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 ملخص البحث

 ال�شيء  یتن�اول البح�ث موض�وع الی�د الت�ي یعب�ر بھ�ا ُیعبَّ�ر بھ�ا ع�ن حی�ازة           

واالس��تیالء علی��ھ، حی��ث تنق��سم الی��د ف��ي الفق��ھ اإلس��المي إل��ى ی��د أمان��ة وی��د    

ضمان، ولكل منھما معیار یحددھا، وحكم یخ�تص بھ�ا؛ فی�د األمان�ة ال تتحم�ل             

بح��سب األص��ل تبع��ة ھ��الك م��ا تحتھ��ا م��ن األم��وال م��ا ل��م تتع��دَّ أو تف��رِّط، وی��د  

  .ن سبب ھالكھا أو ضیاعھاالضمان تغرم ما یتلف تحتھا من األموال، أیا كا

لكن ھناك حاالت تتحول فیھا ید األمانة إلى ید ضمان، وید الضمان إلى ید 

وقد حصر البحث حاالت تح�ول ی�د األمان�ة إل�ى ی�د ض�مان ف�ي التع�دي،           . أمانة

والتق��صیر، ومخالف��ة ال��شروط، والتجھی��ل عن��د الم��وت، واقت��ضاء الم��صلحة     

، وقی�ام التھم�ة ب�األمین، وتطوَّع�ھ     وصیانة األموال لذلك، وجری�ان الع�رف ب�ھ      

بالتزام ال�ضمان بع�د تم�ام العق�د أو حت�ى ف�ي العق�د نف�سھ، واش�تراط ال�ضمان                      

 علیھ في العقد، وجحوده لألمانة، والحیلولة بین المالك ومالھ بغیر إذن من�ھ،       

وتغی�ر ص��فة ص��احب الی��د م��ن حی��ازة تقت��ضي األمان��ة إل��ى ص��ورة أخ��رى م��ن  

  .الحیازة تقتضي الضمان

ا حصر حاالت تح�ول ی�د ال�ضمان إل�ى ی�د أمان�ة ف�ي رج�وع األم�ین ع�ن               كم

التع��دي، وإب��راء المال��ك ص��احب الی��د ال��ضامنة م��ن ال��ضمان، واش��تراط نف��ي     

الضمان عنھ، وإجازة المالك إذا كانت العین المغصوبة قائمة، وتغیر صفة ید     

 الغاصب، وسقوط الدین عن الراھن عند من یعتبرون ید المرتھن على الرھن

  .ید ضمان

  :الكلمات الدالة

  .تحول، الید، ید األمانة، ید الضمان
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Abstract: 
Shift of Hand in Islamic jurisprudence 

By 
Dr. Hesham Elaraby 

The research deals with the subject of the hand in 
which it expresses the possession and acquisition of 
the object. The hand is divided in Islamic 
jurisprudence into the honesty hand and the warranty 
hand, each has its own standard and a judgment, 
according to the origin, the Honesty hand does not 
bear the responsibility for the loss of the money below 
it, unless it goes further or exceeds it, and the 
warranty hand shall be fined for any damage caused 
by the money, whatever the cause of its loss. 

But there are cases where the honesty hand is 
turned into a warranty hand, and the warranty hand is 
entrusted to a honesty hand. 

The research limited the cases of the Shift of Hand 
of the honesty to a warranty of infringement, neglect, 
breach of conditions, ignorance at death, interest and 
maintenance of funds, custom flow and the existence 
of charge, custodian donate warranty, the lack of trust 
between the owner and his property without his 
permission, and the change in the title of the owner. 

As well as limiting the cases of the Shift hand of 
warranty to a honesty in the custodian's return from 
the infringement, releasing the owner of the warranty 
hand from the warranty, and the requirement of 
denying the warranty, the owner's permission if the 
rapist is present, changing the status of the hand of 
the usurper, and the fall of the debt on the debtor who 
is mortgaged something when those who consider the 
mortgagee's hand on the mortgage a warranty. 

  
Key words: 

Shift, Hand, Honesty hand, Warranty hand. 
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  :مقدمة
الحمد هللا رب الع�المین، وال�صالة وال�سالم عل�ى خ�اتم األنبی�اء والمرس�لین          

  .سیدنا محمد وآلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
أما بعد؛ فإن الید في الفقھ اإلسالمي یعبر بھا عن حیازة الشيء 
واالستیالء علیھ، باعتبار أنھا اآللة التي یتم بھا عادًة قبُض األشیاء 

والفقھاء یقسمونھا من حیث وضعھا على مال الغیر إلى ما . وتسلیمھا
أطلقوا علیھ ید األمانة وید الضمان؛ باعتبار أن الید أحد أسباب الضمان في 

  .بعض حاالتھا
ولذلك تحدثوا عن صفة الید أو صاحبھا عند بیانھم ألحكام العقود، كمثل    

 الغاصب ضامن لما غصبھ إن المضارب أمین على ما في یده، وإن: قولھم
...  

 قد تتحول من األمانة إلى - وبعضھا مختلف فیھ-إال أن ھذه الصفة
الضمان، ومن الضمان إلى األمانة، وذلك في حاالت معینة ذكرھا الفقھاء في 
ثنایا كالمھم، فالمضارب مثال تتحول یده من األمانة إلى الضمان إذا تعدَّى 

فظھ واستثماره، والغاصب تتحول یده من على مال المضاربة أو قصَّر في ح
الضمان إلى األمانة إذا تغیرت صفة یده على المغصوب، كأن یجعلھ 

  .المغصوب منھ رھًنا عنده أو مستأجًرا لھ
  .»تحول الید في الفقھ اإلسالمي«وھذا ما قصدتھ بعنوان بحثي 

  سواء أكانت تحوال من األمانة إلى الضمان، أم من-وحاالت التحول ھذه
 لیست محلَّ اتفاق بین جمیع الفقھاء، بل منھا ما ھو -الضمان إلى األمانة

محلُّ خالف، وھو ما یناقشھ ھذا البحث، في محاولة للوصول إلى رأي مبني 
على األدلة من النصوص الشرعیة والقواعد المقررة في الفقھ اإلسالمي 

  .واجتھادات الفقھاء
 تحولھا إلى الصفة األخرى؛ لما وال تخفى أھمیة تحدید صفة الید وحاالت

یترتب على ذلك من تحمل الضمان أو عدم تحملھ، وھو باب عظیم یدخل في 
  .العقود المالیة كافة

  .ولذلك كان اختیاري لدراسة ھذا الموضوع

فه ه لبح    :مشكلة 

  :تتمثل مشكلة البحث في األسئلة التالیة
 ما المقصود بالید وتحولھا في الفقھ اإلسالمي؟  
 وما ھي األیدي األمینة واألیدي الضامنة في الفقھ اإلسالمي؟  
 ومتى تتحول ید األمانة إلى ید ضمان، وید الضمان إلى ید أمانة؟  
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  :ولذلك یمكنني تحدید أھداف البحث فیما یلي
  . تحدید المقصود بتحول الید في الفقھ اإلسالمي-١
  .المي التمییز بین ید األمانة وید الضمان في الفقھ اإلس-٢
  . تحدید األیدي األمینة واألیدي الضامنة في الفقھ اإلسالمي-٣
  . بیان حاالت تحول ید األمانة إلى ید ضمان-٤
  . بیان حاالت تحول ید الضمان إلى ید أمانة-٥

لسابقة سا    :ل

ھناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع تحول الید في الفقھ 
اعھا وأحكامھا بشكل عام، وربما تعرضت اإلسالمي، أو تناولت الید وأنو

لبعض حاالت تحول الید َعَرًضا، أو تناولت قضیَة التحول في العقود بشكل 
عام، وتعرضت في بعض فصولھا لتحول الید، أو درست الضمان بشكل عام، 

 - بحسب ما وقفُت علیھ-وھذه الدراسات. فتعرضت للید باعتبارھا أحد أسبابھ
  :ھي
  اإلسالمي للشیخ علي الخفیف، وھو من أقدم ما كتب الضمان في الفقھ

وتناول . في باب الضمان من الدراسات المعاصرة، ومطبوع ومشھور
ید الضمان باعتبارھا سبًبا من أسباب الضمان، وعرض لید األمانة، 
وبین حكم كل منھما، وفصَّل القول فیما تتمثل فیھ ید الضمان وأولھا 

 وعرض في أثناء ذلك لبعض صور .الغصب، ثم الحیلولة والغرور
 .تحول الید، غیر أنھ لم یستوعبھا ولم تقصد دراستھ إلى ذلك

  نظریة الضمان أو أحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ
وھبھ الزحیلي، دراسة مطبوعة بدار الفكر بدمشق / اإلسالمي للدكتور

بل ذلك م، وأغلب الظن أنھا نشرت ق١٩٨٢في طبعتھا الثانیة سنة 
وعقد فیھا الدكتور الزحیلي رحمھ اهللا مبحًثا لید األمانة وید . بسنوات

 .الضمان في حوالي عشر صفحات، ولم یستقص حاالت التحول
 سلیمان محمد أحمد، / ضمان المتلفات في الفقھ اإلسالمي للدكتور

رسالة دكتوراه بكلیة الشریعة والقانون بجامعة األزھر بالقاھرة سنة 
/ ھـ١٤٠٥مطبوعة بمطبعة السعادة بالقاھرة سنة م، و١٩٧٥
ولم أطلع سوى على مقدمتھا المتاحة على (وقسمھا مؤلفھا . م١٩٨٥

إلى مقدمة وأربعة أبواب، عرض في المقدمة لتعریف ) شبكة اإلنترنت
الضمان ومشروعیتھ وأركانھ وأسبابھ، وذكر من تلك األسباب وضع 

ان بھا، وذكر تقسیمھا إلى الید، فعرفھا وبین أساس مشروعیة الضم
كما . ید أمانة وید ضمان، وعقد فرًعا لتغیر ید األمانة إلى ید ضمان

عن المال وما یتعلق بھ، ثم عقد أبوابھ ) التمھید(تحدث بالمقدمة 
األربعة عن اإلتالف بالمباشرة والتسبب، واإلتالف الحادث في الطریق 

. ي الضمان واستیفائھالعام، والضمان في جنایة الحیوان، والواجب ف
وواضح من ھذا العرض أن تعرض المؤلف لتحول الید إنما كان في 
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التمھید؛ فأغلب الظن أنھ جاء مقتضًبا، كما أنھ لم یتعرض لتحول ید 
  .الضمان إلى ید أمانة

  الید في الفقھ اإلسالمي سبًبا للملكیة ودلیال علیھا للشیخ فاضل
دار العلوم جامعة القاھرة سنة السھالني، وھي رسالة ماجستیر بكلیة 

عبدالمجید محمود، وطبعت في دار / د.م بإشراف أ١٩٨١/ ھـ١٤٠١
وتعتبر دراسة لنظریة الملكیة في . م١٩٩٠الزھراء في بیروت سنة 

الفقھ اإلسالمي؛ حیث تناول فیھا صاحبھا التعریف بالید وبالملكیة، ثم 
ل في أثر الید في تملك تناول الید باعتبارھا سبًبا للملكیة وفصَّل القو

المباحات، وأثرھا في تملك األموال المسبوقة بالملكیة كممتلكات الكفار 
والكنوز، كما تناول الید باعتبارھا دلیال على الملكیة فعرض لمفھومھا 

لكنھ . وحجیة داللتھا وشروطھا ومدلولھا وثبوتھا باإلقرار والشھادة
 .لم یتعرض لصفة الید وال لقضیة تحولھا

 عبدالعزیز الحجیالن، وھي / صرفات األمین في العقود المالیة للدكتورت
رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة سنة 

. م٢٠٠٢ بریطانیا سنة -ھـ، ومطبوعة ضمن إصدارات الحكمة١٤١٢
وتعرضْت لتصرفات سائر األمناء في عقود التملیك، والتفویض 

 بعد تمھید بینْت فیھ المراد باألمین وحكم واإلطالق، والتوثیق والحفظ،
 .فھي ال عالقة لھا بقضیة تحول الید. األمانة

  ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني
إبراھیم فاضل الدَّبو، دراسة منشورة في دار عمار باألردن / للدكتور
ان، م، وتعرض فیھا صاحبھا ألسباب الضم١٩٩٧/ ھـ١٤١٧سنة 

ومنھا الید، فبیَّن أقسامھا وحكمھا، وتحدث عن الغصب وحكم األیدي 
ولم یتعرض . المترتبة علیھ، كما تحدث عن ضمان الید في القانون

  .لقضیة تحول الید
  ید األمانة وید الضمان في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني العراقي

 الشریعة لیلى عبداهللا سعید، بحث منشور بحولیة كلیة/ للدكتورة
والقانون والدراسات اإلسالمیة بجامعة قطر، العدد الخامس عشر، 

وتناولت فیھ الباحثة مفھوم كل من ید . م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨سنة 
وعرضت . األمانة وید الضمان، وأسباب ید الضمان، وأحكام كل منھما

في ثنایا ذلك لما ال یتعدى صورة واحدة من صور تحول ید األمانة إلى 
 .ید ضمان

 مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط في الفقھ اإلسالمي للدكتور /
نزیھ كمال حماد، بحث منشور بالمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب 

م، ثم نشره مؤلفھ مع ١٩٩٨/ ھـ١٤١٩بالبنك اإلسالمي للتنمیة سنة 
قضایا فقھیة معاصرة في المال «بحوث أخرى لھ في كتابھ 

وفي الحقیقة . م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١ سنة بدار القلم بدمشق» واالقتصاد
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ھذا البحث من أفضل ما كتب في ھذا الموضوع، وقد عدَّد مؤلفھ 
حاالت انقالب ید األمانة إلى ضمان، غیر أنھ لم یتعرض لتحول ید 

 .الضمان إلى ید أمانة
 قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة للدكتور /

رسالة دكتوراه بكلیة الشریعة والقانون أنیس الرحمن منظور الحق، 
ھـ، ومطبوعة بدار ابن ١٤١٩بالقاھرة جامعة األزھر نوقشت سنة 

وتناولت الید ونوَعْیھا وحكَمھما في أحد . ھـ١٤٣٠الجوزي سنة 
مطالبھا باعتبارھا سبًبا من أسباب الضمان، ولم تتعرض لقضیة تحول 

 .الید
 عبدالجلیل / ھ اإلسالمي للدكتورالید بین صفة األمانة والضمان في الفق

سلسلة العلوم اإلنسانیة «ضمرة، بحث بمجلة أبحاث الیرموك 
الصادرة عن جامعة الیرموك، المجلد الثامن عشر، » واالجتماعیة

وعرض فیھ تعریَف الید، وحیثیاِت . م٢٠٠٢سنة ) ب(العدد الرابع 
 وصفَة الید النظر الفقھي إلیھا، وأنواَع الید األمینة والید الضامنة،

وعالقَتھا بتجدید قبض العین عند تغیر سبب الحیازة، وأثَر الشرط في 
تغییر صفة الید، واقتصر فیھ على الكالم عن اشتراط الضمان على 
الید المؤتمنة، دون عكس ذلك، وذیََّلھ بأسباب تحوُّل الید من وصف 

حول إلى آخر، لكنھ لم یذكر سوى أربع حاالت فقط للتحول، اثنتین لت
فلم . ید األمانة إلى ید ضمان، واثنتین لتحول ید الضمان إلى ید أمانة

ثم ختم بحثھ بأحكام األیدي المترتبة عن ید . یستوعب حاالت التحول
 .األمانة وید الضمان

 محمد نجدات المحمد، رسالة / ضمان العقد في الفقھ اإلسالمي للدكتور
. م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٧ دمشق سنة -دكتوراه، مطبوعة بدار المكتبي

وعرض الباحث في تمھیدھا لتعریف العقد والضمان ومشروعیة 
الضمان وأنواعھ مفرًِّقا بین ضمان العقد وضمان الید وضمان 
اإلتالف، ثم عرض في بابھا األول للركن األول للمسئولیة العقدیة وھو 
الخطأ العقدي، وتحدث في ثنایاه عن الضمان في عقود اإلجارة 

اریة والرھن والوكالة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والودیعة والع
والشركة، وعرض في الباب الثاني للركن الثاني للمسئولیة العقدیة 
وھو الضرر، فبین أنواعھ والتعویض عنھ، ثم العالقة بین الخطأ 
والضرر، وتحدث في أثناء ذلك عن التمییز بین ید األمانة وید 

یدي األمینة، وألحق ذلك بتغیر صفة الضمان، فعرَّف الید وعدَّد األ
وضع الید من األمانة إلى الضمان وحاالتھ باختصار، إال أنھ لم 
یتعرض لتغیر صفة وضع الید من الضمان إلى األمانة، ثم عرض في 

 .الباب الثالث لمسائل تتعلق بضمان العقد
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  ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق في الفقھ اإلسالمي
أحمد غالب الخطیب، / حارث محمد سالمة العیسى، والدكتور/ ورللدكت

بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة بغزة، سلسلة الدراسات 
وبنى . م٢٠١٠اإلنسانیة، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني یونیھ 

بحثھ على بیان معنى كل من ید األمانة وید الضمان، وأقسام كل 
علق بھما من مسائل، وتعرض في أحد منھما، وحكمھما، وبعض ما یت

جزئیات بعض مطالبھ لحاالت تحول الید من الضمان إلى األمانة 
 .والعكس، غیر أنھ لم یستقصھا

 عادل شمران / قاعدة عدم ضمان األمین في الفقھ اإلسالمي للدكتور
الشمري، بحث منشور بمجلة رسالة الحقوق الصادرة عن كلیة 

وتعرض . م٢٠١٠نة الثانیة، العدد الثالث القانون بجامعة كربالء، الس
باختصار لتعریف كل من ید األمانة وید الضمان، ثم عرض لقضیة 

أما . عدم تضمین األمین، وتحدث عن مدى صحة تضمینھ وحاالت ذلك
تحوُّل ید الضمان إلى ید أمانة فلیست داخلة في بحثھ، ولم یتعرض 

 .لھا
  أنس / للدكتور»  مقارنةدراسة فقھیة«معیار صفة الید في الضمان

محمد باحمد دودو، بحث بالمجلة األردنیة / مصطفى أبو عطا، والباحث
/ ھـ١٤٣٢سنة ) ب/ ١(في الدراسات اإلسالمیة، المجلد السابع، العدد 

وتناوال فیھ التفریق بین الید الضامنة والید األمینة، وضابط . م٢٠١١
 .یتعرضا لھأما تحول كلٍّ منھما لألخرى وحاالتھ فلم . ذلك

  أسامة ناصر / للباحث» دراسة فقھیة مقارنة«أحكام الید المعنویة
عبداهللا الصبیح، بحث تكمیلي لدرجة الماجستیر بجامعة اإلمام محمد 

جعلھ الباحث في تمھید . م٢٠١١/ ھـ١٤٣٢بن سعود اإلسالمیة، سنة 
تحدث فیھ عن تعریف الید وأقسامھا، وخمسة فصول، األول لبیان 

الضامنة واألیدي األمینة، والثاني لألسباب التي تؤدي إلى األیدي 
انقالب ید األمانة إلى ید ضمان، وذكر فیھ عشرة أسباب، وقد زدت 

 كما سیتضح من الخطة، والفصل الثالث ذكر فیھ انقالب -علیھ سببین
ید الضمان إلى ید أمانة، ولم یذكر فیھ سوى سبیین فقط، أما الفصل 

ي األمینة المترتبة على أیدي الضمان، والخامس الرابع فجعلھ لألید
ولم أطلع إال على خطتھ . لألیدي الضامنة المترتبة على األیدي األمینة

 .فقط
 كمال محمد / تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي للدكتور

عواد، بحث بمجلة قطاع الشریعة والقانون الصادرة عن كلیة الشریعة 
م، وھو ألصق ٢٠١١ھرة جامعة األزھر، العدد الرابع والقانون بالقا

دراسة وجدُتھا ببحثي، وھو بحث جید، غیر أنھ فاتتھ بعض حاالت 
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التحول فلم یذكرھا، باإلضافة إلى عدم استیعابھ للمذاھب الفقھیة في 
 .بعض ما عرض لھ

  شرط الضمان على المضارب في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني
محمد عواد السكر، وقذافي عزات الغنانیم، بحث / ناألردني للباحثی

، الصادرة عن الجامعة »علوم الشریعة والقانون«بمجلة دراسات 
وتناوال فیھ صورة . م٢٠١٢ سنة ١، العدد ٣٩األردنیة، المجلد 

 .واحدة من حالة واحدة من حاالت تحول ید األمانة إلى ید ضمان فقط
 جمال / قھ الشافعي للزمیل الدكتورنظریة تحول العقد وتطبیقاتھا في الف

إسماعیل الشوبري، رسالة دكتوراه بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة 
م، وھي دراسة لنظریة تحول العقد عامة، ٢٠١٤جامعة األزھر سنة 

وعقد فیھا مؤلفھا فصال لتحول ید الضمان واألمانة، إال أنھ لم 
  .یستوعب جمیع الحاالت

 قھ اإلسالمي وتطبیقاتھ في المصارف تضمین ید األمانة في الف
أوني سھراني اإلندونیسي، رسالة ماجستیر بجامعة / اإلسالمیة للباحث

وواضح من عنوانھا بأنھا . ولم أقف علیھا وال على بیاناتھا. األزھر
خاصة بتحول ید األمانة إلى ید ضمان فقط، أما تحول ید الضمان إلى 

 .ید أمانة فلیست داخلة في نطاقھا
 دراسة فقھیة مقارنة«وت مع التجھیل وأثره في ضمان األمانات الم «

أحمد سعد البرعي، بحث بمجلة دار اإلفتاء المصریة، العدد / للدكتور
وتناول فیھ الباحث صورة . م٢٠١٦أكتوبر / ھـ١٤٣٨محرم ) ٢٧(

 .واحدة من صور تحول ید األمانة إلى ید ضمان
بین أن موضوع تحول الید وبعد، فمن خالل استعراض تلك الدراسات یت

 إال أنھا لم تستوعب كافة - وإن تناولتھ بعض الدراسات-في الفقھ اإلسالمي
صوره، ولم تستقص جمیع جوانبھ؛ ولذلك جاءت ھذه الدراسة مستدِركًة ما 
فات ما سبقھا من دراسات، ومحاِولًة استقصاء كافة جوانب الموضوع 

 الید بنوعیھا بوجھ خاص، ولیس وصوره، ومركزًة نطاَقھا حول قضیة تحوُّل
بیان مفھوم الید وأنواعھا وحكمھا عامًة وھو ما استوعبھ عدد من 
الدراسات، كما أنھا تقدِّم أوال وآخًرا وجھة نظر صاحبھا التي قد یتفق أو 
یختلف فیھا مع من سبقھ ممن تناول الموضوع، بحسب ما لدیھ من 

  .معطیات

لبح ة    :خ

وتمھی��د ومبحث��ین، ث��م خاتم��ة بالنت��ائج، وَثَب��ٍت  ق��سمت البح��ث إل��ى مقدم��ة  
  :بمراجع البحث یلیھ فھرس الموضوعات، وذلك على النحو التالي

المقدمة، بینُت فیھا أھمیة الموضوع وس�بب اختی�اره، وذك�رُت الت�ساؤالت        
البحثیة التي تمثل إشكالیة البحث، وبینُت الھدف من دراستھ، وعرضُت فیھ�ا         
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ُت خط�ة البح�ث، ومنھج�ھ واإلج�راءات المتبع�ة ف�ي           للدراسات ال�سابقة، وذك�ر    
  .دراستھ

  المقصود بالتحول والید في الفقھ اإلسالمي: التمھید
  :وفیھ مطلبان

  .المقصود بالتحول: المطلب األول
  .الید في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني
  :ویشمل فرعین

  .المقصود بالید في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول
  .أنواع الید في الفقھ اإلسالمي: الفرع الثاني

  :تحول ید األمانة إلى ید ضمان: المبحث األول
  :ویشمل اثني عشر مطلًبا تتضمن حاالت تحول ید األمانة إلى ید ضمان

  .التعدي: المطلب األول
  .التقصیر: المطلب الثاني
  .مخالفة الشروط: المطلب الثالث
  .التجھیل عند الموت: المطلب الرابع

  .مراعاة المصلحة وصیانة األموال: امسالمطلب الخ
  .جریان العرف بتضمین األمین: المطلب السادس
  .التھمة: المطلب السابع
  .تطوع األمین بالضمان: المطلب الثامن
  .اشتراط الضمان على األمین: المطلب التاسع
  .الجحود: المطلب العاشر

  .الحیلولة: المطلب الحادي عشر
  .ة الحیازةتغیر صف: المطلب الثاني عشر

  :تحول ید الضمان إلى ید أمانة: المبحث الثاني
  :ویشمل ستة مطالب تتضمن حاالت تحول ید الضمان إلى ید أمانة

  .رجوع األمین عن التعدي: المطلب األول
  .اإلبراء: المطلب الثاني
  .االشتراط: المطلب الثالث
  .اإلجازة: المطلب الرابع

  .تغیر صفة ید الغاصب: المطلب الخامس
  .سقوط الدین عن الراھن: المطلب السادس

  .الخاتمة، وفیھا النتائج التي توصلُت إلیھا
  .وأخیًرا مراجع البحث، ثم فھرس موضوعاتھ
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ته ج لبح    :منهج 

سلكُت ف�ي بحث�ي ع�دة من�اھج للوص�ول إل�ى النت�ائج المرج�وة، م�ن أھمھ�ا                     
في لتقری��ر الم��نھج االس��تقرائي للوق��وف عل��ى ص��ور التح��ول، والم��نھج الوص��

م��ذاھب الفقھ��اء فیم��ا عرض��ُت ل��ھ، والم��نھج التحلیل��ي للوق��وف عل��ى أس��باب    
تح��ول الی��د ف��ي ك��ل ص��ورة م��ن ص��ورھا، وم��دارك الفقھ��اء فیم��ا ذھب��وا إلی��ھ،  
والمنھج االستنباطي للتعامل مع النصوص والمقررات الشرعیة للتوصل إل�ى      

  .النتائج المستھدفة من الدراسة
ألص��یلة ف��ي األع��م األغل��ب مكتفًی��ا بالم��ذاھب  وحاول��ُت الرج��وع للم��صادر ا

األربعة السنیة، غیر مغفٍل الدراساِت المعاصرَة مما اس�تطعُت الوق�وَف علی�ھ،     
مع التزامي بعزو النقول لم�صادرھا، ون�سبة األق�وال لقائلیھ�ا، وع�زو اآلی�ات                
القرآنی��ة إل��ى س��ورھا ومواض��عھا، وتخ��ریج األحادی��ث النبوی��ة م��ن مظانھ��ا،     

صحیحین إذا ك��ان الح��دیث فیھم��ا أو ف��ي أح��دھما، وإال خرَّجُت��ھ م��ن مكتفًی��ا بال��
كت��ب ال��سنن وم��سند أحم��د ودواوی��ن ال��سنة الم��شھورة، م��ع نق��ل أق��وال أھ��ل    
الحدیث فیھ تصحیًحا وتضعیًفا ما أمك�ن، مبیًن�ا م�ا أراه راجًح�ا ف�ي ك�ل خ�الف          

  .أعرض لھ مناقًشا ومستدال
 الی��د بنوعیھ��ا ف��ي الفق��ھ  وبع��د، فھ��ذا البح��ث محاول��ة لبی��ان ح��االت تح��ول  

اإلسالمي، اعتمدُت فیھ عل�ى م�ا ق�رره الفقھ�اء م�ستنًدا فیم�ا أخت�اره عل�ى م�ا                     
یوافق النصوص الشرعیة والمقاصد المرعیة؛ ف�إن ُوفِّْق�ُت فبف�ضل اهللا تع�الى              
وح��ده، وھ��و مرام��ي، وإن أخط��أُت فھ��و م��ن ل��وازم الب��شر، وح��سبي أنن��ي          

س���بحانھ الم���سئوُل أن یتقب���ل جھ���دي   اجتھ���دُت وحاول���ُت ق���در الطاق���ة، واُهللا   
  .وعملي، وأن ینفع بھ؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

والحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا وسلم وبارك عل�ى س�یدنا محم�د وآل�ھ             
  .وصحبھ أجمعین

*     *     *  



 

 

 - ٨٧٣ - 

  التمهيد

 املقصود بالتحول واليد يف الفقه اإلسالمي
ُّ

  

لبي   :يشمل م

  . بالتحوُّلالمقصود: المطلب األول
  .الید في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني

  

  اطب اول

  اود ول
  

 م�صدر الفع�ل تح�وَّل یتح�وَّل، ویعن�ي التنق�ل م�ن موض�ع إل�ى                    :لتح�ل لغة 

ویعن�ي ال�زوال أی�ًضا،    . موضع، أو من شيء إلى شيء آخر، والتغیُّر والتب�دُّل         
: والتحوی��ل. ل��ى غی��ره، وان��صرف تح��وَّل ع��ن ال��شيء، أي زال عن��ھ إ : فیق��ال

. مصدر َحوَّل المتعدي، ولھ نفس المعنى، ف�التحوُّل أث�ٌر للتحوی�ل ومط�اِوٌع ل�ھ              
﴿ َخاِلِدیَن ِفیَھا َل�ا َیْبُغ�وَن       : اسم یقوم مقام المصدر، ومنھ قولھ تعالى      : والِحَول

  .)٢(تحویال أو تحوُّال: ، أي)١(َعْنَھا ِحَوًلا ﴾
ن الكریم ثالث مرات بمعنى التغیی�ر والتب�دیل،         وورد لفظ التحویل في القرآ    

﴿ ُسنََّة َمْن َق�ْد َأْرَس�ْلَنا َقْبَل�َك ِم�ْن ُرُس�ِلَنا َوَل�ا َتِج�ُد ِل�ُسنَِّتَنا         : وذلك في قولھ تعالى  
﴿ ُقِل اْدُعوا الَّ�ِذیَن َزَعْم�ُتْم ِم�ْن ُدوِن�ِھ َفَل�ا َیْمِلُك�وَن               : ، وقولھ سبحانھ  )٣(َتْحِویًلا ﴾ 

﴿ َفَل�ْن َتِج�َد ِل�ُسنَِّة اللَّ�ِھ َتْب�ِدیًلا َوَل�ْن       : ، وقول�ھ )٤( َعْنُكْم َوَلا َتْحِویًل�ا ﴾  َكْشَف الضُّرِّ 
  .)٥(َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْحِویًلا ﴾

فالتحوُّل ھو التغیُّر والتبدُّل والتنقُّل من موضع إل�ى موض�ع، أو م�ن ش�يء        
  .إلى شيء، أو من حال إلى حال
ل الی��د ھ��و تغیُّ��ر ص��فتھا وحالھ��ا، فتتح��ول م��ن ول��ذلك ف��إن المق��صود بتح��و

  .صفة األمانة إلى صفة الضمان، أو من صفة الضمان إلى صفة األمانة

                                                           

  ).١٠٨(آیة رقم : سورة الكھف) ١(
، ومخت�ار ال�صحاح     )حول(مادة  ) ١٩٠ -١٨٧/ ١١(ن منظور   لسان العرب الب  : راجع) ٢(

، )ح��ال(م�ادة  ) ١٥٧(، والم�صباح المنی�ر للفی�ومي ص   )ح�ول (م�ادة  ) ٦٨(لل�رازي ص 
  ).حال(مادة ) ٢٠٩ -٢٠٨(والمعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة 

  ).٧٧(آیة رقم : سورة اإلسراء) ٣(
 ).٥٦(آیة رقم : سورة اإلسراء) ٤(
 ).٤٣(ة رقم آی: سورة فاطر) ٥(
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ب اطا  

ا ا  دا  

عي   :يشمل ف

  .المقصود بالید في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول
  .أنواع الید في الفقھ اإلسالمي: الفرع الثاني

ل أل لم:لف  إلسالمي  لفقه    قص بالي في 

للغة   تطلق عل�ى أح�د أع�ضاء الج�سم المعروف�ة م�ن المنك�ب إل�ى         :لي�� في 

أط��راف األص��ابع، وت��ستعار للق��وة، وللنعم��ة واإلح��سان، ولل��سلطان والوالی��ة   
  .والقدرة، والَحْوز والِمْلك

َأَیاٍد جمع : وقیل. ٍدَأْیٍد، وُیِدّي، وَأَیا: وجمعھا. الیدُّ بتشدید الدال: وفیھا لغٌة
  .)١(الجمع

تطل��ق الی��د بمعن��ى ح��وز ال��شيء والمكن��ة م��ن اس��تعمالھ      : وعن��د الفقھ��اء 
  .واالنتفاع بھ

، »بیِّن�ة ذي الی�د ف�ي النت�اج مقدم�ة عل�ى بیِّن�ة الخ�ارج            «: ومن ذلك ق�ولھم   
  .)٢(الحائز المنتفع: ویریدون بذي الید
ة عن���دنا م���ن ح���سیة ومعنوی���ة، فالح���سی: الی���د ق���سمان«: ق���ال الزرك���شي

أم�ا  ... األصابع إلى الكوع، وی�دخل ال�ذراع ف�ي ذل�ك بحك�م التبعی�ة ال بالحقیق�ة         
، وھي كنایة عم�ا قبلھ�ا؛   المعنویة فالمراد بھا االستیالء على الشيء بالحیازة 

  .)٣(»ألن بالید یكون التصرف
االس�تیالء عل�ى ال�شيء خارًج�ا أو ف�ي           «وعرفھا بع�ض المعاص�رین بأنھ�ا        

ویعن�ي باالس�تیالء الخ�ارجي الحی�ازة       . )٤(»ال�شرعي أو العرف�ي    عالم االعتب�ار    
الحقیقی��ة، وباالعتب��اري ت��سلط الی��د عل��ى ال��شيء، أو التخلی��ة بین��ھ وبین��ھ م��ع  

                                                           

ف��ي ب��اب  ) ٦٨٠(، والم��صباح المنی��ر ص )أی��د(م��ادة ) ٧٦/ ٣(ل��سان الع��رب  : راج��ع) ١(
، ومعج���م الم���صطلحات المالی���ة   )ی���دا(م���ادة ) ١٠٦٣(الی���اء، والمعج���م الوس���یط ص  

 ).٤٨٢(نزیھ حماد ص/ واالقتصادیة في لغة الفقھاء للدكتور
وراج��ع ). ٤٨٢(لفقھ��اء صمعج��م الم��صطلحات المالی�ة واالقت��صادیة ف��ي لغ�ة ا  : انظ�ر ) ٢(

 ).٩٤(إبراھیم الدبو ص/ ضمان المنافع للدكتور: كذلك
 ).٣٧٠ -٣٦٩/ ٣(المنثور في القواعد ) ٣(
الی�د ب�ین    : نق�ال ع�ن   ) ٧٥ -٧٤(الضمان في الفق�ھ اإلس�المي لعل�ي ال�سید ال�صافي ص            ) ٤(

عب�دالجلیل ض�مرة، بح�ث بمجل�ة        / صفة األمانة والضمان في الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور         
 ).١٤٨٧(م ص٢٠٠٢سنة ) ب(أبحاث الیرموك، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع 
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وھ��و تعری��ف جی��د، غی��ر أن��ي أف��ضل أن یك��ون     . )١(الق��درة عل��ى االنتف��اع ب��ھ  
  .)٢(لوضوحھ» االستیالء على الشيء بالحیازة الحقیقیة أو االعتباریة«

 وھ�ذا ھ�و    - من جھة تحملھا لتبعة حیازتھا لل�شيء وش�غل ذمتھ�ا ب�ھ             والیُد
 فیما إذا كانت عل�ى ش�يء ممل�وك          )٣( أحُد أسباب الضمان   -النظر المقصود ھنا  

  .)٤(للغیر، بغض النظر عن كونھ مأذوًنا فیھ أم ال
  . كما سیأتي-ولیست في كل حاالتھا مسببًة للضمان
لملكیة ودلیال علیھا، كما فیما یمك�ن       وقد ُینظر إلیھا من حیث كونھا سبًبا ل       

وھي الید التي ثبت�ت عل�ى الع�ین       » العادلة«أو  » الید المحقة «أن نطلق علیھ    
ب���سبب م���ن أس���باب التمل���ك الم���شروعة، وھ���ذه یب���اح لھ���ا مطل���ق الت���صرف   

  .واالنتفاع واالستغالل
كما یمكن أن ُینظر إلیھا باعتبارھا أمارة قضائیة دالة عل�ى إثب�ات الملكی�ة                

 انعدام البیِّنات؛ إذ الظاھر من ثبوت الید على العین الدالل�ة عل�ى أن لھ�ذه     عند
الی��د ص��فَة الم��شروعیة ف��ي الثب��وت، ال س��یما الثب��وت المتط��اول ف��ي ال��زمن،     

  .)٥(والذي یعد مظنة الملك
 ال�وارد ف�ي بی�ع األم�وال الربوی�ة ببع�ضھا، فیطل�ق             »یًدا بی�د  «أما مصطلح   

: ومن��ھ ق��ولھم. لب��دلین ف��ي مجل��س العق��دعن��د جمھ��ور الفقھ��اء عل��ى تق��ابض ا
بایعُت��ھ ی��ًدا بی��د، أي معجَّ��ال مقبوًض��ا ف��ي المجل��س قب��ل افت��راق أح��دھما ع��ن      

  .)٦(اآلخر

                                                           

 ).١٤٨٧(ضمرة ص/ الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي للدكتور: انظر) ١(
وض�ع الی�د عل�ى ال�شيء     : وثی�ق ال�صلة بالی�د، ویق�صد ب�ھ     » الحی�ازة «مع التنب�ھ إل�ى أن لف�ظ        ) ٢(

/ ٤(لشرح الكبیر على مختصر خلیل للدردیر م�ع حاش�یة الدس�وقي             ا: انظر. واالستیالء علیھ 
مع ك�ون وض�ع الی�د أع�م         ). ٣١٩/ ٤(، والشرح الصغیر لھ أیًضا مع حاشیة الصاوي         )٢٣٣

تغیر وضع الید على مال : انظر. من الحیازة، فكل حیازة وضع ید، ولیس كل وضع ید حیازة
اد، بح�ث بمجل�ة قط�اع ال�شریعة والق�انون،      كمال محمد عو / الغیر في الفقھ اإلسالمي للدكتور    

 ).٢١(العدد الرابع ص
، وف�ي ع��دة  ١٤٩/ ٣(، وال��ذخیرة للقراف�ي أی��ًضا  )٢٠٨ -٢٠٦/ ٢(الف��روق للقراف�ي  : راج�ع ) ٣(

، )٢٠٤(، والقواعد البن رج�ب ص )٣٢٣ -٣٢٢/ ٢(، والمنثور في القواعد )مواضع أخرى 
یوبي على شرح المحلي عل�ى المنھ�اج   ، وحاشیة القل)٣٦٢(واألشباه والنظائر للسیوطي ص 

، وقاع��دة الخ��راج )٧٨(، وال��ضمان ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لل��شیخ عل��ي الخفی��ف ص  )٢٩/ ٣(
، ٢٨٤(أنیس ال�رحمن منظ�ور الح�ق ص   / بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة للدكتور     

 ).١٤٨٩(، والید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص)٢٩٠ -٢٨٩
وذل��ك أن ی��د المال��ك عل��ى م��ا یمل��ك ال تلحقھ��ا أی��ة تبع��ات، وال تن��شغل ذم��ة ص��احبھا ب��شيء؛    ) ٤(

: راج�ع . فللمالك أن یتصرف فیما یملك بما شاء من التصرفات، ما دام ال یتعلق بھ حق للغی�ر   
لیل�ى عب�داهللا   / ید األمانة وید الضمان في الفقھ اإلسالمي والقانون الم�دني العراق�ي لل�دكتورة          

 ).٣٢٣(ص) ١٥(ث بحولیة كلیة الشریعة بجامعة قطر، العدد سعید، بح
 ).١٤٨٩ -١٤٨٨(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
ش�رح  : وراج�ع ). ٤٨٢(معج�م الم�صطلحات المالی�ة واالقت�صادیة ف�ي لغ�ة الفقھ�اء ص              : انظر) ٦(

، وحاشیة )٥١١، ٤٩٩(ي ص، والمغرب في ترتیب المعرب للمطرز)٦٠/ ٨(السنة للبغوي 
 ).١٤١/ ٢(العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني 
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ف�ي  : حاضًرا بحاض�ر، والتق�دیر   : بعُتھ یًدا بید، أي   «: وفي المصباح المنیر  
: فكأنھ قال. حال كونھ مادا یده بالِعَوض، وفي حال كوني مادا یدي بالمعوَّض

  .)١(»بعتھ في حال كون الیدین ممدوتین بالعوضین
عیًن�ا بع�ین؛ ألن التعی�ین       » ی�ًدا بی�د   «األص�ح أن معن�ى      : أما الحنفی�ة فق�الوا    

  .)٢(یكون باإلشارة بالید، فالمراد بھا التعیین، ولیس التقابض
وأیا ما كان األم�ر فھ�ذا الم�صطلح یختل�ف عم�ا س�بق بیان�ھ م�ن المق�صود                     

المي من جھة تحملھا لتبعة حیازتھا للشيء وت�سببھا ف�ي          بالید في الفقھ اإلس   
  .وھو المقصود ھنا. الضمان

  ع الید في الفقھ اإلسالميأنوا: الفرع الثاني
  .)٣(الید في الفقھ اإلسالمي إما ید أمانة، وإما ید ضمان

  :ي ألمانة: ال

: تعددت تعریفات الفقھ�اء لی�د األمان�ة، فعرفھ�ا ال�شیخ عل�ي الخفی�ف بأنھ�ا                 
  .)٤(»ما كانت عن والیة شرعیة، ولم یدل دلیل على ضمان صاحبھا«

الی�د الت�ي خلف�ت ی�َد المال�ك ف�ي حی�ازة ملك�ھ،         «: وقریب منھ تعریفھا بأنھا 
وتصرفت فیھ عن والیة شرعیة في تلك الحیازة، ولم ی�دل دلی�ل عل�ى ض�مان                 

  .)٥(»صاحبھا
كان�ت ع�ن   ما ح�ازت الم�ال للغی�ر و   «: وكذا تعریف بعض المعاصرین بأنھا  

والی��ة ش��رعیة، ول��م تك��ن لم��صلحة ص��احبھا، ول��م ی��دل دلی��ل عل��ى ض��مان           
  .)٦(»صاحبھا

وھذا االتجاه ف�ي تعری�ف ی�د األمان�ة یتك�ئ عل�ى م�سألة الوالی�ة ال�شرعیة،                 
والوالیة الشرعیة قد تكون عن طریق العقد، وھو ما عبر عن�ھ ال�بعض ب�إذن         

والم�زارع، وال�شریك،   المالك، وذلك كأی�دي الودی�ع، والم�ضارب، والم�ساقي،         
والمستأجر، والوصي على أموال الیت�یم، والوكی�ل ب�القبض، فك�ل تل�ك األی�دي                

  .أیدي أمانة استناًدا إلى عقد من العقود
وقد تكون الوالیة عن طریق إذن الشارع، وذلك كی�د المل�تقط عل�ى اللقط�ة         

  .بنیة التعریف، وید الحاكم على أموال الغائب

                                                           

 .باب الیاء) ٦٨٠(المصباح المنیر ص) ١(
المب��سوط : وراج��ع). ٤٨٢(معج��م الم��صطلحات المالی��ة واالقت��صادیة ف��ي لغ��ة الفقھ��اء ص   : انظ��ر) ٢(

بي علی��ھ ، وتبی��ین الحق��ائق للزیلع��ي وحاش��یة ال��شل )١٩٩ -١٩٧، ١١١ -١١٠/ ١٢(للسرخ��سي 
 ).١٤٢ -١٤١/ ٦(، والبحر الرائق البن نجیم )٨٩/ ٤(

، )٢٧/ ٤، ٢٠٧/ ٢(، والف����روق للقراف����ي )١٩١/ ٨(الح����اوي الكبی����ر للم����اوردي : راج����ع) ٣(
 ).٩٩(ضمان المنافع ص: وراجع كذلك). ٣٦٢(واألشباه والنظائر للسیوطي ص

إبراھیم الدبو ف�ي  / ھ الدكتور، وتبعھ علی )٧٩(الضمان في الفقھ اإلسالمي للخفیف ص     : انظر) ٤(
 ).٩٩(ضمان المنافع ص

  ).٣٧(تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
 ).٢٩١(قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة ص: انظر) ٦(
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ق الع��رف، كی�د المنق��ذ لم��ال الغی��ر م��ن التل��ف  وق�د تك��ون الوالی��ة ع��ن طری�� 
، وھ�و ع�رف    )١(والھالك، فھي ید أمانة استناًدا إل�ى الع�رف ال�ذي ج�رى ب�ذلك              

