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ملخص البحث
الصي�غ الفقهي�ة املسماة حتتاج إىل دراس�ة ش�املة ووافية إليض�اح صورهتا ب�كل جوانبها

لذلك يس�عى هذا البحث إىل الكش�ف الفقهي عن صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف الرتاث

الفقهي اإلسلامي الس�تخراج اإلحكام والضوابط اخلاصة به واملس�ائل الفقهية اهلامة يف هذه
الصيغ�ة وتبويبه�ا الفقهي لكي يس�هل اس�تيعاب ه�ذه الصيغة وق�د تطرق البح�ث إىل مفهوم
اإلج�ارة املوصوف�ة يف الذمة ومرشوعيته�ا وأنواعها األج�رة أو منفعة العين أو منفعة اآلدمي

املوصوف�ة يف الذم�ة ومواطن اخللاف الفقهي فيها ومالحظ�ات فقهية حتليلي�ة هامة تؤدي إىل
حتسين عرض اخلالف الفقهي وخاصة مايتعلق بمس�ألة تعجيل األج�رة والتوصل من خالل

دراس�ته إىل نتائج س�ليمة وع�رض املقارنات بين صيغة اإلج�ارة املوصوفة يف الذم�ة والصيغ
الفقهية املسماة األخرى مثل اإلجارة املعينة واالس�تصناع واجلعال�ة والواقع أن صيغة اإلجارة
املوصوفة يف الذمة ذات خصوصية هامة بسبب طبيعتها التي تضمن صيغة السلم واإلجارة مع ًا

وه�ذه اخلصوصية منحتها الكثري من الغموض يف فه�م أحكامها وحاالهتا وهذا اجلهد الفقهي
هدف�ه التمهيد الس�تثامر الصيغ�ة يف تطبيقات الصناعة املالية اإلسلامية  ،ومن ثم استكش�اف

اخلصائ�ص التمويلية للصيغة يف ض�وء مآتم التوصل إليه يف الدراس�ة الفقهية للصيغة وكذلك

عرض تطبيقات الصيغة يف متويل إجارة اخلدمات مثل متويل العالج ومتويل التعليم والتدريب
والس�ياحة والس�فر ومن ث�م عرض أهم الفتاوى والق�رارات ذات الصلة باإلج�ارة املوصوفة

يف الذم�ة ويف ختام البحث وضع�ت جمموعة من التوصيات املطلوبة إلث�راء املعرفة وتطويرها
بخصوص هذه الصيغة وملحق ًا بالبحث نموذج لعقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة املطبق يف بيت

التمويل العريب يف لبنان .

***
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املقدمــــة
بسم اهلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعــد ، ، ،
من�ذ أكثر من ثالث�ة عقود والصناعة املالية اإلسلامية وضعت من أهدافها اإلستراتيجية

البح�ث يف التراث الفقه�ي الس�تخراج الصيغ املالي�ة والتعرف على ضوابطه�ا وخصائصها
التمويلية واستخداماهتا ليتم استثامر ذلك يف تطوير املنتجات املالية املعارصة لتتوافق مع الرؤية
واألهداف اإلسلامية  ،وه�ذه املهمة بحد ذاهتا تعترب ش�اقة كوهنا تتطلب معرف�ة فقهية ومالية

باإلضافة إلدراك الواقع التطبيقي للمنتجات املالية  ،ويس�عى هذا البحث إىل الكش�ف الفقهي

واملايل عن صيغة هامة حتدث عنها الفقهاء قدي ًام واستفادت منها املرصفية اإلسالمية يف كثري من

تطبيقاهتا  ،وهي صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة وقد توسع البحث كثري ًا يف اجلوانب الفقهية

هب�دف تكوين البناء الس�ليم والرؤية الش�املة للصيغة الس�تثامرها بش�كل جي�د يف التطبيقات
املرصفي�ة وهو ب�رأي الباحث جهد ابتدائي رضوري جيب أن تس�عى كل البحوث التطويرية يف

الصناعة املالية اإلسالمية لبذله .

ويركز البحث أكثر عىل تطبيقات هذه الصيغة يف متويل إجارة اخلدمات كام هو مطلوب يف

استكتاب هيئة الفتوى بحكومة ديب فلهم الشكر املوصول عىل ثقتهم وحسن ظنهم يب  ،فاسأل
اهلل تعاىل أن يوفقني يف مهمتي هذه وان يقبل تواضعهم هذا اجلهد البسيط

والنتيج�ة يف النهاي�ة تقع على عاتق الباحث فما كان صواب ًا فمن اهلل وح�ده وما كان خطأ

فمني ومن الشيطان وأستغفر اهلل من كل زلل ،واحلمد اهلل رب العاملني.
***
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املبحث األول
اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف الفقه اإلسالمي
 تعريف اإلجارة املوصوفة يف الذمة:اإلجارة املوصوفة يف الذمة هو عقد مسمى بالفقه اإلسالمي يشتمل عىل معنيني من معاين

العق�ود املسماة بالفقه اإلسلامي مها عقد الس�لم وعقد اإلج�ارة  ،أي إنه يمك�ن تعريف عقد
اإلجارة املوصوف بالذمة بأنه « بيع منافع مس�تقبلية بثمن حال » أو هي «س�لم يف املنافع » سواء

كان�ت مناف�ع أعي�ان أو منافع أعامل  ،أو هي «إج�ارة الذمة « ألن املنفعة املس�توفاة متعلقة بذمة
املؤجر وليس�ت متعينة  ،أو اإلجارة الواردة على منفعة مضمونة ألن املنفعة فيها يضمن املؤجر

تقديمه�ا يف كل احلاالت وه�ي متعلقة بذمته ويطلق عليها باللغ�ة اإلنجليزية ،Ijara forward

جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية يف باب إجارة الذمة:

قس�م مجه�ور الفقهاء اإلجارة باعتب�ار حمل تعلق احلق يف املنفعة املعقود عليها إىل قس�مني:

إجارة واردة عىل العني ،وإجارة واردة عىل الذمة.

أ  -فاإلج�ارة ال�واردة عىل العني :يكون احلق يف املنفعة املعق�ود عليها متعلقا بنفس العني،

كام إذا اس�تأجر ش�خص دارا أو أرضا أو سيارة معينة ،أو استأجر شخصا بعينه خلياطة ثوب أو
بن�اء حائ�ط ،ونح�و ذلك ،وه�ذا النوع من اإلجارة ال خلاف بني الفقهاء يف أنه ال يشترط فيه

قب�ض األجرة يف املجلس لصحة العق�د أو لزومه أو انتقال ملكية املنافع فيه  ،وذلك ألن إجارة

العين كبيعه�ا  -إذ اإلجارة بيع للمنفعة يف مقابل�ة عوض معلوم  -وبيع العني يصح بثمن حال
ومؤجل ،فكذلك اإلجارة .

ب  -أم�ا اإلج�ارة ال�واردة عىل الذمة :فيك�ون احلق يف املنفع�ة املعقود عليه�ا متعلقا بذمة

املؤجر  ،كام إذا اس�تأجر دابة موصوفة للركوب أو احلمل بأن قال :اس�تأجرت منك دابة صفتها
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كذا لتحملني إىل موضع كذا  ،أو قال :ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء جدار صفته كذا،

فقبل املؤجر .

 مرشوعية اإلجارة املوصوفة يف الذمة:اختلف الفقهاء يف مرشوعية اإلجارة املوصوفة يف الذمة فذهب احلنفية إىل منع إجارة منافع

األعيان املوصوفة يف الذمة ،واشرتطوا أن تكون العني املؤجرة معينة.

وذهب مجهور الفقهاء من املالكية والش�افعية واحلنابلة إىل جواز إجارة العني املوصوفة يف

الذمة وعدوها من باب السلم يف املنافع.

لذل�ك فمرشوعية اإلجارة املوصوفة يف الذمة مس�تمدة م�ن مرشوعية عقد اإلجارة وعقد

السلم.

 أنواع اإلجارة املوصوفة بالذمة: -1اإلجارة التي يكون الثمن فيها موصوف ًا يف الذمة:
حيث إن األجرة التي ترتتب عىل املستأجر إما أن تكون معينة حمددة مرئية أثناء العقد وإما

أن تك�ون مق�ررة بالوصف وهن�ا اليلغى بتلف ما قد عينه األجري أو املكري لنفس�ه من األجرة

التي ضبطها موصوفة يف ذمة املس�تأجر أو املكرتي كام ال يلغى العقد بظهور عيب فيه ،والفرق
بين اإلج�ارة املعينة واملوصوف�ة يف الذمة هنا أن تل�ف الثمن املعني املرئي أو ظه�ور عيب فيه ،
ينط�وي على خمالفة للرشط الذي التزم به الطرفان أما تل�ف الثمن أو األجر املوصوف يف الذمة
فلي�س في�ه ما خيالف الرشط املتفق عليه  ،إذ الرشط هنا ليس متعلق ًا يف هذه احلالة بعني ماحدده

 راج�ع :رشح منته�ى اإلرادات للبهويت وجواهر العقود والرشوط للمنهاجي ،وهي أش�هر املراجع التي
حتدثت عن اإلجارة املوصوفة يف الذمة .
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املشتري أو املس�تأجر للبائ�ع أو األجري إبرا ًء لذمت�ه وإنام هو متعلق باجلن�س الثابت يف ذمة كل
منهام .

