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[د .وليد مصطفى أمحد شاويش]

أثر اإلجارة يف متويل منافع التعليم
يف الفقه اإلسالمي
*

التعليم الجامعي نموذجا

د .وليد مصطفى أمحد شاويش

()

من

ملخص البحث:

يمثل التعليم الجامعي حاجة مجتمعية أساسية لتحقيق نهضة شاملة ،وان المال هو
قوام الناس في حياتهم الدنيوية مصداقا لقوله تعالىَ ﴿ :والَ تُ ْؤتُوْا السُّفَهَاء أ َْم َوالَ ُك ُم الَّتِي
جع َل اللّه لَ ُكم ِقياماً وارُزقُ ِ
وه ْم َوقُولُوْا لَهُ ْم قَ ْوالً َّم ْع ُروفاً ]النساء﴿ ، [﴾٥وان من
وه ْم فيهَا َوا ْك ُس ُ
ُ ْ َ َْ ُ
ََ
شرف المال أن يسهم في توفير التعليم لطالبيه ،السيما التعليم الجامعي الذي يرقى باألمة

ويخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم.

وحتى يتمكن المال من أداء مهمته النبيلة في تمويل منفعة التعليم الجامعي ،ال بد من

إيجاد صيغ استثمارية تحقق النتائج المرجوة ألطراف التعاقد ،وهم الجامعة ،ومؤسسة

التمويل ،والطالب .وقد بين الباحث أن عقد اإلجارة بأركانه وشروطه يمكن أن يكون صيغة

صالحة في مجال تمويل التعليم .وقد تم بيان تكييف عقد اإلجارة كصيغة تمويل ،مبينا

تطبيقات أركان عقد اإلجارة ،ومحل العقد ،وكفاءة عقد اإلجارة في إطاره الفقهي في مجال

تمويل المنافع ،مع بيان اإلشكاالت التي يمكن أن تط أر في أثناء التطبيق ،واقتراح الحلول

المناسبة لها ،ثم بيان النتائج والتوصيات.

*


أجيز للنشر بتاريخ .3113/11/32
رئيس قسم المصارف اإلسالمية ،كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
عمان /المملكة األردنية الهاشمية.
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املقدمة:
أوال :مشكلة البحث:
تتمثل حددود مشدكلة البحدي فدي أنده محاولدة لتقبيدإل عقدد اإلجدارة فدي تمويدل منفعدة التعلديم

وفددإل نمددام السدداعات المعتمدددة الددى يجلددا علددي الجامعددات التددي تعتمددد هددىا النمددام ،وتتقاضددي

رسددومًا مددن القددالا الدارسددين فيهددا ،وىل د علددي افت درام عدددم وجددود دعددم حكددومي ،أو يددر

لد ارسددة القالددا .كمددا أن العقددد هنددا ال يددرد علددي المقعددد الجددامعي ،وحددإل القالددا فيدده لددي حددين
الت رج ،بل يقتصدر علدي السداعات المسدجلة والمدفوعدة فقدق ،وتدتل

في األسئلة اآلتية:

مشدكلة البحدي الرئيسدة

 .1ما التكييف الفقهي ألركان عقد اإلجارة وشروقه ،كصيجة اسدتثمارية فدي مجدال تمويدل
منفعة التعليم العالي؟

 .3ما مدى كفداءة عقدد اإلجدارة مدن الناحيدة التشدريعية والتقبيقيدة فدي تمويدل منفعدة التعلديم
العالي؟

 .2ما اإلشكاالت المتوقعة لتقبيإل عقد اإلجارة في مجال تمويل منفعة التعليم العالي ،وما
االقتراحات الواقعية لتالفي تل اإلشكاالت؟

ثانيا :أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحي في كونه يقدم صيجة استثمارية تعالج مشكلة واقعية في مجدال التعلديم

الج ددامعي ،حي ددي يعج ددز بع ددم الق ددالا ع ددن الوف دداء بتقس دداقهم الجامعي ددة عن ددد تس ددجيل المد دواد

الدراسية ،مما يضقرهم أحياناً لي تتجيل دراستهم ،مع قدرتهم علي الوفاء بتل األقساق الحقاً،

ويؤثر أحياندًا فدي الجامعدة فدي دارتهدا الماليدة ،نتيجدة لتعثدر بعدم القدالا فدي تسدديد ديدونهم،
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وتكون المؤسسات المالية أقدر علي متابعدة ال َّددين مدن الجامعدة ،ممدا يعندي الحاجدة لدي صديجة

ال حدال عجدزا المدالي ،يمكنده مدن متابعدة د ارسدته ،وي درج الجامعدة
استثمارية توفر للقالا تمدوي ً
من دائرة متابعة الديون ،وتعثر قالبها ألسباا مالية.
ثالثا :الدراسات السابقة:
لم أجد –فيما اقلعت عليه -دراسة سابقة تناولت هىا الموضوع بصدفة مباشدرة ،فدي نقداإل

التعلدديم العددالي ومشددكالته التقبيقيددة .ومددا اقلعددت عليدده هددو د ارسددات عامددة فددي نقدداإل تمويددل

المنددافع نمري دًا دون تقبيقدده علددي مجددال التعلدديم العددالي صوص دًا وفددإل نمددام السدداعة المعتمدددة
المدفوعة ،وهو ما ُيعني به هىا البحي بصفة أساسية.
رابعا :منهجية البحث:
اتبعدت فددي بحثددي المددنهج الوصددفي فددي مجدال التعريددف باإلجددارة ،وبيددان التقبيقدًات العمليددة

واالقتصددادية لعق ددد اإلجددارة ،والمش ددكالت الت ددي يمكددن أن تواج دده ه ددىا التقبيددإل ،واتبع ددت الم ددنهج
االسددتقرائي فددي تتبددع أقدوال الفقهدداء فددي القضددايا محددل النقدداي ،والمددنهج االسددتداللي االسددتنباقي

في قامة األدلة علي األحكام واستنباق األحكام من األدلة.
خامسا :خطة البحث:

المبحث األول :تأصيل تمويل منفعة التعليم بواسطة عقد اإلجارة
المقلا األول :تعريف باإلجارة ومشروعيتها.
المقلا الثاني :تكييف منتج تمويل منفعة التعليم وفإل عقد اإلجارة.
المبحث الثاني :كفاءة عقد اإلجارة في مجال تمويل منافع التعليم
المقلا األول :جواز ضافة ابتداء اإلجارة في المستقبل.
المقلا الثاني :مزايا تقبيإل اإلجارة في الىمة في مجال التعليم.
[السنة الثامنة والعشرون]
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المقلا الثالي :جواز أن يؤجر المستتجر ما استتجرا.
المقلا الرابع :مكان تمويل المنافع في اإلجارة بصيجة المرابحة.
المبحث الثالث :اإلشكاالت التي يمكن أن تواجه تطبيق اإلجارة في مجال تمويل التعليم
المقلا األول :اإلشكاالت المتعلقة بالمؤسسة الجامعية والقالا.
المقلا الثاني :اإلشكاالت المتوقعة ب صو

الجهة الممولة.

ال اتمة.

املبحث األول
تأصيل متويل منفعة التعليم بواسطة عقد اإلجارة
املطلب األول
تعريف باإلجارة ومشروعيتها
أوال :تعريف اإلجارة:

()1
األجر واإلجارة لجة من الفعل أجر ،أ الجدزاء علدي العمدل  ،وتعدرف اإلجدارة اصدقالحاً
بتنها":تملي منافع مقدرة بمال ،واالستئجار تملُّ ىل  ،وقد آجرتده الددار شده ًار بكدىا ،واسدتتجرها

هددو منددي بكددىا ،وأجرتدده جددارة  ...أ جعلددت لدده أج د اًر"( ،)3وتعددرف أيض داً بتنهددا“:عقددد معاوضددة

علي تملي منفعة بعوم”( ،)2وتعرف أيضاً“ :تمليد المندافع بعدوم .وفدي اللجدة اسدم لةجدرة:

وهددي ك دراء األجيددر .وقددد آج درا ىا أعقدداا أجرتدده”( .)1وتعددرف أيض دًا بتنهددا“ :عقددد علددي منفعددة
()1
()3
()2
()1
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مجد د ددد الد د دددين محمد د ددد ب د د ددن يعقد د ددوا الفيروزآبد د دداد  .القد د دداموس المح د د دديق ،بيد د ددروت :مؤسسد د ددة الرس د د ددالة،ق،6
.126
(1111ه1111/م) ،مادة أجر،
عمدر بددن محمددد بددن أحمددد النسدفي .قلبددة القلبددة ،بجددداد :المقبعددة العدامرة ،مكتبددة المثنددي ،د.ت ،مددادة أجددر،
 ،131عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني .بدائع الصنائع في ترتيا الشرائع ،دار الكتا
العلمية.)171/1( ،
و ازرة األوقدداف الكويتيددة ،الموسددوعة الفقهيددة الكويتيددة ،الكويددت ،ق1111( ،3ه1112 /م) ،مددادة جددارة/1( ،
.)253
ناصر بن عبد السيد أبو المكارم المقرز  ،المجرا فدي ترتيدا المعدرا ،بيدروت :دار الكتداا العربدي ،ق،1
.31
1115ه ،مادة أجر،
[مجلة الشريعة والقانون]
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مقصودة معلومة قابلة للبىل واإلباحة بعوم معلوم”(.)5
ثانيا :مشروعية اإلجارة:

ثبتت مشروعية اإلجارة بالكتاا والسنة واإلجماع والمعقول:

-1من الكتاب:

ِ
ِ
اسددتَت ِ
دال
دين ﴿ ﴾36قَد َ
﴿قَالَد ْ
ْج ْر َ
دت ِ ْحد َدد ُ
اسددتَت َ
ت اْلقَد ِدو ُّ ْاألَمد ُ
ْج ْراُ ۖ ِ َّن َ ْيد َدر َمد ِدن ْ
اه َما َيددا أ ََبددت ْ
يد أ ِ
در
دت َع ْش ًا
ْج َرنِي ثَ َمدانِ َي ِح َجدج ۖ فَدِ ْن أَتْ َم ْم َ
َن أ ُْنك َح َ ِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َهداتَْي ِن َعلَ أدي أ ْ
ِِّني أ ُِر ُ ْ
َن تَدت ُ
دإل علَ ْيد د د َ ۖ س د ددتَ ِج ُدنِي ِن َش د دداء اللَّ د دده ِم د ددن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ين﴾
ْ
فَم د د ْدن ع ْن د ددد َ ۖ َو َم د ددا أ ُِري د د ُدد أ ْ
َن أَ ُش د د َّ َ
الص د ددالح َ
َ ُ َ
َ
﴿﴾37القص  .37-36:وكال اآليتين تدد ّل علدي باحدة اإلجدارة ،ويمكدن أن ينداقي ىلد بتنده
شرع من قبلنا ،ولكن شرع من قبلنا يكون شرعًا لنا اتفاقًا ،ن ثبت في شرعنا ما يؤيدا ،وقد أيدا
من شرعنا الكتاا والسنة ،فمدن الكتداا قولده تعدالي﴿ :أ ِ
دي َسد َك ْنتُ ْم ِم ْدن ُو ْج ِدد ُك ْم
وه َّن ِم ْدن َح ْي ُ
َسدكُن ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ض ْع َن َح ْملَهُ َّن ۖ
ض ُّار ُ
ضيِّقُوا َعلَ ْي ِه َّن ۖ َوِا ْن ُك َّن أوالًت َح ْمل فَت َْنفقُوا َعلَ ْي ِه َّن َحتَّ أي َي َ
وه َّن لتُ َ
َوَال تُ َ
ِ
ِ
ضد ْدع َن لَ ُكد ْدم فَ د تُ ُ
اسد ْدرتُ ْم فَ َستُْرضددعُ لَددهُ
وه َّن أ ُ
فَ دِ ْن أ َْر َ
دورُه َّن ۖ َوأْتَمد ُدروا َب ْيد َدن ُك ْم بِ َم ْعد ُدروف ۖ َوِا ْن تَ َع َ
ُجد َ
َن
اسد ددتَ ْ
ق َع َما أ ْ
أُ ْ د د َدر أى﴾ ﴿ ﴾6القد ددالإل﴿،6 :فَ ْانقَلَقَد ددا َحتَّد د أدي ِ َىا أَتََيد ددا أ ْ
َهلَهَد ددا فَ د دت ََب ْوا أ ْ
َهد د َدل قَ ْرَيد ددة ْ
َن َيد ْدنقَ َّ
ت َعلَ ْيد ِده أج د اًر﴾
وه َما فَ َو َجد َددا ِفيهَددا ِجد َدد ًا
امددهُ ۖ قَد َ
ت َالتَّ َ د ْى َ
دال لَد ْدو ِش د ْئ َ
ار ُي ِريد ُدد أ ْ
ضد ِّديفُ ُ
ُي َ
م فَتَقَ َ
﴿﴾77الكهف77 :
-2مشروعية اإلجارة من السنة:
أما مشروعية اإلجارة من السنة ،فقد أ رج الب ار من حدديي عائشدة -رضدي ا عنهدا-

في بر الهجرة قالت( :واستتجر رسول ا صلي ا عليه وسلم وأبو بكر رجالً من بني ال ِّددْيل

()5

زكريا بن محمد بن زكريا األنصار  .أسني المقالا شرح روم القالا ،دار الكتاا اإلسالمي ،د.ت/3(،
 ،)112وانم ددر محم ددد ب ددن يوس ددف العب دددر المد دواإل :الت دداج واإلكلي ددل لم تص ددر لي ددل ،بي ددروت :دار الكت ددا
العلمية ،د.ت.)112/7( ،
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هادياً ِ ِّرْيتاً)( ،)6وال ريت الماهر بالهداية ،وفي كتا اإلجارة من كتا الحديي الكثير يمكن أن
يستدل به علي مشروعية اإلجارة.
-3اإلجماع:
وقد ُنقل اإلجماع علي مشروعية اإلجدارة ( ،)7قدال الشدافعي فدي األم ... “ :ال بدر واجمداع
الفقهدداء بِجددازة اإلجددارة ثابددت عندددنا وعنددد  ،واإلجددارة ملد مددن المسددتتجر للمنفعددة ومددن المددؤجر

للعددوم الددى بالمنفعددة والبيددوع ،نمددا هددي تحويددل الملد مددن شدديء لملد

يدرا ،وكددىل اإلجددارة

فقددال مددنهم قائددل ليسددت اإلجددارة ببيددع قلنددا وكيددف زعمددت أنهددا ليس دت ببيددع ،وهددي تملي د شدديء
يرا ؟”(.)1

بتملي

-4القياس:
ن ثبددوت اإلجددارة بالنصددو

المت دواترة ،فددي الكتدداا ونصددو

السددنة النبويددة ،واإلجمدداع،

كاف لثبوت مشروعيته ،وال مانع أن تعضد األدلة بعضها حتي ولو كانت اإلباحة ثابتة باألدلة

الققعيدة .فكمدا أن الشدرع أقددر البيدع كصديجة النتقددال ملد الرقبدة فدي العددين ،ولكدن هندا مددن ال
يقدددر علددي مل د العددين ،ولكددن يقدددر علددي ش دراء المنفعددة لتل د العددين مددع احتفددام مال د العددين

