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حكم تضمني سيارات األجرة يف الفقه اإلسالمي 
مجال أمحد زيد الكيالين أستاذ مشارك يف الفقه االسالمي املقارن 

و أنس زاهراملرصي أستاذ مساعد يف  املصارف االسالمية
كلية الرشيعة- جامعة النجاح الوطنية-نابلس-فلسطني

الفقه اإلسالمي(، الذي سلك فيه  البحث:هذا البحث وعنوانه:)حكم تضمني سيارات األجرة يف  ملخص 
مع  السوق،  األجرة كام حيدث يف  للتعرف عىل مفهوم تضمني سيارات  املقارن، هدف  الوصفي  املنهج  الباحث 
بيان صوره وأشكاله، وتوصل إىل أن التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني الاملك صاحب املركبة والسائق إما أن 
تكون عقد عىل إجارة أشخاص أو أعيان، وهذا جائز باتفاق املذاهب، وإما عقد مضاربة،وهذا يف العروض جائز 
عند احلنابلة  يف قول خالفا لغريهم، ويويص الباحث بأمهية فهم العالقة التعاقدية الناشئة بني الطرفني، وما يرتتب 

عليها من أحكام والتزامات.
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Abstract: This paper, titled “The Ruling of Leasing Taxicabs in Islamic Jurisprudence”, follows a de-
scriptive-comparative methodology, and touches upon the concept of leasing taxicabs (tadmin(. The paper 
lists the various forms of (tadmin( and describes the contractual relationship between the owner of the cab 
and the driver. It determines that the contract may be characterized as one of two types. It may be firstly 
categorized as a rental contract in which the usufruct is either specific items or people (ayan or ashkhas). 
This type of contract is legitimate according to all Islamic schools of jurisprudence. Alternatively, it may 
be categorized as a mudarabah partnership contract, which is only valid according to the Hanbali School.
The researcher recommends further research regarding the contractual relation-
ship between the two parties and the consequential rules and regulations of the contract.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد – صىل اهلل عليه وسلم – وعىل آله وصحبه أمجعني 

وبعد:

يعد الفقه اإلسالمي من أرشف العلوم وأجلها لعنايته باملسائل العملية التي حيتاجها الناس، وهو بقواعده 

املرنة استطاع استيعاب مجيع األحداث واملستجدات التي حتصل عىل امتداد رقعة العامل اإلسالمي، وقد شهدت 

احلياة املعارصة تطورًا كبريًا يف خمتلف النواحي خاصة الاملية منها أدى إىل ابتكار أساليب ووسائل وعقود ونوازل 

جديدة حتتاج إىل بيان رأي الرشع فيها، فانتصب العلامء واملؤسسات الرشعية العلمية من جمامع وهيئات فتوى، 

لتوضيح احلق وإظهار أحكام الدين، حتى ال يكون احلق مهجورًا غري معمول به، ومن هذه املسائل مسألة تضمني 

سيارات األجرة، والتي أحببنا أن نجيل النظر الرشعي فيها، وذلك من خالل ثالثة مباحث عىل النحو التايل:

املبحث األول: مفهوم الضامن يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثاين: صور تضمني سيارات األجرة والتكييف الرشعي هلا.

املبحث الثالث: األحكام الرشعية املرتتبة عىل تضمني سيارات األجرة.

الذي  االقتصادي االستثامري  بالنشاط  متعلقة  تناوهلا مسألة معارصة  الدراسة يف  أمهية  الدراسة: تربز  أمهية 

يامرسه العاملون يف جمال سيارات األجرة، من خالل بيان طبيعة العالقة التي تربط بني أطراف عقد تضمني سيارات 

األجرة، والتعرف عىل الصور التطبيقة العملية هلذه املعاملة والرشوط والقيود واألحكام الضابطة هلا، حتى يعلم 

وينتفع هبا املستثمرون والعاملون يف هذا املجال.

مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

- ما طبيعة العالقة التي تربط أطراف عقد تضمني سيارات األجرة ؟ وما التكييف الرشعي هلا ؟ وما هي أبرز 

األحكام والضوابط الرشعية الناظمة هلا ؟.

حدود الدراسة: يقدم هذا البحث دراسة نظرية تطبيقية ملسألة العقود الرشعية الواردة عىل سيارات األجرة 

بحسب  األجرة(  سيارات  )تضمني  مصطلح  الدراسة  وتستخدم  رئييس،  بشكل  واملضاربة  اإلجارة  عقدًا  وهي 
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املعنى العريف كام يتم التعامل هبا بني أصحاب املهنة يف فلسطني وبالد الشام عمومًا.

تتم يف  كام  األجرة  بعملية تضمني سيارات  املقصود  التعرف عىل  إىل  الدراسة  الدراسة: هتدف هذه  أهداف 

السوق، وأبرز صورها وأشكاهلا، وبيان التكييف الفقهي لطبيعة العالقة بني أطرافها.

الدراسات السابقة: 

1- دراسة كامل بوزيدي بعنوان: » أحكام السياقة يف ضوء قواعد الفقه اإلسالمي« ، من منشورات جممع الفقه 
اإلسالمي الدويل يف دورته احلادية والعرشين، الرياض، 2013م.

تناول البحث األحكام الرشعية املتعلقة بالسياقة، ومسائل حوادث السري، واألحكام األخرى املتعلقة باملركبة، 

وقواعد نظام املرور. 

2- دراسة عبد العزيز اخلطيب بعنوان:»مسؤولية سائق السيارة وتأصيلها يف الفقه اإلسالمي« ، من منشورات 
– 2015م. – عدد 21  – جملد 19  جملة البحوث الفقهية املعارصة – السعودية 

تناولت الدراسة أمهية نظام املرور يف املحافظة عىل األنفس، وحتدثت عن القواعد الفقهية املقررة للضامن، وتعيني 

السيارة  بقيادة  تتعلق  أحكام  جمموعة  بيان  خالل  من  والتزاماته  السائق،  مسؤولية  مسألة  تناولت  كام  الضامن. 

وأحوال املخالفات املرورية.

إفراد بحث مستقل يف مسألة تضمني سيارات األجرة بشكل يوضح العالقة التعاقدية بني  إضافة الدراسة: 
أطراف هذه املعاملة يسهل الرجوع إليه عند النزاع.

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل املقارن من خالل توصيف طبيعة املعاملة كام 
حتصل يف الواقع، ومقابلة املختصني والعاملني يف هذا املجال، إضافة لتتبع آراء الفقهاء واملقارنة بينها للوصول إىل 

احلكم الرشعي املناسب.
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املبحث األول 

مفهوم الضامن يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول: معنى الضامن يف اللغة واالصطالح

أوالً: الضامن لغًة: تأيت عىل عّدة معاٍن، منها)1(:

- الكفالة: تقول: ضمن اليشء ضامنًا إذا كفله، فهو ضامن وضمني، أي: كفيل، واملكفول مضمون، وسميت 

الكفالة ضامنًا، ألن ذمة الكفيل دخلت وانضمت اىل ذمة املكفول.

- االلتزام: تقول: ضمنُت الامل إذا التزمته.

- احلفظ والرعاية : ومنه قوله - صىل اهلل عليه وسلم -:)اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن ()2(. أي: حيفظ عىل 

الناس صالهتم، وليس ضامن الغرامة.

حيويه،  ما  أي:  وكذا،  كذا  الكتاب  ومضمون  فيه،  داخال  جعلُه  إذا  اليشء،  اليشَء  ضّمن  ومنه  االحتواء:   -

واملضامني، ما حتويه أصالب الفحول.

نرى: بأن املعاين اللغوية املختلفة جيمعها معنى واحد هو: ضم اليشء اىل اليشء ودخوله فيه، بحيث يصري 

شيئًا واحدًا يف االلتزام وأداء احلق.