 -2اإلجارة التي يكون العمل فيها موصوف ًا يف الذمة:
واإلجارة الواردة عىل العمل هلا حالتان األوىل أن يتعلق العقد بالشخص ذاته  ،كأن يقول

له :اس�تأجرتك لتفعل كذا  ،واحلالة الثانية وهي أن يتعلق العقد بذمة الش�خص املس�تأجر مثل

ألزم�ت ذمتك أو أس�لمت إليك هذه الدراه�م يف خياطة هذا  ،وهنا عق�د اإلجارة ال يتعلق

بش�خص األجري أو املس�تأجر  ،وال ينحرص القيام بالعمل املطلوب منه يف شخصه هو بل يتعلق
العقد حينئذ بذمته  ،فله أن يامرس العمل املطلوب بنفس�ه  ،وله إن ش�اء أن يس�تأجر له من يراه

أه ً
ال إلنجازه أو أن يوكله بذلك .

 -3اإلجارة التي تكون فيها العني موصوفة يف الذمة:
واستئجار العني املتمثلة يف يشء ما كالدواب والسيارات والسفن فقد درج كثري من الفقهاء

عىل تسمية العقد املتعلق باستئجارها كراء وهنا العقد إما أن يقع عىل عني خمصصة مرئية  ،وإما
أن يق�ع على يشء موصوف يف الذم�ة  ،وهي كقول املؤجر للمس�تأجر جعل�ت لك منفعتها

(أي العني املوصوفة بالذمة ) س�نة بكذا  ،وإذا كانت دابة مث ً
ال جيب ذكر جنس الدابة الختالف

الغرض هبا رسعة وبطئ ًا .

 البوطي  ،حممد سعيد  ،اإلجارة املوصوفة يف الذمة  ،بحث مقدم اىل مؤمتر العمل املايل واملرصيف اإلسالمي
يف البحرين  ، 2007 ،ص . 3

 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ( ،)259/24وانظر أيض ًا بحث الدكتور حممد سعيد البوطي  ،ص . 4
 البوطي  ،حممد سعيد  ،مرجع سابق  ،ص . 6

 البوطي  ،حممد سعيد  ،مرجع سابق  ،ص . 11
 أسنى املطالب . )161/12( ،
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 -أحكام اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف الفقه اإلسالمي:

الشرط الع�ام املكون لضواب�ط وأحكام عق�د اإلجارة املوصوف�ة يف الذمة هو اس�تقصاء

صفات سلم يف موصوفة يف الذمة أي االلتزام الكامل برشوط وضوابط عقد السلم الن اإلجارة

املوصوفة بالذمة هي سلم يف املنافع كام تقدم بيانه جاء يف منتهى اإلرادات:

( ورشط اس�تقصاء صف�ات س�لم يف موصوف�ة بذم�ة ) ؛ الختالف األغ�راض باختالف

الصف�ات ف�إن مل توصف بام يضبطها أدى إىل التنازع فإن اس�تقصيت صفات الس�لم كان أقطع

للنزاع وأبعد من الغرر ،وفيام ييل األحكام العامة لإلجارة املوصوفة بالذمة:

 األحكام العامة لإلجارة املوصوفة بالذمة: - 1الجيوز تأجيل األجرة وال االستبدال عنها وال احلوالة هبا وال عليها وال اإلبراء.
بل جيب التس�ليم يف املجلس كراس مال الس�لم  ،ألنه س�لم يف املنافع  ،فإن كانت األجرة

مش�اهدة غري معلومة القدر فعىل القولني يف رأس مال الس�لم ،وقال ابن رش�د « :ومن رشط

إج�ارة الذم�ة أن يعجل النقد عند مال�ك  ،ليخرج من الدين بالدين »  ،لكن الفقه الش�افعي

واحلنبيل فصل يف بيان ذلك  ،بني أن تقع اإلجارة املوصوفة يف الذمة بلفظ السلم  ،مثل أسلمتك
مبلغ كذا يف منفعة دار صفتها كذا وكذا  ،أو يف منفعة عامل ( بناء ) صفته كذا  ،لبناء حائط مث ً
ال

وقبل املؤجر ففي هذه احلالة جيب تعجيل قبضه األجرة يف جملس العقد  ،لئ ً
ال يصري دين ًا بدين ،
أما إن مل تكن بلفظ السلم وال السلف مثل « ألزمت ذمته كذا  ،فإنه الجيب يف هذه احلالة تعجيل

 رشح منتهى اإلرادات  -فصل اإلجارة رضبان  -اجلزء الثاين  -صفحة . 252
 أسنى املطالب  -فصل إجارة الذمة  -اجلزء الثاين .
 بداية املجتهد.182 / 2 :
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قبض األجرة  ،ومس�ألة تعجيل األجرة عموم ًا مس�ألة خالفية وسوف يأيت تفصيل ذلك فيام

ييل ألمهية املوضوع:

 اخلالف الفقهي يف تعجيل األجرة:إن القائلني بجواز إجارة الذمة اختلفوا يف اشرتاط تسليم األجرة يف جملس العقد لصحتها،

وذلك عىل ثالثة أقوال:

املؤج�ر األجرة يف
 -1الش�افعية :يشترط املذه�ب الش�افعي يف صحة إج�ارة الذمة قبض ِّ

جملس العقد ،كام اشرتط قبض املسلم إليه» رأس مال السلم» يف املجلس.

سلم يف املنافع ،فكانت كالسلم يف
فإن تفرقا قبل القبض بطلت اإلجارة ،ألن إجارة الذمة ٌ

األعيان يف احلكم سواء عقدت بلفظ اإلجارة أو السلم أو غري ذلك.

جاء يف حتفة املحتاج « ويشترط يف إجارة الذمة ( إن عقدت بلفظ إجارة أو س�لم ) تس�ليم

األجرة يف املجلس ) كرأس مال الس�لم؛ ألهنا س�لم يف املنافع فيمتنع فيها تأجيل األجرة س�واء
أتأخ�ر العم�ل فيها ع�ن العقد أم ال واالس�تبدال عنها واحلوالة هب�ا وعليها واإلب�راء منها وإنام
اشترطوا ذلك يف العقد بلفظ اإلجارة ومل يشترطوه يف العقد عىل ما يف الذمة بلفظ البيع مع أنه

س�لم يف املعنى أيضا ،لضعف اإلجارة بورودها عىل معدوم وتعذر اس�تيفائها دفعة وال كذلك
بيع ما يف الذمة فيهام فجربوا ضعفها باشرتاط قبض األجرة يف املجلس.

ومنها يشرتط يف إجارة الذمة تسليم األجرة يف املجلس إن كانت بلفظ اإلجارة يف األصح ؛

( نظر ًا للمعنى ).

 رشح منتهى اإلرادات . 360 / 2 ،
 محاد  ،نزيه  ،مرجع سابق .

 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،كتاب اإلجارة  -ج . 6
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والضابط هلذه القاعدة أنه إن هتافت اللفظ حكم ( بالفساد ) عىل املشهور كبعتك بال ثمن،

وإن مل يتهاف�ت فإم�ا أن تك�ون الصيغ�ة أش�هر يف مدلوهلا أو املعن�ى  ،فإن كانت الصيغة أش�هر
كأس�لمت إليك هذا الثوب يف هذا العبد  ،فاألرجح اعتبار الصيغة ؛ الش�تهار الس�لم يف بيوع

الذم�م  ،وقي�ل ينعق�د بيع ًا  ،وهو قضية كالم التنبيه  ،وإن مل يش�تهر  ،بل كان املعنى هو املقصود
كوهبتك بكذا فاألصح انعقاده بيعا  ،وإن اس�توي األمران فوجهان  ،واألصح اعتبار الصيغة ؛

ألهن�ا األص�ل واملعن�ى تاب�ع هلا ف�إذا ( أوقع ) يف إج�ارة الذمة لفظ الس�لم اعترب قب�ض املال يف
املجل�س قطع�ا  ،وإن ( أوقع ) لفظ اإلجارة فوجهان ، :واألصح :اعتبار املعنى ( كام يف ) اهلبة ،
وإن ق�ال :اشتريت منك ثوبا صفته كذا هبذه الدراهم انعق�د ( بيعا يف األصح ) ؛ لتعادل املعنى
والصيغة  ،واألصح اعتبار الصيغة فينعقد بيعا .

 -2املالكي�ة :وه�و أنه جي�ب لصحة إج�ارة الذمة تعجيل األج�رة ،الس�تلزام التأجري بيع

الكال�ئ بالكالئ ،وتعمري الذمتني ،وهو منهي عنه ،إال إذا رشع املس�تأجر باس�تيفاء املنفعة-كام
لو ركب املس�تأجر الس�يارة املوصوفة يف طريقه إىل املكان املشرتط أن حتمله إليه -فيجوز عندئذ

تأخري األجرة ،النتفاء بيع املؤخر باملؤخر ،حيث إن قبض أوائل املنفعة كقبض أواخرها فارتفع
املانع من التأخري  ...وال فرق يف ذلك بني عقدها بلفظ اإلجارة أو السلم.

