم  �لعقد  بد�ية  يف  وعائدً�(  )�أ�ساًل  �لأج��رة  ت�سخم  �ل�سد�د 
ت�ستوف  مل  �لتي  �لأج��رة  �إرج��اع  وهو  �لإج��ارة،  لعقد  �ل�سرعية  �ملقت�سيات  لأحد  تفاديًا 
حماية  و�سائل  من  و�سيلة  �لطريقة  وه��ذه  �نف�ساخه،  �أو  �لعقد  ف�سخ  ح��ال  يف  منفعتها 

�ملخاطر.
تناول  كما  له،  �لفقهي  و�لتخريج  �ل�سابقة  �حللقة  يف  �ملو�سوع  هذ�  �لكاتب  تناول  وقد 
مل  مدة  مقابل  �أجرة  بدفع  �مل�ستاأجر  �إلز�م  وحكم  �ل�سيانة؛  فرتة  يف  �لأجرة  دفع  م�ساألة 

ي�ستوف منفعتها.
يف  �لأج��رة  حتديد  ربط  �أي  �ملتغرية«،  »�لأج��رة  م�ساألة  �لكاتل  يتناول  �حللقة  هذه  ويف 
�لإجارة �لتمويلية مبوؤ�سر تكلفة �لتمويل، وكذلك م�ساألة �سمان �مل�ستاأجر ل�سركة �لتاأمني، 

وهيكل �لإجارتني، و�أخريً� م�ساألة تعوي�ص �مل�ستاأجر �ملوؤجر.

الحلقة الثالثة واألخيرة

د. خالد بن محمد السياري
الجامعة السعودية اإللكترونية
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المسألة الرابعة: األجرة المتغيرة)1(
�أول: �ملق�سود بامل�ساألة: 

املق�صود هو ربط حتديد الأجرة يف الإجارة 

التمويلية مبوؤ�شر تكلفة التمويل، وذل��ك 

ب�شبب طول فرتة الإجارة، وغالبًا ما يكون 

ذل��ك يف العقارات وال��ط��ائ��رات والأ���ص��ول 

املعمرة التي تطول فيها مدة الإجارة.

ثانيا: تخريج �مل�ساألة:
خ��ّرج بع�ض الفقهاء املعا�صرين هذه 

امل�صاألة على ما جرى خالف الفقهاء فيه 

من رب��ط اأج��رة الأج��ر بطعامه وك�صوته 

ما �شُيدفع لالأجر مقابل ما  باعتبار اأن 

ياأكله ويلب�صه غر معلوم حني عقد الإجارة 

اإل اأن���ه ق��د رب���ط مب��ع��ي��ار من�شبط وه��و 

.
)2(

العرف

قال ابن ر�شد يف بداية املجتهد 227/2: 

»و�صبب اخلالف: اعتبار اجلهل الواقع يف 

هذه الأ�شياء هل هو من الغرر املعفو عنه، 

املنهي عنه، ومن هذا الباب اختالفهم  اأو 

يف ا�صتئجار الأج���ر بطعامه وك�صوته، 

وكذلك الظئر، فمنع ال�صافعي ذلك على 

الإطالق، واأجاز ذلك مالك على الإطالق، 

اأعني يف كل اأجري، واأجاز ذلك اأبو حنيفة 

و�صبب اخل��الف: هل هي  يف الظئر فقط. 

اإجارة جمهولة اأم لي�صت جمهولة«.

وقد اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على 

قولني:

�جل���و�ز؛ وه��و مذهب  �ل��ق��ول �لأول: 
. وم�صتنده:

)4(

 واحلنابلة
)3(

املالكية

مو�صى اآج��ر نف�صه ثماين  »اإن  حديث   -

�شنني اأو ع�صرًا، على عفة فرجه، وطعام 

.
)5(

بطنه«

ومل��ا روي ع��ن اأب���ي بكر وع��م��ر واأب��ي   -

اأنهم ا�صتاأجروا  مو�صى ر�شي اهلل عنهم: 

الأجراء بطعامهم وك�صوتهم، ومل يظهر له 

.
)6(

نكر فكان كالإجماع

اأجرت نف�صي على  واأثر اأبي هريرة:   -3

.
)7(

طعام بطني، وعقبة رجلي

وال��ق��ي��ا���ض على ال��ظ��ئ��ر، وق��د ثبتت   -4

)وعلى املولود له  بالن�ض يف قوله تعاىل 

رزُقهن وك�صوُتهن باملعروف(.