برقبتها .قال في كشاف القناع“:والحاجة داعيدة ليهدا ى كدل نسدان ال يقددر علدي عقدار يسدكنه،
وال علددي حي دوان يركبدده ،وال علددي صددنعة يعملهددا وأربدداا ىل د ال يبىلوندده مجان داً ،فجددوزت قلب داً

للرفإل”(.)1
()6
()7
()1
()1
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أبو عبد ا محمد بن سدماعيل الب دار  :صدحي الب دار  ،تحقيدإل :مصدقفي ديدا البجدا ،بيدروت :دار ابدن
كثيددر (اليمامددة) ،ق1117( ،2ه1117/م) ،كتدداا اإلجددارة ،بدداا اسددتئجار المشددركين عنددد الض درورة ،حددديي
رقم .611 ،3362
الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل ،)172/1( ،موفإل الدين عبد ا بدن أحمدد ابدن قدامدة .المجندي ،دار
حيدداء الت دراي العربددي  ،د.ت ،)351/5( ،محمددد بددن محمددد بددن عبددد الددرحمن الحقدداا .مواهددا الجليددل فددي
شرح م تصر ليل ،دار الفكر ،د.ت.)211 /5( ،
الشافعي ،محمد بدن دريدس .األم ،دار المعرفدة ،د.ت ،)37/1( .وانمدر أبدو يحيدي زكريدا األنصدار  .الجدرر
البهية في شرح البهجة الوردية ،المقبعة اليمنية ،د.ت.)211/2(،
منصور بن يونس بن دريس البهوتي .كشاف القناع عدن مدتن اإلقنداع ،بيدروت :دار الكتدا العلميدة ،د.ت،.
(.)516 /2
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وال يددؤثر فددي تل د المشددروعية مددا يقددال ن اإلجددارة علددي ددالف القيدداس ،وىل د كمددا قددال

سحنون“ :لو حملت أكثدر اإلجدارات علدي القيداس لبقلدت”( ،)11وقدال أبدو بكدر األصدم “ :نهدا ال
تجوز ،والقياس ما قاله ،ألن اإلجارة بيع المنفعة ،والمندافع للحدال معدومدة ،والمعددوم ال يحتمدل

البيع ،فال يجدوز ضدافة البيدع لدي مدا يؤ دى فدي المسدتقبل ،كِضدافة البيدع لدي أعيدان تؤ دى فدي

المستقبل ،فِىًا ال سبيل لي تجويزها ال باعتبار الحال ،وال باعتبار المد ل ،فدال جدواز لهدا أرسدًا،
لكنا استحسنا الجواز بالكتاا العزيز ،والسنة ،واإلجماع(.)11

وعلددي جميددع األح دوال ،فددِن القددول ن اإلجددارة علددي ددالف القيدداس ،ال يعنددي أنهددا ليسددت

معقولة ،وال تقبل القياس من كدل وجده ،فهدي وان الفتده مدن وجده ،فِنهدا توافقده مدن وجدوا ،وقدد

استقرت مشروعيتها بالكتاا والسنة كمدا ورد آنفدا .قدال فدي شدرح منتهدي اإلرادات“ :اإلجدارة ...

من الر

المستقر حكمها علي الف القياس  ...واألص ال؛ أ  :أنها علدي وفدإل القيداس،

قددال فددي الفددروع :ألن مددن لددم ي ص د

العلددة ،ال يتصددور عندددا م الفددة قيدداس صددحي  ،ومددن

صصددها ،فِنمددا يكددون الشدديء ددالف القيدداس ىا كددان المعنددي المقتضددي للحكددم موجددوداً فيدده،
وت لَّف الحكم عنه(.)13

ويؤكددد فددي البدددائع أن اإلجددارة علددي وفددإل القيدداس بقولدده“ :وأمددا اإلجمدداع فددِن األمددة أجمعددت

علددي ىل د قبددل وجددود األصددم( ،)12حيددي يعقدددون عقددد اإلجددارة مددن زمددن الصددحابة -رضددي ا

عدنهم -لددي يومنددا هددىا مددن يددر نكيددر ،فددال يعبددت ب الفدده ى هددو ددالف اإلجمدداع ،وبدده تبددين أن
القيدداس متددرو ؛ ألن ا تع دالي نمددا شددرع العقددود لح دوائج العبدداد ،وحدداجتهم لددي اإلجددارة ماسددة؛
ألن ك ددل واح ددد ال يك ددون ل دده دار مملوك ددة يس ددكنها ،أو أرم مملوك ددة يزرعه ددا ،أو داب ددة مملوك ددة
يركبهددا ،وقددد ال يمكندده تملكهددا بالش دراء لعدددم الددثمن ،وال بالهبددة واإلعددارة؛ ألن نفددس كددل واحددد ال

()11
()11
()13
()12

المواإل ،التاج واإلكليل ،مرجع سابإل.)115/7( ،
الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)172 /1(،
منصور بن يونس البهوتي .شرح منتهي اإلرادات ،بيروت :عالم الكتا ،د.ت ،)311/3( .وانمر :البهوتي،
كشاف القناع علي متن اإلقناع ،مرجع سابإل.)517/2( ،
في شارة لي النقل السابإل عن األصم ،وهو أن اإلجارة علي الف القياس.
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تسم بىل  ،فيحتاج لي اإلجارة ،فجوزت ب الف القياس لحاجة النداس كالسدلم ونحدوا .تحقيقده

أن الشرع شرع لكل حاجة عقدًا ي ت

بها ،فشرع لتملي العين بعوم عقدًا وهو البيع ،وشرع

لتمليكها بجير عوم عقدداً وهدو الهبدة ،وشدرع لتمليد المنفعدة بجيدر عدوم عقدداً وهدو اإلجدارة،
ال ،وهددىا
فلددو لددم يشددرع اإلجددارة مددع امتسدداس الحاجدة ليهددا ،لددم يجددد العبددد لدددفع هددىا الحاجددة سددبي ً
الف موضوع الشرع”.

()11

يتبين مما سبإل أن اإلجارة ثابتة بالن

كتاباً وسنة ،وباإلجمداع ،وأنهدا ال ت دالف القيداس،

بل هي علي وفقه ،ومن الضرور تتكيداً علي ىل ؛ نمد اًر ألن المعاملدة ن كاندت علدي دالف

القيدداس ،وأبيحددت ضددرورة فِنهددا تبقددي مقتص درة علددي محددا ّل محددددة ،تحددددت المشددروعية علددي
أما وقد اتض أن اإلجارة علي وفإل القيداس ،وثابتدة بالكتداا والسدنة واإلجمداع والقيداس،
َوفقهاَ ،

فددِن اإلجددارة أصددل ب أرسددها ،ويقدداس يرهددا عليهددا ،وال تقدداس علددي يرهددا ،ومددن ثددم سدديكون عقددد

اإلجارة بنفسه صالحاً كتساس فقهي ،تبتني عليده العديدد مدن المعدامالت الماليدة المعاصدرة ،وأن
يعتبر هو أصالً لها ،وهو الى جرى عليه الباحي.
ثالثا :أركان عقد اإلجارة:
ىها الحنفية لدي أن اإلجدارة كجيرهدا مدن العقدود ،لهدا ركندان اإليجداا والقبدول .أمدا األجدرة

والعين المؤجرة فِنه يثبت فيهما أثر العقد ،قال“ :أمدا ركنهدا فاإليجداا والقبدول ،وىلد بلفدم دال

عليها ،وهو لفم اإلجارة ،واالستئجار،واالكتراء ،واإلكراء .فدِىا وجدد ىلد فقدد تدم الدركن ،والكدالم

في صيجة اإليجاا والقبول”(.)15

وىهددا الجمهددور لددي أن األركددان هددي الصدديجة المتضددمنة ل يجدداا والقبددول ،والعوضددان،

والمتعاق د دددان ،قد د دال ف د ددي كش د دداف القن د دداع“ :وأرك د ددان اإلج د ددارة مس د ددة :المتعاق د دددان ،والعوض د ددان،

( )11الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)171 /1(،
( )15الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل (.)171 /1
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والصيجة”( ،)16وقال في أسني المقالا“ :أركانهداييعني اإلجدارة  ،وهدي أربعدة :عاقددان وصديجة
وأجرة ومنفعة”(.)17

قال في مواها الجليل “ :باا صحة اإلجارة بعاقد وأجر كالبيع  ...من أركانها  -العاقد،

وهو شامل للمؤجر والمستتجر ،وىكر األجر وسديىكر المنفعدة ،ولدم يدىكر الصديجة ،وكدىل ابدن
شداس وابددن الحاجددا والق ارفددي وابددن عرفددة ،وىكرهددا صدداحا اللبدداا فقددال :هددي لفددم ،أو مددا يقددوم

مقامدده يدددل علددي تملي د المنفعددة بعددوم ،انتهددي”( .)11وجدداء فددي حاشددية الدسددوقي علددي الشددرح

الكبيددر“ :أركانهددا أربع ددة :العاقددد واألجددر والمنفع ددة والصدديجة ،والمد دراد بهددا مددا ي دددل علددي تمليد د
المنفعة بعوم ،ويشمل ىل المعاقاة”(.)11
رابعا :حكم عقد اإلجارة:

ىا صحت اإلجارة فِنها تثبت األجرة للمال  ،والمنفعة للمستتجر ،قال في البدائع في حكدم

عقد اإلجارة“:هو ثبوت المل في المنفعة للمستتجر ،وثبوت الملد فدي األجدرة المسدماة ل جدر؛
ألنه ددا عق ددد معاوض ددة ى ه ددي بي ددع المنفع ددة ،والبي ددع عق ددد معاوض ددة ،فيقتض ددي ثب ددوت الملد د ف ددي

العوضين”(.)31

املطلب الثاني
تكييف منتج متويل منفعة التعليم وفق عقد اإلجارة
ن منددتج تمويددل منفعددة التعلدديم ،يرتكددز بصددفة أساسددية علددي تكييددف العالقددة بددين كددل مددن:

القالددا ،والجامعددة ،والمؤسسددة الممولددة ،وتحديددد محددل العقددد .كددل ىلد فددي قددار عقددد اإلجددارة،

حيي يكون محل العقد هو المنفعة التي تقدمها الجامعدة ،ويكدون فيهدا القالدا مشدترياً للمنفعدة؛
()16
()17
()11
()11
()31

البهوتي ،كشاف القناع علي متن اإلقناع ،مرجع سابإل.)517/2(،
األنصار  ،أسني المقالا ،مرجع سابإل.(112/3( ،
الحقاا ،مواها الجليل ،مرجع سابإل.)211/5( ،
الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة .حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ،القاهرة :دار حيداء الكتدا العربيدة،
د.ت.)2/1( ،.
الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)311 /1( ،
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أ المس ددتتجر ،والقس ددق الم دددفوع ه ددو ع ددوم تلد د المنفع ددة ،بينم ددا تك ددون الجامع ددة ه ددي الب ددائع

للمنفعددة()31؛ أ المددؤجر .وفيمددا يددتتي مزيددد توضددي لهددىا األركددان الثالثددة ،تقبيق دًا علددي الواقددع

العملي للتعليم الجامعي ،واستناداً لي المنهج الوصدفي حيدي يدتم توصديف التقبيقداًت الجامعيدة
في هىا المجال وبيان انقباإل عقد اإلجارة بتركانه وشروقه علي هىا التقبيقًات.
أوال :العاقدان:
ن العاقدددين بوصددفهما ركنددين مددن أركددان اإلجددارة ،يتمددثالًن فددي القالددا كشد

يتقلع لي التعلديم الجدامعي المت صد

 ،بينمدا العاقدد اآل در هدو الجامعدة كشد

قبيعددي،

معندو ،33

ومؤسسة علمية لها القدرة العلمية المت صصة ،ومعترف بها من الجهات الرسمية في أداء تل

المهمددة ،كشددرق لت دوافر القدددرات والكفدداءات مددن حيددي المبنددي ،والم ارفددإل ،وكفدداءة أعضدداء هيئددة
التدريس المت صصين ،في الحقل العلمي الى ير ا القالا في االلتحاإل به.
ثانيا :اإليجاب والقبول:
يمثددل عددالن الجامعددة عددن فددت بدداا القبددول والتسددجيل فددي كلياتهددا الم تلفددة بالشددروق التددي

تشترقها يجاباً ،كما تعتبر أنممة الجامعة وتعليماتها جزءاً من ىلد اإليجداا ،ومدن المفتدرم
أن يقلددع القالددا عليهددا ،السدديما أندده يتسددلم دليددل القالددا فددي السدداعات األولددي مددن قبولدده فددي
الا األحيان ،ويقلع علي التعليمات واألنممة النافىة في الجامعة ،باإلضافة لي تحديد قسق

( )31من الجدير بالىكر هنا توضي أن بائع المنفعة هو المؤجر نفسه ،وأن مشتر المنفعة هو المستتجر ،وهو
ما جرى عليه الباحي في بحثه هىا ،نم ار للتعريفات الواردة علي اإلجارة التي تعتبرها بيع منفعة تميي اًز لها
عن البيع عرفاً الى هو تملي للعين والمنفعة معاً.
القبيعي أو اآلدمي ،ألنه هو وحدا القادر علي اإلفصاح
في األصل لي الش
( )33ينصرف مفهوم الش
عددن رادتدده ،ولكددن ضددرورات الحيدداة االجتماعيددة فرضددت االعتدراف لجماعددات مددن األفدراد بكيددان مسددتقل عددن
األف دراد المك ددونين له ددا بحيددي ينم ددر الق ددانون لهددا كم ددا ل ددو كانددت ش صد داً قبيعيد داً ،وهددو ف ددي مثالن ددا المؤسس ددة
الجامعيددة ،أو المؤسسددة الماليددة الممولددة ،انمددر :كنعددان ،ن دواف ،القددانون اإلدار  ،عمددان ،دار الثقافددة ،ق،1
 ،)121/1( ،3111والحكم ددة م ددن وج ددود الش ص ددية المعنوي ددة ه ددي تمك ددين المجموع ددات م ددن مواجه ددة الجي ددر
واحددد متميددز ومسددتقل عددن األعضدداء المكددونين لدده ،وىلد ليسددهل تحقيددإل الجددرم الددى تكونددت مددن
كشد
أجلده مجموعدة األشد ا أو األمدوال ،انمددر :الحمصدي ،علدي ندديم ،الشددركات المسداهمة فدي ضدوء القددانون
الوض د د ددعي والفق د د دده اإلس د د ددالمي ( ،) 11بي د د ددروت ،المؤسس د د ددة الجامعي د د ددة للد ارس د د ددات والنش د د ددر والتوزي د د ددع ،ق،1
1131هد3112/م.
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الدراسة بتفاصديله الم تلفدة ،مدن ثمدن للسداعات ،وتفصديل كلفدة ال ددمات الم تلفدة التدي تقددمها

الجامعة للقالا.

ويمثددل قلددا القالددا التسددجيل فددي الجامعددة بمثابددة قبددول للقالددا فددي الكليددة والت ص د

المحدددد الددى قبددل بدده القالددا .أمددا فددي حددال وجددود احتمدداالت للقبددول فددي الجامعددة مددن حيددي

المبدددأ ،أو فددي كليددة دون أ ددرى ،وسد َّ
دجل القالددا يددارات عدددة ،فدديمكن أن تعددد حددال اإلعددالن

وحالددة القلددا هددي مرحلددة تفدداوم تنتهددي بموافقددة الجامعددة علددي قبددول القالددا فددي كليددة مددن

الكليددات التددي ا تارهددا ضددمن قائمددة أولوياتدده ،حيددي يمكددن أن يعددد قبددول الجامعددة للقالددا فددي

الت صد

هددو اإليجدداا ،ثددم للقالددا أن يقدددم علددي تكملددة أجد اًرءات التسددجيل ،ومددن ثددم تصددب

تكملة أج اًرءات التسجيل قبوال من القالا إليجاا الجامعة ،المتمثل فدي عالنهدا قبدول القالدا

في كلية من كلياتها.