جاء يف حاش�ية الدس�وقي « :وجاز الس�لم أيضا بمنفعة يشء معني كس�كنى دار وخدمة

عبد وركوب دابة معينة إن قبضت ولو تأخر اس�تيفاؤها عن قبض املس�لم فيه بناء عىل أن قبض
األوائل قبض لألواخر وإنام منعت عن دين ألنه فسخ دين يف دين وهذا ابتداء دين يف دين وهو

أخ�ف واحترز بمعني عن منفعة مضمونة فال جيوز كقول املس�لم للمس�لم إليه أمحلك إىل مكة
بإردب قمح يف ذمتك تدفعه يل وقت كذا .

 املنثور يف القواعد . 442 / 2 ،

 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري . 336 / 12 ،
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وقد اعترب املالكية يف حكم تعجيل األجرة تأخريها اليومني أو الثالثة ،ألن ما قارب اليشء

يعطى حكمه ،كام يف السلم.

 -3احلنابلة :ويف املذهب احلنبيل أن إجارة املنفعة املوصوفة يف الذمة إذا جرت بلفظ «سلم»

أو «س�لف» كأسلمتك هذا الدينار يف منفعة سيارة صفتها كذا وكذا لتحملني إىل مكان كذا ،أو

يف منفعة آدمي صفتها كذا وكذا لبناء حائط صفته كذا ،وقبل املؤجر ،فإنه يشرتط لصحة إجارة
الذمة عندئذ تسليم األجرة يف جملس العقد ،ألهنا بذلك تكون سلام يف املنافع ،ولو مل تقبض قبل

تف�رق العاقدي�ن آلل األمر إىل بيع الدين بالدين (أي املؤخر باملؤخ�ر) وهو منهي عنه ،أما إذا مل
جتر إجارة الذمة بلفظ الس�لم ،أو الس�لف ،فال يشرتط فيها تعجيل األجرة ،ألهنا ال تكون سلام
يلزم فيها رشطه.
يف هذه احلالة ،فال َ

ج�اء يف الكايف البن قدامـة  « :وإن كانت اإلجارة عىل عمل يف الذمة اس�تحق اس�تيفاء

األج�رة عن�د انقضاء العمل لقول النبي ﷺ « :أعطوا األجري أج�ره قبل أن جيف عرقه » ،وألنه

أح�د العوضني فلزم تس�ليمه عند تس�ليم األجر كالبي�ع ،وإن رشطا تأجيلها ج�از إال أن يكون
العقد عىل منفعة يف الذمة ففيه وجهان:

أحدمها :جيوز ألنه عوض يف اإلجازة فجاز تأجيله كام لو كان عىل عني .
والثاين :ال جيوز ألنه عقد عىل ما يف الذمة فلم جيز تأجيل عوضه كالسلم ».

 بعض اآلراء املعارصة يف حكم تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة: -1رأي الدكتور حممد سعيد البوطي:
رأى الدكتور حممد س�عيد البوطي يف بحثه اإلجارة املوصوفة يف الذمة املقدم ملؤمتر املعمل

املايل واملرصيف اإلسالمي « أنه جيب تسليم األجرة يف جملس العقد  ،الن هذا العقد إنام هو سلم
 الكايف يف فقه ابن حنبل البن قدامة . 169 / 2 ،
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

13

أمحد حممد حممود نصار

يف املنافع ومن املعلوم أنه جيب تس�ليم رأس مال الس�لم يف العقد ختلص ًا من بيع الدين بالدين ،
هذا هو احلكم إمجاالً » .

 -2رأي الدكتور عبدالستار أبوغدة:
أظهر الدكتور عبدالس�تار أبوغدة اخلالف يف مس�ألة تعجيل األج�رة يف اإلجارة املوصوفة

يف الذمة يف بحثه ضوابط إجارة اخلدمات وتطبيقات اإلجارة املوصوفة يف الذمة املقدم إىل ندوة
الربك�ة رقم  ،28وأش�ار إىل أن املعايري الرشعية هليئة املحاس�بة واملراجع�ة يف البحرين رجحت
جواز تأجيل األجرة إذا عقدت بلفظ السلم ومل يرصح برأيه يف املسألة .
 -3رأي الدكتور نزيه محاد:
ويف بح�ث للدكت�ور نزيه محاد عن اإلجارة املوصوفة يف الذم�ة قال « وإنني اجته إىل القول:

بج�واز إج�ارة الذم�ة من غري اشتراط تس�ليم األجرة يف جمل�س العقد إذا عق�دت بلفظ إجارة

ونحوه ،ومل تعقد بلفظ سلم وال سلف أخذا بمذهب احلنابلة القائلني بذلك ،تيسري عىل الناس،
وختفيف� ًا عىل العباد ،ورفع� ًا للحرج عنهم ،فيام حيتاجون إليه من صنوف التعامل املايل ،وتأس�يا

بقول القايض أيب يوسف« :ما كان أرفق بالناس ،فالقول به أوىل ،ألن احلرج مرفوع» .
 - 4رأي الدكتور عيل القره داغي .

ورأى الدكت�ور علي القره داغى يف بحثه املقدم إىل املجل�س األورويب لإلفتاء جواز تأجيل

األجرة إذا عقدت بلفظ إجارة وأشار إىل ذلك يف حديثة عن رشوط وضوابط اإلجارة املوصوفة
 البوط�ي  ،حممد س�عيد رمض�ان  ،اإلجارة املوصوفة يف الذم�ة  ،بحث مقدم ملؤمتر العم�ل املرصيف واملايل
اإلسالمي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية والبنك الدويل يف البحرين  ، 2007 ،ص . 8

 أبوغ�دة  ،عبدالس�تار  ،ضواب�ط إجارة اخلدمات وتطبيقات اإلجارة املوصوف�ة يف الذمة  ،بحث مقدم اىل
ندوة الربكة  ، 28جدة  ، 2007 ،ص .98

 محاد  ،نزيه  ،مرجع سابق  ،ص . 330
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يف الذمة وقال « جيب أن يتم تسليم األجرة يف املجلس إن تم العقد بلفظ السلم ،أما إذا تم بلفظ
اإلجارة أو نحوها فال يشرتط عىل وجه للشافعية  ،ووجه راجح للحنابلة .

 -5رأي هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين.
أش�ارت هيئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية يف البحرين إىل اإلجارة

املوصوف�ة يف الذم�ة وج�واز تأجي�ل األجرة فيه�ا يف املعيار الرشع�ي رقم  9اخل�اص باإلجارة
واإلجارة املنتهية بالتمليك  ،يف الفقرة رقم  3فرعي  ، 5 / 3ونصه « :وال يشترط فيها تعجيل

األجرة ما مل تكن بلفظ الس�لم أو الس�لف ،وإذا سلم املؤجر غري ماتم وصفه فللمستأجر رفضه
وطلب ما حتقق فيه املواصفات » .

مم�ا تق�دَّ م يتبين أن املس�ألة بحاجة إىل مزي�د من البح�ث واالجته�اد العمي�ق ألمهيتها يف

تطبيق�ات إج�ارة اخلدمات يف املؤسس�ات املالية اإلسلامية واملبنى الس�ليم لذل�ك هو البحث

يف مقاص�د الرشيعة اإلسلامية اخلاصة هبذه الصيغة أوالً ،ويسرتش�د بذل�ك عملي ًا بأثرها املايل

واالقتصادي  ،واحلكم الوحيد الظاهر لنا اآلن الذي يمكن االس�تناد إليه يف الواقع املعارص هو
املعايري الرشعية ،ومل يصدر عن املجامع الفقهية توضيح هلذه املسألة .

لكن هناك بعض املالحظات يمكن أن تكون أساس ًا حلل هذا اخلالف ،وهي:
 -1إذا اعتربن�ا جواز تأجي�ل األجرة باعتبار اللفظ فأي أح�كام نطبق هل أحكام اإلجارة

املعينة أو املوصوفة يف الذمة الختالفهام.

 -2وإذا اعتربنا أيضا جواز تأجيل األجرة فإننا سوف ندخل يف حمظور ابتداء الدين بالدين

( الكالئ بالكالئ ) .

 القره داغي  ،عىل  ،اإلجارة عىل منافع األشخاص  ،املجلس األورويب لالفتاء  ، 2008 ،باريس .

 املعايير الرشعية هليئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية  ،مملك�ة البحرين  ،ص ، 135
. 2007
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 -3الظاهر من النصوص الفقهية التي أشارت إىل اعتبار اللفظ  ،أن املقصود من ذلك هو

م�اذا يقصد العاقدان واالس�تدالل عن قصدمه�ا باللفظ لكن إذا تم إدراك ذل�ك عرف ًا وخاصة

باملجتمعات املعارصة التي تستند يف توضيح املعامالت بالتوثيق والكتابة فإن ذلك أقرب لفهم
املعاملة ومقصود العاقدين .

لذل�ك البد من حس�م هذه املس�ألة يف املجام�ع الفقهية بعد االس�تفاضة بالبح�ث الدقيق

باملسألة ،واهلل أعلم.