  .تقره النصوص والقواعد العامة
وكون المال المحوز للغیر یخرج یَد المالك، الت�ي ح�ازت الم�ال ب�سبب م�ن                 

  .)٢(اأسباب الملكیة، كعقد البیع، واإلرث، وإحراز المباح، وغیرھ
لكن یؤخذ على تلك التعریفات أنھا اعتم�دت ك�ذلك عل�ى التعری�ف بال�سلب؛          

  .حیث جعلت ید األمانة ھي التي لم یقم دلیل على تضمینھا
ھي ید الح�ائز ال�ذي   «ولذلك فإن تعریف الدكتور الزحیلي لید األمانة بأنھا    
ن وجھة  أولى م )٣(»حاز الشيء ال بقصد تملكھ، بل باعتباره نائًبا عن المالك         

والتعبی���ر بالنیاب���ة ع���ن المال���ك ك���اٍف ف���ي ش���مول أی���دي الودی���ع،         . نظ���ري
والم���ستأجر، والوكی���ل، وال���شریك، والم���ضارب، واألجی���ر الخ���اص، ون���اظر    

  .)٤(الوقف، وغیرھم
ی�د الح�ائز لل�شيء    «ولعلھ أولى كذلك من تعریف الدكتور نزیھ حماد بأنھا   

كھ، أو مصلحة تعود للحائز، بإذن صاحبھ، ال بقصد تملُّكھ؛ لمصلحة تعود لمال
  .)٥(»أو مصلحة مشتركة بینھما

فإن تقیید الحیازة بأن تكون بإذن المالك یخ�رج أنواًع�ا م�ن أی�دي األمان�ة،              
. كید الملتقط للتعریف، وی�د الح�اكم أو القاض�ي عل�ى أم�وال الق�صر والغ�ائبین                 

خل أی�ٍد   وإدخال الحیازة لم�صلحة تع�ود للح�ائز ل�یس مانًع�ا وال دقیًق�ا؛ فإن�ھ ی�د                  
  .مختلًفا فیھا، كید المستعیر، والمرتھن

  .كما أن تعدد الصفات یدل على عدم إحكام التعریف
وقد مالت الموسوعة الفقھیة الكویتیة إلى تعریف الدكتور الزحیلي حینم�ا           

  .)٦(»حیازة المال نیابًة ال تملًكا«عرفت ید األمانة بأنھا 
الی��د «: ض الب��احثین بأنھ��اوم�ن التعریف��ات الجی��دة ك��ذلك م��ا عرفھ�ا ب��ھ بع��  

الح��ائزة للع��ین بوالی��ة ش��رعیة ابتدائی��ة م��ن ال��شارع، أو نیابی��ة ب��إذن المال��ك، 
  .)٧(»والتي تنتفي التبعة في الذمة لحیازتھا

                                                           

 ).٢٩١(قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة ص: انظر) ١(
 ).٢٩١(قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة ص:  انظر)٢(
نظری��ة ال��ضمان أو أحك��ام الم��سئولیة المدنی��ة والجنائی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي دراس��ة مقارن��ة   ) ٣(

 ).١٥٣(ص
 ).١٥٣(نظریة الضمان ص: انظر) ٤(
، ونقل عبء )٤٨٣ -٤٨٢(معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص: انظر) ٥(

/ اإلثبات في دعاوى التعدي والتفریط في المضاربة والوكالة باالستثمار إل�ى األمن�اء لل�دكتور     
نزی��ھ حم��اد أی��ًضا، بح��ث من��شور بمجل��ة الق��ضائیة ب��وزارة الع��دل ال��سعودیة، الع��دد األول           

الفقھ محمد نجدات المحمد في دراستھ ضمان العقد في / ، وتبعھ علیھ أیًضا الدكتور)٢٤(ص
 ).٤٤٠(اإلسالمي ص

 ).٢٥٨/ ٢٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٦(
 ).١٤٩٠(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٧(
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ل جعلها قسمي ل   : كا فص�ل فيما يتعل بالنيابة؛ 

 ی��د أمین��ة، وھ��ي الت��ي ح��ازت الع��ین بوالی��ة ش��رعیة ابتدائی��ة م��ن       :األول
رع؛ لتعذر حصول اإلذن من قب�ل المال�ك مباش�رة أو لع�دم إمك�ان التع�رف             الشا

علیھ، ومثَّل لھا بید الحاكم على أموال الق�صر والغ�ائبین، وی�د المل�تقط للقط�ة       
  .لتعریفھا

 ید مؤتمنة، وھي الت�ي ح�ازت الع�ین بوالی�ة نیابی�ة ب�إذن المال�ك،                  :والثاني
  .)١(كما في عقد الوكالة أو اإلجارة أو الودیعة

وقد اختلف الفقھاء في بعض األیدي بناًء عل�ى اخ�تالفھم ف�ي تحدی�د من�اط                 
ی���د األمان���ة؛ فالحنفی���ة ی���رون أن العق���د إن خ���ال ع���ن المعاوض���ة والب���دل، أو  
االس��تیثاق فھ��و عق��د أمان��ة، والی��د المترتب��ة عن��ھ ی��د مؤتمن��ة ب��إطالق؛ ولھ��ذا  

تِّبًة لیٍد مؤتمن�ٍة؛    عدُّوا عقود الودیعة والعاریة والھبة ونحوھا عقود أمانة مر        
النتفاء المعاوضة واالستیثاق، ولم یعتبروا في أیدي األمانة ید المرتھن؛ لم�ا            

  .)٢(فیھا من االستیثاق
واألص�ل عن��د المالكی��ة أن ك��ل م��ا أخ��ذ ب��إذن ص��احبھ ولمنفعت��ھ الخاص��ة أو  

، إال أنھ��م یفرق��ون ف��ي بع��ض األی��دي كی��د      )٣(الغالب��ة فھ��و م��ن قبی��ل األمان��ة    
لم��رتھن ب��ین م��ا ال ُیغ��اب علی��ھ ك��الحیوان والعق��ار مم��ا ال یخف��ى   الم��ستعیر وا

ھالكھ، وبین ما ُیغاب علی�ھ م�ن الُع�ُروض؛ فیك�ون أمیًن�ا فیم�ا ال ُیغ�اب علی�ھ،           
ویضمن فیما ُیغ�اب علی�ھ، إال إذا أق�ام بین�ة أو ش�ھد ال�شھود بھ�الك م�ا ُیغ�اب                       

  .)٤(علیھ من غیر تضییٍع وال تفریٍط؛ فإنھ ال یضمن
. )٥( یعتبرون الید التي تخل�ف ی�د المال�ك ی�د أمان�ة، إال أن تتع�دى        والشافعیة

لك��نھم ی��ضمنون الم��ستعیر؛ ألن��ھ أخ��ذ العاری��ة لم��صلحة نف��سھ بغی��ر ع��وض،   
والشيء الذي أبیح لھ ھ�و المنفع�ة، فل�م یرتف�ع ض�مان الع�ین م�ن أج�ل إباح�ة                

 وفارق المستأجَر؛ ألن�ھ یب�ذل الع�وض مقاب�ل المنفع�ة، وال            . المنفعة، كالقرض 
وف�ارق الم�رتھَن؛ ألن وثیق�ة    . سبیل لھ لالنتفاع إال بأن یخلف المالك ف�ي الی�د         

ال���رھن تقت���ضي أن یك���ون أح���قَّ م���ن الغرم���اء، أم���ا من���افع المرھ���ون فھ���ي     
  .)٦(للراھن

                                                           

 ).١٤٩١ -١٤٩٠(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ١(
/ ٦، ٢٣٨/ ٥(، وب�دائع ال�صنائع للكاس�اني    )١٨٥/ ٦(الھدای�ة للمرغین�اني م�ع العنای�ة للب�ابرتي         : راجع) ٢(

٢١٧.( 
 ).٢٢٠(، والقوانین الفقھیة البن جزي ص)٥٧٠/ ١(أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٣(
، وش�رح الخرش�ي   )٢٢٠(، والقوانین الفقھیة ص)٩٧، ٥٩/ ٤(بدایة المجتھد البن رشد الحفید   : راجع) ٤(

، ٢٥٥ -٢٥٤/ ٣(لل��دردیر وحاش��یة الدس��وقي علی��ھ    ، وال��شرح الكبی��ر  )١٢٤ -١٢٣/ ٦(عل��ى خلی��ل  
 ).٨٢(الضمان في الفقھ اإلسالمي للخفیف ص: ، وراجع أیًضا)٤٣٦

 ).٣٢٦/ ٢(المنثور في القواعد : انظر) ٥(
 -٣١٩/ ٣(مغن�ي المحت�اج للخطی�ب ال��شربیني    : ، وك�ذلك )٣٢٧ -٣٢٦/ ٢(المنث�ور ف�ي القواع�د    : انظ�ر ) ٦(

ح�ارث  /  وید األمانة بین النظریة والتطبیق في الفقھ اإلسالمي للدكتور    ید الضمان : ، وانظر أیًضا  )٣٢٠
أحم��د غال��ب الخطی�ب، بح��ث بمجل��ة الجامع�ة اإلس��المیة بغ��زة، سل��سلة   / محم�د س��المة العی��سى وال�دكتور  

 ).٣١٩(م ص٢٠١٠الدراسات اإلنسانیة، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني یونیھ 
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أم��ا الحنابل��ة فالمن��اط عن��دھم أن یك��ون الق��بض ب��إذن المال��ك، وب��شرط أال     
  .)١(یختص صاحب الید بنفعھ

  .)٢( الختصاصھ بالنفعولذلك یضمنون المستعیر؛
  :ویمكن حصر األیدي األمینة المتفق علیھا فیما یلي

ید الم�ستأجر عل�ى الع�ین الم�ستأجرة ف�ي م�دة اإلج�ارة، واألجی�ر الخ�اص،                   
والمضارب على رأس مال المضاربة، وال�شریك عل�ى م�ال ال�شركة، والودی�ع       

، والولي، ووارثھ قبل تمكنھ من رد الودیعة للموِدع، والملتقط بقصد التعریف
والوصي، والقیم، ومن ألقت الریح في بیتھ متاًعا لغیره حتى یع�رف ص�احبھ               
فیرده إلیھ، والمنقذ لم�ال غی�ره، والوكی�ل بغی�ر أج�ر، والوكی�ل ب�أجر أو بغی�ر                    
أج��ر عل��ى الم��ال ال��ذي قب��ضھ م��ن الموك��ل الس��تخدامھ فیم��ا ُوكِّ��َل فی��ھ، وی��د        

  .)٣(ھا، والرسولالموَصى لھ على العین التي ُأوِصَي لھ بمنفعت
ویبق��ى الخ��الف ف��ي أی��دي الم��ستعیر، والم��رتھن، والوكی��ل ب��أجر، واألجی��ر 

؛ وذل��ك ألن بع��ض ھ��ذه األی��دي یتنازع��ھ ش��بھان ش��بٌھ  )٤(الم��شترك، وال��ُصنَّاع
باألیدي األمینة وشبٌھ باألیدي الضامنة، فمن ترجح لدیھ غلبة شبھھا باألیدي 

ھ ش�بھھا باألی�دي ال�ضامنة اعتبرھ�ا     األمینة اعتبرھا ید أمانة، ومن ترجح لدی 
  .)٥(ید ضمان

كما أن بعض الفقھاء استح�سن ت�ضمین بع�ض األی�دي األمین�ة ف�ي األص�ل               
لقیام التھمة في ھ�الك م�ا بأی�دي أص�حابھا م�ن مت�اع الغی�ر ب�سبب تع�دیھم أو                      
تق����صیرھم لف����ساد الزم����ان، أو للم����صلحة، كم����ا ف����ي ی����د األجی����ر الم����شترك 

  .)٦(والصناع

                                                           

 ).٢٩٣، ٢٢٦/ ٢(ھوتي شرح منتھى اإلرادات للب: راجع) ١(
 ).٧٠/ ٤(، وكشاف القناع للبھوتي )٢٩٣/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : راجع) ٢(
، وید األمان�ة وی�د ال�ضمان ف�ي     )٤٨٣(معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص       : انظر) ٣(

اإلس���المي ، وض���مان العق���د ف���ي الفق���ھ  )٣٣٠ -٣٢٩(الفق���ھ اإلس���المي والق���انون الم���دني العراق���ي ص 
، وتبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز  )٢١٠/ ٤(، وب��دائع ال��صنائع )٥٩/ ١٩(المب��سوط : وراج��ع). ٤٤١(ص

 -٢٣٥/ ٢(، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام العدلی�ة لعل�ي حی�در          )٧٧ -٧٦،  ٥٣/ ٥(الدقائق للزیلعي   
لفواك��ھ ، وا)٤٢٧، ٢١٠/ ٥(، ومواھ��ب الجلی��ل للحط��اب  )٢٦٨/ ٧(، والت��اج واإلكلی��ل للم��واق  )٢٣٦

، والمنث��ور )٢١٩/ ٧(، والبی��ان للعمران��ي )١٩٢/ ٨(، والح��اوي الكبی��ر )١٢٣/ ٢(ال��دواني للنف��راوي 
، )٧٦/ ٣، ٤٢٥ -٤٢٤/ ٢(، وأس����نى المطال����ب لزكری����ا األن����صاري  )٣٢٤ -٣٢٣/ ٢(ف����ي القواع����د 

/ ٢(، وش���رح منتھ���ى اإلرادات  )٢٥٨ -٢٥٧/ ٩، ١١٤ -١١٣/ ٨، ٤٣٣/ ٧(والمغن���ي الب���ن قدام���ة   
، ومطال��ب أول��ي )٩٩/ ٢(، وال��روض المرب��ع للبھ��وتي ك��ذلك  )١٧٨، ٣٧/ ٤(، وك��شاف القن��اع )٢٢٦

 ).٤٨٠/ ٣(النھى للرحیباني 
 ).٤٨٣(معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص) ٤(

 ).٤٤١(ضمان العقد في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
معی�ار ص�فة الی�د ف�ي ال�ضمان          : ، وأی�ًضا  )٤٤٢(ض�مان العق�د ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص          : انظر) ٦(

محم�د باحم�د دودو، بح�ث بالمجل�ة األردنی�ة ف�ي        / أنس مصطفى أبو عط�ا، والباح�ث      / للدكتور
 ).١٠٢(ص) ب/ ١(الدراسات اإلسالمیة، المجلد السابع، العدد 
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  .)١(ف في بعض النصوص التي وردت في بعض األیديوكذلك لالختال
تبع�ة ھ�الك م�ا تحتھ�ا م�ن         ) بحسب األص�ل  (وحكم ید األمانة أنھا ال تتحمل       

األم��وال م��ا ل��م تتع��د أو تف��رط ف��ي المحافظ��ة علیھ��ا؛ فال��شارع افت��رض فیھ��ا      
األمانة، وجعل األمین م�صدًقا فیم�ا یدَّعی�ھ، ف�إذا خ�رج ع�ن طبیعت�ھ واس�تھان                   

دَّى أو ق�صر وج�ب ال�ضمان علی�ھ ج�زاًء وفاًق�ا، وص�ار ض�امًنا،                  باألمانة، وتع�  
ولزم����ھ غ����رم ب����دل الت����الف لمالك����ھ، المث����ل ف����ي المثلی����ات، والقیم����ة ف����ي      

  .)٣)(٢(القیمیات
  فید األمانة ال تضمن بالتلف، إنما باإلتالف، سواء أكان مباشًرا أم 

  .)٤(بالتسبب، فاإلتالف موجب للضمان على كل حال؛ لقوتھ وتأثیره

                                                           

، وی�د  )٤٤٢(ض�مان العق�د ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص     : وراج�ع . ولیس ھ�ذا مح�ل ذكرھ�ا    ) ١(
، )٣٢٤ -٣٢٢(مان�ة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص              الضمان وی�د األ   

مقبول » التعاقد من الباطن وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي«وراجع كذلك في ید المستعیر بحثي 
 ).٧١ -٦٩(م ص٢٠١٨للنشر بمجلة كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة في العدد األول لسنة 

وھو ما لھ وصف ینضبط بھ، كالحبوب ) شبیھ المتساويوھو ال(لغة نسبة إلى المثل : المثلي) ٢(
مثلي، أي لھ مثٌل شكال وصورًة من : والحیوان المعتدل فإنھ ینسب إلى صورتھ وشكلھ، فیقال

ھو م�ا تماثل�ت آح�اده أو أج�زاؤه، بحی�ث یمك�ن أن یق�وم بع�ضھا          : وعند الفقھاء . أصل الخلقة 
وھ�و ف��ي الع�ادة إم�ا مكی��ل أو    . واقمق�ام بع�ض دون ف�رق یعت��د ب�ھ، وك�ان ل�ھ نظی��ر ف�ي األس�        

فالمثلیات أموال متوفرة في ال�سوق تخ�ضع أنواعھ�ا للوح�دات            . موزون أو مذروع أو معدود    
وذلك كجمیع المصنوعات التي تنتجھا . القیاسیة العرفیة، وھي الوزن والحجم والطول والعدد

 م��ن المالب��س الم��صانع ف��ي ع��صرنا، ویلت��زم فیھ��ا بالتوحی��د الن��وعي وع��دم تغیی��ر النم��وذج    
  .واألدوات والمحركات واآلالت والسیارات وغیرھا مما یتوفر لھ نظیر في السوق

وھي ثمن الشيء بالتقویم، والقیمة تختلف عن الثمن؛ فالثمن (فنسبة إلى القیمة : أما القیمي
ما تراضى علیھ المتعاقدان وإن زاد أو نقص، أما القیمة فھي ما قوِّم ب�ھ ال�شيء دون زی�ادة               

. ، وھو ما ال وصف لھ ین�ضبط ف�ي أص�ل الخلق�ة حت�ى ین�سب إلی�ھ             )نقصان، فھي كالمعیار  أو  
ھو ما اختلفت آح�اده وتفاوت�ت أف�راده، بحی�ث ال یق�وم بع�ضھ مق�ام بع�ض ب�ال               : وعند الفقھاء 

كاألشیاء القائم�ة   . فرق، أو كان من المثلیات المتساویة اآلحاد التي انعدم نظیرھا في السوق           
لنوع أو في القیم�ة أو فیھم�ا مًع�ا، كالحیوان�ات المتفاوت�ة اآلح�اد م�ن الخی�ل                 على التغایر في ا   

واإلب���ل والبق���ر والغ���نم، وك���ذا ال���دور والم���صنوعات الیدوی���ة الت���ي تتف���اوت ف���ي مقوماتھ���ا     
. وأوصافھا، ویتمیز كل فرد منھا بمزای�ا ال توج�د ف�ي غی�ره حت�ى أص�بح ل�ھ قیم�ة خاص�ة ب�ھ                     

من األسواق أو أصبحت نادرة، كبعض المصنوعات القدیمة المثلیات التي فقدت : ومنھا أیًضا
. التي انقطعت من األسواق، وأصبح لھا اعتبار خاص في قیمتھ�ا ینقلھ�ا إل�ى زم�رة القیمی�ات      

وكذا كل وحدة لم تعد متساویة مع نظائرھا من وحدات المثل�ي، ب�أن نق�صت قیمتھ�ا لعی�ب أو             
ألدوات واآلالت والسیارات بعد استعمالھا، استعمال أو غیر ذلك فإنھا تصبح من القیمیات، كا

معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھ�اء    : انظر. وذلك لتغیر أوصافھا وقیمتھا   
قاعدة المثلي والقیمي في الفقھ اإلسالمي وأثرھ�ا عل�ى الحق�وق          : ، وراجع )٤٠٢،  ٣٧٤(ص

 ).١٩ -١٨ ،١٤ -٩(علي محیي الدین القره داغي ص/ وااللتزامات للدكتور
، وقاع�دة الخ�راج     )١٥٣(، ونظری�ة ال�ضمان ص     )٨١(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص    : انظر) ٣(

، ونق��ل ع��بء اإلثب��ات ف��ي دع��اوى   )٢٩٢(بال��ضمان وتطبیقاتھ��ا ف��ي المع��امالت المالی��ة ص  
، وضمان العق�د ف�ي   )٢٥(التعدي والتفریط في المضاربة والوكالة باالستثمار إلى األمناء ص     

، ومعج���م الم���صطلحات المالی���ة واالقت���صادیة ف���ي لغ���ة الفقھ���اء )٤٤١(مي صالفق���ھ اإلس���ال
 ).٢٠٦(، والقواعد البن رجب ص)٢٥٨ -٢٥٧/ ٩(المغني : وراجع كذلك). ٤٨٣(ص

 ).١٥٤(نظریة الضمان ص: انظر) ٤(
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﴿ َلْیَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَلا َعَلى اْلَمْرَض�ى َوَل�ا          : دل على ذلك قول اهللا تعالى     ی
َعَل��ى الَّ��ِذیَن َل��ا َیِج��ُدوَن َم��ا ُیْنِفُق��وَن َح��َرٌج ِإَذا َن��َصُحوا ِللَّ��ِھ َوَرُس��وِلِھ َم��ا َعَل��ى       

ھ�ذا عم�وم   «: ق�ال اب�ن العرب�ي   . )١(اْلُمْحِسِنیَن ِم�ْن َس�ِبیٍل َواللَّ�ُھ َغُف�وٌر َرِح�یٌم ﴾         
  .)٢(»ممھد في الشریعة، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن

﴿ َوالَّ�ِذیَن ُھ�ْم ِلَأَماَن�اِتِھْم َوَعْھ�ِدِھْم َراُع�وَن      : وفي معناه أی�ًضا قول�ھ س�بحانھ    
ال َض��ماَن «: وأی��ًضا م��ا روي ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أن��ھ ق��ال . )٣(﴾

  فیھ دلیل على أنھ ال ضمان على من كان «: كانيقال الشو. )٤(»َعَلى ُمْؤَتَمٍن
  .)٥(»أمیًنا على عین من األعیان

األمانة غیر م�ضمونة، یعن�ي عل�ى       «ونصت مجلة األحكام العدلیة على أن       
  .)٦(»تقدیر ھالكھا أو ضیاعھا بدون صنع األمین وتقصیره، وال یلزم الضمان

ی�ھ وم�ا ال یغ�اب      وسبق بیان مذھب المالكی�ة ف�ي التفرق�ة ب�ین م�ا یغ�اب عل               
علی��ھ، ول��م ی��ستثنوا م��ن ذل��ك إال الم��ستأجر؛ حی��ث ی��رون أن��ھ ال ض��مان علی��ھ 

  .)٧(مطلًقا، ویحلف إن كان متھًما، وال یطالب ببینة
فھ��م یعتم��دون عل��ى م��دى وج��ود التھم��ة؛ فحیثم��ا وج��دت ض��من، وحیثم��ا    

 وسیأتي بیان ذلك بشيء من البسط عند الحدیث عن التھمة -انتفت لم یضمن
  .بارھا إحدى حاالت تحول ید األمانة إلى ید ضمانباعت

لكن یبقى أن األصل أن األمین ال یضمن ما ھلك أو تل�ف بغی�ر ص�نٍع من�ھ؛                
م�ا ل�م یتع�د أو    ) بح�سب األص�ل  (لعموم األدلة الدالة على عدم ت�ضمین األم�ین          

  .یقصر

  :ي لضما: ثاني�ا

رفھ�ا ال�دكتور نزی�ھ    أما ید الضمان فقد تعددت تعریفاتھا ھ�ي األخ�رى، فع             
  ید الحائز للشيء بدون إذن مالكھ، أو بإذنھ ولكن بقصد «حماد بأنھا 

                                                           

 ).٩١(آیة رقم : سورة التوبة) ١(
 ).٥٦٢/ ٢(أحكام القرآن ) ٢(
 ).٨(آیة رقم : سورة المؤمنون) ٣(
م��ن ) ٢٨٩/ ٦(، والبیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى    )٤١/ ٣(واه ال��دارقطني ف��ي س��ننھ   ر) ٤(

وض�عف إس�ناده الح�افظ اب�ن حج�ر      . حدیث عم�رو ب�ن ش�عیب ع�ن أبی�ھ ع�ن ج�ده مرفوع�ا            
، وحسنھ األلباني رحم�ھ اهللا  )١٩٠/ ٢(العسقالني في الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة     

إرواء : ، وراج��ع ك��ذلك)٧٥١٨(رق��م ) ١٢٥٠/ ٢(ف��ي ص��حیح الج��امع ال��صغیر وزیادت��ھ 
عند تخریج حدیث رق�م  ) ٣٨٦ -٣٨٥/ ٥(الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لأللباني      

)١٥٤٧.( 
 ).٣٥٤/ ٥(نیل األوطار ) ٥(
 ).٧٦٨(، مادة )٢٣٥/ ٢(مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا درر الحكام ) ٦(
المراج�ع ال�واردة ف�ي الموض�ع        وراج�ع   ). ٨٢(الضمان في الفق�ھ اإلس�المي ص      : انظر) ٧(

 .المشار إلیھ
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  .)١(»تملكھ
ومثَّ��ل للحی��ازة ب��دون إذن المال��ك بی��د الغاص��ب وال��سارق، وللحی��ازة ب��إذن    
المال��ك ولك��ن بق��صد التمل��ك بی��د الق��ابض عل��ى س��وم ال��شراء، والمل��تقط بنی��ة    

  .)٢(التملك
خرج ید المستعیر؛ ألنھ ال یقصد التملك، وقد سبق وإن كان ھذا التعریف ی  

وك�ذلك یخ�رج ی�د الم�رتھن، وق�د      . أن الشافعیة والحنابلة یعتبرونھا ید ض�مان    
  .سبق أن الحنفیة یعتبرونھا ید ضمان

ید «: ولذلك فإن تعریف الدكتور الزحیلي ربما كان أجود؛ فقد عرفھا بأنھا
  .)٣(»حة نفسھالحائز الذي حاز الشيء بقصد تملكھ أو لمصل

ومثَّل بید الغاصب، والمشتري والقابض على سوم الشراء، أو ببیع فاسد، 
  .)٤(والمرتھن بمقدار الدین؛ فكل واحد من ھؤالء حاز الشيء لمصلحة نفسھ

ویمكن أن یدخل فیھا أیًضا ی�د الم�ستعیر؛ حی�ث إن قب�ضھ لم�صلحة نف�سھ                   
  .كذلك

ل للتمل���ك أو لم���صلحة حی���ازة الم���ا«: وق���د اتف���ق مع���ھ م���ن عرَّفھ���ا بأنھ���ا
  .)٥(»الحائز

ولذلك فإن ما ذك�ره ال�شیخ الخفی�ف إنم�ا ھ�و بمثاب�ة ال�شرح، ال التعری�ف؛              
حیث اعتبر أن ید الضمان كل ید ال ت�ستند إل�ى إذن ش�رعي، س�واء أك�ان م�ن                   
الشارع أم من المالك، وكذلك كل ید ت�ستند إل�ى إذن ش�رعي ودل ال�دلیل عل�ى                  

لى ید معتدی�ة دون أن ت�ستند إل�ى إذن م�ن            تضمین صاحبھا، وكل ید ترتبت ع     
المالك أو إذن من الشارع، أو استندت إل�ى ذل�ك ولك�ن ك�ان وض�عھا لم�صلحة              

  .صاحبھا خاصة عند الشافعیة والحنابلة، أو دل دلیل شرعي على تضمینھا
ولذلك فكل ید ترتبت على ید الغاصب وحلت محلھا فھي ید ض�مان، طالم�ا     

عیة أو إذن م��ن المال��ك، وإن جھ��ل ص��احبھا   كان��ت ال ت��ستند إل��ى والی��ة ش��ر   
الغصب؛ ولذلك فإن ید المشتري من الغاصب والمستأجر من�ھ والم�ضارب ل�ھ           

  .)٦(ید ضمان وإن لم یعلموا بالغصب

                                                           

نق��ل ع��بء  : ، وأی��ًضا)٤٨٣(معج��م الم��صطلحات المالی��ة واالقت��صادیة ف��ي لغ��ة الفقھ��اء ص    ) ١(
 ).٢٤(اإلثبات في دعاوى التعدي والتفریط في المضاربة والوكالة باالستثمار إلى األمناء ص

، ونق�ل ع�بء اإلثب�ات ف�ي     )٤٨٣(معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص      ) ٢(
 ).٢٤(دعاوى التعدي والتفریط في المضاربة والوكالة باالستثمار إلى األمناء ص

 ).١٥٤(نظریة الضمان ص: انظر) ٣(
 ).١٥٤(نظریة الضمان ص: انظر) ٤(
 ).١٧(تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
: انظ��ر. ، وتبع��ھ عل��ى ذل��ك بع��ض المعاص��رین )٨١(مي صال��ضمان ف��ي الفق��ھ اإلس��ال : انظ��ر) ٦(

، وی��د ال��ضمان وی��د األمان��ة ب��ین النظری��ة والتطبی��ق ف��ي الفق��ھ         )١٠١(ض��مان المن��افع ص 
/ ٥(، ومواھب الجلیل  )١٤٥ -١٤٤/ ٧(بدائع الصنائع   : وراجع كذلك ). ٣١٤(اإلسالمي ص 

، )٥١١ -٥١٠/ ٤ (، والفروع البن مفلح)١٥٦ -١٥٥/ ٥(، ونھایة المحتاج للرملي )٢٨٣
 ).٢١٠(والقواعد ص
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وذل��ك ألن ف���ي قب���ضھم تفویًت���ا لی���د المال��ك حكًم���ا، فق���د ك���ان متمكًن���ا م���ن   
  .)١(استردادھا وزال بقبضھم

المالك، والملك ب�اق عل�ى حال�ھ؛ ألن�ھ     وألن ضمان الید في مقابلة فوات ید     
ل��م یج��ر ناق��ل ع��ن ملك��ھ، والفائ��ت ھ��و الی��د والت��صرف؛ فیك��ون ال��ضمان ف��ي    

  .)٢(مقابلة ما فات
وإذا ك�انوا  . وألنھا وضعت على مال لغیر ص�احبھا ب�دون إذن�ھ وب�ال والی�ة             

جاھلین بالغصب ف�إن اإلث�م ی�سقط ع�نھم؛ ألن اإلث�م إنم�ا یترت�ب عل�ى مخالف�ة                    
ُكلَِّف بھ، حیث یكون خطاب الشارع خطاب تكلیف، وال تكلی�ف م�ع            المكلف ما   

الجھل، بخالف الضمان فإنھ یترتب عل�ى خط�اب الوضــــ�ـع وھ�و یتوج�ھ م�ع                 
  .)٣(الجھل

ومثلھ��ا ی��د غاص��ب الغاص��ب، ویك��ون المال��ك ھن��ا بالخی��ار إن ش��اء ض��من    
 الغاصب األول، وإن شاء ضمن الغاصب الثاني، فإن ضمن األول فلھ الرجوع  

على الثاني، وإن ض�من الث�اني ف�ال یرج�ع عل�ى األول؛ ألن�ھ إنم�ا ض�من بفع�ل                      
  .)٤(نفسھ بتفویت ید المالك

أما الید المترتبة على ید الغاصب بوالیة شرعیة كید القاضي، أو بإذن من 
  .)٥(المالك كوكیل المالك أو كفیل الغاصب في رد المغصوب فھي ید أمانة

ما حازت المال اعت�داًء، أو   «ان بأنھا   وتعریف بعض المعاصرین لید الضم    
عن والیة شرعیة وكانت لمصلحة ص�احبھا خاص�ة، أو دل دلی�ل عل�ى ض�مان       

 َیِرُد علی�ھ م�ا أوردُت�ھ م�ن قب�ل عل�ى بع�ض تعریف�ات ی�د األمان�ة،                     )٦(»صاحبھا
  .وإن كان جیًدا فیما عدا الفقرة األخیرة؛ لعدم تحدیدھا

د اس�تولت عل�ى م�ال الغی�ر م�ن           كل ی�  «: وتعریفھا من بعض الباحثین بأنھا    
غی���ر إذن، أو أخذت���ھ عل���ى وج���ھ الع���وض والب���دل، أو عل���ى وج���ھ الوثیق���ة      

؛ فاالستیالء ب�ال  )تعریف الزحیلي( یلتقي مع التعریف المختار      )٧(»واالستیفاء
  .إذن یقصد بھ التملك اعتداًء، ووجوه األخذ األخرى إنما ھي لمصلحة الحائز

تیفاء إنم��ا ھ��و م��ن زی��ادات الحنفی��ة؛  وال��نص عل��ى وج��ھ االس��تیثاق واالس��
  .)٨(إلدخال ید المرتھن

                                                           

 ).٨٨(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ١(
  ).٣١٨(ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٢(
 ).١٠٨(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٣(
/ ٧(ع ال��صنائع ب�دائ : ، وراج�ع )١١٢ -١٠٩(ال�ضمان ف�ي الفق��ھ اإلس�المي ص   : انظ�ر ) ٤(

١٤٤.( 
 ).١٠٧(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
 ).٢٩٢(قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعامالت المالیة ص: انظر) ٦(
 ).١٠٢(معیار صفة الید في الضمان ص: انظر) ٧(
 ).٨٠/ ٦(، وتبیین الحقائق )١٨٥/ ٦(الھدایة مع العنایة : راجع) ٨(
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وقد أرجع بعض الباحثین ذلك إلى أن ثبوت الید على العین وثیقة لیتوس�ل   
بھ��ا إل��ى تح��صیل الح��ق الموص��وف ف��ي الذم��ة؛ فك��ان االس��تیثاق س��بیال إل��ى       

  .)١(المعاوضة فأجري مجراھا
لف�وا ك�ذلك ف�ي تحدی�د     وكما اختلف الفقھاء ف�ي تحدی�د من�اط ی�د األمان�ة اخت      

مناط ید الضمان؛ فالحنفیة یعتبرون أن سبب الضمان ھ�و إخ�راج المح�ل م�ن                
 الحیلول�ة ب�ین   - كم�ا عب�ر ال�بعض   -، أو)٢(أن یك�ون منتفًع�ا ب�ھ ف�ي ح�ق المال�ك      

المالك وملكھ بغیر سبب مشروع، وتفویت المنفعة على المالك بإخراجھا م�ن       
  .)٣(ازه عن االنتفاع بھاأن یكون منتفًعا بھا في حق المالك وإعج

وإنما كانت ید البائع على المبیع قبل ق�بض الم�شتري ل�ھ ی�د ض�مان؛ ألن�ھ                
رغ��م كون��ھ مأذوًن��ا ل��ھ ف��ي ھ��ذا اإلم��ساك، لكن��ھ إنم��ا أم��سك المبی��ع تح��ت ی��ده   
وحب�سھ ع�ن الم�شتري م��ن أج�ل تحقی�ق م�صلحة نف��سھ، وھ�ي اس�تیفاء بقی��ة         

  .)٤(الثمن
ق���ابض عل���ى س���وم ال���شراء، وی���د وم���ن ھن���ا أی���ًضا ك���ان ت���ضمینھم لی���د ال

  .)٥(المرتھن
؛ ألن��ھ ل��م )٦(ول��ذلك أی��ًضا ل��م ی��ضمنوا الغاص��ب زوائ��د المغ��صوب ومنافع��ھ  

یوجد تفویت لید المالك ع�ن المن�افع؛ ألنھ�ا أع�راض تح�دث ش�یًئا ف�شیًئا عل�ى             
حسب حدوث الزمان، فالمنفعة الحادثة على ید الغاصب لم تك�ن موج�ودة ف�ي              

  .)٧(یت ید المالك عنھا، فلم یوجد الغصبید المالك، فلم یوجد تفو
والمالكیة یفرقون بین ید الضمان وی�د األمان�ة بح�سب المنفع�ة المق�صودة               
من القبض، فإن كان لمنفعة القابض فالضمان علیھ، وإن كان لمنفع�ة ال�دافع               
ف��ال ض��مان عل��ى اآلخ��ذ، وإن ك��ان لمنفعتھم��ا مًع��ا فینظ��ر م��ن أق��وى منفع��ًة        

  .)٨(فیضمن

                                                           

 ).١٤٩٧(ین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي صالید ب: انظر) ١(
 ).٦٤/ ٣(االختیار لتعلیل المختار : انظر) ٢(
: ، وراج�ع ك�ذلك  )٣٥(تغیر وضع الی�د عل�ى م�ال الغی�ر ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص          : انظر) ٣(

 ).١٤٤/ ٧(بدائع الصنائع 
ي العراق���ي ی���د األمان���ة وی���د ال���ضمان ف���ي الفق���ھ اإلس���المي والق���انون الم���دن    : انظ���ر) ٤(

 ).٣٢٦(ص
 ).١٨٥/ ٦(العنایة شرح الھدایة : راجع) ٥(
والغصب غیر متصور عندھم ف�ي العق�ار؛ ألن إزال�ة ی�د المال�ك تك�ون بالنق�ل، وال نق�ل            ) ٦(

، )١٤٥/ ٧(ب��دائع ال��صنائع : راج��ع. ف��ي العق��ار، وخ��الف ف��ي ذل��ك محم��د ب��ن الح��سن  
 ).٣٥٤ -٣٤٨، ٣٢٤ -٣٢٣/ ٩(والعنایة شرح الھدایة 

 ).١٤٥/ ٧(بدائع الصنائع : انظر) ٧(
 ).٥٧٠/ ١(أحكام القرآن : ، وأیًضا)٢٢٠(القوانین الفقھیة ص: انظر) ٨(
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 ب�ین م�ا ُیغ�اب علی�ھ وم�ا ال ُیغ�اب            - كم�ا س�بق    -بع�ض األی�دي   ویفرقون في   
  .)١(علیھ

وھ��م ف��ي ھ��ذا ی��ستندون إل��ى قاع��دة إقام��ة مظن��ة ال��شيء مق��ام ال��شيء،         
وإعطاء المظنة حكم مظنونھا، فالعین إن أمكن االعتداء علیھا باإلخفاء أقمنا           

مظن�ون  مظنة االعتداء بإمكان اإلخفاء مقام االعتداء، وأعطینا المظن�ة حك�م ال    
  .)٣(؛ لوجود التھمة)٢(من توصیف الید بالضمان

والشافعیة والحنابلة یرون أن الید إنما تك�ون ی�د ض�مان إذا اس�تولت عل�ى       
مال الغیر بغی�ر إذن، أو ق�صدت تملك�ھ بع�وض، أو أخذت�ھ لم�صلحتھا منف�ردًة                   

  .)٤(بنفعھ من غیر عوض
ابض م��ال وذل��ك كی��د الغاص��ب، والی��د المترتب��ة عل��ى ی��د الغاص��ب، وی��د الق�� 

غیره بدون إذنھ معتقًدا أن�ھ ل�ھ، والمقب�وض عل�ى س�وم ال�شراء، والمقب�وض          
بالبیع الفاسد، والقرض، وما قبضھ المشتري زیادًة على حقھ غلًطا، والمبیع           

  .)٥(في ید المشتري بعد اإلقالة، والمستعیر
؛ ألن »الغ��رم ب��الغنم«وھ��م ف��ي ت��ضمینھم للم��ستعیر ی��ستندون إل��ى قاع��دة  

نما یقبض العاریة لمصلحة نفسھ بال عوض غنًما؛ فاقتضى مقابلة المستعیر إ 
  .)٦(ذلك غرًما بضمانھا إذا تلفت

وفارق الموَدع؛ ألنھ إنم�ا ی�ده ی�د الم�وِدع فك�ان حكم�ھ ف�ي الی�د أق�وى م�ن                    
حكم الوكیل الذي یأخذ الجعل على العمل بأمر الوكیل، ومتى كانت الید تخل�ف       

وفارق المستأِجر لدفعھ الع�وض ع�ن    . تتعدىید المالك فال شيء علیھا إال أن        
المنفعة، وال سبیل لھ إلى االنتفاع إال بأن یخل�ف المال�ك ف�ي الی�د؛ ف�ال ی�ضمن           

وف��ارق الم��رتھن؛ ألن الوثیق��ة ف��ي العق��د ب��أن یك��ون أح��قَّ م��ن       . إال بالتع��دي
  .)٧(الغرماء، والمنافع للمالك فال ضمان

                                                           

 -٤٣٦/ ٣(، والشرح الكبیر مع حاشیة الدس�وقي        )٢٢٠(القوانین الفقھیة ص  : راجع) ١(
٤٣٧.( 

 ).١٤٩٧(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٢(
 ).٩٣(ار صفة الید في الضمان صمعی: انظر) ٣(
، والی�د ب�ین ص�فة األمان�ة وال�ضمان ف�ي             )٩١(معیار صفة الید في الضمان ص     : انظر) ٤(

/ ٧(، والمغن���ي )١٩١/ ٨(الح���اوي الكبی���ر : ، وراج���ع)١٤٩٨(الفق���ھ اإلس���المي ص
 ).٣٧٠/ ٣(، وكشاف القناع )٤١٨، ٤٣٣

، )١٩١/ ٨(ح�اوي الكبی�ر   ال: ، وراج�ع )٩١(معی�ار ص�فة الی�د ف�ي ال�ضمان ص        : انظر) ٥(
، )٤٢٧، ٣٤١، ١٥٦، ٧٧/ ٢(، وأس��نى المطال��ب )٣٢٦/ ٢(والمنث�ور ف��ي القواع�د   

 ).٣٧٠/ ٣(، وكشاف القناع )٤١٨، ٣٤٢ -٣٤٠/ ٧(والمغني 
 ).١٢٥(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: راجع) ٦(
 ).٣٢٧ -٣٢٦/ ٢(المنثور في القواعد : انظر) ٧(
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ل�ف تحتھ�ا م�ن األم�وال، أی�ا      وحكم ھذه الید الضمان مطلًقا، أي غ�رم م�ا یت          
كان سبب ھالكھا أو ضیاعھا، حتى لو ھلك بآفة سماویة، وعلى ص�احبھا رد            

  .)١(مثل التالف إن كان مثلیا، وقیمتھ إن كان قیمیا
، بمعن�ى أن  )٢(وإن كان التلف ب�سبب ش�خص أجنب�ي اس�تقر ال�ضمان علی�ھ           

ل�ف، وإذا ض�من   للمالك أن یضمن صاحب ید الضمان، أو یضمن األجنب�ي المت     
صاحب ید الضمان فلھ أن یرجع بالضمان عل�ى األجنب�ي المتل�ف، وإذا ض�من                

  .األجنبي المتلف لم یرجع على صاحب ید الضمان
فك��ل إن��سان مج��زي بعمل��ھ إن خی��ًرا فخی��ر وإن ش��را ف��شر، فم��ن أخ��ذ م��ال   
غیره بغیر حق، وحد م�ن حری�ات اآلخ�رین ف�ي الت�صرف ب�أموالھم واالنتف�اع               

مال لتوفیر حریة الناس بأموالھم، ومنع الغی�ر م�ن التطل�ع إلیھ�ا،          بھا ضمن ال  
  .)٣(وجبر الخسارة التي لحقت بأصحابھا بسبب زوال أیدیھم عنھا

 عم�دة ف�ي ھ�ذا الب�اب، وكم�ا           )٤(»َعَلى الَیِد َما َأَخَذْت َحتَّ�ى ُتَؤدَِّی�ھ       «وحدیث  
مل�ك  والحدیث دلیل على وجوب رد م�ا قب�ضھ الم�رء وھ�و              «: یقول الصنعاني 

حت��ى : (لغی��ره، وال یب��رأ إال بم��صیره إل��ى مالك��ھ أو م��ن یق��وم مقام��ھ؛ لقول��ھ    
، وال تتحقق التأدیة إال بذلك، وھو عام في الغصب والودیعة والعاریة، )تؤدیھ

  .)٥(»وذكره في باب العاریة لشمولھ لھا
  .)٦(وعده البعض قاعدة من القواعد الفقھیة الكلیة

نَّ اللََّھ َیْأُمُرُكْم َأْن ُت�َؤدُّوا اْلَأَماَن�اِت ِإَل�ى َأْھِلَھ�ا     ﴿ ِإ: وفي معناه قول اهللا تعالى 
  َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّھ ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبِھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن 

                                                           

مان ف���ي الفق���ھ اإلس���المي والق���انون الم���دني العراق���ي    ی���د األمان���ة وی���د ال���ض  : انظ���ر) ١(
، )٤٨٣(، ومعج��م الم��صطلحات المالی��ة واالقت��صادیة ف��ي لغ��ة الفقھ��اء ص  )٣٥٨(ص

، ونقل عبء اإلثبات في دع�اوى التع�دي         )٤٤٠(وضمان العقد في الفقھ اإلسالمي ص     
ان ال�ضم : ، وأی�ًضا  )٢٤(والتفریط في المضاربة والوكال�ة باالس�تثمار إل�ى األمن�اء ص           