ربما يتعىر قبول عالن الجامعة لبدء التسجيل ضمن أنممة الجامعدة وتعليماتهدا علدي أنده

يجدداا ،نم د ًار ألن هددىا اإليجدداا فددي الجالددا يشددمل ا تيددارات عديدددة فددي كليددات كثي درة وب درامج

م تلفددة ،ي تددار القالددا واحددداً منهددا ،ومددن ثددم فددِن هددىا اإلعددالن ي تددار مندده القالددا وال يوافددإل
علي دده ،والجامع ددة ليس ددت ملزم ددة بقب ددول القال ددا العتب ددارات م تلف ددة ،وم ددن ث ددم ف ددِن اعتب ددار ه ددىا

اإلعددالن هددو اإليجدداا مددع تعددىر أن يكددون القبددول موافق دًا لدده فيدده مس دامحة كبي درة ،ى يتعددىر أن
يتوافإل اإليجاا المليء باال تيارات ،وي تار القالا منها واحداً.

لددىا فددِن مددن األجدددى أن يعتبددر عددالن القالددا مقب دوالً فددي كليددة بعينهددا هددو اإليجدداا ،وأن

تعتبر موافقة القالا بتكملة األج ًارءات هي القبول ،وعندئدى تترتدا الحقدوإل ،وتتحددد الواجبدات،

وهو الى يتجلدي فيده معندي العقدد .أمدا األجد اًرءات واإلعالندات السدابقة فديمكن أن نعتبرهدا حداالً

مدن التفداوم التدي تسدبإل بدرام العقدد ،وان اعتبددار اإليجداا مدا صددر أوالً مدن أحدد المتعاقدددين،
وهو الجامعة التي أعلنت القبول ،أما القالا فيعد سيرا في تكملة األج ًارءات هدو القبدول ،وهدىا
يتتصل علي مىها الحنفية الىين يعتبرون اإليجاا ما صدر أوالً من المتعاقدين.
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ثالثا :محل العقد (العوضان):
ي ددتل

العوض ددان ،ف ددي الرس ددوم الد ارس ددية الت ددي ي دددفعها القال ددا ،والمنفع ددة الت ددي تق دددمها

الجامعة للقالا ،وفيما يتتي تفصيل ىل .
-1الرسوم الدراسية:

بع ددد أن يواف ددإل اإليج دداا القب ددول عل ددي الوج دده المش ددروع ،يبق ددي تحدي ددد مح ددل العق ددد ،وه ددو

العوضان ،وأحدد هدىين العوضدين هدو مدا يدفعده القالدا مدن القسدق فدي بدايدة الفصدل الد ارسدي،
لتسجيل المواد الدراسية حسا ال قة الدراسية في قسم الت ص

 ،وفي اإليصال الى يتسدلمه

القالددا بعددد دفعدده الرسددوم ،يجددد أن قسددقه اإلجمددالي قددد تددم توزيعدده علددي بنددود محددددة ،كرسددوم
السدداعات ،وال دددمات ،وفددي هددىا الحددال ال بددد مددن بيددان العددوم المقابددل لهددىا الرسددوم ،وه ددو

المنافع التي تقدم للقالا في الجامعة ،وفيما يتتي تفصيل هىا المنافع.
-2المنافع المقدمة للطالب:

ن الرسوم المدفوعة من القالا كتحد العوضين في مجال اإلجارة من الوضوح بحيي ال

يحتدداج لددي مزيددد بيددان وتفصدديل .أمددا العددوم المقابددل وهددو المنفعددة التددي تقدددمها الجامعددة ،فهددو
متعدد ومتشدعا ويحتداج لدي توضدي وبيدان ،فلديس هدو فدي الواقدع شديئاً واحدداً ،وان كدان محدل

العقد في الجملة هو المنفعة في عقدد اإلجدارة ،ولديس بالضدرورة ىا تعدددت المندافع وتنوعدت أن
تتعدددد العقددود ،حيددي يمكددن أن يسددتتجر الرجددل الشددقة بددثمن معددين ،يكددون الددثمن مقابددل دددمات

متنوعة ،كمنفعة الشقة ،المصعد ،والدرج ،وموقف السيارة مثالً ،وفيما يتتي بيان ىل .

يالحم علدي التعريفدات السدابقة التدي عرفدت اإلجدارة علدي ا دتالف صديجها ،أنهدا لدم ت درج

علددي كددون محددل العقددد فددي عقددد اإلجددارة هددو المنفعددة التددي تسددتوفي مددن العددين .قددال فددي أسددني

المقالددا “ :المعقددود عليدده ،فددي اإلجددارة ،هددو المنفعددة ،ال العددين المسددتوفي منهددا المنفعددة؛ ألنهددا
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التي تستحإل بالعقد ويتصرف فيها ،وليست العين كىل ”( .)32وفيما يتتي تعريف لتلد المنفعدة،

وبيان العناصر التي تكون المنفعة في مجال التعليم العالي الى تقدمه الجامعة.
أ -تعريف المنفعة:

المنفعة لجة من الفعل َند ددفَع ،والمصدر َّ
الن د ْفع :جاء في تعريف النفع“:النفع ال يدر ،وهدو مدا
يتوصل به اإلنسان لدي مقلوبده ،يقدال نفعندي كدىا ينفعندي نفعدًا ونفيعدة ،فهدو ندافع  ...وانتفعدت
بالشيء ونفعني ا به ،والمنفعة اسم منه”(.)31

وقددد عددرف ابددن عرفددة منفعددة اإلجددارة بقولدده“:مددا ال يمكددن اإلشددارة ليدده حس داً ،دون ضددافة،

يمكن استيفاؤاَ ،ير جدزء ممدا أضديف ليده”( ،)35ويمكدن أيضداًح عناصدر التعريدف علدي النحدو
اآلتي(:)36
حسا:احترز مما يمكن اإلشارة ليه حسا من األعيان بنفسه ،كالثوا والدابة فِنهما ليسا بمنفعة.
دون إضافة :معمول إلشارة ،وهدو قيدد فدي اإلشدارة ،ومعنداا مدا ال يشدار ليده حسدا ال بقيدد

اإلضددافة ،وال يمكددن عق دالً ال ىل د  :مثددل ركددوا الدابددة ،ولددبس الثددوا ،ب ددالف الثددوا والدابددة،
فِنهما يمكن اإلشارة ليهما حساً من ير ضافة ،فركوا الدابة منفعة ،والدابة ليست كىل .

يمكننن اسننتيفاؤه :أ ددرج بدده العلددم والقدددرة ،ألنهمددا ال يمكددن اسددتيفاؤهما ،وال تمكددن اإلشددارة
ليهما حسًا ال بِضافتهما تقول :هىا ِع ُلم زيد.
غير جزء مما أضيف إليه :أ رج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعًا ،ألنه يصدإل

عليدده وهددو مشدداع ،ال تمكددن اإلشددارة ليدده ال مضددافاً ،ويمكددن أ ددى المنفعددة مندده ،لكندده جددزء ممددا
أضيف ليه ،وليس ركوا الدابة وما شابهه.

()32
()31
()35
()36

األنصار  ،أسني المقالا ،مرجع سابإل.)111 /3( ،
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،المصباح المنير في ريا الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ،د.ت.611 .
.216
أبو عبد ا محمد بن قاسم األنصار  ،المعروف بالرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ،المكتبة العلمية ،د.ت،
الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ،مرجع سابإل.216 ،
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ولدى النمر في توضي التعريف آندف الدىكر ،يتبدين أن التعريدف ال يقتصدر علدي تعريدف

منفعددة اإلجددارة فقددق ،وان كددان ابددن عرفددة قددد عددرف المنفعددة فددي بدداا منفعددة اإلجددارة ،بددل ن
التعريف صحي في كل منفعة تستوفي من العين ،سواء كان ىلد بِجدارة ،أو عدارة ،أو يرهدا

من العقود التي تستوفي فيها المنفعة من العين.
ب -تحديد المنافع محل العقد:

ن الثمن الى يدفعه القالا كمشتر للمنفعة يكون نقداً في الجالا ،عند تسجيله الساعات

المعتمدة ،ولكن التساؤل الى يقرح نفسه ،هو :ما العدوم الدى تقدمده الجامعدة؟ أو بداألحرى

ما هي المنافع المقدمة من الجامعة مقابل القسق الى يدفعه القالا؟

ن هددىا المنددافع المقدمددة تنضددبق بددالعرف المعمددول بدده فددي الجامعددات ،وهددي دمددة التعلدديم
التددي يقددوم بهددا األسددتاى الجددامعي ،والقاعددات الدرسددية ،والم ارفددإل ال ِ ْدميددة األ ددرى :كالتسددجيل،
والمكتبة ،وم اركدز بيدع الكتدا ،والبدرامج الثقافيدة الم تلفدة التدي ترقدي بش صدية القالدا وثقافتده،
وكىل من حيي المرحلة ،حيي تعتبر كل مرحلة من مراحل الد ارسدة الجامعيدة مرحلدة مسدتقلة،

فالبكالوريوس مرحلة ،والماجستير مرحلة ،وكىل الدكتوراا.

وأقترح أن تتحدد المنفعدة علدي اعتبدارين :اعتبدار الدرجدة العلميدة ،مدن بكدالوريوس و يرهدا،

واعتبددار تفدداوت هددىا السدداعات فددي القيمددة الماليددة التددي تحددددها الجامعددة ثمن داً للسدداعة ،وعلددي

اعتبار الكلية والقسم الدى يقدرح المدادة ،بحيدي تعتبدر هدىا المحدددات أسسداً ترتفدع بهدا الجهالدة
عن المنفعة محل العقد ،وليس من الضرور بعد ىل أن نحدد كل مادة باسمها ورقمها لترتفع

الجهالة ،نم اًر ألن الجهالة اليسيرة مجتفدرة ،ى ال يمكدن وصدف أ مبيدع بمدا ينفدي الجهالدة عنده
مقلقًا ،وأن االكتفاء بالمحددات السدابقة كداف لرفدع الجهالدة الفاحشدة ،التدي ت دل بصدحة العقدد،

السيما أن القيمة المالية متجانسة علي وفإل االعتبارات المحددة آنفاً.
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املبحث الثاني
كفاءة عقد اإلجارة يف جمال متويل منافع التعليم
تتمثل كفاءة عقد اإلجارة في الميزات التشريعية التي يقدمها عقدد اإلجدارة فدي مجدال تمويدل

منفعددة التعلدديم ،والتددي ت دنعكس بدددورها علددي شددكل آثددار يجابيددة اقتصددادياً واجتماعي داً علددي الفددرد

المس ددتفيد م ددن ه ددىا الص دديجة التمويلي ددة الفري دددة ف ددي مج ددال ت ددوفير منفع ددة التعل دديم ،وك ددىل عل ددي
المؤسسات الجامعية التي تقدم دمدة التعلديم العدالي ،باإلضدافة لدي مؤسسدة التمويدل التدي تجدد

فددي صدديجة اإلجددارة منتَجدًا ماليداً مبتكد اًر ،وفيمددا يددتتي بيددان كفدداءة عقددد اإلجددارة فددي مجددال التعلدديم
العالي.

املطلب األول
جواز إضافة ابتداء اإلجارة يف املستقبل
ىها جمهور الفقهاء ،ير الشافعية ،لي جواز ضافة اإلجارة لدي المسدتقبل ،دون تفريدإل

بددين جددارة العددين ،واجددارة الىمددة( ،)37قددال فددي اإلنصدداف“ :فلددو أجدرا سددنة مددس فددي سددنة أربددع:
ص  ،سواء كانت العين مشجولة وقت العقد ،أو لم تكن .وسواء كانت مشجولة بِجارة أو يرها

 ...ىا علمددت ىل د  ،فقددال بعددم األصددحاا :ىا َّ
أج درا ،وكانددت العددين مشددجولة ،ص د

التسليم عند وجوبهَّ .
وقدمه في الفروع .وقال فدي الرعايدة الكبدرى :صد

ن مددن

ن أمكدن تسدليمه أولهدا.

وقال المصنف و يرا في أثناء بحي لهم :تشترق القدرة علدي التسدليم عندد وجوبده ،وال فدرإل بدين

كونها مشجولة أو ال”(.)31

( )37جارة الىمة كتن يقول له :ألزمت ىمت الحمل ،لكىا لي مكة أول شهر كىا  ،...القليوبي ،أحمد بن سالمة.
وعميرة ،أحمد البرسلي .حاشيتا قليوبي وعميرة ،دار حياء الكتا العربية ،د.ت.)73/2( ،
 األنصار  ،أسني المقالا شرح روم القالا ،مرجع سابإل.)126/3( ،( )31عالء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداو  .اإلنصاف في معرفة الدراج مدن ال دالف ،بيدروت :دار حيداء
التراي العربي )11/6( ،.وانمر أيضاً:
 شددمس األئمددة أبددو بكددر محمددد بددن أحمددد بددن أبددي سددهل السر سددي .المبسددوق ،دار المعرفددة ،د.ت،.(.)122 ،75/15
 الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)313/1( ، -المواإل ،التاج واإلكليل لم تصر ليل ،مرجع سابإل.)533/7( ، محمد بن أحمد بن محمد عليي .من الجليل شرح م تصر ليل ،دار الفكر ،د.ت (.)151/7[السنة الثامنة والعشرون]
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وللجامعة الحإل في اشتراق تعجيل القسق الدراسي ،لتتمكن من الت قيق لحاجاتها المالية،

وتوفير السيولة المالية المناسبة ل نفاإل علي سير العملية التعليمية ،ممدا يشدكل ميدزة اقتصدادية

عاليددة لهددا ،ولهددا أن تشددترق ىل د شددرعاً .جدداء فددي البدددائع“ :فددِن شددرق فيدده تعجيددل البدددل فعلددي

المستتجر تعجيلها واالبتداء بتسليمها ،سواء كان ما وقع عليده اإلجدارة شديئًا ينتفدع بعينده كالددار

والدابددة وعبددد ال دمددة ،أو كددان صددانعاً أو عددامالً ينتفددع بصددنعته أو عملدده :كال يدداق ،والقصددار،
والصياغ ،واإلسكاف”(.)31

وقددد جددرى العددرف بتعجيددل الرسددوم الد ارسددية فددي الجامعددات ،والمعددروف عرف داً كالمشددروق

شرقًا ،جاء في حاشية الدسوقي“ :وعجل األجر بتعيينه أو بشرق ( أو عادة ) بتن كان العرف
والعادة التعجيل ،وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم ال فهي صحيحة”(.)21
شبهة ودفعها:
ربمدا يتعددىر علددي بعددم القدالا تددوفير قسددقهم الد ارسددي ،ومدن ثددم تصددب عالقددة الجامعددة

بالقالا عالقة دين بدين ،وتنشجل الىمتان ،وهو ما نهي عنه الشارع ،فقد توافإل الجامعة علدي

تتجيددل القسددق الد ارسددي لددبعم القددالا ،وتبقددي ىمتهددا مشددجولة بالمنددافع التددي يجددا أن تقدددمها

الجامعددة للقالددا ،حددال موافقددة الجامعددة علددي تتجيددل القسددق الد ارسددي لددبعم القددالا لمددروف

مالية اصة بهم.