ال���ق���ول ال����ث����اين: امل���ن���ع؛ وه����و م��ذه��ب 

؛ لأن ذلك يختلف 
)9(

، وال�صافعية
)8(

احلنفية

اختالفا كثرا فيكون جمهول، والأجر من 

�صرطه اأن يكون معلومًا.

ثالثًا : حكم �مل�ساألة:
وتبعًا لذلك اختلف الفقهاء املعا�صرون 

يف الأجرة املتغرة على قولني:

�لقول �لأول: �جلو�ز:
وبهذا �صدر قرار جممع الفقه الإ�شالمي 

ال���دويل، وق���رار املجمع الفقهي برابطة 

ال��ع��امل الإ���ص��الم��ي، وامل��ع��اي��ر ال�صرعية، 

ال�صرعية على هذا القول،  وعامة الهيئات 

مع مراعاة ما  واأكرث الفقهاء املعا�صرين. 

ياأتي:

1- اأن تكون الأجرة معلومة املقدار عند 

بدء كل فرتة.

2- اأن يكون للموؤ�صر حد اأعلى وحد اأدنى.

�ملنع :واأب���رز اأن�صار  �لقول �لثاين: 
هذا القول: ال�صيخ حممد املختار ال�صالمي 

 ،
)11(

، والدكتور نزيه حماد
)10(

-رحمه اهلل)

من  وع��دد   ،
)12(

منيع بن  عبداهلل  وال�صيخ 

.
)13(

املعا�صرين

وم�ستند هذ� �لقول: ما يف هذا الإجراء 
من انتفاء العلم بالأجرة، واجلهالة والغرر 

املف�صدين للعقد.

قال ال�صيخ ابن منيع: »ل اأعرف اأحدًا من 

اأهل العلم، ممن يعتد بعلمه، قال بجواز 

تغر الأجرة وفق تقلب الأ�شواق بعد اإبرام 

.
)14(

العقود«

وقال الدكتور نزيه حماد: »هذه ال�صورة 

امل�صتجدة من الإجارة فا�شدة حمظورة يف 

النظر الفقهي، وكل ما �صدر يف جوازها 

من مقولت وتعليالت،ل ميت اإىل ال�صواب 

.
)15(

ب�صبب ول ن�صب

المستأجر  الخامسة: ضمان  المسألة 
لشركة التأمين

لهذه امل�صاألة �صور منها:

�ل�سورة �لأوىل:
اأن يتحمل امل��وؤج��ر تبعة ه��الك العني، ثم 

يوؤمن عليها لدى �صركة التاأمني، ثم تو�صع 

�شوابط لإخفاق �صركة التاأمني ت��وؤول اإىل 

ت�صمني امل�����ص��ت��اأج��ر بنقل ت��ب��ع��ات امللكية 

الأخ���رى اإىل امل�صتاأجر، اأو ي�صرتط على 

امل�صتاأجر ما يتعذر اأو يعجز عن تنفيذه 

)ب�صفته وكياًل عن امل��وؤج��ر يف  وتطبيقه 

�صيانة وت��اأم��ني ال��ع��ني امل���وؤج���رة( وذل��ك 

لغر�ض حتميله �صمان العني اأو الفرق بني 

تعوي�ض التاأمني

واملتبقي من اأق�صاط الأجرة، وكثرًا 

إن شَرط المؤجر على 

المستأجر ضمان العين 

فالشرط فاسد ألنه 

ينافي مقتضى العقد
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ما يتكرر هذا ال�صرط يف �صكوك الإجارة، 

وهو اأن ي�صمن عقد وكالة اخلدمات التي 

توكيل املوؤجر للم�صتاأجر مبتابعة  تت�صمن 

تنفيذ ال�صيانة وال��ت��اأم��ني، بالتعاقد مع 

�صركات م��وؤه��ل��ة، واحل�����ص��ول على تاأمني 

منا�شب، ثم و�صع �صروط يتعذر تطبيقها، 

لتوؤول هذه ال�صروط والقيود اإىل ت�صمني 

امل�صتاأجر ب��دًل عن �صركة التاأمني، ومن 

ه��ذا ال�صدد اأن  الأمثلة التي تكررت يف 

تدفع �صركة التاأمني تعوي�ض ال�صرر اأثناء 

يومًا تاريخ وق��وع ال�صرر، واإن م�شت   30

التاأمني، يعد  ه��ذه امل��دة دون دف��ع �صركة 

تق�صرًا واإهماًل من قبل امل�صتاأجر )وكيل 

اخلدمات( يف اختيار �صركات ذات كفاءة 

 .
)16(

وخربة وعناية

وهذا فيه احتمالن:

اجل�����واز، لعموم  �لح��ت��م��ال �لأول: 
الن�ض »امل�صلمون على �صروطهم«.

