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 :أنواع اليد أواًل: 

 ويد ضمان. ،اليد نوعان: يد أمانة .1

ت علمممذ  ممم   عمممد  ال تضممممن مممما لمممدياا ممممن أمممموات ال يممم   ال   ا ت   يدددد انة نددد  .أ

أو أخطمتت فمي اتخما  الرم ا ات االامتةما ية  ،حفظاما ت في ص  أو ق   ،األموات

 ن كمممممان عرمممممد األمانمممممة يرتضمممممي االامممممتةما   ويمةمممممت ليمممممد األمانمممممة  م بشمممممتناا

 بالمضا ب والش يك والوكيت.

 ،تضمن ما لدياا من أموات ال ي  ممن لحظمة صمي و تاا ضمامنة يد الضة ن .ب

ترصمي  وال  أو تحويلاا من يد أمينة  لذ يد ضامنة، و لك دون تعمد مناما وال

زيممادع عممن التعممد  المم   صممما ت بممل ضممامنة  ويمةممت فرامما  الشممم يعة  ،خطممت

ِ  لمم لك باليممد ال اصممبة، وي مم ون أن ال اصممب يضمممن المممات المم    صممبل       ق 

ك والتلمممل بامممبب ال يمممد فمممي حممماالت الاممم،ك والتلمممل، ولمممو كمممان  لمممك الاممم،

 لل اصب فيل.

ت تلممل فممي حمماال والحممديع عممن الضمممان وعدمممل ينصممب علممذ شمم ط ضمممان المممات .2

أممما   ا برممي المممات فمم، حممديع عممن الضمممان وعدمممل. المممات أو  ،كممل أو خامما تل. 

، اممموا  اامممتوفا ا الضمممامن أ  لممم  منمممافل المممماتوقمممد يكمممون  نممماك حمممديع عمممن  ممم،ك 

ا، أو دابة فل  ي كباما، أو اياتوفاا، كمن  صب دا ًا فل  ياكناا أو أ ضًا فل  يز ع

 ا ع فل  ياتةم  ، والخ،ل في ضمان المنافل معلو .للتج د  ع   أس مات مضا بة أ  
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والحديع عمن الضممان يرصمد بمل الضممان المشم وط علمذ األممين فمي عرمد األمانمة.  .3

أممما التبمم ل بالضمممان مممن أجنبممي عممن األمممين م بممتن يضمممن المممات فممي جميممل حمماالت 

 الا،ك والتلل، فخا ج عما نحن فيل.

الم   أخم   حامب شم وط عرمد األمانمة،  ال خ،ل في أن علذ األمين أن ي د المات .4

 اممتت عممن  لممك ديانممةً حتممذ تمم د ، وي   ألنممل أخمم   علممذ أن يمم د ، وعلممذ اليممد ممما أخمم ت

 ،كمًا  ل  د  دون خ،ل، و لك ما ل  يمد ل  م،ك الممات أو تلفمل أو خاما تل، فم  ا لم  ي م

 الرضا  بال د. لتنل عن ال د، كان آةمًا ويلزمموا وال خاا ًع، وال تلفاً 

كممن ممما  ممو الحكممم  قضمماً    ا ادعممذ األمممين  ممم،ك المممات المم   أخمم   أو تلفمممل أو ول .5

مضمما بة لمممدع اممنة، ةمم  عنممد  دينمما  خامما تل، كمممن أخمم  مممن البنممك مبلمم  ما ممة مليممون

نااية مدع المضما بة ومطالبمة البنمك لمل،  د عليمل بمتن  أس الممات  لمك أو تلمل، أو 

 لمك، قمات لمل: ال يلزمنمي االةبمات،  أتت عليل الخاما ع، فلمما طلمب منمل البنمك  ةبمات

، أو أن الاممم،ك والتلمممل خاممم أن الممممات لممم  يالمممك ولممم  يتلمممل ولممم  ي أنمممت   ت  ب مممة  بمممت أ  

ن مي فمي  ن  ي في حفظل أو بخطمتٍّ م  ن  ي علذ المات أو بترصي  م  والخاا ع كانت ب ت ع د ٍّ م 

ممو لممك فممي زممن فشمما فيممل الكمم ب و  !اتخما  الرمم ا ات االاممتةما ية بشممتنل الخيانممة، ت  ع م 

 فما  و الحك ؟  ول  يصبح للدين الطان علذ النفوس

الحكممم   مممو تطبيمممق أحكممما  الشممم يعة فمممي االةبمممات التمممي تضممممناا الحمممديع الشممم يل:  .6

الحمماالت  علممذ"، وتطبيممق  مم   الراعممدع البينممة علممذ المممدعي واليمممين علممذ مممن أنكمم "
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مممن   ممموالمع وضمممة يرتضمممي باتفممماق  مممن  الممممدعي و  مع فمممة م  مممم  ذ عليمممل فمممي  ممم   عد  الم 

 الرضية.