ن بداية الفصل الدراسي وشروع القالا في استيفاء المنافع من الجامعة يعد روجاً من

بيع الكالئ بالكالئ( ،)21جاء في حاشية الدسدوقي ( ...“،أو ) كدان يدر معدين كددراهم أو ثدوا
( )31الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)312 /1( ،
( )21الدسوقي ،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ،مرجع سابإل.)2/1( ،
( )21روى ابددن عمددر  -رضددي ا عنهمددا  -أن النبددي صددلي ا عليدده وسددلم ( :نهددي عددن بي د ِع الكددالِئ بالكددالِئ)،
أ رجه الحداكم النيسدابور  ،أبدو عبدد ا محمدد بدن عبدد ا  .المسدتدر علدي الصدحيحين ،تحقيدإل :مصدقفي
عبد القادر عقا ،بيدروت :دار الكتدا العلميدة ،ق1111( ،1ه1111/م) ،.فدي كتداا البيدوع( ،)65/3وقدال:
صحي علي شرق مسلم ،ولم ي رجاا .
 وأيضاً أ رجه البيهقي،أحمد بن الحسدين بدن علدي ،فدي السدنن الكبدرى ،كتداا البيدوع ،بداا النهدي عدن بيدعالدين بالدين( ،)311/ 5بيروت ،دار المعرفة ،بدون ىكر رقم القبعة وتاري ها.
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موصددوف لكددن وقددع (فددي) منددافع (مضددمونة) فددي ىمددة المددؤجر ،كاسددتتجرت علددي فعددل كددىا فددي
ىمت د

ن شددئت عملتدده بنفس د أو بجيددر  ،أو علددي أن تحملنددي علددي دواب د لبلددد ك دىا ،فيجددا

تعجيددل األجددر السددتلزام تددت ير الدددين بالدددين وتعميددر الددىمتين ،وقد دّيدا فددي الموازيددة بعدددم الشددروع
فيها ،واليه أشار بقوله (لم يشرع فيها) أ فدي المندافع المضدمونة ،فدِن شدرع جداز التدت ير بنداء

علي أن قبم األوائل كقبم األوا ر”(.)23

بينما نرى في هىا الحال أن الشافعية يقبقون أحكام رأس مال السلم علي األجرة ،ومن ثدم

ال يجوز التت ير ،ولو يوماً واحداً ،جداء فدي أسدني المقالدا (" :فصدل أمدا جدارة الىمدة فلةجدرة

فيها حكم رأس مال السلم)؛ ألنها سلم في المنافع (فيجا قبضها في المجلس) فال يب أر منها وال
يسددتبدل عنهددا (وال يحددال بهددا وال عليهددا وال تؤجددل) لددئال تكددون بيددع ديددن بدددين (ولددو كانددت ،أ

اإلجددارة (بجيددر لفددم الس دلم) ،كددتن كددان بلفددم اإلجددارة كددتن قددال اسددتتجرت من د دابددة صددفتها كددىا
لتحملني لي موضع كىا ألنه سلم في المعني كما مر"

()22

وقددد فددرإل الشددافعية بددين جددارة الىمددة واجددارة العددين ،قددال" :ويجددوز تتجيددل المنفعددة فددي جددارة

الىمددة ،كتلزمددت ىمت د الحمددل لكددىا لددي مكددة ،أول شددهر كددىا؛ أ ُمسددتهلّه كالسددلم المؤجددل ،وال

يجوز جارة عين لمنفعة مستقبلة ،كِجارة الدار السنة اآلتية"()21؛ وعليده فدِن قدول الجمهدور فدي

جواز ضافة اإلجدارة لدي المسدتقبل هدو األوفدإل فدي التقبيدإل؛ ليكدون أساسدًا يبندي عليده التعامدل

في عقد اإلجارة كصيجة تمويلية ،وفيه سعة للمتعاملين باإلجارة.

()23
()22
()21

 تفرَّد فيه موسدي بدن عبيددة ،قدال فيده أحمدد :ال تحدل عندد الروايدة عنده ،وال أعدرف هدىا الحدديي مدني درا ،انمددر أحمددد بددن علددي ابددن حج ددر العسددقالني ،تل ددي الحبيددر فددي ت دريج أحاديددي الرافع ددي
الكبير( ،)115/2الريام ،مكتبة نزار مصقفي الباز ،ق1117 ،1هد1116 /م.
 وأيضاً محمد بن سماعيل الصنعاني  ،سبل السالم شرح بلوغ المرام ،تحقيإل براهيم عصر ،القداهرة،دار الحديي ،ق1113 ،7م.)157/2( ،
الدسوقي ،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ،مرجع سابإل.)2/1(،
األنصار  ،أسني المقالا ،مرجع سابإل.)115 /3( ،
القليوبي ،أحمد بن سالمة وعميرة .حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابإل )73/2( ،انمر أيضاً:
-األنصار  ،أسني المقالا شرح روم القالا ،مرجع سابإل)126/3( ،
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ومن المالحم أن الف الجمهدور والشدافعية هدو فدي مجدال جدارة العدين ،أمدا جدارة الىمدة

فهددي محددل اتفدداإل ،وتمويددل منفعددة التعلدديم هددو مددن بدداا جددارة الىمددة فددي أ لددا األحدوال ،ال مددن
جددارة العددين ،فددِن المؤسسددة الجامعيددة تبيددع منفعددة فددي ىمتهددا ،وهددىا المنفعددة ليسددت منفعددة عددين

معينة ،بل ن المنفعة التي تقدمها الجامعة هي منفعة أعيان م تلفة ،كمرافإل المكتبة ،وقاعات
الد ارسددة ،والم ارفددإل الصددحية ،واألمددن والح ارسددة ،و يددر ىل د مددن ال دددمات التددي توفرهددا الجامعددة

والمعروفة بالعرف.

ومن ثم فِنه ال الف بين الجمهور والشافعية في مجال جارة الىمة  ،والعين ارج محل

البحي وهو جارة الىمة .وان جدارة الىمدة التدي هدي األسداس الفقهدي الدى يمكدن أن يسدتند ليده

في تمويل منفعة التعليم يعد محل اتفاإل ،ولكن في حال اعتبار أن الجامعة فيها أعيان محددة:

كالمكتبة والمرافإل ،وأنها التعد منفعة في الىمدة بدل فدي عدين معيندة ،عندئدى يصدب األمدر محدل

ال الف بين الجمهور والشافعية ،فالجمهور علي الجواز والشافعية علي المنع.

املطلب الثاني
مزايا تطبيق اإلجارة يف الذمة يف جمال التعليم
ن ج دواز أن تكددون اإلجددارة فددي الىمددة مضددافة لددي المسددتقبل ،يتددي فرصددة ألق دراف العقددد

استشراف مستقبلهم ،ورسم ال قق المناسبة ،وتنجيز العقد علي أن يبدأ العقد في تداريخ محددد،
ويتض د د ىل د د ألق د دراف هاتد دده المعاملد ددة ،وهد ددم :الجامعد ددة ،الجهد ددة الممولد ددة ،القالد ددا ،حسد ددا

التفصيالت اآلتية:

أوال :مؤسسة الجامعة:
يمك ددن للجامع ددة أن تس ددتفيد م ددن ه ددىا اإلض ددافة للمس ددتقبل ،ف ددتَ ْعلم ع دددد الق ددالا المس ددجلين
للفصل المحدد ،دون أن تفاجت من القالا بقلا تقسديق الرسدوم الجامعيدة ،أو تتجيدل القدالا

دراستهم بسبا عدم توافر الرسوم لديهم مع مكان توافرها في المستقبل ،مما يقل
اإلدارية الناجمة عن عجز القالا عن دفع رسوم تسجيلهم.
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ثانيا :بالنسبة للطالب:
أمدا بالنسددبة لدي القالددا فددِن هدىا الفددر

سدوف تشددكل لدده قدد اًر مددن األمدان بتددوفير فرصددة

تم ددام د ارس ددته بش ددكل متواص ددل دون أن تك ددون هن ددا فتد درات انقق دداع ،ت ددؤ ر د ول دده ل ددي س ددوإل

العمل ،وتؤد به لي االنققاع عن الدراسة ألسباا مادية ،السيما مع مكان توافر سديولة فدي

المسددتقبل لديدده ،بينمددا تعتبددر فت درة التسددجيل للفصددل الد ارسددي مدددة محدددودة ومددن العسددير علددي
القالا حل أزمته المادية في تل المدة المحدودة ،التي قد يترتا عليها فوات التسجيل.

وبناء علي ىل يستقيع القالا واألسرة احتساا اإلمكانات المالية لةسرة ،وتحديد فتدرات

األزمددة فددي ضددوء مكاناتهددا االقتصددادية ،وتحديددد الفصددل أو الفصددول الد ارسددية التددي قددد يرافقهددا
التعثر المالي ،والتعاقد مع مؤسسدة التمويدل والجامعدة لتجقيدة الحاجدة الملحدة فدي الفتدرة الزمنيدة

التي يريدونها.

ثالثا :بالنسبة إلى مؤسسة التمويل:
ن مؤسسددات التمويددل تسددعي لتحقيددإل ال درب  ،وجددزء مددن وميفتهددا األساسددية تحويددل فددائم

النقدد لددي مواضددع العجددز ،وتسدتقيع بهددىا الصدديجة أن تحددول فدوائم السدديولة لددي ىو الحاجددة
مددن قددالا التعلدديم العددالي الددىين يعددانون مددن ش د السدديولة ،ضددافة لددي تددوفير صدديجة تمويددل

مناسبة ترفد الصيغ األ رى كالمرابحة في العقارات والسيارات ،والمشاركة.
رابعا :بالنسبة إلى لمجتمع:

ن التعلد دديم العد ددالي بمد ددا يمثلد دده مد ددن معرفد ددة مت صصد ددة يعد ددد ضد ددروريًا مد ددن أجد ددل النهضد ددة

بدالمجتمع ،وىلد ألن التعلدديم العددالي يعنددي بدتج اًرء البحددوي والد ارسددات العلميددة التددي تتقدددم حلدوالً

علمية للمشاكل التي تواجه المجمتع.
وان نق د

التمويددل فددي هددىا الجانددا يددؤد

لددي ضددعف فددي اإلنتدداج العلمددي الددى يعنددي

بدراسة المشكالت القبية والدوائية التعليمية واالقتصادية ممدا يترتدا عليده االعتمداد علدي الجيدر

في حل المشكلة ،وربما يكون ىل مكلفاً من الناحية المادية أضعافاً مضاعفة مما لدو اعتمددت
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األمة علي نفسها في تحصيل المعرفة عن قريإل توفير الدعم الالزم لها.
وتعتبددر اإلجددارة كصدديجة تمويددل ضددماناً قبيعيداً لتوجيدده المعرفددة نحددو حاجددة المجتمددع؛ ألن

الجهددة الممولددة هددي جهددة ققدداع ددا

تسددتهدف ال درب  ،ومددن ثددم فهددي تعنددي بتوجيدده البحددي

العلمي لتجقية حاجة مجتمعيدة يمكدن أن تسدتثمرها فدي المسدتقبل إلدرار أربداح .ويمكدن التمثيدل

علي ىل بالصناعات الدوائية حيي يمكن أن تتمل المؤسسة المالية حقوإل االبتكار في مجال
الدواء ،ثم بيعه لتحقيإل أرباح مجزيدة ،ممدا يقدور صدناعات المجتمدع المحليدة ،ويدوقن المعرفدة

ويجعلنا مسلمين منتجين للمعرفة ومالكين لها ،بدالً من أن نكون مستهلكين للمعرفة.

املطلب الثالث
جواز أن يؤجر املستأجر ما استأجره

يجددوز للمسددتتجر أن يددؤجر مددا اسددتتجرا ب داألجرة التددي ي ارهددا؛ ألندده يمل د المنفعددة التددي هددي

محددل العقددد فددي عقددد اإلجددارة ،قددال فددي الفددروع“ :قولدده فددي جددارة المسددتتجر العددين المددتجورة :ولدده
جارتهددا علددي األص د ولددو قبددل قبضددها  ...فقدددم المصددنف أن للمسددتتجر جددارة المددتجور قبددل

مقلقددا”( ،)25وفددي اإلنصدداف”:يجددوز للمددؤجر و ي درا بمثددل األج درة وزيددادة .هددىا المددىها،
قبضدده
ً
وعليه األصحاا .قال الزركشي :هىا المىها عند األصحاا”(.)26

وجدداء فددي مواهددا الجليددل“:ومددن اكتددرى دا اًر فلدده أن يكريهددا مددن مثلدده بددتكثر مددن الك دراء أو

بتقددل ،ومددن اكتددرى حانوت داً للقصددارة فلدده ك دراؤا مددن حددداد أو قحددان ،أو ي درا ال أن يكددون ىل د

أكثددر ض در ًار بالبنيددان فيمنددع ،ولدده ىل د فددي المسدداو  ،ثددم قددال :ومددن اكتددرى بيت دًا ،و ُشددرق أن ال
ي ِ
سكن معه أحداً فتزوج ،أو ابتاع رقيقاً ،فِن لم يكن في سكناهم ضرر علي را البيدت لدم يكدن
ُ

له أن يمنعه ،وان كان في سكناهم ضرر فله منعه”.

()27

وفددي بدددائع الصددنائع“ :وللمسددتتجر فددي جددارة الدددار و يرهددا مددن العقددار أن ينتفددع بهددا كيددف
( )25محمد بن مفل بن محمد المقدسي ،الفروع ،عالم الكتا ،د.ت.)115 /1( ،.
( )26المرداو  ،اإلنصاف ،مرجع سابإل.)21/6( ،
( )27الحقاا ،مواها الجليل ،مرجع سابإل.)117/5( ،
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شداء بالسدكني ،ووضدع المتدداع ،وأن يسدكن بنفسده ،وبجيدرا ،وأن ُيسد ِّدكن يدرا باإلجدارة ،واإلعددارة،
ال أنه ليس له أن يجعل فيها َّ
َّارا ،ونحو ىل مما يوهن البناء”(.)21
حد ًادا ،وال َقص ً

وىها اإلمام أحمد في رواية عنه أن ىل ال يجوز؛ ألنه من باا رب ما لم يضمن ،جاء

في المجني “ :وىكر القاضي فيه رواية أ رى أنه ال يجوز ألن النبي -صلي ا عليه و سلم-
نهدي عدن ربد مدا لدم يضددمن ،والمندافع لددم تدد ل فدي ضددمانه ،وألنده عقددد علدي مدا لددم يدد ل فددي

ضدمانه ،فلدم يجدز كبيدع المكيدل والمدوزون قبدل قبضده ،واألول أصد ألن قدبم العدين قدام مقددام

قددبم المنددافع ،بدددليل أندده يجددوز التصددرف فيهددا فجدداز العقددد عليهددا كبيددع الثم درة علددي الشددجرة،

ويبقل قياس الرواية األ رى لهىا األصل”.

