
 أحكام اإلجارة
 تقدیُر قیمة إصالح السیارات �عد االنتهاء من إصالحها

 
قیمة اإلصالح �كون  تقدیرُ ( :و�ثیر منهم �قول ،أذهب إلى ورش إصالح السیارات :السؤال

وما الحكم إذا رضي الطرفان بهذا )، فهل في هذا مخالفة للشرع؟ �عد االنتهاء من العمل
 الكالم؟

ر أتعا�ه قدِّ ألنه ال �ستطیع أن �ُ  ؛قد تكون الدعوى من صاحب الورشة صحیحة :الجواب
ر في الغالب �ستطیعو  ،قبل أن �فرغ منها خلل، و�عرف ماذا یتطلبه هذا و�عرف ال ،أن ُ�قدِّ

العیوب قد تخفى  و�عُض  ،لع على حقیقتهلم �طِّ  امفاجئً  شیًئا ا قد َیتوقعلكن أحیانً  الخلل،
مع أنه  ،ترك التقدیر إلى ما �عد الفراغ من العملفیَ  ،-صاحب الورشة-على العامل نفسه 

دعني أفحص السیارة وأخبرك ( :أو قال له ،فق على األجرة قبل الدخول في العمللو اتُ 
ر أنه ما عرف �م دِّ لكن لو قُ  ،لحسم النزاع ؛�ان أولى في العمل قبل الدخول )�األجرة
 ،ال مانع( له: وقالشاد في ذلك، شاح وال �ُ السیارة من النوع الذي ال �ُ  وصاحبُ  ،التقدیر
تسامح في مثل قد یُ ف )إ�اها في اإلصالح والقطع أعطیك اتطلبهیارة، والقیمة التي الس أصلح

األجرة ( :و�ن قال صاحب السیارة ،ال �أسفإن تراضیا ف ،دفع له أجرة المثلوحینئٍذ یَ  ،هذا
 ،حل النزاعرجع إلیهم في ذلك و�ُ یُ  خبرةٍ على شيء فهناك أهل  اولم �صطلح ،)فاحشة و�ثیرة

جد لكن إذا وُ  ،هذا األصل ،و�ال فاألصل أن تكون األجرة معلومة قبل الدخول في العمل
صاحب  قال لهف )عن غیري ا�حث و خذ سیارتك  ،حددإني ال أستطیع أن أُ ( :مثل هذا وقال

ثم �عد  ،)فأصلحها ،عالمات الخیر فیك -إن شاء هللا-أنت رجل مؤتمن ورجل ( :السیارة
 عطیه أجرةَ یرجعون إلى أهل الخبرة والمعرفة فیُ فأراد أن �ستغله فیما �عد و  أصلحها ذلك إذا

 .المثل

إذا جاء صاحب فمثًال  ،ومع األسف أن �عض أصحاب الورش عندهم نوع استغالل
، ن األمر عظیم(إ :وقال ،ل له األمرهوَّ بها على سیارة تحملها وهي ال تمشي السیارة 

 منفصلٍ  في سلكٍ  ،وقد �كون إصالحها في لحظةٍ  )،ثالثة أو ني �عد یومینواذهب وائت
 !ستمائة ر�الأو  ،أعطني خمسمائة ر�ال له: �عد ثالثة أ�ام قال صاحبها و�ذا جاء !�شبكه
-الناس �فعل ذلك  فبعُض  ،تر�اال و ر�ط السلك وهو حاضر ما استحق وال عشرةألنه ل

�أي حق �أخذ مال  ،فمثل هذا ال �جوز المسلم، �ستغل غفلة أخیه ،-نسأل هللا العافیة
 �هللا المستعان. ؟أخیه
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ة والستون �عد المائة ثامنبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
 ه٢٦/١/١٤٣٥

 