املنع، وهو الأظهر  �لحتمال �لثاين: 
عندي؛ لأمور:

اأن ه��ذا م��ن التحايل على حتميل   -1

العميل تلف العني، لأن هذه املدة ل تكفي 

يف اأع��راف �صركات التاأمني لدفع تعوي�ض 

اخلطر الذي حتقق يف املعاملة املذكورة، 

ل�صيما م��ع �صخامة مبالغ التعوي�صات 

امل��ط��ل��وب��ة ك��م��ا يف مت��وي��الت امل�����ص��روع��ات 

والأ�صول ذات القيمة العالية.

ت��خ��ري��ج��ًا ع��ل��ى م��ا ج���اء يف املعيار   -2

ال�صرعي ب�صاأن �صمان مدير ال�صتثمار، 

البند 6/3 »ل يجوز اأن ي�صرتط على مدير 

ال�صتثمار ما ل ميكن تنفيذه عادة لغر�ض 

حتميله ال�صمان«.

�ل�سورة �لثانية: اأن يوقع املوؤجر مع 
امل�صتاأجر عقد وك��ال��ة خ��دم��ات، للتعاقد 

ومتابعة تنفيذ �صيانة العني الأ�شا�شية 

كفالته ل�صركة  والتاأمني، ثم ي�صرتط عليه 

ال�صيانة و�صركة التاأمني، وقد راأت بع�ض 

الهيئات ال�صرعية جواز ت�صمني امل�صتاأجر 

يف عقد وكالة اخلدمات باأن ي�صمن �صركة 

التاأمني وال�صيانة يف اأداء التزاماتها، 

وذل����ك ا���ص��ت��ن��ادًا اإىل رواي����ة يف مذهب 

احلنابلة نقلها ابن قدامة؛ جاء يف املغني 

»اإن �شرط املوؤجر على امل�صتاأجر   :114/8

فال�صرط فا�شد لأن��ه ينايف  �صمان العني، 

مقت�صى العقد ... ولأن ما ل يجب �صمانه ل 

ي�صّره ال�صرط م�صمونًا، وما يجب �صمانه 

ل ينتفي �صمانه ب�صرط نفيه. وعن اأحمد 

»امل�صلمون على  اأن��ه �صئل عن ذلك فقال: 

وه��ذا ي��دل على نفي ال�صمان  �صروطهم. 

ب�صرطه ووجوبه ب�صرطه«.

والذي يظهر يل املنع؛ لأن يف ذلك حتايل 

على حتميل امل�صتاأجر تلف العني، وهذا هو 

الفارق املوؤثر كما �صبق بني البيع والإجارة، 

ولي�ض للموؤجر التحلل منه.

المسألة السادسة: هيكل اإلجارتين
�أول: �سورة هذه �لهيكلة:

تنت�صر هذه ال�صيغة يف البنوك الإ�شالمية 

:
)17(

املاليزية، ولها �صور؛ منها

اأن ي��ك��ون ال��ع��م��ي��ل م��ال��ك��ًا للعقار،   -1

في�صتاأجره البنك من العميل باأجرة حاّلة، 

ثم يوؤجره البنك للعميل باأكرث منها موؤجاًل 

للمدة نف�صها.

الذي عليه عامة الفقهاء 

المعاصرين هو تحريم 

عكس العينة،كالعينة 

نفسها ومن ذلك العينة 

اإليجارية
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اأن يكون العميل غر مالك للعقار،   -2

في�صرتي العميل العقار بنف�شه من مالكه، 

بعد  اإمهاله ل�صداد الثمن، ثم  ويطلب منه 

متلك العميل للعقار، ي�صتاأجره البنك منه 

باأجرة حالة )ت�صاوي ثمن العقار( ليتمكن 

العميل من الوفاء بثمن العقار ملالكه )من 

الأجرة احلالة(، ثم بعد ذلك يوؤجره البنك 

للعميل باأكرث منها موؤجاًل للمدة نف�صها.

