بحث حمكِّم

�أثر ا�ستعمال احلار�س
للأ�شياء املحرو�سة
�إعداد
د .حممد بن ح�سن بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الفقه – كلية ال�شريعة -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

�أثر ا�ستعمال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،و�ص���لى اهلل و�س���لم على �سيد املر�سلني وعلى �آله و�صحبه
ومن ا�سنت ب�سنته �إلى يوم الدين� ،أما بعد:
ف�إن اهلل �س���بحانه وتعالى ختم �رشائعه ب�رشيعة الإ�س�ل�ام؛ فجعلها مت�صفة بالكمال
وال�شمول؛ فكانت �صاحلة لكل زمان ومكان؛ ولذا ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية قد اعتنت
بجميع جوانب احلياة؛ ومن هذه اجلوانب ما يتعلق باملعامالت؛ ف�إن الإن�سان ال غنى
ل���ه عن التعامل مع الآخرين لق�ضاء حاجاته ،وه���ذا التعامل له �صور متعددة يندرج
كثري منها فيما يعرف يف الفقه الإ�سالمي بالعقود.
وه���ذه العقود منها ما اتخذ �أ�سماء و�أحكا ًما خا�ص���ة به جاء ذكرها يف الن�صو�ص
ال�رشعية من الكتاب وال�س َّنة؛ كعقد البيع ،والإجارة ،والرهن ،وال�سلم ...وغريها.
وق���د اعتن���ى الفقهاء به���ذه العق���ود و�أفردوها بالبح���ث حتت �أب���واب وف�صول يف
م�ؤلفاتهم.
ويف مقاب���ل هذه العقود امل�سماة هناك العق���ود غري امل�سماة التي ا�ستحدثها النا�س
تب ًع���ا حلاجتهم؛ �أو كانت موجودة ولك���ن مل ي�صطلح على ا�سم خا�ص بها ومل يرتب
الفقهاء لها �أحكا ًما تخ�صها ومتيزها عن ما �سواها من العقود.
ومن هذا النوع ما يع���رف بعقد احلرا�سة الذي جاءت �أحكامه مبثوثة يف �أبواب
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فقهية خمتلفة كالوديعة والإجارة والوكالة.
ونظ��� ًرا النت�ش���ار هذا العق���د وا�شتهاره يف الع��ص�ر احلدي���ث ،وتخ�ص�ص �أفراد
وم�ؤ�س�سات للقيام بحرا�سة املمتلكات اخلا�صة والعامة؛ ر�أيت منا�سبة بحث ودرا�سة
هذا العقد من حيث تعريفه ومتييزه عن ما ي�شبهه من العقود امل�سماة ،و�أثر ا�ستعمال
احلار�س ملا يقع حتت يده من الأ�شياء املحرو�سة.
ومن �أهم الأ�سباب التي دعتني الختيار هذا املو�ضوع:
� –1أن الناظر يف كتب الفقه لن يجد بابًا �أو ف�ص ًال بعنوان( :احلرا�سة) على غرار
م���ا يجده من العقود امل�سماة كالبيع والإجارة والوديعة� ...إلخ؛ فكانت احلاجة قائمة
لبيان حقيقة هذا العقد وما يتميز به عن غريه من العقود.
 –2الت�ساه���ل و�ضعف الأمانة عند بع�ض احلرا�س؛ وخا�صة يف ا�ستعمال ما حتت
�أيديهم نتيجة اجلهل �أو الطمع �أو الت�أويل الفا�سد؛ فكان ال بد من بيان ما ميلكه احلار�س
من اال�ستعمال ،وما ال ميلكه حتى ال ي�أكل مال غريه بغري حق.
 –3الرغبة يف جمع �شتات هذا املو�ضوع من �أعطاف الكتب والأبواب ونظمها
يف بحث واحد لي�سهل االطالع عليه���ا ،ومعرفتها؛ لأين مل �أقف على درا�سة �سابقة
حول املو�ضوع.
منهج البحث:

�سلكت يف �إعداد هذا البحث املنهج املعتمد لدى الباحثني ،ومن �أبرز مالحمه:
 – 1كتابة الآيات بالر�سم العثماين ،مع بيان �أرقامها ،وعزوها �إلى �سورها.
 – 2تخريج الأحاديث من م�صادرها من كتب ال�س َّنة ،وبيان درجتها؛ �إن مل تكن
يف ال�صحيحني �أو �أحدهما.
 – 3االعتم���اد يف توثيق الأق���وال ون�سبتها �إلى املذاهب عل���ى امل�صادر الأ�صيلة
العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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للمذهب نف�سه.
� – 4أن���ه �إذا كانت امل�س�ألة مو�ض���ع اتفاق ذكرت دليلها؛ م���ع توثيق الأقوال من
م�صادرها املعتربة.
� – 5أن���ه �إذا كان���ت امل�س�ألة من امل�سائ���ل املختلف فيها؛ �أعر����ض اخلالف ح�سب
االجتاهات الفقهية مبتدئًا بالقول الراجح ،ثم �أ�رشع يف ذكر الأدلة مرتبة على ترتيب
أب�ّيل القول الراجح مع �سبب
الأق���وال و�أتبع كل دليل مب���ا يرد عليه من مناق�شة ،ثم � نّ
الرتجيح.
 – 6بي���ان مع���اين الألف���اظ التي حتتاج �إل���ى تو�ضيح� ،س���واء �أكان���ت لغوية �أم
ا�صطالحية.
� – 7أين مل �أترج���م للأعالم مراعاة لالخت�صار؛ عل ًما ب�أن ُج ّل الأعالم املذكورين
من امل�شاهري.
خطة البحث:

انتظم هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،وخم�سة مباحث ،وخامتة.
اخلامتة:

وفيها �أهم نتائج البحث.
هذا و�أ�س�أل اهلل الهدى وال�سداد والقبول �إنه �سميع جميب.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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التمهيــد
املطلب الأول :حقيقة احلرا�سة
امل�س�ألة الأولى :معنى احلرا�سة يف اللغة:

حر�سا:
احلرا�سة :ا�سم م�شتق من َح َر َ�س َح ْر ً�سا ,يقال :حر�سه� :أي حفظه .ويحر�سه ً
�أي يحفظ���ه ً
وح َر�س,
حفظا .والقائم باحلفظ :ي�سم���ى ً
حار�سا ,ويجمع على ُحرّا�سَ ,
و�أحرا����س .واحرت�س منه� :أي حت���رز .واحلري�سة :جدار يقام حلف���ظ الغنم ,وجمعها
()1
حرائ�س .
ويح�صل من هذا �أن احلرا�سة يف ل�سان �أهل اللغة تطلق ويراد بها احلفظ والرعاية
والرقابة.
امل�س�ألة الثانية :معنى احلرا�سة يف اال�صطالح الفقهي:

بتتبع موارد لف���ظ (احلرا�سة) يف الن�صو�ص ال�رشعية جند �أن ا�ستعمال الن�صو�ص
لهذا اللفظ مل يخرج عن معنى احلفظ؛ كما يف قوله تعالى :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
()3
()2
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ  .فـ (حر�ساً) هنا تعني :احلفظة .
ومم���ا جاء يف ال�سنة النبوية م���ن ا�ستعمال احلرا�سة مبعنى احلف���ظ :ما روته عائ�شة
ر�ضي اهلل عنه���ا�( :أرق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذات ليلة ,فقال« :ليت رج ًال من
�أ�صحاب���ي �صا ًحلا يحر�سني الليلة �إذ �سمعنا �صوت �سالح؛ فقال« :من هذا؟» قال� :أنا
()4
�سعد بن �أبي وقا�ص جئت لأحر�سك فنام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم) .
وم���ن ذلك م���ا رواه عبداهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ق���ال� :سمعت ر�سول اهلل
((( ينظر :ل�سان العرب  ،48 /6القامو�س املحيط �ص ،692خمتار ال�صحاح �ص.55
((( �سورة اجلن :الآية .8
((( ينظر :تف�سري الطربي  ،110 /29اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي .9 /19
((( رواه البخاري برقم � 2885ص ،555وم�سلم برقم � 2410ص.981
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�صلى اهلل عليه و�سل���م يقول( :عينان ال مت�سهما النار عني بكت من خ�شية اهلل ،وعني
()5
باتت حتر�س يف �سبيل اهلل) .
ففي هذه الن�صو�ص ال�رشعية ما يفيد �أن لفظ احلرا�سة يطلق ويراد به احلفظ.
وال يخرج ا�ستعمال الفقهاء للفظ احلرا�سة وما ا�شتق منه عن هذا املعنى �أي احلفظ.
ج���اء يف جممع ال�ضمان���ات« :حار�س يحر�س احلواني���ت يف ال�سوق فنقب حانوت
()6
رجل ف�رسق منه �شيء ال ي�ضمن لأن الأموال يف يد �أربابها وهو حافظ الأبواب» .
وج���اء يف تب��ص�رة احل���كام« :و�إن ا�ست�ؤجر عل���ى حرا�سة بيت فن���ام ف�رسق :مل
()7
ي�ضمن» .
وقال يف مغني املحتاج« :الأجري حلفظ الدكان مث ًال ال �ضمان عليه �إذا �أخذ ما فيه؛
لأنه ال َي َّد له على املال ,وهو مبنزلة احلار�س يف ال�سكة لو �رسق بيت من بيوت ال�سكة
()8
مل يكن عليه �شيء» .
وج���اء يف دقائق �أويل النهى« :ومن مر بثمرة ب�ستان ال حائط عليه وال ناظر له �أي
()9
حار�س فله �أكله منها �ساقطة كانت �أو ب�شجرها» .
()10
وبتتب���ع امل�ؤلف���ات الفقهية مل �أق���ف على تعري���ف باحلد مل�صطل���ح احلرا�سة,
((( رواه الرتمذي يف اجلامع برقم � 1639ص ،285واحلاكم يف امل�ستدرك عن �أبي هريرة برقم /2( 2430
 .)92قال الرتمذي« :حديث ح�سن غريب».
((( جممع ال�ضمانات �ص.34
((( تب�صرة احلكام .244 /2
((( مغني املحتاج .478 /3
((( دقائق �أويل النهى .326/6
( ((1التعريف باحلد :بيان معنى ال�شيء بذكر �صفاته اجلوهرية التي متيزه عن غريه ،ويكون تاماً بذكر
ناق�صا بذكر
جن�سه وف�صله القريبني؛ كتعريف الإن�سان ب�أنه :حيوان ناطق .ويكون التعريف باحلد ً
ف�صله القريب ،مثل :الإن�سان ناطق؛ �أو بذكر ف�صله القريب مع جن�سه البعيد مثل :الإن�سان :ج�سم
ناطق .ينظر� :ضوابط املعرفة للميداين �ص.63
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وبالبحث يف فقه العقود يلحظ �أن كث ًريا منها فيه معنى احلفظ؛ �إال �أنه ال ي�أتي مق�صو ًدا
� ً
أ�ص�ل�ا �إال يف عقد الوديعة ,ويف �إج���ارة الأ�شخا�ص �إذا كان حمل الإجارة �شغل ذمة
الأجري بحفظ �شيء ما.
وبالرجوع �إلى املعنى اللغ���وي للحرا�سة ميكن تلم�س تعريف ا�صطالحي لها مع
�إ�ضاف���ة بع����ض الأو�صاف التي تب�ي�ن حقيقة هذا العقد ومتيزه ع���ن غريه من العقود
امل�شابه���ة؛ فيق���ال :احلرا�سة :عقد يلت���زم مبقت�ضاه �شخ�ص بحفظ �أ�شي���اء معينة ب�أجر
معلوم ملدة معلومة.
فاحلرا�س���ة املعنية  -هنا – عق���د؛ واملراد بالعقد يف ل�سان �أه���ل اللغة :العهد؛ �أو
()11
اتفاق بني طرفني يلتزم مبقت�ض���اه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه  .ويف اعتبار �أهل
ال��ش�رع عرفه بع�ضهم ب�أنه :ارتباط �إيجاب بقبول عل���ى وجه م�رشوع يظهر �أثره يف
()12
املحل .
وقولنا :عقد :يخرج امللتقط ,والغا�صب ,ونحوهما؛ و�إن كانوا ملزمني بحرا�سة
ما حتت �أيديهم.
قولن���ا� :أ�شياء معين���ة� :أي �أن يكون حمل احلرا�سة معينًا تعيين���اً ناف ًيا للجهالة منعا
للنزاع.
وقولنا :ب�أجر معلوم :قيد يف التعريف تخرج به الوديعة؛ لأن الأ�صل يف الوديعة
التربع والإرفاق.
وم���ن خالل هذا التعريف للحرا�سة ميكنن���ا تعريف احلار�س ب�أنه :من يقوم بحفظ
الأ�شياء ملالكها ب�أجر معلوم مدة معلومة .
( ((1ينظر :خمتار ال�صحاح �ص ،186امل�صباح املنري �ص .218
( ((1ينظر :فتح القدير  ،177 /3حا�شية الد�سوقي  ،5 /3املهذب  ،10 /3املغني .5 /6
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امل�س�ألة الثالثة :العالقة بني احلرا�سة والعقود امل�شابهة:
الفرع الأول :احلرا�سة والإجارة:

تطلق الإجارة يف ا�صط�ل�اح الفقهاء ويراد بها« :عقد على منفعة مباحة معلومة,
م���دة معلوم���ة ,من ع�ي�ن معين���ة� ,أو مو�صوفة يف الذم���ة� ,أو عمل معل���وم بعو�ض
()13
معلوم» .
والإج���ارة يف الفق���ه الإ�سالمي على نوعني� :إج���ارة �أ�شياء ,و�إج���ارة �أ�شخا�ص.
وباملوازنة بني الإجارة واحلرا�سة مبعناها الذي �سبق ذكره؛ يتبني ما يلي:
 -1احلرا�س���ة تفارق �إجارة الأ�شياء يف املق�صود من العقد؛ ف�إجارة ال�شيء يق�صد
منها االنتفاع به وي�أتي حفظه تب ًعا؛ �أما احلرا�سة ف�إن املق�صود الأ�صلي فيها هو احلفظ.
 -2احلرا�سة نوع من �أنواع �إجارة الأ�شخا�ص التي تعد ق�سيمة لإجارة الأ�شياء.
الفرع الثاين :احلرا�سة والوكالة:

الوكالة يف اعتب���ار الفقهاء تدور حول معنى« :ا�ستناب���ة الإن�سان غريه فيما يقبل
()14
النياب���ة»  .فاملوكل يفو�ض �أمره للوكيل يف حم���ل الوكالة ويثق بر�أيه ليت�رصف له
الت�رصف احل�سن.
وباملوازنة بني احلرا�سة والوكالة ,يتبني ما يلي:
� -1أنه يت�شابه كل من احلار����س والوكيل يف �أن يدهما يد �أمانة فيما حتت �أيديهما
باعتبار الأ�صل.
� -2أن الأ�صل يف احلرا�سة حفظ املال ,وت�أتي �إدارته تب ًعا ب�إذن �صاحبه؛ �أما الوكيل
( ((1منتهى الإرادات  .64 /3وينظر :الهداية للمرغيناين  ،260 /3املعونة لعبدالوهاب  ،1088 /2مغني
املحتاج .438 /3
( ((1ينظر :فتح باب العناية  ،12 /2ال�شرح ال�صغري  ،501 /3الإقناع لل�شربيني  ،452 /2الرو�ض املربع
�ص.280
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فالأ�صل فيه �أنه يدير املال ,وي�أتي حفظه �إياه تب ًعا للإدارة.
� -3أن���ه لي�س للحار�س باعتبار الأ�صل �أن يت�رصف يف الأ�شياء حمل حرا�سته؛ �أما
الوكيل فقد يوكل يف �سائر الت�رصفات.
� -4أن عق���د احلرا�سة ال ينتهي مبوت �صاحب ال�شيء؛ بل ينتقل احلق للورثة؛ �أما
()15
الوكالة ف�إنها تنتهي مبوت املوكل .
الفرع الثالث :احلرا�سة والوديعة:

()16

معنى الوديعة يف الفقه الإ�سالمي« :ت�سليط الغري على حفظ ماله» .
وباملوازنة بني مفهومي احلرا�سة والوديعة؛ يت�ضح ما يلي:
� -1أن احلرا�سة والوديعة تتفقان يف املق�صود الأ�صلي منهما وهو احلفظ؛ ولذلك
تعد ت�رشي ًع���ا عا ًما تخ�ضع له احلرا�س���ة يف غالب �أحكام
يلح���ظ �أن �أح���كام الوديعة ّ
احلفظ والرد.
� -2أن احلار�س واملو َدع كليهما �أمني على ما حتت يده من �أ�شياء.
� -3أن احلرا�سة تكون يف الأ�صل ب�أجر؛ �أما الوديعة فالأ�صل فيها التربع.
� -4أن احلرا�س���ة جت���ري يف العقار واملنقول؛ �أما الوديع���ة فالأ�صل �أنها تكون يف
املنقول ويندر وقوعها يف العقار.
� - 5أن احلار�س يلتزم يف احلرا�سة باال�ستمرار يف احلفظ �إلى �أن تنتهي مدة العقد؛
()17
�أما يف الوديعة فيجوز فيها الرد -باعتبار الأ�صل -قبل انتهاء املدة .
( ((1ينظر :املراجع ال�سابقة ،فتح القدير  ،463 /7حا�شية الد�سوقي  ،377 /3رو�ضة الطالبني ،291 /4
املغني .197 /7
( ((1ينظر :جممع ال�ضمانات �ص ،68عقد اجلواهر الثمينة  ،850 /2الوجيز للغزايل  ،463 /1الرو�ض
املربع �ص.310
( ((1ينظر :املراجع ال�سابقة ،بدائع ال�صنائع  ،316 /6مواهب اجلليل  ،269 /7البيان  ،474 /6املغني /9
.257
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املطلب الثاين :الأ�صل يف يد احلار�س

املراد باليد هنا :اال�ستيالء عل���ى ال�شيء باحليازة ،وهي كناية عما قبلها؛ لأنه باليد
()18
يكون الت�رصف .
واليد من حيث ال�ضمان وعدمه نوعـان :يد �أمانة ويد �ضمان.
�أم���ا يد الأمانة فهي :التي تك���ون عن والية �رشعية ،ومل ي���دل دليل على �ضمان
()19
�صاحبها كيد املو َدع وال�رشيك وامل�ست�أجر .
ولأن هذه اليد تخلف يد املالك يف حيازة ملكه وت�ستند يف ذلك �إلى والية �رشعية
()20
فق���د �سميت بهذا اال�س���م لأن الأمانة �ضد اخليانة  ،و�صاحب ه���ذه اليد يعد �أميناً
موثوقاً به.
و�أم���ا ي���د ال�ضمان :فه���ي التي تخلف ي���د املالك ظلم���اً وعدواناً كي���د الغا�صب
()21
وال�سارق .
()22
وال�ضمان يطلق ويراد به :الغرامة �أو احلفظ �أو االلتزام بالكفالة .
()23
ويف اال�صطالح الفقهي ي�ستعمل ال�ضمان مبعنيني :الكفالة ،والغرامة .
واملق�صود هنا :املعنى الثاين �أي الغرامة.
ومما جاء يف تعريف ال�ضمان مبعنى الغرامة« :ال�ضمان عبارة عن رد مثل الهالك �إن
( ((1ينظر :املنثور يف القواعد للزرك�شي . 370/3
( ((1ينظر :املنثور يف القواعد � ،323/2ضمان املنافع �ص � ، 99ضمان املتلفات �ص . 56
( ((2ينظر :ل�سان العرب  ، 21/13خمتار ال�صحاح �ص .18
( ((2ينظر :املنثور يف القواعد . 323/2
( ((2ينظر :ل�سان العرب  ،257/13القامو�س املحيط �ص  ،1564خمتار ال�صحاح �ص . 161
( ((2ينظر :الهداية للمرغيناين  ،105/3املعونة لعبدالوهاب  ،1230/2الإقناع لل�شربيني  ،443/1منتهى
الإرادات
.426/2
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()25

()24

كان مثلياً �أو قيمته �إن كان قيمي ًا»  .وقيل« :ال�ضمان عبارة عن غرامة التالف» .
وبالنظر �إلى هذه التعريفات يلحظ �أنها بيان للواجب يف ال�ضمان �أو الأثر املرتتب
عليه؛ ولي�س حتديداً لل�ضمان ذاته.
ولعـ���ل �أقـرب ما قيــل يف حتــدي���د مفهـوم ال�ضمان مبعـن���ى الغـرامـة ما جـاء يف
()26
تعـريفــ���ات بعـ�ض املعا�رصين ،ومنها« :الت���زام بتعوي�ض مايل عن �رضر الغري» .
()27
وقيل« :االلتزام بتعوي�ض الغري عما حلقه من تلف املال �أو �ضياع املنافع» .
والأ�ص���ل يف احلار�س� :أن ي���ده يد �أمانة؛ لأن و�ضع يده عل���ى ال�شيء املحرو�س
م����أذون له في���ه من قبل املالك �أو من يق���وم مقامه؛ فال تتحول ي���ده �إلى ال�ضمان �إال
()28
بالتعدي �أو التفريط يف احلفظ .
والدليل على عدم �ضمان من كانت يده يد �أمانة ما يلي:
الدليـ���ل الأول :قولـه تعــال���ى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
()29

ﮫﮬ ﮊ .
وج���ه اال�ستدالل� :أن كلم���ة (�سبيل) يف الآية نكرة يف �سي���اق النفي؛ فهي تعم,
وت�شمل �ضمان الأمني املح�سن؛ ف�إن الأمني من غري تعد �أو تفريط حم�سن �إلى املالك؛
()30
ف�إذا هلك املال وهو على هذه احلال من الإح�سان فال �سبيل �إلى ت�ضمينه .
( ((2غمز عيون الب�صائر .6/4
( ((2نيـل الأوطار .336/5
( ((2املدخل الفقهي العام للزرقاء .1032/2
( ((2نظرية ال�ضمان للزحيلي �ص .15
( ((2ينظر :املب�سوط  ،54/11خمت�صر اختالف العلماء  ،86 /4الإقناع يف م�سائل الإجماع ،1582 /3
الإ�شراف البن املنذر  ،134 /2املنثور  ،323 /2القواعد البن رجب .321 /2
(� ((2سورة التوبة :الآية .91
( ((3ينظر� :أحكام القر�آن البن العربي  ،995 /2اجلامع لأحكام القر�آن .145 /8
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الدليل الثاين :حديث كعب بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال« :كانت لنا غنم ترعى؛
ف�أب��ص�رت جارية لنا ب�شاة من غنمنا موتاً؛ فك�رست حج ًرا فذبحتها به؛ فقلت لهم :ال
()31
ت�أكلوا حتى �أ�س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ف�أر�سلت �إليه ف�أمر ب�أكلها» .
وجه اال�ستدالل :قال ابن املثري« :لي�س غر�ض البخاري بحديث الباب الكالم يف
()32
حتليل الذبيحة �أو حترميها ,و�إمنا غر�ضه �إ�سقاط ال�ضمان عن الراعي وكذا الوكيل .
وق���ال ابن حجر« :وا�ستدل به على ت�صديق امل�ؤمتن على ما ا�ؤمتن عليه ما مل يظهر
()33
دليل اخليانة» .
الدليل الثالث :حديث �أبي مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
()34
و�سلم قال( :اخلازن الأمني ,الذي ي�ؤدي ما �أمر به طيبة نف�سه� ,أحد املت�صدقني) .
وج���ه اال�ستدالل :قال ابن بط���ال�« :إمنا �أدخله يف هذا الب���اب (الإجارة) لأن من
ا�ست�ؤج���ر على �شيء فهو �أمني فيه ,ولي�س عليه يف �شيء منه �ضمان �إن ف�سد �أو تلف
()35
�إال �إن كان ذلك بت�ضييعه» .
الدلي���ل الرابع� :أن يد الأمني تخلف يد املالك وت�شبهها؛ ف�إذا تلف ما يف يده بعد
()36
�إذن املالك بغري تعديه؛ فك�أمنا تلف بيد املالك؛ فال �ضمان عليه .
املطلب الثالث :تعريف الأثر

يطلق الأثر على عدة معان ,منها :بقية ال�شيء ,والأجل ,واملكرمة ,والعالمة ,وما
( ((3رواه البخاري برقم � 2304ص.432
( ((3قال عنه احلافظ يف فتح الباري .563/4
( ((3فتح الباري .563 /4
( ((3رواه البخاري برقم � 2260ص ،421وم�سلم برقم � 1023ص.395
( ((3نقله عنه احلافظ يف فتح الباري.515 /4 :
( ((3ينظر :ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي لعلي اخلفيف �ص ،102نظرية ال�ضمان للزحيلي �ص .175
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()37