، وقاعدة الخراج بال�ضمان     )١٥٤(، ونظریة الضمان ص   )٨٢(في الفقھ اإلسالمي ص   
وراج��ع ). ١٠١(، وض��مان المن��افع ص)٢٩٢(وتطبیقاتھ��ا ف��ي المع��امالت المالی��ة ص 

 ).٢٠٧(، والقواعد ص)٣٤١ -٣٤٠/ ٧(، والمغني )١٩١/ ٨(الحاوي الكبیر : كذلك
، وی���د )١٠١(ن المن���افع ص، وض���ما)٨٢(ال���ضمان ف���ي الفق���ھ اإلس���المي ص: انظ���ر) ٢(

 ).٣٥٨(األمانة وید الضمان في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني العراقي ص
 ).١٥٤(نظریة الضمان ص: انظر) ٣(
، والترم��ذي ف��ي )٣٥٦١(رواه أب��و داود ف��ي البی��وع، ب��اب ف��ي ت��ضمین الع��ور، رق��م    ) ٤(

 ف�ي األحك�ام،   ، واب�ن ماج�ھ  )١٢٦٦(البیوع، باب ما جاء ف�ي أن العاری�ة م�ؤداة، رق�م              
م�ن ح�دیث س�مرة ب�ن جن�دب         ) ١٣،  ١٢،  ٨/ ٥(، وأحم�د    )٢٤٠٠(باب العاری�ة، رق�م      

ص��حیح اإلس��ناد عل��ى ش��رط البخ��اري، ول��م   : وق��ال) ٥٥/ ٢(مرفوًع��ا، ورواه الح��اكم 
  .یخرجاه

 ).٩٦/ ٢(سبل السالم ) ٥(
محم���د ص���دقي البورن���و / ال���وجیز ف���ي إی���ضاح قواع���د الفق���ھ الكلی���ة لل���دكتور : راج���ع) ٦(

 ).٣٧٢(ص
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  .)١(َسِمیًعا َبِصیًرا ﴾
 ألحد أن یتصرف في ملك الغی�ر        ال یجوز «ومن القواعد المقررة كذلك أنھ      

  .)٣(؛ ألن في التصرف بدون إذن اعتداًء على حق المالك)٢(»بال إذنھ
وقد ذكر بعض الباحثین أن ید الضمان األصل فیھا أنھا آثمة عادیة، ولكن  

، وفي الحقیقة ھ�ذا الك�الم    )٤(قد تكون مخطئة غیر متعمدة فال یكون علیھا إثم        
ألمان��ة وی��د ال��ضمان ال عالق��ة ل��ھ ب��اإلثم     خط��أ مح��ض؛ ف��إن الك��الم ف��ي ی��د ا    

األخ��روي، إنم��ا ھ��و مخ��تص بال��ضمان الم��الي، أم��ا م��سألة اإلث��م فھ��ي م��سألة  
  .أخرى، ال مدخل لھا في قضیة الضمان

وقد اتفق الفقھاء على أن ید المشتري على المقبوض عل�ى س�وم ال�شراء            
م یق�ل أح�د   ید ضمان، وكذا ید البائع على المبیع قبل أن یقبضھ المشتري، ول�            

  .أبًدا أنھما آثمان بتلك الید؛ فإنھا ید مأذون فیھا
وأی��ًضا ی��د الم��ستعیر عن��د ال��شافعیة والحنابل��ة، وعن��د المالكی��ة فیم��ا یغ��اب  

  !علیھ من األعیان المستعارة، ولم یقل أحد إن المستعیر آثم
*     *     *  

                                                           

 ).٥٨(آیة رقم : سورة النساء) ١(
، وش��رح )٩٦(م��ادة ) ٩٦/ ١(مجل��ة األحك��ام العدلی��ة م��ع ش��رحھا درر الحك��ام : انظ��ر) ٢(

، وال�وجیز ف�ي إی�ضاح قواع�د الفق�ھ      )٩٥(القاع�دة  ) ٤٦١(القواعد الفقھیة للزرق�ا ص    
 ).٣٩٠(الكلیة ص

 ).٣٩٠(الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ص) ٣(
  ).٩١ -٩٠( تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص:انظر) ٤(
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  املبحث األول

   حتول يد األمانة إىل يد ضمان

لى ي ضمايشمل ثني عش م ألمانة  ل ي    :لب�ا تتضم حاال تح

  .التعدي: المطلب األول
  .التقصیر: المطلب الثاني
  .مخالفة الشروط: المطلب الثالث
  .التجھیل عند الموت: المطلب الرابع

  .مراعاة المصلحة وصیانة األموال: المطلب الخامس
  .جریان العرف بتضمین األمین: المطلب السادس

  .التھمة: بعالمطلب السا
  .تطوع األمین بالضمان: المطلب الثامن
  .اشتراط الضمان على األمین: المطلب التاسع
  .الجحود: المطلب العاشر

  .الحیلولة: المطلب الحادي عشر
  .تغیر صفة الحیازة: المطلب الثاني عشر

  اطب اول

  ادي

ًوا وَع�َداًء   َع�َدا علی�ھ َع�دْ     :  مج�اوزة الح�د، والظل�م، یق�ال        :لتع لغة هـ   

واالعت��داء . ظلم��ھ: وُع��ُدوا وُع��ْدواًنا وِع��ْدواًنا وُع��ْدَوى وَتَع��دَّى واْعَت��َدى، ُكلُّ��ھ 
: وأص��لھ. مج��اوزة ال��شيء إل��ى غی��ره : والتع��دِّي. الظل��م: والتع��دِّي والُع��دوان

  .)١(مجاوزة الحد والقدر والحق
وق����د عرف����ھ بع����ض  . )٢(والفقھ����اء ی����ستعملون التع����دي بمعن����اه اللغ����وي  

  .)٣(»مجاوزة ما ینبغي االقتصار علیھ شرًعا أو عرًفا«عاصرین بأنھ الم
والتع��دي باعتب��اره مج��اوزًة للح��د وظلًم��ا فإن��ھ یح��رم؛ لم��ا فی��ھ م��ن ظل��م         

﴿ َوَل��ا َتْعَت��ُدوا ِإنَّ اللَّ��َھ َل��ا ُیِح��بُّ    : واعت��داء عل��ى م��ال الغی��ر، وق��د ق��ال تع��الى     

                                                           

 ).َعَدا(مادة ) ٣٣/ ١٥(لسان العرب : انظر) ١(
، وتبصرة  )٢١٠/ ٤(، وبدائع الصنائع    )٥٥/ ١١(المبسوط  : راجع على سبیل المثال   ) ٢(

، )٣٥٢ -٣٥١(، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع ص      )١٦٦/ ٢(الحكام البن فرحون    
/ ٢(، وحاش�یة الرمل��ي الكبی�ر عل�ى أس�نى المطال��ب     )٣٢٣/ ٢( القواع�د  والمنث�ور ف�ي  

/ ٣(، وك����شاف القن����اع  )٦٤(، والقواع����د ص)٣٣٤/ ٣(، ومغن����ي المحت����اج  )٢٧٦
 ).٢٣/ ٤(، ومطالب أولي النھى للرحیباني )٤٦٩

  ).٣٧٤(نزیھ حماد ص/ قضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد للدكتور: انظر) ٣(



 

 

 - ٨٨٩ - 

ال یح��ل م��اُل ام��رٍئ «: ی��ھ وس��لم، وق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا عل)١(اْلُمْعَت��ِدیَن ﴾
  .)٢(»مسلم إال بطیِب نفٍس منھ

فاألمین إذا تعدَّى على ما بیده تحولت یده عن األمانة وصارت ید ض�مان؛          
فیضمن تلفھا، حت�ى إن ك�ان التل�ف ل�یس ب�سببھ؛ ألن�ھ ص�ار ض�امًنا عل�ى ك�ل                     

  .حال
وضابط التعدي الموج�ب لتح�ول الی�د م�ن األمان�ة إل�ى ال�ضمان أن یتج�اوز                   
الحد المسموح لھ بھ، بحسب مقتضى العقد أو صفة وضع الید، فم�ن التع�دي               

أن یستعمل الودیُع الودیعة، أو أن یحفظھا بغیر نفسھ أو عیالھ،        : في الودیعة 
أو یودعھا عند غیرھم ممن ال یوِدع ماَلھ عندھم عادًة، فإذا ض�اعت أو تلف�ت    

ألی��دي تختل��ف ف��ي  ض��منھا؛ ألن المال��ك رض��ي بی��د الودی��ع، ال بی��د غی��ره، وا   
األمانة، وكذا إذا خلطھا الودیع بمالھ خلًطا ال یتمیز، أو جحدھا، أو أخَّر ردھا    

  .)٣(بعد طلبھا بغیر عذر، أو كانت دابًة فلم یعلفھا
أن یغیر صفة اإلجارة المتفق علیھا بالعقد، ك�أن       : ومن التعدي في اإلجارة   

ھ إل��ى مخب��ز أو ورش��ة فحوَّل��) قرطاس��یة(یك��ون اس��تأجر مح��ال لیجعل��ھ مكتب��ًة 
صناعیة ونحوھا مما یضر بالعین، أو اس�تأجر داب�ة لیركبھ�ا فحم�ل علیھ�ا أو                 
أركب معھ غیره، أو اس�تأجرھا لیحم�ل علیھ�ا ش�یًئا معیًن�ا فحم�ل م�ا ھ�و أثق�ل            

أو أن . منھ، أو انتھت مدة اإلجارة فلم یسلمھا لمالكھ�ا أو ل�م یرف�ع ی�ده عنھ�ا        
ذا ك��ان أجی��ًرا خاص��ا أو م��شترًكا، ك��أن یخ��رق یتعم��د إف��ساد الع��ین أو إتالفھ��ا إ

  .)٤(الثوب، أو یحرقھ

كالـة    ل لتع في   أن یحم�ل عل�ى الداب�ة م�ا ال تحتمل�ھ، أو یحم�ل       :م 

علیھا شیًئا لنفسھ، أو أن یخل�ط م�ال موكل�ھ بمال�ھ خلًط�ا ال یتمی�ز عن�ھ ب�دون                 

                                                           

  ).٨٧(آیة رقم : دةسورة المائ) ١(
/ ٦(، والبیھق��ي )٢٦/ ٣(، وال��دارقطني ف��ي س��ننھ   )٧٢/ ٥(رواه أحم��د ف��ي م��سنده   ) ٢(

: انظ��ر. ، ورواه أی��ًضا اب��ن حب��ان والح��اكم، وبع��ض أس��انیده جی��دة     )١٨٢/ ٨، ١٠٠
  ).١٠١/ ٣(، والتلخیص الحبیر )٤٠٦ -٤٠٥/ ٥(نصب الرایة 

د األمانة بین النظریة والتطبیق في ، وید الضمان وی)١٥٣(نظریة الضمان ص  : انظر) ٣(
، وتغی��ر وض��ع الی��د عل��ى م��ال الغی��ر ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   )٣٢٩(الفق��ھ اإلس��المي ص

، ٦٦٥ -٦٦٤/ ٥(ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین علی�ھ             : وراجع لذلك ). ٤٥(ص
، واألش�����باه والنظ�����ائر  )٢٥٤ -٢٥١/ ٥(، ومواھ�����ب الجلی�����ل  )٦٧١، ٦٦٩ -٦٦٨

، )١٢٤ -١٢١، ١١٣، ١٠٧ -١٠٥/ ٧(ة المحت�����اج ، وتحف�����)٤٦٨(لل�����سیوطي ص
 ).١٧٥ -١٦٨/ ٤(وكشاف القناع 

، )٣٢٩(ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص      : انظر) ٤(
: وراج�ع ل�ذلك  ). ٤٣ -٤١(وتغیر وض�ع الی�د عل�ى م�ال الغی�ر ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص           

، ومغن����ي )٤٣٨، ٤٣٠/ ٥(لی����ل ، ومواھ����ب الج)٢١٤ -٢١٠/ ٤(ب����دائع ال����صنائع 
  ).٣٥ -٣٣، ٣٠، ١٩ -١٥، ١١/ ٤(، وكشاف القناع )٤٨١ -٤٧٦/ ٣(المحتاج 
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 ردِّ م�ا بی�ده   إذن الموكِّل، أو أن ی�ستعمل م�ا ُوكِّ�ل ف�ي بیع�ھ، أو أن یمتن�ع ع�ن           
  .)١(للموكِّل

أن یضارب بالمال فیما لم یأذن فیھ : ومن التعدي في المضاربة والشركات
رب الم��ال، وبخاص��ة ف��ي الم��ضاربة المقی��دة بن��وع مع��ین م��ن التج��ارة، أو أن 
یخلط مال المضاربة بمالھ، أو یخلط أموال المضاربین بغیر إذنھ�م، أو ی�سافر    

دم على إق�راض م�ال الم�ضاربة أو ال�شركة، أو      بمال المضاربة بال إذن، أو یق     
  .)٢(التبرع بھ

أو أن ی��دفع م��ال الم��ضاربة إل��ى آخ��ر م��ضاربًة م��ن الب��اطن بغی��ر إذن رب    
  .)٣(المال

ومثلھ أن یتجاوز حدود ال�شركة ب�أي ت�صرف غی�ر م�أذون فی�ھ م�ن جمی�ع           
ال����شركاء وال ج����رى ب����ھ الع����رف، أو یخ����الف مقت����ضى ال����شركة وین����اقض    

  .)٤(مصلحتھا

ية م   لعا  أن یجحدھا المستعیر، أو یحب�سھا بع�د طلبھ�ا أو    :لتع في 

بع���د انق���ضاء الم���دة، أو أن یحمِّلھ���ا م���ا ال یحمل���ھ مثُلھ���ا إن كان���ت داب���ًة، أو   
  .)٥(یستعملھا فیما ال ُیستعمل مثُلھا فیھ
فیم�ا یع�د تع�دًیا فإن�ھ یرج�ع إل�ى           ) األم�ین (وإذا اختلف المالك وصاحب الید      

  .)٦(تصاص في ذلكأھل الخبرة واالخ
                                                           

: وراج�ع ل�ذلك  ). ٥٠(تغیر وض�ع الی�د عل�ى م�ال الغی�ر ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص               : انظر) ١(
/ ٧(، والت���اج واإلكلی���ل )٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٦(مجم���ع ال���ضمانات للبغ���دادي ص

، وك���شاف )٦٤(، والقواع���د ص)٢٥٤، ٢٤٤ -٢٤٣/ ٣(، ومغن���ي المحت���اج  )١٨٣
  ).٤٨٥، ٤٧٥، ٤٦٩/ ٣(القناع 

، والت�اج   )٣١٠ -٣٠٦(، ومجم�ع ال�ضمانات ص     )٥٨ -٥٧/ ٥(تبیین الحقائق   : راجع) ٢(
، وحاش��یة البجیرم��ي  )٩٧/ ٦(، وتحف��ة المحت��اج  )٤٥٦ -٤٥٥، ٤٤٩/ ٧(واإلكلی��ل 

  ).٥١٦ -٥١٣/ ٣(، وكشاف القناع )١٥٢/ ٣(على المنھج 
/ ٧(، والت��اج واإلكلی��ل )٩٦ -٩٥/ ٦(، وب��دائع ال��صنائع )٩٨/ ٢٢(المب��سوط :  راج��ع)٣(

/ ٣(، ومطالب أول�ي النھ�ى     )١٥٦/ ٧(، والمغني   )٣٨٦/ ٢(، وأسنى المطالب    )٤٥٥
  ).٨٠(ص» التعاقد من الباطن وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي«بحثي : وراجع). ٥١٩

، وأس�نى المطال�ب   )٤٢٢ -٤١٨/ ٦(یرة ، والذخ)٧٢ -٧٠/ ٦(بدائع الصنائع  : راجع) ٤(
  ).٥٠٣ -٥٠٢/ ٣(، وكشاف القناع )٢٩٠ -٢٨٩/ ٥(، وتحفة المحتاج )٢٥٧/ ٢(

ب�دائع  : وراج�ع ). ٤٨(تغیر وضع الید عل�ى م�ال الغی�ر ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص               : انظر) ٥(
/ ٦(، وش����رح الخرش����ي )٣٠٠/ ٧(، والت����اج واإلكلی����ل )٢١٨ -٢١٥/ ٦(ال����صنائع 

م���ع ). ٧٣ -٧٠/ ٤(، وك���شاف القن���اع  )٣٢٢ -٣١٩/ ٣(حت���اج ، ومغن���ي الم)١٢٥
  .مالحظة أن الشافعیة والحنابلة یعتبرون أن العاریة مضمونة على كل حال

، ومجلة األحكام  )٣٦/ ٤(، وكشاف القناع    )٣٠٠/ ٤(روضة الطالبین للنووي    : انظر) ٦(
م�ادة  ) ٢٦٣(الشرعیة على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ألحمد بن عب�داهللا الق�اري ص          

، وض��مان )٣٧٥(ق��ضایا فقھی��ة معاص��رة ف��ي الم��ال واالقت��صاد ص  : ، وأی��ًضا)٧١٤(
، وتغی��ر وض��ع الی��د عل��ى م��ال الغی��ر ف��ي الفق��ھ   )٤٤٤(العق��د ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ص 

  ).٤٠(اإلسالمي ص
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ب اطا  

  ار

 م��أخوذ م��ن الَق��ْصر والِق��َصر، وھ��و خ��الف الط��ول، والتق��صیر      :التق��صیر
َق�صََّر ف�الن    : یق�ال . التواني فیھ : تصییر الشيء قصیًرا، والتقصیر في الشيء     

  .)١(تھاون فیھ، فھو ُمقصِّر: في األمر
  .ویطلق علیھ الفقھاء كذلك التفریط

ق��صَّر فی��ھ وض��یَّعھ حت��ى : َط ف��ي األم��ر َیْف��ُرط َفْرًط��ا، أي م��ن َف��َر:والتف��ریط
ضیَّعھ : فرَّط في الشيء وفرََّطھ   : َفرََّط ُیَفرُِّط، ُیقال  : فات، ویستعمل بالتضعیف  

  .)٢(وھو ضد اإلفراط، بمعنى الزیادة ومجاوزة القدر. وقدَّم العجز فیھ
ا َعَل�ى َم�ا َفرَّْط�ُت ِف�ي َجْن�ِب           ﴿ َأْن َتُقوَل َنْفٌس َی�ا َح�ْسَرتَ       : وفي القرآن الكریم  

﴿ َفَلمَّ�ا اْسَتْیَأُس�وا ِمْن�ُھ َخَل�ُصوا        : وفیھ أیًضا . )٣(اللَِّھ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخِریَن ﴾     
َما َنِجیا َقاَل َكِبیُرُھْم َأَلْم َتْعَلُموا َأنَّ َأَباُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْیُكْم َمْوِثًقا ِمَن اللَِّھ َوِمْن َقْبُل             

  .)٤(َفرَّْطُتْم ِفي ُیوُسَف ﴾
فالتق���صیر أو التف���ریط یعن���ي اإلھم���ال والت���ضییع والتھ���اون وع���دم القی���ام 

  .بالمطلوب على الوجھ المحدد أو المعروف أو الكامل
وذلك فإن المقصِّر أو المفرِّط مؤاخذ بتقصیره وتفریطھ، وھذا واض�ح ف�ي             

  .اآلیتین السابقتین
لتقصیر في حفظھ�ا، أو ص�یانتھا، أو تعھ�دھا،          والتقصیر في األمانة یعني ا    

أو الت��صرف فیھ��ا باألص��لح واألح��ظ ل��صاحبھا، بح��سب م��ا یناس��بھا، وبح��سب  
  .العرف الجاري وما تقتضیھ المصلحة

م��ا یع��د ف��ي ع��رف الن��اس تھاوًن��ا ف��ي الحف��ظ   :  ھ��و- كم��ا عب��ر ال��بعض-أو
  .)٥(والصون، وال یفعلھ العاقل بمالھ
م عن تضمین األمین ب�ین التع�دي والتق�صیر    ولذلك قرن الفقھاء في حدیثھ  

أو التف��ریط، واعتب��روا أن ك��ال منھم��ا موج��ٌب لتح��ول الی��د م��ن األمان��ة إل��ى         
  .الضمان

ف���إذا ق���صَّر الودی���ع أو الم���ستأجر أو الوكی���ل أو الم���ضارب أو ال���شریك أو 
ونحوھم م�ن األمن�اء ف�ي المحافظ�ة     ) عند من یرى أن یده ید أمانة (المستعیر  

ھم من األموال المؤتمن علیھا؛ فإن أیدیھم تتح�ول م�ن األمان�ة            على ما بحوزت  

                                                           

م�ادة  ) ٧٣٨(، والمعج�م الوس�یط ص    )ق�صر (م�ادة   ) ٩٨ -٩٥/ ٥(لسان الع�رب    : انظر) ١(
  ).قصر(

  ).فرط(مادة ) ٣٧٠ -٣٦٨/ ٧( العرب لسان: انظر) ٢(
  ).٥٦(آیة رقم : سورة الزمر) ٣(
  ).٨٠(آیة رقم : سورة یوسف) ٤(
  ).٣٧٦ -٣٧٥(قضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص: انظر) ٥(
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إلى الضمان، ویضمنون بتق�صیرھم وتف�ریطھم؛ حی�ث ت�سببوا ب�ذلك التق�صیر               
  .)١(في تلف ما بأیدیھم

  .)٢(وعادة یكون التقصیر بترك فعل شيء یوجب تلف المال أو نقًصا فیھ
، أو )٣(ع��دم حفظھ��ا ف��ي ح��رز مثلھ��ا   : وم��ن ص��ور التق��صیر ف��ي الودیع��ة   

، أو أن یھم�ل الودی�ُع الودیع�ة ف�ال ی�دفع         )٤(حفظھا بغیر ما یحفظ بھ مال نفسھ      
عنھا ما یتلفھا، كت�رك تھوی�ة ثی�اب ال�صوف أو ال�سجاد؛ ألن�ھ یج�ب علی�ھ أن                     

  .)٥(یحفظھا بما یناسبھا
ك�ل م��ن  «: وق�د ذك�ر ال��سیوطي قاع�دة ف�ي ض��مان الودیع�ة بالتق�صیر فق��ال      

التفریط، إال ال��صبي الممی�ز؛ فإن��ھ ی��ضمنھا  ض�من الودیع��ة ب�اإلتالف ض��منھا ب�   
ب��اإلتالف عل��ى األظھ��ر، وال ی��ضمنھا ب��التفریط قطًع��ا؛ ألن المف��رِّط ھ��و ال��ذي     

  .)٦(»أودعھ
ومن صور التقصیر في اإلجارة ما نصت علی�ھ مجل�ة األحك�ام العدلی�ة أن�ھ              

لو تلف المأجور بتقصیر الم�ستأجر ف�ي أم�ر المحافظ�ة أو ط�رأ عل�ى قیمت�ھ                   «
؛ ألنھ لما كان المأجور أمان�ة ف�ي ی�د الم�ستأجر ك�ان            )٧(»زم الضمان نقصان یل 

قبضھ إیاه بحكم اإلجارة دل�یال عل�ى تعھ�ده والتزام�ھ بالمحافظ�ة علی�ھ ك�سائر                  
فل���و ت���رك  . )٨(األمان���ات؛ فتق���صیره ب���أمر المحافظ���ة یوج���ب ال���ضمان علی���ھ    

؛ الم��ستأجر داب��ة الك��راء حبَلھ��ا عل��ى غاربھ��ا، أو رآھ��ا ت��سیر وح��دھا وتركھ��ا 
  .)٩(فتلفت أو ُفقدت ضمنھا؛ ألنھ قصَّر في حفظھا

أن یبی��ع بأق��ل م�ن ثم��ن المث��ل، أو أن ی��شتري  : وم�ن التق��صیر ف��ي الوكال�ة  
، أو أن یق��بض )١٠(ب��أكثر م��ن ثم��ن المث��ل، أو أن یف��رِّط ف��ي حف��ظ م��ال الوكال��ة 

                                                           

  ).٥٤(تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ١(
، وضمان العقد في الفق�ھ   )٣٧٦(القتصاد ص قضایا فقھیة معاصرة في المال وا     : انظر) ٢(

، وی��د ال��ضمان وی��د األمان��ة ب��ین النظری��ة والتطبی��ق ف��ي الفق��ھ      )٤٤٥(اإلس��المي ص
  ).٥٥(، وتغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص)٣٢٥(اإلسالمي ص

 ).٣٣٠(ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص          : انظر) ٣(
، وال��شرح ال��صغیر  )٢٨٠ -٢٧٩/ ٢(درر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام   : وراج��ع

  ).٥٥١/ ٣(وحاشیة الصاوي 
 ).٢١٢ -٢١١/ ٦(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
، )٧٨/ ٣(أس����نى المطال����ب  : وراج����ع ك����ذلك ). ١٥٣(نظری����ة ال����ضمان ص : انظ����ر) ٥(

 ).٣٢١ -٣٢٠/ ٦(واإلنصاف للمرداوي 
  .)٤٦٨(األشباه والنظائر ص) ٦(
  ).٦٠٤(مجلة األحكام العدلیة مادة رقم ) ٧(
، وشرح المجلة لمحمد خال�د األتاس�ي        )٣٢٤(شرح المجلة لسلیم رستم باز ص     : انظر) ٨(

)٧٠٧ -٧٠٦/ ٢.(  
  ).٦٩٩/ ١(درر الحكام في مجلة األحكام : انظر) ٩(
تبی�ین  : ، وأی�ًضا )٤٨٥، ٤٧٧، ٤٧٥/ ٣(، وكشاف القن�اع    )٦٤(القواعد ص : انظر) ١٠(

  ).٢٦٣/ ٤(ائق الحق
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، أو أن ی�صرف  )١(الدین الموكَّل في سداده وال یشھد علیھ فیجح�ده رب ال�دین   
، أو أن یسلِّم )٢(الذھبیة بدراھم فضة لیجعلھا رأس مال سلم في سلعةالدنانیر 

  .)٣(المبیع قبل قبض الثمن

بة     لمـضا لتقصي في   أال یتح�رى الم�ضارب أح�وال م�ن یتعام�ل              :م 

معھم بمال المضاربة من حی�ث األمان�ة والكف�اءة، أو أن یف�رِّط ف�ي حف�ظ م�ال                    
  .مثلھالمضاربة فال یتخذ التدابیر الالزمة لحفظ 

ية    لعا لتقصي في   أال یحفظھا بما ُیحفظ بھ أمثاُلھا مما یؤدي إل�ى   :م 

  .ضیاعھا

ة للق لتقصي في    .)٤( إعادتھا إلى مكانھا الذي وجدھا فیھ:م 

ویق��ال ھن��ا م��ا قی��ل ف��ي التع��دي ف��ي ح��ال اخ��تالف المال��ك وص��احب الی��د         
  . واالختصاص في ذلكفیما یعد تقصیًرا؛ فإنھ ُیرجع إلى أھل الخبرة) األمین(

  اطب اث

   اروط

وعن�د  . )٥( إلزام الشيء والتزامھ ف�ي بی�ع ونح�وه، وجمع�ھ ش�روط             :لش

أو كم��ا عب��ر . )٦(م��ا ال ی��تم ال��شيء إال ب��ھ، ول�یس داخ��ال ف��ي حقیقت��ھ : الفقھ�اء 
م��ا یل��زم م��ن عدم��ھ الع��دم، وال یل��زم م��ن وج��وده وج��ود وال ع��دم        : ال��بعض

  .)٧(لذاتھ
  ).وضعیا(ن شرًطا شرعیا، وقد یكون شرًطا جعلیا وقد یكو

والشرط الشرعي ھو الذي اشترطھ الشارع وجعل حصولھ الزًما لح�صول          
شيء آخر ُرِبَط ب�ھ ع�دًما، بحی�ث إذا ل�م یتحق�ق ال�شرط ال یتحق�ق م�ا ُرِب�َط ب�ھ                 

  .وُعلَِّق علیھ

                                                           

  ).٣٧٢/ ٤(، والفروع )٢٢٥/ ٧(المغني : ، وأیًضا)١٩٨/ ٧(التاج واإلكلیل : انظر) ١(

  ).١٨٣/ ٧(التاج واإلكلیل : انظر) ٢(
  ).٢٦٩/ ٢(أسنى المطالب : انظر) ٣(
). ٣٣٠(ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص          : انظر) ٤(

  ).١٧٣/ ٤(یر وحاشیة الصاوي الشرح الصغ: وراجع
م��ادة ) ٤٧٩(، والمعج��م الوس��یط ص )ش��رط(م��ادة ) ٣٢٩/ ٧(ل��سان الع��رب  : انظ��ر) ٥(

  ).شرط(
التقری��ر والتحبی��ر ف��ي ش��رح التحری��ر الب��ن : ، وك��ذلك)٢٨٠/ ١(البح��ر الرائ��ق : انظ�ر ) ٦(

 قواعد األحكام في مصالح األن�ام للع�ز ب�ن عبدال�سالم           : ، وأیًضا )١٣٦/ ١(أمیر الحاج   
  ).٢٤٨/ ١(، وكشاف القناع )١٠٥/ ٢(

، وش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن  )٦١/ ١(، ونھای��ة المحت��اج )٦٤/ ١(ال��ذخیرة : انظ��ر) ٧(
  ).١٨٨/ ٣(، وكشاف القناع )١٤١(النجار ص
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ن راجًع�ا  وھذا قد یكون راجًعا لخطاب التكلیف، كالطھارة للصالة، وقد یكو        
  .لخطاب الوضع، كحوالن الحول إلخراج الزكاة

فھ����ي الت����ي یك����ون م����صدرھا إرادة  ) الوض����عیة(أم����ا ال����شروط الجعلی����ة 
األشخاص، بأن یجعل عق�َده معلًق�ا عل�ى ح�دوث ش�يء مع�ین، بحی�ث إذا وج�د                   

وجد ذلك العق�د أو االلت�زام، وإذا ل�م یتحق�ق ال�شرط ل�م                ) الشرط(األمر المعلق   
  .ھنا یكون المشروط مرتبًطا بشرطھ وجوًدا وعدًماف. یتحقق المشروط

وسمي شرًطا جعلیا؛ ألن المكلف ھو الذي جعلھ شرًطا، وعل�ق علی�ھ قی�ام              
  .التصرف

قسا لى ثالثة  لجعلية  لش    :تقس 

 وھ�و ش�رط یفی�د رب�ط ح�صول أم�ر بح�صول أم�ر آخ�ر، وال                     :ش تعليقي 

ی�ق ال�ضمان م�ثال بع�دم ق�دوم        یوجب تكلیًفا زائ�ًدا ع�ن مقت�ضى الت�صرف، كتعل          
  .المضمون عنھ من السفر

ضافي   وھ�و ش�رط یفی�د إرج�اء أث�ر الت�صرف المنعق�د إل�ى زم�ن                      :ش 

مستقبل معین، كأجرتك ھذه الدار سنًة بكذا بدًءا من أول ال�شھر الق�ادم م�ثال،         
  .أنت طالق إذا دخل رمضان مثال: ومنھ قول الرجل لزوجتھ

 م�ن آث�ار العق�د زی�ادًة أو نق�صاًنا، وج�وًدا          وھو شرط یعدِّل   :وشرط تقییدي 
ض��ارب بھ��ذا الم��ال داخ��ل البل��د أو ف��ي ال��سلعة الفالنی��ة،       : ، مث��ل)١(أو ع��دًما

ووكلتك في شراء كذا من المحل الفالني، وأجرتك ھذه الدار عل�ى أن ت�سكنھا     
  .بنفسك، ونحو ذلك

لعاق�د  فھذا الشرط التقییدي ھو الشرط الذي یقترن بالعقد، ویلت�زم ب�سببھ ا            
، أو ما یعبر عنھ الفقھاء بالشروط في      )٢(في عقده أمًرا زائًدا على أصل العقد      

وھذه الشروط قد تكون شروًطا صحیحة، وقد تكون ش�روًطا فاس�دة أو            . العقد
  .باطلة

وخالصة القول في الشروط الصحیحة أنھا التي ال تناقض مقت�ضى العق�د،            
یًقا، فاش�تراط م�ا یقت�ضیھ    على اخ�تالف ب�ین أص�حاب الم�ذاھب توس�یًعا وت�ضی            

العقد، كاشتراط الب�ائع عل�ى الم�شتري ت�سلیم ال�ثمن قب�ل ت�سلم المبی�ع، متف�ق                   

                                                           

: ، وأی��ًضا)٣٦ -٣٥(عب��دالفتاح إدری��س ص / ق��ضایا فقھی��ة معاص��رة لل��دكتور  : انظ��ر) ١(
، وال�شرط الجزائ�ي   )١٠٢ -١٠١/ ١(زحیل�ي  وھب�ھ ال  / أصول الفقھ اإلسالمي للدكتور   
، وال���شرط الجزائ���ي )٣٨ -٣٣(أس���امة الحم���وي ص/ ف���ي الفق���ھ اإلس���المي لل���دكتور 

عل��ي ال��سالوس، بح��ث بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي، الع��دد الث��اني  / لل��دكتور
ن�اجي ش�فیق   / ، والشرط الجزائ�ي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور        )١٠٠ -٩٩/ ٢(عشر  

  ).١٨٩/ ٢(جلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، العدد الثاني عشر عجم، بحث بم
: ، وأی��ًضا)٦٤٨(محم��د س��الم م��دكور ص  / الم��دخل للفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور  : انظ��ر) ٢(

 -٨٤/ ١(، ودرر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام     )١٨٩ -١٨٨/ ٣(ك��شاف القن��اع  
٨٥.(  
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وك��ذا اش��تراط م��ا وردت ب��ھ الن��صوص، كاش��تراط الخی��ار  . علی��ھ ب��ین الجمی��ع
  .متفق على صحتھ بین الفقھاء

. وزاد الحنفی��ة م��ا یالئ��م مقت��ضى العق��د، كاش��تراط ال��رھن والكفی��ل ب��الثمن  
ا اش�تراط م�ا ج�رى ب�ھ الع�رف، كاش�تراط الم�شتري عل�ى الب�ائع أن             وكذا زادو 

  ).شبیھ بصیانة المبیع اآلن(یقوم بإصالح المبیع لمدة معینة 
وزاد المالكیة اشتراط ما ال یقتضیھ العقد وال ینافیھ، كاشتراط حمل المبیع 

  .إلى مكان معین
آلخر، وزاد الشافعیة ما یحقق مصلحة مشروعة للعاقد ولیس فیھ مضرة ل

  .لكنھم یمیلون إلى التضییق
أم��ا الحنابل��ة فق��د ص��ححوا ك��ل ش��رط م��ن م��صلحة العق��د وإن ل��م یك��ن م��ن   
مقتضاه، كاشتراط الرھن أو الكفیل، وكذلك كل شرط لیس م�ن مقت�ضى العق�د            
وال م��ن م��صلحتھ، ولكن��ھ ال ین��افي مقت��ضاه، وفی��ھ م��صلحة ألح��د العاق��دین،      

  .)١(الال بحدیث جابركاستثناء منفعة المبیع مدة معینة استد
أما الشروط الباطلة فھي عند الحنفیة ما ال یقت�ضیھا العق�د وال تالئم�ھ وال              
یجیزھ��ا ن��ص ش��رعي وال ع��رف، ول��یس فیھ��ا منفع��ة ألح��د العاق��دین، كمث��ل      
اشتراط نفع مخصوص لشخص أجنبي عن العقد، أو بی�ع س�یارة ب�شرط ع�دم                

  .ركوبھا في بعض األوقات أو األحوال
ینھا وبین الشروط الفاسدة، على قاعدتھم في التفری�ق ب�ین           وھم یفرقون ب  

  .الباطل والفاسد
فالشروط الفاسدة عندھم ھي التي ال یقتضیھا العقد وال تالئم�ھ، لك�ْن فیھ�ا        
نفٌع ألحد العاقدین أو للمعقود علیھ، مع كونھا لم یرد بھا ن�ص ول�م یج�ر بھ�ا             

.  جری�ان الع�رف بھ�ا   وضابطھا عندھم أنھ تق�ع ب�سببھا المنازع�ة لع�دم         . عرف
وھ��م . أن ی��شترط الب��ائع لنف��سھ االنتف��اع ب��المبیع م��دة معلوم��ة     : وذل��ك مث��ل 

یت��أولون ح��دیث ج��ابر وی��صرفونھ ع��ن ظ��اھره لمعارض��تھ لح��دیث النھ��ي ع��ن 
  .الثنیا، وحدیث النھي عن بیع وشرط، ولالختالف فیھ

ق�د  والشروط الباطلة عندھم ُتلغى وال أثر لھا ف�ي العق�د، بخ�الف الفاس�دة ف            
  .ُتفِسد العقَد كلھ

  .أما الشروط الباطلة عند غیر الحنفیة فھي والفاسدة سواء

                                                           

ائع ظھ��ر الداب��ة إل��ى مك��ان ھ��و م��ا أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ال��شروط، ب��اب إذا اش��ترط الب��) ١(
، ومسلم ف�ي الم�ساقاة، ب�اب بی�ع البعی�ر واس�تثناء ركوب�ھ،                )٢٧١٨(مسمى جاز، رقم    

من حدیث جابر بن عبداهللا األنصاري َأنَّھ َكاَن َیِسیُر َعَلى َجَمٍل َلُھ َقْد َأْعَیا           ) ٧١٥(رقم  
اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َف�َدَعا ِل�ي َوَض�َرَبُھ َف��َساَر       َفَلِحَقِن�ي النَِّب�يُّ َص�لَّى    : َق�الَ . َف�َأَراَد َأْن ُی�َسیَِّبھُ  

، َفِبْعُت�ُھ ِبُوِقیَّ�ٍة،   »ِبْعِنی�ھِ «: ُث�مَّ َق�الَ   . َل�ا : ، ُقْل�تُ  »ِبْعِنیِھ ِبُوِقیَّ�ةٍ  «: َقاَل. َسْیًرا َلْم َیِسْر ِمْثَلھُ   
ْیُت�ُھ ِباْلَجَم�ِل َفَنَق�َدِني َثَمَن�ُھ، ُث�مَّ َرَجْع�ُت       َواْسَتْثَنْیُت َعَلْیِھ ُحْمَلاَنُھ ِإَل�ى َأْھِل�ي، َفَلمَّ�ا َبَلْغ�ُت َأتَ           

  .»َأُتَراِني َماَكْسُتَك ِلآُخَذ َجَمَلَك؟ ُخْذ َجَمَلَك َوَدَراِھَمَك َفُھَو َلَك«: َفَأْرَسَل ِفي َأَثِري، َفَقاَل



 

 

 - ٨٩٦ - 

وعرفھا المالكیة بأنھا اشتراط أم�ر محظ�ور، كال�شروط الت�ي تظھ�ر غ�رًرا             
فاحًشا أو رًبا واضًحا أو جھالًة تفضي إلى الن�زاع، أو تن�اقض العق�د مناق�ضًة               

  .ظاھرًة
ف��ي ال��شرع، أو تل��ك الت��ي ال    وتعن��ي عن��د ال��شافعیة اش��تراط م��ا ل��م ی��رد       

یقتضیھا العقد، ولیست من مصلحتھ، كالشروط التي توجب الربا أو الغرر أو     
  .الجھالة

أم��ا الحنابل��ة فال��شروط الباطل��ة عن��دھم أن ی��شترط عق��ًدا ف��ي عق��د، وھ��ذا      
أبطل��وه م��ن قبی��ل ال��صفقتین ف��ي ص��فقة، وخ��الف فی��ھ اب��ن تیمی��ة، وك��ذلك أن    

كأن ی�شترط أال خ�سارة علی�ھ ف�ي الم�ضاربة،      یشترط ما ینافي مقتضى العقد،     
  .بعتك إن رضي فالن: وأن یشترط شرًطا یعلق البیع، كنحو

وخالص��ة ال��شروط الباطل��ة عن��د الحنابل��ة أن ال��شرط ال یبط��ل إال إذا ك��ان      
  .)١(منافًیا لمقتضى العقد، أو كان منھًیا عنھ بنص خاص

ط واج�ب الوف�اء   وھو شر. والشرط الصحیح المقترن بالعقد ھو المراد ھنا     
طالم��ا رض��ي ب��ھ الطرف��ان للن��صــــوص العدی��دة المت��ضافرة، منھ��ا ق��ول اهللا       

﴿ َوِبَعْھِد اللَّ�ِھ  : ، وقولھ سبحانھ)٢(﴿ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ﴾    : تعالى
، )٤(َك�اَن َم�ْسُئوًلا ﴾  ﴿ َوَأْوُفوا ِباْلَعْھ�ِد ِإنَّ اْلَعْھ�َد   : ، وقولھ عز من قائل   )٣(َأْوُفوا ﴾ 

أحق ال�شروط أن توف�وا ب�ھ م�ا اس�تحللتم      «: وقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم   
، فدل على استحقاق الشروط الوفاَء، وأن شروط النك�اح أح�ق       )٥(»بھ الفروج 

  .)٦(بالوفاء من غیرھا

                                                           

، ونظری�ة ال�شرط     )٦٦٠ -٦٤٨(م�دكور ص  / المدخل للفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور      : راجع) ١(
، والشرط الجزائ�ي    )، وما بعدھا  ١٨٥(حسن الشاذلي ص  / اإلسالمي للدكتور في الفقھ   

ناجي شفیق، بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الع�دد   / في الفقھ اإلسالمي للدكتور   
/ ، وق���ضایا فقھی���ة معاص���رة لل���دكتور )٢٠١ -١٩٢، ١٩١ -١٩٠/ ٢(الث���اني ع���شر 

ف�ي والحنبل�ي ف�ي كت�ابي      ، وراجع ب�سًطا لھ�ا ف�ي الم�ذھبین الحن          )٣٧ -٣٦(إدریس ص 
وراج�ع  . ومراجعھ) ٢٩٤ -٢٨٥،  ٢٨٠ -٢٧٤(ص» التیسیر في المعامالت المالیة   «

، والبح�ر   )٤٤٣/ ٦(، والعنای�ة ش�رح الھدای�ة        )٤٤٢/ ٦(الھدایة شرح البدای�ة     : كذلك
 -٨٥/ ٥(، وال��در المخت��ار للح��صكفي م��ع حاش��یة اب��ن عاب��دین  )٩٣ -٩٢/ ٦(الرائ��ق 

/ ٣(، وحاشیة الدسوقي على ال�شرح الكبی�ر         )١٧٩ -١٧٨ /٣(، وبدایة المجتھد    )٨٨
 -٤٥٩/ ٣(، ونھای��ة المحت��اج  )٢٤٠ -٢٣٩/ ٢(، والمنث��ور ف��ي القواع��د   )٦٦ -٦٥

  ).١٩٥ -١٨٩/ ٣(، وكشاف القناع )، وما بعدھا٣٤٠/ ٤(، واإلنصاف )٤٦٠
  ).١(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
  ).١٥٢(آیة رقم : سورة األنعام) ٣(
  ).٣٤(آیة رقم : سراءسورة اإل) ٤(
، )٢٧٢١(رواه البخاري في الشروط، باب الشروط في المھر عند عقدة النكاح، رق�م          ) ٥(

  ).١٤١٨(ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم 
  ).٨٧/ ٤(الفتاوى الكبرى البن تیمیة : انظر) ٦(
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الم��سلمون عن��د ش��روطھم إال  «: ویؤك��د ذل��ك قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  
  .)١(»أو أحلَّ حراًماشرًطا حرَّم حالال 

ومن َثمَّ إذا لم یلتزم بھ األمین فقد تجاوز حدود اإلذن ومقتضاه في حی�ازة      
  .)٢(العین، وتتحول یده عن األمانة إلى الضمان

ومم��ا ی��دخل ف��ي ذل��ك م��ا ن��ص علی��ھ الحنفی��ة ِم��ْن َمْن��ِع َم��ْن اس��تأجر داب��ة     
ألن : ق�الوا . سھ غی�ره لیركبھا، أو استأجر ثوًبا لیلبسھ أن ُیركبھا غیره أو ُیلب�   

الناس متفاوتون في الركوب واللبس؛ فلیس لھ أن ُیرِكَب غی�ره أو ُیلِب�سھ، ال            
  .)٣(عن طریق اإلجارة وال عن طریق اإلعارة، وإذا فعل كان ضامًنا

  .)٤(ومثلھ عند المالكیة في الثوب
ومنھ كذلك أن یستعمل المستأجر الع�ین الم�ستأجرة اس�تعماال غی�ر م�أذون              

 كأن ی�ستأجر داب�ًة لیركبھ�ا أو یحم�ل علیھ�ا م�دًة معلوم�ًة، فینتف�ع بھ�ا                      ،)٥(فیھ
، أو أن یستأجر محال لیجعلھ متج�ًرا لل�سلع   )٦(زیادًة على المدة فتعطب في یده  