 -2عقد اإلجارة املوصوف بالذمة متعلق بذمة املؤجر .
وهذا يعني انه مكلف بأن يتعهد للمستأجر بتنفيذ العمل املطلوب منه عىل الوجه السليم،

أي� ًا كانت الوس�يلة إىل ذلك وأي� ًا كانت اجلهة املنف�ذة  ،وبناء عىل ذلك فإن لألجري أن يس�تأجر
ب�دوره م�ن يكلف�ه بإنجاز ما طلب منه وله احل�ق يف أن يتفق معه عىل األجر الذي يش�اء  ،يقول

اإلم�ام الن�ووي « هي قسمان (أي اإلج�ارة) :واردة عىل عني كإج�ارة العقار ودابة وش�خص

معينين  ،وعىل الذمة كاس�تجار دابة موصوفة بالذمة  ،وبأن يلزم ذمت�ه خياطة أو بناء »  ،أي

أن استئجار الدابة يف الذمة ال بد أن ختضع للوصف دون استئجار الشخص لاللتزام بعمل ما،
وقد نبه اإلمام النووي إىل ذلك بقوله « لو قال  -املستأجر  -ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا
عىل أن تنسجه بنفسك مل يصح العقد ألنه غرر » .

 -3جيوز للمؤجر يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة أن يأخذ عربون ًا من املستأجر.
حتس�ب ًا لنكوله عن تنفيذ العقد وتس�لم العني التي التزم يف العقد باس�تئجارها بدالً من رفع

األمر إىل احلاكم أو الس�لطان ،وقد قرر جممع الفقه اإلسلامي يف قراره رقم )8/3( 72 :إىل
 املنهاج للنووي مع رشحه للرشبيني. 333 / 2 :
 الروضة للنووي . 256/5

 البوطي  ،حممد سعيد  ،مرجع سابق ص . 13
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جواز أخذ العربون يف كل من عقد البيع واإلجارة  ،مس�تدالً بام روي عن نافع بن عبد احلارث

ان�ه اشترى لعم�ر بن اخلطاب دار الس�جن من صفوان ب�ن أميه  ،وقال له ناف�ع :إن ريض عمر
بالرشاء فذاك  ،وإال فله من ثمنها كذا وكذا .

 -4إذا نكل املؤجر ومل يسلم املستأجر العني املؤجرة يف الوقت املحدد.
أو ف�ر هب�ا عىل ح�د تعبري بعضهم كان للمس�تأجر اخليار يف إمضاء العق�د قابال بالتأخري أو

فسخه.

 -5جيوز استخدام األجرة يف أغراض خاصة للمؤجر .
وقي�اس ذل�ك عىل ج�وازه يف الس�لم ويش�هد لذلك احلدي�ث ال�ذي رواه أب�وداود « عن

عبد اهلل بن أيب أوىف األسلمي ،قال :غزونا مع رسول اهلل ﷺ الشام ،فكان يأتينا أنباط من أنباط

الش�ام فنس�لفهم يف الرب والزيت سعرا معلوم ًا وأج ً
ال معلوم ًا ،فقيل له :ممن له ذلك  ،قال :ماكنا

نس�أهلم ،فيج�وز للمؤجر اس�تخدام األجرة يف أغ�راض خاصة العالقة هل�ا بتكاليف تقديم
املنفعة لكنه ملتزم بذمته بتقديمها يف املوعد وبالشكل املتفق عليه .
 -6جيوز أخذ رهن من املؤجر.
جيوز يف إجارة الذمة أخذ رهن من املؤجر كام إذا أجر بنائني عىل بناء دار فإنه يصح أن يأخذ

رهنا منهم يف نظري عملهم حتى إذا مل يبنوا الدار فإن للمرهتن احلق يف بيع املرهون ويستأجر منه

من يعمله « وقريب من هذا :ما تأخذه املصالح من التأمينات التي يدفعها العامل حتى ال هيملوا

يف أداء أعامهلم » .

 سنن أيب داود.273/3 ،

 اجلزيري  ،عبد الرمحن  ،الفقه عىل املذاهب األربعة .220/2 ،
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 -األحكام التفصيلية لإلجارة املوصوفة يف الذمة حبسب كل نوع:

 األحكام اخلاصة باإلجارة التي تكون األجرة فيها موصوفة يف الذمة: -1األجرة جيب أن تكون معلومة قدرا وصفة إذا كانت متعلقة بالذمة.
يشترط العلم بق�در األجرة ووصفها إذا كان�ت يف الذمة كالثمن يف الذم�ة فلو قال اعمل

كذا ألرضيك أو أعطيك شيئا وما أشبهه فسد العقد وإذا عمل استحق أجرة املثل ولو استأجره
بنفقته أو كسوته فسد .

 -2جيوز أن تكون األجرة من غري النقود.
جاء يف رشح البهجة الوردية « :ولو استأجره بقدر من احلنطة أو الشعري وضبطه ضبط

السلم جاز ولو استأجره بأرطال خبز  ،بني عىل جواز السلم يف اخلبز ،ولو آجر الدار بعامرهتا

أو الدابة بعلفها أو األرض بخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة عىل أن يعمرها وال حيسب

ما أنفق من األجرة مل يصح  ،ولو أجرها بدراهم معلومة عىل أن يرصفها إىل العامرة مل يصح
ألن األج�رة الدراه�م م�ع الرصف إىل العامرة وذل�ك عمل جمهول ث�م إذا رصفها يف العامرة

رجع هبا .

 األحكام اخلاصة باإلجارة التي تكون منفعة العمل فيها موصوفة يف الذمة: -1ال جيوز اجلمع بني تقدير املدة والعمل .
ج�اء يف منته�ى اإلرادات « :و رشط ( أن ال جيم�ع بين تقدي�ر م�دة وعم�ل ) مث�ل قوله:

اس�تأجرتك ( لتخيط�ه ) أي :ه�ذا الث�وب ( يف يوم ) ؛ ألن�ه قد يفرغ منه قبل انقض�اء اليوم فإن
 الرساج الوهاج عىل متن املنهاج ـ للعالمة الغمراوى . 294/1 ،
 رشح البهجة الوردية. 206/2 ،
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اس�تعمل يف بقيت�ه فقد زاد عىل املعقود علي�ه  ،وإن مل يعمل فقد تركه يف بعض زمنه فيكون غررا
يمكن التحرز منه ومل يوجد مثله » ،والثياب  ،واألبنية كالعقار يف أن منافعها ال تكون معلومة
إال بتقدي�ر امل�دة  ،وه�ي كالبهائ�م ثم يف ج�واز العقد عليها معين�ا ويف الذمة  ،وإن ق�در املنفعة
بالعمل كاس�تأجرتك لنقل كذا صح العقد( ،وال جيوز اجلمع بني تقدير املدة والعمل كقوله:
اس�تأجرتك لتخيط يل هذا الثوب يف يوم ،مل يصح) يف األش�هر ،ألن اجلمع بينهام يزيد اإلجارة
غ�ررا ال حاج�ة إليه ،ألنه قد يفرغ م�ن العمل قبل انقضاء اليوم ،فإن اس�تعمل يف بقيته فقد زاد
عىل ما وقع العقد عليه ،وإن مل يعمل ،كان تاركا للعمل يف بعضه ،فهذا غرر يمكن التحرز منه،
ومل يوج�د مثل�ه يف حمل الوفاق ،فلم جيز العقد مع�ه (وحيتمل أن يصح) هذا رواية ،ألن اإلجارة
معق�ودة عىل العمل واملدة إنام ذكرت للتعجيل ،فال يفس�د العق�د ،وكجعالة وفيها وجه قال يف
«التبصرة» وإن اشترط تعجيل العم�ل يف أقىص ممكن ،فل�ه رشطه ،وعليها إذا ت�م العمل قبل
انقض�اء امل�دة ،مل يلزمه العمل يف بقيته�ا كقضاء الدين قبل أجله ،وإن مض�ت املدة قبل العمل،
فللمستأجر الفسخ فإن ريض بالبقاء عليه ،مل يكن لآلخر.
 وإن كانت عىل عمل موصوف يف الذمة ،فيكون كالس�لم ،أي :ال بد أن يكون مضبوطابصفات السلم ليحصل العلم به (واليكون األجري فيها إال آدميا) ألهنا متعلقة بالذمة ،وال ذمة
لغير اآلدم�ي (جائز الترصف) ألهنا معاوض�ة لعمل يف الذمة ،فلم جيز م�ن غري جائز الترصف
(ويسمى األجري املشرتك) ألنه يتقبل أعامال جلامعة ،فتكون منفعته مشرتكة بينهم.
 رشح منتهى اإلرادات  ،ج،2ص. 258
 فتاوى السبكي. )372/2( ،
 املبدع رشح املقنع .84/6 ،
 املبدع رشح املقنع .84/6 ،
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 األحكام اخلاصة باإلجارة التي تكون منفعة العني فيها موصوفة يف الذمة: -1ال تنفسخ اإلجارة املوصوفة بالذمة بتلف العني املؤجرة.

بخالف اإلجارة املعينة  ،جاء يف جواهر العقود « تنفسخ إجارة العني بتلف الدابة  ،ويثبت

اخليار بعيبها  ،ويف إجارة الذمة ال تنفسخ بالتلف ».

