
 الو�الة والكفالة
 أخذ الو�یل في البیع أجرة من ثمن السلعة

 
�عطیني الزمالء سیاراتهم ألبیعها فأخصم من قیمتها مبلًغا �سعي لي، مع العلم أنه  :السؤال

و�ذا أعطوني عند تسلیمهم المبلغ أرفضه، فما  ،یوافق على البیع �السعر المخصوم منه السعي
 الحكم؟

و�سمونه  ،له أجرة سلعة أو �أي عمل فیه جهد وتعب أنهال شك أن من ُ�لف ببیع  :الجواب
لكن  ،فله في هذه الحالة أجرة المثل ،السمسرةوهي األجرة و  )،كسعي لي: (قال ا؛ ألن السائلسعیً 

مّن علیه أنه تطّوع وتبّرع و�اع له من غیر ال �َ ف ،فهم صاحب السلعة أنه أخذ أجرتهعلیه أن �ُ 
ال �كفي أن  )،و�ذا أعطوني عند تسلیمهم المبلغ أرفضه( :ولذلك في آخر سؤاله �قول ،مقابل

 قد أخذتتبقى منة علیه وأنت )؛ لئال -أجرتي–أخذت سعیي ( :بل علیك أن تقول ،ترفضه فقط
و�ذا �ان العرف قد جرى أن األجرة والسعي یؤخذ من المشتري  ،من قیمة السیارة أجرتك �املة

وتأخذ من  ،بل علیك أن تسلمها صاحبها �املة ،ك أن تأخذ من قیمة السلعةفأنت ال �جوز ل
الناس على ما یتفقون ف أو غیر صاٍف. : صافٍ اللهم إال إذا �ان البیع على ما �قولون  ،المشتري 

 ،فهمه بذلكال تُ  ،لكن یبقى أال تكون لك مّنة على صاحب السیارة وأنت تأخذ أجرتك �املة ،علیه
و�ذا أعطوني عند تسلیمهم المبلغ ( :ألنه قال ؛)أخذته( :قل ،)خذ سعیك( :كإنما إذا قال ل

و�ال فاألصل أن  ،! ال، ال بد أن تبلغه أنك أخذت سعیك) ترفضه؟ �أنك محسن إلیهأرفضه
 أجرة المثل.وهو  ،السعي حالل ما فیه إشكال

؛ ألنها �صححون مثل هذاجمهور أهل العلم ال ف ،و�ذا اتفقا أن یبیع السلعة �كذا وله ما زاد
والمسلمون على  ،أنه �صحح مثل هذا -رضي هللا عنهما– عن ابن عباسأجرة �مجهول، وثبت 

فاألولى أن �كون �ل  ،ألن األجرة مجهولة ؛لكن عامة أهل العلم ال �صححون مثل هذا ،شروطهم
ثم �اعها  ،�ألف أو �ع هذه السلعة�ع هذه السیارة،  :رض مثًال أنه قالوأنت افت ا،شيء معروفً 

هل یرضى صاحب السلعة أن �أخذ نصف الثمن؟! سیحدث هناك مشاكل وقد حدث  ،�ألفین
المقصود أن  ،ما �عرف أنها تستحق هذا الثمن، وصاحبها �عها �كذا ولك الزائد�قول:  ،�الفعل

ؤدي إلى الخصام وما ی ،ا تفضي إلى نزاع وخصاموأحیانً  ،حجة الجمهور أن األجرة مجهولة
واتفقا  اهذا شرط بینهم :�قول -رضي هللا عنهما–ابن عباسف ،�منعهالشرع  والنزاع ال شك أن

 لكن المتجه في هذه المسألة قول الجمهور أنه لیس له ،وله وجه ،علیه والمسلمون على شروطهم
 أجرة المثل. إال
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