الغذائیة والتموینیة مثال، فیحول�ھ مخب�ًزا أو ورش�ًة لت�صلیح ال�سیارات ونح�و               
  .ذلك، أو یصبغ الثوب بلون آخر غیر المتفق علیھ

مخالف��ة «ن��صت عل��ى ذل��ك مجل��ة األحك��ام العدلی��ة حی��ث اعتب��رت أن    وق��د 
  .)٧(»المستأجر مأذونیتھ بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان

م��ع التنبُّ��ھ إل��ى أن ال��شرط ھن��ا ق��د یك��ون ش��رًطا عرفیًّ��ا، ول��یس لفظی��ا، وال 
  .)٨(فرق؛ فالشرط العرفي كالشرط اللفظي
 بعد انتھاء فترة اإلعارة یكون من قبیل        كذلك لو استعمل المستعیر العاریة    

  .)٩(مخالفة الشروط

                                                           

أج�ر السم�سرة، ورواه أب�و       رواه البخاري تعلیًقا في كتاب اإلجارة م�ن ص�حیحھ، ب�اب             ) ١(
، والترم�ذي ف�ي األحك��ام   )٣٥٩٤(داود موص�وال ف�ي األق�ضیة، ب��اب ف�ي ال�صلح، رق��م      

، )١٣٥٢(عن رسول اهللا، باب م�ا ذك�ر ع�ن رس�ول اهللا ف�ي ال�صلح ب�ین الن�اس، رق�م                 
  .حدیث حسن صحیح: وقال

 ).١٥٠٦(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: راجع) ٢(
  ).٢٠٧/ ٤(بدائع الصنائع : جعرا) ٣(
، )١٩/ ٧(، وحاش�یة الع�دوي عل�ى ش�رح الخرش�ي            )٥٢١/ ٧(التاج واإلكلی�ل    : راجع) ٤(

  ).٦٦ -٦٥/ ٤(وحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 
 ).١٥٠٦(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
 ).٢١٦/ ٤(بدائع الصنائع : انظر) ٦(
 ).٦٠٥(حكام العدلیة مادة رقم مجلة األ) ٧(
، وإعالم )٢٧٠/ ٦، ٩٤/ ٥(، والفتاوى الكبرى البن تیمیة   )٢١٤/ ٥(الفروع  : انظر) ٨(

وھ��ي تتف��ق م��ع القاع��دة األخ��رى األكث��ر ش��ھرًة، وھ��ي  ). ٣/ ٣(الم��وقعین الب��ن الق��یم 
/ ٤(غم��ز عی��ون الب��صائر للحم���وي    : انظ���ر. »المع��روف عرًف��ا كالم��شروط ش��رًطا    «

 ).٢٣٧(، وشرح القواعد الفقھیة ص)٤٣(لة األحكام العدلیة مادة رقم ، ومج)٢٠٦
 ).١٥٠٦(الید بین صفة األمانة والضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٩(
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، أو )١(إذا خالف في بیع أو شراء ولم یرضھ موكُِّل�ھ   : ومن ذلك في الوكالة   
، أو أم�ر وكیل�ھ ببی�ع س�لعة ل�شخٍص      )٢(وكَّلھ ببیع شيء في الكوفة، فسافر بھ  

  .)٣(فباعھا لغیره
إلى عیالك، أو احفظھا في ھذا ال تدفع الودیعة : وكأْن یقوَل الموِدُع للودیع

البیت، فیدفعھا إلى عیالھ أو یحفظھا في بیت آخر، إال أن یكون الحفظ بعیال�ھ            
  .)٤(أو بالبیت اآلخر أحرز

راب اطا  

  ال د اوت

التجھیل مصدر َجھَّ�َل الم�ضعَّف ُیَجھِّ�ُل، والت�ضعیف یفی�د تعدی�ة الفع�ل إل�ى                  
َجِھ��َل ف��الٌن َجْھ��ال وَجَھال��َة : ق��یض العل�م، یق��ال ن: والجھ��ل. الغی�ر ون��سبتھ إلی��ھ 

. أظھ��ر الجھ��ل، وأرى م��ن نف��سھ الَجْھ��َل ول��یس ب��ھ    : وَجِھ��َل علی��ھ، وتجاھ��ل 
. أن تن�سبھ إل��ى الجھ��ل : والتجھی��ل. ع��ده ج��اھال، واس�تخفھ أی��ًضا : واس�تجھلھ 

 :والَجَھال�ة . وَجِھَل فالن حق فالن، وَجِھَل فالٌن على فالٍن، وَجِھَل بھ�ذا األم�ر            
جعلت��ھ : ن��سبتھ إل��ى الجھ��ل، وَأْجَھْلُت��ھ   : وَجھَّلُت��ھ. أن تفع��ل فع��ال بغی��ر العل��م   

  .)٥(جاھال
 م�صطلح  - وھو م�صطلح ل�م ی�ستعملھ س�وى الحنفی�ة      -والفقھاء یستعملون 

التجھیل عند الموت ویریدون بھ أال یبین األمین عند موت�ھ ح�ال م�ا بی�ده م�ن       
وھ�و نف�س المعن�ى    . )٦(لحق�وق مال للغیر، مع علمھ أن ورثتھ ال یعلمون تلك ا  

  .اللغوي
واألمین على مال الغیر مأمور أن ی�ؤدي م�ا بی�ده م�ن األمان�ات إل�ى أھل�ھ؛             

﴿ ِإنَّ اللَّ��َھ َی��ْأُمُرُكْم َأْن ُت�َؤدُّوا اْلَأَماَن��اِت ِإَل��ى َأْھِلَھ��ا  : اس�تناًدا إل��ى ق��ول اهللا تع�الى  
ن ح��ضره؛ ل��ئال ، ف��إذا ح��ضرتھ الوف��اة وج��ب علی��ھ أن یبینھ��ا ألھل��ھ أو لم�� )٧(﴾

  .)٨(تضیع علیھ، ویكون مسئوال عن تجھیلھا

                                                           

 ).١٨٥/ ٧(التاج واإلكلیل : انظر) ١(
 ).٢٥١(مجمع الضمانات ص: انظر) ٢(
 ).٤٨٠/ ٣(كشاف القناع : انظر) ٣(
 ).٦٧٢/ ٥(شیة ابن عابدین الدر المختار مع حا: انظر) ٤(
 ).جھل(مادة ) ١٢٩/ ١١(لسان العرب : انظر) ٥(
، )٦٦٦/ ٥(، وحاش��یة اب��ن عاب��دین  )١٤٨ -١٤٧/ ٣(غم��ز عی��ون الب��صائر  : راج��ع) ٦(

ق��ضایا فقھی��ة معاص��رة ف��ي الم��ال  : ، وراج��ع ك��ذلك)٨٨ -٨٧(ومجم��ع ال��ضمانات ص
فق���ھ اإلس���المي  ، وتغی���ر وض���ع الی���د عل���ى م���ال الغی���ر ف���ي ال    )٣٧٦(واالقت���صاد ص

أحم��د س��عد   / ، والم��وت م��ع التجھی��ل وأث��ره ف��ي ض��مان األمان��ات لل��دكتور        )٥٦(ص
 ).١٦١ -١٦٠(ص) ٢٧(البرعي، بحث بمجلة دار اإلفتاء المصریة، العدد 

 ).٥٨(آیة رقم : سورة النساء) ٧(
 ).٥٧(تغیر وضع الید على مال الغیر في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٨(
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ول��ذلك ف��إن األم��ین ی��ضمن بالتجھی��ل؛ ألن��ھ یع��د مفرًط��ا بترك��ھ بیانھ��ا قب��ل    
موت�ھ، وألن�ھ بالتجھی��ل ی�صیر متملًك��ا لألمان�ة فت��صیر دیًن�ا ف��ي تركت�ھ، وألن��ھ       

  .)١(بالتجھیل سلط غرماءه وورثتھ على أخذھا؛ فینقلب ضامًنا بذلك
لتجھیل في معنى اإلتالف؛ لخروجھا من أن یكون منتفًع�ا بھ�ا ف�ي              كما أن ا  

  .)٢(حق المالك بالتجھیل
إذا م�ات الم�ستوَدع ب�دون أن یب�ین ح�ال            «وفي مجل�ة األحك�ام العدلی�ة أن�ھ          

  .)٣(»الودیعة یكون مجھال؛ فتؤخذ الودیعة من تركتھ كسائر دیونھ
لتج�ارة وم�ات وھ�و    إذا أخذ أحد الشریكین مقداًرا م�ن م�ال ا  «: وفیھا كذلك 

  .)٤(»في حال العمل مجھال تستوفى حصة شریكھ من تركتھ
  .)٥(»إذا مات المضارب مجھال فالضمان في تركتھ«: وفیھا أیًضا

وق��د ذك��ر فقھ��اء الحنفی��ة ع��دًدا م��ن الم��ستثنیات م��ن ال��ضمان بالتجھی��ل،      
  :، ھي)٦(أوصلھا بعضھم لعشرة

  .الناظر إذا مات مجھال غالت الوقف  -١
  . مات مجھال أموال الیتامى عند من أودعھاالقاضي إذا  -٢
السلطان إذا أودع بعض الغنیمة عند الغ�ازي ث�م م�ات ول�م یب�ین عن�د                    -٣

  .من أودعھا
إذا مات ولم یبین حال الم�ال       ) في شركة المفاوضة  (أحد المتفاوضین     -٤

  .الذي في یده ولم یذكر للقاضي
  .الوصي إذا مات مجھال لما وضعھ مالكھ  -٥
  .مال ابنھاألب إذا مات مجھال   -٦
  .إذا مات الوارث مجھال ما أودع عند مورثھ  -٧
  .إذا مات مجھال لما ألقتھ الریح في بیتھ  -٨
  .إذا مات مجھال لما وضعھ مالكھ في بیتھ بغیر علمھ  -٩
  .إذا مات الصبي مجھال لما أودع عنده محجورا  -١٠

إن م��ات فج��أة ال  : لك��ن نق��ل ش��ارح األش��باه والنظ��ائر أن��ھ ینبغ��ي أن یق��ال   
ن�ھ م�ن بیانھ�ا؛ فل�م یك�ن حاب�ًسا لھ�ا ظلًم�ا، وإن م�ات بم�رض                یضمن بعدم تمك  

                                                           

مع��ین الحك��ام فیم��ا   : ، وراج��ع ك��ذلك )٤٤/ ١٧، ١٩٠، ١٢٩/ ١١(المب��سوط : انظ��ر) ١(
ف��تح : ، وأی��ًضا)١٢٧(یت��ردد ب��ین الخ��صمین م��ن األحك��ام لع��الء ال��دین الطرابل��سي ص

/ ٧، ٢٠١/ ٦، ١٩٤/ ٥(، والبح����ر الرائ����ق )٢٤١/ ٦(الق����دیر للكم����ال ب����ن الھم����ام 
، )١٤٤/ ٣(، واألش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم م��ع ش��رحھ غم��ز عی��ون الب��صائر  )٢٧٥

 ).٨٨ -٨٧(ومجمع الضمانات ص
 ).٢١٣/ ٦(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 ).٨٠١(مادة رقم ) ٣(
 ).١٣٥٥(مادة رقم ) ٤(
 ).١٤٣٠(مادة رقم ) ٥(
، )١٤٦ -١٤٤/ ٣(األشباه والنظائر البن نجیم مع شرحھ غمز عیون البصائر    : انظر) ٦(

 ).٦٦٩ -٦٦٦/ ٥(حاشیة ابن عابدین : وأیًضا
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ونح��وه فإن��ھ ی��ضمن؛ ألن��ھ تمك��ن م��ن بیانھ��ا ول��م یب��ین؛ فك��ان مانًع��ا ظلًم��ا           
  .وھو تقیید حسن. )١(فیضمن

أما غیر الحنفیة فلم یعبروا بالتجھیل، لك�نھم اعتب�روا أن الم�وَدع إذا م�ات           
  .ون ضامًنا لھاولم یرد الودیعة أو یوص بردھا لمالكھا أنھ یك

واستثنى المالكیة أن یطول الزمن م�ن ی�وم اإلی�داع لنح�و ع�شر س�نین ف�ال            
  .)٢(یضمنھا، إال أن تكون بینة على قیام الودیعة فال یسقط الضمان

وقید الشافعیة ذل�ك ب�أن یك�ون الم�وَدع متمكًن�ا م�ن ردھ�ا أو اإلی�صاء بھ�ا؛            
 یضمن لع�دم تق�صیره بت�رك       وإال لم یضمن، كأن یموت فجأة أو ُیقَتل ِغیلًة فال         

ال�رد أو اإلی�صاء حینئ�ذ، وإال القاض�ي ف��ال ی�ضمن مطلًق�ا؛ ألن�ھ أم�ین بال��شرع         
  .)٣(ولعموم والیتھ

واعتبر الحنابلة أن مجرد موتھ وعنده ودیعة أو مضاربة أو رھن ونح�وه        
  .)٤(من األمانات ال یتمیز من مالھ أنھ یكون دیًنا في تركتھ كالدیون

الحنفی��ة ف��ي أص��ل الت��ضمین بالتجھی��ل عن��د الم��وت،   ف��الجمھور ق��د واف��ق  
سواًء أكان ذلك في الودیعة أم في غیرھا من سائر األمانات؛ لظھور التف�ریط           
برد األمانة أو اإلیصاء بھا، وألنھ بالتجھیل یصیر متملًكا لألمانة فتصیر دیًن�ا       

  .في تركتھ كسائر الدیون
فیھ�ا م�ن تق�صیر ف�ي بی�ان      وما ذكره الحنفیة من استثناءات ال یخلو األمر  

  .األمانة
واستثناء المالكیة مبني على مذھبھم في سقوط الحق بالتق�ادم إذا ل�م تك�ن         

، عل�ى اعتب�ار   )٥(»َمْن َحاَز َشْیًئا َع�ْشَر ِس�ِنیَن َفُھ�َو َل�ھُ       «بینة، استدالال بحدیث    
أن طول الزمان لمدة كھذه قرینة على قی�ام األم�ین ب�رد األمان�ة لمالكھ�ا، وأن             

  .)٦(الك ال یترك ملكھ عند الغیر أكثر من ذلك بحسب العادةالم

                                                           

ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین          : ، وأی�ًضا  )١٤٤/ ٣(عی�ون الب�صائر     غمز  : انظر) ١(
)٦٦٧/ ٥.( 

ال�ذخیرة  : ، وراجع أی�ًضا )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي     : راجع) ٢(
)٣٥٤ -٣٥٣/ ٧.( 

، وتحف�ة   )٢٩٤/ ٥(روض�ة الط�البین     : ، وأی�ًضا  )٧٨ -٧٧/ ٣(أسنى المطال�ب    : راجع) ٣(
 ).١١٠/ ٧(المحتاج 

 ).١٧٨/ ٤، ٥٢٢ -٥٢١/ ٣(، وكشاف القناع )٢٧٠ -٢٦٩/ ٩(المغني : راجع) ٤(
ع�ن اب�ن وھ�ب ع�ن عب�دالجبار ب�ن عم�ر ع�ن          ) ٥٠/ ٤(رواه ابن القاسم ف�ي المدون�ة        ) ٥(

ربیع��ة ب��ن أب��ي عب��دالرحمن ع��ن س��عید ب��ن الم��سیب ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  
اب م��ا ج��اء ف��ي الق��ضاء، ب��) ٢٨٦ -٢٨٥(مرس��ال، ورواه أب��و داود ف��ي المراس��یل ص

ق��ال اب��ن الق��یم ف��ي الط��رق . م��ن طری��ق آخ��ر ع��ن زی��د ب��ن أس��لم مرفوًع��ا ) ٣٩٤(رق��م 
 .ال یثبت): ١٠١(الحكمیة ص

 ).١٨٩(الموت مع التجھیل وأثره في ضمان األمانات ص: انظر) ٦(
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والحقُّ أن الحقَّ ال یسقط بالتق�ادم وإن ط�ال، ول�یس ع�دم المطالب�ة ب�الحق                  
  .)١(بدلیٍل على رده، وال عبرة بالعادة ھنا؛ لمصادمتھا للحق الثابت بیقین

یعفی�ھ  وكذا تقیید ال�شافعیة ب�التمكن م�ن ال�رد أو اإلی�صاء غی�ر م�سلَّم، وال              
من التقصیر بترك اإلیصاء أو البیان، وھو واجب لقول النبي ص�لى اهللا علی�ھ          

َما َحقُّ اْم�ِرٍئ ُم�ْسِلٍم َل�ُھ َش�ْيٌء ُیِری�ُد َأْن ُیوِص�َي ِفی�ِھ َیِبی�ُت َلْیَلَت�ْیِن ِإلَّ�ا                 «: وسلم
  .؛ فلزمھ الضمان)٢(»َوَوِصیَُّتُھ َمْكُتوَبٌة ِعْنَدُه

ك�ان موت�ھ فج�أًة عق�ب ق�بض األمان�ة مباش�رًة،              وال یستثنى من ذلك إال إذا       
  .)٣(دون مرور وقت یتمكن فیھ من اإلیصاء

  .ولذلك فإطالق الحنابلة ھو األولى باالعتبار

  اطب اس

  راة ا و اوال

وھ�ي واح�دة    .  الصالح الذي ھو ضد الفساد، والمنفعة      :المصلحة في اللغة  
  .)٤(المصالح

ا االص��طالحي ع��ن المعن��ى اللغ��وي؛ فھ��ي تعن��ي جل��ب      وال یختل��ف معناھ�� 
  .المنفعة ودفع المفسدة

والمصالح منھا ما شھد الشرع باعتباره، ومنھا م�ا ش�ھد ال�شرع بإلغائ�ھ،       
ومنھا ما سكت عنھ، فاألولى ھي الم�صالح المعتب�رة، والثانی�ة ھ�ي الم�صالح              

 األول�ى  وھ�ي المق�صودة ھن�ا؛ ألن    . الملغاة، واألخی�رة ھ�ي الم�صالح المرس�لة        
  .ثابتة بالنص، والثانیة ملغاة بالنص أیًضا

والمصالح المرسلة ھي تلك المصالح التي لم ی�شھد لھ�ا ال�شرع باالعتب�ار              
وال باإللغاء، وإنما سكت عنھا؛ فھي مصالح؛ ألنھا تجلب نفًعا وتدفع ض�رًرا،             
وھي مرسلة؛ ألنھ�ا مطلق�ة ع�ن اعتب�ار ال�شرع وإلغائ�ھ، فھ�ي إذن تك�ون ف�ي           

 المسكوت عنھا، ولیس لھ�ا نظی�ر من�صوص عل�ى حكم�ھ حت�ى تق�اس               الوقائع
علیھ، وفیھا وصف مناسب لتشریع حكم معین من ش�أنھ أن یحق�ق منفع�ة أو              

  .)٥(یدفع مفسدة

                                                           

 ).١٩١(الموت مع التجھیل وأثره في ضمان األمانات ص: راجع) ١(
وص�یة  «یا، باب الوصایا وق�ول النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               رواه البخاري في الوصا   ) ٢(

 ).١٦٢٧(، ومسلم في أول كتاب الوصیة، رقم )٢٧٣٨(، رقم »الرجل مكتوبة عنده
 ).١٨٨(الموت مع التجھیل وأثره في ضمان األمانات ص: انظر) ٣(
) ٥٢٠(، والمعج��م الوس��یط ص)ص��لح(م��ادة ) ٥١٧ -٥١٦/ ٢(ل��سان الع��رب : انظ��ر) ٤(

 ).لحص(مادة 
: ، وراجع )١٨٨ -١٨٧(عبدالكریم زیدان ص  / الوجیز في أصول الفقھ للدكتور    : انظر) ٥(

التی���سیر ف���ي  : ، وأی���ًضا )٤٠ -٣٩/ ١(الموافق���ات ف���ي أص���ول ال���شریعة لل���شاطبي     
  ).١٥٤(المعامالت المالیة ص
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ویمث��ل لھ��ا األص��ولیون بجم��ع الق��رآن الك��ریم ف��ي عھ��د أب��ي بك��ر ال��صدیق   
رض���ي اهللا عن���ھ، وت���دوین ال���دواوین، وض���رب النق���ود، واتخ���اذ ال���سجون،       

  .)١(ن الصناع، وقتل الجماعة بالواحدوتضمی
 - كما یق�ول المرح�وم ال�شیخ عب�دالوھاب خ�الف بح�ق           -والمصالح المرسلة 

أخ��صب الط��رق الت��شریعیة فیم��ا ال ن��ص فی��ھ، وفیھ��ا المت��سع لم��سایرة  «ھ��ي 
  .)٢(»تطورات الناس وتحقیق مصالحھم وحاجاتھم

م، وأكث�ر  والمذاھب الفقھیة األربعة یأخذون بالم�صلحة، عل�ى تف�اوت بی�نھ        
، )٣(من یحتج بھا المالكیة، فقد أكثروا من االحتجاج بھا، ونصوا على حجیتھا

واعتبروھا أصال تشریعیا قائًم�ا بذات�ھ، وق�رروا أن ن�صوص ال�شارع ل�م ت�أت                   
  .)٤(في أحكامھا إال بما ھو المصلحة

والن��اظر ف��ي الفق��ھ   . )٥(ویل��ي المالكی��َة ف��ي االحتج��اج بالم��صالح الحنابل��ةُ    
 یجد كثیًرا من الفت�اوى لإلم�ام أحم�د وألص�حابھ م�ن بع�ده ُبِنَی�ْت عل�ى                    الحنبلي

المصلحة وحدھا؛ فھم یعتبرون المصلحة أصال ت�شریعیا م�ستقال، وق�د ص�رَّح      
  .)٦(بذلك ابن تیمیة وابن القیم من مجتھدي الحنابلة

، )٧(أما الحنفیة والشافعیة فلم یعتبروا المصالح ض�من أص�ولھم الت�شریعیة       
وإن كن��ا ال نج�د آث��ار ھ��ذا اإلنك��ار  . )٨( الغزال��ي م��ن األص�ول الموھوم��ة وع�دَّھا 

بكثرة في كتب الفروع عندھم؛ فقد ُوِجدت كثیٌر من المسائل الفقھی�ة الفرعی�ة     

                                                           

، وأص��ول الفق��ھ لل��شیخ محم��د أب��ي  )٤٤٦(ش��رح تنق��یح الف��صول للقراف��ي ص : انظ��ر) ١(
  ).١٨٨(، والوجیز في أصول الفقھ ص)٢٨١ -٢٨٠(زھرة ص

  .بتصرف یسیر جدا) ١٠٧(مصادر التشریع اإلسالمي فیما ال نص فیھ ص) ٢(
أص��ول الفق��ھ ألب��ي زھ��رة    : ، وانظ��ر ك��ذلك )٤٤٦(ش��رح تنق��یح الف��صول ص  : انظ��ر) ٣(

  ).١٥٥(، والتیسیر في المعامالت المالیة ص)٢٧٩(ص
، وراجع )٣٩٣(للشیخ محمد أبي زھرة صمالك حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ      : انظر) ٤(

  ).٦/ ٢(الموافقات في أصول الشریعة : أیًضا
، واب�ن  )٢٩٦،  ٢٩٥(المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنب�ل الب�ن ب�دران ص            : انظر) ٥(

، )٣٤٥ -٣٤٤(حنب���ل حیات���ھ وع���صره، آراؤه وفقھ���ھ لل���شیخ محم���د أب���ي زھ���رة ص
عب�دالملك  / اتھم ف�ي مؤلف�اتھم لل�دكتور   والمنھج الفقھي العام لعلماء الحنابلة ومصطلح    

  ).١٥٥(، والتیسیر في المعامالت المالیة ص)٢٣٠(بن دھیش ص
م�صطفى زی�د   / الم�صلحة ف�ي الت�شریع اإلس�المي ونج�م ال�دین الط�وفي لل�دكتور          : انظر) ٦(

، )١١١(مصادر التشریع اإلسالمي فیما ال نص فیھ ص : ، وانظر أیًضا  )٧٤ -٧٠(ص
، ٤٧٤ -٤٦٨(حسین حامد ح�سان ص / ھ اإلسالمي للدكتور  ونظریة المصلحة في الفق   

، والم�سودة  )٢١٧ -٢٠٤/ ٣(شرح مختصر الروضة للط�وفي  : ، وراجع كذلك  )٥٠٩
، وم���ا ١١/ ٣(، وإع���الم الم���وقعین  )٤٥١ -٤٥٠(ف���ي أص���ول الفق���ھ آلل تیمی���ة ص  

  ).بعدھا
ش�رح  ، وحاش�یة العط�ار عل�ى     )٢٨٦/ ٣(التقریر والتحبیر ف�ي ش�رح التحری�ر         : راجع) ٧(

، وإرش��اد الفح��ول إل��ى تحقی��ق  )٣٢٨ -٢/٣٢٧(الج��الل المحل��ي عل��ى جم��ع الجوام��ع  
  ).٢٤٢(الحق من علم األصول للشوكاني ص

  ).١٨٠ -١٧٣(المستصفى في علم األصول للغزالي ص: انظر) ٨(
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الم��صلحة المرس��لة ف��ي «: ، حت��ى ق��ال القراف��ي)١(مبنی��ة عل��ى أص��ل الم��صالح 
 وال جمی���ع الم���ذاھب عن���د التحقی���ق؛ ألنھ���م یقی���سون ویفرق���ون بالمناس���بات،

  .)٢(»یطلبون شاھًدا باالعتبار، وال نعني بالمصلحة المرسلة إال ذلك
حفظھ�ا م�ن ال�ضیاع، وھ�ي إح�دى ال�ضروریات الخم�س         : وصیانة األم�وال  

الت���ي ج���اءت ال���شریعة لحفظھ���ا، وَش���َرَعْت ألج���ل ذل���ك كثی���ًرا م���ن األحك���ام      
  .)٣(والحدود

ھ إل��ى  فی��- عل��ى خ��الف بی��نھم -ومم��ا اس��تند الفقھ��اء ف��ي ت��ضمین األم��ین   
مراع���اة الم���صلحة وص���یانة األم���وال والحف���اظ علیھ���ا األجی���ر الم���شترك أو     
الُصنَّاع، كالخیَّ�اط وال�صبَّاغ والبنَّ�اء والنجَّ�ار والطبی�ب ونح�وھم مم�ن ی�صدق                 

؛ حی�ث ی�تم التعاق�د    )٤(»أجیر مشترك«أو  » صانع مشترك «على كل منھم أنھ     
 أو ص�نع حج�رة   معھ على عم�ل مع�ین كخیاط�ة ث�وب أو ص�بغھ أو بن�اء من�زل            
) ص�احب العم�ل   (نوم م�ثال أو تطبی�ب م�ریض، ف�ي م�دة ال ی�ستحق الم�ستأِجر                  

فیھا جمیع منفعة األجیر؛ حیث یتقبل األجیر فیھا أعماال لع�دد م�ن الن�اس ف�ي               
وقت واحد، ویعمل لھم، فیشتركون في منفعتھ؛ ولذلك س�مي أجی�ًرا م�شترًكا،            

ی�ھ ف�ي م�دة معلوم�ة لعم�ل      في مقابلة األجیر الخ�اص، وھ�و م�ن یق�ع العق�د عل        
وھ�ذا كل�ھ   . معین، كمن ُیستأجر للخدمة ونحوھ�ا، وك�سائر الم�وظفین بالدول�ة        

  .)٥(من قبیل إجارة األعمال
واألصل في األجیر المشترك أنھ أم�ین ك�األجیر الخ�اص؛ فھم�ا كالم�ستأِجر        
 في إجارة األعیان، ید كلٍّ منھما یُد أمانة، ال یضمنان ھالك ما بھا إال بالتعدي

أو التق��صیر؛ وذل��ك ألن األص��ل أن ال��ضمان ال یج��ب إال عل��ى المتع��دِّي، ول��م      

                                                           

أس��باب اخ��تالف الفقھ��اء  : ، وانظ��ر ك��ذلك)١٨٨(ال��وجیز ف��ي أص��ول الفق��ھ ص : انظ��ر) ١(
، والم��صلحة ف��ي الت��شریع اإلس��المي ونج��م ال��دین      )٢٣٣(لل��شیخ عل��ي الخفی��ف ص  

، ومناھج التشریع اإلس�المي ف�ي الق�رن الث�اني الھج�ري          )، وما بعدھا  ٥٢(الطوفي ص 
  ).٦٠٤ -٦٠٠/ ٢(محمد بلتاجي / ألستاذنا المرحوم الدكتور

  ).٤٤٦(شرح تنقیح الفصول ص) ٢(
  ).٣٨/ ١(الموافقات في أصول الشریعة : راجع) ٣(
من ینتصب بصنعتھ لعموم الناس، ویكون لعملھ تأثیر في ع�ین   : شترك ھو الصانع الم ) ٤(

م�ن  : المصنوع وذاتھ، كالخیاط والصباغ والنجار ونحوھم، أم�ا األجی�ر الم�شترك فھ�و             
ینتصب كذلك بعملھ لعموم الناس، ولكن قد یكون لعملھ تأثیر فیما استؤجر علیھ، وق�د    

الح�ارس الم�شترك؛ فھ�و أع�م م�ن      ال یك�ون ك�الراعي الم�شترك والسم�سار الم�شترك و     
مبدأ تغیر األحكام بتغیر األحوال ومدى ص�حة الحك�م ب�ضمان            : انظر. الصانع المشترك 

نزی�ھ حم�اد، بح�ث بمجل�ة        / الودائع االستثماریة في المصارف اإلسالمیة علیھ للدكتور      
  ).٩٧(ص) ٧١(العدل بوزارة العدل السعودیة، العدد 

، )١٦٢ -١٦١(ة المالی�ة لل�شیخ أحم�د إب�راھیم ب�ك ص     المعامالت الشرعی: راجع مثال ) ٥(
، واإلجارة الواردة   )٤٤٤ -٤٤٢(وأحكام المعامالت الشرعیة للشیخ علي الخفیف ص      

 -٣٧، ٢٩(شرف بن سعد الشریف ص/ للدكتور» دراسة مقارنة«على عمل اإلنسان    
٣٨.(  
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؛ ألن��ھ م��أذون ل��ھ ف��ي الق��بض،  )األجی��ر الم��شترك(یوج��د التع��دي م��ن ال��صانع 
والھالُك لیس من صنعھ؛ فال یجب علیھ الضمان، كم�ا ال یج�ب ال�ضمان عل�ى                 

  .)١(الموَدع
ض بعق��د إج��ارة؛ مقب��و) ص��احب العم��ل(وألن م��ا بی��ده م��ن م��ال الم��ستأِجر 

فكان أمانة كالعین المستأَجَرة، وألنھ قبضھ ب�إذن مالك�ھ لنف�ع م�شترك بینھم�ا                
  .)٢(فال یضمنھ كالمضارب والشریك

، )٣(وھ��ذا ھ��و م��ذھب أب��ي حنیف��ة، وزف��ر والح��سن ب��ن زی��اد م��ن أص��حابھ    
  .)٥(، والحنابلة)٤(ومذھب الشافعیة في األظھر

دون ( أب�ي حنیف�ة وح�ده         عن�د  لكنھ ی�ضمن م�ا تل�ف بعمل�ھ ول�و بغی�ر ق�صد              
وذكر ابن عابدین أن ھذا القول ھ�و المفت�ى ب�ھ ف�ي         ). صاحبیھ زفر وابن زیاد   

ویتفق معھ في ذل�ك الحنابل�ة؛ ألن�ھ حینئ�ذ یك�ون ض�امًنا لم�ا جن�ت           . )٦(المذھب
یده، فالَحمَّال مثال یضمن ما یسقط من حملھ وما یتلف من عثرتھ ونحو ذلك، 

ا فیھا كالطبی�ب والحجَّ�ام والَختَّ�ان ف�ال ض�مان          لكن إذا كان صاحَب صنعٍة حاذقً     
  .)٧(علیھ ما لم یتجنَّ عند الحنابلة

وھناك قوٌل ثاٍن، وھو أن األجیر المشترك یضمن ما ھلك في یده ولو كان          
بغیر تعدیھ أو تقصیره، كما یضمن ما تلف بعملھ ولو عن خط�أ وع�دم ق�صد،            

وھ�و  . و غ�رق غال�ب ونح�وه   إال إذا ھلك بأمر ال یمكن التحرز عن�ھ، كحری�ق أ    
وذك�ر ص�احب    . )٨(قول الصاحبین أبي یوسف ومحمد بن الح�سن م�ن الحنفی�ة           

أن قولھما ھو المفتى بھ؛ لتغیر أحوال الناس، وب�ھ تح�صل   » تبیین الحقائق «
  .)٩(صیانة أموالھم

َعَل��ى الَی��ِد َم��ا َأَخ��َذْت َحتَّ��ى «: واس��تدلوا بق��ول النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم
  ، ولما روي عن عمر بن الخطاب أنھ كان یضمِّن األجیر المشترك )١٠(»ُتَؤدَِّیھ

                                                           

  ).١٣٥/ ٥(تبیین الحقائق : ، وراجع أیًضا)٢١٠/ ٤(بدائع الصنائع : انظر) ١(
  ).٣٤/ ٤(، وكشاف القناع )٢٧٢/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : راجع) ٢(
، وحاشیة اب�ن عاب�دین      )١٣٤/ ٥(، وتبیین الحقائق    )٢١٠/ ٤(بدائع الصنائع   : راجع) ٣(

)٦٦ -٦٥/ ٦.(  
  ).٣٥١/ ٢(، ومغني المحتاج )١٨٠/ ٦(تحفة المحتاج : راجع) ٤(
، وك���شاف )٢٧٢ -٢٧١/ ٢(دات ، وش���رح منتھ���ى اإلرا )٧٣/ ٦(اإلن���صاف : راج���ع) ٥(

  ).٣٤/ ٤(القناع 
  ).٦٥/ ٦(حاشیة ابن عابدین : انظر) ٦(
/ ٢(، وش�رح منتھ��ى اإلرادات  )٧٤ -٧٢/ ٦(، واإلن��صاف )١٠٣/ ٨(المغن�ي  : راج�ع ) ٧(

  ).٣٥ -٣٤/ ٤(، وكشاف القناع )٢٧١
ین ، وحاشیة اب�ن عاب�د     )١٣٤/ ٥(، وتبیین الحقائق    )٢١٠/ ٤(بدائع الصنائع   : راجع) ٨(

)٦٦ -٦٥/ ٦.(  
  ).٦٥/ ٦(حاشیة ابن عابدین : ، وراجع أیًضا)١٣٥/ ٥(تبیین الحقائق : انظر) ٩(
  .سبق تخریجھ) ١٠(
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  .)١(احتیاًطا ألموال الناس
وما روي أیًضا عن علي بن أبي طالب أنھ كان یضمِّن القصَّار وال�صوَّاغ،         

  .)٢(»ال ُیصلح الناَس إال ذلك«: ویقول
 ُتخ��شى وألن اُألَج��راء وال��ُصنَّاع ال��ذین ُی��سلَّم إل��یھم الم��ال م��ن غی��ر ش��ھود 

م��نھم الخیان��ة، فل��و علم��وا أنھ��م ال ی��ضمنون لھلك��ت أم��وال الن��اس؛ ألنھ��م ال    
یعج��زون ع��ن ادع��اء الھ��الك والتل��ف، بخ��الف م��ا إذا ك��ان ھن��اك أم��ر غال��ب       
كحری��ق أو غ��رق ونح��و ذل��ك؛ فك��ان االستح��سان أن ُی��َضمَّنوا ص��یانًة ألم��وال    

  .)٣(الناس
تحرز عنھ قوٌل ثالٌث یرى وقریب من ھذا القول دون استثناء ما ال یمكن ال

أن العین تدخل في ضمان األجیر المشترك بالقبض، فإن ھلكت في یده ض�من      
، وروای��ة عن��د  )٤(وھ��و ق��ول عن��د ال��شافعیة  . ھالكھ��ا ول��و ل��م یتع��د أو یق��صر   

  .)٥(الحنابلة
  .)٦(وعللوه بفساد الناس وخیانة اُألَجَراء

 ض�امن لم�ا یتل�ف    وھناك قوٌل رابٌع فیھ تفصیل، وھ�و أن األجی�ر الم�شترك         
في یده حیث كانت ھناك تھمة وإن لم یكن بتعٍد أو تقصیٍر، فإن انتفت التھم�ة    

وھ�و  . فال ضمان علی�ھ، وتك�ون ی�ده ی�د أمان�ة إال أن یثب�ت تعدی�ھ أو تق�صیره                     
  .)٨(، وقول عند الحنابلة)٧(مذھب المالكیة
 إن كان عمل األجیر المشترك في محل ص�احب العم�ل كبیت�ھ،      : ولذلك قالوا 

فتلفت العین من غیر سببھ؛ فال ضمان علیھ النتف�اء التھم�ة، وإن ك�ان عمل�ھ               
  .في غیر محل صاحب العین، فتلفت ضمنھا لقیام التھمة حینئذ

                                                           

أن�ھ  ) ١٠٢/ ٧(، وذك�ر ال�شافعي ف�ي األم       )١٢٢/ ٥(المصنف الب�ن أب�ي ش�یبة        : انظر) ١(
، وذك���ر ص���احب )٣٠/ ٧(ورواه اب���ن ح���زم ف���ي المحل���ى . ی���روى م���ن وج���ھ ال یثب���ت

  .أن عبدالرزاق رواه بسند منقطع) ١٣٥/ ٣(یر التلخیص الحب
وقال إن�ھ روي م�ن وج�ھ ال یثب�ت، ورواه اب�ن أب�ي           ) ١٠٢/ ٧(ذكره الشافعي في األم     ) ٢(

، ورواه أی�ًضا  )٣٠/ ٧(وصححھ ابن حزم ف�ي المحل�ى   ) ١٢٢/ ٥(شیبة في المصنف   
 ، وق�ال اب��ن )٧١/ ٦(، وذك�ره ص��احب المنتق�ى ف�ي ش��رح الموط�أ     )١٢٢/ ٦(البیھق�ي  

وھ�ذه الط�رق یق�وي بع�ضھا     ): ١٩٠/ ٢(حجر في الدرایة في تخریج أحادیث الھدای�ة       
  .بعًضا

  ).٢١١ -٢١٠/ ٤(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
  ).٣٥١/ ٢(، ومغني المحتاج )١٨٠/ ٦(تحفة المحتاج : راجع) ٤(
  ).٧٣/ ٦(اإلنصاف : راجع) ٥(
  ).٢١٤( نزیھ حماد ص/الحیازة في العقود في الفقھ اإلسالمي للدكتور: انظر) ٦(
 -٤٦/ ٤(، وال�شرح ال�صغیر م�ع حاش�یة ال�صاوي      )١١٧/ ٢(الفواكھ الدواني   : راجع) ٧(

، وحاش��یة الع��دوي عل��ى  )٢٩ -٢٧/ ٤(، وال��شرح الكبی��ر م��ع حاش��یة الدس��وقي   )٤٧
  ).٢٠٠ -١٩٩/ ٢(شرح كفایة الطالب الرباني 

  ).٧٣ -٧٢/ ٦(اإلنصاف : راجع) ٨(
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، هي لصنا ع ش لمالكية لضما  شت    :ق 

 أن ینصِّب نفسھ للصنعة لعامة الناس.  
    ول��و أن یغی��ب عل��ى ال��ذات الم��صنوعة، ال إن ص��نعھا ببی��ت ربھ��ا

  .بغیر حضرتھ، أو بحضرتھ ولو في محل الصانع، فال ضمان
 اأن یكون المصنوع مما ُیغاب علیھ بأن یكون ثوًبا أو ُحلی.  
     أال یك��ون ف��ي ال��صنعة تغری��ر، وإال ف��ال ض��مان ك��نقش الف��صوص

وثقب اللؤلؤ وحرق الخب�ز عن�د الف�ران وم�وت الم�ریض تح�ت ی�د                
 .وا من أھل المعرفةالطبیب ونحو ذلك فال ضمان علیھم إذا كان

 أال تقوم بینة على ما ادعاه من تلف أو ضیاع فال ضمان.  
            ،أن ال یكون الصانع أحضره لربھ مصنوًعا على الصفة المطلوب�ة

ویتركھ ربھ اختیاًرا فیضیع، وإال ف�ال ض�مان، حی�ث ك�ان إح�ضاره           
  .)١(بعد دفع األجرة

 ذرائ��ع وم��ستندھم ف��ي ت��ضمین ال��صناع مراع��اُة الم��صلحة العام��ة وس��دُّ       
ول�و  ، الفساد؛ وذلك ألن غالب الناس ُیضطر إلى االستصناع وال ِغًنى لھ عن�ھ      

علم الصُّنَّاُع أنھم ُیَصدَّقون في دعوى الضیاع أو التل�ف أو رد الم�صنوع إل�ى               
  .)٢(ربھ لتسارعوا إلى كل ما ُیدفع لھم لیصنعوه وأكلوا أموال الناس

  .)٣(كما أنھ ِفْعُل الخلفاء الراشدین
قُّ أن األصل في األجیر المشترك بعامة أنھ مؤتمن عل�ى م�ا ف�ي ی�ده،             والح

فال یضمن إال ما تعدَّى فیھ أو قصَّر؛ وذلك لما روي عن النبي صلى اهللا علیھ 
كما أن�ھ م�أذون ف�ي قب�ضھ للع�ین      . )٤(»َلا َضَماَن َعَلى ُمْؤَتَمٍن«: وسلم أنھ قال 

  .ُأِذَن لھ فیھ، أو قصَّر وفرَّطالمستصنعة؛ فال وجھ لتضمینھ إال إذا تجاوز ما 
إال أن ھذا الحك�م األص�لي ك�ان ص�الًحا حینم�ا كان�ت االس�تقامة وتق�وى اهللا                    
ھي الغالبة على المجتمع، فلما تغیرت األحوال والظروف وغل�ب عل�ى الن�اس        
عدُم األمانة وانتشر اإلھماُل والتقصیُر تغیر الحكم لیكون مالئًما ومناس�ًبا لم�ا            

 فق�ضى   -واألحكام تتغی�ر بتغی�ر األح�وال واألزم�ان والظ�روف           -جدَّ من ظروف  

                                                           

 -٢٨/ ٤(، وحاش�یة الدس�وقي م�ع ال�شرح الكبی�ر            )١١٧/ ٢ (الفواك�ھ ال�دواني   : راجع) ١(
٢٩.(  

، وبدای�ة   )٢٤٣/ ٢(المقدمات الممھ�دات    : ، وراجع )١١٧/ ٢(الفواكھ الدواني   : انظر) ٢(
، وكشف القناع عن ت�ضمین ال�صناع الب�ن رح�ال المع�داني الم�الكي           )١٩/ ٤(المجتھد  

محم��د ھ��شام / لل��دكتورس��د ال��ذرائع ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة  : ، وأی��ًضا)٧٩ -٧٦(ص
وراج�ع ف�ي بی�ان الم�صلحة العام�ة ھن�ا وأھمی�ة تق�دیمھا          ). ٥٤٠ -٥٣٩(البرھاني ص 

الم���دخل : ، وك���ذا)٣٥٧ -٣٥٦/ ٢(االعت���صام لل���شاطبي  : عل���ى الم���صلحة الخاص���ة 
  ).٢٠٦ -٢٠٥(حسین حامد حسان ص/ لدراسة الفقھ اإلسالمي للدكتور

  ).٣٥٦/ ٢(ام ، واالعتص)١١٧/ ٢(الفواكھ الدواني : انظر) ٣(
  .سبق تخریجھ) ٤(
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عمر وعلي رضي اهللا عنھما بت�ضمین ال�صناع ص�یانًة ألم�وال الن�اس، وس�دا                 
  .)١(للذرائع، وتقدیًما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ولما كان من�اط تغی�ر الحك�م ھ�و تغی�ر أح�وال الن�اس وع�دم االطمئن�ان إل�ى                       
ك على أن العلة في ت�ضمینھم ھ�ي التھم�ة؛ فحیثم�ا ُوج�دت      أمانتھم؛ فقد دل ذل  

التھم���ة حكمن���ا بت���ضمینھم، وحیثم���ا انتف���ت التھم���ة حكمن���ا بأم���انتھم وع���دم   
  .تضمینھم، وھو ما ذھب إلیھ المالكیة، وورد في قول عند الحنابلة

والمتأمل فیما ذھب إلیھ كثی�ر م�ن الفقھ�اء الق�ائلین بالت�ضمین ف�ي الجمل�ة           
 كان تبًعا لما یغلب على ظنھم من وجود التھم�ة أو انتفائھ�ا،   یجد أن اختالفھم 