 -2ال يثبت خيار العيب يف اإلجارة املوصوفة بالذمة.
ألن على املؤجر إبدال العين املعيبة جاء يف جواهر العقود « وال يثب�ت فيها اخليار بالعيب

 -أي اإلجارة املوصوفة بالذمة  -ولكن عىل املكري اإلبدال ،والطعام املحمول ليؤكل يبدل إذا

أكل عىل األصح ».

 -3يشرتط تقديم اخلدمات التابعة للمنفعة من قبل املؤجر.
بخلاف اإلج�ارة املعينة فهي عىل املس�تأجر  ،جاء يف جواهر العق�ود « وعىل املكري يف

إج�ارة الذمة اخلروج م�ع الدابة ليتعدها  ،وإعانة الراكب يف الركوب والنزول بحس�ب احلاجة
ورف�ع احلمل وحطه  ،وش�د املحمل وحل�ه ويف إجارة العني ليس علي�ه إال لتخليه بني املكرتي

والدابة ».

 -4عدم جواز اإلجارة املوصوفة بالذمة يف العقار.
واقتصر يف العق�ار عىل إج�ارة العني؛ ألنه ال يثب�ت يف الذمة ،وإجارة العق�ار ال تكون إال

إجارة عني ألنه ال يثبت يف الذمة وهلذا ال جيوز السلم يف أرض وال دار.
 جواهر العقود . 264/1 ،

 جواهر العقود مرجع سابق.264/1 ،
 رشح البهجة الوردية. 206/2 ،
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 -5جتوز اإلجارة املوصوفة بالذمة املضافة للمستقبل .
ج�اء يف جمل�ة األحكام العدلي�ة  « ،كام تصح اإلجارة املنجزة يف األعي�ان املعينة واملوصوفة

تص�ح اإلج�ارة املضافة فيها أيض ًا مثال  لو آجره هذه الدار مدة تبتدئ من أول الس�نة املقبلة  ،أو

آجره إب ً
ال موصوفة مدة مستقبلية صحت اإلجارة » . 35

 مقارنة بني اإلجارة املوصوفة بالذمة واإلجارة املعينة : )1إن اإلجارة املوصوفة تقع عىل منفعة (خدمة) موصوفة يف الذمة دون حتديد الش�خص

الذي يقدمها بعينه ،يف حني أن اإلجارة املعينة تقع عىل منفعة حمددة لشخص معني.

 )2إذا م�ات األجير الطبيع�ي ،فإن اإلجارة املعينة تنفس�خ مطلق ًا س�واء كان بعد االنتفاع

ببع�ض خدماته أم قبل�ه ،وأما اإلجارة املوصوفة يف الذمة فال تنفس�خ بموته ،بل عىل املؤجر أن
يقدم اخلدمة املوصوفة من خالل شخص آخر.

 )3وإذا تعي�ب األجير ف�إن للمس�تأجر احل�ق يف فس�خ العق�د يف اإلج�ارة املعين�ة ،وحق

االستبدال يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة.

 )4وإذا كان األجري ش�خص ًا معنوي ًا مثل املستش�فى  ،أو اجلامعة  ،أو الطريان  ،فإن احلكم

السابق املفصل يطبق عليه يف حالة اهلالك  ،أو عدم القدرة  ،ويف حالة التعيب والنقص.

 )5إن خي�ار العيب ثابت يف اإلجارة املعينة ،وغري وارد يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة ألن

املنفعة تستبدل عند العيب ،ألهنا ليست معينة.

 جملة األحكام العدلية عىل مذهب اإلمام أمحد القري مادة . 537
 القره داغي  ،عىل  ،مرجع سابق .
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 )6وجوب تقديم املنفعة ( اخلدمة) املوصوفة يف الذمة بالشكل الذي يتمكن املستأجر من

االستفادة منها ،وهذا يستلزم تقديم التوابع الرضورية ،واحلاجبة التي ال يمكن االنتفاع باملنفعة

إالّ بعد حتققها ،يف حني أن اإلجارة املعينة ال تستدعي ذلك إالّ إذا اشرتط.

 )7إن اإلجارة املوصوفة يف الذمة جيوز فيها تأجيلها إىل املستقبل وهو الغالب ( أي اإلضافة

إىل املستقبل ) يف حني أن اإلجارة املعينة ال جتوز فيها اإلضافة إىل املستقبل ،وهذا عند الشافعية،

أما غريهم فقد أجازوها.

 )8ال يشرتط يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة وجود اخلدمة املوصوفة يف الذمة وقت العقد ،

وال وجود الشخص املقدم للخدمة  ،حيث تستطيع املؤسسة املالية تقيدمها حسب املواصفات،
يف حني أن اإلجارة املعينة ال بدّ من وجود الشخص الذي يقدم اخلدمة أثناء العقد .

 مقارنة بني اإلجارة املوصوفة يف الذمة وبعض صيغ املعامالت. -1اإلجارة املوصوفة يف الذمة واالستصناع:
االس�تصناع :عقد عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل عىل وجه خمصوص بثمن معلوم،

واالس�تصناع فيه ش�به باإلجارة من جهة طلب العمل  ،ويش�به االس�تصناع اإلجارة من جهة

أن اإلج�ارة واالس�تصناع تبطل بموت أح�د العاقدين  ،لكن يتميز عقد االس�تصناع عن عقد

اإلج�ارة ب�أن األصل يف االس�تصناع العم�ل  ،وإذا كان عمله يس�تلزم وضع الصب�غ من عنده
 -ألن�ه أع�رف بامل�واد  -فهو تبع للعمل  ،كام أن املس�تصنع يأيت إىل الصانع صف�ر اليدين  ،بينام

صاح�ب الث�وب يأيت إىل الصباغ بثوبه ليصبغه  ،فيتضح الف�رق يف ذلك  ،أم الفرق بني اإلجارة
 القره داغي  ،عىل  ،مرجع سابق .

 أب�و زي�د  ،بكر  ،عقد االس�تصناع  ،جملة جممع الفقه اإلسلامي  ،ورد تعريف االس�تصناع يف كتب الفقه
القديمة مثل بدائع الصنائع للكاس�اين وحتفة الفقهاء للس�مرقندي  ،لكن تعريف الدكتور أبو زيد يشمل

كل التعريفات الواردة يف هذه الكتب .
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املوصوفة يف الذمة وبني االستصناع عىل وجه اخلصوص فيتضح مما ييل:
 .1جيوز يف االستصناع واإلجارة تقسيط أجرة الصانع أو املؤجر وأما يف اإلجارة املوصوفة

يف الذمة الجيوز كونه سلم يف املنافع كام تقدم عىل الرأي الراجح .

 .2االس�تصناع يف حقيقته بيع س�لعة وقد تكون اس�تهالكية أو معمرة وهي املقصودة من

العقد واإلجارة املوصفة بالذمة يف حقيقته إجارة واملقصود هنا املنفعة وجيب أن تكون الس�لعة

معمرة الهتلك رقبتها باالستعامل أي غري استهالكية .

 .3عقد االستصناع األصل فيه احللول وال يصح رضب األجل فيه أما اإلجارة املوصوفة

يف الذمة األصل فيه التأجيل حتى لو كان حاالً .

 .4السلعة املصنعة يف عقد االستصناع هي ملك للمستصنع ويد الصانع هنا يد ضامن،

أم�ا يف اإلج�ارة املوصوف�ة يف الذمة فال تنتقل ملكي�ة العني املوصوفة يف الذمة إىل املس�تأجر

وإنام منفعتها .

 -2اإلج�ارة املوصوف�ة يف الذم�ة واجلعال�ة :اجلعال�ة أن جيع�ل الرجل للرج�ل جعال عىل

عم�ل يعمل�ه ،إن أكم�ل العم�ل وإن مل يكمل�ه مل يكن له يشء وذه�ب عناؤه باطل ً
ا »  ،وبني

اجلعال�ة واإلج�ارة بش�كل عام تش�ابه من حي�ث أن املعقود علي�ه باإلجارة واجلعال�ة هو عمل
نظري مقابل حمدد لكن ابن رش�د يرى أن هذا التش�ابه ال يلغى الفارق بينهام  ،يقول ابن رش�د يف
املقدم�ات « اجلعالة أصل يف ذاهت�ا ال تقاس عىل اإلجارة وال تقاس اإلجارة عليها ،وان أخذت

شبه ًا منها ».

 املقدمات ،ابن رشد . 630/5

 املقدمات ،مرجع سابق. 630/2 ،
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وختتلف اجلعالة عن اإلجارة املوصوفة يف الذمة من عدة جوانب هي:

 .1يف عق�د اإلج�ارة املوصوفة يف الذمة يتم تس�ليم الثمن مقدم ًا بخلاف اجلعالة التي يتم

تسليم الثمن بعد االنتهاء من العمل وإنجازه .

 .2يف اجلعال�ة ق�د يك�ون العام�ل معين أو جمه�ول أو جمموعة أش�خاص لك�ن يف عقد

اإلج�ارة ال�واردة عىل حمل واحد يكون العامل أو املؤج�ر معين ًا فقط ألن العمل املطلوب منه

متعلق بذمته.

 .3حم�ل العق�د يف اجلعال�ة منفع�ة اآلدمي فقط لك�ن يف اإلجارة املوصوف�ة يف الذمة منفعة

اآلدمي أو العني املوصوفة يف الذمة .