ثانيًا: الضامن يف اصطالح الفقهاء:

ذهب فقهاء املذاهب األربعة)3( إىل أن الضامن بمعنى الكفالة، وهو االلتزام، واختلفوا يف تعريفاهتم للضامن 

)1( مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور، لسان العرب، مادة »ضمن«  باب النون فضل الضاد، )بريوت: دار صادر، 1414هـ(، ط3، 
ج:13، ص:257 – 259.

أمحد  وتعليق  حتقيق  مؤمتن،  واملؤذن  ضامن  اإلمام  أن  جاء  ما  باب  الصالة،  أبواب  الرتمذي،  سنن  الرتمذي،  سورة  بن  عيسى  بن  حممد    )2(
ص:402،  ج:1،  ط2،  1395هـ(،  احللبي،  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  )مرص:  عطوة،  وإبراهيم  الباقي  عبد  فؤاد  وحممد  شاكر 
املكتب  )بريوت:  وزياداته،  الصغري  اجلامع  صحيح  األلباين،  الدين  نارص  حممد  انظر:  صحيح.  حديث  األلباين:  قال  احلديث:207.  رقم 

اإلسالمي(، ج:1، ص:539، رقم احلديث:2787.
)3( أبو الوليد أمحد بن حممد بن حممد ابن الشحنة، لسان احلكام يف معرفة األحكام، )القاهرة: البايب احللبي، 1393هـ(، ط2، ص:255. عبد 
اهلل بن حممود بن مودود املوصيل، االختيار لتعليل املختار، حتقيق عبد اللطيف عبد الرمحن، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1429هـ(، ج:2، 
ص:178. عبد الوهاب بن حممد بن نرص الثعلبي، املعونة عىل مذهب أهل املدينة، )مكة املكرمة: املكتبة التجارية - مصطفى الباز(، وأصل 
الكتاب رسالة دكتوراه – جامعة أم القرى، ص:214. أبو القاسم حممد بن أمحد بن عبد اهلل ابن جزي، القوانني الفقهية، ص:213. أمحد 
بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، )مرص: املكتبة التجارية، 1357هـ - 1983م(، ج:5، ص:214. حممد 
اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1415ه – 1994م(، ط1، ج:3، ص:198. أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن 

حممد بن قدامة، الكايف، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1414هـ - 1994م(، ط1، ج:2، ص:129.
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من حيث الشمول والعموم واخلصوص، فبعضهم كاحلنفية أطلق املعنى فقال: هو ضمُّ ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل 

يف املطالبة)1(. وهذا التعريف فيه إطالق ملعنى االلتزام واملطالبة فيشمل األموال واألنفس واألعيان، وما تم بعقد 

أو دون عقد. وأما مجهور الفقهاء من الاملكية والشافعية واحلنابلة)2(. فخصوا معنى الضامن باألنفس واألموال مما 

يتحصل من العقود، جاء يف القوانني يف بيان معنى الضامن: هو كل حق تصح النيابة فيه وذلك يف األموال وما يؤول 

الدين والبدن والعني وعىل  التزام  ابن حجر: ورشعًا يطلق عىل  القصاص)3(. قال  أو  إليها، فال يصح يف احلدود 

ل لذلك)4(. كام قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام دينه)5(. العقد املحصِّ

وباجلملة: فإن الضامن بمعنى الكفالة، وتشمل كفالة الامل والنفس وغرامة املتلفات بَِرد مثل اهلالك إن كان مثليًا 

أو قيمته إن كان قيميًا)6(.

وأما املقصود بتضمني سيارات األجرة: فإن معناه ال يتفق مع املعنى اللغوي أو االصطالحي الذي ذكره أهل 

العقارات  يف  وذلك   – – ومنها فلسطني  اللغة والفقه، وإنام هو مصطلٌح تعارف عىل استخدامه أهل بالد الشام 

واملنقوالت، ويعني: أن يسلم الاملك غريه أصالً مدرًا )كأرض مزروعة أو سيارة أجرة( عىل أن يقوم الغري كالسائق 

أو املزارع باستثامره خالل مدة معينة، ويقسم العائد بينهام حسب االتفاق.

ويمكن ربط معنى ضامن السيارات املتعارف عليه بني سائقي األجرة والضامن باملعنى االصطالحي بااللتزام، 

فإن الضامن لسيارة األجرة يلتزم ويتعهد بالعمل بالسيارة بنقل الركاب خالل فرتة حمددة، عىل أن يكون العائد بني 

مالك السيارة والضامن بحسب االتفاق.

املطلب الثاين

 املصطلحات ذات الصلة
باملعنى الرشعي ملصطلحي اإلجارة واملضاربة  العريف ملعنى ضامن سيارات األجرة ذو صلة وثقى  املفهوم 

)1( حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، نيل األوطار، )مرص: دار احلديث، 1993م(، ط1، ج:5، ص:375. ابن مودود، االختيار لتعليل املختار، 
ج:2، ص:178. جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1990م(، ط1، ص:502. 

ابن قدامة، الكايف، ج:2، ص:129.
)2( ابن جزي، القوانني الفقهية، ص:214. اهليتمي، حتفة املحتاج، ج:5، ص:240. ابن قدامة، الكايف، ج:2، ص:129.

)3( ابن جزي، القوانني الفقهية، ص:214.
)4( اهليتمي، حتفة املحتاج، ج:5، ص:240.

)5( ابن قدامة، الكايف، ج:2، ص:129.
جملة  رشح  يف  احلكام  درر  حيدر،  أمني  خواجه  عيل  ص:502.  والنظائر،  األشباه  السيوطي،  ص:375.  ج:5،  األوطار،  نيل  الشوكاين،   )6(

األحكام، )دار اجليل،1411هـ - 1991م(، ط1، ج:1، ص:448.
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والذي سنبني معنامها بالتايل:

ي الثواب أجًرا)1(.  أوالً: اإلجارة: وهو يف اللغة: مشتق من األجر، ويعني: الِعَوض، ومنه سمِّ

ويف االصطالح: متليك منفعة بعوض)2(. ويقسم إىل قسمني:

األول: إجارة منافع األعيان: وهي العني التي يمكن استيفاء املنفعة املباحة منها مع بقائها، كإجارة األرض 
والدور والبهائم والثياب)3(.

الثاين: إجارة األشخاص: وفيها يكون األجري إما خاصًا وإما مشرتكًا.

فاخلاص: الذي يعمل لشخص معني عمالً مؤقتًا، ويكون عقده حمددًا بمدة معينة. ويستحق األجر بتسليم 
نفسه يف املدة املتفق عليها، كاخلادم واملوظف وسائق السيارة إذا كان يعمل بأجر معلوم يف وقت معلوم)4(.

واملشرتك: الذي يعمل ألكثر من شخص، ويقع عقده عىل منفعة يف الذمة يف يشء معني أو موصوف)5(.

والفرق بينهام: أن اخلاص يستحق األجر بتسليم نفسه يف املدة لتأدية ما كلف به مع متكنه من العمل سواء قام 
به أم مل يقم، وال جيوز له أن يعمل يف مدة اإلجارة عمالً لغري مستأجره، كام تتعلق اإلجارة بعينه فال يصح أن ينيب 

غريه، كام ال ضامن عليه فيام يتلف من غري عمد، ويستحق بعض اإلجازات بحسب النظام والعرف وتكون مستثناة 

من مدة اإلجارة.