  .وإن لم یصرحوا بذلك
وھذا القول الذي رجحُت ھو أكث�ر األق�وال ان�ضباًطا، وم�ا ع�داه م�ن أق�وال              
في تضمین الصناع ُبِنَیْت عل�ى م�صادیَق مظنون�ٍة لقی�ام التھم�ة بال�صانع، وال                 

  .)٢(تستند إلى حجة قویة
وجب التضمین مطلًقا ال ی�نھض حج�ًة ل�ذلك، وم�ا قی�ل       وما استند إلیھ من أ    

 غی�ر م�سلَّم؛ ألن المعق�ود علی�ھ ھ�و العم�ل،       )٣(من أن المعقود علیھ ھو الحفظ 
وإنما وجب علیھ الحفظ تبًعا لھ أو اقتضاء، ول�یس ھ�و المق�صود؛ ألن العم�ل                 
ال یت��أتى ب��دون ح��بس الع��ین فك��ان ل��ھ حب��سھا؛ وم��ن َث��مَّ وج��ب علی��ھ حفظھ��ا،  

  .)٤(فإنھ لو كان الحفظ ھو المعقود علیھ لكان لھ حصة من األجروأیًضا 
كما أن القول بعدم تضمین الصناع إال في حالتي التعدي والتفریط اعتم�اًدا            
على األصل في أمانتھم یترتب علیھ مفاسُد ومضارٌّ في حال ك�ونھم متھم�ین؛           

 الن��اس فك��ان رب��ط الحك��م بعلت��ھ ھ��و أرج��ح األق��وال، وأكثرھ��ا تحقیًق��ا لم��صالح 
؛ فإن�ھ  )٦(ومثل األجیر المشترك ھن�ا الم�ضارب الم�شترك      . )٥(ومقاصد الشریعة 

                                                           

س�د ال�ذرائع ف�ي ال�شریعة       : ، وراج�ع  )٥٣٤(التیسیر ف�ي المع�امالت المالی�ة ص       : انظر) ١(
  ).٣٥٧ -٣٥٦/ ٢(االعتصام : ، وأیًضا)٥٤٠ -٥٣٩(اإلسالمیة ص

الحی��ازة ف��ي العق��ود ف��ي  : ، وراج��ع)٥٣٥(التی��سیر ف��ي المع��امالت المالی��ة ص : انظ��ر) ٢(
  ).٢١٨ -٢١٧(الفقھ اإلسالمي ص

  .استدالال لمذھب الصاحبین) ١٣٥ -١٣٤/ ٥(قالھ صاحب تبیین الحقائق ) ٣(
  ).١٣٥/ ٥(تبیین الحقائق : انظر) ٤(
الحی��ازة ف��ي العق��ود ف��ي  : ، وراج��ع)٥٣٥(التی��سیر ف��ي المع��امالت المالی��ة ص : انظ��ر) ٥(

  ).٢١٨(الفقھ اإلسالمي ص
اربة ال�ذي بی�ده إل�ى م�ضارب         ھو المضارب الذي یدفع مال المض     : المضارب المشترك ) ٦(

آخر لیعمل بھ، فیكون المضارب األول ف�ي الم�ضاربة الثانی�ة ف�ي مق�ام ص�احب الم�ال،           
وقد . ویطلق علیھا أیًضا المضاربة من الباطن. والمضارب الثاني ھو من یقوم بالعمل    

یك��ون ھ��ذا ب��إذن ص��احب الم��ال، وق��د ال یك��ون بإذن��ھ، ف��إن ك��ان بإذن��ھ ف��ال ب��أس عن��د      
الًفا للشافعیة، وإن لم یكن بإذنھ فقد خالف مقتضى العق�د ال�ذي رض�ي فی�ھ              الجمھور خ 

وھ���ذه المخالف���ة تقت���ضي ت���ضمین  . ص���احب الم���ال بعم���ل الم���ضارب، ال بعم���ل غی���ره 
التعاق�د م�ن الب�اطن وأحكام�ھ ف�ي الفق�ھ            «بحث�ي   : انظ�ر ). المشترك(المضارب األصلي   

  ).٨٢ -٧٩(ص» اإلسالمي
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حی�ث  ) أص�حاب األم�وال  (ال یق�ل عن�ھ ش�بًھا ف�ي وض�عھ بالن�سبة للم�ستثمرین        
ینف�رد الم�ضارب الم�شترك ب�إدارة الم�ال وإعطائ�ھ م�ضاربًة كی�ف ش�اء ولم��ن          

  .شاء
 إلى اإلقدام   -ب السریع  جرًیا وراء الكس   -ولو لم یكن ضامًنا ألدى بھ الحال      

عل���ى إعط���اء الم���ال للم���ضاربین دون تحف���ظ أو ت���رٍو للتأك���د م���ن أم���انتھم         
وكفاءتھم؛ مما یؤدي إلى إضاعة المال وفقدان الثق�ة العام�ة، وم�ا ق�د یترت�ب                 
على ذلك من إحجام الناس عن دفع أموالھم لالستثمار بالمضاربة؛ مما یع�ود             

  .)١(على المجتمع كلھ بالضرر والخسران

ب اطدسا  

  رن ارف ن ان

للغة    یعني المعروف، أو ما تعارف علی�ھ الن�اس ف�ي ع�اداتھم          :لع في 

  .)٢(ومعامالتھم، وضده النُّْكر
والعرف أحد األدلة والمصادر التشریعیة التي یرجع إلیھا عند عدم النص، 

طباع ال�سلیمة  ما استقر في النفوس من جھة العقول وتلقتھ ال       : والمقصود بھ 
  .)٤(ما ألفھ الناس واعتادوه وساروا علیھ من قول أو فعل: أو. )٣(بالقبول

وال��صحیح ھ��و ال��ذي ال یخ��الف ن��صا م��ن     . وق��د یك��ون ص��حیًحا أو فاس��ًدا  
أم�ا  . نصوص الشریعة، وال یفوت مصلحة معتبرة، وال یجلب مف�سدة راجح�ة            

  .)٥(دافًعا لمصلحةالفاسد فھو ما كان مخالًفا لنص، أو جالًبا لضرر، أو 
والعرف الصحیح أصل من أصول التشریع، بخالف الفاسد فال اعتب�ار ل�ھ،        

  .)٦(وال یجوز االعتداد بھ

                                                           

س�امي ح�سن   / یة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة للدكتورتطویر األعمال المصرف  : انظر) ١(
  ).٤٠٢(حمود ص

) ٢٤٠/ ٩(ل��سان الع��رب : ، وأی��ًضا)ع��رف(م��ادة ) ٥٩٥(المعج��م الوس��یط ص: انظ��ر) ٢(
 ).عرف(مادة 

، )٢٨(أحم��د فھم��ي أب��ي س��نة ص / الع��رف والع��ادة ف��ي رأي الفقھ��اء لل��دكتور  : انظ��ر) ٣(
ع��ادل ب��ن / لمالی��ة عن��د الحنابل�ة لل��دكتور حجیت��ھ وأث��ره ف��ي فق�ھ المع��امالت ا : والع�رف 

، وراج�ع ك�ذلك األش�باه والنظ�ائر الب�ن نج�یم م�ع غم�ز                 )٩٤ -٩٣/ ١(عبدالقادر قوت�ھ    
  ).٢٩٦/ ١(عیون البصائر 

م�صادر الت�شریع اإلس�المي    : ، وانظ�ر ك�ذلك    )٢٠١(الوجیز في أصول الفقھ ص    : انظر) ٤(
، واألدل�ة المختل�ف   )٢٢٨(، والم�دخل للفق�ھ اإلس�المي ص   )١٦٩(فیما ال نص فیھ ص 

  ).٤٠(خلیفة بابكر الحسن ص/ فیھا عند األصولیین للدكتور
، وال�وجیز ف�ي أص�ول       )١٧٠(مصادر الت�شریع اإلس�المي فیم�ا ال ن�ص فی�ھ ص            : انظر) ٥(

  ).٢٢٧(بدران أبو العینین ص/ ، وأصول الفقھ اإلسالمي للدكتور)٢٠٢(الفقھ ص
  ).٢٢٩ -٢٢٨(دران أبو العینین صب/ أصول الفقھ اإلسالمي للدكتور: راجع) ٦(
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، )١(﴿ ُخ�ِذ اْلَعْف�َو َوْأُم�ْر ِب�اْلُعْرِف ﴾      : واألصل في حجیة العرف قول اهللا تعالى      
فكل ما شھدت بھ العادة ُقضي ب�ھ لظ�اھر ھ�ذه اآلی�ة، إال أن تك�ون ھن�اك بین�ة         

  .)٢(بخالفھ
وإذا كان��ت ال��شریعة ق��د راع��ت الم��صالح ف��ي أحكامھ��ا وت��شریعاتھا؛ فإنھ��ا  

  .)٣(أیًضا راعت أعراف الناس وعاداتھم
وأم�ا الع�رف فم�شترك      «:  یق�ول القراف�ي    العرف معتبر في جمیع المذاھب،    و

  .)٤(»بین المذاھب، ومن استقرأھا وجدھم یصرحون بذلك فیھا
الع����ادة «ق����ررة والمتف����ق علیھ����ا أن  كم����ا أن م����ن القواع����د الفقھی����ة الم 

  .)٦(»المعروف عرًفا كالمشروط شرًطا«، وأن )٥(»محكَّمة
والعرف عند التحقیق ال ینشئ أحكاًم�ا جدی�دة، وإنم�ا أس�اس األحك�ام الت�ي               
تبن��ى علی��ھ ھ��و الم��صلحة الت��ي تق��ضي بمراع��اة حاج��ات الن��اس وم��ا تع��ارفوا  

قواع�د الت�ي تق�رر أن األص�ل         علیھ رفًعا للحرج ودفًعا للمشقة عنھم، وكذلك ال       
في األشیاء اإلباحة وفي التصرفات الحل؛ فم�ا ل�م ی�رد فی�ھ نھ�ٌي ع�ن ال�شارع             

  .)٧(من التصرفات واألفعال یعد حالال
  .)٨(وقد بنت الشریعة كثیًرا من األحكام على العرف

وق��د ذھ��ب بع��ض الحنفی��ة والمالكی��ة إل��ى الق��ول بجری��ان الع��رف بت��ضمین    
ر أن م���صلحة ص���یانة األم���وال ف���ي نح���و الم���ضاربة   ، عل���ى اعتب���ا)٩(األم���ین

والشركة واإلج�ارة الم�شتركة والوكال�ة تقت�ضي ت�ضمینھ؛ ول�ذا ج�رى الع�رف             
  .بتضمینھ

ولع��ل ھ��ذا واض��ح فیم��ا ذك��ره الفقھ��اء ف��ي م��سألة ت��ضمین ال��صناع؛ نظ��ًرا   
  .لتغیر األحوال وفساد الذمم وقلة الدیانة

                                                           

  ).١٩٩(آیة رقم : سورة األعراف) ١(
، والع��رف حجیت��ھ وأث��ره ف��ي فق��ھ   )٥٥(الع��رف والع��ادة ف��ي رأي الفقھ��اء ص  : انظ��ر) ٢(

  ).، وما بعدھا١/١٧٩(المعامالت المالیة عند الحنابلة 
  ).٢٨٨ -٢٨٧/ ٢(الموافقات في أصول الشریعة : راجع) ٣(
  ).٤٤٨(ل صشرح تنقیح الفصو) ٤(
، واألش�باه والنظ�ائر الب�ن نج�یم م�ع        )٩٠ -٨٩(األشباه والنظ�ائر لل�سیوطي ص     : انظر) ٥(

، )٥٩٩(، وش��رح الكوك��ب المنی��ر ص  )، وم��ا بع��دھا ٢٩٥/ ١(غم��ز عی��ون الب��صائر   
  ).٢١٩(، وشرح القواعد الفقھیة ص)٣٦(ومجلة األحكام العدلیة مادة 

  .سبقت قریًبا) ٦(
المدخل لدراسة الفق�ھ    : ، وراجع أیًضا  )١٧١(امالت المالیة ص  التیسیر في المع  : انظر) ٧(

  ).٢١٤ -٢١٣(حسین حامد حسان ص/ اإلسالمي للدكتور
، وأص���ول الفق���ھ  )١٧٠(م���صادر الت���شریع اإلس���المي فیم���ا ال ن���ص فی���ھ ص   : انظ���ر) ٨(

التی��سیر ف��ي المع��امالت  : ، وأی��ًضا)٢٣٢(ب��دران أب��و العین��ین ص / اإلس��المي لل��دكتور
  .)١٧١(المالیة ص

، )٣٠٨/ ١(األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم م��ع ش��رحھ غم��ز عی��ون الب��صائر        : انظ��ر) ٩(
 ).١٢٠(وكشف القناع عن تضمین الصناع للمعداني ص
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؛ )١( بتغی�ر األزم�ان والبیئ�ات      وال شك أن األحكام المبنیة على العرف تتغی�ر        
وذلك ألن العرف ولید الحاجة، فإذا تغیرت الحاجة ووجدت حاج�ة جدی�دة ف�إن     

  .)٢(ذلك یؤدي إلى تغیر العرف؛ ومن َثمَّ تغیر الحكم المبني علیھ

ب اطا  

ا  

فالًن�ا  َأْوَھ�َم  : یق�ال . من َوِھَم َیْوَھُم َوَھًما، أي غل�ط وس�ھا      : التُّْھَمُة في اللغة  
. ص�ارت ب�ھ الریب�ة     : وَأْتَھ�َم الرج�لُ   . أدخ�ل علی�ھ الریب�ة واتھم�ھ ب�ھ         : بكذا، أي 

. أدخل علیھ التھمة وظنھا بھ: واتََّھَمھ بكذا. شك في صدقھ : واتََّھَمھ في قولھ  
والتاء ب�دل م�ن ال�واو، وجمعھ�ا ُتَھ�ٌم      . االتھام، وما ُیتَّھم بھ: والتُّْھَمُة والتَُّھَمةُ 

  .)٣(وُتَھَماٍت
وال یخرج معناھا العام عند الفقھاء عن المعنى اللغوي لھا، الذي ھو ِظنَّة            

  :وتطلق عندھم على أحد معنیین. الذنب
  . إدخال الریبة على الشخص وظنھا بھ:األول

 ادع��اء إتی��ان فع��ل مح��رم یوج��ب عقوب��ة م��ع وج��ود القرین��ة غی��ر :والث�اني 
  .)٤(القاطعة

وم الریبة ب�األمین وی�رجح الظ�ن        والمقصود ھنا ھو المعنى األول؛ حیث تق      
ویغل��ب االحتم��ال ب��شھادة الع��رف بع��دم حف��ظ األم��ین م��ا بی��ده م��ن م��ال الغی��ر،  
وكذب ادعائھ ھالَكھا بغیر تعدٍّ من�ھ أو تف�ریط؛ فل�ذلك یلج�أ ص�احب الم�ال إل�ى              
تضمینھ ألجل ما قام بھ من التھمة والریب�ة، الس�یما م�ع ف�ساد الزم�ان وع�دم             

أكل الحرام، وحرص�ھم عل�ى الوص�ول إل�ى الم�ال ب�أي              مباالة كثیر من الناس ب    
سبیل، وتعذر أو تعسر إثبات صاحب المال تعدي األمین أو تفریط�ھ ف�ي كثی�ر                

  .)٥(من عقود األمانة
والفقھاء یراعون التھمة في كثیر من المواضع، من ذل�ك م�ا ن�صوا علی�ھ                

ھ ویظ�ن  من عدم صحة بیع الوكیل ما ُوكِّل في بیعھ لنف�سھ؛ ألن التھم�ة تلحق�              
ب��ھ أن��ھ ب��اع بأق��ل م��ن ثم��ن المث��ل، أو أن��ھ راع��ى ح��ظ نف��سھ، ومقت��ضى عق��د    

                                                           

، والم���دخل للفق���ھ )١٧٢(م���صادر الت���شریع اإلس���المي فیم���ا ال ن���ص فی���ھ ص : انظ���ر) ١(
/ ٢(وھب��ة الزحیل��ي / ، وأص��ول الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور)٢٦٩ -٢٦٨(اإلس��المي ص

٨٣٥.(  
أس�باب اخ�تالف   : ، وانظ�ر ك�ذلك  )٤٥(األدلة المختلف فیھ�ا عن�د األص�ولیین ص      : انظر) ٢(

  ).٢٤٧ -٢٤٥(علي الخفیف ص/ الفقھاء للشیخ
 -٦٤٣/ ١٢(ل�سان الع�رب     : ، وأی�ًضا  )وھ�م (مادة  ) ١٠٦٠(المعجم الوسیط ص  : انظر) ٣(

 ).وھم(مادة ) ٦٤٤
 ).١٢٩(اس قلعھ جي صمحمد رو/ معجم لغة الفقھاء للدكتور: انظر) ٤(
، وم�دى ص��حة  )٤٠٥ -٤٠٤(ق�ضایا فقھی�ة معاص�رة ف�ي الم�ال واالقت�صاد ص      : انظ�ر ) ٥(

 -٥١(نزی�ھ حم�اد أی�ًضا ص   / تضمین ی�د األمان�ة بال�شرط ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور              
٥٢.( 
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الوكال�ة أن��ھ یراع�ي األص��لح لموكل��ھ ب�أن یبی��ع ب��أكثر، وبیع�ھ لنف��سھ س��یحملھ     
  .على البیع بأقل؛ فلم یصح بیعھ لنفسھ

ومثل ذلك شراؤه ما ُوكِّل في شرائھ من نفسھ، بل بعض الفقھاء منع ذلك      
  .)١(من ال تقبل شھادتھ لھأیًضا ألبیھ وجده و

وقد سبق تقریر مذھب المالكیة في تضمین األجیر المشترك بسبب التھمة   
  .مراعاًة للمصلحة وصیانًة لألموال

كما سبق أن المالكیة یفرق�ون ف�ي بع�ض األی�دي كی�د الم�ستعیر والم�رتھن            
بین ما ال ُیغاب علیھ ك�الحیوان والعق�ار مم�ا ال یخف�ى ھالك�ھ، وب�ین م�ا ُیغ�اب                  
علی��ھ م��ن الُع��ُروض؛ فیك��ون أمیًن��ا فیم��ا ال ُیغ��اب علی��ھ، وی��ضمن فیم��ا ُیغ��اب     
علیھ، إال إذا أقام بینة أو شھد الشھود بھالك ما ُیغاب علیھ م�ن غی�ر ت�ضییٍع             

  .، وما ذلك إال للتھمة)٢(وال تفریٍط؛ فإنھ ال یضمن
ألن قی�ام البین�ة ینف�ي التھم�ة والتف�ریط،         «: وھذا واضح في قول ابن رشد     

  .)٣(»لك معنى یسقط الضمانوذ
كذلك فإنھم یجعلون التھمة أساًسا في ت�ضمین األج�راء عل�ى حم�ل الطع�ام                

  .)٤(ونقلھ، بخالف غیره من المتاع؛ لقیامھا في حمل الطعام دون غیره
  .)٥(وكذلك الحال في تضمین صاحب الَحمَّام عند بعضھم

األج�راء  ومن ھ�ذا الب�اب أی�ًضا م�ا س�بق م�ن ق�ول ص�احبي أب�ي حنیف�ة أن                    
المشتركین والصُّنَّاع یضمنون م�ا ھل�ك ف�ي أی�دیھم ول�و ك�ان بغی�ر تع�دیھم أو                     

  .تقصیرھم، إال إذا ھلك بأمر ال یمكن التحرز عنھ
وق��د علل��وه بخ��شیة الخیان��ة م��نھم، وأنھ��م ال یعج��زون ع��ن ادع��اء الھ��الك   
والتلف، بخالف ما إذا كان ھناك أمر غالب كحریق أو غرق ونحو ذلك؛ فكان    

فھ��ذا مبن��ي عل��ى وج��ود    . )٦(تح��سان أن ُی��َضمَّنوا ص��یانًة ألم��وال الن��اس    االس
  .التھمة

ول��ذلك ف��إن قی��ام التھم��ة ب��األمین س��بب لت��ضمینھ، مت��ى غل��ب الظ��ن بع��دم     
حفظھ وكذب ادعائ�ھ ع�دَم التع�دي والتف�ریط، م�ع م�ا س�بق م�ن تغی�ر األح�وال                  

  . تفریطھوفساد الزمان، وعدم قدرة صاحب المال على إثبات تعدي األمین أو
                                                           

، وحاش��یة ال��شلبي عل��ى تبی���ین    )٧٦ -٧٣/ ٨(الھدای��ة م��ع ش��رحھا العنای��ة     : راج��ع ) ١(
، )٢٣٠/ ٢(، والفواك���ھ ال����دواني  )٧٧/ ٦( وش���رح الخرش���ي   ،)٢٧٠/ ٤(الحق���ائق  

، وش���رح منتھ���ى )٣١٩ -٣١٨/ ٥(، وتحف���ة المحت���اج )٢٦٨/ ٢(وأس���نى المطال���ب 
 ).٤٧٣/ ٣(، وكشاف القناع )١٩٥ -١٩٤/ ٢(اإلرادات 

، وش����رح )٢٢٠(، والق����وانین الفقھی����ة ص )٩٧، ٥٩/ ٤(بدای����ة المجتھ����د  : راج����ع) ٢(
 -٢٥٤/ ٣( الكبی���ر وحاش���یة الدس���وقي علی���ھ ، وال���شرح)١٢٤ -١٢٣/ ٦(الخرش���ي 

٤٣٦، ٢٥٥.( 
 ).٤٧٢/ ٢(المقدمات الممھدات ) ٣(
 ).١٣٨ -١٣٧/ ٥(، والذخیرة )١٢ -١١/ ٤(الفروق للقرافي : راجع) ٤(
 ).٩٧ -٩٦(كشف القناع عن تضمین الصناع ص: راجع) ٥(
  ).١٣٥/ ٥(تبیین الحقائق : ، وأیًضا)٢١١ -٢١٠/ ٤(بدائع الصنائع : انظر) ٦(
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  اطب ان

  طوع ان ن

المقصود بتطوع األمین بالضمان أن یقوم األمین ب�التبرع بتحم�ل ال�ضمان     
  .بدال من صاحب المال بمحض إرادتھ، ودون اشتراط علیھ من رب المال

وقد أجاز المالكیة في المشھور عندھم تطوع األم�ین ب�التزام ال�ضمان بع�د           
 ص���حیًحا ملزًم���ا؛ بن���اًء عل���ى قاع���دتھم ف���ي الت���زام     تم���ام العق���د، واعتب���روه  

  .)١(التبرعات
إن العقد إذا سلم من الشرط وكان أمًرا طاع بھ بعده عل�ى       «: قال ابن رشد  

غیر َوْأٍي وال مواطأٍة فذلك جائز ال ب�أس ب�ھ؛ ألن�ھ مع�روف ط�اع ب�ھ وأوجب�ھ                      
لك الزٌم  والمعروُف عند ما  ... على نفسھ ال مكروه فیھ، ما عدا جاریَة الوطء          

  .)٢(»لمن أوجبھ على نفسھ
وإذا َض��ِمنوا ُض��مِّنوا؛ ألنھ��م ق��د اخت��اروا ذل��ك  «: واخت��اره ال��شوكاني، ق��ال

  .)٣(»ألنفسھم، والتراضي ھو المناط في تحلیل أموال العباد
وذك��ر ع��دد م��ن الب��احثین المعاص��رین تط��وع الم��ضارب بال��ضمان بع��د عق��د   

  .)٤(ي العقدالمضاربة؛ بحیث ال یكون تطوعھ ھذا داخال ف
ك��أن یك��ون الم��ضارب ت��اجًرا كبی��ًرا، وربُّ الم��ال ذا م��ال قلی��ل أو ل��ھ حاج��ة      
وظ��روف خاص��ة، ف��دفع ل��ھ رأس مال��ھ دون ش��رط، فیك��ون بمثاب��ة الھب��ة غی��ر     

  .المشروطة
أو أن یرى المضارب أنھ ف�ي حال�ة ت�ضمین أرب�اب األم�وال ال�صغیرة س�یقع              

ق���ادر عل���ى ذل���ك لتحم���ل ض���رٌر كبی���ٌر عل���ى م���صلحتھ التجاری���ة؛ فان���دفع وھ���و 
الخ����سارة، ك����أن یك����ون الم����ضارب بنًك����ا، ورأى أن تحم����ل أرب����اب األم����وال      

سیؤدي إل�ى مفاس�د كبی�رة ق�د تھ�دد البن�ك باالنھی�ار فتب�رع بتحم�ل                ) الموِدِعین(
  .)٥(الخسارة وضمانھا

                                                           

، وراج��ع )٥٢٠/ ٣(، وحاش��یة الدس��وقي  )٣٦١ -٣٦٠/ ٥(مواھ��ب الجلی��ل  : راج��ع) ١(
، وإی��ضاح الم��سالك إل��ى  )٦٧(تحری��ر الك��الم ف��ي م��سائل االلت��زام للحط��اب ص  : أی��ًضا

 ).٣٠١ -٣٠٠(قواعد اإلمام مالك للونشریسي ص
 ).٦٧/ ٨(البیان والتحصیل ) ٢(
 ).٢١٧/ ٣(ر السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھا) ٣(
، وآلی��ات )١٦(محم��د عل��ي الق��ري ص/ التح��وط ف��ي العملی��ات المالی��ة لل��دكتور: راج��ع) ٤(

، )٢٦(ح���سین حام���د ح���سان ص / إدارة المخ���اطر ف���ي المؤس���سات المالی���ة لل���دكتور  
عبدال���ستار أب���و غ���دة    / والوس���ائل الم���شروعة لتقلی���ل مخ���اطر الم���ضاربة لل���دكتور     

یل بالمضاربة في المصارف اإلس�المیة  مخاطر التمو«وراجع أیًضا بحثي   ). ٣٩٤(ص
 ).٣٧(بمجلة صالح كامل ص» وطرق التحوط منھا

ع�ادل عبدالف�ضیل    / نظریة الخسارة في معامالت الم�صارف اإلس�المیة لل�دكتور         : انظر) ٥(
 ).٣٢٣(عید ص



 

 

 - ٩١٣ - 

بل ذھب بعض المالكیة إلى صحة تطوع األمین بالضمان في العق�د نف�سھ،      
  .)١(ولیس بعده

قة إذا كان مبنى المعامالت المالیة كلھا على التراضي؛ فال وجھ وفي الحقی
لمنع المضارب أو غی�ره م�ن األمن�اء م�ن أن یتط�وع بنف�سھ متبرًع�ا وراض�ًیا                  
وباذال للضمان، السیما إذا كان ھ�ذا التط�وع یحق�ق م�صلحة للعق�د أو لطرفی�ھ               

ون أو أحدھما، حتى وإن كان ذلك التطوع ف�ي العق�د نف�سھ، ف�ضال ع�ن أن یك�             
  .بعده

 كم��ا س��یأتي ف��ي المطل��ب   -وإذا ك��ان اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین ج��ائز   
  . فلئن یتطوع بھ متبرًعا من تلقاء نفسھ أولى-التالي

وھ��ذا م��ن قبی��ل س��لطة العاق��دین الت��ي خوَّلھم��ا ال��شارع الحك��یم ف��ي تحدی��د   
مقتضیات العقود وآثارھا ضمن نطاق حقوقھما، ما دام أنھ ال یصادم نصا من 

  .ص الشریعة، وال ینقض أصال من أصولھا الثابتةنصو

ب اطا  

  اراط ان  ان

اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین م��ن قبی��ل ال��شروط التقییدی��ة أو ال��شروط        
المقترنة بالعقد، وقد سبق التعریف بھا، ولكن ھل ُیعدُّ اش�تراط ال�ضمان عل�ى       

  شرط باطل وُملًغى؟األمین شرًطا صحیًحا یجب الوفاء بھ، أم أنھ 

لضما شت  لفقها في حك   :  

  :مذھب الجمھور: أوال
ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إل�ى ع�دم         

واعتب��روا ال��شرَط الغًی��ا؛ ألن��ھ ین��افي . )٢(ج��واز اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین
  .)١(حكم الودیعة، ویخالف )٤(، والوكالة)٣(مقتضى العقد في اإلجارة

                                                           

 ).٣٠١(إیضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك ص: راجع) ١(
، ومجم��ع ال��ضمانات  )٢٧٤/ ٧(ح��ر الرائ��ق  ، والب)٣١٨/ ٣(تبی��ین الحق��ائق  : راج��ع) ٢(

، )٣٣٨/ ٢(، ومجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ل�داماد          )٦٨،  ٣٣،  ٢٢ -٢١(ص
، والعق���ود الدری���ة ف���ي تنق���یح الفت���اوى     )٦٨/ ٦، ٦٦٣/ ٥(وحاش���یة اب���ن عاب���دین   
، ٨٦/ ١(، ودرر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام    )٨٠/ ٢(الحامدی��ة الب��ن عاب��دین   

، والت��اج )٤٦٨/ ٦(، وال��ذخیرة )٩٥/ ٤(، وبدای��ة المجتھ��د  )٣٤٨/ ٢، ٧١٥، ٦٩٧
، وحاش����یة )٢١٠ -٢٠٩/ ٦(، وش����رح الخرش����ي عل����ى خلی����ل )٤٤٧/ ٧(واإلكلی����ل 

/ ٣(، وحاشیة الصاوي على ال�شرح ال�صغیر         )٤٣٦/ ٣(الدسوقي على الشرح الكبیر     
 ، والبی�ان )٢٥٣/ ٦(، والح�اوي الكبی�ر   )١٧/ ٧(، ومنح الجلیل لعل�یش    )٦٨٨ -٦٨٧

 -٣٤٢/ ٧(، والمغن�ي  )٣١٣/ ٢(، وأسنى المطالب  )٤٧٧ -٤٧٦،  ٤٩/ ٦(للعمراني  
، ومطال�ب  )١٦٨/ ٤، ٤٨٦/ ٣(، وكشاف القن�اع    )٢٥٨/ ٩،  ١١٥ -١١٤/ ٨،  ٣٤٣

 ).٤٨٧، ٢٧٠/ ٣(أولي النھى 
 ).١١٤/ ٨(المغني : انظر) ٣(
 ).٤٨٦/ ٣(كشاف القناع : انظر) ٤(
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وق��الوا ف��ي س��یاق ح��دیثھم ع��ن الم��ضارب إن��ھ أم��ین ب��القبض؛ ألن قب��ضھ   
وعلل���ھ بع���ض . للم���ال ك���ان ب���إذن مالك���ھ؛ ف���ال ی���ضمن إال إذا تع���دَّى أو ق���صَّر

  .)٢(الباحثین بأن اشتراط الضمان علیھ یقلب العقد من مضاربة إلى قرض
العاری�ة ع�ن   واعتبر ابن رش�د أن اش�تراط ال�ضمان عل�ى الم�ستعیر یخ�رج        

  .)٣(حكم العاریة إلى اإلجارة الفاسدة التي یجب فیھا أجر المثل
واس�تدلوا بح�دیث بری�رة حینم�ا أرادت ال�سیدة عائ�شة رض�ي اهللا عنھ��ا أن        
تشتریھا وتعتقھا، فأراد أھلھ�ا أن ی�شترطوا ال�والء ألنف�سھم؛ فق�ال ص�لى اهللا                  

 َلُھ��ْم اْلَوَل��اَء؛ َف��ِإنَّ اْلَوَل��اَء ِلَم��ْن  اْش��َتِریَھا َوَأْعِتِقیَھ��ا، َواْش��َتِرِطي«: علی��ھ وس��لم
َأمَّا َبْعُد، َفَما َباُل «: ، ثم قام صلى اهللا علیھ وسلم فخطب الناس ثم قال         »َأْعَتَق

َم�ا َك�اَن ِم�ْن َش�ْرٍط َل�ْیَس ِف�ي            ! َأْقَواٍم َیْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْیَسْت ِف�ي ِكَت�اِب اللَّ�ِھ؟         
ِكَت�اُب اللَّ�ِھ َأَح�قُّ، َوَش�ْرُط     .  َفُھَو َباِطٌل، َوِإْن َكاَن ِماَئَة َشْرطٍ    ِكَتاِب اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ   

  .)٥)(٤(»اللَِّھ َأْوَثُق
وألنھ َشْرُط ض�ماِن م�ا ل�م یوج�د س�بُب ض�مانھ؛ فل�م یلزم�ھ، كم�ا ل�و َش�َرَط                     

وألن ما كان أصلھ األمانة ل�م ی�صر م�ضموًنا           . )٦(ضماَن ما یتلف في ید مالكھ     
ك��ل عق��د اقت��ضى «: ، وق��الوا)٧(ون ال ی��صیر أمان��ًة بال��شرطبال��شرط، كالم��ضم

  .)٨(»الضمان لم یغیره الشرط وعكسھ
  :قول مخرَّج عند المالكیة وروایة عند الحنابلة: ثانًیا

وف��ي ق��ول مخ��رَّج عن��د المالكی��ة، وروای��ة عن��د الحنابل��ة، وھ��و ق��ول غی��ر     
م��شترك م��شھور عن��د الحنفی��ة ف��ي العاری��ة والودیع��ة خاص��ة، وف��ي األجی��ر ال   

ك��ذلك، واخت��اره ال��شوكاني، وبع��ض الفقھ��اء المعاص��رین أن��ھ یج��وز اش��تراط    
  .)٩(الضمان على األمین

                                                                                                                                        

 ).١٧/ ٧(منح الجلیل : انظر) ١(
 ).١٠(عبداهللا العمراني ص/ التحوط في المعامالت المالیة للدكتور: ظران) ٢(
 ).٩٨/ ٤(بدایة المجتھد : انظر) ٣(
، وم�سلم ف�ي العت�ق، ب�اب إنم�ا      )٢١٥٥(رواه البخاري في البیوع، باب البیع والشراء م�ع الن�ساء، رق�م        ) ٤(

  ).١٥٠٤(الوالء لمن أعتق، رقم 
 ).٢٣/ ٤(بدایة المجتھد : راجع) ٥(
 ).٢٥٨/ ٩(المغني : انظر) ٦(
 ).١١٥/ ٨(، والمغني )٤٧٦/ ٦(البیان : انظر) ٧(
، وال�روض المرب�ع   )١٠/ ٥(، والمب�دع ش�رح المقن�ع لبرھ�ان ال�دین ب�ن مفل�ح               )٣٤٢/ ٧(المغني  : انظر) ٨(

)١٤٢/ ٢.( 
، ومجم���ع )١٤٦ -١٤٥، ١٣٦/ ١٠(، والبنای���ة ش���رح الھدای���ة للعین���ي )١٣٦/ ١١(المب���سوط : راج���ع) ٩(

، وش�رح می�ارة   )٩٨/ ٤(، وبدایة المجتھد )١٣٣/ ٣(، وغمز عیون البصائر )٥٥، ٢٧(ضمانات ص ال
/ ٣(، والسیل الج�رار  )١١٥/ ٨(، والمغني   )١٨٦/ ٢(المسمى اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام        

، وم��دى ص��حة )٣٩٩(، وتط��ویر األعم��ال الم��صرفیة بم��ا یتف��ق وال��شریعة اإلس��المیة ص )٢١٧ -٢١٦
، وق��ضایا فقھی��ة معاص��رة ف��ي الم��ال    )٥٦ -٥٥(ی��د األمان��ة بال��شرط ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ص    ت��ضمین 

حم��زة عب��دالكریم / ومخ��اطر االس��تثمار ف��ي الم��صارف اإلس��المیة لل��دكتور) ٤٠٨ -٣٩٨(واالقت��صاد ص
مخ��اطر التموی��ل بالم��ضاربة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة وط��رق     «وراج��ع ك��ذلك بحث��ي   ). ٧٠(حم��اد ص

 -٣٤(م ص٢٠١٤س��نة ) ٥٤(بمجل��ة مرك��ز ص��الح كام��ل، الع��دد »  فقھی��ة مقارن��ةالتح��وط منھ��ا دراس��ة
٣٧.( 
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ونقل���ھ ص���احب البی���ان وغی���ره ف���ي الودیع���ة ع���ن عبی���داهللا ب���ن الح���سن      
  .)٢(، ونقل كذلك عن قتادة)١(العنبري

وقیده ُمَطرُِّف من أصحاب مالك بما إذا اشترط ال�ضمان عل�ى األم�ین ألم�ر               
حُب الع��ین م��ن طری��ق َمخوف��ٍة أو نھ��ٍر أو ل��صوٍص أو نح��و ذل��ك؛      خاف��ھ ص��ا 

فیلزمھ الشرط إن ھلكت باألمر الذي خافھ وَشَرَط الضماَن ألجلھ، أما لو تلفت 
  .)٣(بغیره فال یلزمھ الشرط

ليه هب    :جه ما 

 أنھ لم یثبت في شيء من الن�صوص م�ا ی�نھض حج�ة عل�ى ك�ون ی�د                  :أوال
ھا إال في حالتي التعدي والتقصیر، وعمدة الفقھاء األمانة ال تضمن ما بحوزت   

في ذلك استصحاب البراءة األصلیة والنیاب�ة ع�ن المال�ك، وحی�ث ك�ان المن�اط                 
في تحلی�ل األم�وال ھ�و التراض�ي، إال أن ی�رد ن�ص بمن�ع التراض�ي ف�ي ش�يء              
بخ��صوصھ، كم��ا ورد ف��ي مھ��ر البغ��ي وحل��وان الك��اھن وأك��ل الرب��ا؛ ف��إذا قب��ل  

  .)٤( الضمان علیھ كان االلتزاُم صحیًحااألمیُن اشتراَط
وبخاصة أن المقصود بتضمین األمین ھو تحملھ تبعة ھ�الك م�ا تح�ت ی�ده               
من األموال حال ھالكھا بأي سبب، ول�یس ان�شغال ذمت�ھ بھ�ا بمج�رد قب�ضھا؛        

  .)٥(فھي لیست دیوًنا علیھ
األص�ل ف�ي ال�شروط     « أن ھذه المسألة في حقیقتھا ف�رع ع�ن قاع�دة             :ثانًیا

، وھ�ي القاع��دة  »عقدی�ة الج�واز وال��صحة إال م�ا أبطل��ھ ال�شرع أو نھ�ى عن��ھ     ال
التي أخذ بھا الحنابلة، وتوسع فیھا أكثر ابن تیمی�ة وتلمی�ذه اب�ن الق�یم، وھ�و             

ھ��ذا : إن ھ��ذا ال��شرط ین��افي مقت��ضى العق��د ومق��صوده؛ قلن��ا: ف��إن قی��ل. الح��ق
األم�ین ین�افي   یفتقر إلى دلیل، وال یوجد دلی�ل عل�ى أن اش�تراط ال�ضمان عل�ى           

  .)٦(مقصود الشارع أو مقصود العقد

                                                           

 ).٣٥٤/ ٥(، ونیل األوطار )٣٤٢/ ٧(، والمغني )٤٧٦/ ٦(البیان للعمراني : انظر) ١(
 ).٣٥٤/ ٥(، ونیل األوطار )٣٤٢/ ٧(المغني : انظر) ٢(
صاوي عل��ى ، وحاش��یة ال�� )٤٣٦/ ٣(حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر    : راج��ع) ٣(

 ).٥٧٤/ ٣(الشرح الصغیر 
، وم�دى ص��حة  )٤٠١ -٤٠٠(ق�ضایا فقھی�ة معاص�رة ف�ي الم�ال واالقت�صاد ص      : انظ�ر ) ٤(

مب��دأ تغی��ر : ، وأی��ًضا)٤٨ -٤٧(ت��ضمین ی��د األمان��ة بال��شرط ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ص  
األحكام بتغیر األحوال ومدى صحة الحكم بضمان الودائ�ع االس�تثماریة ف�ي الم�صارف         

 ).٨٩ -٨٨( علیھ صاإلسالمیة
، وق�ضایا  )١٩(مدى صحة تضمین ید األمان�ة بال�شرط ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص        : انظر) ٥(

 ).٣٧٣(فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
، )٤٩ -٤٨(م��دى ص��حة ت��ضمین ی��د األمان��ة بال��شرط ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ص  : انظ��ر) ٦(

 ).٤٠٢ -٤٠١(وقضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
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 أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم حینما استعار من صفوان أدرًع�ا ی�وم    :ثالًثا
، وھذا یدل على أن اش�تراط ض�مان العاری�ة           )١(»عاریة مضمونة «: حنین قال 

 وھ���و أم���ین عل���ى م���ا ف���ي ی���ده م���ن العاری���ة عن���د الحنفی���ة  -عل���ى الم���ستعیر
؛ ف��دل ذل���ك عل��ى ج��واز اش���تراط ال��ضمان عل���ى     )٢(ل���زم ص��حیح م -والمالكی��ة 

  .)٣(األمین
 إذا ج��از ت��ضمین األمن��اء جب��ًرا عن��د جری��ان الع��رف ب��ذلك ف��ي ق��ول   :رابًع��ا

 كم�ا م�رَّ؛ ف�ألن یج�وز ت�ضمینھم بال�شرط أول�ى؛ ألن               -بعض الحنفیة والمالكیة  
  .)٤(مبنى تضمینھم بمقتضى العرف إنما ھو اعتباره بمنزلة الشرط

 جاز تضمین األمین بالتھمة جاز أیًضا بالشرط؛ إذ المناط وھو       إذا :خامًسا
التھمة موج�ود ف�ي معظ�م ح�االت اش�تراط ال�ضمان؛ وإال م�ا اش�ترطھ ص�احُب              
المال، بل ذلك أولى من جوازه للتھمة، خاصة مع فساد الزم�ان وع�دم مب�االة          
الن��اس بأك��ل الح��رام توص��ال إل��ى الم��ال، وص��عوبة إثب��ات ص��احب الم��ال تع��دي 

  .)٥(مین أو تقصیره في كثیر من عقود األمانةاأل
 ت�ضمین ال�صناع مراع�اًة       - كم�ا م�رَّ    - أجاز المالكیة وبعض الفقھاء    :سادًسا

للمصلحة وحفًظا لألموال وسدا للذریعة، فإذا كانت الم�صلحة العام�ة وص�یانة         
أم��وال الن��اس قاع��دًة معتب��رًة لت��ضمین األم��ین جب��ًرا علی��ھ؛ ف��ألن تعتب��ر ف��ي       

  .ضاه بالشرط أولىتضمینھ بر
وقد جرت العادة أن صاحب المال ال یشترط الضمان على األم�ین إال حی�ث               
ال تت�وافر الثق��ة الكافی��ة بأمانت�ھ وال تتحق��ق طمأنینت��ھ بإمك�ان إثبات��ھ تعدی��ھ أو    
تق��صیره إذا ادع��ى ذل��ك؛ فی��شترط ذل��ك ص��یانًة لمال��ھ وس��دا لذریع��ة إتالف��ھ          

  .)٦(والتالعب بھ، وھذه مصلحة راجحة
 وألن بع��ض الفقھ��اء الق��ائلین بع��دم ص��حة اش��تراط ال��ضمان عل��ى     :ابًعاس��

األمین لما أدركوا حاج�ة الن�اس إل�ى حف�ظ م�صالحھم بھ�ذا ال�شرط لجئ�وا إل�ى                     
  .فتح باب الحیل لعدم تفویت مصالح الناس

                                                           

/ ٣(، وأحم��د )٣٥٦٢(رواه أب��و داود ف��ي البی��وع، ب��اب ف��ي ت��ضمین العاری��ة، رق��م       ) ١(
، والبیھق��ي ف��ي ال��سنن  )٥١/ ٣، ٥٤/ ٢(، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك  )٤٦٥/ ٦، ٤٠٠

 ).، وما بعدھا٢٤٥/ ٥(نصب الرایة : وانظر). ٨٩/ ٦(الكبرى 
 ).١٣٦/ ١١(المبسوط : انظر) ٢(
، وق�ضایا  )٥٠(ة بال�شرط ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص    مدى صحة تضمین ید األمان�    : انظر) ٣(

 ).٤٠٣(فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
، )٥١ -٥٠(م��دى ص��حة ت��ضمین ی��د األمان��ة بال��شرط ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ص  : انظ��ر) ٤(

 ).٤٠٤ -٤٠٣(وقضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
، )٥٢ -٥١(إلس��المي صم��دى ص��حة ت��ضمین ی��د األمان��ة بال��شرط ف��ي الفق��ھ ا : انظ��ر) ٥(

 ).٤٠٥ -٤٠٤(وقضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
، وق�ضایا  )٥٢(مدى صحة تضمین ید األمان�ة بال�شرط ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ص        : انظر) ٦(

 ).٤٠٦ -٤٠٥(فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد ص
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ومن ذلك ما ذكره الحنفیة من أن رب المال ل�و أراد یجع�ل الم�ال م�ضموًنا        
ك أن یقرض��ھ الم��ال وی��شھد علی��ھ، وی��سلمھ  عل��ى الم��ضارب؛ فالحیل��ة ف��ي ذل�� 