 .4واجلعالة أوسع من اإلجارة ألهنا جتوز عىل أعامل القرب وألن العمل فيها يكون معلوما

وجمهوال وألهنا عقد جائز بخالف اإلجارة .

***

 دنيا ،شوقي ،اجلعالة واالستصناع :حتليل فقهي واقتصادي ،مرجع سابق ،ص. 16
 منهج السالكني يف الفقه البن سعدي .
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املبحث الثاني
اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف التطبيق املعاصر
 اخلصائص التمويلية لعقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة . .1إمكانية تقديم اخلدمات التابعة للمنفعة.
مثل االستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك اإلعانة يف الركوب والنزول .
 .2االستفادة من السيولة النقدية ألغراض خاصة .
وباالس�تناد إىل حك�م اس�تخدام رأس مال الس�لم يف احلاجة اخلاصة للبائ�ع الغري مرتبطة

بإنتاج السلعة كام تقدم يف أحكام اإلجارة املوصوفة بالذمة ،يمكن للمؤجر استخدام رأس مال
اإلجارة املوصوفة بالذمة كامل يف الس�لم ألهنا س�لم يف املنافع يف حاجته اخلاصة أو للنفقة عىل

نفس�ه وليس واجب ًا عليه أن خيصص إنفاقه بالضرورة عىل عمل معني مرتبط بتقديم املنفعة،
وهذا يتيح استخدام العقد يف متويل االحتياجات النقدية املتنوعة .

 - 3 / 2إمكانية استيفاء املنفعة من أكثر من عني :بعكس إجارة العني فال تستوىف إال منها

ألن العني يف إجارة الذمة موصوفة مضمونة .
 أبوغدة  ،عبدالستار  ،مرجع سابق  ،ص . 100

 أمح�د ،التيجاين عبدالقادر ،الس�لم بدي�ل رشعي للتمويل املرصيف املعارص:نظرة مالية واس�تثامرية ،وزارة
املالي�ة واالقتص�اد الوطن�ي الس�وداين ،اللجنة االستش�ارية العليا للصك�وك احلكومي�ة ،الطبعة األوىل،

السودان ،2006 ،ص. 11

 اهلاش�م  ،عبدالرحي�م  ،التعيين وأثره يف العقود املالية  ،سلس�لة الرس�ائل اجلامعي�ة  ، 67 ،عامدة البحث
العلمي  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،الرياض  ، 2006 ،ص . 55
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 تطبيق اإلجارة املوصوفة يف الذمة لتمويل اخلدمات يف املؤسسات املالية اإلسالمية.أوالً :الصورة العامة لتطبيق اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف متويل اخلدمات .
يمكن تفصيل خطوات تطبيق اإلجارة املوصوفة يف الذمة لتمويل اخلدمات كام ييل:

 -1يق�وم املؤج�ر ( املؤسس�ة املالية ) بإبرام عقد إج�ارة موصوفة يف الذم�ة قبل متل منفعة

العني مع عميل املؤسسة املالية.

 -2ثم تتعاقد املؤسسة مع اجلهة التي تقوم بتزويد اخلدمة بعقد إجارة موصوفة يف الذمة .
عىل أنه جيب أن تراعى األمور التالية:
 -1جي�ب أن تشترط املؤسس�ة املالية عىل م�زود اخلدمة تقديم اخلدمة هل�ا أو ملن حتدده من

عمالئها.

 -2جي�ب ع�دم الربط بني اإلجارة املوصوفة يف الذمة إذا ت�م إبرامها مع مقدم اخلدمة أوالً

وبين عق�د اإلجارة مع املس�تفيد من اخلدمة  ،الن املوصوف يف الذم�ة الجيوز الترصف فيه قبل
قبض حمله أي تعينيه  .

ثاني ًا :جماالت التطبيق.
متويل التعليم ،متويل الدورات التدريبية ،متويل اخلدمات الصحية ،متويل رحالت الس�فر

واحلج والعمرة ،متويل حفالت الزواج ،متويل النقل.

 أبوغدة  ،عبدالستار  ،مرجع سابق  ،ص . 102
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 األحكام والفتاوى املعارصة لإلجارة املوصوفة بالذمة. .1إجارة اخلدمات كالدراسة أو العالج أو النقل ونحوها تعد إجارة موصوفة يف الذمة إذا

اقترص فيها التعيني عىل اجلهة ( الشخصية االعتبارية ).

والت�ي ه�ي املقدمة للخدم�ة دون من يقدم اخلدمة مبارشة من مدرس أو طبيب أو وس�يلة

نق�ل فالعربة يف نق�ل هذه اإلجارة من اإلجارة املوصوفة يف الذم�ة إىل اإلجارة املعينة بتعيني من

يبارش تقديم اخلدمة  ،فإن عني كانت معينة  ،وإن مل يعني كانت موصوفة يف الذمة وعدم التعيني

له هو اجلاري عليه التطبيق املرصيف .

 .2ال حيق للمؤجر يف إجارة الذمة تسليم العني املؤجرة قبل املوعد املتفق عليه .
إال برتايض الطرفني يف حينه أو أن الحتتس�ب هذه املدة من إمجايل مدة عقد اإلجارة وعليه

فال يقابلها يشء من األجرة املتفق عليها .

 .3إذا تأخ�ر املؤجر يف متكني املس�تأجر من اس�تيفاء املنفعة عن امليع�اد املتفق عليه يكون له

اسرتداد مقابل مدة التأخري.

واستنزال مدة التأخري من مدة االنتفاع أو االتفاق مع الطرف األول عىل زيادة مدة االنتفاع

ملدة تعادل مدة التأخري.

 .4إجارة الذمة املنتهية بالتمليك غري جائزة .
ألن املنفع�ة املعق�ود عليه�ا فيه�ا دين موص�وف يف الذم�ة  ،ليتعلق بذات معين�ة  ،بل بذمة

املؤجر  ،ومقتىض ذلك أنه يس�عه الوفاء بالتزام�ه بتقديم أية عني حتتوي عىل املنفعة املوصوفة يف
ذمته ليستوفيها املستأجر دون أن يكون له احلق يف رد العني أو املطالبة بغريها ما دامت متضمنة

 قرار رقم (  ) 1 - 2006 / 3 / 8هيئة الفتوى والرقابة الرشعية ملرصف أبو ظبي اإلسالمي.
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لتلك املنفعة املثلية املعقود عليها وهذا يقتيض جهالة العني التي جيزئ املؤجر تقديمها للمستأجر

ث�م متليكها ل�ه عقب انتهاء مدة اإلجارة  ،وتلك جهالة فاحش�ة مفضي�ة إىل خصومة ونزاع بني
العاقدي�ن ،الس�بيل إىل دفعهما أو التحرز عنهما وموجبة لفس�اد اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك إذا

كانت إجارة ذمة.

 .5ال جيوز تصكيك ملكية األعيان التي تتضمن املنفعة املوصوفة يف إجارة الذمة.
نظ�ر ًا جلهال�ة العني التي يمكن للمؤجر تقديمها للمس�تأجر وحتتوى عىل املنفعة املوصوفة

يف العق�د والثابتة دين ًا يف ذمته  ،حيث أن األعي�ان التي تتوفر فيها تلك املنفعة املوصوفة متفاوتة
الذوات والقيم تفاوت ًا فاحش ًا يتعذر معه حتديد العني التي يراد تصكيك ملكيتها  ،وتلك جهالة

فاحشة مفضية للنزاع  ،متنع صحة العقد.

 .6جيوز تصكيك املنافع املعقود عليها يف إجارة الذمة .
الثابت�ة دين� ًا يف ذمة املؤجر  ،وتداوهلا بالبيع  ،الن املناف�ع املعلومة تقبل بطبيعتها البيع بعقد

اإلجارة وكذا التداول بتأجري املس�تأجر املنفعة التي متلكها بعقد اإلجارة لش�خص ثالث ورابع

وخامس  ،بمثل البدل الذي استأجر به وبأقل وبأكثر سواء كان عقد اإلجارة األول إجارة عني
أو إج�ارة ذم�ة  ،إذ الفرق يف النظر الفقهي بني كون املنفع�ة التي ترد عليها امللكية بعقد اإلجارة

متعلقة بعني حمددة بذاهتا وبني كوهنا متعلقة بذمة املؤجر  ،إذا كانت حمددة بالوصف  ،مبينة عىل
نحو تتحقق معه املعلومة املشرتطة لصحة بيعها وتداوهلا .

هذا ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد اهلل رب العاملني ، ، ،
 محاد  ،نزيه  ،يف فقه املعامالت املالية واملرصفية املعارصة  -قراءة جديدة  ،دار البشري  ،جدة  ،ط،2007 ،1
ص. 344

 محاد  ،نزيه  ،مرجع سابق  ،ص . 344
 محاد نزيه  ،مرجع سابق  ،ص . 345
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التوصيات
 -1حس�م املس�ائل اخلالفية يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة من خالل االجتهاد اجلامعي يف

املجامع الفقهية مثل املرشوعية وتأجيل األجرة .

 -2التوس�ع يف البح�وث الفقهية اخلاصة هبذا املوضوع للكش�ف ع�ن أحكامه وضوابطه

والصور املتعددة له .

