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❖ حكم انتقال حق استئجار املركبات إىل ورثة املستأجرين
❖ السؤال :هل ينتقل حق استئجار أرقام المركبات إلى ورثة المستأجرين؟

الحمد هلل رب الع لمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبي ء والمرسلين ،سيدن محمد ،وآله وصحنه أجمعين ،وبعد،
ف لتركة تشمل الحقوق مطلق ً عند جمهور العلم ء ،ومنه المن فع ،وال تدخل المن فع في التركة عند الحنفية ،فهم يحصرو التركة في

الم ل ،أو الحق الذي له صلة ب لم ل [ الموسوعة الفقهية الكويتية  ،]206 /11وكذلك الخالف في فسخ اإلج رة ب لموت ،ف لجمهور على أ

اإلج رة ال تنفسخ بموت أحد المتع قدين؛ ألنه عقد الزم ،ال ينقضي بموت أحدهم م دام م تستوفى به المنفعة ب قي ً ،فقد أعطى النبي،

صلى هللا عليه وسلم ،خيبر ألهله  ،ليعملوا فيه ويزرعوه  ،ولهم شطر م يخرج منه  ،فك

ذلك على عهد النبي ،صلى هللا عليه وسلم،

وأبي بكر وصد اًر من خالفة عمر ،ولم يذكر أ أب بكر وعمر جددا اإلج رة ،فكل حق يتعلق بم ل المورث ،ال بشخصه وإرادته ومشيئته،

يورث بال خالف.

واستئج ر أرق م المركن ت ،يقسم إلى قسمين:

 .1قسم يشترى ويصنح ملك ً ،فيصنح هذا الرقم م الً ،أو ت بع ً للم ل" ،األرق م األردنية بعرف الس ئقين" ،وهي بهذا الوصف من التركة

التي تنتقل إلى الورثة.

 .2وقسم يكو فيه الرقم ملك ً للدولة ،وتؤجره لشخص مق بل مبلغ م لي ،يدفع شهري ً أو سنوي ً ،وهو بهذا الوصف ال يعتبر ملك ً

للشخص ،وال يلحق بم له ،وال يعتبر من التركة ،وال ينتقل إلى الورثة ،وينتهي بموت المستأجر.

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أ حق انتق ل استئج ر أرق م المركن ت إلى الورثة ،يرجع إلى الق نو المعمول به في الدوائر الحكومية

المختصة ،والتي تعطي حق األولوية في استئج ر مثل هذه األرق م لورثة المستأجر ،بعد دفعهم مبلغ ً م لي ً ،وإال أجرته لمن ش ءت.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