ث��م یدفع��ھ إل��ى الم��ستقرض ، إلی��ھ، ث��م یأخ��ذ من��ھ م��ضاربة بالن��صف أو بالثل��ث
، حت�ى ل�و ھل�ك ف�ي ی�ده ك�ان الق�رض علی�ھ              ، المضارب فیستعین بھ في العم�ل     

  .)١(وإذا لم یھلك وربح یكون الربح بینھما على الشرط
ھن��ا اعتم��اًدا عل��ى  فك��ان تخ��ریج ج��واز اش��تراط ال��ضمان عل��ى الم��ضارب    

الحاجة والمصلحة الراجحة وسد الذرائع إلى إت�الف األم�وال وت�ضییعھا عل�ى           
  .)٢(أربابھا أولى من التشدید والمنع، ثم اللجوء إلى تضمینھ بالحیل

 تطوع األمین بالتزام    - كما سبق  - أجاز المالكیة في المشھور عندھم     :ثامًنا
ملزًم��ا بن��اًء عل��ى قاع��دتھم ف��ي  ال��ضمان بع��د تم��ام العق��د، واعتب��روه ص��حیًحا  

نزی��ھ حم��اد ف��إذا ص��ح الت��زام األم��ین  / الت��زام التبرع��ات، وكم��ا یق��ول ال��دكتور 
بال��ضمان بع��د العق��د؛ فإن��ھ ی��صح التزام��ھ ب��ھ ف��ي العق��د؛ ألن ثبوت��ھ ف��ي حال��ة   
التطوع بھ بعده بناًء على أنھ تبرع بالمعروف، وھو واجب على من التزم�ھ،      

ط بناًء على أن�ھ تط�وع ب�التزام م�ا ل�م یك�ن یلزم�ھ                وثبوتھ أیًضا في حالة الشر    
في صلب العقد؛ فكان واجًبا أیًضا عل�ى م�ن التزم�ھ؛ ألن م�ا ال یج�وز التزام�ھ             
في العقد ال یجوز التطوع بالتزامھ بعده، كما في التزام المقترض تطوًعا بع�د             
القرض بزیادة على م�ا اقترض�ھ؛ فإن�ھ غی�ر ج�ائز، كم�ا ل�و ك�ان م�شترًطا ف�ي                    

  .)٣(دالعق
وف�ي الحقیق��ة إن ھ��ذا ال��رأي األخی��ر ل��ھ وجاھت��ھ ومنطلقات��ھ الفقھی��ة، وإن  
ك�ان یقاب�ل م�ا اتف�ق علی�ھ جم��اھیر فقھ�اء الم�ذاھب األربع�ة، واس�تقرت علی��ھ          

  .الفتوى من عدم جواز تضمین األمین بالشرط
ول��و ك��ان ت��ضمین األم��ین م��ن غی��ر تع��د أو تف��ریط یھ��دم أص��ال ش��رعیا أو    

ا لما ساغ ألحد من الفقھاء أن یقول بتضمین األمین للتجھیل           یخالف نصا ثابتً  
ولما وق�ع اخ�تالف ب�ین الفقھ�اء        ... أو للتھمة أو للمصلحة أو للعرف والعادة        

في العدید من األیدي، ھل ھي ید أمانة فال تضمن بدون تعد أو تف�ریط، أو ی�د       
ع، ض��مان فت��ضمن مطلًق��ا، كی��د الم��ستعیر والم��رتھن والوكی��ل ب��أجر وال��صان     

  .)٤(ونحوھم

يـ            ي ب سل في ح هللا عليه  لنبي صلى  ل  لجمه بق الل   :ست

َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْیَس ِف�ي ِكَت�اِب اللَّ�ِھ َع�زَّ َوَج�لَّ َفُھ�َو َباِط�ٌل، َوِإْن َك�اَن ِماَئ�َة                         «
أي ما ین�اقض مقت�ضى العق�د        » لیس في كتاب اهللا   «: فالمقصود بقولھ » َشْرٍط

                                                           

 ).٨٧/ ٦(بدائع الصنائع : انظر) ١(
م��دى ص��حة : ، وأی�ًضا )٤٠٧(لم�ال واالقت��صاد ص ق��ضایا فقھی�ة معاص��رة ف��ي ا : انظ�ر ) ٢(

 ).٥٥ -٥٣(تضمین ید األمانة بالشرط في الفقھ اإلسالمي ص
 ).٥١(مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٣(
 ).٤٨(مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٤(
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ده األساسي، أو یخالف نصا من نصوص الشـریعة، أو قاعدًة  وحقیقتھ ومقص 
ال�صلح ج�ائز   «: من قواعدھا العامة، كما جاء في قولھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم    

  .)٢)(١(»بین المسلمین، إال صلًحا أحلَّ حراًما أو حرَّم حالال
 ق��د ف��وَّض - بح��سب م��ا ی��رى الحنابل��ة، وھ��و م��ا أرجح��ھ -فال��شارع الحك��یم

حدید مقتضیات العقود وشروطھا ضمن نطاق حقوقھما ف�ي ك�ل        العاقدین في ت  
م��ا ال ی��صادم ن��صا م��ن ن��صوص ال��شریعة، وال ی��نقض أص��ال م��ن أص��ولھا          

  .)٣(الثابتة
األصل في العقود والشروط الصحة إال ما أبطلھ الشارع         «:یقول ابن القیم  

وھ�ذا الق�ول ھ�و ال�صحیح؛ ف�إن الحك�م ببطالنھ�ا حك�م ب�التحریم                ، أو نھى عن�ھ   
وال ت�أثیم إال م�ا أث�م    ، ومعلوم أنھ ال حرام إال م�ا حرم�ھ اهللا ورس�ولھ    ، التأثیمو

وال ح�رام إال م�ا   ، كم�ا أن�ھ ال واج�ب إال م�ا أوجب�ھ اهللا       ، اهللا ورسولھ بھ فاعل�ھ    
فاألص�ل ف�ي العب�ادات ال�بطالن حت�ى یق�وم       ، وال دی�ن إال م�ا ش�رعھ    ، حرمھ اهللا 

ت الصحة حتى یقوم دلیل عل�ى       واألصل في العقود والمعامال   ، دلیل على األمر  
والفرق بینھما أن اهللا سبحانھ ال ُیعبد إال بم�ا ش�رعھ عل�ى           . البطالن والتحریم 

وحقھ ال�ذي أحق�ھ ھ�و ورض�ي ب�ھ           ، فإن العبادة حقھ على عباده    ، ألسنة رسلھ 
  .)٤(»وأما العقود والشروط والمعامالت فھي عفو حتى یحرمھا، وشرعھ

 -لى األمین لمقتضى العقد؛ ألن المق�صود      وال منافاة في اشتراط الضمان ع     
 لیس إشغال ذمتھ بما في ی�ده م�ن أم�وال بمج�رد قب�ضھا كال�دیون،                  -كما سبق 

  .وإنما تحملھ تبعة ھالكھا حال حدوث ذلك
كم�ا أن اش�تراط ال��ضمان عل�ى األم��ین أساس�ھ مراع��اة الم�صلحة والحاج��ة      

و الح�ال ف��ي  الملح�ة لحف�ظ األم��وال، م�ع خ��راب ال�ذمم وتب�دل األح��وال، كم�ا ھ��      
  .األجیر المشترك والصنَّاع عند القائلین بتضمینھما

فلیس ھناك تغییر للحقیقة التي تكون علیھا العقود، كم�ا ذھ�ب إلی�ھ بع�ض                
  .)٥(الباحثین

                                                           

، والترم�ذي ف�ي األحك�ام       )٣٥٩٤(ب�اب ف�ي ال�صلح، رق�م         رواه أبو داود في األق�ضیة،       ) ١(
، )١٣٥٢(عن رسول اهللا، باب م�ا ذك�ر ع�ن رس�ول اهللا ف�ي ال�صلح ب�ین الن�اس، رق�م                 

ح��دیث ح��سن : وق��ال الترم��ذي). ٢٣٥٣(واب��ن ماج��ھ ف��ي األحك��ام، ب��اب ال��صلح، رق��م  
  .صحیح

/ ٩(لمغن��ي ا: ، وراج��ع أی��ًضا )٥٥٤ -٥٥٣/ ١(الم��دخل الفقھ��ي الع��ام للزرق��ا   : انظ��ر) ٢(
، وراجع كذلك كتابي التی�سیر ف�ي المع�امالت المالی�ة            )٩١/ ٥(، وكشاف القناع    )٤٨٥

  ).٢٨٢ -٢٨١(ص
التی��سیر ف��ي المع��امالت المالی��ة     : ، وأی��ًضا )٥٥٤/ ١(الم��دخل الفقھ��ي الع��ام    : انظ��ر) ٣(

  ).٢٨٢(ص
  ).٢٥٩/ ١(إعالم الموقعین ) ٤(
  ).١٥٠٥(قھ اإلسالمي صالید بین صفة األمانة والضمان في الف: انظر) ٥(
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وتعلیلھم بأن اشتراط ض�مان رأس الم�ال عل�ى الم�ضارب یقل�ب الم�ضاربة         
ن�ا؛ وإال  إلى قرض ُیجاب عنھ ب�أن ذل�ك بعی�د؛ فأحك�ام الق�رض لی�ست واردة ھ                 

  .النقلبت العاریة المضمونة قرًضا، وال قائل بھذا
كما أن الضمان ف�ي الق�رض ض�مان أص�لي ألن�ھ عق�د م�ن عق�ود ال�ضمان؛            
ولذلك تنشغل ذمتھ بھ بمجرد قبضھ، بخالف المضارب فضمانھ ھنا قائم على       
وجود التھمة، فھو لیس ضماَن عق�ٍد لترتب�ھ عل�ى عق�د أمان�ة، ول�یس ض�ماًنا                   

  .)١(ل ضماٌن عارٌض بسبب التھمة، وھو یزول ویرتفع بالبینةأصلیا، ب
  :الجحود: المطلب العاشر

نق��یض اإلق��رار، كاإلنك��ار والمعرف��ة، م��ن َجَح��َد َیْجَح��ُد   : الُجُح��ود ف��ي اللغ��ة
َجَح�ده  : یق�ال . »اإلنك�ار م�ع العل�م     : الُجُح�ود «: ق�ال الج�وھري   . َجْحًدا وُجُح�وًدا  

قل��ة :  والَجْح��ُد والُجْح��ُد بال��ضم والُجُح��ود .حقَّ��ھ وبحقِّ��ھ، یعن��ي ل��م یعت��رف ب��ھ  
﴿ َوَجَح�ُدوا ِبَھ�ا َواْس�َتْیَقَنْتَھا َأْنُف�ُسُھْم ُظْلًم�ا َوُعُل�وا             : وفي الق�رآن الك�ریم    . الخیر

﴾)٣)(٢(.  
إنك�ار الح�ق    : وال یختلف معناه الشرعي عن المعنى اللغوي؛ فالجحود ھ�و         

  .)٤(مع العلم بھ
ھ وحرم�ھ، كم�ا ھ�و واض�ح م�ن اآلی�ة          والجحود مما ذمھ الشرع ونھ�ى عن�       

السابقة، وكما ورد في حدیث المرأة المخزومیة من حدیث عائشة رض�ي اهللا             
َكاَنْت اْمَرَأٌة َمْخُزوِمیٌَّة َت�ْسَتِعیُر اْلَمَت�اَع َوَتْجَح�ُدُه َف�َأَمَر النَِّب�يُّ      «: عنھا أنھا قالت  

  .)٥(»اَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن ُتْقَطَع َیُدَھ
وأكثر ما یكون جحود األم�ین ف�ي العاری�ة؛ للح�دیث، وألن الغال�ب فیھ�ا أن               
المعی��ر ال یوثقھ��ا بالكتاب��ة ونحوھ��ا؛ حی��ث ال تك��ون العاری��ة ع��ادًة إال ل��شخص 

  .معروف لدى المعیر
  .وكذلك الودیعة

  .كما ُیتصور الجحود في المضاربة واإلجارة كذلك

                                                           

مب���دأ تغی���ر األحك���ام بتغی���ر األح���وال وم���دى ص���حة الحك���م ب���ضمان الودائ���ع      : انظ���ر) ١(
  ).١١٦ -١١٥(االستثماریة في المصارف اإلسالمیة علیھ ص

  ).١٤(آیة رقم : سورة النمل) ٢(
، ول�سان   )جح�د (م�ادة   ) ٤٥٢ -٤٥١/ ٢(تاج اللغة وصحاح العربیة للج�وھري       : انظر) ٣(

  ).جحد(مادة ) ١٠٧(، والمعجم الوسیط ص)جحد(مادة ) ١٠٦ /٣(العرب 
  ).١٣٩(معجم لغة الفقھاء ص: انظر) ٤(
رواه البخاري في الحدود، باب كراھیة الشفاعة في الح�د إذا رف�ع إل�ى ال�سلطان، رق�م          ) ٥(

، ورواه مسلم في الحدود، ب�اب قط�ع ال�سارق ال�شریف وغی�ره والنھ�ي ع�ن                   )٦٧٨٨(
وللفقھ��اء ك��الم طوی��ل ف��ي م��سألة   . ، واللف��ظ ل��ھ )١٦٨٨(م ال��شفاعة ف��ي الح��دود، رق�� 

ف��ي : وق��الوا... وج��وب القط��ع عل��ى الم��ستعیر الجاح��د؛ ألن��ھ ل��یس ب��سارق م��ن ح��رز    
الحدیث حذف، وأن إقامة ح�د ال�سرقة علیھ�ا إنم�ا ك�ان لفعلھ�ا ال�سرقة، وھ�ذا غی�ر م�ا                

 -٢٢٩/ ٤ (بدای�ة المجتھ�د   : راج�ع م�ثال   . فعلتھ من جح�ود المع�ار، فق�د فعل�ت األم�رین           
٢٣٠.(  
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 إلى ید ضمان؛ ألن یده إنما كانت ید وجحود األمین یحوِّل یَده من ید أمانة
أمان��ة؛ ألن��ھ ق��بض الم��ال ب��إذن مالك��ھ ولمنفعت��ھ الخاص��ة أو لمنفع��ة م��شتركة   
بینھم���ا، ویج���ب عل���ى األم���ین أی���ا ك���ان م���ستِعیًرا أو موَدًع���ا أو م���ضاِرًبا أو    
مستأِجًرا أن یسلِّم المال لمالكھ متى طلبھ في العاریة والودیعة، إذا كان قادًرا            

؛ ألن المطالبة بالعاری�ة إنھ�اٌء       )١(یمھا ولم یمنعھ من ذلك مانع معتبر      على تسل 
كم��ا أن . إلباح��ة االنتف��اع بھ��ا، ومنعھ��ا بع��د طلبھ��ا بمثاب��ة اإلت��الف فی��ضمن       
  .)٢(المطالبة بالودیعة عزل عن الحفظ؛ فیكون باإلمساك لھا غاصًبا مانًعا

ربة أو ویج��ب علی��ھ ت��سلیم الم��ال ك��ذلك بح��سب م��ا اتفق��ا علی��ھ ف��ي الم��ضا  
ال���شركة واإلج���ارة، أو عن���د انتھ���اء م���دتھما، أو بع���د تن���ضیض الم���ال ف���ي      
المضاربة والشركة، وحصد الزرع في إجارة األرض للزراعة ونحوه، وع�دم        

  .)٣(منعھ عن مالكھ أو جحده
فإن جحد المال وأَبى تسلیمھ لصاحبھ فقد صار غاص�ًبا، وتحول�ت ی�ده م�ن      

  .)٤(األمانة إلى الضمان

ب اطرا دي  

وا  

ح��ال ع��ن : یق��ال. تغی��ر:  م��ن َح��اَل ال��شيُء َیُح��وَل َح��ْوال، أي:الَحْیُلوَل��ة لغ��ًة
. حج�ز بینھم�ا  : وَح�اَل ال�شيُء ب�ین ال�شیئین َح�ْوال وحیلول�ةً         . العھد، أي انقل�ب   

تنقل من ح�ال إل�ى   : وتحوَّل. تحوََّل من حال إلى حال: وأحال الشيُء أو الرجلُ 
والُح��َول . الحرك��ة والتح��وُّل: والَح��ْول. تح��وَّل وتغیَّ��ر: واس��تحال ال��شيُء. ح��ال

  .)٥(الحاجز بین الشیئین: والَحَول
                                                           

، )١٦٢ -١٦١/ ٣(األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم م��ع غم��ز عی��ون الب��صائر       : راج��ع) ١(
  ).٣٧٤ -٣٧٣/ ٢(، وشرحھا درر الحكام )٨٢٥(ومجلة األحكام العدلیة مادة 

ب��دائع : وراج��ع). ١٥٨، ١٥٧(وھب��ھ الزحیل��ي ص / نظری��ة ال��ضمان لل��دكتور : انظ��ر) ٢(
، ومجم�����ع ال�����ضمانات  )٣٢٥/ ٤(الحق�����ائق ، وتبی�����ین )٢١٣ -٢١٢/ ٦(ال�����صنائع 

، والت���������اج )٣٥٣ -٣٥٢، ٣٤٠ -٣٣٩/ ٧، ٣٣٥/ ٥(، وال���������ذخیرة )٦٥، ٦٢(ص
، واألش���باه )٤٢٥/ ٣(، وال���شرح الكبی���ر م���ع حاش���یة الدس���وقي )٣١٢/ ٧(واإلكلی���ل 

/ ٧(، وتحف���ة المحت���اج )٨٣/ ٣(، وأس���نى المطال���ب )٤٦٨(والنظ���ائر لل���سیوطي ص
  ).١٨١/ ٤(اف القناع ، وكش)٣٤٢/ ٦(، واإلنصاف )١٢٤

، )١٠٩/ ٦، ٢١٦/ ٤(، وب��دائع ال��صنائع )٨٣ -٨٢/ ٩(الھدای��ة م��ع العنای��ة  : راج��ع) ٣(
/ ٧(، والبی�ان للعمران��ي  )٣٧٦ -٣٧٤/ ٧(، وم�نح الجلی��ل  )٤٩/ ٧(وش�رح الخرش��ي  

/ ٣(، وك�����شاف القن�����اع )١٧٨ -١٧٧، ١٠٠/ ٦(، وتحف�����ة المحت�����اج )٣٥٦، ٣٤٨
٤٦، ٤٢/ ٤، ٥٢٠ -٥١٩.(  

، وتحف��ة )٣٧٠ -٣٦٩/ ١٢(، والبی��ان والتح��صیل )١١٠/ ٦(ب��دائع ال��صنائع : راج��ع) ٤(
، ومطالب أولي النھ�ى     )٥٢٤،  ٥٢٣/ ٣(، وكشاف القناع    )١٠٢ -١٠٠/ ٦(المحتاج  

مخ���اطر التموی���ل بالم���ضاربة ف���ي الم���صارف    «بحث���ي : ، وراج���ع)٥٤٠، ٥٣٧/ ٣(
  ).٤٢(بمجلة صالح كامل ص» اإلسالمیة وطرق التحوط منھا

  ).حول(مادة ) ٢٠٩ -٢٠٨(المعجم الوسیط ص: انظر) ٥(
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والمراد بھا ھنا الحیلولة بین المال ومالكھ م�ن قب�ل األم�ین، باعتب�ار أنھ�ا                 
سبب من أسباب تضمینھ وتحوُّل یِده من األمانة إلى ال�ضمان؛ ألنھ�ا بالن�سبة               

ترتب علیھا من عدم انتفاعھ بمالھ الذي حی�ل  إلى المالك في حكم التلف؛ لما ی   
بینھ وبینھ، فلم ینتفع بھ االنتفاع الذي یخول�ھ ل�ھ ملُك�ھ، فك�ان مث�ل الت�الف ال                    

  .)١(ینتفع بھ
وال ش��ك أن الحیلول��ة ب��ین المال��ك ومال��ھ بغی��ر إذن من��ھ ن��وٌع م��ن التع��دي    

ألمان�ة  والظلم المنھي عنھ؛ ولذلك كانت سبًبا من أسباب الضمان وتح�وُّل ی�د ا    
  .إلى ید ضمان

والحیلولة في أكثر األحوال ال تكون إال مع سبق ید الحائل ووض�عھا عل�ى               
المال، وھذا الوضع إما أن یكون وض�ًعا بح�ق، وإم�ا أال یك�ون ح�ق، ب�ل عل�ى                    

ف�إن ك�ان بح�ق ك�أن یك�ون الحائ�ُل م�ثال م�ستعیًرا أو موَدًع�ا أو             . سبیل التع�دي  
 -وكیال ببیع أو مرتِھًنا ونحوھم من األمن�اء مضارًبا أو شریًكا أو مستأِجًرا أو  

 -على الخالف المبین سابًقا في المستعیر والمرتھن، والتفصیل في الم�ستأجر   
ثم تحوََّل ع�ن األمان�ة إل�ى الحیلول�ة ب�ین المال�ك ومال�ھ بع�د وج�وب رده إلی�ھ؛                 
فھنا تتحول یده من األمانة إلى الضمان ب�سبب الحیلول�ة، الت�ي ھ�ي ن�وع م�ن             

 وإن لم یتلف المال؛ فمجرد الحیلولة تقتضي تحول ید األمانة إل�ى ی�د          التعدي،
  .)٢(ضمان

وإن كان وضع ید الحائل ابتداًء بغیر حق، كید الغاصب والسارق، وكل ید             
؛ ألنھا ال تستند إلى والی�ة ش�رعیة أو   )٣(ترتبت علیھما؛ فھي ید ضمان ابتداءً    

  .إذن من المالك
 الغاص��ب أو ال�سارق جاھل�ًة بالغ��صب أو   وإذا كان�ت الی�د المترتب��ة عل�ى ی�د    

السرقة فھذا ال یخرجھا عن كونھا ید ضمان؛ وذلك ألن في قبضھا تفویًتا لید    
وألن ض�مان  . )٤(المالك حكًم�ا، فق�د ك�ان متمكًن�ا م�ن اس�تردادھا وزال بقب�ضھا         

الید في مقابلة فوات ید المالك، والملك باق على حالھ؛ ألنھ لم یجِر ناق�ٌل ع�ن    
لك�ن  . )٥(لفائت ھو الید والتصرف؛ فیكون الضمان في مقابلة ما ف�ات      ملكھ، وا 

 كما سبق؛ ألن�ھ إنم�ا یترت�ب عل�ى مخالف�ة المكل�ف م�ا ُكلِّ�َف            -اإلثم یسقط عنھا  

                                                           

وق���د ع���دَّ ال���سیوطي ف���ي األش���باه  ). ١٤٥(ال���ضمان ف���ي الفق���ھ اإلس���المي ص: انظ���ر) ١(
ض�مان الع�دوان ف�ي      : وراجع ك�ذلك  . الحیلولة من أسباب الضمان   ) ٣٦٢(والنظائر ص 

  ).٢٦٤(محمد أحمد سراج ص/ الفقھ اإلسالمي ألستاذنا الدكتور
ض��مان الع�دوان ف��ي  : ، وأی�ًضا )١٤٦ -١٤٥( الفق�ھ اإلس��المي ص ال�ضمان ف��ي : انظ�ر ) ٢(

  ).٢٦٤(الفقھ اإلسالمي ص
 ).٣٤٨ -٣٤٧/ ٢(أسنى المطالب : راجع) ٣(
 ).٨٨(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٤(
  ).٣١٨(ید الضمان وید األمانة بین النظریة والتطبیق في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٥(
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بھ، حیث یكون خطاُب الشارع خطاَب تكلیف، وال تكلی�َف م�ع الجھ�ل، بخ�الف           
  .)١(الضمان فإنھ یترتب على خطاب الوضـــــع وھو یتوجھ مع الجھل

فیغرم الحائل ما یتلف تحت یده من م�ال الغی�ر ال�ذي ح�ال بین�ھ وبین�ھ، أی�ا                 
  .كان سبب ھالكھ أو ضیاعھ، حتى لو ھلك بآفة سماویة، ال دخل لھ فیھا

، فللمال�ك أن    )٢(وإن كان الھالك بسبب شخص أجنبي استقر الضمان علی�ھ         
أن یرج�ع  یضمن الحائل، أو ی�ضمن األجنب�ي المتل�ف، وإذا ض�من الحائ�ل فل�ھ                 

بال��ضمان عل��ى األجنب��ي المتل��ف، وإذا ض��من األجنب��ي المتل��ف ل��م یرج��ع عل��ى 
  .الحائل

 ال یضمنون الغاصب زوائد المغصوب ومنافعھ؛ ألن�ھ         - كما سبق  -والحنفیة
لم یوجد تفویت لید المالك عن المنافع؛ ألنھا أعراض تحدث شیًئا فشیًئا عل�ى         

الغاصب لم تك�ن موج�ودة ف�ي       حسب حدوث الزمان، فالمنفعة الحادثة على ید        
  .)٣(ید المالك، فلم یوجد تفویت ید المالك عنھا، فلم یوجد الغصب

وخالفھم في ذلك الجمھور، على تفصیالت في بعض الصور عند المالكیة؛ 
  .)٤(ألنھا نماء ملكھ ومنافعھ فتكون مضمونًة مثلھ

  :تغیر صفة الحیازة: المطلب الثاني عشر
حب الی��د م��ن حی��ازة تقت��ضي األمان��ة إل��ى   والمق��صود بھ��ا تغی��ر ص��فة ص��ا 

صورة أخرى من الحیازة تقتضي الضمان، فتتحول یده م�ن ی�د أمان�ة إل�ى ی�د                  
  .ضمان

وھذا التغیر قد یكون بسبب المالك، وقد یكون بسبب الحائز، فالذي بسبب             
كأن یغیر مالُك العین سبب الحیازة الذي یقتضي األمانة إلى سبب آخر            المالك  

، ك��أن ی��دفع المال��ك م��اال إل�ى آخ��ر م��ضاربًة، فتك��ون ی��ده ی��َد  یقت�ضي الت��ضمین 
، )٥(جعلُت الم�اَل الم�دفوَع إلی�ك قرًض�ا، فیقب�ل ص�احب الی�د         : أمانة، ثم یقول لھ   

  .والقرض مضمون على صاحبھ
والتغیر الذي یكون بسبب الحائز كال�ذي س�بق بیان�ھ م�ن جح�ود الم�ستعیر                 

ح��دوا الم��ال تغی��رت ص��فاتھم   والم��وَدع والم��ضاِرب والم��ستأِجر؛ ف��إنھم إذا ج  
السابقة وص�اروا غاص�بین؛ لحی�ازتھم الم�ال حینئ�ذ بغی�ر إذن مالك�ھ؛ فتتح�ول          

  .أیدیھم من األمانة إلى الضمان

                                                           

 ).١٠٨(لفقھ اإلسالمي صالضمان في ا: انظر) ١(
 ).١٠١(، وضمان المنافع ص)٨٢(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر) ٢(
 ).١٤٥/ ٧(بدائع الصنائع : راجع) ٣(
، وأس���نى )٥٩٦ -٥٩٥، ٥٩٢/ ٣(ال���شرح ال���صغیر م���ع حاش���یة ال���صاوي    : راج���ع) ٤(

 ).٨٧/ ٤(، وكشاف القناع )٣٤٠/ ٢(المطالب 
 ).١٥٠٦(والضمان في الفقھ اإلسالمي صالید بین صفة األمانة : انظر) ٥(



 

 

 - ٩٢٣ - 

وكذلك إذا استمروا في وضع أیدیھم على المال بعد انتھاء تلك العقود ولم             
ن یسلموھا ألصحابھا، إال إذا كان ھناك عذر معتبر، أو امتنع صاحب المال م�            

  .)١(أخذه أو قصَّر في ذلك
*     *     *  

                                                           

 ).١٣٤ -١٣٣(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: راجع) ١(
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  املبحث الثاني

   حتول يد الضمان إىل يد أمانة

ال   :يشمل س حاال تتضمنها ستة م

  .رجوع األمین عن التعدي: المطلب األول
  .اإلبراء: المطلب الثاني
  .االشتراط: المطلب الثالث
  .اإلجازة: المطلب الرابع

  .الغاصبتغیر صفة ید : المطلب الخامس
  .سقوط الدین عن الراھن: المطلب السادس

  اطب اول

  روع ان ن ادي

سبق تقریر أن األمین إذا تعدَّى عل�ى م�ا بی�ده م�ن األمان�ات وتج�اوز الح�د                     
المسموح لھ بھ، بح�سب مقت�ضى العق�د أو ص�فة وض�ع الی�د تحوَّل�ت ی�ده م�ن                      

یع�ود أمیًن�ا كم�ا ك�ان قب�ل      األمانة إلى الضمان؛ فإذا رجع عن ذلك التع�دي ھ�ل        
  التعدي، أم ال یرتفع عنھ الضمان؟

یرى الحنفیة أن األمین إذا رجع عن التعدي فیما كانت منفعت�ھ عائ�دًة إل�ى                 
صاحب المال فقط من األمانات كالودیعة، ونوى عدم الع�ود إل�ى التع�دي؛ ف�إن        
 الضمان یرتفع برجوعھ عن التعدي، وتنتھي تبعتھ، وتع�ود ی�ده م�ن ال�ضمان         

إلى األمانة مرة أخرى برجوعھا عن التعدي، وعودتھا إلى الم�أذون فی�ھ م�ن         
وك���ذلك الوكی���ل ببی���ع أو إج���ارة أو اس���تئجار، والم���ضاِرب،     . )١(قب���ل المال���ك 
، والمستعیر لرھن )١( أو مفاوضة)٣(، والشریك في شركة عنان)٢(والمستبِضع

  .)٢(ولم یرھن بعد؛ فإنھم یعودون أمناء إذا رجعوا عن التعدي

                                                           

 -٦٦٩/ ٥(، والدر المختار مع حاشیة ابن عاب�دین         )٧٥(مجمع الضمانات ص  : راجع) ١(
 ).٢٩٠/ ٢(، ودرر الحكام شرح مجلة األحكام )٦٧٠

تج�ر ب�ھ، عل�ى أن یك�ون     إعطاء ش�خص آلخ�ر م�اال لی      : من اإلبضاع، وھو  : المستبِضع) ٢(
وی�سمى رأس الم�ال ب�ضاعة، والمعط�ي المب�ِضع،           . جمیع ال�ربح عائ�ًدا ل�صاحب الم�ال        

، ومعج��م )١٣ -١٢/ ٣(درر الحك��ام ش��رح مجل��ة األحك��ام : انظ��ر. واآلخ��ذ المستب��ِضع
 ).١٥(المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص

ثر في نوع م�ن أن�واع التج�ارة أو ف�ي عم�وم      ھي أن یشترك اثنان أو أك  : شركة الَعَنان ) ٣(
. التجارات، ویكون الربح بینھما على م�ا یتفق�ون علی�ھ، والوض�یعة عل�ى ق�در الم�الین              

ال�شركات ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�شیخ عل�ي        : راج�ع . وھي جائزة عند جمھ�ور الفقھ�اء      
/ ، وال��شركات ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون الوض��عي لل��دكتور   )٤٢(الخفی��ف ص

رش��اد ح��سن / ، وال��شركات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور )٣١/ ٢(العزیز الخی��اط عب��د
 ).١١٥ -١١٢(خلیل ص
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وذلك ألن أیدیھم ی�د ص�احب الم�ال تق�دیًرا، وبرج�وعھم ع�ن التع�دي كأنم�ا                
  .)٣(أعادوا المال لید صاحبھ

لكنھم قالوا إذا جحد الودیعة بعد طلبھا ونقلھا من مكانھ�ا ال�ذي كان�ت فی�ھ                
وق��ت الجح��ود، ث��م رج��ع ع��ن التع��دي والجح��ود وأق��ر بھ��ا بع��د ذل��ك، دون أن    

مًنا؛ ألن عقد الودیعة ارتفع بجحوده، وال   یحضرھا؛ فال یعود أمیًنا، ویظل ضا     
  .)٤(یعود أمیًنا إال بعقد جدید

وكذا الحكم فیما إذا جحد المضارب ماَل المضاربة، ثم أقر ب�ھ بع�د ذل�ك أن               
  .)٥(الضمان ال یرتفع؛ ألن العقد قد ارتفع بالجحود، فال یعود إال بسبب جدید

ین إال تبًع��ا الس��تیفاء أم��ا م��ا یك��ون م��ن األمان��ات ال ُیق��صد حفُظ��ھ م��ن األم�� 
المنفعة، وال تقوم ید األمین فی�ھ مق�ام ی�د المال�ك كالم�ستعیر والم�ستأجر؛ ف�ال                

  .)٦(یبرأ األمین فیھ إذا رجع عن التعدي، ویبقى ضامًنا
وذلك ألن البراءة من الضمان الذي یترتب على التعدي تحصل برد األمانة 

 ل��یس إع��ادًة حقیقی��ًة وال حقیق��ًة أو حكًم��ا لی��د ص��احبھا، ومج��رد ت��رك التع��دي 
حكمی��ًة؛ ألن ی��د الم��ستأجر والم��ستعیر وعملھم��ا إنم��ا ھ��و لنف��سھما، ول��یس      

  .)٧(للمالك
والمالكی��ة یتفق��ون م��ع الحنفی��ة ف��ي الودیع��ة؛ حی��ث ی��رون أن الم��وَدع إذا     
تعدَّى على الودیعة فانتفع بھا أو سافر بھا، ثم ردھا لموض�ع إی�داعھا س�المًة              

  .)٨(اد أمیًنافقد زال عنھ الضمان وع

                                                                                                                                        

ھي أن یشترك اثنان بالتساوي في التصرف والمال وال�ربح، ففیھ�ا            : شركة المفاوضة ) ١(
. وھي باطلة عند ال�شافعیة خالًف�ا للجمھ�ور     . تفویض ومشاركة ومساواة في كل شيء     

، وال�شركات ف�ي ال�شریعة    )٨٣ -٧٨(ھ اإلسالمي للخفیف ص   الشركات في الفق  : راجع
/ ، والشركات في الفقھ اإلسالمي لل�دكتور      )٢٦ -٢٢/ ٢(اإلسالمیة والقانون الوضعي    

» التی��سیر ف��ي المع��امالت المالی��ة   «كت��ابي : ، وأی��ًضا )١١٩ -١١٧(رش��اد خلی��ل ص 
 ).٥٥٤، ٥٥١ -٥٥٠(ص

، ودرر الحك��ام ش�رح مجل��ة  )٦٧٠ /٥(ال�در المخت��ار م�ع حاش��یة اب�ن عاب�دین     : راج�ع ) ٢(
 ).٢٩٠/ ٢(األحكام 

 ).٢٩٠/ ٢(درر الحكام شرح مجلة األحكام : راجع) ٣(
، ودرر الحك�ام ش�رح   )٦٧١ -٦٧٠/ ٥(الدر المخت�ار م�ع حاش�یة اب�ن عاب�دین       : راجع) ٤(

 ).٢٩٣ -٢٩٢/ ٢(مجلة األحكام 
 ).١١١ -١١٠/ ٦(بدائع الصنائع : راجع) ٥(
، ودرر الحك��ام ش�رح مجل��ة  )٦٧٠/ ٥(ر م�ع حاش��یة اب�ن عاب�دین    ال�در المخت��ا : راج�ع ) ٦(

ولع��ل تف��رقتھم ب��ین الم��ستعیر لی��رھن والم��ستعیر ال��ذي ی��ستعیر    ). ٢٩٣/ ٢(األحك��ام 
لینتفع بالعاریة نظروا فیھا إلى أن المستعیر ألجل الرھن أق�رب أن یك�ون ودیًع�ا؛ ألن�ھ                 

. لمرتھن؛ فتكون أش�بھ بالودیع�ة  ال ینتفع بالعین حینئذ، وإنما یمسكھا إلى أن یسلمھا ل      
 ).١٣١(الضمان في الفقھ اإلسالمي ص: انظر

 ).٢٩٣/ ٢(درر الحكام شرح مجلة األحكام : انظر) ٧(
 ).٤٢١/ ٣(الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي : راجع) ٨(
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، فاقت�ضى  )١(»النَّ�َدُم َتْوَب�ةٌ  «: واسُتدل لھم بقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم     
أن یكون ذلك رافًعا لحكم ما تق�دم، وألن الحك�م إذا ثب�ت لعل�ة وج�ب أن یرتف�ع              
بزوالھ��ا، فلم��ا ك��ان التع��دي موجًب��ا لل��ضمان وج��ب أن یك��ون زوال��ھ موجًب��ا        

  .لسقوط الضمان
ی��سقط باإلرس��ال ل��زوال موجب��ھ فیج��ب أن ی��سقط   وكم��ا أن ض��مان ال��صید  

  .ضمان الودیعة بترك التعدي لزوال موجبھ
وألن ید الموَدع كید الموِدع؛ فیجب أن یكون عود الودیعة بعد التعدي إلى             

  .حرز الموَدع كعودھا إلى حرز الموِدع في سقوط الضمان
ع��دى وألن األم��ر بال��شيء ال یقت��ضي التع��دي فی��ھ زواَل األم��ر ب��ھ، فل��و ت      

الوكیل في بیع جاریة فزنا بھا؛ لم ینعزل عن الوكالة، وجاز بیعھ بعد التع�دي          
لج��وازه م��ن قب��ل؛ فاقت��ضى أن یك��ون إح��راز الودیع��ة بع��د التع��دي كإحرازھ��ا     

 .)٢(قبلھ
أما الشافعیة فذھبوا إلى أنھ إن زال تعدیھ عن الودیعة لم یزل ضمانھ، بل               

وإن لم یلبسھ؛ القترانھ بنی�ة التع�دي؛        لو أخذ ثوًبا ودیعًة لیلبسھ ضمن       : قالوا
ف��صار كق��بض الغاص��ب؛ الرتف��اع أص��ل الودیع��ة بالخیان��ة، إال أن یردھ��ا إل��ى     
مالكھ��ا فیعی��دھا إلی��ھ فتك��ون ودیع��ة جدی��دة، بخ��الف غیرھ��ا؛ ف��إن الم��رتھن        
والوكیل إذا تعدَّى فیھما؛ فإنھ ال یلزم�ھ ردھم�ا ف�ي الح�ال ألنھم�ا ال ینف�سخان            

صارت ید كل منھما ید ضمان ب�سبب التع�دي، وال ی�زول             بمجرد التعدي، وإن    
  .)٣(عنھما الضمان بالرجوع عن التعدي

َعَلى الَی�ِد   «: واستدلوا على بقاء الضمان بقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم         
؛ حی���ث یقت���ضي أن یك���ون األداء عل���ى عموم���ھ   )٤(»َم���ا َأَخ���َذْت َحتَّ���ى ُتَؤدَِّی���ھ 

دي ت�ارة وب�الجحود أخ�رى، فلم�ا ك�ان ل�و             مستَحًقا، وألن الودیعة تضمن بالتع�     
ضمنھا بالجحود ثم اعترف لم یسقط عنھ ال�ضمان وج�ب إذا ض�منھا بالتع�دي          

  .)٥(ثم كف أن ال یسقط عنھ الضمان

                                                           

/ ١(، وأحم�د ف�ي م�سنده    )٤٢٥٢(رواه ابن ماج�ھ ف�ي الزھ�د، ب�اب ذك�ر التوب�ة، رق�م          ) ١(
، واب��ن حب���ان ف���ي  )٢٧١/ ٤(، والح��اكم ف���ي الم���ستدرك  )٤٣٣، ٤٢٣، ٤٢٢، ٣٧٦

كلھ���م م���ن ) ١٥٤/ ١٠(، والبیھق���ي ف���ي ال��سنن الكب���رى  )٣٧٩، ٣٧٧/ ٢(ص��حیحھ  
. ص�حیح اإلس�ناد ول�م یخرج�اه    : ق�ال الح�اكم  . حدیث عبداهللا بن م�سعود رض�ي اهللا عن�ھ    

م��ن ح��دیث أن��س ب��ن مال��ك   ) ٣٧٩/ ٢(، واب��ن حب��ان  )٢٧٢/ ٤(ورواه ك��ذلك الح��اكم 
 . اهللا عنھرضي

 ).٤٠٣ -٤٠٢/ ٨(الحاوي الكبیر : انظر) ٢(
وأی�ًضا  ) ١٢٤ -١٢٢/ ٧(، وتحف�ة المحت�اج      )٤٠٤،  ٤٠٢/ ٨(الحاوي الكبیر   : راجع) ٣(

)٣٣٤/ ٥.( 
  .سبق تخریجھ) ٤(
 ).٤٠٣/ ٨(الحاوي الكبیر : انظر) ٥(
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وكما أن من أخذ مال رج�ل م�ن ح�رزه بغ�صب أو س�رقة ف�ضمن ل�م ی�سقط                  
عنھ الضمان برده إلى حرزه؛ فوجب إذا ضمن الودیعة بإخراجھ�ا م�ن الح�رز               

  .)١(ال یسقط عنھ الضمان بردھا إلى الحرزأن 
وألن األصول مقررة على أن ی�د اإلن�سان تبرئ�ھ م�ن ض�ماٍن تعل�ق بذمت�ھ،                   
وضمان الودیعة قد وجب علیھ لغیره؛ فلم یسقط عنھ بكفھ؛ لما فیھ من إبراء   

 .)٢(نفسھ بنفسھ
ویتفق الحنابلة مع الشافعیة في الودیعة؛ حیث رأوا أن من لزمھ ال�ضمان             

یھ، فترك التعدي لم یبرأ م�ن ال�ضمان؛ ألن�ھ تعل�ق بذمت�ھ، فل�م یب�رأ بت�رك          بتعد
التع��دي، إال إن رد الودیع��ة ل��صاحبھا، ث��م دفعھ��ا المال��ك إلی��ھ؛ ألنھ��ا ودیع��ة        

  .)٤(وكذلك لو جحدھا، ثم أقر بھا أو ثبتت علیھ ببینة لم یزل ضمانھ. )٣(ثانیة
، ث�م رج�ع ورده   لكنھم نصوا على أن المرتھن إذا غصب الرھن م�ن الع�دل    

إلی�ھ أن ض�مانھ ی��زول؛ حی�ث تن��وب ی�د الع�دل ع��ن ی�د المال��ك، فكأن�ھ رده إل��ى        
  .مالكھ

وإن كان ال یزول ال�ضمان فیم�ا إذا تع�دى الم�رتھن بنح�و س�فر ب�الرھن أو           
اس��تعمال كل��بس دون إذن ال��راھن، وإن ع��اد م��ن س��فره وزال تعدی��ھ، إال أن      

ة رھ�ن جدی�د؛ لم�ا لبل�د ال�رھن م�ن       یرده إلى مالكھ، ثم یعیده إلیھ فیكون بمثاب     
  .)٥(أثر في بیع الرھن في حال وفاء الدین بھ

وفي الحقیقة فإن ما ذھب إلیھ الشافعیة ووافقھ�م ف�ي كثی�ر من�ھ الحنابل�ة،                
وھو رأي الحنفیة كذلك فیما یتعلق بجحود الودیعة ھو األق�رب؛ ف�إن الودیع�ة               

الف س�ائر العق�ود،     تختلف عن غیرھا؛ ألنھا عق�د یق�صد من�ھ االس�تحفاظ، بخ�             
ف��إذا س��قطت أمان��ة الم��وَدع بتعدی��ھ ال ترج��ع إلی��ھ ب��نفس العق��د، إال أن یعی��دھا  

  .لصاحبھا، ثم یودعھ إیاھا مرة أخرى، فیكون عقًدا جدیًدا یرضى فیھ أمانتھ
أم��ا غی��ر الودیع��ة فحفظھ��ا ی��أتي تبًع��ا، وال یق��صد لذات��ھ؛ وم��ن ھن��ا اختل��ف  

دیھ ارتفع عن�ھ ال�ضمان، وع�ادت ی�ده ی�د            الحكم فیھا، فإذا رجع األمین عن تع      
أمانة مرة أخرى، إال إذا جحد، كما نص علیھ الحنفیة في الم�ضارب، وغی�ُره               

فكل من أخذ م�اال لغی�ره وكان�ت ی�ده ی�د أمان�ة، فجح�ده تحول�ت ی�ده م�ن                    . مثلھ
األمانة إلى الضمان، وال یرتفع عنھ الضمان، وإن عاد فأقر ب�ھ بع�د جح�وده؛                

  .لعقد، وال یعود إال بسبب جدیدألن الجحود یرفع ا
؛ فھ�ذا   »النَّ�َدُم َتْوَب�ةٌ   «: وما اسُتدل بھ من قول النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم           

 .فیما یتعلق برفع اإلثم دون الحكم

                                                           