للعقار،  مالك  غر  العميل  يكون  اأن   -3

في�صرتي العميل العقار بنف�صخ من مالكه، 

معاملة  ح�صيلة  م��ن  ملالكه  ثمنه  وي�صدد 

بعد  ثم  البنك،  مع  العميل  يجريها  ت��ورق 

من  البنك  ي�صتاأجره  للعقار  العميل  متلك 

العميل باأجرة حالة )ت�صاوي دين التورق( 

فتتم املقا�صة بينهما، ثم بعد ذلك يوؤجره 

للمدة  م��وؤج��اًل  منها  باأكرث  للعميل  البنك 

نف�صها.

ثانيًا :�لغر�ص من هذه �لهيكلة:
.

)18(

لهذه الهيكلة عدة اأغرا�ض منها

جت��اوز منع الإج����راءات احلكومية   -1

التي متنع ت�صجيل الأ�صول ال�صيادية لطرف 

ثالث.

2- جتاوز الإج��راءات القانونية املطولة 

وتكاليف الت�صجيل والتوثيق وال�صريبة، 

لأن متلك البنك له ثم تاأجره للعميل ثم 

متليكه اإياه، يعني اخل�صوع لتلك الإجراءات 

مرتني.

تفادي خماطر ال�صيانة الأ�شا�شية   -3

)الهيكلية(.

ثالثًا: حكم هذه �لهيكلة:
)�إجارة �لعني  هذه الهيكلة قائمة على 

مل��وؤج��ره��ا(، وت����رد ه���ذه ال�����ص��ورة حتت 
حكم اإج��ارة العني املوؤجرة) الإي��ج��ار من 

اأن امل�صتاأجر هنا يوؤجرها  الباطن(، اإل 

للموؤجر نف�صه، واأك��رث الفقهاء على تقييد 

هذه امل�صاألة؛ باأل تكون ِعينة اإيجارية، اأو 

ال�صافعية فلم اأر  عينة يف الإج���ارة، ع��دا 

لهم تفريقًا باجلواز؛ ولعل من�صاأ ذلك اأ�صل 

قولهم يف الِعينة.

56/5: »للم�صتاأجر  جاء يف الدر املختار 

وقبله  ��ر بعد قب�صه، قيل:  اأن يوؤجر امل��وؤجَّ

م��ن غ��ر م��وؤج��ره. واأم���ا م��ن م��وؤج��ره؛ فال 

وق��ال يف رد  متليك امل��ال��ك«.  يجوز للزوم 

»من غر موؤجره؛ �شواء  املحتار حم�صيًا: 

اأكان موؤجره مالكًا اأو م�صتاأجرًا من املالك؛ 

كما يفيده التعليل الآتي؛ لأن امل�صتاأجر من 

املالك؛ مالك للمنفعة«.

ويف اجلوهرة النرة 329/3: »واإذا اأجر 

امل�صتاأجر الدار اأو الأر�ض ممن اآجره، اإن 

كان قبل القب�ض مل يجز اإجماعًا، وكذا بعد 

القب�ض عندنا، خالفًا لل�صافعي«.

 :268/1 وج���اء يف املو�صوعة الفقهية 

اللجنة اأن اإب��اح��ة اإي��ج��ار امل�صتاأجر  »ت��رى 

للموؤجر نف�ض العني امل�صتاأجرة يف اأك��رث 

ال�صور؛ ت�صبه بيع العينة املنهي عنه، ولعل 

هذا ما دعا احلنفية اإىل منع ذلك«.

وتعليل احلنفية قد يحتمل العينة كما 

جاء يف تقرير جلنة املو�صوعة، وقد يحتمل 

غر ذلك؛ لأن املنع عندهم مطلق يف جميع 

ال�صور.

اأم��ا املالكية واحلنابلة فقد اأج���ازوا اأن 

يوؤجر امل�صتاأجر املالك ولو بزيادة؛ على األ 

يكون حيلة على العينة:

 :9/4 ج��اء يف ال�صرح الكبر للدردير 

»وج��از ا�صتئجار املالك امل��وؤج��ر ل��داره اأو 

دابته مثاًل منه، اأي من امل�صتاأجر؛ اإل لتهمة 

منفعة؛ كاإيجاره بع�صرة لأجل،  �صلف جر 

وا�صتئجارها بثمانية نقدًا«.

ويف الإن�صاف 340/14: »الذي ينبغي اأن 

تقيد هذه امل�صاألة فيما اإذا اأجرها ملوؤجرها، 

؛ مل 
)19(

مبا اإذا مل يكن حيلة. فاإن كان حيلة

يجز ق��وًل واح��دًا، ولعله م��راد الأ�صحاب، 

وهي �شبيهة مب�صاألة العينة وعك�صها«.

