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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ص���لى �هلل و�ص���لم على �صيد �ملر�صلني وعلى �آله و�صحبه 
ومن ��صنت ب�صنته �إلى يوم �لدين، �أما بعد:

فاإن �هلل �ص���بحانه وتعالى ختم �رش�ئعه ب�رشيعة �لإ�ص���ام؛ فجعلها مت�صفة بالكمال 
و�ل�صمول؛ فكانت �صاحلة لكل زمان ومكان؛ ولذ� فاإن �ل�رشيعة �لإ�صامية قد �عتنت 
بجميع جو�نب �حلياة؛ ومن هذه �جلو�نب ما يتعلق باملعامات؛ فاإن �لإن�صان ل غنى 
ل���ه عن �لتعامل مع �لآخرين لق�صاء حاجاته، وه���ذ� �لتعامل له �صور متعددة يندرج 

كثري منها فيما يعرف يف �لفقه �لإ�صامي بالعقود.
وه���ذه �لعقود منها ما �تخذ �أ�صماء و�أحكاًما خا�ص���ة به جاء ذكرها يف �لن�صو�ص 
�ل�رشعية من �لكتاب و�ل�صنَّة؛ كعقد �لبيع، و�لإجارة، و�لرهن، و�ل�صلم... وغريها. 
وق���د �عتن���ى �لفقهاء به���ذه �لعق���ود و�أفردوها بالبح���ث حتت �أب���و�ب وف�صول يف 

موؤلفاتهم.
ويف مقاب���ل هذه �لعقود �مل�صماة هناك �لعق���ود غري �مل�صماة �لتي ��صتحدثها �لنا�ص 
تبًع���ا حلاجتهم؛ �أو كانت موجودة ولك���ن مل ي�صطلح على ��صم خا�ص بها ومل يرتب 

�لفقهاء لها �أحكاًما تخ�صها ومتيزها عن ما �صو�ها من �لعقود.
ومن هذ� �لنوع ما يع���رف بعقد �حلر��صة �لذي جاءت �أحكامه مبثوثة يف �أبو�ب 
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فقهية خمتلفة كالوديعة و�لإجارة و�لوكالة.
ونظ���ًر� لنت�ص���ار هذ� �لعق���د و��صتهاره يف �لع����رش �حلدي���ث، وتخ�ص�ص �أفر�د 
وموؤ�ص�صات للقيام بحر��صة �ملمتلكات �خلا�صة و�لعامة؛ ر�أيت منا�صبة بحث ودر��صة 
هذ� �لعقد من حيث تعريفه ومتييزه عن ما ي�صبهه من �لعقود �مل�صماة، و�أثر ��صتعمال 

�حلار�ص ملا يقع حتت يده من �لأ�صياء �ملحرو�صة.
ومن �أهم �لأ�صباب �لتي دعتني لختيار هذ� �ملو�صوع:

1– �أن �لناظر يف كتب �لفقه لن يجد بابًا �أو ف�صًا بعنو�ن: )�حلر��صة( على غر�ر 
م���ا يجده من �لعقود �مل�صماة كالبيع و�لإجارة و�لوديعة... �إلخ؛ فكانت �حلاجة قائمة 

لبيان حقيقة هذ� �لعقد وما يتميز به عن غريه من �لعقود.
2– �لت�صاه���ل و�صعف �لأمانة عند بع�ص �حلر��ص؛ وخا�صة يف ��صتعمال ما حتت 
�أيديهم نتيجة �جلهل �أو �لطمع �أو �لتاأويل �لفا�صد؛ فكان ل بد من بيان ما ميلكه �حلار�ص 

من �ل�صتعمال، وما ل ميلكه حتى ل ياأكل مال غريه بغري حق.
3– �لرغبة يف جمع �صتات هذ� �ملو�صوع من �أعطاف �لكتب و�لأبو�ب ونظمها 
يف بحث و�حد لي�صهل �لطاع عليه���ا، ومعرفتها؛ لأين مل �أقف على در��صة �صابقة 

حول �ملو�صوع.
منهج البحث:

�صلكت يف �إعد�د هذ� �لبحث �ملنهج �ملعتمد لدى �لباحثني، ومن �أبرز ماحمه:
1 – كتابة �لآيات بالر�صم �لعثماين، مع بيان �أرقامها، وعزوها �إلى �صورها.

2 – تخريج  �لأحاديث من م�صادرها من كتب �ل�صنَّة، وبيان درجتها؛ �إن مل تكن 
يف �ل�صحيحني �أو �أحدهما.

3 – �لعتم���اد يف توثيق �لأق���و�ل ون�صبتها �إلى �ملذ�هب عل���ى �مل�صادر �لأ�صيلة 
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للمذهب نف�صه.
4 – �أن���ه �إذ� كانت �مل�صاألة مو�ص���ع �تفاق ذكرت دليلها؛ م���ع توثيق �لأقو�ل من 

م�صادرها �ملعتربة.
5 – �أن���ه �إذ� كان���ت �مل�صاألة من �مل�صائ���ل �ملختلف فيها؛ �أعر����ص �خلاف ح�صب 
�لجتاهات �لفقهية مبتدئًا بالقول �لر�جح، ثم �أ�رشع يف ذكر �لأدلة مرتبة على ترتيب 
�لأق���و�ل و�أتبع كل دليل مب���ا يرد عليه من مناق�صة، ثم �أب���نينّ �لقول �لر�جح مع �صبب 

�لرتجيح.
6 – بي���ان مع���اين �لألف���اظ �لتي حتتاج �إل���ى تو�صيح، �ص���و�ء �أكان���ت لغوية �أم 

��صطاحية.
7 – �أين مل �أترج���م لاأعام مر�عاة لاخت�صار؛ علًما باأن ُجلنّ �لأعام �ملذكورين 

من �مل�صاهري.
خطة البحث:

�نتظم هذ� �لبحث يف مقدمة، ومتهيد، وخم�صة مباحث، وخامتة.
اخلامتة: 

وفيها �أهم نتائج �لبحث.
هذ� و�أ�صاأل �هلل �لهدى و�ل�صد�د و�لقبول �إنه �صميع جميب.

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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التمهيــد

املطلب الأول: حقيقة احلرا�سة

امل�ساألة الأولى: معنى احلرا�سة يف اللغة:

�حلر��صة: ��صم م�صتق من َحَر�َص َحْر�ًصا، يقال: حر�صه: �أي حفظه. ويحر�صه حر�ًصا: 
��ص، وَحَر�ص،  �أي يحفظ���ه حفًظا. و�لقائم باحلفظ: ي�صم���ى حار�ًصا، ويجمع على ُحرنّ
و�أحر�����ص. و�حرت�ص منه: �أي حت���رز. و�حلري�صة: جد�ر يقام حلف���ظ �لغنم، وجمعها 

 .
)1(

حر�ئ�ص
ويح�صل من هذ� �أن �حلر��صة يف ل�صان �أهل �للغة تطلق وير�د بها �حلفظ و�لرعاية 

و�لرقابة. 
امل�ساألة الثانية: معنى احلرا�سة يف ال�سطلح الفقهي: 

بتتبع مو�رد لف���ظ )�حلر��صة( يف �لن�صو�ص �ل�رشعية جند �أن ��صتعمال �لن�صو�ص 
لهذ� �للفظ مل يخرج عن معنى �حلفظ؛ كما يف قوله تعالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  

 .
)3(

. ف� )حر�صاً( هنا تعني: �حلفظة
)2(

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ 
ومم���ا جاء يف �ل�صنة �لنبوية م���ن ��صتعمال �حلر��صة مبعنى �حلف���ظ: ما روته عائ�صة 
ر�صي �هلل عنه���ا: )�أرق �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ذ�ت ليلة، فقال: »ليت رجًا من 
�أ�صحاب���ي �صاحًلا يحر�صني �لليلة �إذ �صمعنا �صوت �صاح؛ فقال: »من هذ�؟« قال: �أنا 

 .
)4(

�صعد بن �أبي وقا�ص جئت لأحر�صك فنام �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم(
وم���ن ذلك م���ا رو�ه عبد�هلل بن عبا�ص  ر�صي �هلل عنهما  ق���ال: �صمعت ر�صول �هلل 

)1)  ينظر: ل�سان العرب 6/ 48، القامو�س املحيط �س692، خمتار ال�سحاح �س55.

)2)  �سورة اجلن: الآية 8.

)3)  ينظر: تف�سري الطربي 29/ 110، اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 19/ 9.

)4)  رواه البخاري برقم 2885 �س555، وم�سلم برقم 2410 �س981.
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�صلى �هلل عليه و�صل���م يقول: )عينان ل مت�صهما �لنار عني بكت من خ�صية �هلل، وعني 
.

)5(
باتت حتر�ص يف �صبيل �هلل(

ففي هذه �لن�صو�ص �ل�رشعية ما يفيد �أن لفظ �حلر��صة يطلق وير�د به �حلفظ. 
ول يخرج ��صتعمال �لفقهاء للفظ �حلر��صة وما ��صتق منه عن هذ� �ملعنى �أي �حلفظ.  
ج���اء يف جممع �ل�صمان���ات: »حار�ص يحر�ص �حلو�ني���ت يف �ل�صوق فنقب حانوت 
 .