()21

املطلب الرابع
إمكان متويل املنافع يف اإلجارة بصيغة املراحبة
يمكددن أن تشددكل المرابحددة وسدديقاً مناسددباً إليصددال المنفعددة مددن مالكهددا ،وهددو الجامعددة لددي

قالددا المنفعددة وهددو القالددا ،بواسددقة المصددرف اإلسددالمي حيددي يشددتر المصددرف اإلسددالمي

المنفعة من الجامعة علي شكل ساعات معتمدة في الىمة ويتملكها ،ويددفع ثمنهدا نقدداً ،ثدم يقدوم
ببيع هىا المنفعة للقالا مع هامي رب مناسا ،ويمكن تفصيل ىل علي النحو اآلتي:
أوال :التعريف بالمرابحة(:)40
يددتم بيددع المرابحددة فددي صددورتها المعتددادة بقلددا المتعامددل مددن المصددرف أن يشددتر َ لدده مددن
( )21الكاساني ،بدائع الصنائع .)316/1( ،
أحمددد بددن محمددد بددن علددي بددن حجددر الهيتمددي ،تحفددة المحتدداج فددي شددرح المنهدداج ،دار حيدداء التدراي العربددي،
د.ت.)123 /6( ،.
( )21ابن قدامة ،المجني ،مرجع سابإل (.)377/5
( )11ينبجي التوضي هنا أن المرابحة في نقاإل البحي هي المرابحة بمعناها المصرفي الى تدم شدرحه فدي تقريدر
البحي ،وهي المرابحة ل مدر بالشدراء كتحدد منتجدات المصدارف اإلسدالمية ،حيدي يدَددعد الزبدون المصدرف أن
يشتر السلعة بثمن محدد ،ثم يشدتر المصدرف السدلعة مدن قدرف ثالدي ،ثدم يبيعهدا للزبدون بسدعر أكثدر مدن
السعر الى اشترى به المصرف من القرف الثالي ،أما المرابحة بمعندي البيدع بدتكثر مدن الدثمن األول ،كدتن
يقول البائع للمشتر رأسمالي كىا في الققعة الواحدة وأربحني علي كل ققعدة درهمداً ،فهدو مدن بيدوع األماندة
البسيقة التي ليست صيجة من صيغ التمويل في شيء.
[السنة الثامنة والعشرون]
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مبينددا صددفاتها بمددا
السددوإل المحليددة أو يسددتورد لدده سددلعة مددن ال ددارج ،ويسد ِّدمي المتعامددل السددلعةً ،
يرفدع عنهددا الجهالددة ،ثدم يقددوم المصددرف بشدراء السدلعة علددي الوصددف المقلدوا ،ثددم يقددوم ببيعهددا

لمن قلبها مع زيادة رب محدد ،وهدو مدا يعدرف اآلن ببيدع المرابحدة ل مدر بالشدراء( ،)11ويتمثدل
محددل العقددد فددي مجددال تمويددل منفعددة التعلدديم فددي سدداعات الم دواد المقددررة فددي قددة القالددا فددي

المرحل ددة الجامعي ددة الت ددي يدرس ددها :بك ددالوريوس ،ماجس ددتير ،دكت ددوراا ،حي ددي يح دددد القال ددا ع دددد

الساعات المقلوا دراستها ،والمرحلة التي يدرس فيها.

والمرابحددة تبدددأ بوعددد بالشدراء مددن القالددا للمصددرف ،ثددم بيددع المرابحددة ،وفيدده ثالثددة أقدراف

هم :اآلمر بالشراء :وهو المشتر الثاني الى ير ا في شدراء السدلعة ،والمدتمور بالشدراء :وهدو
المشددتر األول للسددلعة وهددو المصددرف ،وهددو أيض دًا البددائع الثدداني ،والبددائع األول :الددى يمتل د

السلعة ويريد بيعها(.)13

وفددي نمددوىج تمويددل منددافع التعلدديم بواسددقة عقددد اإلجددارة ،يكددون اآلمددر بالشدراء هددو القالددا

الى ير ا في شدراء منفعدة التعلديم بتفصديالتها المتعدددة التدي سدبإل بيانهدا ،والتدي تشدمل تعلديم
األسدداتىة لقالبهددم ،والم ارفددإل ال ِ ْدميددة ،مددن مكتبددات متنوعددة ،وقاعددات د ارسددية ،و دمددة األمددن،
و يرها ممدا اعتدادت الجامعدات تقدديمها لقالبهدا ،حيدي يقدوم المصدرف بشدراء هدىا المنفعدة مدن

الجامعة نقداً ،ثم يقوم ببيعها لي القالا ،مؤجلة لي سنة أو أكثر.

وا تلف ددت اآلراء ح ددول اإللد دزام بالوع ددد ،فت ددىت بع ددم المص ددارف ب دداإللزام بالوع ددد ،كبند د

ال رقدوم ،والبند اإلسدالمي السدوداني ،ورأت أن ىلد يضدبق المعدامالت ،ومدن ث َّدم هدو األحفدم

ال عددن اسددتقرار المعددامالت .بينمددا رأت بعددم المصددارف عدددم األ ددى
لمصددلحة الق درفين ،فض د ً
بِلزامية الوعد ،مثل :بن التضامن السوداني ،وبن فيصل اإلسالمي السوداني(.)12

( )11يوسف كمال محمد .فقه االقتصاد النقد  ،الريام :دار الهداية ،ق1111( ،1ه1112/م) .311
( )13أحمد سفر.العمل المصرفي اإلسالمي أصوله وصيجه وتحدياته ،بيروت ،اتحاد المصدارف العربيدة،3111 ،
.135
( )12المرجع السابإل.135 ،
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وقدد اسدت دمت المصدارف اإلسدالمية بيدع المرابحددة صديجة مدن صديغ التمويدل ،حيدي يتقدددم

قالددا التمويددل لسددلعة يريددد ش دراءها بوعددد يلتددزم فيدده بش دراء تل د السددلعة مددن المصددرف بعددد أن
يشتريها المصرف وتد ل في حيازته ،ثم يشتريها قالا التمويل مدن المصدرف بعدد أن يضديف

المصرف هام ًشا معقوالً من الرب .

وق ددد أج دداز المجم ددع الفقه ددي ه ددىا الص دديجة بش ددروق ،ه ددي( :)11أن ت ددد ل الس ددلعة ف ددي ملد د

المتمور قبل بيعها ل مر بالشراء ،وحصول القبم المقلوا شرًعا ،علي أن تقع علي المتمور
مسددؤولية التلددف قبددل التسددليم ،وتبعددة الددرد بالعيددا ال فددي ونحددوا مددن موجبددات الددرد بعددد التسددليم،

وملزمددا
ملزمددا للواعددد ديانددة ال لعددىر،
ً
وتدوافرت شددروق البيددع وانتفددت مدوانعهن ،وأن يكددون الوعددد ً
معلقا علي سبا ،ود ل الموعود في كلفة نتيجدة الوعدد ،ويتحددد أثدر اإللدزام فدي
قضاء ىا كان ً
هىا الحال ما بتنفيى الوعد ،واما بالتعويم عدن الضدرر الواقدع فعدالً بسدبا عددم الوفداء بالوعدد

بال عىر ،وأن تكون المواعدة بشرق ال يار للمتواعدين؛ ألن المواعدة الملزمة فدي بيدع المرابحدة

تشبه البيع نفسه.

وقد أثيرت حول بيع المرابحة اعتراضات( ،)15منها :ن في المرابحة بيع الش

ما ليس

عندا وهو منهي عنه ،ولكن ينداقَي ىلد بدتن المصدرف ال يبيدع شديئاً بمجدرد اتصدال المتعامدل،

ولكن يشتر السلعة علي الوصف ،ثم يبيعها مرابحة بعد تملكها ،ومما قيل فيها نها معاملة لم

يقل بحلها أحد ،ونوقي ىل بتن األصل في المعامالت الحديثة الحدل ،وهندا مدن قدال بصدور

مشدابهة .قدال فدي األم“ :وال بددتس فدي أن يسدلف الرجدل فيمددا لديس عنددا أصدله ،واىا أرى الرجد ُل
الرجل السلعة ،فقدال :اشدتر هدىا وأربحد فيهدا كدىا ،فاشدتراها الرجدل ،فالشدراء جدائز ،والدى قدال
َ

بيعدا ،وان شداء تركده ،وهكدىا ْن قدال اش ِ
متاعدا
دتر لدي ً
أربح فيها بال يار ،ن شاء أحدي فيهدا ً
752و، 165مجمد ددع الفقد دده اإلسد ددالمي ،المنعقد ددد فد ددي دورة مد ددؤتمرا ال د ددامس
( )11مجلد ددة المجمد ددع ،ع ،5ج3
بالكويت ،من ( 6-1جمادى األولي 1111ه) الموافإل( 15-11كانون األول ديسمبر1111م).
( )15يوسف كمال محمد.فقه االقتصاد النقد  ،مرجع سابإل 311 ،فما بعدها ،انمر أيضاً:
 أحمد سفر.العمل المصرفي اإلسالمي :أصوله ،وصيجه ،وتحدياته ،مرجع سابإل 136 ،فما بعدها.[السنة الثامنة والعشرون]
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متاعدا أ متداع شدئت وأندا أربحد فيده ،فكدل هدىا سدواء يجدوز البيدع األول”(،)16
ووصفه لده ،أو ً
وتددد ل –أيض دًا -فددي رب د مددا لددم يضددمن ،ونددوقي ىل د بددتن المصددرف اشددترى فتصددب ممتل ًكددا
يتحمل تبعة هال السلعة الل فترة منى تلقيه األمر بالشراء وحتي تسليمها ل مر بالشراء.

اسعا لم ازيدا عديددة( ،)17مدن هدىا الم ازيدا :أنهدا صديجة مالئمدة
ًا
وقد انتشرت المرابحة
انتشار و ً
للتمويددل التجددار  ،والتمويددل القصددير والمتوسددق األجددل ،وأنهددا صدديجة مبسددقة تجددر بندداء علددي
د ارسددة مالي ددة أولي ددة ،وتت ددي للمص ددرف أ ددى ضددمانات كافي ددة لتجقي ددة م دداقر التموي ددل ،وتم ددول

دبيا ع ددن العالق ددة الربوي ددة ،وتض ددمن عائ د ًددا
األص ددول الممول ددة بنس ددبة  ،%111وال ت تل ددف محاس د ً
اكبا للتض م ،وال تتقلا برات عالية أو نوعية ألج ًارئهدا ،باإلضدافة لدي
تفعا للمصارف ومو ً
مر ً
أن المص ددرف ال يض ددمن تبع ددة اله ددال والعي ددوا ،وص دديجة المرابح ددة مرن ددة لتموي ددل شد دراء الس ددلع

االستهالكية والسلع المعمرة.

ولكن انتقد عليها انتقادات شديدة من الناحية الشدرعية واالقتصدادية ،ومدن أبدرز االنتقدادات

عليهددا :القددول بدداإللزام بالوعددد فددي المعاوضددات( ،)11وقددد رأى بعددم البدداحثين أن المرابحددة سددبا
ف ددي اس ددتفحال التضد د م ،وتكد دريس التعام ددل بالرب ددا( ،)11كم ددا رأى بعض ددهم أن المرابح ددة أض د َّدرت
باالقتصاد الوقني؛ التجاهها لي أنشقة اكتنازية ،واشباع ر بات كمالية عن قريدإل االسدتيراد،

كمدا ا تلقددت علدي المنفددىين للبيدع مرابحددة البيدوع الشددرعية األ درى ،فكددل البيدوع أصددبحت لددديهم
مرابحة :كالسلم ،والبيع ألجل ،والبيع بالتقسيق كىل (.)51

()16
()17
()11
()11
()51

111

24

الشافعي ،محمد بن دريس.األم ،مرجع سابإل،مرجع سابإل.)21/2(،
انمر :أحمد سفر،العمل المصرفي اإلسالمي :أصوله ،وصيجه ،وتحدياته ،مرجع سابإل.126 ،
بني القائلون بالمرابحة اإللزام بالوعد علي قدول المالكيدة بدتن الوعدد ملدزم ىا أد دل الواعدد الموعدود فدي كلفدة،
وينتقد علي هؤالء بتن قول المالكية باإللزام فدي الوعدد فدي عقدود التبرعدات ولديس المعاوضدات ،يوسدف كمدال
محمد .فقه االقتصاد النقد  ،مرجع سابإل.311 ،
أحمد سفر.العمل المصرفي اإلسالمي :أصوله ،وصيجه ،وتحدياته ،مرجع سابإل.111 ،
يوسف كمال محمد .فقه االقتصاد النقد  ،مرجع سابإل.313 ،
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املبحث الثالث
اإلشكاالت اليت ميكن أن تواجه تطبيق اإلجارة
يف جمال متويل التعليم اجلامعي
املطلب األول
اإلشكاالت املتعلقة باملؤسسة اجلامعية والطالب
تمث ددل التعليم ددات الجامعي ددة ببنوده ددا وش ددروقها الم تلف ددة ج ددزءًا ال يتجد د أز م ددن عق ددد اإلج ددارة

المعقود مع القالا ،من حيدي القبدول ،والتسدجيل ومدا يتبعده مدن السدحا واإلضدافة ،وأجد اًرءات

اإلنىار والفصل من الجامعة ،ومن الشهادة الجامعية ،وهي شروق مسبقة لدم يكدن مدن القالدا
ال أن يوافددإل عليهددا ،ويسددتلم القالددا منددى يومدده األول دليددل القالددا ،أو دليددل الد ارسددات العليددا

الى يمثل تعليمات الجامعة لمن الدرجدة العلميدة التدي يتقلدع ليهدا القالدا ،ويمكدن أن تمهدر

بعم اإلشكاالت في الحاالت اآلتية:

أوال :حرمان الطالب بسبب الغياب:
تتضدمن التعليمددات الجامعيددة تعليمددات تددن

علدي أن القالددا يعتبددر محرومداً مددن الددد ول

لددي االمتحددان النهددائي ىا تجدداوز يابدده بعددىر الفت درة المسددموح بهددا ،ومددن بدداا أولددي ن كانددت

بجير عىر ،مما يعندي أن القالدا سيرسدا فدي هدىا المدادة ،وفدي هدىا الحدال يبقدي عقدد اإلجدارة

ساريًا وان بقي قرار الحرمان ساريًا ،وىل ألن المعقود عليه هو المنافع ،وهىا المنافع التي هي
محل العقد تبقي ممكنة ،وتبقي اإلجارة مستمرة ،وال عىر للقالا بقلا الفسخ ل جارة في هدىا

الحددال؛ ألن المددؤجر مددا زال يمكندده االسددتفادة مددن المنفعددة التددي هددي محددل العقددد ،وال يجددوز لدده
الرجوع ال علي الجامعة ،وال علي الوسيق المالي الى اشترى المنفعة مرابحة للقالا.