 ).٤٠٣/ ٨(الحاوي الكبیر : انظر) ١(
 ).٤٠٤/ ٨(الحاوي الكبیر : انظر) ٢(
 ).٢١٢/ ٢(الكافي البن قدامة : انظر) ٣(
 ).٣٥٩/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : راجع) ٤(
 ).٢٧٥/ ٣(، ومطالب أولي النھى )١١٥/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : راجع) ٥(
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واستدالل من یرى زوال الضمان عن الموَدع برجوعھ عن التعدي بأن ما            
ثم عاد وأقر بھ�ا ال  وجب لعلة زال بزوالھا یردُّه أن الموَدع إذا جحد الودیعة،     

  .یعود أمیًنا؛ فكذا لو تعدَّى، ثم رجع عن التعدي
كما أن ما أوجب الضمان من التعدي لم یُزل وإنما ُكفَّ عن استدامتھ؛ فل�م            

  .یُزل الضمان، وھو عقد یقصد للحفظ، بخالف غیره
واعتبارھم أن ید الموَدع كی�د الم�وِدع غی�ر مقب�ول؛ ألن رك�وب الم�وِدع ال                  

ان وركوب الموَدع یوجب�ھ، ول�و ت�ساوت أی�دیھما ل�سقط ال�ضمان        یوجب الضم 
  .فیھما

وكون التعدي في المأمور ال یقتضي زوال األمر كالوكیل إذا زن�ا بالجاری�ة        
  .فھذا مختلف فیھ، وسبق تقریر اختالف عقد الودیعة عن غیره

والقیاس على إرسال الصید قیاس مع الفارق، كما أن إرسال الصید یقابلھ 
  .)١(دیعة إلى مالكھا، ولیس عود األمانة إلى الموَدع بعد تعدیھرد الو

ب اطا  

  اراء

دخل في یوم الَبراء، وھو أول الشھر، وأبرأ : أبرأ فالٌن:  یقال:اإلبراء لغةً 
  .)٢(خلَّصھ منھ: شفاه، وأبرأ فالٌن فالًنا من حق لھ علیھ: اُهللا المریَض إبراًء

ف�إذا ل�م یك�ن الح�ق ف�ي        . قا لھ في ذم�ة آخ�ر       إسقاط الشخص ح   :واصطالًحا
ذمة الشخص، كحق الشفعة وحق السكنى الموصى ب�ھ؛ فترك�ھ ال یع�د إب�راًء،       

  .)٣(بل ھو إسقاط محض
 إبراء إسقاط، وإبراء استیفاء، فاألول أن یبرئ :والحنفیة یجعلونھ قسمین

ش��خٌص آخ��َر بإس��قاط تم��ام حق��ھ ال��ذي عن��ده أو ج��زء من��ھ ع��ن ذمت��ھ، وھ��و      
أم��ا الث��اني فھ��و عب��ارة ع��ن االعت��راف . ب��راء الحقیق��ي وھ��و المق��صود ھن��ااإل

ب��القبض واالس��تیفاء للح��ق الثاب��ت ل��شخص ف��ي ذم��ة آخ��ر؛ فھ��و ن��وع م��ن          
  .)٤(اإلقرار

فإذا أبرأ المالُك صاحَب الید الضامنة برئ�ت م�ن ال�ضمان وتحول�ت إل�ى ی�د                  
قط، ویب��رأ أمان��ة؛ ألن ال��ضمان وج��ب لح��ق المال��ك، َأَم��ا وق��د أس��قطھ فإن��ھ ی��س

                                                           

 ).٤٠٤/ ٨(الحاوي الكبیر : راجع) ١(
م��ادة ) ٤٦(، والمعج��م الوس��یط ص )ب��رأ(م��ادة ) ٣٣ -٣١/ ١(ل��سان الع��رب  : راج��ع) ٢(

 ).برأ(
: ، وأی��ًضا)١٣(معج��م الم��صطلحات المالی��ة واالقت��صادیة ف��ي لغ��ة الفقھ��اء ص  : انظ��ر) ٣(

 ).١٦(معجم لغة الفقھاء ص
، ومعج����م الم����صطلحات المالی����ة   )١٥٣٦(مجل����ة األحك����ام العدلی����ة، م����ادة    : انظ����ر) ٤(

 -١٥٦/ ٥(حاشیة ابن عاب�دین     : ، وراجع كذلك  )١٣(واالقتصادیة في لغة الفقھاء ص    
١٥٧.( 
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ص��احب الی��د، س��واء أكان��ت ض��امنًة بح��سب األص��ل، أم كان��ت أمین��ًة وض��منت   
  .بسبب من أسباب الضمان كالتعدي

وفي ھذا یذكر الحنابلة أن المالك لو أبرأ الموَدع من الضمان بتعدیھ عل�ى              
الودیع���ة فإن���ھ یب���رأ؛ ألن���ھ ص���ار مم���سَكھا ب���إذن ربھ���ا، وزال حك���م التع���دي     

  .)١(بالبراءة
ره الشافعیة كذلك حینما قرروا أن الودیعة إذا صارت مضمونًة         وھو ما قر  

بانتفاٍع أو غی�ره، فأح�دث ل�ھ المال�ُك اس�تئماًنا أو إب�راًء أو إی�داًعا أو إذًن�ا ف�ي                   
حفظھ���ا؛ فإن���ھ یب���رأ؛ ألن اإلی���داع ال یج���امع ال���ضمان؛ لتأص���ل األمان���ة فی���ھ،   

وًرا، ف�إذا أح�دث ل�ھ    فبالخیانة فیھا صارت غیَر ودیعة؛ ومن َث�مَّ لزم�ھ ردُّھ�ا ف�         
المالُك ما ذكر صار ذلك استیداًعا جدیًدا، ویلزمھ ارتفاُع حكم األول وما ترتب 

  .)٢(علیھ من الضمان
لكن الفقھاء اختلفوا في صحة إبراء الغاصب، فذھب الحنفیة عدا زفر إلى          
أنھ لو أبرأه المالك عن ضمان العین وھي قائمة في یده ص�ح اإلب�راء وس�قط                 

  . وصار أمیًناعنھ الضمان
ألن الع���ین ص���ارت م���ضمونًة ب���نفس الغ���صب، والغ���صب س���بب وج���وب      
الضمان؛ فكان اإلبراء عن الضمان بع�د وج�ود س�بب وجوب�ھ إب�راًء ص�حیًحا،                 
ك�العفو ع��ن الق�صاص بع��د الج�رح قب��ل الم�وت، وإب��راء الم�شتري الب��ائع ع��ن      

  .العیب، وكما لو أبرأه بعد تقرر الضمان علیھ بالھالك
 یصح؛ ألن اإلب�راء إس�قاط، واألعی�ان لی�ست مح�ال لإلس�قاط؛           ال: وقال زفر 

ألنھ��ا ال ت��سقط حقیق��ًة، وال ی��سقط مل��ُك المال��ك عنھ��ا؛ فتبق��ى م��ضمونًة كم��ا       
  .)٣(كانت

والشافعیة یتفق�ون م�ع زف�ر؛ حی�ث ذھب�وا إل�ى أن�ھ إذا غ�صب ش�خص م�ن               
الغاصب ما غصبھ، فأبرأ المالُك الغاصَب األوَل عن ضمان المغ�صوب الت�الف             

ح اإلبراء؛ ألنھ مطالب بقیمتھ فھو كدین علیھ، وإن ملَّكھ العیَن المغصوبَة             ص
  .)٤(برئ وانقلب الضمان على الثاني لألول

أما إذا أبرأ المالُك الغاصَب عن ض�مان الغ�صب، والمغ�صوُب ب�اٍق ف�ي ی�ده         
 أنھ ال یبرأ؛ ألن الغصب باٍق ال یرتفع باإلبراء،  - كما یقول الرافعي   -فالصحیح

 المرتفع بھ على القول ب�صحة اإلب�راء حكم�ھ م�ن ال�ضمان فق�ط، س�واء              وإنما

                                                           

 ).١٧٦/ ٤( القناع كشاف: انظر) ١(
 ).٨١/ ٣(الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیتمي : انظر) ٢(
العنای��ة : ، وراج��ع أی��ًضا )١٥٢/ ٧(، وب��دائع ال��صنائع  )١٠٧/ ١١(المب��سوط : انظ��ر) ٣(

، ودرر الحكام شرح مجلة     )٦٣٢/ ٥(، وحاشیة ابن عابدین     )٣٢٢/ ٩(شرح الھدایة   
  ).٥٣٦/ ٢(األحكام 

 ).٣٦٢/ ٢(المطالب أسنى : انظر) ٤(
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أقلن��ا ب��صحة اإلب��راء أم ال؛ ف��تمحض اإلب��راء فی��ھ إل��ى أن��ھ أب��رأ عم��ا ل��م یج��ب  
  .)١(ووجد سبب وجوبھ

والحق أن اإلب�راء ُی�سقط ال�ضمان؛ ألن الواج�ب للمال�ك ب�سبب الغ�صب ردُّ           
 وذل��ك قاب��ل لإلس��قاط فی��سقط  الع��ین عن��د قیامھ��ا، أو ردُّ قیمتھ��ا عن��د ھالكھ��ا،  

  .)٢(بإسقاطھ، وإذا سقط الضمان بقیت العیُن أمانًة في یده كالودیعة
أبرأت�ك  : واإلبراء قد یكون ص�ریًحا، وق�د یك�ون دالل�ًة، فال�صحیح أن یق�ول          

ع��ن ال��ضمان، أو أس��قطتھ عن��ك، أو وھبت��ھ ل��ك، وم��ا أش��بھ ذل��ك؛ فیب��رأ ع��ن     
س�قاط، والمح�ل قاب�ل لل�سقوط     الضمان؛ ألنھ أسقط حق نفسھ وھو من أھل اإل    

فھ��و أن یخت��ار المال��ُك ) ال��داللي(وأم��ا ال��ذي یج��ري مج��رى ال��صحیح . فی��سقط
تضمیَن أحد الغاصبین فیبرأ اآلخر؛ ألن اختیاَر ت�ضمیِن أح�دھما إب�راٌء لآلخ�ر                

  .)٣(داللة

  اطب اث

  اراط

س��بق الك��الم ع��ن اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین، وانتھی��ُت إل��ى ج��وازه،       
وذك���رُت أن���ھ ق���وٌل مخ���رٌَّج عن���د المالكی���ة وروای���ة عن���د الحنابل���ة، واخت���اره     

نزی�ھ حم�اد، وذك�رُت      / الشوكاني، وبعض المعاصرین، وعلى رأس�ھم ال�دكتور       
ل��ھ ثمانی��ة أوج��ھ، وھ��ذا خالًف��ا للجمھ��ور ال��ذین منع��وا من��ھ واعتب��روه ش��رًطا   

  .منافًیا لمقتضى العقد والغًیا
 حیث صرَّح الحنفیة ال�ذین ی�رون أن ی�د     وقول الجمھور ھنا كقولھم ھناك؛    

المرتھن ید ضمان أنھ لو شرط في الرھن أن یكون أمان�ة ج�از ال�رھن وبط�ل                  
  .)٤(الشرط

وكذا المالكیة فیما إذا شرط المستعیر أن ال ض�مان علی�ھ فیم�ا ُیغ�اب علی�ھ            
وكذلك فیما لو شرط الُصنَّاع أن ال ض�مان         . )٥(أن الشرط باطل وعلیھ الضمان    

یھ��ا ُیغ��اب علی��ھ أن ال��شرَط من��اٍف لمقت��ضى العق��د فیبط��ل، ب��ل وُیف��ِسد عل��یھم ف
  .)٧(ونحوه في المرتھن. )٦(العقَد، إال أن یسقط الشرط

                                                           

 ).٨٢ -٨١/ ٣(الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیتمي : انظر) ١(
الفتاوى الھندیة لمجموعة م�ن فقھ�اء الحنفی�ة         : ، وأیًضا )١٠٧/ ١١(المبسوط  : انظر) ٢(

 ).١٣٧/ ٥(برئاسة نظام الدین البلخي 
 ).١٥١/ ٧(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
 ).٤٧٩/ ٦(، وحاشیة ابن عابدین )٩٣(مجمع الضمانات ص: انظر) ٤(
 ).١١٨/ ٥(الذخیرة : ، وأیًضا)٢٩٩/ ٧(التاج واإلكلیل : انظر) ٥(
ال�ذخیرة  : ، وراج�ع أی�ًضا    )٢٠٠/ ٢(حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني       : انظر) ٦(

)١١٨/ ٥.( 
 ).١١٨/ ٥(الذخیرة : راجع) ٧(
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وھ�ي  (ونص علیھ الشافعیة أیًضا فیما لو شرط عدم ال�ضمان ف�ي العاری�ة           
یلغ��و ال��شرط  : وقی��ل. ، واعتب��روه ش��رًطا مف��سًدا للعاری��ة   )م��ضمونة عن��دھم 

  .)١(فقط
ابل��ة فیم��ا ق��رروه م��ن أن ك��ل عق��د اقت��ضى ال��ضمان ل��م یغی��ره        وك��ذا الحن

وھي م�ضمونة عن�دھم   (، وكذا قالوا في اشتراط عدم ضمان العاریة      )٢(الشرط
أن ال��شرط یلغ��و، كإلغ��اء ش��رط ض��مان األمان��ة كالودیع��ة، وألن      ) كال��شافعیة

مقتضى العقد في العاریة الضمان، وفي األمانة عدمھ، فإذا ُشِرَط خالُف�ھ ف�سد    
  .)٣(نافاتھ مقتضى العقدلم

 في بطالن اشتراط ال�ضمان عل�ى        - كما ذكرت  -وھذا كلھ یتفق مع مذاھبھم    
  .األمین

) وھ��ي م��ضمونة عن��د الحنابل��ة (وذھ��ب أحم��د ف��ي روای��ة إل��ى أن العاری��ة   
. »المسلمون عند ش�روطھم   «: ینتفي ضمانھا بالشرط؛ فقد ذكر لھ ذلك، فقال       

  .)٤(فدل على نفي الضمان بشرطھ
 أبو حفص العكبري، وشیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة؛ ألن�ھ ل�و أذن ف�ي                  واختاره

وھ�و ق�ول قت�ادة    . )٥(إتالفھا ل�م یج�ب ض�مانھا؛ فك�ذلك إذا أس�قط عن�ھ ض�مانھا         
  .)٧(، وقول أشھب من المالكیة)٦(والعنبري

وُی��ستدل لھ��ذا الق��ول بم��ا س��بق ف��ي اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین؛ فمن��اط  
ا َقِب��َل ص��احُب الم��ال نف��َي ال��ضمان ع��ن   تحلی��ل األم��وال ھ��و التراض��ي، فطالم�� 

  .الضامن كان ذلك صحیًحا
األصل في الشروط العقدیة الجواز والصحة إال «وھذا أحد تطبیقات قاعدة  
، ول�یس َثمَّ�َة م�ا ینھ�ى ع�ن نف�ي ال�ضمان ع�ن              »ما أبطلھ الشرع أو نھى عنھ     

  .الضامن
ود كم��ا أن ذل��ك ال ین��اقض مقت��ضى العق��د، كم��ا قی��ل؛ فال��ضمان ل��یس مق��ص 

العقد في مثل عقود الرھن عن�د الحنفی�ة، واإلع�ارة عن�د ال�شافعیة والحنابل�ة،            
إن اش��تراط نفِی��ھ : واإلج��ارة عن��د م��ن ی��ضمنون األجی��ر الم��شترك، حت��ى یق��ال 

  .یناقض مقتضى العقد

                                                           

/ ٣(حاش��یة الجم��ل علی��ھ أی��ًضا ، و)١٠١/ ٣(حاش��یة البجیرم��ي عل��ى الم��نھج : انظ��ر) ١(
٤٥٩.( 

 ).١٤٢/ ٢(، والروض المربع )٣٤٢/ ٧(المغني : انظر) ٢(
 ).١٤٢/ ٢(، والروض المربع )٢٩٣/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : انظر) ٣(
وھ�ذا م�ا عن�اه أب�و        ). ١٠/ ٥(، والمبدع في شرح المقن�ع       )١١٣/ ٦(اإلنصاف  : انظر) ٤(

 .أومأ إلیھ أحمد): ٣٤٢/ ٧(صاحب المغني الخطاب الكلوذاني بقولھ فیما نقلھ 
 ).١٠/ ٥(، والمبدع في شرح المقنع )٣٤٢/ ٧(المغني : انظر) ٥(
 ).٣٤٢/ ٧(المغني : انظر) ٦(
 ).١١٨/ ٥(الذخیرة : راجع) ٧(
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وقد سبق تقریر أن الشارع قد فوَّض العاقدین في تحدید مقتضیات العق�ود   
یصادم نصا شرعیا أو ین�اقض أص�ال        وشروطھا ضمن نطاق حقوقھما فیما ال       

وال منافاة في اشتراط ال�ضمان أو نفی�ھ     . من أصول الشریعة وقواعدھا الكلیة    
  .)١(لمقتضیات العقود

وألن��ھ ك��ان ق��ادًرا عل��ى ع��دم الت��زام العق��د م��ع ال��ضمان، وإنم��ا رض��ي ب��ھ      
  .)٢(وبالمسمى فیھ لسقوط الضمان عنھ

 مع مبدأ حریة العقود والشروط      وفي الحقیقة إن ھذا القول ھو الذي یتفق       
التي یأخذ بھا الحنابلة، ویتوسع فیھا بشكل كبیر ابن تیمیة وابن الق�یم، وھ�و    

  .)٣(الحق الذي تنصره األدلة ویتفق مع مقاصد الشریعة في المعامالت المالیة

راب اطا  

  ازة

ِب�َل وَنَف�َذ،    ج�از الق�وُل، أي قُ     :  تعني القبول والنف�اذ، یق�ال      :اإلجازة في اللغة  
س��ار فی��ھ وقطع��ھ، : نف��ذ وم��ضى عل��ى ال��صحة، وج��از الموض��عَ : وج��از العق��ُد

أي جعل��ھ ج��ائًزا، وأج��از العق��َد یعن��ي   : وأج��از ال��شيَء. وتع��دَّاه وخلَّف��ھ وراَءه
  .)٤(أجاز لفالن ما صنع، بمعنى أنفذ صنیعھ: أمضاه وأنفذه، ویقال

 حی�ث یطلقونھ�ا عل�ى    وال یختلف معناھا عند الفقھاء ع�ن معناھ�ا اللغ�وي؛         
اإلذن والترخیص، وعل�ى جع�ل الت�صرف ص�حیًحا ناف�ًذا، وعل�ى اإلم�ضاء ف�ي                  

  .)٥(العقود ونحوھا
َأِذَن : العلم واإلباح�ة والت�رخیص، یق�ال      : وقریب منھا اإلذن؛ فھو في اللغة     

: وَأِذَن لھ علیھ  . طلب منھ اإلذن  : واستأذنھ. أباحھ لھ : لھ في الشيء ِإْذًنا، أي    
ویطلق عند الفقھاء على فك الحجر وإطالق التصرف لم�ن     .  اِإلْذن أخذ لھ منھ  

كان ممنوًعا من�ھ ش�رًعا، كم�ا یطل�ق عل�ى اإلع�الم بإج�ازة ال�شيء والرخ�صة                    
  .)٦(فیھ

                                                           

بالمطل��ب التاس��ع  ) ج��واز اش��تراط ال��ضمان عل��ى األم��ین    (راج��ع أدل��ة الق��ول الث��اني    ) ١(
 .بالمبحث األول

عب���دالرحمن العای���د / عق���د المقاول���ة لل���دكتور : ، وأی���ًضا)١١٨/ ٥(ة ال���ذخیر: راج���ع) ٢(
 ).٢٤٦(ص

التی���سیر ف���ي «راج��ع ب���سًطا للك���الم عل���ى مب���دأ حری���ة العق��ود وال���شروط ف���ي كت���ابي   ) ٣(
 ).٢٩٦ -٢٨١(ص» المعامالت المالیة

 -١٤٦(، والمعج��م الوس��یط ص)ج��وز(م��ادة ) ٣٣٠ -٣٢٦/ ٥(ل��سان الع��رب : راج��ع) ٤(
 ).جاز(مادة ) ١٤٧

 ).٢١(معجم لغة الفقھاء ص: انظر) ٥(
) ١٢ -١١(، والمعج��م الوس��یط ص )أذن(م��ادة ) ١٤ -٩/ ١٣(ل��سان الع��رب  : راج��ع) ٦(

، ومعج�م الم�صطلحات المالی�ة واالقت�صادیة         )٣٢(، ومعجم لغة الفقھاء ص    )أذن(مادة  
 ).٣٨(في لغة الفقھاء ص
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فھو في معنى اإلجازة، وإن كان أغلب استعمال الفقھاء ل�إلذن فیم�ا یك�ون         
اإلج��ازة : وم��ن ذل��ك ق��ول الفقھ��اء. قب��ل الت��صرف، واإلج��ازة فیم��ا یك��ون بع��ده

  .)١(الالحقة كالوكالة السابقة
وإجازة صاحب الم�ال للغاص�ب أو ال�سارق وم�ن ف�ي معناھم�ا إذا لحقتھم�ا            

  .)٢(وكانت العین المغصوبة قائمًة؛ فإنھا تنقلب باإلجازة أمانة
لو َغَصَب فأجاز المالُك قبَضھ َبِرَئ، وكذا لو أوَدَع : وفي ھذا یقول الحنفیة

 َبِرَئ المعتدي عن ال�ضمان باإلج�ازة؛ إذ اإلذُن انتھ�اًء            ماَل غیره فأجاز المالكُ   
أم��ا ل��و كان��ت  . )٣(ك��األمِر ابت��داًء، واإلج��ازة كم��ا تلح��ق األق��وال تلح��ق األفع��ال   

اإلجازة بعد إتالف العین المغصوبة فتكون مضمونًة بكل حال، س�واء أجازھ�ا             
  .)٤(المالك أو ال؛ ألن اإلجازة ال تلحق اإلتالف

رھا سبًبا لتحول ید الضمان إلى ید أمانة ال تنفك غالًبا عن      واإلجازة باعتبا 
االقتران بما یغیِّر صفة ید الغاصب، بأن یجع�ل المال�ُك المغ�صوَب ودیع�ًة ل�دى         
الغاص��ب، أو عاری��ًة، أو رھًن��ا، أو رأَس م��ال ف��ي م��ضاربة، أو م��وكَّال فی��ھ،       

دیث وس�یأتي الح�   . ونحو ذلك؛ لیخرج من صفة الغصب التي تقت�رن بال�ضمان          
  .عن تغیر صفة ید الغاصب في المطلب التالي

  اطب اس

  ر  د اب

َغَصَبھ ماَلھ وَغَصَب منھ : یقال.  أخذ الشيء قھًرا وظلًما:الغصب في اللغة
وَغ��َصَب فالًن��ا عل��ى   . زن��ا بھ��ا كرًھ��ا  : ماَل��ھ َیغ��ِصُبھ َغ��ْصًبا، وَغ��َصَب الم��رأةَ   

  .)٥(َغَصَبھ: شيَءواغتصب ال. قھره، فھو غاصب: الشيء
إزال�ة ی�د المال�ك ع�ن        «أن�ھ   :  عرَّفھ الحنفی�ة بع�دة تعریف�ات، منھ�ا         :وشرًعا

الفع�ل  : ، وقی�ل »مالھ المتقوِّم على سبیل المج�اھرة والمغالب�ة بفع�ل ف�ي الم�ال          
أخذ مال متقوِّم محترم بغی�ر إذن المال�ك عل�ى      «وأنھ  . )٦(في المال لیس بشرط   

                                                           

، ومجلة األحك�ام العدلی�ة      )١٦٠/ ٦(، والبحر الرائق    )١٧٧/ ٤(بدائع الصنائع   : انظر) ١(
 ).١٤٥٣(مادة ) ٥٠٠/ ٣(مع شرحھا درر الحكام 

 ).٤٦١(شرح القواعد الفقھیة ص: انظر) ٢(
/ ٢(درر الحك��ام ش��رح مجل��ة األحك��ام   : ، وأی��ًضا)١٤٢(مجم��ع ال��ضمانات ص : انظ��ر) ٣(

 - كم�ا ھ�و معل�وم      -ولم أجد من تع�رض لھ�ذه الم�سألة م�ن غی�ر الحنفی�ة، وھ�م                ). ٥٣٦
 .رض لمسألة اإلجازة والكالم عن العقد أو التصرف الموقوفأكثر من تع

 ).٤٦٢(، وشرح القواعد الفقھیة ص)١٤٢(مجمع الضمانات ص: انظر) ٤(
) ٦٥٤ -٦٥٣(، والمعج�م الوس�یط ص     )غ�صب (م�ادة   ) ٦٤٨/ ١(ل�سان الع�رب     : انظر) ٥(

 ).غصب(مادة 
 ).١٤٣/ ٧(بدائع الصنائع : انظر) ٦(
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زال�ة الی�د المحق�ة بإثب�ات الی�د المبطل�ة ف�ي              إ«: وقی�ل . )١(»وجھ یزیل یده عنھ   
  .)٢(»مال متقوِّم محترم قابل للنقل بغیر إذن مالكھ

  .)٣(»أخذ ماٍل قھًرا تعدًیا بال حرابة«وعرَّفھ المالكیة بأنھ 
وقری�ب م�نھم   . )٤(»االستیالء على حق الغی�ر ع�دواًنا    «ھو  : وقال الشافعیة 

وزاد . )٥(» الغیر قھًرا بغی�ر ح�ق      االستیالء على مال  «تعریف الحنابلة لھ بأنھ     
استیالء غیر حرب�ي عرًف�ا عل�ى ح�ق غی�ره م�ن م�ال أو اخت�صاص               «: بعضھم

  .)٦(»قھًرا بغیر حق
وجمیع تلك التعریفات یدور حول االستیالء عل�ى م�ال الغی�ر أو حق�ھ قھ�ًرا              

  .وعدواًنا بغیر حق، وإزالة یده المحقة ووضع ید الغاصب المبطلة مكانھا
ع إل��ى اخ��تالف الفقھ��اء ف��ي بع��ض م��سائلھ مم��ا ل��یس ھ��ذا   واختالفھ��ا راج��

  .)٧(مجال بسطھ
: ، ق�ال اهللا ع�ز وج�ل       )٨(والغصب محرَّم بنص الكتاب والسنة وإجماع األمة      

، وص�ح ع�ن النب�ي    )٩(﴿ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن�وا َل�ا َت�ْأُكُلوا َأْم�َواَلُكْم َبْی�َنُكْم ِباْلَباِط�ِل ﴾           
َمِن اْقَتَطَع ِشْبًرا ِمَن اَألْرِض ُظْلًم�ا َطوََّق�ُھ اللَّ�ُھ    «: الصلى اهللا علیھ وسلم أنھ ق    

  .)١٠(»ِإیَّاُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضیَن
 بل واألیدي المترتبة  - كما سبق تقریره   -ولذلك كانت ید الغاصب ید ضمان     

  .على یده أیًضا
ل���ھ لك���ن ھ���ل إذا تغی���رت ص���فة ی���د الغاص���ب عل���ى المغ���صوب، ك���أن یجع    

عن�د الق�ائلین ب�أن ی�د     (ودیعًة عند غاصبھ، أو عاری�ًة  ) المالك(المغصوب منھ   
عل��ى ق��ول (، أو م��ستأَجًرا ل��ھ، أو رھًن��ا عن��ده ب��دین م��ثال )الم��ستعیر ی��د أمان��ة

                                                           

 ).٣٣٨/ ١(، والجوھرة النیرة للعبادي )٣١٦/ ٩(یة الھدایة مع العنا: انظر) ١(
 -١٧٧/ ٦(، والدر المخت�ار م�ع حاش�یة اب�ن عاب�دین      )٢٢٢/ ٥(تبیین الحقائق   : انظر) ٢(

١٧٩.( 
 ).٢٧٤/ ٥(، ومواھب الجلیل )٣٠٧/ ٧(التاج واإلكلیل : انظر) ٣(
 ).٣٣٤/ ٣(، ومغني المحتاج )٣٣٦/ ٢(أسنى المطالب : انظر) ٤(
 ).١٢١/ ٦(اإلنصاف : انظر) ٥(
غی�ر  «: دون قول�ھ  ) ١٤٤/ ٢(، وأیًضا الروض المربع     )٧٦/ ٤(كشاف القناع   : انظر) ٦(

 .»حربي
ضمان العدوان ف�ي الفق�ھ اإلس�المي    : راجع في الموازنة بین تعریفات الفقھاء للغصب ) ٧(

 ).١٠٦ -١٠٢(، وضمان المنافع ص)٢٠٨ -١٩٦(ص
 ).٣٦٠/ ٧(المغني : راجع) ٨(
 ).٢٩(آیة رقم : لنساءسورة ا) ٩(
، وم�سلم  )٣١٩٨(رواه البخاري في بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضین، رقم         ) ١٠(

م�ن ح�دیث    ) ١٦١٠(في الم�ساقاة، ب�اب تح�ریم الظل�م وغ�صب األرض وغیرھ�ا، رق�م                 
وھو مروي ع�ن جماع�ة غی�ره م�ن ال�صحابة، م�نھم       . سعید بن زید بن عمرو بن نفیل  

 .أبو ھریرة وعائشة
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 -، أو َجَعَلھ رأَس مال ف�ي م�ضاربة  )الجمھور الذي یعتبر ید المرتھن ید أمانة     
  أمانة؟ھل تتحول ید الغاصب ھنا من ید ضمان إلى ید 

األصل أن الضمان یرتفع عن الغاصب متى زالت یده العادیة المبطل�ة ع�ن               
  .)١(المغصوب، وعادت إلیھ ید مالكھ

لكن نص الحنفیة على أن المغ�صوب من�ھ ل�و أجَّ�ر المغ�صوب للغاص�ب أن         
  .)٢(یده تتحول إلى ید أمانة، ویبرأ من الضمان

مغصوب أنھ ال یب�رأ؛  أودعتك ال: لكنھم صرحوا بأن المالك لو قال للغاصب   
أما إذا َحَمَل الغاصُب المغصوَب إل�ى مالك�ھ لی�رده إلی�ھ،     . )٣(إذ لم یوجد اإلبراء  

فأبى المالُك أخَذه وترَكھ بی�د غاص�بھ؛ ف�إن ی�د الغاص�ب حینئ�ذ تتح�ول إل�ى ی�د                    
  .)٤(أمانة

إن المغ�صوب من�ھ إذا رھ�ن المغ�صوَب عن�د غاص�بھ س�قط                : وقال المالكیة 
  .)٦(ومثلھ إذا أودعھ إیاه. )٥(ه إلى األمانةعنھ ضمانھ وتحولت ید

وذك��ر ال��شافعیة أن المغ��صوب من��ھ ل��و أودع المغ��صوَب غاص��َب الغاص��ب   
  .)٧(برئ الغاصُب األوُل من الضمان

  .ولذلك فلو أودَعھ الغاصَب األوَل برئ من باب أولى
ثم وجدُت لھم تصریًحا ب�أن الغاص�ب یب�رأ م�ن ال�ضمان بإیداع�ھ، وتتح�ول                  

أو وكَّ�ل الغاص�َب   . )٨(ألمانة، وكذا ل�و ك�ان م�ستعیًرا وغ�صب العاری�ة     یده إلى ا  
في بیع المغصوب؛ فإنھ یبرأ ببیعھ وإن لم یخرج من یده، حت�ى ل�و تل�ف قب�ل                

  .)٩(قبض المشتري لم یضمنھ؛ النقطاع حكم ید الغاصب وقوة ید الوكیل
 من�ھ  لكنھم استثنوا المضاربة، معللین بأنھا وإن كانت عق�َد أمان�ٍة الغ�رضُ       

الربح، وھو ال ینافي الضمان، فإنھ لو تعدَّى في مال المضاربة صار ض�امًنا،             
م��ع بق��اء الم��ضاربة بحالھ��ا، بخ��الف اإلی��داع فإن��ھ یرتف��ع بتع��دي الم��وَدع ف��ي   

  .)١٠(الودیعة
وكذلك لو رھنھ عند الغاصب ال یبرأ من ضمانھ، إال بت�سلیمھ إل�ى المال�ك؛        

كما أن ال�رھن    . ، وھذا لیس أداءً   )١١(»َحتَّى ُتَؤدَِّیھ َعَلى الَیِد َما َأَخَذْت     «لحدیث  

                                                           

 ).١٥٠/ ٧(بدائع الصنائع : رانظ) ١(
 ).١٤٢(، ومجمع الضمانات ص)١٥٠/ ٧(بدائع الصنائع : راجع) ٢(
 ).١٤٢(مجمع الضمانات ص: انظر) ٣(
 ).١٤٣، ١٤٢(مجمع الضمانات ص: انظر) ٤(
 ).٥/ ٥(مواھب الجلیل : انظر) ٥(
 ).١١٢/ ٧(الذخیرة : راجع) ٦(
 ).٣٦٣/ ٢(أسنى المطالب : راجع) ٧(
 ).٨٥/ ٣(لغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة للشیخ زكریا األنصاري ا: راجع) ٨(
 ).٣٣٤/ ٥(حاشیة الشرنواني على تحفة المحتاج : راجع) ٩(
 ).٨٥/ ٣(الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة للشیخ زكریا األنصاري : راجع) ١٠(
  .سبق تخریجھ) ١١(
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 مت��ى تع��دَّى فیھ��ا خرج��ت ع��ن أن تك��ون    - كم��ا س��بق -یخ��الف الودیع��ة؛ ألن��ھ 
  .)١(ودیعة، بخالف الرھن

وق��د اس��توعب الحنابل��ة جمی��ع الح��االت ف��ذھبوا إل��ى أن المال��ك ل��و أع��ار        
 فإنھ یب�رأ م�ن   المغصوب منھ للغاصب، أو رھنھ إیاه، أو أودعھ، أو أجَّره لھ؛    

ض��مان الغ��صب، م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار أن��ھ ف��ي العاری��ة یب��رأ م��ن ض��مان         
  .)٢(الغصب، ویدخل في ضمان العاریة حسب مذھبھم في تضمین المستعیر

وك��ذا ل��و جع��ل المغ��صوب رأَس م��ال ف��ي م��ضاربة للغاص��ب، م��ع علمھم��ا    
ق��دره؛ ألن��ھ م��ال ی��صح بیع��ھ م��ن غاص��بھ، وق��ادر عل��ى أخ��ذه من��ھ، فأش��بھ          

ودیعة، ویزول الضمان بمجرد عق�د الم�ضاربة؛ ألن�ھ ص�ار مم�سًكا ل�ھ ب�إذن                  ال
  .)٣(ربھ، ال یختص بنفعھ، ولم یتعد فیھ، أشبھ ما لو قبضھ مالكھ ثم أقبضھ لھ

وما ذھب إلیھ الحنابلة ھو اَألْوَلى؛ ألن صفة ید الغاصب قد تغیرت؛ فیتغیر 
رك المال مع من ھو بیده بصفة الحكم تبًعا لھا، وطالما ُوِجَدْت إرادُة المالك بت    

معینة؛ فإنھ یتعین ترتب آثار تلك اإلرادة بحسب الصفة التي ارتضاھا المالك، 
  .دون تفرقة بین صفة وأخرى، ویعتبر ھذا التغیر في صفة الید أداًء حكمیا

  اطب ادس

  وط ادن ن اران

ال��راھُن بإعط��اء  ُش��ِرَع ال��رھُن توثیًق��ا للحق��وق وض��ماًنا لھ��ا، حی��ث یق��وم     
للم���رتھن توثیًق���ا لم���ا علی���ھ م���ن دی���ون، ویك���ون ) الع���ین المرھون���ة(ال���رھن 

للمرتھن حقُّ حبسھ إلى أن یستوفي الدیَن المرھوَن ب�ھ، بحی�ث یمك�ن ل�ھ ف�ي           
حال ع�دم س�داد ال�راھن لل�دین أن ی�ستوفي حق�ھ م�ن الع�ین المرھون�ة أو م�ن                       

  .ثمنھا
 -التوثیقات أو ال�ضمانات   فھو من طرق التوثیق، وھو معدود ضمن عقود         

 عن��د تق�سیمھم للعق��ود بح��سب الغای��ة  -كم�ا یطل��ق علیھ��ا الفقھ�اء المعاص��رون  
  .)٤(منھا

ح�بس  «وعلى ذلك جاءت تعریفات الفقھاء ل�ھ؛ حی�ث عرَّف�ھ الحنفی�ة بأن�ھ                
ب�ذل  «وعرَّفھ المالكیة بأن�ھ     . )٥(»شيء مالي بحق یمكن استیفاؤه منھ كالدین      

ول�و اش�ترط    ) كرھن الثم�رة قب�ل ب�دو ص�الحھا        (ا  من لھ البیع ما یباع أو غررً      
جعل عین مال وثیقًة بدین «الرھن : وقال الشافعیة. )٦(»في العقد وثیقًة بحق  

                                                           

 ).٧٩/ ٧(البیان للعمراني : راجع) ١(
 ).٣١٦/ ٢( منتھى اإلرادات شرح: راجع) ٢(
 ).٥١٢/ ٣(، وكشاف القناع )٢١٩/ ٢(شرح منتھى اإلرادات : انظر) ٣(
  .، ومراجعھ)٧٠ -٦٧(ص» التیسیر في المعامالت المالیة«كتابي : راجع) ٤(
  ).٤٧٨ -٤٧٧/ ٦(، والدر المختار )١٣٥/ ١٠(الھدایة مع فتح القدیر : انظر) ٥(
  ).٢٣٦/ ٥(، وشرح الخرشي )٥٣٨/ ٦(التاج واإلكلیل : انظر) ٦(
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الم�ال ال�ذي یجع�ل    «وعرَّفھ الحنابل�ة بأن�ھ   . )١(»ُیستوَفى منھا عند تعذر وفائھ 
  .)٢(»وثیقًة بالدین لُیستوَفى من ثمنھ إن تعذر استیفاؤه ممن ھو علیھ

ا تدور حول كون الرھن وثیق�ًة ب�دین ل�یمكن اس�تیفاؤه منھ�ا إن تع�ذر            وكلھ
  .الوفاء بھ ممن ھو علیھ

س��بق بی��ان أن ی��د الم��رتھن عل��ى الع��ین المرھون��ة ی��ُد ض��مان عن��د         وق��د 
  .الحنفیة، خالًفا للجمھور الذین اعتبروھا یَد أمانة

ل�ى  ولذلك فإنھ إذا سقط الدین عن الراھن بنحو إب�راء أو ھب�ة أو حوال�ة ع           
؛ حیث  )٣(مليء غیر مماطل؛ فإنھ یحق لھ أن یسترد رھنھ لزوال سبب حبسھ           

ل��م یع��د ح��ق الم��رتھن متعلًق��ا ب��ھ؛ وعل��ى ذل��ك ف��إن حال��ة ی��د الم��رتھن عل��ى         
المرھ���ون تتغی���ر عن���د الحنفی���ة؛ حی���ث ل���م یع���د قب���ضھ إی���اه لم���صلحة نف���سھ   

مان لالستیثاق واالستیفاء؛ النقضاء الحق المقابل لھ، فتتحول ی�ده م�ن ی�د ض�       
إل��ى ی��د أمان��ة، إال أن یمن��ع ال��رھَن م��ن ص��احبھ بع��د طلب��ھ فتبق��ى ی��ده عل��ى        

  .)٤(الضمان ألجل المنع والتعدي، ولیس ألجل االستیثاق واستیفاء الدین
*     *     *  

                                                           

  ).٢٣٤/ ٤(، ونھایة المحتاج )٣٨/ ٣(مغني المحتاج : انظر) ١(
) ٣٢١ -٣٢٠/ ٣(وقری��ب من��ھ تعری��ف ص��احب الك��شاف  ). ٤٤٣/ ٦(المغن��ي : انظ��ر) ٢(

توثقة دین بعین یمكن أخذه أو بع�ضھ منھ�ا أو م�ن ثمنھ�ا إن تع�ذر الوف�اء م�ن              «: بأنھ
  .»غیرھا

  ).٥٢٥/ ٦( عابدین حاشیة ابن: راجع) ٣(
تغیر وضع الی�د عل�ى م�ال الغی�ر ف�ي         : ، وراجع كذلك  )١٥٥/ ٦(بدائع الصنائع   : راجع) ٤(

  ).٨٤(الفقھ اإلسالمي ص
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  خامتة البحث

جمالها فيما يلي لنتائج، يمك  لى ع م  لبح    :نتهى 

فتھا وحالھا، فتتح�وَّل م�ن ص�فة    أن المقصود بتحول الید ھو تغیُّر ص      : أوال
  .األمانة إلى صفة الضمان، أو من صفة الضمان إلى صفة األمانة

الید عند الفقھاء ُیقصد بھا االستیالء على الشيء بالحیازة الحقیقیة          : ثانًیا
  .أو االعتباریة

ی��د األمان��ة ھ��ي ی��د الح��ائز ال��ذي ح��از ال��شيء ال بق��صد تملك��ھ، ب��ل     : ثالًث��ا
  .عن المالكباعتباره نائًبا 

األی���دي األمین���ة المتف���ق علیھ���ا ھ���ي ی���د الم���ستأجر عل���ى الع���ین      : رابًع���ا
الم��ستأجرة ف��ي م��دة اإلج��ارة، واألجی��ر الخ��اص، والم��ضارب عل��ى رأس م��ال  
المضاربة، والشریك على م�ال ال�شركة، والودی�ع ووارث�ھ قب�ل تمكن�ھ م�ن رد                  

الق�یم، وم�ن   الودیعة للموِدع، والملتقط بقصد التعری�ف، وال�ولي، والوص�ي، و       
ألقت الریح في بیتھ متاًعا لغیره حتى یعرف صاحبھ فیرده إلیھ، والمنقذ لمال 
غیره، والوكیل بغیر أجر، والوكیل بأجر أو بغیر أجر على المال ال�ذي قب�ضھ               
من الموكل الستخدامھ فیما ُوكَِّل فیھ، وید الموَصى لھ على العین التي ُأوِصَي 

  .لھ بمنفعتھا، والرسول
ی��د األمان��ة ال تتحم��ل بح��سب األص��ل تبع��ة ھ��الك م��ا تحتھ��ا م��ن       : خام��ًسا

  .األموال ما لم تتعدَّ أو تفرِّط
ی��د ال��ضمان ھ��ي ی��د الح��ائز ال��ذي ح��از ال��شيء بق��صد تملك��ھ أو      : سادًس��ا

  .لمصلحة نفسھ
األیدي الضامنة المتفق علیھا ھي ید الغاصب، والید المترتبة على          : سابًعا

ی�ره ب�دون إذن�ھ معتق�ًدا أن�ھ ل�ھ، والمقب�وض              ید الغاصب، وی�د الق�ابض م�ال غ        
على سوم الشراء، والمقبوض بالبیع الفاسد، والقرض، وما قبضھ المشتري           

  .زیادًة على حقھ غلًطا، والمبیع في ید المشتري بعد اإلقالة
ید الضمان تغرم ما یتلف تحتھا من األموال، أی�ا ك�ان س�بب ھالكھ�ا               : ثامًنا

  .أو ضیاعھا
  .ید األمانة إلى ید ضمان بالتعدي، والتقصیر، بال خالفتتحول : تاسًعا

المرجع في اختالف المالك وصاحب الید األمین فیما یع�د تع�دًیا أو       : عاشًرا
  .تقصیًرا أھل الخبرة واالختصاص في ذلك

تتحول ید األمانة إل�ى ی�د ض�مان بمخالف�ة ال�شروط التقییدی�ة               : حادي عشر 
  . ومقتضاه في حیازة العینللمالك مما یعد تجاوًزا لحدود اإلذن

تتحول ید األمانة إلى ید ض�مان بالتجھی�ل عن�د الم�وت، إال إذا             : ثاني عشر 
  .كان موتھ فجأة عقب قبض األمانة مباشرة

تتح��ول ی��د األمان��ة إل��ى ی��د ض��مان إذا اقت��ضت ذل��ك الم��صلحة  : ثال��ث ع��شر
العام��ة وص��یانة األم��وال، ك��األجیر الم��شترك وال��صانع الم��شترك والم��ضارب    

  .لمشتركا
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تتح��ول ی��د األمان��ة إل��ى ی��د ض��مان إذا ج��رى الع��رف بت��ضمین : راب��ع ع��شر
  .األمین لتغیر األحوال وفساد الذمم وقلة الدیانة

تتحول ید األمانة إل�ى ی�د ض�مان إذا قام�ت التھم�ة ب�األمین،                : خامس عشر 
وغل��ب الظ��ن بع��دم حفظ��ھ وك��ذب ادعائ��ھ ع��دَم التع��دي والتف��ریط، م��ع تغی��ر        