)1(  ابن منظور، لسان العرب، ج:4، ص:10.
ألقرب  السالك  بلغة  الصاوي،  حممد  بن  أمحد  ص:79.  ج:23،  1993م(،  املعرفة،  دار  )بريوت:  املبسوط،  الرسخيس،  أمحد  بن  حممد    )2(
املسالك، )بريوت: دار املعارف(، ج:4، ص:5. حممد بن إدريس الشافعي، األم، )بريوت: دار املعرفة، 1990م(، ج:4، ص:14-15. أبو 

حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املقديس، املغني، )مكتبة القاهرة، 1388 هـ -1968م(، ج:5، ص:322.
املسالك،  ألقرب  السالك  بلغة  الصاوي،  ص:561/  ج:3،  العلمية(،  الكتب  دار  )بريوت:  القناع،  كشاف  البهويت،  يونس  بن  منصور    )3(

)بريوت: دار املعارف(، ج:4، ص:5-4.
)4(  إبراهيم بن عيل الشريازي، املهذب، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج:2، ص:245- 247. عيل بن أيب بكر املرغيناين، اهلداية يف رشح 
بداية املبتدي، )بريوت: دار احياء الرتاث العريب(، ج:3، ص:245. حممد أمني بن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، )القاهرة: مطبعة 

مصطفى احللبي، 1386هـ(، ج:2، ص:197.
)5(  البهويت، كشاف القناع، ج:3، ص:555. حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )دمشق: دار الفكر(، ج:4، 

ص:4-5/ الشريازي، املهذب، ج:2، ص:245- 247. 

وانظر: 
- Morin, A. Wage dispensation over the business cycle. Economic Letters Journal, Volume 181, August 
2019, Pages 17-21 
- Bailey, J.B, Thomas, D.W, and Anderson, J.R., Regressive effects of regulation on wages, Public Choice 
Journal, Volume 180, Issue (1-2(, 1 July 2019, Pags 91-103. 
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وأما املشرتك فإنه يستحق األجر بتسليم العمل، وتتعلق اإلجارة بذمته فله أن ينيب غريه للعمل، ويضمن ما 
تلف حتت يده، كام أن له أن يعمل لغري مستأجره، ألن نفعه عام)1(.

ثانيًا: املضاربة: وهي يف اللغة: مفاعلة، من رضب يف األرض: إذا سار فيها لطلب الرزق، كأن تعطي إنسانا من 
مالك ما يتجر فيه عىل أن يكون الربح بينكام)2(.

وسميت املضاربة هبذا االسم يف لغة أهل العراق، أما أهل احلجاز فيسموهنا قراضًا.

ويف االصطالح : عقد يتضمن دفع مال آلخر ليتجر فيه والربح بينهام)3(. وقيل: دفع مال وما يف معناه، معني 

معلوم قدره، إىل من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه)4(.

وتقسم املضاربة إىل قسمني:

أو  الزمان  أو  املكان  أو  أو صفته  العمل  تعيني  الامل من غري  للعامل رأس  الامل  يدفع رب  أن  وهي  مطلقة: 
األشخاص، فيكون للعامل حرية الترصف بحسب ما يرى فيه املصلحة.

ومقيدة: وهي التي يشتمل عقدها عىل بعض الرشوط التي تقيد من حرية املضارب، كأن يعني له رب الامل 

نوعًا معينًا من التجارة، أو أن يعمل يف بلد أو مكان أو زمان معني)5(.

املبحث الثاين 

صور تضمني سيارات األجرة والتكييف الرشعي هلا

املطلب األول: صور تضمني سيارات األجرة

من خالل دراسة واقع تضمني سيارات األجرة، وسؤال أهل اخلربة يف ذلك من الاملكني واملستأجرين، فإنه 

يمكن إمجال صور تضمينها بثالث صور هي:

األوىل: أن يسلم الاملك سيارته لسائق يعمل عليها يف نقل الركاب مقابل أجرة ثابتة وحمددة، يومية أو أسبوعية 
تأمني وترخيص  من  ونفقاهتا  بكافة مصاريفها  ويتكفل  السيارة،  العائد لصاحب  باقي  يكون  أن  أو شهرية، عىل 

)1(  املرغيناين، اهلداية، ج:3، ص:231. البهويت، كشاف القناع، ج:3، ص:231. الشريازي، املهذب، ج:1، ص:396.
)2(  ابن منظور، لسان العرب، ج:1، ص:544.

)3(  ابن عابدين، رد املحتار، ج:5، ص:645. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:3، ص:463. حييى بن رشف النووي، روضة الطالبني وعمدة 
املفتني، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 1991م(، ج:2، ص:380.

)4(  البهويت، كشاف القناع، ج:3، ص:508.
القناع، ج:2،  البهويت، كشاف  العلمية، 1986م(، ج:6، ص:87.  الكتب  دار  )بريوت:  الصنائع،  بدائع  الكاساين،  بن مسعود  بكر  أبو    )5(

ص:263.
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وتصليح ونفقات تشغيلية خمتلفة كالديزل وإصالح اإلطارات.....الخ.

الثانية: أن يسلم الاملك سيارته لسائق يعمل عليها، عىل أن يدفع السائق املستأجر للاملك عائدًا شهريًا ثابتًا 
النفقات  وحمددًا، كألف دينار أردين يف الشهر مثالً، وباقي العائد يكون للسائق مهام بلغ، عىل أن يتحمل الاملك 

الرئيسية من ترخيص وتأمني وإصالحات رئيسية كتغيري املحرك أو موجه الغيارات )اجلري( وما شابه، ويتكلف 

السائق بالنفقات التشغيلية املعتادة كثمن الديزل والزيوت املختلفة وإصالح اإلطارات.

الثالثة: أن يسلم الاملك سيارته لسائق يعمل عليها، عىل أن يقسم العائد بينهام بنسبة حمددة بحسب االتفاق بعد 
حصم التكاليف والنفقات)1(.

املطلب الثاين: التكييف الرشعي للعالقة التعاقدية لصور تضمني سيارات األجرة
من خالل توصيف عملية تضمني سيارة األجرة كام يتم التعامل هبا يف بالدنا، فإن املعاملة تتم بأحد اعتبارين، 

فإما أن تعترب صورة من صور عقد اإلجارة، أو صورة لعقد املضاربة وذلك كام ييل:

األوىل: التي تم ذكرها سابقًا وفيها يسلم الاملك سيارته للسائق مقابل أجرة معلومة ويكون باقي العائد للاملك 
ويتكفل بكافة التكاليف واملصاريف، فإن العالقة العقدية بني الطرفني تعترب عقد إجارة أشخاص، ويطبق عليه 

السيارة  السائق لصاحب  يدفع  أن  للسائق عىل  الاملك سيارته  فيها  يسلم  والتي  والثانية:  أحكام األجري اخلاص. 

الاملك  وحتمل  التشغيلية  للنفقات  حتمله  مع  املستأجر  للسائق  يكون  العائد  وباقي  ومعلومًا،  ثابتًا  شهريًا  عائدًا 

للنفقات الرئيسية، تعترب العالقة التعاقدية بني الطرفني عقد إجارة عىل منافع األعيان، وتطبق عليها أحكام إجارة 

منافع األعيان.  وأما الثالثة: وفيها يسلم الاملك سيارته للسائق عىل أن يقسم العائد بينهام أثالثًا، ثلث للاملك وثلث 

للسائق وثلث للنفقات، فإن العالقة العقدية فيها تعد مضاربة، وجيري عليها أحكام عقد املضاربة)2(.

املطلب الثالث: مرشوعية صور تضمني سيارات األجرة

العالقة التعاقدية لصور تضمني سيارات األجرة إما أن تكون إجارة أشخاص، أو منافع، أو مضاربة، وهذه 

العقود جائزة يف الترشيع اإلسالمي، ويمكن االستدالل عىل مرشوعيتها بام ييل:

أوالً: اتفق الفقهاء عىل جواز إجارة املنافع ككراء الدواب للحمل والنقل)3(، واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل:

)1(  مقابالت شخصية أجريت مع سائقي سيارات أجرة يف مكتب تكيس النجاح –نابلس –فلسطني - السبت 2017/10/7 الساعة الواحدة 
ظهرًا.

)2( الكاساين، بدائع الصنائع،ج:6، ص:87. البهويت، كشاف القناع، ج:2، ص:263. وانظر: اخلطيب: مسؤولية سائق السيارة وتأصيلها يف 
الفقه اإلسالمي، ص12.