)6(
رجل ف�رشق منه �صيء ل ي�صمن لأن �لأمو�ل يف يد �أربابها وهو حافظ �لأبو�ب«

وج���اء يف تب����رشة �حل���كام: »و�إن ��صتوؤجر عل���ى حر��صة بيت فن���ام ف�رشق: مل 
 .

)7(
ي�صمن«

وقال يف مغني �ملحتاج: »�لأجري حلفظ �لدكان مثًا ل �صمان عليه �إذ� �أخذ ما فيه؛ 
لأنه ل َيدَّ له على �ملال، وهو مبنزلة �حلار�ص يف �ل�صكة لو �رشق بيت من بيوت �ل�صكة 

 .
)8(

مل يكن عليه �صيء«
وج���اء يف دقائق �أويل �لنهى: »ومن مر بثمرة ب�صتان ل حائط عليه ول ناظر له �أي 

 .
)9(

حار�ص فله �أكله منها �صاقطة كانت �أو ب�صجرها«
 مل�صطل���ح �حلر��صة، 

)10(
وبتتب���ع �ملوؤلف���ات �لفقهية مل �أق���ف على تعري���ف باحلد

)5)  رواه الرتمذي يف اجلامع برقم 1639 �س285، واحلاكم يف امل�ستدرك عن اأبي هريرة برقم 2430 )2/ 

92). قال الرتمذي: »حديث ح�سن غريب«.
)6)  جممع ال�سمانات �س34.

)))  تب�سرة احلكام 2/ 244.

)8)  مغني املحتاج 3/ 8)4.

)9)  دقائق اأويل النهى 326/6.

)10)  التعريف باحلد: بيان معنى ال�سيء بذكر �سفاته اجلوهرية التي متيزه عن غريه، ويكون تاماً بذكر 

ا بذكر  جن�سه وف�سله القريبني؛ كتعريف الإن�سان باأنه: حيوان ناطق. ويكون التعريف باحلد ناق�سً

ف�سله القريب، مثل: الإن�سان ناطق؛ اأو بذكر ف�سله القريب مع جن�سه البعيد مثل: الإن�سان: ج�سم 

ناطق. ينظر: �سوابط املعرفة للميداين �س63.



د. حممد بن ح�سن بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ

13 العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

وبالبحث يف فقه �لعقود يلحظ �أن كثرًي� منها فيه معنى �حلفظ؛ �إل �أنه ل ياأتي مق�صوًد� 
�أ�ص���ًا �إل يف عقد �لوديعة، ويف �إج���ارة �لأ�صخا�ص �إذ� كان حمل �لإجارة �صغل ذمة 

�لأجري بحفظ �صيء ما. 
وبالرجوع �إلى �ملعنى �للغ���وي للحر��صة ميكن تلم�ص تعريف ��صطاحي لها مع 
�إ�صاف���ة بع����ص �لأو�صاف �لتي تب���ني حقيقة هذ� �لعقد ومتيزه ع���ن غريه من �لعقود 
�مل�صابه���ة؛ فيق���ال: �حلر��صة: عقد يلت���زم مبقت�صاه �صخ�ص بحفظ �أ�صي���اء معينة باأجر 

معلوم ملدة معلومة. 
فاحلر��ص���ة �ملعنية - هنا – عق���د؛ و�ملر�د بالعقد يف ل�صان �أه���ل �للغة: �لعهد؛ �أو 
. ويف �عتبار �أهل 

)11(
�تفاق بني طرفني يلتزم مبقت�ص���اه كل منهما بتنفيذ ما �تفقا عليه

�ل����رشع عرفه بع�ضهم باأنه: �رتباط �إيجاب بقبول عل���ى وجه م�رشوع يظهر �أثره يف 
 .

)12(
�ملحل

وقولنا: عقد: يخرج �مللتقط، و�لغا�صب، ونحوهما؛ و�إن كانو� ملزمني بحر��صة 
ما حتت �أيديهم. 

قولن���ا: �أ�صياء معين���ة: �أي �أن يكون حمل �حلر��صة معيًنا تعيين���اً نافًيا للجهالة منعا 
للنز�ع. 

وقولنا: باأجر معلوم: قيد يف �لتعريف تخرج به �لوديعة؛ لأن �لأ�صل يف �لوديعة 
�لتربع و�لإرفاق.

وم���ن خال هذ� �لتعريف للحر��صة ميكنن���ا تعريف �حلار�ص باأنه: من يقوم بحفظ 
�لأ�صياء ملالكها باأجر معلوم مدة معلومة .

)11)  ينظر: خمتار ال�سحاح �س186، امل�سباح املنري �س 218.

)12)  ينظر: فتح القدير 3/ ))1، حا�سية الد�سوقي 3/ 5، املهذب 3/ 10، املغني 6/ 5.
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امل�ساألة الثالثة: العلقة بني احلرا�سة والعقود امل�سابهة:

الفرع الأول: احلرا�سة والإجارة: 

تطلق �لإجارة يف ��صط���اح �لفقهاء وير�د بها: »عقد على منفعة مباحة معلومة، 
م���دة معلوم���ة، من ع���ني معين���ة، �أو مو�صوفة يف �لذم���ة، �أو عمل معل���وم بعو�ص 

 .
)13(

معلوم«
و�لإج���ارة يف �لفق���ه �لإ�صامي على نوعني: �إج���ارة �أ�صياء، و�إج���ارة �أ�صخا�ص. 

وباملو�زنة بني �لإجارة و�حلر��صة مبعناها �لذي �صبق ذكره؛ يتبني ما يلي: 
1- �حلر��ص���ة تفارق �إجارة �لأ�صياء يف �ملق�صود من �لعقد؛ فاإجارة �ل�صيء يق�صد 
منها �لنتفاع به وياأتي حفظه تبًعا؛ �أما �حلر��صة فاإن �ملق�صود �لأ�صلي فيها هو �حلفظ. 

2- �حلر��صة نوع من �أنو�ع �إجارة �لأ�صخا�ص �لتي تعد ق�صيمة لإجارة �لأ�صياء.
الفرع الثاين: احلرا�سة والوكالة: 

�لوكالة يف �عتب���ار �لفقهاء تدور حول معنى: »��صتناب���ة �لإن�صان غريه فيما يقبل 
. فاملوكل يفو�ص �أمره للوكيل يف حم���ل �لوكالة ويثق بر�أيه ليت�رشف له 

)14(
�لنياب���ة«

�لت�رشف �حل�صن. 
وباملو�زنة بني �حلر��صة و�لوكالة، يتبني ما يلي: 

1- �أنه يت�صابه كل من �حلار����ص و�لوكيل يف �أن يدهما يد �أمانة فيما حتت �أيديهما 
باعتبار �لأ�صل. 

2- �أن �لأ�صل يف �حلر��صة حفظ �ملال، وتاأتي �إد�رته تبًعا باإذن �صاحبه؛ �أما �لوكيل 

)13)  منتهى الإرادات 3/ 64. وينظر: الهداية للمرغيناين 3/ 260، املعونة لعبدالوهاب 2/ 1088، مغني 

املحتاج 3/ 438.
)14)  ينظر: فتح باب العناية 2/ 12، ال�سرح ال�سغري 3/ 501، الإقناع لل�سربيني 2/ 452، الرو�س املربع 

�س280.
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فالأ�صل فيه �أنه يدير �ملال، وياأتي حفظه �إياه تبًعا لاإد�رة. 
3- �أن���ه  لي�ص للحار�ص باعتبار �لأ�صل �أن يت�رشف يف �لأ�صياء حمل حر��صته؛ �أما 

�لوكيل فقد يوكل يف �صائر �لت�رشفات. 
4- �أن عق���د �حلر��صة ل ينتهي مبوت �صاحب �ل�صيء؛ بل ينتقل �حلق للورثة؛ �أما 

 .
)15(

�لوكالة فاإنها تنتهي مبوت �ملوكل
الفرع الثالث: احلرا�سة والوديعة: 

 .
)16(

معنى �لوديعة يف �لفقه �لإ�صامي: »ت�صليط �لغري على حفظ ماله«
وباملو�زنة بني مفهومي �حلر��صة و�لوديعة؛ يت�صح ما يلي: 

1- �أن �حلر��صة و�لوديعة تتفقان يف �ملق�صود �لأ�صلي منهما وهو �حلفظ؛ ولذلك 
يلح���ظ �أن �أح���كام �لوديعة تعدنّ ت�رشيًع���ا عاًما تخ�صع له �حلر��ص���ة يف غالب �أحكام 

�حلفظ و�لرد. 
 2- �أن �حلار�ص و�ملوَدع كليهما �أمني على ما حتت يده من �أ�صياء. 