لزمان، وعدم قدرة صاحب المال على إثبات تع�دي األم�ین أو    األحوال وفساد ا  
  .تفریطھ، وذلك كاُألَجراء المشتركین والصُّنَّاع

إذا تطوَّع األمین بالتزام الضمان بعد تمام العقد أو حتى ف�ي    : سادس عشر 
  .العقد نفسھ لزمھ، وتحولت یده من األمانة إلى الضمان

ن باشتراط الضمان على األمین تتحول ید األمانة إلى ید ضما     : سابع عشر 
  .في العقد، وھو شرط صحیح وملزم

  .تتحول ید األمانة إلى ید ضمان بجحود األمانة: ثامن عشر
تتحول ید األمانة إل�ى ی�د ض�مان بحیلول�ة األم�ین ب�ین المال�ك                 : تاسع عشر 

  .ومالھ بغیر إذن منھ، وإن لم یتلف المال
و ال��سارق بالغ��صب أو  جھ��ل الی��د المترتب��ة عل��ى ی��د الغاص��ب أ   : ع��شرون

  .السرقة ال یخرجھا عن كونھا ید ضمان
 بتغیر ص�فة ص�احب الی�د        تتحول ید األمانة إلى ید ضمان     : واحد وعشرون 

  .من حیازة تقتضي األمانة إلى صورة أخرى من الحیازة تقتضي الضمان
إذا تعدَّى األمین في الودیعة ثم رجع عن تعدیھ ال یبرأ من       : ثاٍن وعشرون 

ال تتحول یده من ی�د ض�مان إل�ى ی�د أمان�ة برجوعھ�ا ع�ن التع�دي،         الضمان، و 
بخالف غیرھا مما ال یقصد حفظھ لذات�ھ ف�إن رج�وع األم�ین فی�ھ ع�ن التع�دي                    

  .یرفع عنھ الضمان
إذا أبرأ المال�ُك ص�احَب الی�د ال�ضامنة برئ�ت م�ن ال�ضمان              : ثالث وعشرون 

  .وتحولت إلى ید أمانة، حتى وإن كانت غاصبة
ینتفي الضمان بنفیھ، وتتح�ول ی�د ال�ضمان إل�ى ی�د أمان�ة               : رابع وعشرون 

  .باشتراط نفي الضمان
إج��ازة ص��احب الم��ال للغاص��ب أو ال��سارق وم��ن ف��ي     : خ��امس وع��شرون 

معناھم��ا إذا لحقتھم��ا وكان��ت الع��ین المغ��صوبة قائم��ًة؛ فإنھ��ا تنقل��ب باإلج��ازة   
  .أمانًة

 فإنھ��ا إذا كان��ت اإلج��ازة بع��د إت��الف الع��ین المغ��صوبة  : س��ادس وع��شرون
  .تكون مضمونًة بكل حال، سواء أجازھا المالك أو ال

إذا تغی�رت ص�فُة ی�د الغاص�ب ب�أن جعل�ھ المغ�صوُب من�ھ            : سابع وع�شرون  
عاری���ًة عن���ده أو رھًن���ا أو ودیع���ًة أو م���ستأَجًرا أو رأَس م���اِل م���ضاربٍة ب���رئ 

  .الغاصُب من ضمان الغصب، واعُتِبَر ھذا أداًء حكمیا
 الدیُن عن الراھن بنحو إب�راء أو ھب�ة أو حوال�ة    إذا سقط : ثامن وعشرون 

عل�ى مل�يء غی�ر مماط�ل؛ ف�إن ی�د الم�رتھن علی�ھ تتح�ول م�ن ی�د ض�مان عن��د             
  .الحنفیة إلى ید أمانة

*     *     *  
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  مراجع البحث
 .القرآن الكریم -١
ش�رف ب�ن   / لل�دكتور » دراس�ة مقارن�ة   «اإلجارة الواردة عل�ى عم�ل اإلن�سان          -٢

اه بكلی��ة ال��شریعة والدراس��ات اإلس��المیة    س��عد ال��شریف، رس��الة دكت��ور   
 .ھـ١٣٩٧بجامعة الملك عبدالعزیز بمكة المكرمة سنة 

 بی�روت، الطبع�ة األول�ى،       -دار الكت�ب العلمی�ة    . أحكام القرآن البن العربي، ط     -٣
 .بدون تاریخ

دار الفك���ر العرب���ي . أحك���ام المع���امالت ال���شرعیة لل���شیخ عل���ي الخفی���ف، ط  -٤
 .م٢٠٠٥بالقاھرة سنة 

 .دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ. ر لتعلیل المختار للموصلي، طاالختیا -٥
. خلیف��ة ب��ابكر الح��سن، ط  / األدل��ة المختل��ف فیھ��ا عن��د األص��ولیین لل��دكتور    -٦

 .م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧مكتبة وھبة بالقاھرة، الطبعة األولى 
م�صطفى  . إرشاد الفحول إل�ى تحقی�ق الح�ق م�ن عل�م األص�ول لل�شوكاني، ط         -٧

 .م١٩٣٧/ ھـ١٣٥٦ه بالقاھرة، الطبعة األولى البابي الحلبي وأوالد
إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل لل��شیخ محم��د ناص��ر ال��دین     -٨

/ ھ���ـ١٣٩٩ بی���روت، الطبع���ة األول���ى   -المكت���ب اإلس���المي . األلب���اني، ط
 .م١٩٧٩

دار الفكر العربي بالق�اھرة  . علي الخفیف، ط/ أسباب اختالف الفقھاء للشیخ  -٩
 .م١٩٩٦

ل�ب ش�رح روض الطال�ب لزكری�ا األن�صاري، وحاش�یة الرمل��ي       أس�نى المطا  -١٠
 .دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ. الكبیر علیھ، ط

 بیروت، الطبعة األول�ى  -دار الكتب العلمیة  . األشباه والنظائر للسیوطي، ط    -١١
 .م١٩٩٠/ ھـ١٤١١

. األشباه والنظائر البن نجیم مع شرحھ غم�ز عی�ون الب�صائر للحم�وي، ط               -١٢
 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥ بیروت، الطبعة األولى -لعلمیةدار الكتب ا

مؤس��سة ش��باب . ب��دران أب��و العین��ین، ط/ أص��ول الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور -١٣
 .الجامعة باإلسكندریة، بدون تاریخ

 دم��شق، -دار الفك��ر. وھب��ھ الزحیل��ي، ط/ أص��ول الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور -١٤
 .م١٩٨٦/ ھـ١٤٠٦الطبعة األولى 

دار الفك��ر العرب��ي بالق��اھرة،  .  زھ��رة، طأص��ول الفق��ھ لل��شیخ محم��د أب��ي    -١٥
 .بدون تاریخ

 -دار الكت��ب العلمی��ة. االعت��صام لل��شاطبي، بت��صحیح أحم��د عبدال��شافي، ط  -١٦
 .م١٩٨٨بیروت، الطبعة األولى 

 -دار الكت���ب العلمی���ة. إع���الم الم���وقعین ع���ن رب الع���المین الب���ن الق���یم، ط -١٧
 .م١٩٩١/ ھـ١٤١١بیروت، الطبعة األولى 

حسین حامد ح�سان،  / اطر في المؤسسات المالیة للدكتور   آلیات إدارة المخ   -١٨
 .بحث مقدم لمؤتمر الھیئات الشرعیة الحادي عشر بالبحرین

 .م١٩٩٠/ ھ١٤١٠ بیروت، سنة -دار الفكر. األم للشافعي، ط -١٩
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اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف لعل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي،     -٢٠
 . بیروت، بدون تاریخ-ربيدار إحیاء التراث الع. بتحقیق حامد الفقي، ط

إی���ضاح الم���سالك إل���ى قواع���د اإلم���ام مال���ك للونشری���سي، بتحقی���ق أحم���د   -٢١
بوطاھر الخطابي، طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر الت�راث اإلس�المي    
بین حكومة المملكة المغربی�ة ودول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة بالرب�اط،             

 . م١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠سنة 
دار الكت��اب اإلس��المي،  . ل��دقائق الب��ن نج��یم، ط البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ا   -٢٢

  .الطبعة الثانیة، بدون تاریخ
 بی��روت، الطبع��ة الثانی��ة -دار الكت��ب العلمی��ة. ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني، ط -٢٣

 .م١٩٨٦/ ھ١٤٠٦
دار الح���دیث . بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة المقت���صد الب���ن رش���د الحفی���د، ط       -٢٤

 .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥بالقاھرة، سنة 
 بی���روت، الطبع���ة -دار الكت���ب العلمی���ة. دای���ة للعین���ي، طالبنای���ة ش���رح الھ -٢٥

 .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠األولى 
دار المنھ���اج، الطبع���ة . البی���ان ف���ي م���ذھب اإلم���ام ال���شافعي للعمران���ي، ط -٢٦

  .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١األولى 
دار . محم�د حج�ي، ط  / البیان والتحصیل البن رشد الج�د، بتحقی�ق ال�دكتور         -٢٧

 .م١٩٨٨/ ھ١٤٠٨الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانیة 
. تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري، بتحقیق أحمد عبدالغفور عط�ار، ط   -٢٨

  .م١٩٩٠ بیروت، الطبعة الرابعة -دار العلم للمالیین
 بی��روت، -دار الكت��ب العلمی��ة . الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل للم��واق، ط   -٢٩

 .بدون تاریخ
 .تب��صرة الحك��ام ف��ي أص��ول األق��ضیة ومن��اھج األحك��ام الب��ن فرح��ون، ط       -٣٠

 .م١٩٨٦/ ھـ١٤٠٦مكتبة الكلیات األزھریة بالقاھرة، الطبعة األولى 
تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق لعثم��ان ب��ن عل��ي الزیلع��ي، م��ع حاش��یة   -٣١

 .دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ. الشلبي علیھ، ط
دار الغ���رب اإلس���المي، . تحری���ر الك���الم ف���ي م���سائل االلت���زام للحط���اب، ط  -٣٢

  .م١٩٨٤عة األولى الطب
تحفة المحتاج في شرح المنھاج البن حجر الھیتمي الشافعي، م�ع حاش�یة              -٣٣

 .دار إحیاء التراث العربي، بدون تاریخ. الشرنواني، ط
محم��د عل��ي الق��ري، بح��ث مق��دم    / التح��وط ف��ي العملی��ات المالی��ة لل��دكتور    -٣٤

لمجم���ع الفق���ھ اإلس���المي ال���دولي ف���ي ال���دورة الحادی���ة والع���شرین س���نة  
 .م٢٠١٣/ ـھ١٤٣٥

عب��داهللا العمران��ي، بح��ث مق��دم    / التح��وط ف��ي المع��امالت المالی��ة لل��دكتور    -٣٥
لمجم���ع الفق���ھ اإلس���المي ال���دولي ف���ي دورت���ھ الحادی���ة والع���شرین س���نة   

 .م٢٠١٣/ ھـ١٤٣٥
س�امي  / تطویر األعمال المصرفیة بما یتف�ق وال�شریعة اإلس�المیة لل�دكتور        -٣٦

/ ھ��ـ١٤١١ع��ة الثالث��ة مكتب��ة دار الت��راث بالق�اھرة، الطب . ح�سن حم��ود، ط 
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وھ���و رس���الة دكت���وراه بكلی���ة الحق���وق جامع���ة الق���اھرة س���نة    . م١٩٩١
 .م١٩٧٦

ھ�شام العرب�ي،   / التعاقد من الب�اطن وأحكام�ھ ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور           -٣٧
 .م٢٠١٨بحث مقبول للنشر بمجلة كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة سنة 

كم�ال محم�د   / لل�دكتور تغیر وضع الید على مال الغی�ر ف�ي الفق�ھ اإلس�المي          -٣٨
عواد، بحث بمجلة قطاع ال�شریعة والق�انون ال�صادرة ع�ن كلی�ة ال�شریعة            

 .م٢٠١١والقانون بالقاھرة جامعة األزھر، العدد الرابع 
دار الكت��ب  . التقری��ر والتحبی��ر ف��ي ش��رح التحری��ر الب��ن أمی��ر الح��اج، ط        -٣٩

 .م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣ بیروت، الطبعة الثانیة -العلمیة
في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر البن حج�ر الع�سقالني،   التلخیص الحبیر   -٤٠

 .مؤسسة قرطبة بالقاھرة، بدون تاریخ. ط
دراسة نظری�ة تطبیقی�ة مقارن�ة ب�ین الفق�ھ           «التیسیر في المعامالت المالیة      -٤١

دار . ھشام العربي، رسالة دكت�وراه، ط     / للدكتور» الحنفي والفقھ الحنبلي  
 .م٢٠١٢/ ھ١٤٣٣ألولى  بیروت، الطبعة ا-البشائر اإلسالمیة

 .ھـ١٣٢٢المطبعة الخیریة، الطبعة األولى . الجوھرة النیرة للعبادي، ط -٤٢
مطبع���ة الحلب���ي بالق���اھرة، س���نة    . حاش���یة البجیرم���ي عل���ى الم���نھج، ط    -٤٣

 .م١٩٥٠/ ھـ١٣٦٩
 .دار الفكر، بدون تاریخ. حاشیة الجمل على المنھج، ط -٤٤
 -ر الكت�ب العلمی�ة  دا. حاشیة ابن عابدین عل�ى ال�در المخت�ار للح�صكفي، ط      -٤٥

 .م١٩٩٢/ ھ١٤١٢بیروت، سنة 
 بی�روت،  -دار الفك�ر . حاشیة العدوي على شرح كفای�ة الطال�ب الرب�اني، ط        -٤٦

 .م١٩٩٤/ ھ١٤١٤سنة 
دار . حاش��یة العط��ار عل��ى ش��رح الج��الل المحل��ي عل��ى جم��ع الجوام��ع، ط     -٤٧

 . بیروت، بدون تاریخ-الكتب العلمیة
ي على المنھاج، مطبوع م�ع      حاشیة القلیوبي على شرح جالل الدین المحل       -٤٨

 .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ بیروت، سنة -دار الفكر. الشرح، ط
 .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤دار الفكر، سنة . الحاوي الكبیر للماوردي، ط -٤٩
دار . ابن حنبل حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھ�ھ لل�شیخ محم�د أب�ي زھ�رة، ط                -٥٠

 .الفكر العربي بالقاھرة، بدون تاریخ
مكتب�ة دار  . نزیھ حم�اد، ط  / المي للدكتور الحیازة في العقود في الفقھ اإلس      -٥١

م، وھو رس�الة دكت�وراه      ١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨ دمشق، الطبعة األولى     -البیان
 .م١٩٧٣ جامعة القاھرة سنة -بكلیة دار العلوم

الدرایة في تخریج أحادی�ث الھدای�ة الب�ن حج�ر الع�سقالني، بتحقی�ق ال�سید            -٥٢
 .اریخ بیروت، بدون ت-دار المعرفة. عبداهللا ھاشم یماني، ط

 بی�روت،  -دار الجی�ل . درر الحكام ف�ي ش�رح مجل�ة األحك�ام لعل�ي حی�در، ط        -٥٣
 .م١٩٩١/ ھ١٤١١الطبعة األولى 

. الدر المختار شرح تنویر األبصار للحصكفي، مع حاشیة اب�ن عاب�دین، ط             -٥٤
 .م١٩٩٢/ ھ١٤١٢ بیروت -دار الكتب العلمیة



 

 

 - ٩٤٣ - 

ول����ى  بی����روت، الطبع����ة األ -دار الكت����ب العلمی����ة . ال����ذخیرة للقراف����ي، ط  -٥٥
  .م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢

الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبھوتي، بحاشیة عبداهللا أبي بط�ین،            -٥٦
 .أضواء السلف، بدون تاریخ. ط

روض��ة الط��البین للن��ووي، بتحقی��ق ال��شیخین ع��ادل عب��دالموجود وعل��ي        -٥٧
  . م٢٠٠٣/ ھ١٤٢٣دار عالم الكتب بالریاض سنة . معوض، ط

دار الحدیث بالقاھرة، ب�دون     . ، ط سبل السالم شرح بلوغ المرام للصنعاني      -٥٨
 .تاریخ

. محم�د ھ��شام البرھ��اني، ط / س�د ال��ذرائع ف��ي ال�شریعة اإلس��المیة لل��دكتور   -٥٩
م، وھ���و رس���الة ماج���ستیر بكلی���ة دار   ١٩٩٥دار الفك���ر بدم���شق، س���نة  

  .م١٩٧٢ جامعة القاھرة سنة -العلوم
 -المكتب�ة الثقافی�ة   . سنن الترم�ذي، بتحقی�ق وش�رح أحم�د محم�د ش�اكر، ط              -٦٠

 .وت، بدون تاریخبیر
 -دار المعرف��ة. س��نن ال��دارقطني، بتحقی��ق ال��سید عب��داهللا ھاش��م یم��اني، ط   -٦١

  .م١٩٦٦/ ھـ١٣٨٦بیروت، سنة 
دار الفك��ر، . س��نن أب��ي داود، بتحقی��ق محم��د محی��ي ال��دین عبدالحمی��د، ط    -٦٢

  .بدون تاریخ
مكتبة دار الب�از  . السنن الكبرى للبیھقي، بتحقیق محمد عبدالقادر عطا، ط  -٦٣

 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٤كرمة بمكة الم
دار إحی��اء الكت��ب  . س��نن اب��ن ماج��ھ، بتحقی��ق محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي، ط      -٦٤

  .م١٩٥٤/ ھ١٣٧٣ القاھرة، سنة -العربیة
ال��سیل الج��رَّار المت��دفق عل��ى ح��دائق األزھ��ار لل��شوكاني، بتحقی��ق محم��ود   -٦٥

 .ھـ١٤٠٥ بیروت، الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة. إبراھیم زاید، ط
مكتب�ة  . الف�صول للقراف�ي، بتحقی�ق ط�ھ عب�دالرءوف س�عد، ط      شرح تنق�یح    -٦٦

 .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤الكلیات األزھریة بالقاھرة، الطبعة الثانیة 
المكتب��ة العلمی���ة، الطبع��ة األول���ى   . ش��رح ح��دود اب���ن عرف��ة للرصَّ���اع، ط    -٦٧

 .ھـ١٣٥٠
 -المكت��ب اإلس��المي. ش��رح ال��سنة للبغ��وي، بتحقی��ق ش��عیب األرن��اؤوط، ط  -٦٨

 .م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣نیة بیروت، الطبعة الثا
دار . الشرح الصغیر على مختصر خلیل للدردیر، م�ع حاش�یة ال�صاوي، ط             -٦٩

 .المعارف، بدون تاریخ
شرح القواعد الفقھیة للشیخ أحمد الزرقا، بتعلی�ق وتق�دیم وت�ذییل األس�تاذ         -٧٠

دار القل��م . عبدال��ستار أب��ي غ��دة، ط/ م��صطفى الزرق��ا، ومراجع��ة ال��دكتور
 .م١٩٨٩/ ھـ١٤٠٩بدمشق، الطبعة الثانیة 

دار . الشرح الكبیر على مخت�صر خلی�ل لل�دردیر، م�ع حاش�یة الدس�وقي، ط        -٧١
 .إحیاء الكتب العربیة بالقاھرة، بدون تاریخ

مطبع��ة ال��سنة المحمدی��ة . ش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن النج��ار الُفُت��وحي، ط -٧٢
 .ھـ١٣٧٢بالقاھرة، الطبعة األولى 



 

 

 - ٩٤٤ - 

اء ش���ورى الدول���ة م���ن أع���ض(ش���رح المجل���ة ل���سلیم رس���تم ب���از اللبن���اني  -٧٣
 بی��روت، الطبع��ة الثالث��ة -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي. ، ط)العثمانی�ة س��ابًقا 

 .م١٩٨٦/ ھـ١٤٠٦
مكتب�ة  . شرح المجلة لمحمد خالد األتاسي وابن�ھ محم�د ط�اھر األتاس�ي، ط          -٧٤

 . بیشاور، باكستان، بدون تاریخ-رشیدیة
 -دار ص��ادر. ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي، وحاش��یة الع��دوي علی��ھ، ط     -٧٥

 .بیروت، بدون تاریخ
عبداهللا بن عبدالمح�سن    / شرح مختصر الروضة للطوفي، بتحقیق الدكتور      -٧٦

/ ھ����ـ١٤١٠ بی����روت، الطبع����ة األول����ى -مؤس����سة الرس����الة. الترك����ي، ط
 .م١٩٩٠

 بی�روت، الطبع�ة األول�ى       -ع�الم الكت�ب   . شرح منتھ�ى اإلرادات للبھ�وتي، ط       -٧٧
 .م١٩٩٣/ ھ١٤١٤

 ف��ي ش��رح تحف��ة الحك��ام ف��ي نك��ت  ش��رح میَّ��ارة الم��سمى اإلتق��ان واإلحك��ام -٧٨
العقود واألحكام البن عاصم األندلسي، لمحمد بن أحمد الفاسي المع�روف         

 . بیروت، بدون تاریخ-دار المعرفة. بمیَّارة، ط
أس��امة / لل��دكتور» دراس��ة مقارن��ة«ال��شرط الجزائ��ي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي  -٧٩

 .م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣دار النوادر بدمشق، الطبعة األولى . الَحَموي، ط
ن��اجي ش��فیق عج��م، بح��ث  / ال��شرط الجزائ��ي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور  -٨٠

بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي ف��ي دورت��ھ الثانی��ة ع��شرة س��نة        
 .م، العدد الثاني عشر، الجزء الثاني٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١

عل���ي ال���سالوس، بح���ث بمجل���ة مجم���ع الفق���ھ  / ال���شرط الجزائ���ي لل���دكتور -٨١
م، ٢٠٠٠/ ھ��ـ١٤٢١نی��ة ع��شرة س��نة  اإلس��المي ال��دولي ف��ي دورت��ھ الثا  

 .العدد الثاني عشر، الجزء الثاني
عب�دالعزیز  / الشركات ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة والق�انون الوض�عي لل�دكتور             -٨٢

/ ھ����ـ١٤١٤ بی���روت، الطبع����ة الرابع����ة  -مؤس����سة الرس����الة. الخی���اط، ط 
 .م١٩٩٤

. عل�ي الخفی�ف، ط    / لل�شیخ » بحوث مقارنة «الشركات في الفقھ اإلسالمي      -٨٣
 .م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠كر العربي بالقاھرة، سنة دار الف

رش��اد ح��سن  / لل��دكتور» دراس��ة مقارن��ة«ال��شركات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   -٨٤
/ ھ����ـ١٤٠١دار الرش����ید للن����شر والتوزی����ع، الطبع����ة الثالث����ة  . خلی����ل، ط

 .م١٩٨١
 .ھ١٤٢٢ بیروت، الطبعة األولى -دار طوق النجاة. صحیح البخاري، ط -٨٥
. خ محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني، طص��حیح الج��امع ال��صغیر وزیادت��ھ لل��شی -٨٦

 .م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨ بیروت، الطبعة الثالثة -المكتب اإلسالمي
 -مؤس���سة الرس���الة. ص���حیح اب���ن حب���ان، بتحقی���ق ش���عیب األرن���اؤوط، ط -٨٧

  .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة 
دار إحی���اء الكت���ب  . ص���حیح م���سلم، بتحقی���ق محم���د ف���ؤاد عب���دالباقي، ط    -٨٨

 .م١٩٥٤/ ھ١٣٧٤ القاھرة -العربیة



 

 

 - ٩٤٥ - 

محم�د أحم�د س�راج،      / ضمان العدوان في الفقھ اإلسالمي ألستاذنا ال�دكتور        -٨٩
 .م٢٠١٥دار المطبوعات الجامعیة باإلسكندریة، سنة . ط

دار . محم�د نج�دات المحم�د، ط      / ضمان العقد ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور          -٩٠
 .م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٧ دمشق، الطبعة األولى -المكتبي

دار الفك��ر العرب��ي . مي لل��شیخ عل��ي الخفی��ف، طال��ضمان ف��ي الفق��ھ اإلس��ال -٩١
 .م٢٠٠٠بالقاھرة سنة 

ض���مان المن���افع دراس���ة مقارن���ة ف���ي الفق���ھ اإلس���المي والق���انون الم���دني    -٩٢
 األردن، الطبع���ة الثانی���ة -دار عم���ار. إب���راھیم فاض���ل ال���دبو، ط/ لل���دكتور
 .م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢

ی�ان، ب�دون    دار الب . الطرق الحكمی�ة ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة الب�ن الق�یم، ط              -٩٣
 .تاریخ

دراس��ة «الع��رف حجیت��ھ وأث��ره ف��ي فق��ھ المع��امالت المالی��ة عن��د الحنابل��ة    -٩٤
المكتب�ة  . عادل بن عبدالقادر قوت�ھ، ط     / للدكتور» نظریة تأصیلیة تطبیقیة  

 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨المكیة بمكة المكرمة، الطبعة األولى 
» عرض نظری�ة ف�ي الت�شریع اإلس�المي        «العرف والعادة في رأي الفقھاء       -٩٥

دار البصائر بالق�اھرة، الطبع�ة األول�ى        . أحمد فھمي أبي سنة، ط    / للدكتور
 .م٢٠٠٤/ ھ١٤٢٥

جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن   . عب��دالرحمن العای��د، ط / عق��د المقاول��ة لل��دكتور  -٩٦
 .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥سعود اإلسالمیة بالریاض، الطبعة األولى 

 -دار المعرف�ة  . العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة الب�ن عاب�دین، ط           -٩٧
 .بیروت، بدون تاریخ

 . بیروت، بدون تاریخ-دار الفكر. العنایة شرح الھدایة للبابرتي، ط -٩٨
. الغ��رر البھی��ة ف��ي ش��رح البھج��ة الوردی��ة لل��شیخ زكری��ا األن��صاري، ط         -٩٩

 .المطبعة المیمنیة، بدون تاریخ
دار الكت�ب  . غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظ�ائر للَحَم�وي، ط          -١٠٠

 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥ بیروت، الطبعة األولى -العلمیة
 بی��روت، -دار الفك��ر. الفت��اوى الفقھی��ة الكب��رى الب��ن حج��ر الھیتم��ي، ط    -١٠١

 .م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣سنة 
 بی��روت، الطبع��ة  -دار الكت��ب العلمی��ة . الفت��اوى الكب��رى الب��ن تیمی��ة، ط   -١٠٢

 .م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٨األولى 
 ال���دین الفت���اوى الھندی���ة لمجموع���ة م���ن فقھ���اء الحنفی���ة برئاس���ة نظ���ام -١٠٣

  .ھـ١٣١٠ بیروت، الطبعة الثانیة -دار الفكر. البلخي، ط
 بی�روت، ب�دون     -دار الفكر . فتح القدیر على الھدایة للكمال بن الھمام، ط        -١٠٤

 .تاریخ
 -ع��الم الكت��ب. الف��روع الب��ن مفل��ح، بمراجع��ة عبدال��ستار أحم��د ف��راج، ط -١٠٥

 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥بیروت، الطبعة الرابعة 
ع��الم الكت��ب، . للقراف��ي، ط) أن��واء الف��روقأن��وار الب��روق ف��ي  (الف��روق  -١٠٦

 .بدون تاریخ



 

 

 - ٩٤٦ - 

دار . الفواكھ الدواني على رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي للنف�راوي، ط                 -١٠٧
 .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ بیروت -الفكر

/ قاع��دة الخ��راج بال��ضمان وتطبیقاتھ��ا ف��ي المع��امالت المالی��ة لل��دكتور        -١٠٨
الطبع�ة األول�ى   دار ابن الجوزي بالدمام،    . أنیس الرحمن منظور الحق، ط    

 .ھـ١٤٣٠
قاع���دة المثل���ي والقیم���ي ف���ي الفق���ھ اإلس���المي وأثرھ���ا عل���ى الحق���وق       -١٠٩

دار االعت��صام . عل��ي محی��ي ال��دین الق��ره داغ��ي، ط/ وااللتزام��ات لل��دكتور
  .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٣بالقاھرة، الطبعة األولى 

دار . نزی�ھ حم�اد، ط  / قضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد لل�دكتور       -١١٠
 .م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١شق، الطبعة األولى القلم بدم

عبدالفتاح إدریس، طبع المؤلف، الطبع�ة  / قضایا فقھیة معاصرة للدكتور  -١١١
 .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦األولى 

أم الق�رى   . قواعد األحكام في مصالح األنام لعز ال�دین ب�ن عبدال�سالم، ط             -١١٢
 .للطباعة والنشر بالقاھرة، بدون تاریخ

  .بیروت، بدون تاریخ -دار المعرفة. القواعد البن رجب، ط -١١٣
 .القوانین الفقھیة البن جزي المالكي، بدون طبعة وال تاریخ -١١٤
 بی���روت، الطبع���ة األول���ى  -دار الكت���ب العلمی���ة. الك���افي الب���ن قدام���ة، ط -١١٥

  .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٤
ع����الم الكت����ب س����نة   . ك����شاف القن����اع ع����ن م����تن اإلقن����اع للبھ����وتي، ط  -١١٦

 .م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣
ال المع�داني الم�الكي، بتحقی�ق    كشف القناع عن تضمین الصناع البن رح      -١١٧

 بی�روت،   -دار البشائر اإلسالمیة  . محمد أبو األجفان، ط   / ودراسة الدكتور 
  .م١٩٩٦الطبعة األولى 

 . بیروت، الطبعة األولى-دار صادر. لسان العرب البن منظور، ط -١١٨
دار . مال��ك حیات��ھ وع��صره، آراؤه وفقھ��ھ لل��شیخ محم��د أب��ي زھ��رة، ط     -١١٩

 .لطبعة الثانیة، بدون تاریخالفكر العربي بالقاھرة، ا
مب��دأ تغی��ر األحك��ام بتغی��ر األح��وال وم��دى ص��حة الحك��م ب��ضمان الودائ��ع    -١٢٠

نزی��ھ حم��اد، بح��ث / االس��تثماریة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة علی��ھ لل��دكتور
 .ھـ١٤٣٦شوال ) ٧١(بمجلة العدل بوزارة العدل السعودیة، العدد 

ی�ق محم�د ح�سن    المبدع في ش�رح المقن�ع لبرھ�ان ال�دین ب�ن مفل�ح، بتحق         -١٢١
/ ھ���ـ١٤١٨ بی���روت، الطبع���ة األول���ى -دار الكت���ب العلمی���ة. إس���ماعیل، ط

 .م١٩٩٧
/ ھ�����ـ١٤٠٩ بی�����روت س�����نة -دار المعرف�����ة. المب�����سوط للسرخ�����سي، ط -١٢٢

 .م١٩٨٩
مجل��ة األحك��ام ال��شرعیة عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ألحم��د ب��ن     -١٢٣

/ ورعب��دالوھاب أب��و س��لیمان، وال��دكت  / عب��داهللا الق��اري، بتحقی��ق ال��دكتور  
 .م١٩٨١/ ھـ١٤٠١تھامة بجدة، الطبعة األولى . محمد إبراھیم علي، ط

. مجلة األحكام العدلیة لمجموعة من فقھاء الحنفیة بالدولة العثمانی�ة، ط     -١٢٤
 .ھـ١٣٠٢ بیروت -المطبعة األدبیة



 

 

 - ٩٤٧ - 

دار إحی��اء الت��راث  . مجم��ع األنھ��ر ف��ي ش��رح ملتق��ى األبح��ر ل��داماد، ط      -١٢٥
 . بیروت، بدون تاریخ-العربي

 .دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ.  الضمانات للبغدادي، طمجمع -١٢٦
. عبدالغفار سلیمان البن�داري، ط    / المحلى البن حزم الظاھري، بتحقیق د      -١٢٧

 . بیروت، بدون تاریخ-دار الكتب العلمیة
حم��زة عب��دالكریم / مخ��اطر االس��تثمار ف��ي الم��صارف اإلس��المیة لل��دكتور  -١٢٨

 .م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٨ األولى سنة دار النفائس باألردن، الطبعة. حماد، ط
مخ��اطر التموی��ل بالم��ضاربة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة وط��رق التح��وط      -١٢٩

ھ��شام العرب�ي، بح��ث بمجل��ة مرك�ز ص��الح كام��ل لالقت��صاد   / منھ�ا لل��دكتور 
  .م٢٠١٤ -ھـ١٤٣٦/ ١٤٣٥) ٥٤(اإلسالمي بجامعة األزھر، العدد 

. ، ط مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر ال�رازي، بتحقی�ق محم�ود خ�اطر              -١٣٠
  .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ بیروت، سنة -مكتبة لبنان

نزیھ / مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط في الفقھ اإلسالمي للدكتور           -١٣١
المعھد اإلس�المي للبح�وث والت�دریب بالبن�ك اإلس�المي للتنمی�ة،       . حماد، ط 

 .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠الطبعة الثانیة 
ران الدم�شقي،  المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل لعبدالقادر ب�ن ب�د            -١٣٢

 -مؤس�سة الرس�الة   . عبداهللا ب�ن عبدالمح�سن الترك�ي، ط       / بتحقیق الدكتور 
 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥بیروت، الطبعة الثالثة 

دار القل��م بدم��شق، . م��صطفى الزرق��ا، ط/ الم��دخل الفقھ��ي الع��ام لألس��تاذ -١٣٣
 .م١٩٩٨/ ھـ١٤١٨الطبعة األولى 

مكتب�ة  . ن، ط حسین حامد ح�سا   / المدخل لدراسة الفقھ اإلسالمي للدكتور     -١٣٤
 .م١٩٧٨المتنبي بالقاھرة 

دار الكت��اب . محم��د س��الم م��دكور، ط / الم��دخل للفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور  -١٣٥
 .م٢٠٠٥/ ھ١٤٢٥ الكویت سنة -الحدیث

 بی��روت، الطبع��ة األول��ى   -دار الكت��ب العلمی��ة . المدون��ة لإلم��ام مال��ك، ط   -١٣٦
 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٥

 -مؤس�سة الرس�الة  . المراسیل ألب�ي داود، بتحقی�ق ش�عیب األرن�اؤوط، ط           -١٣٧
 .م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨بیروت، الطبعة األولى 

الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین للح��اكم، بتحقی��ق م��صطفى عب��دالقادر عط��ا،  -١٣٨
 .م١٩٩٠/ ھـ١٤١١ بیروت، الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة. ط

المست���صفى ف���ي عل���م األص���ول للغزال���ي، بت���صحیح محم���د عبدال���سالم      -١٣٩
/ ھ��ـ١٤١٧روت، الطبع��ة األول��ى   بی��-دار الكت��ب العلمی��ة . عبدال��شافي، ط

 .م١٩٩٦
 . القاھرة، بدون تاریخ-مؤسسة قرطبة. مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ط -١٤٠
الم���سودة ف���ي أص���ول الفق���ھ آلل تیمی���ة، بتحقی���ق محم���د محی���ي ال���دین     -١٤١

 .م١٩٦٤مطبعة المدني بالقاھرة سنة . عبدالحمید، ط
الوھاب عب�د / مصادر التشریع اإلسالمي فیما ال نص فی�ھ لألس�تاذ ال�شیخ            -١٤٢

 .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦دار القلم بالكویت، الطبعة السابعة . خالف، ط
 . بیروت، بدون تاریخ-المكتبة العلمیة. المصباح المنیر للفیومي، ط -١٤٣



 

 

 - ٩٤٨ - 

م�صطفى  / المصلحة في التشریع اإلسالمي ونجم الدین الط�وفي لل�دكتور          -١٤٤
دار الی���سر بالق���اھرة س���نة  . محم���د ی���سري إب���راھیم، ط / زی���د، بعنای���ة د 

 .م٢٠٠٤
دار الفك���ر س���نة . الم��صنف ف���ي األحادی���ث واآلث���ار الب��ن أب���ي ش���یبة، ط   -١٤٥

 .م١٩٩٤/ ھ١٤١٤
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھ�ى لل�شیخ م�صطفى الرحیب�اني،       -١٤٦

 .م١٩٩٤/ ھ١٤١٥المكتب اإلسالمي بدمشق، الطبعة الثانیة . ط
دار األن��صار . المع��امالت ال��شرعیة المالی��ة لل��شیخ أحم��د إب��راھیم ب��ك، ط  -١٤٧

 .ھ١٤٠١اھرة سنة بالق
 -دار النف��ائس. محم��د رواس قلع��ھ ج��ي، ط/ معج��م لغ��ة الفقھ��اء لل��دكتور -١٤٨

 .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦بیروت، الطبعة األولى 
نزی�ھ  / معجم المصطلحات المالیة واالقت�صادیة ف�ي لغ�ة الفقھ�اء لل�دكتور             -١٤٩

  .م٢٠١٤/ ھـ١٤٣٥ دمشق، الطبعة الثانیة -دار القلم. حماد، ط
مكتب���ة ال���شروق الدولی���ة، . غ���ة العربی���ة، طالمعج���م الوس���یط لمجم���ع الل -١٥٠

 .م٢٠٠٤/ ھ١٤٢٥الطبعة الرابعة 
أن��س / لل��دكتور» دراس��ة فقھی��ة مقارن��ة«معی��ار ص��فة الی��د ف��ي ال��ضمان  -١٥١

محم�د باحم�د دودو، بح�ث بالمجل�ة األردنی�ة         / مصطفى أبو عطا، والباحث   
/ ھ�ـ ١٤٣٢س�نة   ) ب/ ١(في الدراسات اإلسالمیة، المجل�د ال�سابع، الع�دد          

 .م٢٠١١
مع���ین الحك���ام فیم���ا یت���ردد ب���ین الخ���صمین م���ن األحك���ام لع���الء ال���دین      -١٥٢

 .دار الفكر، بدون تاریخ. الطرابلسي، ط
 بی�روت،  -دار الكت�اب العرب�ي  . المغرب في ترتی�ب المع�رب للمط�رِّزي، ط     -١٥٣

 .بدون تاریخ
عب��داهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، / المغن��ي الب��ن قدام��ة بتحقی��ق ال��دكتور -١٥٤

دار عالم الكتب بالری�اض، الطبع�ة الثالث�ة         . حلو، ط عبدالفتاح ال / والدكتور
 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧

. مغني المحتاج إلى معرفة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج للخطی�ب ال�شربیني، ط               -١٥٥
 .م١٩٩٤/ ھـ١٤١٥ بیروت، الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة

دار الغرب اإلس�المي، الطبع�ة األول�ى    . المقدمات الممھدات البن رشد، ط  -١٥٦
 .م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨

مناھج التشریع اإلس�المي ف�ي الق�رن الث�اني الھج�ري ألس�تاذنا المرح�وم              -١٥٧
دار ال��سالم بالق��اھرة، الطبع��ة الثانی��ة لھ��ا،    . محم��د بلت��اجي، ط / ال��دكتور
 .م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨

 الق���اھرة، -دار الكت���اب اإلس���المي . المنتق���ى ش���رح الموط���أ للب���اجي، ط   -١٥٨
 .الطبعة الثانیة بدون تاریخ

وزارة األوق�اف الكویتی�ة،     . در الدین الزرك�شي، ط    المنثور في القواعد لب    -١٥٩
 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة 

 بی�روت،   -دار الفك�ر  . منح الجلیل شرح مختصر خلی�ل لل�شیخ ِعلِّ�یش، ط           -١٦٠
 .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة 



 

 

 - ٩٤٩ - 

الم���نھج الفقھ���ي الع���ام لعلم���اء الحنابل���ة وم���صطلحاتھم ف���ي مؤلف���اتھم      -١٦١
 بی��روت، الطبع��ة األول��ى  -دار خ��ضر. عب��دالملك ب��ن ُدَھ��یش، ط / لل��دكتور
 .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١

الموافق��ات ف��ي أص��ول ال��شریعة لل��شاطبي، بتعلی��ق ال��شیخ عب��داهللا دراز،   -١٦٢
المكتبة التجاری�ة الكب�رى بم�صر،       . وعنایة األستاذ محمد عبداهللا دراز، ط     

 .م١٩٧٥/ ھـ١٣٩٥الطبعة الثانیة 
 بی�روت،   -ردار الفك�  . مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب، ط        -١٦٣

 .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة 
» دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة   «الموت مع التجھیل وأثره في ض�مان األمان�ات     -١٦٤

أحم��د س��عد البرع��ي، بح��ث بمجل��ة دار اإلفت��اء الم��صریة، الع��دد   / لل��دكتور
 .م٢٠١٦أكتوبر / ھـ١٤٣٨محرم ) ٢٧(

ة وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المی  . الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة، ط   -١٦٥
 .بالكویت، صدرت في سنوات متعددة

دار الح���دیث . ن���صب الرای���ة ف���ي تخ���ریج أحادی���ث الھدای���ة للزیلع���ي، ط    -١٦٦
 .م١٩٩٥/ ھ١٤١٥بالقاھرة، الطبعة األولى 

ع���ادل / نظری���ة الخ���سارة ف���ي مع���امالت الم���صارف اإلس���المیة لل���دكتور  -١٦٧
 .م٢٠١٤دار التعلیم الجامعي باإلسكندریة، سنة . عبدالفضیل عید، ط

دار . حسن عل�ي ال�شاذلي، ط     / شرط في الفقھ اإلسالمي للدكتور    نظریة ال  -١٦٨
 .م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠كنوز إشبیلیا بالریاض، الطبعة األولى 

نظری���ة ال���ضمان أو أحك���ام الم���سئولیة المدنی���ة والجنائی���ة ف���ي الفق���ھ         -١٦٩
دار الفك���ر . وھب���ة الزحیل���ي، ط/ لل���دكتور» دراس���ة مقارن���ة«اإلس���المي 

 .م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣بدمشق، الطبعة التاسعة 
. ح�سین حام�د ح�سان، ط   / نظریة المصلحة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور      -١٧٠

 .م١٩٨١مكتبة المتنبي بالقاھرة سنة 
نقل عبء اإلثبات في دع�اوى التع�دي والتف�ریط ف�ي الم�ضاربة والوكال�ة           -١٧١

نزی���ھ حم���اد، بح���ث من���شور بمجل���ة   / باالس���تثمار إل���ى األمن���اء لل���دكتور  
 .ھـ١٤٣٢دد األول، محرم القضائیة بوزارة العدل السعودیة، الع

/ ھ��ـ١٤٠٤دار الفك��ر، س��نة . نھای��ة المحت��اج ش��رح المنھ��اج للرمل��ي، ط -١٧٢
 .م١٩٨٤

دار الح�دیث بالق�اھرة،    . نیل األوطار ش�رح منتق�ى األخب�ار لل�شوكاني، ط           -١٧٣
 .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٣الطبعة األولى 

مؤسسة الرس�الة  . عبدالكریم زیدان، ط/ الوجیز في أصول الفقھ للدكتور  -١٧٤
 .م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠بیروت، الطبعة األولى ) ناشرون(

محم�د ص�دقي البورن�و،      / الوجیز في إیضاح قواعد الفق�ھ الكلی�ة لل�دكتور          -١٧٥
 .م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٢ دمشق، الطبعة الخامسة -دار الرسالة العالمیة. ط

عبدال��ستار أب��و / الوس��ائل الم��شروعة لتقلی��ل مخ��اطر الم��ضاربة لل��دكتور -١٧٦
فقھی��ة الرابع��ة لبی��ت التموی��ل  غ��دة، بح��ث من��شور ض��من أعم��ال الن��دوة ال 

 .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٦الكویتي، المنعقدة في الكویت سنة 



 

 

 - ٩٥٠ - 

ی��د األمان��ة وی��د ال��ضمان ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��انون الم��دني العراق��ي   -١٧٧
لیل��ى عب��داهللا س��عید، بح��ث بحولی��ة كلی��ة ال��شریعة والق��انون        / لل��دكتورة

/ ھ��ـ١٤١٨والدراس��ات اإلس��المیة بجامع��ة قط��ر، الع��دد الخ��امس ع��شر،    
 .م١٩٩٧

عب�دالجلیل  / الید بین صفة األمانة والضمان في الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور     -١٧٨
سل����سلة العل����وم اإلن����سانیة  «ض����مرة، بح����ث بمجل����ة أبح����اث الیرم����وك   

الصادرة عن جامعة الیرموك، المجلد الث�امن ع�شر، الع�دد           » واالجتماعیة
 .م٢٠٠٢سنة ) ب(الرابع 

ق ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   ی��د ال��ضمان وی��د األمان��ة ب��ین النظری��ة والتطبی��      -١٧٩
أحم�د غال�ب الخطی�ب،      / حارث محم�د س�المة العی�سى، وال�دكتور        / للدكتور

بحث بمجلة الجامعة اإلسالمیة بغزة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، المجلد         
 .م٢٠١٠الثامن عشر، العدد الثاني یونیھ 

*     *     *  
  