)3(  نظام الدين البلخي، الفتاوى اهلندية، )دمشق: دار الفكر، دمشق، 1310هـ(، ط2، ج:4، ص:462. الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج:4، 
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﴿ وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ﴾)1(. 

وجه الداللة: حاجة الناس لكراء الدواب يف قضاء أعامهلم ومصاحلهم ظاهرة ال غنى هلم عنها، وفيه منفعة 

مباحة ومقصودة، وهو مما تعارف الناس عليه)2(، واملعروف عرفا كاملرشوط رشطا)3(.

ثانيًا: واتفقوا عىل جواز إجارة األشخاص)4(، ومن أدلتهم يف ذلك ما ييل:

من القرآن الكريم

1- قوله تعاىل: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾)5(.

2- وقوله  تعاىل ﴿قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني، قال إين أريد أن أنكحك 

إحدى ابنتي هاتني عىل أن تأجرين ثامين حجج فإن أمتمت عرشًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء 

اهلل من الصاحلني﴾)6(.

 ومن السنة النبوية املطهرة:

3- عن عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام – قال: قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -:»أعطوا األجري 

أجره قبل أن جيف عرقه«)7(. 

4- عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - عن النبي - صىل اهلل عليه وسلم: - قال:» قال اهللهّ: ثالثة أنا خصمهم يوم 

القيامة، رجل أعطى يب ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره «)8(.

ص:5. الرشبيني: مغني املحتاج، ج:2، ص:452، ابن قدامة: املغني، 406/5.
)1(  سورة النحل، اآلية )7(.

)2(  ابن قدامة، املغني، ج:5، ص :386.
)3( أمحد بن الشيخ حممد الزرقا: رشح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا، )دمشق: دار القلم، 1409هـ(، ط2، قاعدة 

)42(، ص:237.
)4(  الكاساين: بدائع الصنائع، ج:4، ص:31. الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج:4، ص:81،  أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، حاشيتا 

قليويب وعمرية، )بريوت: دار الفكر، 1415هـ(، ج:3، ص:81. ابن قدامة، املغني، ج:6، ص:41.
)5(  سورة الطالق، اآلية )6(.

)6(  سورة القصص، اآليتان )26، 27(.
)7(  حممد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، )دار الرسالة العاملية، 
2009م(، ط1، ج:3، ص:510، رقم احلديث:2443. قال األلباين: صحيح. انظر: حممد نارص الدين األلباين، إرواء الغليل، إرشاف زهري 

الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 1985م(، ط2، ج:5، ص:320، رقم احلديث:1498.
)8(  حممد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، حتقيق حممد زهري بن نارص النارص، )دار طوق 

النجاة، 1422هـ(، ط1، ج:3، ص:82، رقم احلديث:2227.
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وجه الداللة من النصوص: فيها داللة واضحة عىل مرشوعية اإلجارة بنوعيها املنافع واألشخاص.

وأمجع العلامء عىل جواز اإلجارة ومرشوعيتها، فحاجة الناس إىل املنافع كحاجتهم إىل األعيان املحسوسة)1(.

يف  يرضبون  تعاىل:»وآخرون  قوله  الكريم:  القرآن  من  ودليلهم:  املضاربة)2(،  عقد  جواز  عىل  واتفقوا  ثالثًا: 

- ريض اهلل عنهام - أنه قال:)كان  عن ابن عباس  األرض يبتغون من فضل اهلل«)3( . ومن السنة النبوية الرشيفة: 
به واديا، وال  ينزل  به بحرا، وال  إذا دفع ماال مضاربة اشرتط عىل صاحبه أن ال يسلك  العباس بن عبد املطلب 

يشرتي به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع رشطه إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأجازه()4(.

املبحث الثالث

األحكام الرشعية املرتتبة عىل تضمني سيارات األجرة

– جمموعة من االلتزامات  – املستأجر  – املؤجر -، والسائق  السيارة  التعاقدية بني مالك  ينشأ عن العالقة 

تضبط طبيعة العمل وحتفظ حقوق كل منهام، يعود بعضها لرب الامل واآلخر لألجري السائق وهي كالتايل:

املطلب األول: األحكام املرتتبة عىل تضمني السيارات باعتبار العالقة العقدية إجارة أشخاص

الفرع األول: األحكام املرتتبة عىل مالك السيارة:

يلتزم مالك السيارة باعتباره مستأجرًا خلدمة السائق جمموعة التزامات، من أبرزها:

أوالً: دفع األجرة لألجري بحسب االتفاق:

يلتزم الاملك بدفع األجرة للسائق بحسب ما اتفقا عليه من حيث الصفة والنوع واملقدار إذا قام األجري اخلاص 

بتسليم نفسه يف مدة العقد، وال يستحق األجر إذا امتنع عن العمل، فقد ورد يف صحيح البخاري من حديث أيب 

هريرة - ريض اهلل عنه- عن النبي - صىل اهلل عليه وسلم - قال: قال اهلل تعاىل: »ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: 

ا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرًيا فاستوىف منه ومل يعطه أجره«)5(، قال  باع حرًّ َغَدر، ورجل  ُثمَّ  رجل أعطى يب 

احلافظ ابن حجر رمحه اهلل:» هو يف معنى من باع حرًا وأكل ثمنه؛ ألنَّه استوىف منفعته بغري عوض وكأنه أكلها، وألنه 

)1(  انظر، ابن عابدين، رد املحتار، ج:6، ص:4. عليش، منح اجلليل، ج:7، ص:431. الرشبيني، مغني املحتاج، ج:3، ص:439. البهويت، 
كشاف القناع، ج:3، ص:546.

ص:398.  ج:3،  املحتاج،  مغني  الرشبيني،  ص:317.  ج:7،  اجلليل،  منح  عليش،  ص:645.  ج:5،  املحتار،  رد  عابدين،  ابن  انظر،    )2(
البهويت، كشاف القناع، ج:3، ص:507.

)3(  سورة املزمل، اآلية )20(.
)4(  أمحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م(، ج:6، ص:184، رقم احلديث: 11611.

ا، ج:3، ص:82، رقم احلديث:2227. )5(  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّ
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استخدمه بغري أجرة وكأنه استعبده «)1(. وأمر رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - أن يعطى أجرته فور استحقاقه 

هلا من دون تأخري وال مماطلة؛ قال عليه الصالة والسالم:» أعطوا األجري أجره قبل أن جيفهّ عرقه «)2(. وإذا اتفق 

األجري ورب العمل عىل تأجيل األجر أو تعجيله أو تقسيطه فهام عىل ما اتفقا عليه.

- ال حيق للمؤجر التغيري يف مقدار األجرة خالل العقد: فاألصل أن تبقى األجرة وآلية الدفع املتفق عليها بني 
الطرفني دون تغيري، وإذا أراد رب العمل إنقاص األجرة فلألجري أن يمتنع عن العمل، وله اخليار يف فسخ العقد أو 

إمضائه، وليس لرب العمل حق فسخ العقد ولو كان احلط من األجر لعذر يف جانبه.

- حيق للمؤجر حتديد األعامل التي يقوم هبا األجير: يصح لطريف العقد يف تضمني سيارات األجرة العمومي 

االتفاق عىل جمموعة من الرشوط والتفاصيل الفرعية تضبط العقد بني الطرفني وتسهم يف توضيحه وضبطه بشكل 

أكرب، مثل تعيني العمل باملدة أو املسافة وحتديد طبيعة العمل بنقل الركاب فقط دون استعامل السيارة لنقل مادة 

أخرى كاملتاع)3(.