قددال فددي أسددني المقالددا“ :ويسددتحإل األجيددر األج درة أ تسددلمها ( بالتسددليم ) لنفسدده ( و )

مضي مدة ( مكان العمل ) لكنها تكون ( ير مستقرة حتي لدو سدققت ) تلد السدن أو برئدت

( رد ) األجيدر ( األجدرة ) النفسدداا اإلجددارة ( كمدن مكنددت الددزوج فلددم يقتهدا ثددم فددارإل ) هددا فددِن

[السنة الثامنة والعشرون]

25

[العدد الثامن والخمسون -رجب  3415إبريل ]1034

115

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 58 [2014], Art. 4

[أثر اإلجارة يف متويل منافع التعليم يف الفقه اإلسالمي]

المهددر يجددا تسددليمه بددالتمكين يددر مسددتقر وتددرد نصددفه بعددد المفارقددة ،قددال فددي األصددل ويفددارإل
ىل ما لو حبس الدابة مدة مكان السير حيي تستقر عليه األجرة لتلف المنافع تحت يدا”(،)51
فالقالا بعدم حضورا كتنه أتلف المنفعة التي تحت يديه بعدم استيفائها.
ثانيا :حرمان الطالب بسبب الغش:
تتضمن تعليمات الجامعة اعتبار القالا راسباً في حال ثبدوت الجدي عليده ،بدل ويتضدمن ىلد

مددا هددو أكثددر مددن ىلد  ،كاعتبددار القالددا ارسددباً فددي المددادة التددي ددي فيهددا ،مددن حيددي سددقاق جميددع

مدواد الفصدل الدى مدارس فيدده الجدي ،وتعتبدر تعليمدات الجامعدة جددزءًا مدن التعاقدد مدع القالدا ،ولهددا
الحددإل فددي أن تنفددى علددي القالددا تل د التعليمددات ،قالمددا أن تل د التعليمددات واضددحة ومعلنددة ،ومددا
ينقبإل علي الحرمان بسبا الجدي والجيداا ينقبدإل علدي العديدد مدن الحداالت المشدابهة ،التدي تدن

علي قبيعة العقوبة وحجمها ،وعلي الم الفة التي يمكن أن يرتكبها القالا.
ثالثا :الساعات المسجلة خطأ:

يمكن أن يسجل القالا سداعات دارج قتده ،وبوصدفه مشدتريًا لل دمدة أو للمنفعدة ،التدي

قد تدم تحديددها بالوصدف المعتبدر ال ارفدع للجهالدة مدن حيدي المرحلدة والكليدة والقسدم ،دون تحديدد
اسم مادة بعينها ،فربما يسجل القالا مادة ليست في قته قت منه ،ومن ثم ال يستفيد منها

في تحصيل مقصودا بشهادة معتمدة ،ويعتىر القالا بىل أن هىا ال قت ليس قتا هدو ،بدل

هو قت الجامعة.

ن هددىا الحددال تمثددل شددكاالً مهم داً نم د اًر ألن تسددجيل السدداعات الد ارسددية يكددون بندداء علددي

برمجيات متقندة ،تتعدرف علدي القالدا و قتده الد ارسدية ،ومدن ثدم يسدتحيل الوقدوع فدي مثدل هدىا

ال قت ،باإلضافة لي وجود مرشد أكاديمي للقالا ،وفي هاته الحال يصب ال قت مشتركاً بين

الجامعددة والقالددا ،وهددىا ال قددت مددن القالددا يعفددي الجهددة الممولددة مددن المسددؤولية ،فهددي تقدددم

( )51األنصار  ،أسني المقالا ،مرجع سابإل.)111/3( ،
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المنفعة بالشروق الرافعة للجهالة التي سبإل ىكرها.
ولكددن فددي حددال ثبددوت أن ال قددت هددو مسددؤولية الجامعددة فددِن مددن حددإل القالددا العددود لددي

مؤسسة التمويل كونها بائعة للمنفعة وضامنة لها ،ومن ثم فِن لمؤسسة التمويدل الرجدوع بسدبا

هددىا ال قددت لددي الجامعددة ،ومددن سددلبيات هددىا التمويددل أن مؤسسددة التمويددل والجامعددة تشددترقان
لنفسدهما مدن الشدروق مددا يمكدن أن يحدول هددىا الم داقر لدي القالددا ،ويحملده المسدؤولية وحدددا

بصددفته القددرف األضددعف ،مددع أندده مددن المفتددرم أن تكددون المسددؤولية مشددتركة ،بددين القالددا

والجامعة ،وأال يجيا دور مؤسسة التمويل كضامن للمنفعة.
رابعا :السحب واإلضافة:

األولددي حيدي ُيد َّ
دمكن
تمثدل فتدرة السددحا واإلضدافة فتدرة قصدديرة فدي مرحلدة مددا بعدد التسدجيل َّ

القالا من سحا بعم المواد الدراسية واضافة أ رى ،العتبارات أكاديمية ومروف ش صدية

بالقالا ،وهي فترة محددة ،ويمكن أن يقال هنا كيدف يمكدن أن يعقدي القالدا فرصدة السدحا

واإلضافة لمواد م تلفة؟ مما يعني وجدود جهالدة فدي محدل العقدد ،مدن حيدي مكدان سدحا مدادة
واضافة أ رى ،وقد انعقد العقد علي المادة المسحوبة ،ومن ثم د لت الجهالة محل العقد.

يمكددن أن يجدداا علددي هددىا االستشددكال ،بددالقول ن محددل العقددد لدديس مددادة بعينهددا ،نمددا هددو

منفعددة مددادة ضددمن مواصددفات أساسددية ،ترفددع الجهالددة عنهددا مددن حيددي كونهددا مددادة بكددالوريوس،
ت ص

كلية كىا ،أو قسدم كدىا ،ويبقدي للقالدا يدار التعيدين ،بعدد انكشداف الجهالدة الفاحشدة

بالتحديدات اآلنف ىكرها قبل اإلقدام علي التعاقدد ،ويبقدي يدار التعيدين لرفدع الجهالدة المجتفدرة،

حيي يبقي الحدإل للقالدا تعيدين المدادة التدي ير دا فدي د ارسدتها دالل فتدرة السدحا واإلضدافة،
وبعد انتهائها يفقد حقة في التعيين.

وقددد قدددم فددي بدددائع الصددنائع نموىجداً لهددىا الحددال فقددال“ :كمددا لددو قددال :ن سددرت علددي هددىا

الدابة لي موضع كىا فبدرهم ،وان سرت لي موضدع كدىا فبددرهم ،والمسدافة سدواء .وأمدا قولهمدا
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ن العق ددد أض دديف ل ددي أح ددد الم ددىكورين م ددن ي ددر ع ددين ف ددنعم لك ددن ف ددوم ي ددار التعي ددين ل ددي

المسددتتجر ،ومثددل هددىا الجهالددة ال تفضددي لددي المنازعددة كجهالددة قفيددز مددن الصددبرة ،ولهددىا جدداز

البيدع ،فاإلجدارة أولدي ،ألنهدا أوسدع مدن البيدع ،أال تددرى أنهدا تقبدل مدن ال قدر مدا ال يقبلده البيددع،

ولهىا جوزوا هىا اإلجارة من ير شرق ال يار ولدم يجدوزوا البيدع ال بشدرق ال يدار”()53؛ وعليده
فِنه يمكن أن تؤسس مرحلة السحا واإلضافة علي أساس يار التعيين.
خامسا :عجز الجامعة عن تقديم المنفعة:
تمثددل المؤسسددات الجامعيددة الحديثددة نموىجدًا للمؤسسددة الكبيدرة التددي ال يتددتثر سدديرها بددتحوال

األفراد مرضاً وموتاً و ير ىل مما يمكن أن يتصف به الش

القبيعي ،ولكدن ربمدا يعدرم

عارم يحول دون قدرة الجامعة علي تقديم المنفعة للقالا ،كِضراا األساتىة الجامعيين عدن
التعليم ،أو حدوي اضقرابات أمنيدة فدي دا دل الجامعدة أو ارجهدا ،ممدا يدؤد بدِدارة الجامعدة

لددي تعليددإل الدددوام الجددامعي لفتددرات متفاوتددة ،ممددا يعنددي عدددم قدددرة القالددا علددي متابعددة د ارسددته

الجامعية ،نتيجة لىل المرف العارم.

وف ددي ه ددىا الح ددال يمك ددن أن يقال ددا القال ددا الج ددامعي ب ددالتعويم الم دداد م ددن المؤسس ددة

الممول ددة بص ددفتها بائع ددة المنفع ددة ،وض ددامنة للم دداقر ،الت ددي تتعل ددإل بتس ددليم تلد د المنفع ددة ل ددي

مشتريها ،ويمكن أن تسعي مؤسسة التمويل لي تحويل م اقر االلتزام هىا لي الجامعة ضمن

شروق التعاقد مع القالا ،وهو أمر ال يقبل شرعاً ألنه رب ما لم يضمن.

ن مددن المتفددإل عليدده شددرعًا أن ال دراج بالضددمان ،فعددن عائشددة  -رضددي ا عنهددا – عددن

اج بالضَّدمان ،)52(يريدد بدال راج مدا يحصدل مدن لدة
النبي -صلي ا عليه وسلم -قدال" :ال در ُ

( )53الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)115/1( ،
( )52أبو عبد الرحمن ،أحمد بن شعيا النسائي .سنن النسائي (المجتبي من السنن) ،تحقيإل عبد الفتاح أبو ددة،
حل د د ددا :مكتب د د ددة المقبوع د د ددات اإلس د د ددالمية ،ق1116( ،3ه 1116/م)،ف د د ددي كت د د دداا البي د د ددوع ،ب د د دداا ال د د د دراج
بالضمان(.)11/1
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يرّد العين المبيعة ،وأ ى الثمن ،ويكدون للمشدتر مدا اسدتجله ،ألن
العين المبتاعة ،فللمشتر أن ُ
المبيددع لددو تلددف فددي يدددا لكددان مددن ضددمانه ،ولددم يكددن لدده علددي البددائع شدديء ،والبدداء فددي قولدده
بالضددمان متعلددإل بمحددىوف تقددديرا :ال دراج مسددتحإل بالضددمان؛ أ بسددببه()51؛ وبندداء عليدده ال

يجدوز لمؤسسدة التمويددل أن تتحلدل مددن التزامهدا تجدداا القالدا ،وتحددول م داقر هددىا االلتدزام لددي

الجامعة ،وعليها أن تضمن وصول المنفعة للمستفيد النهائي منها وهو القالا ،ولكن لها الحإل

أن تعود علي الجامعة ،بما أ لت به الجامعة بتقديم منفعة التعليم للقالا.

ويمكددن للجامعددة أن تعددالج حددال عدددم تق ددديم المنفعددة للقالددا بسددبا اإلض دراا أو بس ددبا

مرم عضو هيئة التدريس ،عن قريإل توفير البديل المناسا للفتدرة المؤقتدة التدي يمدرم فيهدا

عضو هيئة التدريس ،ن كانت الفترة قويلة نسبياً بحيي ت رج عن حدد العدرف الدى يمكدن أن
يعدىر فيده عضدو هيئدة التددريس بسدبا المددرم ،أو حضدور مدؤتمر ،فدِن العدرف يقدر مثدل هددىا
االنققدداع اليسددير ،لكددن علددي فددرم أن انققدداع عضددو هيئددة التدددريس لفتدرة ال يحتملهددا العددرف،
وتددؤثر فددي تحصدديل قددالا الجامعددة المنفعددة المقصددودة التددي دفع دوا أم دوالهم ثمنددا لهددا ،عندئددى

للقالدا الحدإل فدي قلدا أسدتاى بدديل لسدد العجدز الحاصدل بسدبا يداا عضدو هيئدة التدددريس،
وعلي الجامعة ومؤسسة التمويل تلبية ىل الحإل.

جاء في البدائع“ :أما ىا كانت اإلجارة في الىمة فال تفسخ ،قال :ومنها هدال المسدتتجر،

والمستتجر فيه لوقوع اليتس عن استيفاء المعقود عليه بعد هالكه فلم يكن في بقاء العقد فائددة،

دتتجر عبدددًا أو ثوب دًا أو حلي دًا أو مرف دًا أو داب د ًة معينددة فهل د أو هل د الثددوا
حتددي لددو كددان المسد َ
 قال القحاو  “ :تلقي العلماء هىا ال بر بالقبول” ،أبو جعفر ،أحمد بن محمد بدن سدالمة القحداو  ،شدرحمعدداني اآلثددار( ،)33/1تحقيددإل محمددد َزهددر النجددار ،محمددد سدديد جدداد الحددإل ،بيددروت ،عددالم الكتددا ،ق،1
1111هد1111/
( )51أحمد الشرباصي ،المعجم االقتصاد اإلسالمي ،دار الجيل1111 ،هد1111/م ،بدون رقم القبعة ومكانهدا،
(.)131
 ابن نجيم ،زين العابدين بن براهيم ،األشباا والنمائر ،تحقيإل عبد العزيز محمد الوكيل ،القاهرة ،بددون رقدمالقبعة1217 ،هد1161 /م؛ (.)151
 أبددو عبيددد القاسددم بددن س دالّم الهددرو  ،ريددا الحددديي ،بيددروت ،دار الكتدداا العربددي1216 ،هد د 1176 /م،(.)27/2
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المستتجر فيه لل ياقة أو للقصارة ،بقلت اإلجارة لما قلنا ،وان كانت اإلجدارة علدي دواا بجيدر

أعيانها فسلم ليه دواا فقبضدها فماتدت ال تبقدل اإلجدارة ،وعلدي المدؤاجر أن يتتيده بجيدر ىلد ;

ألنه هل ما لم يقع عليه العقد؛ ألن الدابة ىا لم تكن معينة فالعقد يقدع علدي مندافع فدي الىمدة،

وانما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ىمته ،فِىا هل بقي مدا فدي الىمدة بحالده فكدان عليده

أن يعين يرها”(.)55
ن الن

السابإل يوض بجالء أن اإلجارة ىا كانت في الىمة فِن العقد ال ينفسدخ بهدال

العددين التددي تسددتوفي منهددا المنفعددة ،بددل علددي المددؤجر أن يددتتي بعددين أ ددرى ،وفددي قددار العالقددة
بين القالا المستفيد مدن المنفعدة والجامعدة أن تدوفر لده األسدتاى البدديل فدي حدال عجدز األسدتاى

عن توفير دمة التعليم للمدتعلم ،وكدىل الحدال فدي األعيدان األ درى مدن الم ارفدإل ال دميدة التدي

تستوفي منها المنافع المعهودة عرفًا في الجامعات.
سادسا :عجز الطالب عن متابعة دراسته:

تتمثددل هددىا اإلشددكالية فددي عجددز القالددا عددن متابعتدده لد ارسددته فددي الفصددل الددى سددجله،

وفدوات فتدرة السددحا واإلضدافة الممنوحدة للقالددا دون تحمدل أ تكداليف ماليددة .وقدد يكدون هددىا

العارم هو المدوت أو المدرم ،ففدي حدال وفداة القالدا فدي أثنداء الفصدل الد ارسدي فِنده يتعدىر
استيفاء المنفعة مع فوات حياة المستفيد منها؛ لىا فِن من المناسا هنا عرم بعم نصو

الفقهاء فيما يتعلإل بوجوا األجرة واستحقاقها.