 3- �أن �حلر��صة تكون يف �لأ�صل باأجر؛ �أما �لوديعة فالأ�صل فيها �لتربع. 
 4- �أن �حلر��ص���ة جت���ري يف �لعقار و�ملنقول؛ �أما �لوديع���ة فالأ�صل �أنها تكون يف 

�ملنقول ويندر وقوعها يف �لعقار. 
5 - �أن �حلار�ص يلتزم يف �حلر��صة بال�صتمر�ر يف �حلفظ �إلى �أن تنتهي مدة �لعقد؛ 

 .
)17(

�أما يف �لوديعة فيجوز فيها �لرد -باعتبار �لأ�صل- قبل �نتهاء �ملدة

)15)  ينظر: املراجع ال�سابقة، فتح القدير )/ 463، حا�سية الد�سوقي 3/ ))3، رو�سة الطالبني 4/ 291، 

املغني )/ )19.
)16)  ينظر: جممع ال�سمانات �س68، عقد اجلواهر الثمينة 2/ 850، الوجيز للغزايل 1/ 463، الرو�س 

املربع �س310.
))1)  ينظر: املراجع ال�سابقة، بدائع ال�سنائع 6/ 316، مواهب اجلليل )/ 269، البيان 6/ 4)4، املغني 9/ 

.25(
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املطلب الثاين: الأ�سل يف يد احلار�س 

�ملر�د باليد هنا: �ل�صتياء عل���ى �ل�صيء باحليازة، وهي كناية عما قبلها؛ لأنه باليد 
 .

)18(
يكون �لت�رشف

و�ليد من حيث �ل�صمان وعدمه نوع�ان: يد �أمانة ويد �صمان. 
�أم���ا يد �لأمانة فهي: �لتي تك���ون عن ولية �رشعية، ومل ي���دل دليل على  �صمان 

 .
)19(

�صاحبها كيد �ملوَدع و�ل�رشيك و�مل�صتاأجر
ولأن هذه �ليد تخلف يد �ملالك يف حيازة ملكه وت�صتند يف ذلك �إلى ولية �رشعية 
، و�صاحب ه���ذه �ليد يعد �أميناً 

)20(
فق���د �صميت بهذ� �ل�ص���م لأن �لأمانة �صد �خليانة

موثوقاً به.
و�أم���ا ي���د �ل�صمان: فه���ي �لتي تخلف ي���د �ملالك ظلم���اً وعدو�ناً كي���د �لغا�صب 

.
)21(

و�ل�صارق
.

)22(
و�ل�صمان يطلق وير�د به: �لغر�مة �أو �حلفظ �أو �للتز�م بالكفالة

.
)23(

ويف �ل�صطاح �لفقهي ي�صتعمل �ل�صمان مبعنيني: �لكفالة،  و�لغر�مة
و�ملق�صود هنا: �ملعنى �لثاين �أي �لغر�مة. 

ومما جاء يف تعريف �ل�صمان مبعنى �لغر�مة: »�ل�صمان عبارة عن رد مثل �لهالك �إن 

)18)  ينظر: املنثور يف القواعد للزرك�سي 0/3)3 .

)19)  ينظر: املنثور يف القواعد 323/2، �سمان املنافع �س 99 ، �سمان املتلفات �س 56 .

)20)  ينظر: ل�سان العرب 21/13 ، خمتار ال�سحاح �س 18.

)21)  ينظر: املنثور يف القواعد 323/2   .

)22)  ينظر: ل�سان العرب 13/)25، القامو�س املحيط �س 1564، خمتار ال�سحاح �س 161 .

)23)  ينظر: الهداية للمرغيناين 105/3، املعونة لعبدالوهاب 1230/2، الإقناع لل�سربيني 443/1، منتهى 

الإرادات

.426/2       
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.
)25(

. وقيل: »�ل�صمان عبارة عن غر�مة �لتالف«
)24(

كان مثلياً �أو قيمته �إن كان قيمياً«
وبالنظر �إلى هذه �لتعريفات يلحظ �أنها بيان للو�جب يف �ل�صمان �أو �لأثر �ملرتتب 

عليه؛ ولي�ص حتديد�ً لل�صمان ذ�ته.
ولع����ل �أق�رب ما قي��ل يف حت��دي���د مفه�وم �ل�صمان مبع�ن���ى �لغ�ر�م�ة ما ج�اء يف 
 .

)26(
تع�ريف�����ات بع��ص �ملعا�رشين، ومنها: »�لت���ز�م بتعوي�ص مايل عن �رشر �لغري«

 .
)27(

وقيل: »�للتز�م بتعوي�ص �لغري عما حلقه من تلف �ملال �أو �صياع �ملنافع«
و�لأ�ص���ل يف �حلار�ص: �أن ي���ده يد �أمانة؛ لأن و�صع يده عل���ى �ل�صيء �ملحرو�ص 
م���اأذون له في���ه من قبل �ملالك �أو من يق���وم مقامه؛ فا تتحول ي���ده �إلى �ل�صمان �إل 

 .
)28(

بالتعدي �أو �لتفريط يف �حلفظ
و�لدليل على عدم �صمان من كانت يده يد �أمانة ما يلي: 

�لدلي����ل �لأول: قول�ه تع��ال���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(

ھ  ھ   ژ 

وج���ه �ل�صتدلل: �أن كلم���ة )�صبيل( يف �لآية نكرة يف �صي���اق �لنفي؛ فهي تعم، 
وت�صمل �صمان �لأمني �ملح�صن؛ فاإن �لأمني من غري تعد �أو تفريط حم�صن �إلى �ملالك؛ 

 .
)30(

فاإذ� هلك �ملال وهو على هذه �حلال من �لإح�صان فا �صبيل �إلى ت�صمينه

)24)  غمز عيون الب�سائر 6/4.

)25)  نيـل الأوطار 336/5.

)26)  املدخل الفقهي العام للزرقاء 1032/2.

))2)  نظرية ال�سمان للزحيلي �س 15.

 ،1582  /3 الإجماع  م�سائل  يف  الإقناع   ،86  /4 العلماء  اختالف  خمت�سر   ،54/11 املب�سوط  ينظر:    (28(

الإ�سراف لبن املنذر 2/ 134، املنثور 2/ 323، القواعد لبن رجب 2/ 321.
)29)  �سورة التوبة: الآية 91.

)30)  ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي 2/ 995، اجلامع لأحكام القراآن 8/ 145.
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�لدليل �لثاين: حديث كعب بن مالك ر�صي �هلل عنه  قال: »كانت لنا غنم ترعى؛ 
فاأب����رشت جارية لنا ب�صاة من غنمنا موتاً؛ فك�رشت حجًر� فذبحتها به؛ فقلت لهم: ل 

 .
)31(

تاأكلو� حتى �أ�صاأل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ فاأر�صلت �إليه فاأمر باأكلها«
وجه �ل�صتدلل: قال �بن �ملثري: »لي�ص غر�ص �لبخاري بحديث �لباب �لكام يف 
. 

)32(
حتليل �لذبيحة �أو حترميها, و�إمنا غر�ضه �إ�ضقاط �ل�ضمان عن �لر�عي وكذ� �لوكيل

وق���ال �بن حجر: »و��صتدل به على ت�صديق �ملوؤمتن على ما �وؤمتن عليه ما مل يظهر 
 .

)33(
دليل �خليانة«

�لدليل �لثالث: حديث �أبي مو�صى �لأ�صعري ر�صي �هلل عنه  عن �لنبي �صلى �هلل عليه 
 .

)34(
و�صلم قال: )�خلازن �لأمني، �لذي يوؤدي ما �أمر به طيبة نف�صه، �أحد �ملت�صدقني(

وج���ه �ل�ضتدلل: قال �بن بط���ال: »�إمنا �أدخله يف هذ� �لب���اب )�لإجارة( لأن من 
��صتوؤج���ر على �صيء فهو �أمني فيه، ولي�ص عليه يف �صيء منه �صمان �إن ف�صد �أو تلف 

 .
)35(

�إل �إن كان ذلك بت�صييعه«
�لدلي���ل �لر�بع: �أن يد �لأمني تخلف يد �ملالك وت�صبهها؛ فاإذ� تلف ما يف يده بعد 

 .
)36(

�إذن �ملالك بغري تعديه؛ فكاأمنا تلف بيد �ملالك؛ فال �ضمان عليه

املطلب الثالث: تعريف الأثر

يطلق �لأثر على عدة معان، منها: بقية �ل�صيء، و�لأجل، و�ملكرمة، و�لعامة، وما 

)31)  رواه البخاري برقم 2304 �س432.

)32)  قال عنه احلافظ يف فتح الباري 563/4.

)33)  فتح الباري 4/ 563.

)34)  رواه البخاري برقم 2260 �س421، وم�سلم برقم 1023 �س395.

)35) نقله عنه احلافظ يف فتح الباري: 4/ 515.

