
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء العالم الشٌخ أجوبة سلسلة

 ""فقهً الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 أعٌان شركة هً السٌارة فً الشركة

 الحسن أبو غٌث علً إلى

 :السؤال

 الرحٌم، الرحمن هللا بسم

 :وبعد طٌبة، تحٌة ،ةالرشت أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل، العالم علٌكم... السالم

 الربح؛ بمصد نمل سٌارة اثنان اشترى إن األمالن، شركة فً

 .المال نسبة على والخسارة االتفاق، حسب بٌنهما والربح السٌارة، ٌبٌعا أن للشرٌكٌن ٌجوز فإنه -1

 .السٌارة على لٌعمل شرٌكه حصة ٌستأجر أن الشرٌكٌن ألحد وٌجوز -2

 المال. نسبة على والخسارة االتفاق، حسب بٌنهما والربح لها، سائما ٌستأجرا أن للشرٌكٌن جوزوٌ -3

 .األعٌان شركة من عندئذ وتكون

 االتفاق، حسب بٌنهما والربح السٌارة، على أحدهما ٌعمل أن على ٌتفما أن للشرٌكٌن وٌجوز -4

 .المضاربة شركة من عندئذ وتكون المال. نسبة على والخسارة

 بٌنهما والربح مثال، ٌوما واحد كل السٌارة، على كالهما ٌعمل أن على ٌتفما أن للشرٌكٌن وٌجوز -5

 .األعٌان شركة من عندئذ وتكون المال. نسبة على والخسارة االتفاق، حسب

 توزع ثم محدد، بمبلغ السٌارة على لٌعمل اآلخر أحدهما ٌستأجر أن للشرٌكٌن ٌجوز هل لكن: -6

 ...إلخ؟ ومخالفات وخرابات ولود من السٌارة ومصارٌف المحددة، األجرة إخراج بعد رباحاأل بٌنهما

 المعاملة؟ هذه تندرج شركة أي فتحت )نعم(، الجواب: كان وإن

 نفسه؟ الولت فً وأجٌرا بدن شرٌن الشرٌن ٌكون أن ٌجوز هل أخرى: وبصٌغة

 شرٌكه فتحها بمالة فً أجٌرا ٌعمل كمن نفسه، الولت فً وأجٌرا مال شرٌن ٌكون أن ٌجوز أنه علما

 ب.المضار

  :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 العمود، شركات تحت تدخل وال األعٌان، شركات باب فً تمع فهذه السٌارة فً للشركة بالنسبة

 موضوع ألن العمود شركات أنواع من نوع أي وال عنان، شركة تسمى وال مضاربة تسمى فال

 للسٌارة سائما   ٌكون أن الشرٌكٌن ألحد ٌجوز ولذلن الجهد، ولٌس السٌارة، أي العٌن، هو ةالشرك
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 منها وٌُدفع األرباح، تُجمع أي األجرة، خصم بعد وذلن الربح، من نصٌبه إلى باإلضافة أجرة وٌأخذ

 اتفالهم. وفك الشركاء على األرباح بالً وٌُمسم السائك، الشرٌن أجرة

 تمول: فأنت دلٌمة لٌست ذكرتها التً األمور بعض فإن ولذلن -

 ألن دلٌك، غٌر الكالم هذا السٌارة( على لٌعمل شرٌكه حصة ٌستأجر أن الشرٌكٌن ألحد ٌجوز)

 إنه ٌمال الو كسائك، فٌها وأجٌر السٌارة فً شرٌن فهو لها، والع ال "شرٌكه حصة ٌستأجر" كلمة

 شرٌكه... حصة استأجر

 حسب بٌنهما والربح السٌارة على أحدهما ٌعمل أن على الشرٌكان ٌتفك )أن تمول: وأنت -

 الذي ألن خطأ كذلن وهذا المضاربة(، شركة من عندئذ وتكون المال نسبة على والخسارة االتفاق

 "أعٌان" أمالن شركة الشركة وتبمى الربح تمسٌم لبل ٌأخذها أجرة وله أجٌر، هو السٌارة على ٌعمل

 علٌها... منصب فالعمد السٌارة، لعم هو الشركة موضوع ألن

 للسٌارة سائقا   تستأجر أن للشركة وٌجوز أعٌان، شركة هً السٌارة فً الشركة أن والخالصة

 من ٌُخصم محدد بأجر للسٌارة سائقا   الشركاء أحد ٌعمل أن ٌجوز وكذلك الشركاء، غٌر من

 ...تقسٌمها قبل األرباح

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1438 رجب 19

 م16/04/2017الموافك 

 :الفٌسبوك على األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/615918208605254/?type=3&theater 

 :بلس غوغل على األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/PtEVRzLRFhZ 

 :توٌتر على األمٌر صفحة من لجوابا رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/853626851767582720 
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