ىهددا الفقهدداء لددي أن األج درة تجددا بالعقددد ،وتسددتحإل بتمددام المنفعددة ،بمعنددي أندده ال تصددب

األج درة حق داً للجامعددة أو مؤسسددة التمويددل ،ال ىا تمددت المنفعددة فددي فترتهددا الزمنيددة المحددددة وهددي
الفصل الدراسي باإلضافة لي الصفة المشترقة للمنفعة والمحددة في العقد بقسم المدادة ،وكليتهدا،
( )55الكاساني ،بدائع الصنائع ،مرجع سابإل.)332 ،1( ،
 محمد بن أحمد ال قيا الشربيني ،مجني المحتاج لي معرفة ألفام المنهاج ،دار الكتا العلمية ،د.ت/2( ..)173،112
 -القليوبي ،أحمد بن سالمة وعميرة .حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابإل.)11/2( ،
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ومرحلتها ،ومن المالحم أنده فدي حدال وفداة القالدا أو مرضده مرضداً مقعدداً عدن متابعدة د ارسدته،

أن ثمددة مرف دًا اص دًا ارج دًا عددن رادة القالددا وهددو المددوت أو المددرم ،وهددو أمددر يح ددول دون
اسددتحقاإل الجهددة الممولددة أو الجامعددة كددل الددثمن المقابددل للمنفعددة المتفددإل عليدده ،بمعنددي أندده تفسددخ
اإلجارة ،وتستحإل الجامعدة مدن الرسدوم المدفوعدة بحسدا المددة الزمنيدة التدي قضداها القالدا علدي
مقعد الدرس قبل مرف الموت أو المرم ،وفيما يتتي بعم من نصو

الفقهاء:

جناء فنني اإلنصنناف“:وال تسددتقر األجدرة ال بمضدي المدددة بدال ندزاع .ولددو بدىل تسددليم العددين،

وكانددت اإلجددارة علددي عمددل فددي الىمددة .فقددال األصددحاا :ىا مضددت مدددة يمكددن االسددتيفاء فيهددا:

استقرت عليه األجرة .نقله المصنف ،والشارح ،و يرهما .وا تار المصنف :ال أجرة عليه .فقدال

في المجني :هىا أصد عندد  ...لدو أجلهدا فمدات المسدتتجر :لدم تحدل األجدرة .وان قلندا بحلدول
الدين بالموت ألن حلها مع تت ير استيفاء المنفعة ملم”(.)56

وقال في أسنى المطالب “ :ويسدتحإل األجيدر األجدرة أ تسدلمها بالتسدليم لنفسده و مضدي

مدددة مكددان العمددل لكنهددا تكددون يددر مسددتقرة حتددي لددو سددققت تل د السددن أو برئددت رد األجيددر

األجرة النفساا اإلجارة كمن مكنت الزوج فلم يقتها ثم فارقها فِن المهر يجا تسليمه بالتمكين
ير مستقر وترد نصفه بعد المفارقة قال في األصل ويفارإل ىل ما لو حبس الدابة مدة مكان

السير حيي تستقر عليه األجرة لتلف المنافع تحت يدا”(.)57

جاء في المغني “ :ولو أجر دارا سنتين بتربعين دينا ًار ،مل األجرة من حين العقد ،وعليه

زكاة جميعها ىا حال عليه الحول؛ ألن مل المكر عليه تام بدليل جواز التصرف فيها بتنواع
التصدرفات .ولدو كانددت جاريدة كددان لده وقؤهددا ،وكونهدا بعددرم الرجدوع النفسدداا العقدد ،ال يمنددع

وجوا الزكاة ،كالصداإل قبل الد ول .ثم ن كان قد قبم األجرة أ رج الزكاة منها ،وان كانت

دينداً فهددي كالدددين ،معجدالً كددان أو مددؤجالً .وقددال مالد  ،وأبددو حنيفددة :ال يزكيهددا حتددي يقبضددها،
( )56المرداو  ،اإلنصاف ،مرجع سابإل.)13/6( ،
( )57األنصار  ،أسني المقالا ،مرجع سابإل)111/3( ،
[السنة الثامنة والعشرون]
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ويح ددول علي دده الح ددول؛ بن دداء عل ددي أن األجد درة ال تس ددتحإل بالعق ددد ،وانم ددا تس ددتحإل بانقض دداء م دددة

اإلجارة .وهىا يىكر فدي موضدعه ،ن شداء ا تعدالي .وعدن أحمدد ،رحمده ا روايدة أ درى ،فدي

من قبم من أجر عقار نصاباً ،يزكيه في الحال .وقد ىكرناا فدي يدر هدىا الموضدع ،وحملنداا

علي أنه حال عليه الحول قبل قبضه (.)51

واألجدرة ال تملد بالعقددد ،بددل بالتعجيددل ،أو بشددرقه ،أو باالسددتيفاء ،أو بددالتمكن مندده أ ال

تمل د األج درة بالعقددد نفسدده ،س دواء كانددت األج درة عين داً أو دين داً ،وانمددا تمل د بالتعجيددل أو بشددرق

التعجيد ددل ،أو باسد ددتيفاء المعقد ددود عليد دده وهد ددي المنفعد ددة أو بد ددالتمكن مد ددن اس د دتيفائه بتسد ددليم العد ددين

المستتجرة في المدة.

()51

املطلب الثاني
اإلشكاالت املتوقعة خبصوص اجلهة املمولة
أوال :اشتراط الجهة الممولة إعفاءها من بعض مقتضيات اإلجارة:
ن المؤسسددات التددي يمكددن أن تمددول منددافع اإلجددارة لددا عليهددا العمددل اإلدار المكتبددي،

الددى يبحددي عددن ضددمان رأس مالدده ،بحيددي يددوزع الم دداقر علددي أق دراف أ ددرى فددي التعاقددد،
بحيددي يضددمن ربحدده دون تحمددل م دداقر عقددد اإلجددارة ،ى يمكددن أن تشددترق الجهددة الممولددة أن

األ يدرة يددر مسددؤولة عددن التبعددات التددي يمكددن أن تحدددي ،نتيجددة وجددود

ددالل بتحددد الت ازمددات

الجامعة نحو القالا ،فتنقل الجهة الممولدة مسدؤوليتها لدي الجامعدة مقابدل القالدا ،ممدا يعندي

تحقيإل رب دون تحمل م اقرة.

ن قاعدة ال راج بالضمان ،والنهي والوارد عن الرسدول -صدلي ا عليده وسدلم -عدن ربد

مدا لددم يضددمن ،ال يجيدز للمؤسسددة الممولددة أن تحقدإل ربحدًا مضددمونًا دون مواجهدة ال قددر وعدددم
( )51ابن قدامة ،المجني ،مرجع سابإل (.)215/3
( )51ف ددر ال دددين عثم ددان ب ددن عل ددي الزيلع ددي .تبي ددين الحق ددائإل ش ددرح كن ددز ال دددقائإل ،دار الكت دداا اإلس ددالمي ،د.ت.
(.)116/5
 -وانمر محمد بن حمد بن محمود البابرتي .العناية علي شرح الهداية ،دار الفكر ،د.ت.66/1.
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التتكددد ،فددِن حدددي أ تقصددير مددن الجامعددة ،فددِن مددن حددإل القالددا أن يقالددا الجهددة الممولددة

بالتزاماته ددا كمم ددول للمنفع ددة الت ددي ملكته ددا المؤسس ددة ث ددم باعته ددا للقال ددا ،وا َّن تنص ددل المؤسس ددة

الممولة من التزاماتها يعتبر حال من التماهي مدن مؤسسدات التمويدل اإلسدالمية ،مدع مؤسسدات
التمويل بفائدة محرمة ،التي يدؤول أمرهدا فدي نهايدة األمدر لدي تحقيدإل مكاسدا مدع ضدمان رأس

المال ،دون تحمل م داقر تجداا العميدل ،مدع أن تحمدل هدىا الم داقر يمثدل جدوه ًار أساسديا فدي

التمويل اإلسالمي.

ثانيا :اشتراط غرامات التأخير بسبب تأخر الطالب عن الدفع:
ربمدا تشددترق بعدم المؤسسددات الممولددة ارمدات تددت ير علدي القالددا فددي حدال ت لفدده عددن

سداد أقساق الدين المترتا علي اإلجارة ،نم اًر ألن تت ر القالا عن السداد يعني فدوات مندافع

األقساق المالية ،التي يمكن أن تستثمرها المؤسسة المالية فدي وجدوا أُ َ در مدن وجدوا االسدتثمار،
وتعتقد أن القالا بتعثرا بالسداد يدؤد لدي سدارة المؤسسدة الممولدة ،وتمدن تلد المؤسسدة أن
من حقها تحميل هىا ال سارة للقالا ،وفيما يتتي توضي ىل .
 -1أقوال العلماء في غرامات التأخير:
رأى بعددم البدداحثين

()61

أن التعددويم عددن التددت ير مددن قبيددل الربددا المحددرم ،وأندده اسددتبدال

للمؤيدددات الشددرعية بددالتعويم الربددو المسددتَقي مددن ال أرسددمالية الماديددة ،وأن التعددويم التددت ير
ربددا نسدديئة وهددو محددرم شددرعاً ،باإلضددافة لددي أن العمددل بددالتعويم الددتت ير يددؤد لددي قصدداء
المؤيدات الشدرعية لحمدل المددين المماقدل علدي السدداد ،كدالحبس ،والتعزيدر ،وبيدع أموالده ،وهدو

ىريعة لي باحة الربا المحرم.

( )61وهم :زكي الدين شعبان ،نزيه حماد ،محمد عثمان شبير ،رفيإل المصر  ،انمر :مجلة االقتصاد اإلسالمي،
 ،26 :111/55 ،51دبددي ،بند دبددي اإلسددالمي ،السددنة السددابعة عش درة1117 ،هد د
العددددان:116 :
1117/م.
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وق ددد أب دداح الش دديخ الزرق دداء

()61

تجد دريم الم دددين المماق ددل قياسد داً عل ددي ض ددمان من ددافع الش دديء

المجص ددوا حي ددي تُق د َّدوم منافع دده ،ويض ددمن الجاص ددا قيمته ددا ،ألن دده متع ددد ف ددي ىلد د  ،وأن مق دددار
التعددويم يكددون بتقدددير مددن المحكمددة عددن قريددإل لجنددة بدراء محلفددين ،ولكددن الشدديخ حد َّدىر مددن

ات اى الحكم المنققي العادل ،والمتمثل في تجريم المدين المماقل ستا ًار للربا( ،)63وأباحت هيئدة
الرقابددة الشددرعية لبيددت التمويددل الكددويتي تج دريم المدددين المماقددل مددن قبيددل التعزيددر بت ددى المددال،

ورأت أن ينفإل ىل المال في وجوا ال ير ،وال يت ى المصرف شيئاً منها(.)62

ن التعددويم مشددروق بددتال يكددون للمدددين معددىرة شددرعية فددي هددىا التددت ير ،بددل يكددون مليئ داً

ال ،يستحإل الوصف بتنه مالم كالجاصا ،مرجع تقدير معىرة المدين من عددمها ،وتقددير
مماق ً

ضددرر الدددائن ،يعددود لددي القضدداء فددي جميددع األح دوال ،وال يجددوز االتفدداإل مسددبقاً ،بددين الدددائن
والمدين علي تحديد ضرر الدائن من تت ير الوفداء ،تحددد المحكمدة مقددار الضدرر ،والتعدويم

عنه بما فات الدائن من رب معتاد في قرإل التجارة العامة ،بتدني حدودا العادية لو أنه قدبم
دين دده ف ددي موع دددا ،واس ددتثمرا ب ددالقرإل المش ددروعة الح ددالل ف ددي اإلس ددالم ،كالمض دداربة ،والمزارع ددة
ونحوهمدا ،وال عبدرة لسددعر الفوائددد المصدرفية ،وتعتمددد المحكمددة فددي هددىا التقدددير أر أهددل ال بدرة

في هىا الشتن(.)61

-2الفرق بين غرامة التأخير وفوائد التأخير:
يالحم أن ثمة فروقاً بدين جدزاء التدت ير ،الدى ا تلدف فيده الفقهداء علدي النحدو الدى سدبإل
()61
()63
()62
()61

111
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وافإل الشيخ فيما ىها ليه كل من الصديإل الضرير ،والشيخ عبد ا بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبدار
العلمد دداء بالسد ددعودية ،انمد ددر :مجلد ددة االقتصد دداد اإلسد ددالمي ،العد دددد ،51 ،53 : 116 :دبد ددي ،بن د د دبد ددي
اإلسالمي ،السنة السابعة عشرة1117 ،هد1117/م.
مصقفي الزرقاء ،هل يقبل شرعاً الحكم علي المدين المماقل بالتعويم علي الدائن( 12فما بعدها) ،مجلة
أبح دداي االقتص دداد اإلس ددالمي ،الع دددد( )3بتص ددرف ،مجل ددة نص ددف س ددنوية ،ج دددة ،مرك ددز أبح دداي االقتص دداد
اإلسالمي ،جامعة المل عبد العزبز1115 ،هد1115/م.
المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،دليدل الفتداوى الشدرعية فدي األعمدال المصدرفية 1111 ، ،م،
بدون رقم القبعة ومكانها.)511( .
مصددقفي الزرقدداء ،هددل يقبددل شددرعا الحكددم علددي المدددين المماقددل بددالتعويم علددي الدددائن( )17مجلددة أبحدداي
االقتصاد اإلسالمي العدد( )3بتصرف ،دليل الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية( )121مرجع سابإل.
[مجلة الشريعة والقانون]
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بياندده ،وفوائددد التددت ير ،أبرزهددا أن جدزاء التددت ير محدددود بمقدددار مددا لحددإل المتضددرر مددن ضددرر،

وأنه يكون نتيجة تفريق من قادر علدي الوفداء ،بينمدا ال يكدون ىلد فدي حدال فوائدد التدت ير التدي

تفددرم بمج ددرد الت ددت ير ،وواض د أن الت ددت ير فيه ددا مقاب ددل األجددل ال مقاب ددل الض ددرر ،وان ك ددان

محتمالً ،فِن أساس تقدير الفائدة مبلغ الدين واألجل ،وهدو الربدا المحدرم ،ب دالف جدزاء
الضرر
َ
التت ير المقيَّد في حدود الضرر.
قددال أحددد البدداحثين“ :شددتان بددين فوائددد الددتت ير عددن الوفدداء وعقوبددة المدددين الجنددي المماقددل،

التددي تت ددى شددكل ارمددة ماليددة ،فدداألولي يكفددي السددتحقاقها مجددرد التددت ير فددي الوفدداء بددااللتزام
النقد  ،والثانية يشترق الستحقاقها ثبات يسار المددين ،ومماقلتده ،والضدرر الدى لحدإل الددائن

من جراء مماقلة المدين”(.)65

-3مدى تطبيق غرامات التأخير في تمويل المنافع:
ممددا سددبإل يالحددم أن اشددتراق المؤسسددة الممولددة ارمددات تددت ير علددي القالددا المتددت ر فددي

سددداد األقسدداق مقابددل المنفعددة التددي تقاضدداها مددن الجامعددة ،ال ينقبددإل عليدده قددول العلمدداء الددىين

أجازوا رامات التت ير؛ ألن جزاء التدت ير فدي قدول المجيدزين لده سدواء كدان ارمدة ماليدة علدي

التت ر في سداد دين ،أو جزاء تت ير نمير عمل ،يتقلا تحديد نوع الضرر وحجمه ،وان هىا
التحديد ي ضع للتوقع والت مين من لجنة ال برة ،يعني أن التحديد ال يكدون لضدرر وقدع ،وانمدا
لضرر متوقع ،علي أساس أنه لو تم الوفاء في موعدا لرب المتضرر كىا وكىا.