يرتتب على ال�شيء .
وال يخ���رج ا�ستعمال الفقهاء للفظ «�أثر» عن ه���ذه املعاين اللغوية ,واملق�صود به
هن���ا هو املعنى الأخري؛ ف�آثار العقود ه���ي ما يرتتب عليها ويح�صل منها للمتعاقد من
حق���وق له وواجبات عليه فكل عقد من العقود له �أثره اخلا�ص؛ ف�إن�شاء البيع يرتتب
عليه نقل ملكية املبيع �إلى امل�شرتي والثمن �إلى البائع؛ وهكذا الأمر يف عقد النكاح؛
حيث يرتتب عليه حقوق وواجبات للطرفني والفقهاء يذكرون �آثار العقود ,وهم يف
()38
غالب عباراتهم ي�سمون الآثار ب�أحكام العقد .
املبحث الأول
�أثر ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة يف ت�ضمني احلار�س

�إذا قام احلار�س با�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة؛ ك�أن ي�سكن الدار� ,أو ي�ستعمل الآلة
التي يف حرا�سته؛ فما �أثر هذا اال�ستعمال يف �إيجاب ال�ضمان عليه؟
احلار�س يف ا�ستعمال���ه للأ�شياء املحرو�سة ال يخلو� :إما �أن ي�ستعملها ب�إذن مالكها,
�أو مل�صلحة احلفظ� ,أو ي�ستعملها حيث ال �إذن وال م�صلحة .وبيان ذلك فيما يلي:
املطلب الأول :ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة ب�إذن املالك

ق���د ي�أذن املال���ك �أو من يق���وم مقامه للحار�س ب����أن ي�ستعمل الأ�شي���اء املحرو�سة
�إذناً مطلق���اً �أو مقيدا بزمان �أو مكان؛ ك�أن يقول له� :أذن���ت لك يف ا�ستعمال الأ�شياء
( ((3ينظر :مقايي�س اللغة  ،53 /1ل�سان العرب  ،4 /5التعريفات �ص ،23القامو�س املحيط �ص،435
امل�صباح املنري �ص.8
( ((3ينظر :املب�سوط  ،99 /4ال�شرح الكبري للدردير  ،258 /2الو�سيط للغزايل  ،332 /5الإن�صاف ،163/8
ك�شاف ا�صطالحات الفنون .98 /1
العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

19

�أثر ا�ستعمال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة

املحرو�س���ة لي ًال �أو نه���اراً؛ �أو يف يوم معني من الأ�سب���وع �أو ال�شهر �أو ال�سنة� ,أو يف
مكان يعينه له.
وق���د اتفق �أهل العل���م على جواز ا�ستعمال احلار�س للأ�شي���اء املحرو�سة يف هذه
()39
احلالة ,وذلك ح�سب �صفة الإذن من الإطالق والتقييد  .ويدل لذلك:
الدليل الأول :قوله تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
()40
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ .
وج���ه اال�ست���دالل� :أن الآية تدل على حت���رمي �أكل مال الغري م���ن دون ر�ضاه؛ �أما
يف حال���ة الر�ضا فيب���اح؛ و�إذا �أذن من ميل���ك الإذن للحار�س يف ا�ستعم���ال الأ�شياء
املحرو�سة فق���د ر�ضي له ذلك؛ فيجوز للحار�س اال�ستعم���ال وال ي�ضمن؛ لأن الإذن
()41
ينايف ال�ضمان .
الدلي���ل الثاين :قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يحل المرئ من مال �أخيه �إال
()42
ما �أعطاه بطيب نف�س منه» .
وج���ه اال�ستدالل :احلديث �أ�صل ع���ام يف حرمة مال الإن�سان عل���ى غريه �إال �إذا
�أعطاه منه عن طيب نف����س ،فاحلار�س عندما ي�ستعمل الأ�شياء ب�إذن مالكها فا�ستعماله
لها جائز وال ي�ضمن.
الدلي���ل الثالث� :أن مالك ال�ش���يء له �أن ي�ستعمله بنف�سه ،ول���ه �أن ي�أذن لغريه يف
( ((3ينظر :املب�سوط  ،23 /11الفتاوى الهندية � ،347 /4شرح الزرقاين  ،115 /6الفواكه الدواين ،28 /2
رو�ضة الطالبني � ،334 /6أ�سنى املطالب  ،79 /3املغني  ،279 /9دقائق �أويل النهى .243 /4
(� ((4سورة الن�ساء :الآية .29
( ((4ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن .99 /5
( ((4رواه الإمام �أحمد يف امل�سند برقم  )18/39( 23605عن �أبي حميد ال�ساعدي ،قال الهيثمي« :رواه
�أحمد والبزار ،ورجال اجلميع رجال ال�صحيح» جممع الزوائد  ،304 /4و�صححه الألباين ب�شواهده
يف �إرواء الغليل .279 /5
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ا�ستعماله ،واحلار�س عند ا�ستعماله �إمنا ي�ستمد �سلطته يف اال�ستعمال من �سلطة املالك
فيجوز.
املطلب الثاين :ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة مل�صلحة احلفظ

ق���د ي�ستعمل احلار�س الأ�شياء املحرو�سة دون �إذن �صاحبها ولكن مل�صلحة احلفظ،
ك�أن يلب����س الثياب لدفع الآفة عند احلر؛ �أو كانت الآل���ة حتتاج �أن ت�ستعمل بني فرتة
و�أخرى كي ال تتعطل.
وق���د اتفق �أهل العل���م على جواز ا�ستعمال احلار�س للأ�شي���اء املحرو�سة يف هذه
()43
احلالة  .وا�ستدلوا:
الدليــل الأول :قول���ه تعـال���ى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
()44

ﮫﮬ ﮊ .
وج���ه اال�ستدالل :الآية �أ�صل عام يف رفع العقاب عن كل حم�سن؛ واحلار�س �إذا
ا�ستعمل الأ�شياء املحرو�سة مل�صلحة احلفظ فقد �أح�سن وال �سبيل لعقابه؛ فال ي�ضمن.
الدلي���ل الثاين :قول���ه تعال���ى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
()45
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ .
وج���ه اال�ست���دالل :الواجب عل���ى العاقد مبقت�ض���ى الآية الوفاء مب���ا تعاقد عليه،
واحلار�س تعاقد على حفظ الأ�شياء املحرو�سة ،وملا كان اال�ستعمال – هنا – ال بد منه
( ((4ينظر :الفتاوى الهندية  ،347 /4حا�شية ابن عابدين � ،229/6شرح الزرقاين  ،114/6الفواكه
الدواين  ،281/2رو�ضة الطالبني � ،334/6أ�سنى املطالب  ،79/3دقائق �أويل النهى  ،243/4معونة
�أويل النهى .497/5
(� ((4سورة التوبة :الآية .91
(� ((4سورة املائدة :الآية.1
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مل�صلحة احلفظ كان مق�صو ًدا؛ لأن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب؛ فال ي�ضمن.
الدليل الثالث :ما رواه املغرية بن �شعبة – ر�ضي اهلل عنه – قال« :كان النبي �صلى
()46
اهلل عليه و�سلم ينهى عن قيل وقال ،وكرثة ال�س�ؤال ،و�إ�ضاعة املال» .
وج���ه اال�ستدالل� :أن مما كره اهلل لنا �إ�ضاعة املال ،ومل���ا كان مقت�ضى عقد احلرا�سة
حف���ظ احلار�س للأ�شياء املحرو�سة؛ فيكون ا�ستعمال���ه يف هذه احلالة من باب احلفظ
و�إنقاذ املال عن الهلكة؛ فال ي�ضمن.
الدلي���ل الرابع� :أن احلار�س م�أم���ور بحفظ الأ�شياء املحرو�س���ة؛ وعليه ف�إن كل ما
يتع�ي�ن طري ًقا للحفظ مبا يف ذلك اال�ستعمال يكون م�أمو ًرا به ،وفعل امل�أمور به ال يعد
()47
خيانة؛ فال ي�ضمن .
وكذل���ك الأمر لو ا�شرتط مالك الأ�شياء على احلار����س عدم ا�ستعمالها و�إن تعني
اال�ستعم���ال طري ًقا للحفظ ،فقد اتف���ق �أهل العلم عل���ى �أن للحار�س يف هذه احلالة
()48
ا�ستعم���ال الأ�شي���اء املحرو�س���ة و�إن خال���ف �رشط �صاحبه���ا ،وال �ضم���ان عليه .
وا�ستدلوا مبا يلي:
الدليل الأول� :أن حفظ الأموال و�صيانتها عن التلف م�أمور به �رش ًعا ،و�إذا تعار�ض
�أمر ال�شارع باحلفظ مع نه���ي مالك املال؛ قدم �أمر ال�شارع وهو املالك الأ�صيل على
نهي املالك امل�ستخلف ،والقول بجواز اال�ستعمال فيه جمع بني حق اهلل تعالى بامتثال
�أمره بحفظ املال ،وحق �صاحب املال بحفظ ماله عن التلف.
( ((4رواه البخاري برقم � 6473ص ،1242وم�سلم برقم � 1715ص  712عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع .320 /6
تخريجا لهم على قولهم فيما لو ا�شرتط �صاحب الأ�شياء على احلار�س حر ًزا معي ًبا ونهاه عن
(((4
ً
نقلها و�إن خاف عليها التلف؛ فيجوز له نقلها وال �ضمان عليه .ينظر :بدائع ال�صنائع ،320 /6
تبيني احلقائق  ،79 /5عقد اجلواهر � ،852 /2شرح الزرقاين  ،116 /6احلاوي الكبري  ،368/8رو�ضة
الطالبني  ،340 /6غاية املنتهى  ،796 /1الرو�ض املربع .311
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الدلي���ل الث���اين� :أن العربة يف العق���ود باملقا�صد واملعاين ،والظاه���ر – هنا – �أن
�صاحب الأ�شياء يق�صد املبالغة يف احلفظ ،والقول بجواز ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة
()49
حلفظها فيه حتقيق ملق�صد �صاحبها يف احلفظ .
املطلب الثالث :ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة حيث ال �إذن وال م�صلحة
()50