 -3دراس�ة اآلثار االقتصادية لتطبيق اإلجارة املوصوفة يف الذمة يف املرصف واالسرتش�اد

بذلك لطرح منتجات مالية جديدة تالئم األثر االقتصادي اإلجيايب عىل االقتصاد .

 -4البحث يف خماطر منتجات اإلجارة املوصوفة يف الذمة واقرتاح أساليب التحوط املمكنة

واملتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .

***
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ملحق
عقد متويل باإلجارة املوصوفة يف الذمة
ومناذج من اجملموعة املستندية
بيت التمويل العريب ( مرصف إسالمي ) لبنان
عقد (متويل) باإلجارة املوصوفة يف الذمة
تم إبرام هذا العقد يف يوم      / /هـ       املوافق 200   /   /    م بني كل من:
(  )1بيت التمويل العريب ش .م .ل ،.وعنوانه :جادة صائب سالم ،كورنيش املزرعة ،بريوت،
       ويمثله السيد
       ويشار إليه فيام بعد بـــ [                                        الفريق األول  -املؤجر ]
(  )2السيد/
       وعنوانه:
       رقم اهلاتف     :
   ويشار إليه فيام بعد بـــ [                     الفريق الثاين  -املستأجر ]
التمهيــد:
حيث إن الفريق الثاين يرغب يف استئجار اخلدمات املوصوفة تفصي ً
ال يف امللحق املرفق هبذا العقد،

وحي�ث إن الفري�ق األول وافق على تأمني تلك اخلدمات للفريق الث�اين  ،بموجب إجارة موصوفة يف

الذم�ة وفق� ًا للرشوط واألحكام املبين�ة أدناه  ،لذا فقد تم االتفاق والرتايض بين الفريقني ومها بكامل

أهليتهام املعتربة رشع ًا وقانون ًا عىل اآليت:
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البند األول:
يعتبر التمهي�د أعلاه واجل�داول امللحقة ج�زء ًا ال يتجزأ من ه�ذا العقد  ،ويق�رأ العقد ويكمل

ويفرس يف ضوء هذا التمهيد .

البند الثاين :حمـل العقــد:
يقر الفريق الثاين بأنه وافق عىل مواصفات وبيانات ومكونات وتفاصيل املنفعة حمل العقد وقبلها

بمواصفاهتا تلك ويقر أهنا صاحلة لتحقيق املنفعة املقصودة من إبرام هذا العقد ،مع مراعاة أحكام البند

الثالث من هذا العقد .

البند الثالث :مدة العقد واألجرة :
أ  -تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ متكني الفريق الثاين من االستفادة من املنفعة حمل العقد ،وتنتهي

بتاريخ االنتهاء من تقديم املنفعة املعقود عليها كام هو مبني يف امللحق املرفق.

ب -تنفذ هذه اإلجارة وتستحق األجرة عند متكني الفريق الثاين من املعقود عليه.
ج -تبلغ األجرة اإلمجالية هلذا العقد(                   :فقط                      ال غري) ،حيث تعهد الفريق

الثاين بسداده عند الطلب فور ًا.
البند الرابع :سـداد:

أ  -يلتزم الفريق الثاين بدفع أقساط اإلجيار املحددة يف الفقرة الثالثة من البند الثالث أعاله للفريق

األول دون إجراء أي خصم أو مقاصة أو حجز ،وبتاريخ الطلب.

ب -ال حي�ق للفري�ق الث�اين أن يتأخر يف دف�ع القيمة بالكيفي�ة املوضحة يف ه�ذا العقد ،ويف حال

تأخ�ره ع�ن دفع القيم�ة أو امتناعه عن الدفع :حيق للفري�ق األول يف هذه احلال�ة أن يرجع عىل الفريق
الثاين الستيفاء مجيع حقوقه الناجتة عن هذا العقد ،كام حيق له استيفاء مستحقاته مما قد يكون حتت يده
من أموال أو ودائع للفريق الثاين دون قيد أو رشط.
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ج -يل�زم العمي�ل بالتص�دّ ق يف حال تأخره عن الدفع ،بدفع نس�بة حتدده�ا اإلدارة من قيمة كل

ويتحمل العمي�ل أي مصاريف فعلية
قس�ط يرصف يف وج�وه اخلري بمعرفة اهليئة الرشعي�ة للمرصف
ّ
مبارشة يتك ّبدها املرصف يف مقابل اسرتداد املبالغ املستحقة عىل العميل.
البند اخلامس :استعامل املنفعة حمل العقد:
أ  -جيب عىل الفريق الثاين أن يستعمل املنفعة حمل العقد بام يتفق مع طبيعته وطبق ًا للعرف اجلاري

والتعليمات الص�ادرة عن اجله�ة املقدمة هلذه املنفعة املذكورة يف امللحق املرف�ق ،ويعترب أي خروج عن

األنظمة املعمول هبا لدى هذه اجلهة عىل مس�ؤولية الفريق الثاين وال عالقة للفريق األول هبا ،وبالتايل

تطبق عليه وحده اإلجراءات التنظيمية والقوانني املرعية اإلجراء لدهيا دون أن يعفيه ذلك من التزاماته
نحو الفريق األول.

ب -يلتزم الفريق الثاين باملتطلبات الالزمة لكامل االستفادة من املنفعة حمل العقد ،وذلك بتأمني

مجي�ع األدوات الالزم�ة من كتب وقرطاس�ية وما قد يطلب منه من أبحاث وما ش�ابه ذلك من األمور

املكملة هلذه املنفعة ،فتقع مجيعها عىل عاتق الفريق الثاين لكوهنا خارجة عن حمل العقد.
البند السادس :الترصف باألصل موضوع هذا العقد:
أ -جيوز للفريق الثاين التنازل عن املنفعة موضوع هذا العقد لـ     

الفريق األول يف التزامات العقد.

 ،ويبقى هو مس�ؤوالً أمام

ب -ال جي�وز للفري�ق الثاين ب�دون احلصول عىل موافق�ة الفريق األول اخلطية املس�بقة أن يدخل

أي إضاف�ات أو تغييرات أو تعديالت عىل املنفعة املعقود عليها ،وتعترب أية إضافات أو تعديالت غري

مأذون فيها غري تابعة هلذا العقد وبالتايل يقع عىل عاتق الفريق الثاين حتملها مهام بلغت قيمتها .
البند السابع :هالك املنفعة:

إذا تعذر عىل الفريق الثاين االس�تفادة من املنفعة حمل العقد ألس�باب ال عالقة له هبا وال تعترب من
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الظ�روف القاهرة ،كأن توقف نش�اط اجلهة املقدم�ة هلذه املنفعة توقف ًا كلي ًا ،حيق ل�ه الطلب من الفريق
األول تأمين جه�ة أخرى تتميز بمواصفات ش�بيهة للجهة األوىل يس�تطيع من خالهل�ا حتصيل املنفعة

املعقود عليها.

البند الثامن :فسخ عقد االجارة املوصوفة يف الذمة وانتهاؤه.
جيوز للفريق األول فس�خ هذا العقد بإش�عار خطي إىل الفريق الثاين إذا حتققت إحدى األس�باب

اآلتيــة:

أ -إذا أخل الفريق الثاين بالوفاء بأي من االلتزامات املفروضة عليه بموجب هذا العقد .
ب -إذا ثبت عدم صحة التعهدات أو البيانات التي قدمها الفريق الثاين يف هذا العقد  ،أو يف أي

مستند أو شهادة تتعلق به عىل نحو يعرض مصالح الفريق األول للخطر .
البند التاسع :سلطة وصالحية الفريق الثاين:

يق�ر الفري�ق الث�اين بأنه يملك الس�لطة الكامل�ة والصالحي�ة الالزمة إلب�رام هذا العق�د وتنفيذ

االلتزام�ات ال�واردة في�ه وأن هذا التنفيذ ال يتع�ارض مع أي قانون أو أي عقد قائ�م أو وعد أو التزام

للفريق األول.

البند العارش :سالمة التعاقد:
يق�ر الفريق الث�اين بتفهمه لبنود وأحكام ورشوط هذا العقد وأنه مل يتعرض يف ذلك ألي نوع من

التدليس أو الغلط أو أي عيب آخر يشوب اإلرادة.

البند احلادي عرش :القانون الواجب التطبيق وتسوية املنازعات واالختصاص:
أ -كل ما مل يرد ذكره يف هذا العقد خيضع للقوانني واألعراف التجارية النافذة باجلمهورية اللبنانية

وبام ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،عىل أن يعتمد النص العريب أساس ًا للحكم.
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البند الثاين عرش :اإلخطارات واملراسالت:

توجه مجيع اإلخطارات واملراسالت خطي ًا بني الفريقني ومهام كان موضوعها إىل عنوانيهام املبينني

أدن�اه يف ه�ذا العقد ويلتزم كل فري�ق بإخطار الطرف اآلخر بأي تغيري يف العن�وان وعىل الفريق اآلخر

العمل وفق ًا هلذا التغيري فور إخطاره به .