)36)  ينظر: ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي لعلي اخلفيف �س102، نظرية ال�سمان للزحيلي �س 5)1.
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 .
)37(

يرتتب على �ل�صيء
ول يخ���رج ��صتعمال �لفقهاء للفظ »�أثر« عن ه���ذه �ملعاين �للغوية، و�ملق�صود به 
هن���ا هو �ملعنى �لأخري؛ فاآثار �لعقود ه���ي ما يرتتب عليها ويح�صل منها للمتعاقد من 
حق���وق له وو�جبات عليه فكل عقد من �لعقود له �أثره �خلا�ص؛ فاإن�صاء �لبيع يرتتب 
عليه نقل ملكية �ملبيع �إلى �مل�صرتي و�لثمن �إلى �لبائع؛ وهكذ� �لأمر يف عقد �لنكاح؛ 
حيث يرتتب عليه حقوق وو�جبات للطرفني و�لفقهاء يذكرون �آثار �لعقود، وهم يف 

 .
)38(

غالب عبار�تهم ي�صمون �لآثار باأحكام �لعقد

املبحث الأول

اأثر ا�ستعمال الأ�سياء املحرو�سة يف ت�سمني احلار�س

�إذ� قام �حلار�ص با�صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة؛ كاأن ي�صكن �لد�ر، �أو ي�صتعمل �لآلة 
�لتي يف حر��صته؛ فما �أثر هذ� �ل�صتعمال يف �إيجاب �ل�صمان عليه؟ 

�حلار�ص يف ��صتعمال���ه لاأ�صياء �ملحرو�صة ل يخلو: �إما �أن ي�صتعملها باإذن مالكها، 
�أو مل�صلحة �حلفظ، �أو ي�صتعملها حيث ل �إذن ول م�صلحة. وبيان ذلك فيما يلي: 

املطلب الأول: ا�ستعمال الأ�سياء املحرو�سة باإذن املالك 

ق���د ياأذن �ملال���ك �أو من يق���وم مقامه للحار�ص ب���اأن ي�صتعمل �لأ�صي���اء �ملحرو�صة 
�إذناً مطلق���اً �أو مقيد� بزمان �أو مكان؛ كاأن يقول له: �أذن���ت لك يف ��صتعمال �لأ�صياء 

�س435،  املحيط  القامو�س  �س23،  التعريفات   ،4  /5 العرب  ل�سان   ،53  /1 اللغة  مقايي�س  ينظر:    (3((

امل�سباح املنري �س8.
)38)  ينظر: املب�سوط 4/ 99، ال�سرح الكبري للدردير 2/ 258، الو�سيط للغزايل 5/ 332، الإن�ساف 163/8، 

ك�ساف ا�سطالحات الفنون 1/ 98.
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�ملحرو�ص���ة ليًا �أو نه���ار�ً؛ �أو يف يوم معني من �لأ�صب���وع �أو �ل�صهر �أو �ل�صنة، �أو يف 
مكان يعينه له. 

وق���د �تفق �أهل �لعل���م على جو�ز ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صي���اء �ملحرو�صة يف هذه 
. ويدل لذلك: 

)39(
�حلالة، وذلك ح�صب �صفة �لإذن من �لإطاق و�لتقييد

�لدليل �لأول: 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 �ل�صت���دلل: �أن �لآية تدل على حت���رمي �أكل مال �لغري م���ن دون ر�صاه؛ �أما 
يف حال���ة �لر�صا فيب���اح؛ و�إذ� �أذن من ميل���ك �لإذن للحار�ص يف ��صتعم���ال �لأ�صياء 
�ملحرو�صة فق���د ر�صي له ذلك؛ فيجوز للحار�ص �ل�صتعم���ال ول ي�صمن؛ لأن �لإذن 

.
)41(

ينايف �ل�صمان
�لدلي���ل �لثاين: قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »ل يحل لمرئ من مال �أخيه �إل 

.
)42(

ما �أعطاه بطيب نف�ص منه«
وج���ه �ل�صتدلل: �حلديث �أ�صل ع���ام يف حرمة مال �لإن�صان عل���ى غريه �إل �إذ� 
�أعطاه منه عن طيب نف����ص، فاحلار�ص عندما ي�صتعمل �لأ�صياء باإذن مالكها فا�صتعماله 

لها جائز ول ي�صمن.
�لدلي���ل �لثالث: �أن مالك �ل�ص���يء له �أن ي�صتعمله بنف�صه، ول���ه �أن ياأذن لغريه يف 

)39)  ينظر: املب�سوط 11/ 23، الفتاوى الهندية 4/ )34، �سرح الزرقاين 6/ 115، الفواكه الدواين 2/ 28، 

رو�سة الطالبني 6/ 334، اأ�سنى املطالب 3/ 9)، املغني 9/ 9)2، دقائق اأويل النهى 4/ 243.
)40)  �سورة الن�ساء: الآية 29.

)41)  ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 5/ 99.

اأبي حميد ال�ساعدي، قال الهيثمي: »رواه  )42)  رواه الإمام اأحمد يف امل�سند برقم 23605 )18/39) عن 

اأحمد والبزار، ورجال اجلميع رجال ال�سحيح« جممع الزوائد 4/ 304، و�سححه الألباين ب�سواهده 

يف اإرواء الغليل 5/ 9)2.
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��ضتعماله, و�حلار�س عند ��ضتعماله �إمنا ي�ضتمد �ضلطته يف �ل�ضتعمال من �ضلطة �ملالك 
فيجوز.

املطلب الثاين: ا�ستعمال الأ�سياء املحرو�سة مل�سلحة احلفظ

ق���د ي�صتعمل �حلار�ص �لأ�صياء �ملحرو�صة دون �إذن �صاحبها ولكن مل�صلحة �حلفظ، 
كاأن يلب����ص �لثياب لدفع �لآفة عند �حلر؛ �أو كانت �لآل���ة حتتاج �أن ت�صتعمل بني فرتة 

و�أخرى كي ل تتعطل.
وق���د �تفق �أهل �لعل���م على جو�ز ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صي���اء �ملحرو�صة يف هذه 

. و��صتدلو�:
)43(

�حلالة
�لدلي��ل �لأول: قول���ه تع�ال���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(

ھ  ھ   ژ

وج���ه �ل�صتدلل: �لآية �أ�صل عام يف رفع �لعقاب عن كل حم�صن؛ و�حلار�ص �إذ� 
��صتعمل �لأ�صياء �ملحرو�صة مل�صلحة �حلفظ فقد �أح�صن ول �صبيل لعقابه؛ فا ي�صمن.
�لدلي���ل �لثاين: 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 �ل�صت���دلل: �لو�جب عل���ى �لعاقد مبقت�ص���ى �لآية �لوفاء مب���ا تعاقد عليه، 
و�حلار�ص تعاقد على حفظ �لأ�صياء �ملحرو�صة، وملا كان �ل�صتعمال – هنا – ل بد منه 

الفواكه   ،114/6 الزرقاين  �سرح   ،229/6 عابدين  ابن  حا�سية   ،34(  /4 الهندية  الفتاوى  ينظر:    (43(

اأويل النهى 243/4، معونة  اأ�سنى املطالب 9/3)، دقائق  الدواين 281/2، رو�سة الطالبني 334/6، 

اأويل النهى 5/)49.
)44)  �سورة التوبة: الآية 91.

)45)  �سورة املائدة: الآية1.
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مل�صلحة �حلفظ كان مق�صوًد�؛ لأن ما ل يتم �لو�جب �إل به فهو و�جب؛ فا ي�صمن.
�لدليل �لثالث: ما رو�ه �ملغرية بن �صعبة – ر�صي �هلل عنه – قال: »كان �لنبي �صلى 

.
)46(

�هلل عليه و�صلم ينهى عن قيل وقال، وكرثة �ل�صوؤ�ل، و�إ�صاعة �ملال«
وج���ه �ل�صتدلل: �أن مما كره �هلل لنا �إ�صاعة �ملال، ومل���ا كان مقت�صى عقد �حلر��صة 
حف���ظ �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�صة؛ فيكون ��صتعمال���ه يف هذه �حلالة من باب �حلفظ 

و�إنقاذ �ملال عن �لهلكة؛ فا ي�صمن.
�لدلي���ل �لر�بع: �أن �حلار�ص ماأم���ور بحفظ �لأ�صياء �ملحرو�ص���ة؛ وعليه فاإن كل ما 
يتع���ني طريًقا للحفظ مبا يف ذلك �ل�صتعمال يكون ماأموًر� به، وفعل �ملاأمور به ل يعد 

.
)47(

خيانة؛ فا ي�صمن
وكذل���ك �لأمر لو ��ضرتط مالك �لأ�ضياء على �حلار����س عدم ��ضتعمالها و�إن تعني 
�ل�صتعم���ال طريًقا للحفظ، فقد �تف���ق �أهل �لعلم عل���ى �أن للحار�ص يف هذه �حلالة 
 .

)48(
��ضتعم���ال �لأ�ضي���اء �ملحرو�ض���ة و�إن خال���ف �رشط �ضاحبه���ا, ول �ضم���ان عليه

و��صتدلو� مبا يلي:
�لدليل �لأول: �أن حفظ �لأمو�ل و�صيانتها عن �لتلف ماأمور به �رشًعا، و�إذ� تعار�ص 
�أمر �ل�صارع باحلفظ مع نه���ي مالك �ملال؛ قدم �أمر �ل�صارع وهو �ملالك �لأ�صيل على 
نهي �ملالك �مل�صتخلف، و�لقول بجو�ز �ل�صتعمال فيه جمع بني حق �هلل تعالى بامتثال 

�أمره بحفظ �ملال، وحق �صاحب �ملال بحفظ ماله عن �لتلف.