�إذا ا�ستعمل احلار�س الأ�شياء املحرو�سة بال �إذن من �صاحبها  ،وبال غاية معتربة
مل�صلحة احلفظ؛ فهل ي�ضمن احلار�س بذلك؟
اتفق الفقه���اء على �أن ا�ستعم���ال احلار�س للأ�شياء املحرو�س���ة ،حيث ال �إذن وال
()51
م�صلحة يوجب عليه ال�ضمان  .وا�ستدلوا مبا يلي:
الدلي���ل الأول :قوله تعال���ى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
()52

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ .
وج���ه اال�ستدالل :الآية �أ�صل عام يف حترمي �أكل �أموال النا�س دون ر�ضاهم ،ومن
ذل���ك ا�ستعمال احلار����س الأ�شياء املحرو�سة من غري �إذن مالكه���ا �أو �رضورة حفظها؛
في�ضمن.
الدلي���ل الثاين :قوله تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع  ،320 /6رو�ضة الطالبني  ،340 /6املغني .263 /9
(� ((5سواء �أكان الإذن مطلقا �أم مقيدًا مبكان �أو زمان �أو ا�ستعمال معني؛ ثم خالف احلار�س مو�ضع الإذن.
( ((5ينظر :بدائع ال�صنائع  ،323 /6الفتاوى الهندية � ،347/4شرح الزرقاين  ،115/6الفواكه الدواين
 ،281/2رو�ضة الطالبني � ،334 /6أ�سنى املطالب  ،79/3املغني  ،279/9دقائق �أويل النهى .243 /4
(� ((5سورة الن�ساء :الآية .29
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ

()53
.

وج���ه اال�ست���دالل� :أن احلرا�سة قوامه���ا االئتم���ان ،وا�ستعمال احلار����س الأ�شياء
املحرو�سة ،حي���ث ال �إذن وال م�صلحة ينايف هذا االئتم���ان ،فيكون بهذا اال�ستعمال
متعدياً في�ضمن.
الدليل الثالث :قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يحل المرئ من مال �أخيه �إال
()54
ما �أعطاه بطيب نف�س منه» .
وج���ه اال�ستدالل :احلدي���ث يفيد �أن �أخذ م���ال الغري بال طيب نف����س منه اعتداء
حم���رم ،وا�ستعمال احلار�س للأ�شي���اء املحرو�سة ،حيث ال �إذن وال م�صلحة �أخذ ملال
الغري بال طيب نف�سه منه؛ فيكون بهذا متعد ًيا ،وي�ضمن.
الدليل الرابع� :أن احلار�س �إمنا يحفظ الأ�شياء ملالكها ،ف�إن ا�ستعملها ،حيث ال �إذن
قيا�سا على ما
وال م�صلحة ف�إنه يحفظ لنف�سه فتدخل يف �ضمانه برتكه احلفظ للمالك؛ ً
()55
لو جحدها .
املبحث الثاين
�أثر نية احلار�س يف ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة

�إذا نوى احلار�س �أن ينتفع بالأ�شياء املحرو�سة ،فهل ي�صري احلار�س �ضامنًا مبجرد النية؟
اختلف �أهل العل���م يف اعتبار احلار�س �ضامنًا بنية ا�ستعم���ال الأ�شياء املحرو�سة؛
على قولني:
الق���ول الأول :احلار�س ال ي�ضمن بنية اال�ستعمال املج���ردة عن الفعل ،وهو قول
(� ((5سورة الن�ساء :الآية .58
( ((5تقدم تخريجه.
( ((5ينظر :بدائع ال�صنائع .323/6
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()56

()57

()58

()59

()60

اجلمهور من احلنفية  ،واملالكية  ،وال�شافعية  ،واحلنابلة .
القول الثاين :احلار�س ي�ضمن �إذا نوى ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة ولو مل يفعل،
()61
وهو قول بع�ض ال�شافعية .
�أدلة القول الأول:
الدليل الأول :قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل جتاوز عن �أمتي ما حدثت
()62
به �أنف�سها؛ ما مل تعمل �أو تتكلم» .
وج���ه اال�ستدالل :احلديث ي���دل على �أن ما حدث���ت به النف�س يع���د عف ًوا على
العموم �إال ما خ�ص بدليل؛ فحديث النف�س ما مل يتجاوز �إلى القول �أو الفعل ال �أثر
()63
له ،واحلار�س مل ت َْع ُد نيته قلبه؛ فال �أثر لهذه النية؛ فال ي�ضمن .
الدلي���ل الثاين� :أن الأمانات ال ت�ضم���ن �إال باخليانة؛ ونية اخليانة لي�ست خيانة؛ لأن
اخليان���ة تعد وال يو�ص���ف املرء بالتع���دي �إال بقول �أو فع���ل ،وكل ذلك ال يكون يف
ني���ة اخليانة املجردة؛ وعليه ف�إن احلار����س ال ي�ضمن مبجرد النية كمن نوى ال�رسقة ومل
()64
ي�رسق .
(� ((5صرح �أكرثهم بهذا يف عقد الوديعة؛ وملا كانت الوديعة على ر�أ�س عقود الأمانات ف�إن الأحكام الواردة
ب�ش�أنها تعد مبثابة الأحكام العامة التي تخ�ضع لها كافة عقود الأمانات ،ومن بينها احلرا�سة ،ملا مل
يرد يف �ش�أنها �أحكام خا�صة.
( ((5ينظر :املب�سوط  ،112/11بدائع ال�صنائع .326 /6
( ((5املالكية و�إن مل ي�صرحوا بذلك �إال �إنهم مل يذكروا النية يف �أ�سباب ال�ضمان .ينظر :عقد اجلواهر /2
� ،851شرح الزرقاين  ،115/6الفواكه الدواين .281/2
( ((5ينظر :احلاوي الكبري  ،362 /8رو�ضة الطالبني .334/6
( ((6ينظر :املغني � ،272 /9شرح الزرك�شي .576/4
( ((6ينظر :احلاوي الكبري  ،362/8رو�ضة الطالبني .334/6
( ((6رواه البخاري برقم � 5269ص  ،1043وم�سلم برقم � 127ص.76
( ((6ينظر :املب�سوط  ،112 /11املغني .272 /9
( ((6ينظر :بدائع ال�صنائع  ،326 /6احلاوي الكبري  ،362 /8املغني .272 /9
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�أدلة القول الثاين:
الدلي���ل الأول� :أن احلار�س �إذا نوى اخليانة؛ يكون خائنً���ا ب�إم�ساكها ال ً
حافظا لها؛
()65
في�ضمنها؛ كما لو نوى ذلك عند القب�ض .
ونوق����ش :القيا�س على النية عند القب�ض ال ي�ص���ح؛ لأن النية يف االبتداء لي�ست
()66
جمردة؛ و�إمنا اقرتن بها الفعل وهو القب�ض بنية اخليانة؛ ف�أثرت بخالف الدوام .
قيا�سا على امللتقط �إذا
الدليل الثاين :احلار�س ي�ضمن �إذا نوى اخليانة ولو مل يفعل؛ ً
()67
�أم�سك اللقطة وترك التعريف بها ونوى متلكها؛ ف�إنه ي�ضمن؛ فكذا هنا .
ونوق����ش :قيا�س احلار�س عل���ى امللتقط يف نية اخليانة قيا�س م���ع الفارق؛ لأن يد
احلار����س م�سلطة على الأ�شياء املحرو�سة ب����إذن املالك ق�ص ًدا؛ �أما يد امللتقط فم�سلطة
على الأ�شياء امللتقطة بدون ق�صد وب�إذن �رشعي؛ ف�أمانة امللتقط تثبت مبجرد نية الأخذ
للتعريف؛ ف�إن �أخذها بنية اخليانة ف�إنه ي�ضمن؛ لأن النية هنا لي�ست جمردة؛ بل اقرتن
بها الفعل وهو الأخذ ،ولذلك لو التقطها بنية التعريف؛ ثم نوى اخليانة بعد ذلك ومل
()68
يفعل ف�إنه ال ي�ضمن؛ لأن هذه النية الأخرية جتردت عن الفعل .
الرتجيح:

الراج���ح واهلل �أعلم هو قول اجلمه���ور بعدم ت�ضمني احلار�س مبج���رد نية اخليانة
العاري���ة عن الفعل ،وذل���ك لقوة دليل هذا القول ،وما ورد عل���ى دليل املخالف من
املناق�ش���ة ،ولأن ت�ضمني احلار�س باخلاطر الذي يهجم على النف�س فيه تكليف مبا لي�س
يف الو�سع؛ وقد جاء يف الن�صو�ص �أن العقاب �إمنا هو على املع�صية دون نية اقرتافها؛
( ((6ينظر :رو�ضة الطالبني  ،334 /6املغني .272 /9
( ((6ينظر :املغني .273 /9
( ((6ينظر :احلاوي الكبري .362 /8
( ((6ينظر :احلاوي الكبري  ،362 /8املغني .273 /9
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قال تعال���ى :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
()69

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ  .وق���ال �صل���ى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل كتب احل�سنات
هم بح�سنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده ح�سنة كاملة؛ ف�إن
وال�سيئات ثم نّبي ذلك؛ فمن ّ
هم بها فعملها كتبه���ا اهلل عنده ع�رش ح�سنات �إلى �سبع مائة �ضعف �إلى �أ�ضعاف
هو ّ
هم بها
هم ب�سيئة فل���م يعملها كتب اهلل له عنده ح�سنة كامل���ة؛ ف�إن هو ّ
كث�ي�رة ،ومن ّ
()70
فعملها كتبه���ا اهلل له �سيئة واحدة» فاحلار�س �إذا نوى اخليانة ومل يفعل كان له �أجر
وثواب ،وهذا ينايف ال�ضمان.
املبحث الثالث
�أثر ا�ستعمال احلار�س يف ا�ستحقاق الثمرة

�إذا ا�ستعم���ل احلار�س الأ�شياء املحرو�سة من غري �إذن املالك ،وتولدت نتيجة لهذا
اال�ستعمال بع�ض الثمار؛ كربح ونحوه؛ فمن ي�ستحق تلك الثمار احلا�صلة؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على ثالثة �أقوال:
القول الأول :الثم���ار احلا�صلة من ا�ستعمال احلار�س للأ�شي���اء املحرو�سة بال �إذن
()73
()72
()71
تكون للمالك .وهو قول ال�شافعية  ،واحلنابلة  ،والظاهرية .
الق���ول الثاين :الثمار احلا�صلة نتيجة ا�ستعم���ال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة تكون
(� ((6سورة الق�ص�ص :الآية .84
( ((7رواه البخاري برقم � 6491ص  ،1244وم�سلم برقم � 131ص.77
( ((7وهو قيا�س قولهم يف مناء املغ�صوب بجامع التعدي يف امل�س�ألتني .ينظر :البيان  ،42 /7رو�ضة
الطالبني  ،45 /5مغني املحتاج .362 /3
( ((7ينظر� :شرح الزرك�شي  ،175 /4منتهى الإرادات  ،171 /3الرو�ض املربع �ص.300
( ((7ينظر :املحلى .430 /6
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()74

()75

له .وهو قول احلنفية  ،واملالكية .
القول الثالث :الثمار احلا�صلة من ا�ستعمال احلار�س تكون للحار�س ولكن ال يطيب له
()77
()76
�أكلها؛ فيتعني عليه الت�صدق بها .وهو قول بع�ض احلنفية  ،ورواية عن الإمام �أحمد .
�أدل���ة الق���ول الأول :الدليل الأول :قول النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم« :من �أحيى
()78
� ً
أر�ضا ميتة فهي له ،ولي�س لعرق ظامل حق» .
وج���ه اال�ستدالل :الثمار احلا�صلة �إما �أن تكون للحار����س� ،أو املالك؛ �أما احلار�س
فهو ع���رق ظامل بخيانته ،وال حق له بن�ص احلديث ،فيتع�ي�ن �أن يكون للمالك؛ لأنه
()79
عرق حق اتفا ًقا .
الدليل الث���اين� :أن تلك الثمار احلا�صلة مناء ملك املالك؛ فهي متفرعة عن الأ�صل
()80
وناجتة عنه؛ فت�أخذ حكمه .
�أدلة القول الثاين:
()81
الدليل الأول :قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :اخلراج بال�ضمان) .
( ((7ينظر :املب�سوط  ،111 /11جممع الأنهر .342 /2
( ((7ينظر :املعونة لعبدالوهاب  ،1207 /2بداية املجتهد .315 /2
( ((7ينظر :املب�سوط  ،112 /11جممع الأنهر .342 /2
( ((7ينظر :املغني .399 /7
( ((7رواه �أبو داود يف ال�سنن برقم � 3073ص  ،348والرتمذي يف اجلامع برقم � 1378ص  .242وقال:
«حديث ح�سن غريب» و�صححه الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود.
( ((7ينظر :املحلى .432 /6
( ((8ينظر :البيان � ،43 /7شرح الزرك�شي .175 /4
( ((8رواه الإمام �أحمد يف امل�سند برقم  ،)59/41( 24514و�أبو داود يف ال�سنن برقم � 3510ص ،390والن�سائي
يف املجتبى برقم � 4490ص  ،468والرتمذي يف اجلامع برقم � 1286ص ،227وابن ماجه يف ال�سنن
برقم � 2243ص .242ويف �سنده :خملد بن خفاف :خمتلف فيه .قال الرتمذي« :حديث ح�سن
�صحيح غريب» و�صححه ال�شافعي كما يف معرفة ال�سنن للبيهقي  ،124 /8والبيهقي كما يف خمت�صر
اخلالفيات  ،325 /3وابن القطان كما يف التلخي�ص احلبري .51 /3
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وج���ه اال�ستدالل� :أن ي���د احلار�س على الأ�شياء املحرو�س���ة تنقلب �إلى يد �ضمان
مبجرد ا�ستعماله لها من غري �إذن وال م�صلحة .فتكون الثمار احلا�صلة له مقابل �ضمانه.
املناق�شة :نوق�ش من وجهني:
الأول� :أن احلديث �ضعيف؛ فال حجة فيه.
الثاين� :أن احلديث لو �صح ملا كان فيه حجة؛ لأنه جاء يف من ا�شرتى عبدًا فا�ستغله
ث���م وجد به عي ًبا فرده؛ فكان خراجه ل���ه ،وهذا جائز؛ �أما ا�ستعمال احلار�س فمحرم،
()82
وال يجوز قيا�س احلرام على احلالل .
الدليل الثاين� :أن مالك الأ�شياء مل يح ّر�سها احلار�س بغية الربح ،و�إمنا �أراد احلفظ؛
()83
فله �أ�صل ماله دون ربحه .
املناق�شة :الرب���ح احلا�صل يقا�س على الزيادات املت�صلة ب�أ�صل املال ،وهي للمالك
()84
اتفا ًقا؛ فكذا الثمار احلا�صلة تكون للمالك؛ بجامع �أنها كلها مناء للأ�صل فتتبعه .
دليل القول الثالث� :أن الثمار �إمنا ح�صلت للحار�س ب�سبب ك�سب خبيث؛ ولي�س
()85
من �سبيل للتخل�ص منها �إال بالت�صدق بها .
املناق�ش���ة :ميكن �أن يناق�ش ب�أن هذا ي�صح لو مل يعلم لهذا الك�سب مالك؛ �أما وقد
ثبت �أن هذا الك�سب يتبع �أ�صله يف امللكية؛ فيكون ملالك الأ�صل.
الرتجيح:

الراج���ح – واهلل �أعلم – هو الق���ول الأول القا�ضي ب�أن ثم���ار الأ�شياء املحرو�سة
احلا�صل���ة نتيج���ة ا�ستعمال احلار�س لها من غ�ي�ر �إذن تكون للمالك لق���وة دليله ،وملا
( ((8ينظر :املحلى .431 /6
( ((8ينظر :املب�سوط  ،11/11املعونة .1207 /2
( ((8ينظر :املحلى .430 /6
( ((8ينظر :املب�سوط .112 /11
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في���ه من االحتياط حلفظ الأمانات من ال�ضياع ،خا�ص���ة �إذا كانت الثمار احلا�صلة من
اال�ستعمال �أكرب من ال�رضر الذي ي�صيب احلار�س بالت�ضمني.
املبحث الرابع
�أثر ا�ستعمال احلار�س يف مطالبته بالأجرة

�إذا ا�ستعم���ل احلار�س الأ�شي���اء املحرو�سة بال �إذن من املالك ،وب�ل�ا غاية تقت�ضيها
م�صلح���ة احلفظ ،ك�أن تكون �سيارة يركبها� ،أو دا ًرا ي�سكنها� ،أو �آلة ي�ستعملها� ،أو ثيابًا
يلب�سها؛ ونحو ذلك .فهل ي�ستحق املالك �أجرة اال�ستعمال من احلار�س؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على ثالثة �أقوال:
الق���ول الأول :احلار�س تلزمه �أجرة ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة ،حيث ال �إذن من
()87
()86
املال���ك ،وال غاية تقت�ضيها م�صلح���ة احلفظ .وهو قول ال�شافعي���ة  ،واحلنابلة ،
()88
والظاهرية .
القول الثاين� :إن كان �صاحب الأ�شياء ممن ي�أخذ �أجرة وجب على احلار�س دفعها،
و�إن كان املالك ممن ال ي�أخذ �أجرة اال�ستعمال فال يجب على احلار�س �أجر .وهو قول
()89
املالكية .
القول الثالث :جتب الأجرة على احلار�س �إن كانت الأ�شياء املحرو�سة وق ًفا �أو مال
يتيم �أو ما �أع���د لال�ستغالل؛ ف�إن كانت غري هذا؛ مل يجب على احلار�س �أجرة .وهو
()90
قول احلنفية .
( ((8ينظر :رو�ضة الطالبني  ،351 /6مغني املحتاج .362 /3
قيا�سا على قولهم يف �أجرة املغ�صوب على الغا�صب .ينظر :املغني  ،406 /7دقائق �أويل النهى .128 /4
(ً ((8
( ((8ينظر :املحلى .442 /6
( ((8ينظر :حا�شية الد�سوقي  ،421 /3حا�شية اخلر�شي .473 /6
( ((9ينظر :جممع ال�ضمانات �ص ،126جممع الأنهر .467 /2
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دلي���ل الق���ول الأول� :أن قيام احلار����س با�ستعمال الأ�شياء املحرو�س���ة فيه ا�ستيفاء
ملنفع���ة ،واملنفعة مال متق���وم م�ضمون بالعق���د كالأعيان؛ فتج���ب الأجرة يف حالة
()91
االنتفاع على من ا�ستوفى املنفعة .
دلي���ل القول الثاين :الأمور التي مل ي���رد ب�ش�أنها ن�ص يف الأمانات يرجع فيها �إلى
الع���رف؛ ف�إذا كان العرف يق�ضي ب�أن ي�أخ���ذ مالك الأ�شياء �أجرة على ا�ستعمال الغري
)92
لها ا�ستحق الأجرة ،و�إن ال فال( .
املناق�شة :ميكن مناق�شته ب�أن العرف يف هذا ي�صعب �ضبطه وهو مظنة للنزاع ،ثم
�إنه يف مقابلة قيا�س �صحيح؛ فال يقبل.
دلي���ل القول الثالث� :أن املنفع���ة ال تعد ما ًال �إال يف الوقف وم���ال اليتيم وما يعد
لال�ستغالل؛ فتجب فيها الأجرة ،وما �سواها من املنافع ال تعد ما ًال فال يجب مقابلتها
()93
مبال .
املناق�شة :ميكن مناق�شته ب�أنه فرق ال دليل عليه؛ ذلك �أن كل ما يقابل مبال فهو مال،
واملنفعة مال كالعني؛ فكما �أن العني يعو�ض عنها بالعقد �أو �إذا فاتت؛ فكذا املنفعة.
الرتجيح:

الراج���ح – واهلل �أعل���م – هو الق���ول الأول القا�ضي با�ستحقاق مال���ك الأ�شياء
الأجرة؛ لقوة دليله؛ وملا فيه من حفظ الأمانات من ال�ضياع.

( ((9ينظر :مغني املحتاج  ،362 /3املحلى .442 /6
( ((9ينظر :حا�شية اخلر�شي .473 /6
( ((9ينظر :جممع الأنهر .467 /2
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املبحث اخلام�س
�أثر العود �إلى الوفاق يف زوال اخليانة

