الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـة قسنطينة
مديرية الشؤون الدينية واألوقاف
 -المجلس العلمي-

قسنطينة في :

السائل :شركة

خاصة.

الموضــوع :فتــــوى.

السؤال :حكم اإلجيار املنتهي ابلتمليك.
اجلواب :نقول وابهلل التوفيق:
عقد اإلجيار املنتهي ابلتمليك عقد من العقود املستجدة وهلاذا العقد وور متعددة تختل حس الروو ال ي تتممنها
املستأجوة.
كل عقد ،وإن كانت تنتهي مجيعها بتمليك العني
َ
وتتمثل عقد اإلجياار املنتهاي ابلتملياك يف إجاارة املصاان أو العقاارا املبنيا أو اآلال واملعادا علا أساا انتهااء عقاد
املأجوة بناء عل وعد ابلبي يف هنات املدة.
اإلجارة بتمليك األشياء َ
وقد اختل الفقهاء يف حكم هاذا العقد ابلنسب لآلال واملعدا بني حموم له ،وجميز له بروو .
واستند املانعني له إىل عدة أسباب توج فساده أمهها:
 أن اإلجارة تستلزم ملكي املنفع فقط ،وهاذا العقد منص عل املنفع م الاذا م عدم اتماح نوع الصيغالنهائي املنص عليها العقد.
 أن هاذا النوع من العقود تؤدي إىل عقدتن يف عقد عل وجه الغور ،وبيان ذلك أن اآلل املبيع عل شو أتجريهاملدة سب سنوا مثال ال ندري هل تبق بعد هاذه املدة أو أييت شيء تتلفها ،وال ندري هل تبق عل الصفا
الكامل أو خالل هاذه املدة م االستهالك تتغري أووافها وتتمور ،فال ترك أحد يف وجود الغور.
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 و أنه جام بني عقدتن عل عني واحدة غري مستقو عل أحدمها  ،ومها خمتلفان يف احلكم متنافيان فيه . أن هاذا من بيوع اآلجال كأن تقول البائ للمررتي :بعتك سياريت بعد ثالث سنوا أو بعد أرب سنوا  ،فهاذا التصح ألنه بي لريء ال ندري هل تسلم أو ال تسلم ،وإذا سلم هل تبق كامالا أو انقصا.
أما اجمليزون له فقد اعتمدوا عل تكييفه عل أنه بي ابلتقسيط وإن ظهو عل أنه عقد إجيار منتهي
ابلتمليك  ،لكن م هاذا أوجبوا اجتناب كل األوواف غري الروعي ال ي تتناىف م فساد البي ابلتقسيط وهي كثرية.
وقد انته جمم الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتوه اخلامس ابلكوتت من  1إىل  6مجادى األوىل  1409ها10/
إىل  15كانون األول (دتسمرب) 1988م .برأن عقد اإلجيار املنته ابلتمليك ووح جوازه إىل ماتلي:
أوالا :األوىل االكتفاء عن وور اإلجيار املنتهي ابلتمليك ببدائل أخوى منها البدتالن التاليان:
األول :البي ابألقسا م احلصول عل المماان الكافي .
الثاين :عقد إجارة م إعطاء املالك اخليار للمستأجو بعد االنتهاء من وفاء مجي األقسا اإلجيارت
املستحق خالل املدة يف واحد من األمور التالي :
أ -مد مدة اإلجارة أو إهناء عقد اإلجارة ورد العني املأجورة إىل واحبها.
ب -شواء العني املأجورة بسعو السوق عند انتهاء مدة اإلجارة.
وبناء عل ما ذكوان عل الروك اعتماد البدائل املطووح يف قوار اجمللس اإلسالمي املستندة إىل أحباث
علمي لكثري من املختصني  ،وخووجا من احلوج واخلالف.
و هللا تعالى أعلى وأعلم
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