إذا كان اإلخطار للفريق األول  ،فيكون العنوان:
بيت التمويل العريب ش م ل (مرصف اسالمي) ،جادة صائب سالم ،كورنيش املزرعة ،بريوت،

لبنان ،هاتف:

إذا كان اإلخطار للفريق الثاين ،فيكون العنوان:
البند الثالث عرش :نسخ العقد ومالحقه
ت�م حتري�ر هذا العقد من نس�خة واحدة ،هذا وتعترب كل املالحق املذك�ورة يف هذا العقد جزء ال

يتجزأ منه وتقرأ وتفرس مع أحكامه ورشوطه .

وإش�هاد ًا على ما تق�دم ورغبة يف االلت�زام قانون ًا هبذا العقد فق�د جرى توقيع الفريقين هنا أدناه

بواسطة ممثليهام املفوضني يف التاريخ املذكور أعاله .
الفريق األول ( املؤجر )

الفريق الثاين ( املستأجر )
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فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاتها يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات
(نموذج رقم /3أ)

عقد متلك منافع مقعد درايس
(مع خيار الرشط للمرصف)

بريوت يف

السادة مدرسة  --------------املحرتمني

(عنوان املدرسة)

لعناية :إدارة التسجيل

حتية وبعد،

يرج�ى العلم أنن�ا نرغب يف احلصول عىل مقع�د درايس يف الصف -----------------الس�نة

الدراسية -------- / -----للقسم الفرنيس  /االنكليزي ،بتكلفة إمجالية قدرها ------------
 ---لرية لبنانية ( فقط  ------------------------لرية لبنانية ال غري)

شامالً--------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------راجني تزويدنا بموافقتكم حتى نتمكن من استكامل اإلجراءات وتسديد املبلغ املستحق يف هناية

شهري أيلول وشباط من العام الدرايس.

علام انه يف حالة موافقتكم عىل منحنا املقعد /املقاعد املطلوبة ،فإننا نحتفظ بحقنا يف فسخ وإلغاء

استئجار هذا املقعد أو املقاعد خالل عرشة أيام عمل من تاريخ استالم موافقتكم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته        ،
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أمحد حممد حممود نصار
(مرصف إسالمي)           
(نموذج رقم /3ب)

عقد متلك منافع مقعد جامعي
(مع خيار الرشط للمرصف)

بريوت يف 2007/9/12

السادة جامعة  --------------املحرتمني

(عنوان اجلامعة)

لعناية :إدارة التسجيل

حتية وبعد،

يرج�ى العلم أنن�ا نرغب يف احلص�ول عىل مقع�د درايس يف ختص�ص-------------------

الس�نة  / ----------مل�دة فص�ل /فصلين دراس�يني ( الفص�ل ال�درايس  --------- /والفصل
ال�درايس  )-------- /للعام الدرايس  .2-----/2-----تكلفة إمجالية قدرها  ---------لرية
لبنانية ( فقط  ------------------------لرية لبنانية ال غري)

شامالً-------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------------------راجني تزويدنا بموافقتكم حتى نتمكن من استكامل اإلجراءات وتسديد املبلغ املستحق بعد ذلك.

علام انه يف حالة موافقتكم عىل منحنا املقعد /املقاعد املطلوبة ،فإننا نحتفظ بحقنا يف فسخ وإلغاء

استئجار هذا املقعد أو املقاعد خالل عرشة أيام عمل من تاريخ استالم موافقتكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته            ،
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فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاتها يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات
(مرصف إسالمي)  
(نموذج رقم /4أ)

تنازل عن حق االنتفاع

إذن تسليم ومتكني من منافع مقعد درايس
بريوت يف

السادة مدرسة  --------------املحرتمني

(عنوان املدرسة)

لعناية :إدارة التسجيل

حتية وبعد،

باإلش�ارة اىل موافقتك�م على منحن�ا مقع�د درايس يف الص�ف-------------

الس�نة الدراسية ----- / -----للقسم الفرنيس  /االنكليزي ،بتكلفة إمجالية قدرها -------
 -------لرية لبنانية ( فقط  ------------------------لرية لبنانية ال غري)شامالً-------------------------------------- :

-------------------------------------------------------------------------------------

فإننا نعلمكم أننا قد قمنا بالتنازل عن حق االنتفاع من هذا املقعد للس�يد -------------

.---------

راجيني متكني  ----------------------من مبارشة الدراسة.

عل ًام أننا س�نقوم بدفع رسوم التس�جيل لكم عىل دفعتني متساويتني يف هناية شهري أيلول 2007

وشباط .2008

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    ،
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أمحد حممد حممود نصار
(مرصف إسالمي)           

(نموذج رقم /4ب)

بريوت يف

تنازل عن حق االنتفاع

إذن تسليم ومتكني من منافع مقعد جامعي

السادة جامعة  --------------املحرتمني

(عنوان اجلامعة)

لعناية :إدارة التسجيل

حتية وبعد،

باإلشارة اىل موافقتكم عىل منحنا مقعد درايس يف ختصص  -------السنة / ---------

ملدة فصل /فصلني دراسيني ( الفصل الدرايس  --------- /والفصل الدرايس )------- /

للع�ام الدرايس  .2-----/2-----تكلف�ة إمجالية قدره�ا  ---------------لرية لبنانية
( فقط  ------------------------لرية لبنانية ال غري)

شامالً-------------------------------------- :

-------------------------------------------------------------------------------------

فإننا نعلمكم أننا قد قمنا بالتنازل عن حق االنتفاع من هذا املقعد للسيد .------------
راجني متكني  ----------------------من مبارشة الدراسة.

نرف�ق لك�م طي�ه ش�يك بمبل�غ  -------------------------لرية لبنانية ش�ام ً
ال

رسوم التسجيل وملحقاهتا.

راجيني تزويدنا بإيصال باملبلغ باسم بيت التمويل العريب (مرصف إسالمي)     .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
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فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاتها يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات
(مرصف إسالمي)           
(نموذج رقم /5أ)
طلب تعهد
بريوت يف
السادة مدرسة  --------------املحرتمني
(عنوان املدرسة)
لعناية :إدارة التسجيل
حتية وبعد،
باإلش�ارة إىل املقعد الدرايس املمنوح للمرصف من طرفكم يف الصف  ----------للس�نة

الدراس�ية  ----------قس�م  ------------وال�ذي ت�م التن�ازل ع�ن ح�ق االنتف�اع ب�ه
للطالب.--------------

فإنن�ا نرج�و ع�دم تس�ليم الطال�ب  ---------أو ويل أمره النتائج الس�نوية وتس�ليمها فور

جهوزها إىل إدارة املرصف يف كورنيش املزرعة  ،بناية العرييس  .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
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أمحد حممد حممود نصار
(مرصف إسالمي)
(نموذج رقم /5ب)
طلب تعهد
بريوت يف 2007/9/12
السادة جامعة  --------------املحرتمني
(عنوان اجلامعة)
لعناية :إدارة التسجيل
حتية وبعد،

باإلش�ارة إىل املقع�د ال�درايس املمن�وح للمصرف م�ن طرفك�م يف التخص�ص ------

 ---للس�نة الدراس�ية  ---------------وال�ذي ت�م التن�ازل ع�ن ح�ق االنتف�اع ب�هللطالب.---------------

فإنن�ا نرج�و ع�دم تس�ليم الطال�ب  ---------أو ويل أمره النتائج الس�نوية وتس�ليمها فور

جهوزها إىل إدارة املرصف يف كورنيش املزرعة  ،بناية العرييس  .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
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فقه اإلجارة املوصوفة يف الذمة وتطبيقاتها يف املنتجات املالية اإلسالمية لتمويل اخلدمات
(مرصف إسالمي)
(نموذج رقم /6أ)
عقد إقالة
بريوت يف
الفريق األول ---------------------------------
املتخذ مقر اقامة له يف ---------------------------
الفريق الثاين ---------------------------------
املتخذ مقر اقامة له يف ---------------------------
باإلشارة إىل العقد املوقع بني الطرفيني أعاله بخصوص تسجيل الطالب -------------

 -يف الصف  ----------للسنة الدراسية .---------------فقد اتفق الفريقني عىل اعتبار هذا العقد وكل ما يرتتب عليه الغي ًا   .

الفريق الثاين

الفريق األول

***
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abstract
Islamic modes of finance require a comprehensive and in depth study to
explain their features. The aim of this research is to discuss the jurisprudential
issues that arise in the (Ijarah Mousoufah Be Althema)

“Forward Lease”

finance mode as found in inherited Islamic literature so as to extract & classify
the rules, any particular constraints and significant jurisprudential results to
further simplify our understanding of this mode of finance.
This research will cover this concept, its legality, the various types (lease,
usufructs, and human usufructs) and the differences in legal opinions.
The legal analysis will discuss suggested improvements in the legal
differences particularly that which is related to “Forward Wage” and compare
this mode of finance to other modes such as “Named Ijarah”, “Istisna’a” ,”
Al Jouala”.
Forward lease is unique as it contains both “Alsalam” and the lease
contracts simultaneously thus making it difficult to understand.
The aim of this research is to investigate the application of Forward
lease in Medical treatment, education, training, and tourism/travelling and to
address the key Fatawa related to it.
At the end of the research paper recommendations been made in order to
improve and contribute to the discourse surrounding this issue.
The Forward lease contract as used in The Arabic Finance Bank in
Lebanon has been attached in the appendix.
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