�إذا ا�ستعم���ل احلار�س الأ�شي���اء املحرو�سة ،بال �إذن من مالكه���ا ،وبال غاية معتربة
()94
تقت�ضيها م�صلحة احلفظ؛ ثم عاد �إلى الوفاق  .فهل يزول عنه و�صف اخليانة الذي
ات�صف به لتعديه؛ �أم �أن عق���د احلرا�سة يبطل ويلزمه ر ّد الأ�شياء ملالكها وابتداء عقد
جديد بائتمان جديد؟
اختلف الفقهاء يف امل�س�ألة على قولني:
الق���ول الأول :ال يعود احلار�س بالعود �إلى الوف���اق �أمينًا �إال بائتمان جديد .وهو
()96
()95
قول ال�شافعية  ،واحلنابلة .
()97
الق���ول الث���اين :احلار�س �إذا ع���اد �إلى الوفاق ع���اد �أمينًا .وهو ق���ول احلنفية ،
()98
واملالكية .
�أدلة القول الأول:
الدلي���ل الأول :ق���ول النب���ي �صلى اهلل عليه و�سل���م« :على اليد م���ا �أخذت حتى
()99
ت�ؤديه» .
( ((9العود �إلى الوفاق :ترك اللب�س والركوب ومعاودة احلفظ للمالك .ينظر� :إيثار الإن�صاف �ص.263
قيا�سا على قولهم يف �أحكام الوديعة .ينظر :احلاوي الكبري  ،363 /8البيان .495 /6
(ً ((9
( ((9ينظر :املغني  ،79/9منتهى الإرادات .259 /3
( ((9ينظر :املب�سوط  ،113 /11بدائع ال�صنائع .323 /6
( ((9ينظر :بداية املجتهد  ،314 /2عقد اجلواهر .851 /2
( ((9رواه الإمام �أحمد يف امل�سند برقم  )277/23( 20086و�أبو داود برقم � 3561ص ،394والرتمذي يف
اجلامع برقم � 1266ص ،224وابن ماجه يف ال�سنن برقم � 2400ص ،259واحلاكم يف امل�ستدرك برقم
 .)55/2( 2302واحلديث �صححه الرتمذي واحلاكم ،و�أعله ابن حجر باالختالف يف �سماع احل�سن
عن �سمرة .ينظر :التلخي�ص احلبري .117 /3
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وجه اال�ستدالل �أن احلار�س يكون متعد ًيا بخيانته؛ فيده ال ترب�أ حتى ت�ؤدي الأ�شياء
()100
�إلى مالكها .
ونوق����ش :ب�أن احلار�س �إذا رجع عن الت�رصف ورد الأ�شياء �إلى مكانها �صار م�ؤد ًيا
()101
لها؛ لأن الأمر باحلفظ ٍ
باق له .
و�أجي���ب :ب�أن املراد بالرد الذي ترب�أ به ذمة احلار�س هو الرد �إلى املالك؛ لأن العقد
()102
ينق�ضي بالتعدي .
الدلي���ل الثاين� :أن من يجحد الأمانة ال يرتف���ع �ضمانه بزوال اجلحود؛ فكذا هنا؛
�إذا ارتفع���ت الأمانة باخليانة ال تعود بزوال اخليانة؛ بجام���ع التعدي على الأمانة يف
()103
احلالني؛ فال يعود �إليها �إال با�ستئمان جديد و�إن ال كان �أمني نف�سه .
�أدلة القول الثاين:
الدليل الأول :ما رواه عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده� :أن النبي �صلى اهلل عليه
()104
و�سلم قال« :من �أودع وديعة فال �ضمان عليه» .
وج���ه اال�ستدالل :دل احلديث على رفع ال�ضمان ع���ن املو َدع ب�إطالق ،والوديعة
عل���ى ر�أ�س عقود الأمان���ات؛ ف�أحكامها تنطب���ق على احلرا�سة؛ ما مل ي���رد يف �ش�أنها
يخون؛ فكذلك احلار�س
�أحكام خا�صة ،و�إذا كان املو َدع مبقت�ضى هذا الن�ص �أميناً ال ّ
()105
هنا .
( ((10ينظر :البيان .495 /6
( ((10ينظر :التجريد � ،489 /8إيثار الإن�صاف �ص .263
( ((10ينظر :احلاوي الكبري .363 /8
( ((10ينظر :البيان  ،495 /6املغني .279 /9
( ((10رواه ابن ماجه يف ال�سنن برقم � 2401ص ،259والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم .)473 /6( 12700
قال البو�صريي« :هذا �إ�سناد �ضعيف ل�ضعف املثنى وهو ابن ال�صباح» و�ضعفه ابن حجر .ينظر:
م�صباح الزجاجة  ،62 /3التلخي�ص احلبري .211 /3
( ((10ينظر :التجريد .407 /8
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املناق�شة :ميكن مناق�شته من وجهني:
الأول� :أن احلديث �ضعيف ال تقوم به احلجة؛ فال ي�صح اال�ستدالل به.
ن�صا يف امل�س�ألة؛ بل يظهر �أن املراد به
الث���اين� :أن احلديث على فر�ض �صحته لي�س ً
يف حالة عدم اخليانة والتعدي ،وي�ؤيده ما رواه عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده:
�أن النب���ي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :لي�س على امل�ستعري غري املغل �ضمان ،وال على
()107
()106
امل�ستو َدع غري املغل �ضمان)  .وغري املغل :غري اخلائن .
الدليل الث���اين� :أن احلكم �إذا ثبت لعلة زال بزواله���ا؛ كال�شدة املطربة يف اخلمر،
والردة املوجبة للقتل؛ ف�إن احلد يزول بزوالها؛ فكذا هنا ملا كانت اخليانة علة الت�ضمني
()108
لزم زواله بزوالها .
املناق�شة :ي�سلم ب�أن احلكم �إذا ثبت لعلة زال بزوالها؛ كما يف م�س�ألة اخلمر والردة؛
�أما احلار�س ف�إنه و�إن عاد �إلى الوفاق ال يزول عنه التعدي؛ ولكنه انقطع فح�سب ومل
()109
يرتفع .
الدلي���ل الثال���ث� :أن ال�سارق �إذا �أخ���رج الأ�شياء من حرز احلار����س؛ ي�سقط عنه
ال�ضم���ان �إذا ردها �إل���ى احلرز ،فمن باب �أولى �إذا �أخرجها احلار����س؛ ف�إنه يعود �أمينًا
)110
بردها �إلى مكانها( .
املناق�شة :ال�سارق يرتفع عنه ال�ضمان؛ لأنه رد الأ�شياء �إلى من يعتربه مالكها وهو
( ((10رواه الدارقطني يف ال�سنن برقم  )36 /3( 2939والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم .)150 /6( 11487
قال الدارقطني�« :إمنا يروى عن �شريح القا�ضي غري مرفوع» و�ضعفه ابن حجر يف التلخي�ص
احلبري .210/3
( ((10ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر  ،342/3ل�سان العرب .500/11
( ((10ينظر :بدائع ال�صنائع .324 /6
( ((10ينظر :احلاوي الكبري .363 /8
( ((11ينظر :التجريد .4088 /8
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احلار�س؛ �أم���ا احلار�س �إذا �أخرج الأ�شياء بنية التعدي ف�إن���ه يزول عنه و�صف الأمانة
ويكون �ضامنًا؛ لأنه و�إن رد الأ�شياء �إلى مكانها وانقطع تعديه؛ �إال �أنه ال يرتفع �إال برد
()111
الأ�شياء �ساملة �إلى مالكها فافرتقا .
الرتجيح:

الراجح واهلل �أعلم هو القول الأول القا�ضي ب�أن احلار�س ال يعود �أمينًا بالعود �إلى
الوفاق �إال با�ستئمان جديد لقوة دليل هذا القول ،ولأن عقد احلرا�سة عقد ائتمان يف
الأ�سا����س؛ ف�إذا زالت الأمانة ب�أدنى �سبب فللم�ؤمن احلق يف �إعادة النظر يف احلار�س؛
ف����إن اطم�أن لأمانته يف عودته �إلى الوفاق جدد معه عق���د احلرا�سة ،و�إن ال اكتفى مبا
م�ضى وا�ستلم �أ�شياءه من احلار�س.
اخلامتة

احلمد هلل الذي بيده اخلري كله ،و�إليه يرجع الأمر كله� ،أحمده على ف�ضله وجزيل
عطائه ،و�أ�صلي و�أ�سلم على خامت ر�سله حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحبه� ،أما بعد:
ففي خامتة هذا البحث �أذكر �أهم النتائج التي انتهيت �إليها فيما يلي:
� –1أنه ال يخرج ا�ستعمال الفقهاء للفظ احلرا�سة وما ا�شتق منه عن املعنى اللغوي
وهو :احلفظ.
� –2أن احلرا�سة نوع من �أنواع �إجارة الأ�شخا�ص.
 –3احلرا�س���ة والوديعة تتفقان يف املق�ص���ود الأ�صلي منهما وهو احلفظ؛ ولذلك
ف�إن �أح���كام الوديعة تعترب ت�رشي ًعا عا ًما تخ�ضع ل���ه احلرا�سة يف غالب �أحكام احلفظ
والرد.
( ((11ينظر :احلاوي الكبري .363 /8
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� –4أن الأ�ص���ل يف احلار����س �أن يده يد �أمانة ،وال ي�ضمن �إال بالتعدي �أو التفريط
يف احلفظ.
� –5أن �أهل العلم اتفقوا على جواز ا�ستعمال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة �إذا �أذن
له املالك.
� –6أن الفقه���اء اتفقوا على جواز ا�ستعمال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة مل�صلحة
حفظها ولو من غري �إذن مالكها.
� –7أن الفقه���اء اتفقوا على �أن ا�ستعمال احلار�س للأ�شياء املحرو�سة من غري �إذن
مالكها وال م�صلحة معتربة حلفظها؛ يوجب عليه ال�ضمان.
� –8أن احلار�س الي�ضمن مبجرد نية اال�ستعمال �إذا مل يفعل.
� –9أن الثم���ار احلا�صلة نتيجة ا�ستعمال احلار����س للأ�شياء املحرو�سة من غري �إذن
تكون للمالك.
� –10أن احلار����س تلزم���ه �أجرة ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة �إذا مل ي�أذن له مالكها،
ومل توجد غاية تقت�ضيها م�صلحة احلفظ.
� –11أن احلار����س �إذا عاد �إلى الوفاق؛ فرتك ا�ستعمال الأ�شياء املحرو�سة؛ ف�إنه ال
يعود �أمينًا �إال با�ستئمان جديد.
وبع���د فهذه جملة من �أهم نتائج البحث؛ فما كان فيه من �صواب فاحلمد هلل على
توفيقه ،وما كان فيه من خط�أ؛ ف�أ�ستغفر اهلل منه.
و�آخ���ر دعوان���ا �أن احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل عل���ى نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم.
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