)46)  رواه البخاري برقم 3)64 �س1242، وم�سلم برقم 15)1 �س 12) عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

))4)  ينظر: بدائع ال�سنائع 6/ 320.

عن  ونهاه  معيًبا  احلار�س حرًزا  على  الأ�سياء  �ساحب  ا�سرتط  لو  فيما  قولهم  على  لهم  تخريًجا    (48(

 ،320  /6 ال�سنائع  بدائع  ينظر:  عليه.  �سمان  ول  نقلها  له  فيجوز  التلف؛  عليها  واإن خاف  نقلها 

تبيني احلقائق 5/ 9)، عقد اجلواهر 2/ 852، �سرح الزرقاين 6/ 116، احلاوي الكبري 368/8، رو�سة 

الطالبني 6/ 340، غاية املنتهى 1/ 96)، الرو�س املربع 311.
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�لدلي���ل �لث���اين: �أن �لعربة يف �لعق���ود باملقا�صد و�ملعاين، و�لظاه���ر – هنا – �أن 
�صاحب �لأ�صياء يق�صد �ملبالغة يف �حلفظ، و�لقول بجو�ز ��صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة 

.
)49(

حلفظها فيه حتقيق ملق�صد �صاحبها يف �حلفظ

املطلب الثالث: ا�ستعمال الأ�سياء املحرو�سة حيث ل اإذن ول م�سلحة 

، وبا غاية معتربة 
)50(

�إذ� ��صتعمل �حلار�ص �لأ�صياء �ملحرو�صة با �إذن من �صاحبها
مل�صلحة �حلفظ؛ فهل ي�صمن �حلار�ص بذلك؟

�تفق �لفقه���اء على �أن ��صتعم���ال �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�ص���ة، حيث ل �إذن ول 
. و��صتدلو� مبا يلي: 

)51(
م�صلحة يوجب عليه �ل�صمان

�لدلي���ل �لأول: قوله تعال���ى: ژ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   
ڤ            ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ       ٿ   ٿ          ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ  
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 �ل�صتدلل: �لآية �أ�صل عام يف حترمي �أكل �أمو�ل �لنا�ص دون ر�صاهم، ومن 
ذل���ك ��صتعمال �حلار����ص �لأ�صياء �ملحرو�صة من غري �إذن مالكه���ا �أو �رشورة حفظها؛ 

في�صمن.
�لدلي���ل �لثاين: قوله تعالى: ژ ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

)49)  ينظر: بدائع ال�سنائع 6/ 320، رو�سة الطالبني 6/ 340، املغني 9/ 263.

)50)  �سواء اأكان الإذن مطلقا اأم مقيًدا مبكان اأو زمان اأو ا�ستعمال معني؛ ثم خالف احلار�س مو�سع الإذن.

)51)  ينظر: بدائع ال�سنائع 6/ 323، الفتاوى الهندية 4/)34، �سرح الزرقاين 115/6، الفواكه الدواين 

281/2، رو�سة الطالبني 6/ 334، اأ�سنى املطالب 9/3)، املغني 9/9)2، دقائق اأويل النهى 4/ 243.
)52)  �سورة الن�ساء: الآية 29.
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.
)53(

ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  ژ 

وج���ه �ل�صت���دلل: �أن �حلر��صة قو�مه���ا �لئتم���ان، و��صتعمال �حلار����ص �لأ�صياء 
�ملحرو�صة، حي���ث ل �إذن ول م�صلحة ينايف هذ� �لئتم���ان، فيكون بهذ� �ل�صتعمال 

متعدياً في�صمن.
�لدليل �لثالث: قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »ل يحل لمرئ من مال �أخيه �إل 

.
)54(

ما �أعطاه بطيب نف�ص منه«
وج���ه �ل�صتدلل: �حلدي���ث يفيد �أن �أخذ م���ال �لغري با طيب نف����ص منه �عتد�ء 
حم���رم، و��صتعمال �حلار�ص لاأ�صي���اء �ملحرو�صة، حيث ل �إذن ول م�صلحة �أخذ ملال 

�لغري با طيب نف�صه منه؛ فيكون بهذ� متعدًيا، وي�صمن.
�لدليل �لر�بع: �أن �حلار�س �إمنا يحفظ �لأ�ضياء ملالكها, فاإن ��ضتعملها, حيث ل �إذن 
ول م�صلحة فاإنه يحفظ لنف�صه فتدخل يف �صمانه برتكه �حلفظ للمالك؛ قيا�ًصا على ما 

.
)55(

لو جحدها

املبحث الثاين

اأثر نية احلار�س يف ا�ستعمال الأ�سياء املحرو�سة 

�إذ� نوى �حلار�ص �أن ينتفع بالأ�صياء �ملحرو�صة، فهل ي�صري �حلار�ص �صامًنا مبجرد �لنية؟
�ختلف �أهل �لعل���م يف �عتبار �حلار�ص �صامًنا بنية ��صتعم���ال �لأ�صياء �ملحرو�صة؛ 

على قولني:
�لق���ول �لأول: �حلار�ص ل ي�صمن بنية �ل�صتعمال �ملج���ردة عن �لفعل، وهو قول 

)53)  �سورة الن�ساء: الآية 58.

)54)  تقدم تخريجه.

)55)  ينظر: بدائع ال�سنائع 323/6.
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.
)60(

، و�حلنابلة
)59(

، و�ل�صافعية
)58(

، و�ملالكية
)57(

 من �حلنفية
)56(

�جلمهور
�لقول �لثاين: �حلار�ص ي�صمن �إذ� نوى ��صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة ولو مل يفعل، 

.
)61(

وهو قول بع�ص �ل�صافعية
�أدلة �لقول �لأول:

�لدليل �لأول: قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إن �هلل جتاوز عن �أمتي ما حدثت 
.

)62(
به �أنف�صها؛ ما مل تعمل �أو تتكلم«

وج���ه �ل�صتدلل: �حلديث ي���دل على �أن ما حدث���ت به �لنف�ص يع���د عفًو� على 
�لعموم �إل ما خ�ص بدليل؛ فحديث �لنف�ص ما مل يتجاوز �إلى �لقول �أو �لفعل ل  �أثر 

.
)63(

له، و�حلار�ص مل تَْعُد نيته قلبه؛ فا �أثر لهذه �لنية؛ فا ي�صمن
�لدلي���ل �لثاين: �أن �لأمانات ل ت�صم���ن �إل باخليانة؛ ونية �خليانة لي�صت خيانة؛ لأن 
�خليان���ة تعد ول يو�ص���ف �ملرء بالتع���دي �إل بقول �أو فع���ل، وكل ذلك ل يكون يف 
ني���ة �خليانة �ملجردة؛ وعليه فاإن �حلار����ص ل ي�صمن مبجرد �لنية كمن نوى �ل�رشقة ومل 

.
)64(

ي�رشق

)56)  �سرح اأكرثهم بهذا يف عقد الوديعة؛ وملا كانت الوديعة على راأ�س عقود الأمانات فاإن الأحكام الواردة 

ب�ساأنها تعد مبثابة الأحكام العامة التي تخ�سع لها كافة عقود الأمانات، ومن بينها احلرا�سة، ملا مل 

يرد يف �ساأنها اأحكام خا�سة.
))5)  ينظر: املب�سوط 112/11، بدائع ال�سنائع 6/ 326.

)58)  املالكية واإن مل ي�سرحوا بذلك اإل اإنهم مل يذكروا النية يف اأ�سباب ال�سمان. ينظر: عقد اجلواهر 2/ 

851، �سرح الزرقاين 115/6، الفواكه الدواين 281/2.
)59)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 362، رو�سة الطالبني 334/6.

)60)  ينظر: املغني 9/ 2)2، �سرح الزرك�سي 6/4)5.

)61)  ينظر: احلاوي الكبري 362/8، رو�سة الطالبني 334/6.

)62)  رواه البخاري برقم 5269 �س 1043، وم�سلم برقم )12 �س6).

)63)  ينظر: املب�سوط 11/ 112، املغني 9/ 2)2.