»فت�صح من  ويف �شرح امل��ن��ت��ه��ى31/4: 

م�صتاأجر حتى ملوؤجرها ولو بزيادة؛ ما مل 

تكن حيلة كعينة؛ ب��اأن ا�صتاأجرها باأجرة 

نقدًا، ثم اأجرها باأكرث منه موؤجاًل؛  حالة 

فال ي�شح ح�صمًا ملادة ربا الن�صيئة«.

فالذي يظهر اأن هذه الهيكلة من قبيل 

عك�ض العينة، واإمنا قد جرى التعامل بها 

لدى البنوك الإ�شالمية املاليزية بناء على 

ما عليه العمل عندهم بجواز بيوع العينة، 

ب��ن��اء على فهم اللجان ال�صرعية هناك 

ملذهب ال�صافعية يف ذلك.

والذي عليه عامة الفقهاء املعا�صرين هو 

حترمي عك�ض العينة، كالعينة نف�صها، ومن 

ذلك العينة الإيجارية، وباملنع �صدر املعيار 

»يجوز   :4/3 ال�صرعي ل��الإج��ارة يف البند 

ملالكها نف�صه  للم�صتاأجر اإج��ارة العني 

األجرة تجب بالعقد 

وتستحق باستيفاء 

 المنفعة أو بالتمكين 

من استيفائها ال بمجرد 

توقيع العقد
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يف م��دة الإج���ارة الأوىل باأقل من الأج��رة 

اأو باأكرث منها اإذا كانت  الأوىل اأو مبثلها 

الأجرتان معجلتني. ول يجوز ذلك اإذا كان 

يرتتب عليها عقد عينة: بتغير يف الأجرة 

تقع الإج��ارة الأوىل  الأج��ل، مثل اأن  اأو يف 

مبائة حالة ثم يوؤجرها امل�صتاأجر اإىل نف�ض 

وع�صرة موؤجلة، اأو اأن تقع  امل��وؤج��ر مبائة 

وع�صرة موؤجلة ثم  الإج���ارة الأوىل مبائة 

تقع الإجارة الثانية مبائة نقدًا، اأو اأن تكون 

الأجرة يف الإجارتني واحدة، غر اأنها يف 

الأوىل موؤجلة ب�صهر، ويف الثانية ب�صهرين«.

المسألة السابعة: تعويض المستأجر 
المؤجر

�أوًل: �سورة �مل�ساألة:
»اأن العقد يف  ج��اء يف كتاب ال�صتكتاب: 

اإل اأن اأنظمة البنوك  ظاهره عقد اإج��ارة، 

واإج��راءات��ه��ا املحا�صبية تتعامل م��ع مبلغ 

الكلية كدين ثابت يف ذمة العميل   الأج��رة 

)ولي�ض دي��ن��ًا غ��ر م�صتقر ل ي�صتحق اإل 

ولذلك قد حت�صل من  با�صتيفاء املنفعة( 

�صند لأمر مقابل الأجرة، ولو  العميل على 

هلك الأ�صل ودفعت �صركة التاأمني مبلغًا 

يقّل عن املبلغ املتبقي من الأج��رة الكلية 

رج���ع ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ال��ع��م��ي��ل ل��دف��ع ال��ف��رق 

بينهما، اإذا اإن الأجرة الكلية تعد دينًا يف 

ذمة العميل. فهل ملثل هذه الإجراءات وجه 

.
)20(

من القبول ال�صرعي؟«

ثانيا: حكم �مل�ساألة:
ذه��ب ع��ام��ة الفقهاء اإىل اأن الأج���رة 

جتب بالعقد )فتثبت يف ذمة امل�صتاأجر(، 

وت�صتحق با�صتيفاء املنفعة اأو بالتمكني من 

ا�صتيفائها ل مبجرد توقيع العقد )فيملك 

امل��وؤج��ر حينئذ املطالبة ب��ه��ا(، وت�صتقر 

مب�شي املدة.

ول م��ان��ع م���ن ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��ام��ل ب��اأخ��ذ 

�شند لأم��ر من امل�صتاأجر مبا ي�صاوي دين 

الأج���رة، اإل اأن��ه ل ي�صتويف منه اإل بقدر 

للممول يف ذم��ة العميل  ال��دي��ن امل�صتحق 

)امل�صتاأجر( وال��ذي يكون مقابل املنفعة 

التي مت ا�صتيفاوؤها.