ثانيًا: أن يسمح لألجري بأداء الصلوات:
لألجري - الذي يعمل سائقًا باألجرة - احلق يف أداء الصلوات املفروضة – بام يف ذلك صالة اجلامعة يف املسجد 

- بدون إذن املستأجر.  قال اإلمام أمحد:» أجري املشاهرة - أي: الذي استؤجر بالشهر - يشهد األعياد واجلمعة وال 

يشرتط لذلك،  أي: أنه من لوازم العقد بال رشط، قيل له: فيتطوع بالركعتني قال: ما مل يرض بصاحبه وأوضح ابن 

قدامة هذا بقوله: إنام أباح له ذلك، ألن أوقات الصالة مستثناة من اخلدمة..... وقال ابن املبارك: ال بأس أن يصيَل 

األجرُي ركعات السنة، وقال أبو ثور وابن املنذر: ليس له َمنْعه منها«)4(، وأن من أستأجر أجريا شهرا ليعمل له كذا 

ال تدخل فيه أيام اجلمع للعرف)5(. 

إذا  العطلة األسبوعية  الرسمية واإلجازات: يستحق األجري  العطل  يلتزم املؤجر بمنح األجري حقه يف  ثالثًا: 
اتفقا عليها يف العقد، فإن مل يتفقا عليها يف العقد استحق العطلة إن دل العرف والعادة عليها، وكذا حقه يف اإلجازة 

التجارية ما مل يتعارض مع نص  العقود واملعامالت  العرف يف  اعتبار  السنة، واملرجع يف ذلك  أيام حمددة من  يف 

)1(  أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، )بريوت: دار املعرفة، 1379هـ(، ج:4، ص:488.
)2(  ابن ماجة، سنن ابن ماجة، باب أجر األجراء، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، ج:3، ص:510، رقم احلديث:2443.

)3(  املرغيناين، اهلداية، ج:3، ص:231. الشريازي، املهذب، ج:1، ص:396.
)4(  ابن قدامة، املغني، ج:8، ص43.

)5(  ابن عابدين، رد املحتار، ج:5، ص:107. شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، )بريوت: دار الفكر، 
1984م(، ج:5، ص:279.
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رشعي أو اتفاق الطرفني، فإن وقع اتفاق بني الطرفني عىل هذه اإلجازات فاألصل تنفيذ االتفاق)1(. 

الفرع الثاين: األحكام املرتتبة عىل السائق:

يرتتب عىل سائق سيارة األجرة جمموعة حقوق والتزامات جتاه مالك السيارة، باعتباره أجريًا عنده، منها:

أوالً: أن ال يعمل لغري مصلحة املستأجر: فالواجب عىل األجري اخلاص أال يعمل لغري مستأجره إال بإذنه، وإال 
نقص من أجره بقدر ما عمل. ولو عمل لغريه جمانا أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل، كام جيب عليه 

أن يقوم بالعمل يف الوقت املحدد له أو املتعارف عليه، وأن يسلم نفسه يف مدة العمل، وأن يكون مستعدًا لتنفيذ 

ما يطلبه منه يف حدود ما اتفق عليه يف العقد، وله أن يعمل لغري مستأجره خارج أوقات اإلجارة إذا مل يؤد ذلك إىل 

ترضر صاحب العمل)2(. 

أال  فاألصل  اهلالك يف حاالت خاصة:  له عند  التي سلمت  السيارة  – ضامن  – السائق  األجري  يلتزم  ثانيًا: 
يضمن األجري العني التي سلمت إليه للعمل فيها؛ ألن يده يد أمانة كام يف الوكيل واملضارب، فإذا استأجر إنسان 

– السيارة - يف  التي هتلك بيده)3(. ويضمن العني  خياطًا أو حدادَا مدة يوم أو شهر ليعمل له فال يضمن العني 

حاالت هي)4(:

املعتادة،  لزوم احلفظ والعناية  املأجور وقع عىل عاتقه  بقبضه  بالتعدي والتقصري، ألنه  - اإلمهال يف احلفظ 

إذا كان ذلك لقلة  الوديعة فإنه يضمن، وكذلك  إذا قرص أو أمهل يف حفظ  وترك ذلك موجب للضامن كالوديع 

معرفته بالعمل الذي يقوم به.

- تعمد اإلتالف واإلفساد للسيارة، كأن يسري برسعة زائدة عن احلد املعتاد واملتعارف عليه يف قوانني وقواعد 

السري يف الدولة.

- خمالفة السائق املستأجر الرشوط التي تم االتفاق والتعاقد عليها بينه وبني الاملك، كأن حيمل فيها أكثر من 

احلد املسموح واملرخص به، أو حيمل فيها غري ما رخصت ألجله، كالسلع واألعيان والبضائع، فهلكت وعطبت 

ألجل ذلك، كأن حيمل يف السيارة املعدة لنقل الركاب خشبًا أو حديدًا أو حجارة، أو غري ذلك مما هو غري مأذون 

)1(  جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، جملة األحكام العدلية، حتقيق نجيب هواويني، )كراتيش: نور حممد، كارخانه جتارِت 
كتب(، ص:93، مادة:495. حممد يعقوب الدهلوي، األجري اخلاص حقوقه وواجباته، )السعودية: اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

2010م(، إصدار رقم:135.
)2(  ابن عابدين، رد املحتار، ج:5، ص:70. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:4، ص:23. البهويت، كشاف القناع، ج:4، ص:25.

)3(  الرشبيني، مغني املحتاج ج:3، ص:480. ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:396.
)4(  الرشبيني، مغني املحتاج، ج:2، ص:351. ابن قدامة، املغني، ج:6، ص:119-118.
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ومرخص به. قال ابن قدامة: »من رشط عىل كري أنه ال ينزل متاعه بطن واد، أو ال يسري به ليال، مع أشباه هذه 

الرشوط، فتعدى ذلك، فتلف يشء مما محل يف ذلك التعدي، فهو ضامن من رشط عىل كري أنه ال ينزل متاعه بطن 

واد، أو ال يسري به ليال، مع أشباه هذه الرشوط، فتعدى ذلك، فتلف يشء مما محل يف ذلك التعدي، فهو ضامن «)1(.

املطلب الثاين: األحكام املرتتبة عىل تضمني السيارات باعتبار العالقة العقدية إجارة منافع

الفرع األول: رشوط املنفعة وكيفية االنتفاع بالعني املؤجرة:

أوالً: رشوط املنفعة: يشرتط يف املنفعة التي يقع عليها عقد اإلجارة جمموعة صفات، منها:

1-  أن تكون املنفعة متقومة رشعا.

2- أن تكون املنفعة مباحَة االستيفاء، ألن اإلجيار عىل حمرم فيه معونٌة عىل اإلثم، وقد هنى سبحانه عن ذلك 

ْثِم َواْلُعْدَواِن«)2(. بقوله:»َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ

3- أن تكون املنفعة مقدورة االستيفاء حقيقًة ورشعًا. فال يصح إجارة الدابة الفاّرة أو املرسوقة وال األقطع 

واألشل للخياطة بنفسه..

4- أن تكون املنفعة معلومة علاًم يمنع املنازعة، ببيان اجلنس والنوع واملقدار)3(.

ثانيًا: كيفية االنتفاع بالعني املؤجرة -سيارة األجرة-:

استأجر  فإذا  بمثلها،  االنتفاع  من  الناس  عرف  عليه  جرى  كام  املستأجرة  بالعني  املستأجر  ينتفع  أن  األصل 

شخص دارًا أو حانوتًا ونحومها من املنازل فله االنتفاع هبا كيف شاء من السكنى بنفسه أو إسكان غريه. فإن الناس 

يف العادة ال يتفاوتون يف السكنى، فكانت أوجه االنتفاع معلومة من غري تسمية أو تعيني.

أما فيام يتعلق بإجارة الدواب فال بد من بيان ما ييل: 

- تعيني املدة التي سينتفع هبا إما بالساعة أو اليوم أو الشهر، فيام هو متعارف يف مثلها.

- حتديد املكان الذي سيتجه إليه واملسافة التي سيقطعها.