)64)  ينظر: بدائع ال�سنائع 6/ 326، احلاوي الكبري 8/ 362، املغني 9/ 2)2.
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�أدلة �لقول �لثاين:
�لدلي���ل �لأول: �أن �حلار�ص �إذ� نوى �خليانة؛ يكون خائًن���ا باإم�صاكها ل حافًظا لها؛ 

.
)65(

في�صمنها؛ كما لو نوى ذلك عند �لقب�ص
ونوق����ص: �لقيا�ص على �لنية عند �لقب�ص ل ي�ص���ح؛ لأن �لنية يف �لبتد�ء لي�صت 

.
)66(

جمردة؛ و�إمنا �قرتن بها �لفعل وهو �لقب�س بنية �خليانة؛ فاأثرت بخالف �لدو�م
�لدليل �لثاين: �حلار�ص ي�صمن �إذ� نوى �خليانة ولو مل يفعل؛ قيا�ًصا على �مللتقط �إذ� 

.
)67(

�أم�صك �للقطة وترك �لتعريف بها ونوى متلكها؛ فاإنه ي�صمن؛ فكذ� هنا
ونوق����ص: قيا�ص �حلار�ص عل���ى �مللتقط يف نية �خليانة قيا�ص م���ع �لفارق؛ لأن يد 
�حلار����ص م�صلطة على �لأ�صياء �ملحرو�صة ب���اإذن �ملالك ق�صًد�؛ �أما يد �مللتقط فم�صلطة 
على �لأ�صياء �مللتقطة بدون ق�صد وباإذن �رشعي؛ فاأمانة �مللتقط تثبت مبجرد نية �لأخذ 
للتعريف؛ فاإن �أخذها بنية �خليانة فاإنه ي�صمن؛ لأن �لنية هنا لي�صت جمردة؛ بل �قرتن 
بها �لفعل وهو �لأخذ، ولذلك لو �لتقطها بنية �لتعريف؛ ثم نوى �خليانة بعد ذلك ومل 

.
)68(

يفعل فاإنه ل ي�صمن؛ لأن هذه �لنية �لأخرية جتردت عن �لفعل
الرتجيح:

�لر�ج���ح و�هلل �أعلم هو قول �جلمه���ور بعدم ت�صمني �حلار�ص مبج���رد  نية �خليانة 
�لعاري���ة عن �لفعل، وذل���ك لقوة دليل هذ� �لقول، وما ورد عل���ى دليل �ملخالف من 
�ملناق�ص���ة، ولأن ت�صمني �حلار�ص باخلاطر �لذي يهجم على �لنف�ص فيه تكليف مبا لي�ص 
يف �لو�ضع؛ وقد جاء يف �لن�ضو�س �أن �لعقاب �إمنا هو على �ملع�ضية دون نية �قرت�فها؛ 

)65)  ينظر: رو�سة الطالبني 6/ 334، املغني 9/ 2)2.

)66)  ينظر: املغني 9/ 3)2.

))6)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 362.

)68)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 362، املغني 9/ 3)2.
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     یی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   قال تعال���ى: ژ 
. وق���ال �صل���ى �هلل عليه و�صلم: »�إن �هلل كتب �حل�صنات 

)69(
حب  خب  مب          ىب  يب   ژ

و�ل�صيئات ثم بنينّ ذلك؛ فمن همنّ بح�صنة فلم يعملها كتبها �هلل عنده ح�صنة كاملة؛ فاإن 
هو همنّ بها فعملها كتبه���ا �هلل عنده ع�رش ح�صنات �إلى �صبع مائة �صعف �إلى �أ�صعاف 
كث���رية، ومن همنّ ب�صيئة فل���م يعملها كتب �هلل له عنده ح�صنة كامل���ة؛ فاإن هو همنّ بها 
 فاحلار�ص �إذ� نوى �خليانة ومل يفعل كان له �أجر 

)70(
فعملها كتبه���ا �هلل له �صيئة و�حدة«

وثو�ب، وهذ� ينايف �ل�صمان.

املبحث الثالث

اأثر ا�ستعمال احلار�س يف ا�ستحقاق الثمرة

�إذ� ��صتعم���ل �حلار�ص �لأ�صياء �ملحرو�صة من غري �إذن �ملالك، وتولدت نتيجة لهذ� 
�ل�صتعمال بع�ص �لثمار؛ كربح ونحوه؛ فمن ي�صتحق تلك �لثمار �حلا�صلة؟

�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�صاألة على ثاثة �أقو�ل:
�لقول �لأول: �لثم���ار �حلا�صلة من ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صي���اء �ملحرو�صة با �إذن 

.
)73(

، و�لظاهرية
)72(

، و�حلنابلة
)71(

تكون للمالك. وهو قول �ل�صافعية
�لق���ول �لثاين: �لثمار �حلا�صلة نتيجة ��صتعم���ال �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�صة تكون 

)69)  �سورة الق�س�س: الآية 84.

)0))  رواه البخاري برقم 6491 �س 1244، وم�سلم برقم 131 �س)).

رو�سة   ،42  /( البيان  ينظر:  امل�ساألتني.  يف  التعدي  بجامع  املغ�سوب  مناء  يف  قولهم  قيا�س  وهو    ((1(

الطالبني 5/ 45، مغني املحتاج 3/ 362.
)2))  ينظر: �سرح الزرك�سي 4/ 5)1، منتهى الإرادات 3/ 1)1، الرو�س املربع �س300.

)3))  ينظر: املحلى 6/ 430.
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.
)75(

، و�ملالكية
)74(

له. وهو قول �حلنفية
�لقول �لثالث: �لثمار �حلا�صلة من ��صتعمال �حلار�ص تكون للحار�ص ولكن ل يطيب له 
.

)77(
، ورو�ية عن �لإمام �أحمد

)76(
�أكلها؛ فيتعني عليه �لت�صدق بها. وهو قول بع�ص �حلنفية

�أدل���ة �لق���ول �لأول: �لدليل �لأول: قول �لنبي �صل���ى �هلل عليه و�صلم: »من �أحيى 
.

)78(
ا ميتة فهي له، ولي�ص لعرق ظامل حق« �أر�صً

وج���ه �ل�صتدلل: �لثمار �حلا�صلة �إما �أن تكون للحار����ص، �أو �ملالك؛ �أما �حلار�ص 
فهو ع���رق ظامل بخيانته، ول حق له بن�ص �حلديث، فيتع���ني �أن يكون للمالك؛ لأنه 

.
)79(

عرق حق �تفاًقا
�لدليل �لث���اين: �أن تلك �لثمار �حلا�ضلة مناء ملك �ملالك؛ فهي متفرعة عن �لأ�ضل 

.
)80(

وناجتة عنه؛ فتاأخذ حكمه
�أدلة �لقول �لثاين:

.
)81(

�لدليل �لأول: قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: )�خلر�ج بال�صمان(

)4))  ينظر: املب�سوط 11/ 111، جممع الأنهر 2/ 342.

)5))  ينظر: املعونة لعبدالوهاب 2/ )120، بداية املجتهد 2/ 315.

)6))  ينظر: املب�سوط 11/ 112، جممع الأنهر 2/ 342.

))))  ينظر: املغني )/ 399.

وقال:  برقم 8)13 �س 242.  والرتمذي يف اجلامع   ،348 برقم 3)30 �س  ال�سنن  داود يف  اأبو  رواه    ((8(

»حديث ح�سن غريب« و�سححه الألباين يف �سحيح �سنن اأبي داود.
)9))  ينظر: املحلى 6/ 432.

)80)  ينظر: البيان )/ 43، �سرح الزرك�سي 4/ 5)1.

)81)  رواه الإمام اأحمد يف امل�سند برقم 24514 )59/41)، واأبو داود يف ال�سنن برقم 3510 �س390، والن�سائي 

4490 �س 468، والرتمذي يف اجلامع برقم 1286 �س)22، وابن ماجه يف ال�سنن  يف املجتبى برقم 

ح�سن  »حديث  الرتمذي:  قال  فيه.  خمتلف  خفاف:  بن  خملد  �سنده:  ويف  �س242.   2243 برقم 

�سحيح غريب« و�سححه ال�سافعي كما يف معرفة ال�سنن للبيهقي 8/ 124، والبيهقي كما يف خمت�سر 

اخلالفيات 3/ 325، وابن القطان كما يف التلخي�س احلبري 3/ 51.
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وج���ه �ل�صتدلل: �أن ي���د �حلار�ص على �لأ�صياء �ملحرو�ص���ة تنقلب �إلى يد �صمان 
مبجرد ��صتعماله لها من غري �إذن ول م�صلحة. فتكون �لثمار �حلا�صلة له مقابل �صمانه.

�ملناق�صة: نوق�ص من وجهني:
�لأول: �أن �حلديث �صعيف؛ فا حجة فيه.