وكىل الحال في جزاء التت ر في سداد الدين ،لماىا ُي َّ
قدر علي المماقل أنه لوال تت را في
سددداد الدددين ل درب صدداحا الدددين ال درب المعتدداد ؟ لمدداىا ال يقد َّددر أندده قددد سددر ؟ والتجددارة رب د

و سدارة ،وعليده فدِن األسداس الدى ُيبندي عليدده الجدزاء المدالي علدي التدت ير متوقَّدع ال واقددع ،وان
تحديدا علي أساس فوات الرب فقق للمتضرر علي الف مدا هدو معدروف فدي التجدارة والعمدل

( )65عبددد الحميددد محمددود البعلددي ،أساس ديات العمددل المصددرفي اإلسددالمي ،القدداهرة ،مكتبددة وهبددة ،ق1111 ،1ه/
1111م.)111( ،
[السنة الثامنة والعشرون]
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من الرب وال سارة ،والحكم في أموال الناس ال يكون بالتوقع ،بل بالحقيقة الثابتة.
ن فددي المؤيدددات الشددرعية مددا يجنددي المسددلمين مددن الددد ول فددي ال ددالف الواقددع فددي ج دزاء

التت ير ،حيي يمكن اللجوء لي البدائل الشرعية الوقائية ،كالرهن ،والكفالة ،والعقابية كدالحبس،
وبيع أموال المدين وتعزيرا ،وحمر التعامل معه ،و ير ىل مما يحمل المماقلين علي الوفاء.
ثالثا :تعامل المؤسسة الممولة بقيمة المنفعة وليس المنفعة:

دأبت مؤسسات التمويدل علدي تحديدد نسدبة عائدد متفدإل عليهدا ،ويمهدر أن هدىا النسدبة هدي

علددي المبلددغ الددى يسددددا المصددرف للجامعددة ،وهددو أمددر يقددو جانددا اإلقدرام ويضددعف جانددا

عقد اإلجارة الى هو األساس الفقهي الى ينمم هىا التعاقد .وهو أمر يؤد لي َل ْبس في فهم
المجتمددع ،بحيددي يمددن المتعدداملون بعقددد تمويددل المنفعددة أندده عقددد ربددو الشدتراق الجهددة الممولددة
نس ددبة مئوي ددة عل ددي رأس الم ددال ال ددى س ددتقدمه ،ويتع ددزز ه ددىا الم ددن ىا حمل ددت الجه ددة الممول ددة

الم دداقر ووزعتهددا علددي أق دراف التعاقددد األ ددرى وهددي الجامعددة أو القالددا ،وآلددت العالقددة فددي
النتيجددة لددي تقددديم نقددود مددع رب د محدددد النسددبة ،وعدددم تحمددل م دداقر االسددتثمار ،علددي النحددو

الت الجارية بالفائدة المحرمة.
المعروف في التموي ً

لددىا ال بددد مددن لجدداء مددا يشددير لددي نسددبة ال درب التددي يمكددن أن تحددددها مؤسسددة التمويددل

وع ْن َونددة العقددد بعندوان يتناسددا مددع قبيعددة التعامددل المبرمددة ،وتحديددد مبلددغ هددو ثمددن المنفعددة بمددا
َ
يرفد ددع الجهالد ددة كتحديد ددد القسد ددم ،والكليد ددة ،ومرحلد ددة الد ارسد ددة :بكد ددالوريوس ،ماجسد ددتير ،دكتد ددوراا،

وللمصددرف دا ليدًا أن يحدددد نسددبة ربحدده كمددا يشدداء ،وأن يحدددد سددعر السدداعة علددي وفددإل معددايير
سوقية ،ثم يحإل له أن يبيعها بالسعر المناسا ،دون تحديد نسبة رب يوقع عليها الفريقان وهما

مؤسسددة التمويددل والقالددا ،والددن

اإلجارة وشروقه.
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رابعا :سحب الطالب مادة أو فصل:
علي افترام أن القالا قد أبرم عقد تمويل منافع علي عدد ساعات محددة ثم بدا له بعد

ىل د سددحا تل د المددادة لسددبا أو آل ددر ،فددال بددد عندئددى أن يعتبددر العددرف فددي أن القالددا ىا

سحا مدادة أو أكثدر فدي فتدرة السدحا واإلضدافة التدي تمثدل يدا اًر للقالدا فدي السدحا فدي فتدرة

ال ي ددار ف ددي ا تي ددار الم ددادة ف ددِن ىلد د ح ددإل للقال ددا نمد د ًار ألن الجامع ددة تعقي دده ه ددىا الح ددإل ف ددي
تعليماته ددا ،وترص ددد ل دده ثم ددن تلد د الس دداعات لفص ددول قادم ددة ،وم ددن ث ددم ف ددِن الجامع ددة ال تحم ددل

المؤسسة الممولة ثمن تل الساعات المسحوبة فدي فتدرة اال تيدار ،وعليده؛ فلديس مدن حدإل جهدة
التمويددل تحميددل ىل د للقالددا ،ويفضددل أن يؤكددد ىل د فددي عقددد التمويددل بددين القالددا ومؤسسددة

التمويل.

أما ىا كان سحا المادة أو سقاقها بعد مضي فتدرة السدماح دون تكلفدة ،فينبجدي هندا فدي

ضدوء عقددد اإلجددارة أن يسددر العددرف المعمددول بدده فددي الجامعددات ،وهددو أن سددقاق القالددا لهددىا

المددادة يعنددي أندده يتحمددل النتيجددة ،مددن هددىا اإلسددقاق ،ألندده قددد شددجل مقعدددا فددي الشددعبة المسددجل

درر
فيها ،وأن تاحة الفرصة للسحا دون تحمل ال سائر من قبدل القالدا المنسدحا ،يعندي ض اً
بالجهة المقدمة للمنفعة وهي الجامعة ،ومؤسسة التمويل الممولة للمنفعة ،وال ضرر وال ضرار.
خامسا :تحميل الطالب مصاريف غير محددة:
تشترق مؤسسات التمويل في العادة تحميل الرسوم والمصاريف والضرائا ن وجدت علدي

المتعامل أو الزبون ،معاناً منها في ت لي

نفسها من أ أعباء مالية يمكدن أن تترتدا عليهدا

نتيجة العقد في المستقبل فتحيدل كدل مدا يتعلدإل بدىل علدي الزبدون ،وفدي حدال اإلقددام علدي هدىا

العقد مع جهالة هىا المصاريف ،فِن ىلد مفسدد للعقدد ،ويحدرم اإلقددام عليده ،وينبجدي رفدع هدىا

الجهالددة عددن تل د الرسددوم والمصدداريف ،بتحديددد قيمتهددا ونوعهددا ،ثددم بعددد ىل د يشددترق كددل مددن

المتعاقدين ما أراد لنفسه ،بعد انكشاف تل الجهالة.
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اخلامتة
نتائج البحث:

 .1لعقد اإلجارة مرونة واسعة في مجال تمويدل منفعدة التعلديم ،علدي اعتبدار أن محدل
العقددد هددو مجمددوع المنددافع المقدمددة مددن الجامعددة كددالتعليم ،والم ارفددإل الم تلفددة ،مددن

مكتبة ،وقاعات ،وتسجيل ،و يرها.

 .3يلبددي عقددد اإلجددارة فددي مجددال تمويددل منفعددة التعلدديم حاجددات أق دراف التعاقددد ،فددي
مجال توفير السيولة للقالا ،وتالفي حاالت عجز القالا عن الوفاء بالتزاماتهم
وأقساقهم الجامعية ،وتوفير صيجة استثمار مناسبة للمؤسسات المالية.

 .2يتوقع أن تكون لعقد اإلجارة في مجال تمويل التعليم الجامعي آثار يجابية علمية
واجتماعية واقتصادية.

 .1هنددا

شددكاالت تعتددرم تقبيددإل عقددد اإلجددارة فددي تمويددل منددافع التعلدديم الجددامعي،

ولك ددن يمك ددن التجل ددا عليهد دا ع ددن قري ددإل الحد دوار والمناقش ددة ب ددين أقد دراف التعاق ددد،

للتجلا علي هىا اإلشكاالت.
التوصيات:

 .1ض ددرورة االلتد دزام بمقتض دديات عق ددد اإلج ددارة ،وش ددروقه ،دون أن تح ددول المؤسس ددات
المالية م اقر االستثمار لي أق ارف التعاقد األ رى.

 .3تنميم عقد اإلجارة كصيجة اسدتثمارية فدي مجدال التعلديم تنميمداً قانونيداً ي ارعدي فيده
التوازن بين أقراف العقد ،بما يتفإل وأحكام الفقه اإلسالمي.

 .2دراج التعلميات الجامعية كجزء من عقد تمويل المنافع.

 .1أج ًارء حوار بين مؤسسات التمويل والجامعات لتحقيإل العدالة بين أقراف التعاقد،
وتقوير عقد اإلجارة بما ينهم بققاعات التعليم وتقويرها.
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قائمة املراجع
 .1ابن نجيم ،زين العابدين بن براهيم ،األشباه والنظائر ،تحقيإل عبد العزيز محمد
الوكيل ،القاهرة ،بدون رقم القبعة1217 ،هد1161 /م .

 .3أبو جعفر ،أحمد بن محمد بن سالمة القحاو  ،شرح معاني اآلثار ،تحقيإل محمد
َزهر النجار ،محمد سيد جاد الحإل ،بيروت ،عالم الكتا ،ق1111 ،1هد1111/

 .2أبو عبد الرحمن ،أحمد بن شعيا النسائي .سنن النسائي (المجتبى من السنن)،
تحقيإل عبد الفتاح أبو

(1116ه1116/م).

دة ،حلا :مكتبة المقبوعات اإلسالمية ،ق،3

 .1أبو عبد ا

محمد بن سماعيل الب ار  ،صحيح البخاري ،تحقيإل :مصقفي ديا

 .5أبو عبد ا

النيسابور  .المستدرك على الصحيحين ،تحقيإل:

البجا ،بيروت :دار ابن كثير (اليمامة) ،ق1117( ،2ه1117/م).
محمد بن عبد ا

مصقفي عبد القادر عقا ،بيروت :دار الكتا العلمية ،ق1111( ،1ه1111/م)

 .6أبو عبد ا محمد بن قاسم األنصار  ,المعروف بالرصاع ،شرح حدود ابن عرفة،
المكتبة العلمية ،د.ت.

 .7أبو عبيد القاسم بن سالّم ،غريب الحديث ،بيروت ،دار الكتاا العربي1216 ،هد /
1176م.

 .1أبو يحيي زكريا األنصار  .الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،المقبعة
اليمنية ،د.ت.

 .1أحمد الشرباصي ،المعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار الجيل1111 ،هد1111/م.
 .11أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،في السنن الكبرى ،بيروت ،دار المعرفة ،د.ت.
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 .11أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي
الكبير ،الريام ،مكتبة نزار مصقفي الباز ،ق1117 ،1هد1116 /م.
 .13أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
المكتبة العلمية ،د.ت.

 .12أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي .تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،دار
حياء التراي العربي ،د.ت.

 .11أحمد سفر.العمل المصرفي اإلسالمي أصوله وصيغه وتحدياته ،بيروت ،اتحاد
المصارف العربية.3111 ،

 .15الحمصي ،علي نديم ،الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي والفقه
اإلسالمي  ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ق،1

1131هد3112/م.

 .16زكريا بن محمد بن زكريا األنصار  .أسنى المطالب شرح روض الطالب ،دار
الكتاا اإلسالمي ،د.ت.
 .17شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السر سي .المبسوط ،دار
المعرفة ،د.ت.
 .11عبد الحميد محمود البعلي ،أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة
وهبة ،ق1111 ،1هد1111/م،

 .11عالء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداو  .اإلنصاف في معرفة الراجح من
الخالف ،بيروت :دار حياء التراي العربي.

 .31عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني .بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ،دار الكتا العلمية.
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 .31عمر بن محمد بن أحمد النسفي .طلبة الطلبة ،بجداد :المقبعة العامرة ،مكتبة
المثني ،د.ت.

 .33ف ر الدين عثمان بن علي الزيلعي .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاا
اإلسالمي ،د.ت.

 .32القليوبي ،أحمد بن سالمة .وعميرة ،أحمد البرسلي .حاشيتا قليوبي وعميرة ،دار
حياء الكتا العربية ،د.ت.

 .31كنعان ،نواف ،القانون اإلداري ،عمان ،دار الثقافة ،ق.3111 ،1
 .35مجد الدين محمد بن يعقوا الفيروزآباد  .القاموس المحيط ،بيروت :مؤسسة
الرسالة ،ق1111( ،6ه1111/م).

 .36مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد( )3بتصرف ،مجلة نصف سنوية ،جدة،
مركز أبحاي االقتصاد اإلسالمي ،جامعة المل عبد العزبز1115 ،هد1115/م.

 .37مجلة االقتصاد اإلسالمي ،العدد ، 116 :دبي ،بن دبي اإلسالمي ،السنة السابعة
عشرة1117 ،هد1117/م.

 .31مجلة االقتصاد اإلسالمي ،العددان ،111/116 :دبي ،بن دبي اإلسالمي ،السنة
السابعة عشرة1117 ،هد 1117/م.

 .31مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،المنعقد في دورة مؤتمرا ال امس بالكويت ،من (6-1
جمادى األولي 1111ه) الموافإل( 15-11كانون األول ديسمبر1111م).
 .21محمد بن أحمد ال قيا الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،دار
الكتا العلمية ،د.ت.
 .21محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،القاهرة:
دار حياء الكتا العربية ،د.ت.

[السنة الثامنة والعشرون]

41

[العدد الثامن والخمسون -رجب  3415إبريل ]1034

311

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 58 [2014], Art. 4

[أثر اإلجارة يف متويل منافع التعليم يف الفقه اإلسالمي]

 .23محمد بن دريس الشافعي .األم ،دار المعرفة ،د.ت
 .22محمد بن سماعيل الصنعاني ،سبل السالم شرح بلوغ المرام ،تحقيإل براهيم
عصر ،القاهرة ،دار الحديي ،ق1113 ،7م.

 .21محمد بن حمد بن محمود البابرتي .العناية على شرح الهداية ،دار الفكر ،د.ت.
 .25محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحقاا .،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
دار الفكر ،د.ت،

 .26محمد بن يوسف العبدر المواإل .التاج واإلكليل لمختصر خليل ،بيروت :دار
الكتا العلمية ،د.ت.

 .27المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،دليل الفتاوى الشرعية في األعمال
المصرفية 1111 ، ،م ،بدون رقم القبعة ومكانها.

 .21منصور بن يونس البهوتي .شرح منتهى اإلرادات ،بيروت :عالم الكتا ،د.ت.
 .21منصور بن يونس بن دريس البهوتي .كشاف القناع عن متن اإلقناع ،بيروت :دار
الكتا العلمية ،د.ت.

 .11موفإل الدين عبد ا بن أحمد ابن قدامة .المغني ،دار حياء التراي العربي  ،د.ت.
 .11ناصر بن عبد السيد أبو المكارم المقرز  ،المغرب في ترتيب المعرب ،بيروت :دار
الكتاا العربي ،ق1115 ،1ه

.

 .13و ازرة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت ،ق1111( ،3ه/
1112م).

 .12يوسف كمال محمد .فقه االقتصاد النقد  ،الريام :دار الهداية ،ق،1
(1111ه1112/م).
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