)1( ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:397.
)2( سورة الامئدة، اآلية )2(.

)3(  الرشبيني، مغني املحتاج، ج:3، ص:445. ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:406. الكاساين، بدائع الصنائع، ج:4، ص:187. شمس الدين 
أبو عبد اهلل حممد احلطاب، مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، )بريوت: دار الفكر، 1992م(، ط3، ج:5، ص:391.
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- حتديد استخدام الدابة من احلمل أو الركوب، ألهنام منفعتان خمتلفتان)1(. 

فرتك بيان ما تم ذكره يفيض إىل املنازعة وفساد عقد اإلجارة. 

وأما يف احلاالت التي مل ينص عليها ببيان حقوق املتعاقدين وواجباهتم فإن العرف بني أهل السوق وأصحاب 

الدابة  كراء  » جيوز  بقوله:  اإلجارة  العرف يف عقود  اعتبار  القرايف عىل  أكد  وقد  النزاع.  عند  املرجع  الصنعة هو 

لريكبها أو يطحن عليها وإن مل يذكر ما يطحن وحيمل ذلك عىل العادة فإن مل تكن عادة فسد«)2(. 

الفرع الثاين: األحكام املرتتبة عىل مالك السيارة:

يلتزم مالك املركبة بموجب عقد اإلجارة بينه وبني السائق بعدة التزامات منها)3(:

السيارة  كمفتاح  ومستلزماهتا  وملحقاهتا  املؤجرة  العني  بتسليم  املؤجر  يلتزم  املؤجرة:  العني  تسليم   -1

والعجل االحتياطي ووثائق ترخيص السيارة يف الوقت املحدد، وذلك لتمكني السائق من الترصف فيها بالعمل 

واالستغالل عىل أن تكون يف حالة تصلح لالنتفاع واإليفاء بالغرض املقصود متاما كام هو احلال يف عقد البيع حيث 

يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشرتي.

2- ضامن العني املؤجرة: من تعرض الغري القائم عىل سبب رشعي أو قانوين كشبهة امللك أو ثبوت احلق فيها، 

وما فيها من عيوب خفية. 

3- صيانة العني املؤجرة: األصل أن املؤجر ملزم بصيانة العني املؤجرة لتبقى عىل احلالة التي ُسلمت هبا، وأن 

يقوم بجميع الرتميامت الرضورية الالزمة حلفظ العني املؤجرة لالنتفاع هبا عىل الوجه املقصود من العقد.

تكون عىل  الدابة وسقيها  املستأجر كعلف  اليشء  مؤنة  أن  وبينوا  اإلجارة  نفقات  الفقهاء مسألة  تناول  وقد 

املؤجر أثناء مدة اإلجارة؛ ألن ذلك من مقتىض التمكني، فكان عليه)4(.

اإلطارات  وتغيري  السيارة  كوقود  للسيارة  التشغيلية  املرصوفات  حتمل  مسألة  تظهر  البحث  موضوع  ويف 

)1(  ابن اهلامم، تكملة فتح القدير، ج:7، ص:166-168. الكاساين، بدائع الصنائع، ج:4، ص:183، 207. الزيلعي، تبيني احلقائق، ج:5، 
ص:116-113.

)2(  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، الذخرية، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، ط1، 1994م، ج5، ص 425.
)3(  حممد جرب األلفي، صيانة العني املؤجرة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين األردين، )جملة جامعة دمشق، 2001(، املجلد 17، العدد2، 

ص: 449-445.
)4(  نظام، الفتاوى اهلندية، ج:4، ص:455. حممد بن أمحد بن حممد عليش، منح اجلليل رشح خمترص خليل، )بريوت: دار الفكر، 1989م(، 

ج:3، ص:800-799.
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وصيانة السيارة بشكل واضح، والتي اختلف الفقهاء فيها عىل قولني:

الاملك،  املؤجر  يتحملها  وإنام  املستأجر  عىل  النفقة  اشرتاط  جواز  عدم  إىل  والشافعية  احلنفية  ذهب  األول: 

علفها  فإن  ملكه،  ألهنا  وسقيها،  الدابة  كعلف  منفعة،  أو  كانت  عينا  املؤجر،  الاملك  عىل  العني  نفقة  إن  وقالوا: 

املستأجر بغري إذنه فهو متطوع، ال يرجع به عىل املؤجر، وقد ذكر احلنفية حكم ما إذا رشط املؤجر عىل املستأجر 

الطعام أو العلف، جاء يف الفتاوى اهلندية: رجل استأجر عبدا: كل شهر بكذا، عىل أن يكون طعامه عىل املستأجر، 

أو دابة عىل أن يكون علفها عىل املستأجر، ذكر يف الكتاب أنه ال جيوز)1(. وقال الشافعية: عىل املكري علف الظهر 

وسقيه؛ ألن ذلك من مقتىض التمكني فكان عليه)2(...... ألن الذي جيب عىل املكري تسليم الظهر وقد فعل)3(.

الثاين: وذهب الاملكية إىل جواز اشرتاط حتمل املستأجر تكاليف العني املستأجرة، مثل وقود السيارة وصيانتها 

ومرصوفاهتا التشغيلية: جاء يف منح اجلليل: » جاز كراء الدابة عىل أن عىل املكرتي علفها، وال بأس أن يكرتي إبال 

من رجل عىل أن عليه رحلتها «)4(، وأكد القرايف هذا املعنى بقوله:»جيوز كراء الدابة عىل أن عليك رحلها أو نقلها 

أو علفها وطعام رهبا أو عىل أن عليه طعامك ذاهبا وراجعا وإن مل توصف النفقة ألنه معلوم عادة أو كذلك إجارته 

بكسوته أجال معلوما«)5(.

الفرع الثاين: األحكام املرتتبة عىل مستأجر السيارة:
يلتزم مستأجر السيارة بموجب العالقة العقدية مع الاملك بام ييل:

ما  خالف  عىل  الركاب  نقل  سيارة  استعامل  يصح  فال  له،  أعدت  فيام  واستعامهلا  السيارة  عىل  املحافظة   -1

يقتضيه العرف، كنقل البضائع، إال باالتفاق عىل ذلك)6(. قال ابن قدامة:» وإذا اكرتى حيوانا لعمل مل خيلق له، 

مثل أن اكرتى البقر للركوب أو احلمل عليها، أو اكرتى اإلبل واحلمر للحرث، جاز، ألهنا منفعة مقصودة، أمكن 

استيفاؤها من احليوان، مل يرد الرشع بتحريمها، فجاز«)7(. 

2-  التزام املستأجر بالوفاء باألجرة يف املوعد وبحسب اآللية املتفق عليها بينه وبني املؤجر. وقد تبنى الشافعية 

)1(  نظام، الفتاوى اهلندية، ج:4، ص:455.
)2(  الرشبيني، مغني املحتاج، ج:2، ص:357. الشريازي، املهذب، ج:1، ص:408.

)3(  املراجع السابقة.
)4(  عليش، منح اجلليل، ج:3، ص:800-799.

)5(  القرايف، الذخرية، ج:5، ص:378.

)6(  القرايف، الذخرية، ج:5، ص:425.
)7(  ابن قدامة، الكايف، ج:5، ص:406. الرشبيني، مغني املحتاج، ج:2، ص:334.
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واحلنابلة القول بأن األجرة تثبت حقًا للمؤجر بمجرد العقد إذا أطلق، ألن اإلجارة عقد معاوضة، واملعاوضة إذا 

كانت مطلقة عن الرشط تقتيض امللك يف العوضني عقب العقد، كام يملك البائع الثمن بالبيع)1(. بينام ذهب احلنفية 

والاملكية إىل أنه ال متلك األجرة بنفس العقد، وإنام تلزم جزءًا فجزءًا بحسب ما يقبض من املنافع، فال يستحق 

املؤجر املطالبة هبا إال تدرجييًا، يومًا فيومًا؛ ألن املعاوضة املطلقة عن الرشط إذا مل يثبت امللك فيها يف أحد العوضني 

ال يثبت يف العوض اآلخر؛ ألن املساواة يف العقود مطلوبة بني املتعاقدين)2(.