�لثاين: �أن �حلديث لو �صح ملا كان فيه حجة؛ لأنه جاء يف من ��صرتى عبًد� فا�صتغله 
ث���م وجد به عيًبا فرده؛ فكان خر�جه ل���ه، وهذ� جائز؛ �أما ��صتعمال �حلار�ص فمحرم، 

.
)82(

ول يجوز قيا�ص �حلر�م على �حلال
�لدليل �لثاين: �أن مالك �لأ�ضياء مل يحّر�ضها �حلار�س بغية �لربح, و�إمنا �أر�د �حلفظ؛ 

.
)83(

فله �أ�صل ماله دون ربحه
�ملناق�صة: �لرب���ح �حلا�صل يقا�ص على �لزياد�ت �ملت�صلة باأ�صل �ملال، وهي للمالك 

.
)84(

�تفاًقا؛ فكذ� �لثمار �حلا�ضلة تكون للمالك؛ بجامع �أنها كلها مناء لالأ�ضل فتتبعه
دليل �لقول �لثالث: �أن �لثمار �إمنا ح�ضلت للحار�س ب�ضبب ك�ضب خبيث؛ ولي�س 

.
)85(

من �صبيل للتخل�ص منها �إل بالت�صدق بها
�ملناق�ص���ة: ميكن �أن يناق�ص باأن هذ� ي�صح لو مل يعلم لهذ� �لك�صب مالك؛ �أما وقد 

ثبت �أن هذ� �لك�صب يتبع �أ�صله يف �مللكية؛ فيكون ملالك �لأ�صل.
الرتجيح:

�لر�ج���ح – و�هلل �أعلم – هو �لق���ول �لأول �لقا�صي باأن ثم���ار �لأ�صياء �ملحرو�صة 
�حلا�صل���ة نتيج���ة ��صتعمال �حلار�ص لها من غ���ري �إذن تكون للمالك لق���وة دليله، وملا 

)82)  ينظر: املحلى 6/ 431.

)83)  ينظر: املب�سوط 11/11، املعونة 2/ )120.

)84)  ينظر: املحلى 6/ 430.

)85)  ينظر: املب�سوط 11/ 112.
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في���ه من �لحتياط حلفظ �لأمانات من �ل�ضياع, خا�ض���ة �إذ� كانت �لثمار �حلا�ضلة من 
�ل�صتعمال �أكرب من �ل�رشر �لذي ي�صيب �حلار�ص بالت�صمني.

املبحث الرابع

اأثر ا�ستعمال احلار�س يف مطالبته بالأجرة

�إذ� ��صتعم���ل �حلار�ص �لأ�صي���اء �ملحرو�صة با �إذن من �ملالك، وب���ا غاية تقت�صيها 
م�صلح���ة �حلفظ، كاأن تكون �صيارة يركبها، �أو د�ًر� ي�صكنها، �أو �آلة ي�صتعملها، �أو ثيابًا 

يلب�صها؛ ونحو ذلك. فهل ي�صتحق �ملالك �أجرة �ل�صتعمال من �حلار�ص؟
�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�صاألة على ثاثة �أقو�ل:

�لق���ول �لأول: �حلار�ص تلزمه �أجرة ��صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة، حيث ل �إذن من 
 ،

)87(
، و�حلنابلة

)86(
�ملال���ك، ول غاية تقت�صيها م�صلح���ة �حلفظ. وهو قول �ل�صافعي���ة

.
)88(

و�لظاهرية
�لقول �لثاين: �إن كان �صاحب �لأ�صياء ممن ياأخذ �أجرة وجب على �حلار�ص دفعها، 
و�إن كان �ملالك ممن ل ياأخذ �أجرة �ل�صتعمال فا يجب على �حلار�ص �أجر. وهو قول 

.
)89(

�ملالكية
�لقول �لثالث: جتب �لأجرة على �حلار�ص �إن كانت �لأ�صياء �ملحرو�صة وقًفا �أو مال 
يتيم �أو ما �أع���د لا�صتغال؛ فاإن كانت غري هذ�؛ مل يجب على �حلار�ص �أجرة. وهو 

.
)90(

قول �حلنفية

)86)  ينظر: رو�سة الطالبني 6/ 351، مغني املحتاج 3/ 362.

))8)  قيا�ًسا على قولهم يف اأجرة املغ�سوب على الغا�سب. ينظر: املغني )/ 406، دقائق اأويل النهى 4/ 128.

)88)  ينظر: املحلى 6/ 442.

)89)  ينظر: حا�سية الد�سوقي 3/ 421، حا�سية اخلر�سي 6/ 3)4.

)90)  ينظر: جممع ال�سمانات �س126، جممع الأنهر 2/ )46.
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دلي���ل �لق���ول �لأول: �أن قيام �حلار����ص با�صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�ص���ة فيه ��صتيفاء 
ملنفع���ة، و�ملنفعة مال متق���وم م�صمون بالعق���د كالأعيان؛ فتج���ب �لأجرة يف حالة 

.
)91(

�لنتفاع على من ��صتوفى �ملنفعة
دلي���ل �لقول �لثاين: �لأمور �لتي مل ي���رد ب�صاأنها ن�ص يف �لأمانات يرجع فيها �إلى 
�لع���رف؛ فاإذ� كان �لعرف يق�صي باأن ياأخ���ذ مالك �لأ�صياء �أجرة على ��صتعمال �لغري 

.
لها ��صتحق �لأجرة، و�إن ل فا)92(

�ملناق�صة: ميكن مناق�صته باأن �لعرف يف هذ� ي�صعب �صبطه وهو مظنة للنز�ع، ثم 
�إنه يف مقابلة قيا�ص �صحيح؛ فا يقبل.

دلي���ل �لقول �لثالث: �أن �ملنفع���ة ل تعد ماًل �إل يف �لوقف وم���ال �ليتيم وما يعد 
لا�صتغال؛ فتجب فيها �لأجرة، وما �صو�ها من �ملنافع ل تعد ماًل فا يجب مقابلتها 

.
)93(

مبال
�ملناق�صة: ميكن مناق�صته باأنه فرق ل دليل عليه؛ ذلك �أن كل ما يقابل مبال فهو مال، 

و�ملنفعة مال كالعني؛ فكما �أن �لعني يعو�ص عنها بالعقد �أو �إذ� فاتت؛ فكذ� �ملنفعة.
الرتجيح:

�لر�ج���ح – و�هلل �أعل���م – هو �لق���ول �لأول �لقا�صي با�صتحقاق مال���ك �لأ�صياء 
�لأجرة؛ لقوة دليله؛ وملا فيه من حفظ �لأمانات من �ل�صياع.

)91)  ينظر: مغني املحتاج 3/ 362، املحلى 6/ 442.

)92)  ينظر: حا�سية اخلر�سي 6/ 3)4.

)93)  ينظر: جممع الأنهر 2/ )46.



اأثر ا�ستعمال احلار�س للأ�سياء املحرو�سة

  العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة32

املبحث اخلام�س

اأثر العود اإلى الوفاق يف زوال اخليانة

�إذ� ��صتعم���ل �حلار�ص �لأ�صي���اء �ملحرو�صة، با �إذن من مالكه���ا، وبا غاية معتربة 
. فهل يزول عنه و�صف �خليانة �لذي 

)94(
تقت�صيها م�صلحة �حلفظ؛ ثم عاد �إلى �لوفاق

�ت�صف به لتعديه؛ �أم �أن عق���د �حلر��صة يبطل ويلزمه ردنّ �لأ�صياء ملالكها و�بتد�ء عقد 
جديد بائتمان جديد؟

�ختلف �لفقهاء يف �مل�صاألة على قولني:
�لق���ول �لأول: ل يعود �حلار�ص بالعود �إلى �لوف���اق �أميًنا �إل بائتمان جديد. وهو 

.
)96(

، و�حلنابلة
)95(

قول �ل�صافعية
 ،

)97(
�لق���ول �لث���اين: �حلار�ص �إذ� ع���اد �إلى �لوفاق ع���اد �أميًنا. وهو ق���ول �حلنفية

.
)98(

و�ملالكية
�أدلة �لقول �لأول: 

�لدلي���ل �لأول: ق���ول �لنب���ي �صلى �هلل عليه و�صل���م: »على �ليد م���ا �أخذت حتى 
.

)99(
توؤديه«

)94)  العود اإلى الوفاق: ترك اللب�س والركوب ومعاودة احلفظ للمالك. ينظر: اإيثار الإن�ساف �س263.

)95)  قيا�ًسا على قولهم يف اأحكام الوديعة. ينظر: احلاوي الكبري 8/ 363، البيان 6/ 495.

)96)  ينظر: املغني 9/9)، منتهى الإرادات 3/ 259.

))9)  ينظر: املب�سوط 11/ 113، بدائع ال�سنائع 6/ 323.

)98)  ينظر: بداية املجتهد 2/ 314، عقد اجلواهر 2/ 851.

امل�سند برقم 20086 )23/))2) واأبو داود برقم 3561 �س394، والرتمذي يف  اأحمد يف  )99)  رواه الإمام 

اجلامع برقم 1266 �س224، وابن ماجه يف ال�سنن برقم 2400 �س259، واحلاكم يف امل�ستدرك برقم 

2302 )55/2(. واحلديث �سححه الرتمذي واحلاكم، واأعله ابن حجر بالختالف يف �سماع احل�سن 

عن �سمرة. ينظر: التلخي�س احلبري 3/ )11.
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وجه �ل�صتدلل �أن �حلار�ص يكون متعدًيا بخيانته؛ فيده ل ترب�أ حتى توؤدي �لأ�صياء 
.

)100(
�إلى مالكها

ونوق����ص: باأن �حلار�ص �إذ� رجع عن �لت�رشف ورد �لأ�صياء �إلى مكانها �صار موؤدًيا 
.