ول يجوز مطالبة العميل بدين الأج��رة 

املتبقي بعد تلف العني، ف��اإن ذل��ك يجعل 

�صوريًا، اإذ ل ف��رق حينئذ  عقد الإج���ارة 

الإيجار التمويلي وعقد القر�ض  بني عقد 

بفائدة.

ويف ب��ع�����ض ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ق��د الإي���ج���ار 

التمويلي يجري هذا التعوي�ض على �صورة 

امل�صتاأجر ب�����ص��راء العني  ���ص��رط ب��ال��ت��زام 

الهالك باملتبقي من اأق�صاط  املوؤجرة عند 

حتلل  الأج���رة، وه��ذا ال�صرط يف�شي اإىل 

املوؤجر من تبعات امللكية عند التلف، و�صبق 

تكرار منعه. جاء يف املعيار ال�صرعي ب�صاأن 

»ل يجوز اأن   :6/1/5 اإعادة ال�صراء البند 

يلزم الواعد بتنفيذ الوعد يف حال التلف 

الكلي للعني املوعود ببيعها اأو ب�صرائها«.

فال يجوز مطالبة 

العميل بدين األجرة 

المتبقي بعد تلف 

العين ألن ذلك يجعل 

العقد صوريًا

)1(  جـاء يف كتـاب االسـتكتاب أن مـا أجازه 

مـن  الـدويل  اإلسـامي  الفقـه  مجمـع 

األجـرة املتغـرة مغايـر ملـا يف تطبيقات 

ومل  اإلسـامية،  املاليـة  املؤسسـات 

يظهـر يل ذلـك، فاكتفيـت ببحـث أصل 

املسـألة.

)2( ملتقى املرابحة بربح متغر، ص45.

)3( بداية املجتهد 227/2.

 ،42/9 القنـاع  كشـاف   ،68/8 )4(  املغنـي 

وابـن  تيميـة  كابـن  الحنابلـة  وبعـض 

اسـتئجار  ذلـك يف  يـرى جـواز  القيـم، 

.46/9 القنـاع  كشـاف  بعلفهـا،  الدابـة 

)5( أخرجه ابن ماجة 2444 وغره.

القنـاع  كشـاف  و69،   68/8 )6(  املغنـي 

.42 /9

)7( أخرجه ابن ماجة 2445 وغره.

واسـتثنى   ،193/4 الصنائـع  بدائـع    )8(

استحسـاناً  )املرضـع(  الظـر  الحنفيـة 

. للنـص

)9( تحفة املحتاج 127/6 و130.

الثامنـة  الربكـة  نـدوة  )10(  أبحـاث 

ص11. والعـرون، 

)11( كيفية تحديد األجور، ص167.

االقتصـاد  يف  وفتـاوى  )12(  بحـوث 

و336،  و335  و326  اإلسـامي325/4 

بربـح  املرابحـة  ملتقـى  ومناقشـات 

و228. ص202  متغـر، 

)13(  األبحـاث املقدمـة إىل مجلـس مجمـع 

دورتيـه  يف  الـدويل  اإلسـامي  الفقـه 

واألبحـاث  عـرة،  والثانيـة  الثامنـة 

املقدمـة إىل مجلـس املجمـع الفقهـي 

دورتـه  يف  اإلسـامي  العـامل  برابطـة 

والعريـن. الثانيـة 

)14(  بحوث وفتاوى يف االقتصاد اإلسـامي، 

.336/4

)15( كيفية تحديد األجور، ص167.

)16(  صكـوك التمويـل اإلسـامية، ص151، 

طـرق توقـي مخاطـر امللكيـة، ص34 

و35.

طـرق  و72،  ص70  السـابق،  )17(  املرجـع 

ص21-20. امللكيـة،  مخاطـر  توقـي 

طـرق  و157،  ص72  املرجـع،  )18(  نفـس 

ص20. امللكيـة،  مخاطـر  توقـي 

)19(  عبـارة »فـإن كان حيلـة« مـن طبعـة 

الفقـي، وسـقطت مـن طبعـة الـريك.

)20(  طـرق توقـي مخاطـر امللكيـة، ص25 

و37. و36 

 المــراجـع
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	Els489_08_11_تقرير
	Els489_12-17_حوار 
	Els489_18_23_2دراسة-البحث-في-الاقتصاد-الإسلامي-دنيا
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