اشرتط  وإن  هالكها،  أو  تلفها  يسبب  لام  تعريضها  وعدم  املستأجرة  العني  عىل  املحافظة  املستأجر  عىل   -3

ًة فجاوز  املؤجر رشوطًا خاصة عىل املستأجر فخالفها األخري يعترب ضامنًا للعني، وقال األوزاعي: إذا اكرتى دابَّ

هبا الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء الدابة، وإن هلكت الدابة ضمن ثمنها، وال كراء لصاحبها)3(. وقد ُسئل 

اسحاق بن راهويه عن رجل تكارى محارًا يومًا، بدرهم عىل أن ال خيرجه من الكوفة فأخرجه؟ فقال: يضمن، ألنه 

خالف الوجه الذي أخذه له)4(.

1- التزام املستأجر برد العني املؤجرة إىل صاحبها عند انتهاء عقد اإلجيار)5(.

2- عدم ثبوت األجرة يف ذمة املستأجر إذا تلفت العني املستأجرة – السيارة - قبل قبضها، فإن تلفت بعد 

القبض بسبب خارج عنه فيدفع من أجرهتا بمقدار انتفاعه هبا :  فإن تلفت العني يف يد املستأجر انفسخت اإلجارة، 

وإن تلفت العني املستأجرة قبل ميض يشء من املدة فال أجرة عليه ألنه مل يقبض شيئا من املعقود عليه، وإن تلفت 

هذه العني بعد ميض يشء من مدة اإلجارة لسبب خارج عن إرادته ودون تعٍد أو تقصري منه؛ فعليه من األجرة بقدر 

ما استوىف ويسقط بقدر ما بقي)6(.

املطلب الثالث: األحكام املرتتبة عىل تضمني السيارات باعتبار العالقة العقدية مضاربة

ينطبق عقد املضاربة يف عقود تضمني سيارات األجرة عىل العالقة التعاقدية بني مالك السيارة والسائق بأن 

يعطي مالك السيارة –رب الامل- سيارته لشخص آخر، هو السائق –عامل املضاربة أو املضارب- عىل أن يعمل 

فيها، والكسب املتولد يتم توزيعه بينهام، وهلذه العالقة التعاقدية جمموعة من األحكام املتعلقة باملك السيارة )رب 

)1(  ابن قدامة، الكايف، ج:5، ص:406. الرشبيني، مغني املحتاج، ج:2، ص:334.
)2(  الكاساين، بدائع الصنائع، ج:4، ص:201. ابن رشد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، ج:2، ص:266.

)3(  إسحاق بن منصور املروزي، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، )املدينة املنورة: عامدة البحث العلمي - اجلامعة اإلسالمية، 
2002م(، ط1، ج:6، ص:2908.

)4(  املرجع السابق.
)5(  ابن قدامة، الكايف، ج:2، ص:175.
)6(  ابن قدامة، الكايف، ج:2، ص:177.



31

جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 37-العدد 1( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر

الامل( والسائق )عامل املضاربة( نوردها يف الفرعني التاليني: 

الفرع األول: األحكام املتعلقة باملك السيارة )رب املال(:

يرتتب عىل عقد املضاربة بالسيارة جمموعة من األحكام املتعلقة برب الامل الذي قدم السيارة للعمل فيها، 

ومن أبرزها:

1- يصح لرب الامل تقديم رأس مال املضاربة بشكل نقدي أو عيني، كسيارة أجرة، فاألصل يف عقد املضاربة 

املضاربة  جواز  يف  االختالف  وقع  وقد  به،  ليعمل  املضاربة  لعامل  نقدًا  املضاربة  مال  رأس  الامل  رب  يقدم  أن 

بالعروض، وهو ما ينطبق عىل تقديم رأس مال املضاربة عىل شكل سيارة أجرة، يف مسألة تضمني السيارات.

املضاربة  تصح  ال  أنه  إىل  األظهر  يف  واحلنابلة  والشافعية  والاملكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  فقد 

ما مل يضمن،  بالتعيني ربح  يتعني  ما  بأن ربح  النهي  احلنفية هذا  متقومة)1(. وقد علل  أو  مثلية كانت  بالعروض، 

ألن العروض تتعني عند الرشاء هبا، واملعني غري مضمون، حتى لو هلكت قبل التسليم ال يشء عىل املضارب، 

فالربح عليها يكون ربح ما مل يضمن)2(، وهنى رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - عن ربح ما مل يضمن)3(. وعلل 

الاملكية ذلك بأن املضاربة رخصة يقترص فيها عىل ما ورد، ويبقى ما عداه عىل األصل من املنع، وال جيوز اعتبار 

قيمة العرض رأس مال)4(. كام علل الشافعية ذلك بأن املضاربة عقد غرر، إذ العمل فيها غري مضبوط والربح غري 

موثوق به، وإنام جوزت للحاجة، فاختصت بام يروج غالبا وتسهل التجارة به وهو األثامن)5(.

وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل جواز املضاربة بالعروض وأن يكون رأس مال املضاربة من السلع واألعيان، 

أن  أخرى:  رواية  أمحد  وعن   « املغني:   يف  قدامة  ابن  أورد  وقد  التعاقد،  حني  العروض  هذه  تقويم  يتم  أن  عىل 

الرشكة واملضاربة جتوز بالعروض، وجتعل قيمتها وقت العقد رأس الامل، قال أمحد: إذا اشرتكا يف العروض يقسم 

الربح عىل ما اشرتطا، وقال األثرم: سمعت أبا عبد اهلل يسأل عن املضاربة باملتاع، قال: جائز، فظاهر هذا صحة 

الرشكة هبا.. ألن مقصود الرشكة جواز ترصفهام يف الاملني مجيعا، وكون ربح الاملني بينهام، وهذا حيصل يف العروض 

كحصوله يف األثامن، فيجب أن تصح الرشكة واملضاربة هبا كاألثامن، ويرجع كل واحد منهام عند املفاصلة بقيمة 

ج:2،  املحتاج،  مغني  الرشبيني،  ص:682.  ج:3،  املسالك،  ألقرب  السالك  بلغة  الصاوي،  ص:82.  ج:6،  الصنائع،  بدائع  الكاساين،   )1(
ص:310. البهويت، كشاف القناع، ج:5، ص:507.

)2(  الكاساين، بدائع الصنائع، ج:6، ص:82.
)3(  الرتمذي، سنن الرتمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، ج:3، ص:527، رقم احلديث:1234. وقال: حديث 

حسن صحيح. وصححه األلباين يف اإلرواء، ج:5، ص:2233، رقم احلديث:1386.
)4(  الصاوي، بلغة السالك ألقرب املسالك، ج:3، ص:683.

)5(  الرشبيني، مغني املحتاج، ج:2، ص:310.
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ماله عند العقد، كام أننا جعلنا نصاب زكاهتا قيمتها«)1(.

1- يستحق مالك السيارة -رب الامل- حصة شائعة معلومة من الربح، ويشرتط أن يكون جزءًا شائعًا، نصفًا 

أو ثلثًا أو ربعًا، فإن رشطا عددًا مقدرًا،كأن يكون ألحدمها مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي لآلخر ال جيوز 

واملضاربة فاسدة، ألهنا نوع رشكة، وفيها جيب أن يكون الربح معلومًا من حيث اجلزئية ال من حيث التقدير، فلو 

قال: لك من الربح، أو يل منه، درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان مل تصح املضاربة)2(. وقد أكد البهاء املقديس عىل 

هذا األمر بقوله : وال جيوز أن جيعل ألحدمها دراهم معينة وال ربح بيشء معني، ألن ذلك يفيض إىل جهل حق كل 

واحد منهام من الربح)3(. ويف حال اخلسارة فإن رب الامل خيرس ماله، واملضارب خيرس جهده وعمله، ولو رشط يف 

العقد أن تكون اخلسارة عىل الطرفني بطل الرشط واملضاربة صحيحة، ألن اخلسارة –الوضيعة- جزء هالك من 

الامل فال يكون إال عىل رب الامل، وألن املضاربة وكالة، والرشط الفاسد ال يعمل يف الوكالة)4(.