)101(
لها؛ لأن �لأمر باحلفظ باٍق له

و�أجي���ب: باأن �ملر�د بالرد �لذي ترب�أ به ذمة �حلار�ص هو �لرد �إلى �ملالك؛ لأن �لعقد 
.

)102(
ينق�صي بالتعدي

�لدلي���ل �لثاين: �أن من يجحد �لأمانة ل يرتف���ع �صمانه بزو�ل �جلحود؛ فكذ� هنا؛ 
�إذ� �رتفع���ت �لأمانة باخليانة ل تعود بزو�ل �خليانة؛ بجام���ع �لتعدي على �لأمانة يف 

.
)103(

�حلالني؛ فا يعود �إليها �إل با�صتئمان جديد و�إن ل كان �أمني نف�صه
�أدلة �لقول �لثاين:

�لدليل �لأول: ما رو�ه عمرو بن �صعيب عن �أبيه عن جده: �أن �لنبي �صلى �هلل عليه 
.

)104(
و�صلم قال: »من �أودع وديعة فا �صمان عليه«

وج���ه �ل�صتدلل: دل �حلديث على رفع �ل�صمان ع���ن �ملوَدع باإطاق، و�لوديعة 
عل���ى ر�أ�ص عقود �لأمان���ات؛ فاأحكامها تنطب���ق على �حلر��صة؛ ما مل ي���رد يف �صاأنها 
ن؛ فكذلك �حلار�ص  �أحكام خا�صة، و�إذ� كان �ملوَدع مبقت�صى هذ� �لن�ص �أميناً ل يخونّ

.
)105(

هنا

)100)  ينظر: البيان 6/ 495.

)101)  ينظر: التجريد 8/ 489، اإيثار الإن�ساف �س 263.

)102)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 363.

)103)  ينظر: البيان 6/ 495، املغني 9/ 9)2.

)104)  رواه ابن ماجه يف ال�سنن برقم 2401 �س259، والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم 00)12 )6/ 3)4). 

ينظر:  ابن حجر.  و�سعفه  ال�سباح«  ابن  وهو  املثنى  ل�سعف  �سعيف  اإ�سناد  »هذا  البو�سريي:  قال 

م�سباح الزجاجة 3/ 62، التلخي�س احلبري 3/ 211.
)105)  ينظر: التجريد 8/ )40.
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�ملناق�صة: ميكن مناق�صته من وجهني:
�لأول: �أن �حلديث �صعيف ل تقوم به �حلجة؛ فا ي�صح �ل�صتدلل به.

ا يف �مل�صاألة؛ بل يظهر �أن �ملر�د به  �لث���اين: �أن �حلديث على فر�ص �صحته لي�ص ن�صً
يف حالة عدم �خليانة و�لتعدي، ويوؤيده ما رو�ه عمرو بن �صعيب عن �أبيه عن جده: 
�أن �لنب���ي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: )لي�ص على �مل�صتعري غري �ملغل �صمان، ول على 

.
)107(

. وغري �ملغل: غري �خلائن
)106(

�مل�صتوَدع غري �ملغل �صمان(
�لدليل �لث���اين: �أن �حلكم �إذ� ثبت لعلة ز�ل بزو�له���ا؛ كال�صدة �ملطربة يف �خلمر، 
و�لردة �ملوجبة للقتل؛ فاإن �حلد يزول بزو�لها؛ فكذ� هنا ملا كانت �خليانة علة �لت�صمني 

.
)108(

لزم زو�له بزو�لها
�ملناق�صة: ي�صلم باأن �حلكم �إذ� ثبت لعلة ز�ل بزو�لها؛ كما يف م�صاألة �خلمر و�لردة؛ 
�أما �حلار�ص فاإنه و�إن عاد �إلى �لوفاق ل يزول عنه �لتعدي؛ ولكنه �نقطع فح�صب ومل 

.
)109(

يرتفع
�لدلي���ل �لثال���ث: �أن �ل�صارق �إذ� �أخ���رج �لأ�صياء من حرز �حلار����ص؛ ي�صقط عنه 
�ل�صم���ان �إذ� ردها �إل���ى �حلرز، فمن باب �أولى �إذ� �أخرجها �حلار����ص؛ فاإنه يعود �أميًنا 

.
بردها �إلى مكانها)110(

�ملناق�صة: �ل�صارق يرتفع عنه �ل�صمان؛ لأنه رد �لأ�صياء �إلى من يعتربه مالكها وهو 

)106)  رواه الدارقطني يف ال�سنن برقم 2939 )3/ 36) والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم )1148 )6/ 150). 

التلخي�س  يف  حجر  ابن  و�سعفه  مرفوع«  غري  القا�سي  �سريح  عن  يروى  »اإمنا  الدارقطني:  قال 

احلبري 210/3.
))10)  ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر 342/3، ل�سان العرب 500/11.

)108)  ينظر: بدائع ال�سنائع 6/ 324.

)109)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 363.

)110)  ينظر: التجريد 8/ 4088.
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�حلار�ص؛ �أم���ا �حلار�ص �إذ� �أخرج �لأ�صياء بنية �لتعدي فاإن���ه يزول عنه و�صف �لأمانة 
ويكون �صامًنا؛ لأنه و�إن رد �لأ�صياء �إلى مكانها و�نقطع تعديه؛ �إل �أنه ل يرتفع �إل برد 

.
)111(

�لأ�صياء �صاملة �إلى مالكها فافرتقا
الرتجيح:

�لر�جح و�هلل �أعلم هو �لقول �لأول �لقا�صي باأن �حلار�ص ل يعود �أميًنا بالعود �إلى 
�لوفاق �إل با�صتئمان جديد لقوة دليل هذ� �لقول، ولأن عقد �حلر��صة عقد �ئتمان يف 
�لأ�صا����ص؛ فاإذ� ز�لت �لأمانة باأدنى �صبب فللموؤمن �حلق يف �إعادة �لنظر يف �حلار�ص؛ 
ف���اإن �طماأن لأمانته يف عودته �إلى �لوفاق جدد معه عق���د �حلر��صة، و�إن ل �كتفى مبا 

م�صى و��صتلم �أ�صياءه من �حلار�ص.

اخلامتة

�حلمد هلل �لذي بيده �خلري كله، و�إليه يرجع �لأمر كله، �أحمده على ف�صله وجزيل 
عطائه، و�أ�صلي و�أ�صلم على خامت ر�صله حممد بن عبد�هلل وعلى �آله و�صحبه، �أما بعد:

ففي خامتة هذ� �لبحث �أذكر �أهم �لنتائج �لتي �نتهيت �إليها فيما يلي:
1– �أنه ل يخرج ��صتعمال �لفقهاء للفظ �حلر��صة وما ��صتق منه عن �ملعنى �للغوي 

وهو: �حلفظ.
�حلر��صة نوع من �أنو�ع �إجارة �لأ�صخا�ص. 2– �أن 

3– �حلر��ص���ة و�لوديعة تتفقان يف �ملق�ص���ود �لأ�صلي منهما وهو �حلفظ؛ ولذلك 
فاإن �أح���كام �لوديعة تعترب ت�رشيًعا عاًما تخ�صع ل���ه �حلر��صة يف غالب �أحكام �حلفظ 

و�لرد.

)111)  ينظر: احلاوي الكبري 8/ 363.
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4– �أن �لأ�ص���ل يف �حلار����ص �أن يده يد �أمانة، ول ي�صمن �إل بالتعدي �أو �لتفريط 
يف �حلفظ.

5– �أن �أهل �لعلم �تفقو� على جو�ز ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�صة �إذ� �أذن 
له �ملالك.

6– �أن �لفقه���اء  �تفقو� على جو�ز ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�صة مل�صلحة 
حفظها ولو من غري �إذن مالكها.

7– �أن �لفقه���اء �تفقو� على �أن ��صتعمال �حلار�ص لاأ�صياء �ملحرو�صة من غري �إذن 
مالكها ول م�صلحة معتربة حلفظها؛ يوجب عليه �ل�صمان.

8– �أن �حلار�ص لي�صمن مبجرد نية �ل�صتعمال �إذ� مل يفعل.
�لثم���ار �حلا�صلة نتيجة ��صتعمال �حلار����ص لاأ�صياء �ملحرو�صة من غري �إذن  9– �أن 

تكون للمالك.
10– �أن �حلار����ص تلزم���ه �أجرة ��صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة �إذ� مل ياأذن له مالكها، 

ومل توجد غاية تقت�صيها م�صلحة �حلفظ.
11– �أن �حلار����ص �إذ� عاد �إلى �لوفاق؛ فرتك ��صتعمال �لأ�صياء �ملحرو�صة؛ فاإنه ل 

يعود �أميًنا �إل با�صتئمان جديد.
وبع���د فهذه جملة من �أهم نتائج �لبحث؛ فما كان فيه من �صو�ب فاحلمد هلل على 

توفيقه، وما كان فيه من خطاأ؛ فاأ�صتغفر �هلل منه.
و�آخ���ر دعو�ن���ا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني، و�صلى �هلل عل���ى نبينا حممد وعلى �آله 

و�صحبه و�صلم.