2- حيق لرب الامل تقييد املضاربة بمدة أو زمن معني، فلاملك السيارة أن يقيد عقد املضاربة بشهر أو سنة أو 

أقل من ذلك أو أكثر، كام له أن يقيد عمل السائق املضارب برشوط معينة كالعمل داخل بلد أو مكان معني، قال 

البهويت:« وتصح املضاربة مؤقتة كضارب هبذا الامل سنة، ألهنا ترصف يتقيد بنوع من الامل فجاز تقييده بالزمان 

كالوكالة »)5(.

التي  بالعني  باعتبارها من لوازم دوام االنتفاع  النفقات األساسية  الامل -  السيارة - رب  3- يتحمل مالك 

وموجه  للمحرك  األساسية  والصيانة  والتأمني  الرتخيص  رسوم  أبرزها  ومن  للمضاربة،  مال  كرأس  قدمها 

الغيارات)اجلري(.

الفرع الثاين: األحكام املتعلقة بسائق السيارة )عامل املضاربة(:

يرتتب عىل عقد تضمني سيارة األجرة بنظام املضاربة جمموعة من األحكام املتعلقة بالسائق، من أبرزها:

1- يستحق سائق سيارة األجرة حصة شائعة معلومة من الربح، ويف حال اخلسارة فإن عامل املضاربة خيرس 

)1(  ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:16-14.
املحتاج،  مغني  الرشبيني،  املسالك، ج:3، ص:683-682.  السالك ألقرب  بلغة  الصاوي،  الصنائع، ج:6، ص:85.  بدائع  الكاساين،   )2(

ج:2، ص:312. ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:30-29.
)3( عبد الرمحن بن إبراهيم هباء الدين املقديس، العدة رشح العمدة، )القاهرة: دار احلديث، 2003م(، ص:283 -284.

)4(  الكاساين، بدائع الصنائع، ج:6، ص:85.
)5(  منصور بن يونس البهوتى، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، )بريوت: عامل الكتب، 1993م(، ج:2، ص:218.
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جهده البدين والفكري وال يتحمل أية خسارة مالية، بينام خيرس رب الامل ماله الذي اشرتك به يف املضاربة.

2- يد املضارب يد أمانة، فال يتحمل اخلسائر االعتيادية غري الناجتة عن تعٍد منه أو تقصري أو خمالفة الرشوط 

ظهر  فإذا  والوكالة،  األمانة  عىل  املضاربة  »ومبنى  املرداوي:  قال  السيارة،  مالك  وبني  بينه  عليها  املتفق 

ربح صار رشيكًا فيه، فإن فسدت: صارت إجارة. ويستحق العامل أجرة املثل. فإن خالف العامل صار 

غاصبًا«)1(.

فقد  نفسها.  املضاربة  مال  املضاربة من  يدفعها لصالح  التي  النفقات  املضاربة-  السائق -عامل  يستحق   -1

ذهب أبو حنيفة ومالك إىل أن للمضارب النفقة يف السفر ال يف احلرض من مال املضاربة، من الربح إن 

وجد، وإال فمن رأس الامل، بام حيتاج إليه من طعام وكسوة، وحجتهم هو أنه لو مل جتعل نفقة املضارب من 

مال املضاربة المتنع الناس من قبول املضاربات مع مساس احلاجة إليها، قال الكاساين: »أما ما فيه النفقة 

فالنفقة يف مال املضاربة«)2(. وأما الشافعية واحلنابلة فأجازوا اشرتاط املضارب نفقة نفسه يف احلرض أو يف 

السفر، أي أهنم ال يوجبوا النفقة للمضارب يف السفر أو احلرض إال بالرشط، فقد قرروا أنه ليس للمضارب 

نفقة من مال املضاربة ولو مع السفر بامل املضاربة)3(.

واهلل تعاىل أعىل وأعلم واحلمد هلل رب العاملني

اخلامتة - أسأل اهلل حسنها – وفيها نتيجة البحث والتوصيات

نتيجة البحث:
مسألة تضمني سيارات األجرة تعد من النوازل الفقهية الاملية املستحدثة والتي يكثر وقوعها بني فئة السائقني، 

ومفهوم تضمني السيارات مصطلح تعارف عليه أهل بالد الشام ومنها فلسطني، ويعني: أن يسلم شخص سيارته 

بحسب  بينهام  العائد  ويكون  حمددة،  زمنية  وملدة  خارجه  أو  البلد  داخل  الركاب  نقل  يف  عليها  يعمل  كي  آلخر 

أطراف  بني  التعاقدية  العالقة  وتكيف  السوق.  يف  هبا  التعامل  يتم  مشتهرة  صور  ثالث  املعاملة  وهلذه  االتفاق، 

املضاربة  عقد  عىل  تكييفها  وأما  املذاهب،  مجيع  عىل  جلوازه  أعيان  أو  أشخاص  إجارة  عقد  أساس  عىل  املعاملة 

فيصح يف رواية مرجوحة عند احلنابلة جلواز املضاربة يف العروض عندهم خالفا لغريهم.

)1( عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، اإلنصاف، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، ج:5، ص:427.
)2(  الكاساين، بدائع الصنائع، ج:6، ص:106.

ج:3،  القناع،  كشاف  البهويت،  ص:135.  ج:5،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  النووي،  ص:317.  ج:2،  املحتاج،  مغني  الرشبيني،   )3(
ص:516. ابن قدامة، املغني، ج:5، ص:72.
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ومن توصيات الباحث: أن يفهم كال طريف املعاملة طبيعة العالقة التعاقدية الناشئة بينهام وما يرتتب عىل ذلك 
من التزامات وأحكام جيب عىل كل طرف القيام هبا، ألن اإلخالل هبا قد يؤدي إىل فساد العقد أو بطالنه.

املصادر واملراجع

 اوال-املصادر و املراجع العربية:

• األلباين، حممد نارص الدين، إرواء الغليل، إرشاف زهري الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 1985م(، 

ط2.

صحيح اجلامع الصغري وزياداته، )بريوت: املكتب اإلسالمي(. • األلباين، حممد نارص الدين، 

• دمشق، • جامعة  )جملة  األردين،  املدين  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  املؤجرة  العني  صيانة  جرب،  حممد  األلفي، 

.)2001

• البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل، صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص النارص، )دار طوق •

النجاة، 1422هـ(، ط1.

•  البهويت، منصور بن يونس، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، )بريوت: عامل الكتب، 1993م(.•

• البهويت، منصور بن يونس البهويت، كشاف القناع، )بريوت: دار الكتب العلمية(.•

• هباء الدين املقديس، عبد الرمحن بن إبراهيم، العدة رشح العمدة، )القاهرة: دار احلديث، 2003م(.•

• البيهقي، أمحد بن احلسني، السنن الكربى، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م(.•

• الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم •

عطوة، )مرص: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 1395هـ(، ط2.

• التجارية • املكتبة  املكرمة:  )مكة  املدينة،  أهل  مذهب  عىل  املعونة  نرص،  بن  حممد  بن  الوهاب  عبد  الثعلبي، 

-مصطفى الباز(، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه – جامعة أم القرى.

• ابن جزي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن عبد اهلل، القوانني الفقهية.•

• ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل، فتح الباري رشح صحيح البخاري، )بريوت: دار املعرفة، 1379هـ(.•
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