وقد ع ل الفراا  المدعي بتنل: من يمدعي خم،ل األصمت والكةيم  ال المب  والممدعذ عليمل 

الممات الم    كمان األصمت  مو برما بتنل: ممن يمدعي األصمت ويشماد لمل الكةيم  ال المب. ولمما 

ممأ   ا ، وأنممل يمم بح حاممبما أظا تممل د ااممة الجممدو  التممي قممدمامضمما بة أو وكالممة ل،اممتةما     خ 

، ويشمماد لمم لك الكةيمم  ال الممب مممن عممادات النمماس فممي معممام،تا ، وأن المضمما ب أو الوكيممت

مممد عيًا تلزممممل  ممم ا خممم،ل  والخاممما ع الاممم،ك والتلمممل األصمممت والكةيممم  ال المممب، كمممان مدعيمممل م 

فمم، تلزمممل ، يشمماد لممل والكةيمم  ال الممب ي يممد  البينممة، وكممان البنممك مممدعذ عليممل، ألن األصممت

 .ليمين   ا طلباا المدعي بعد عجز  عن البينةالبينة، بت عليل ا

مخالفمممة لحكممم  الشممم ل فمممي أن منممماط ضممممان األممممين  مممو التعمممد  أو  الممممنا  ولممميس فمممي  ممم ا

الترصممي ، بممت  ن  لممك تطبيممق صممحيح لامم ا الحكمم  بمماللجو   لممذ قواعممد االةبممات الشمم عية فممي 

أو وكيمممت أو  ةبمممات الاممم،ك والتلمممل،  لمممك أنمممل ممممن  يممم  العمممدت أن يربمممت ممممن كمممت مضممما ب 

ل نوخاا تل، وليس الناس اليو  أشد و عًا وترمو  ممن الصما دعو   ،ك الماتش يك مج د 

  ضي هللا عنل. علي      ا  ن  م  ال ين ض   ي  المشت كواألج
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 وعد انةين بشراء الة ل الذي تحت يده على سبيل انة ن  ث نيً : 
 بقيةته االسةي  أو أكثر أو أقل

 

و المضممما ب أو الشممم يك بشممم ا  موجمممودات المضممما بة أو المشممما كة أو   ا وعمممد الوكيمممت أمممم 1

حصممة الشمم يك بممةمن يتمةممت فممي  أس مممات المضمما بة أو الوكالممة أو  فممي االاممتةما  الوكالممة

  ا كممان قممد  د بعضممل  لممذ  ب المممات أو  اآلخمم  فممي المشمما كة أو ال صمميد البمماقي مممن  لممك،

 م ا الوعمد ال ي ع مدح بحمات ممن بماب ضممان الموكمت أو الشم يك بط يمق االطفما  الجز مي، فم ن 

 األمين ما تحت يد  من موجودات ال ي ، و لك لألاباب التالية:

والتلممل أفممي حمماالت دعممو  الامم،ك  لضمممانمنممل ضمممان األمممين  ممو أن الكمم،  فممي  (1

والخاا ع، ف  ا ل  يتلل المات ول  يالك ول  يخا ، ف، ك،  في الضمان  واألمين أ

 نمما ال يلزمممل الوفمما  بوعممد  وممما يت تممب عليممل مممن ضمممان فممي حمماالت  بالشمم ا  الواعممد

الامم،ك والتلممل، ألن المممات الموعممود بشمم ا ل  يمم  موجممود عنممد الشمم ا ، ويالممك المممات 

 في     الحالمة علمذ  ب الممات أو الموكمت أو الشم يك، فكيمل يرمات  ن وعمد األممين

؟!  مم ا ضمممانًا لامم ا المممات بالريمممة االامممية ي ع ممدح  ممما تحممت يممد  مممن مممات ال يمم بشمم ا  

، أمما الام،ك والتلملحماالت ال تظام   ال فمي  . وحك  الضمان وفا دتمل  ي  مرصو 

والوعممممد  فممممما  ممممي الحاجممممة  لممممذ الضمممممان؟! ،وال خامممما ع   ا لمممم  يرممممل  مممم،ك وال تلممممل

بالشمم ا  بالريمممة االامممية ال يحرممق  مم ا الضمممان، حتممذ يكممون ممنوعممًا علممذ األمنمما  

 والوكيت في االاتةما . كالمضا ب والش يك
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وعلذ ف ض أن الوعد بالش ا  بالريمة االامية يلز  الواعمد بالشم ا  حتمذ فمي حماالت  (2

الا،ك والتلل والخاا ع، و و ف ض باطت النعدا  محت عرد البيمل، فم ن  م ا الوعمد 

، بمالبيل وحمد ، وال يلمز   ب الممات وال الموكمت وال الشم يكبالشم ا  يلز  األمين الواعد 

 ف، يرل البيمل الم   تمو   أنمل ي موت  لمذ الضممان. فمجم د الوعمدي فض البيل أن  فلل

فمم ض  علممذحتممذ فممي جميممل الحمماالت، الواعممد بالضمممان يلممز   ضممماناً  لمميس بالشمم ا 

والخاممما ع، فتنفيممم  الوعمممد مشممم وط  الاممم،ك والتلمممل لمممزا  الواعمممد بالشممم ا  فمممي حممماالت 

 .بطلب الماتفيد من الوعد و  بتل في البيل

لمميس ملزممما قضماً  بالشمم ا ، بممت  ن لمل أن يمم فض الشمم ا ،  الواعممد بالشم ا  األممينأن  (3

ف، ضمان  وكت ما يملكل الماتفيد من الوعد  مو بيمل الممات الموعمود بشم ا ل لل يم  

نرص  ن وجمد م وقمد ال يوجمد. و م ا علمذ فم ض أن األممين يلزممل بشم ا  وتحصيت ال

لضمان الم   منعمل الفراما  فمي حمق بضاعة  لكت، و و ف ض باطت م كما ترد . وا

األمين  و ضمان  ،ك الممات الم   يوجمد تحمت يمد  بعرمد ممن عرمود األمانمة، و م ا 

محممات فممي الحالممة التممي معنمما     الضمممان المم   يتحممدع عنممل الفرامما   نمما لمميس  ممو 

، الكفالمممة م و مممي ضممم   ممممة  لمممذ أخممم  ، بمممت ضممممان مممما  لمممك أو تلمممل تحمممت األممممين

يلمز  وال ينفم   ال فمي  فمي  لمك، ألن  م ا الوعمد ال د  ال يفيمدووعد  بش ا  مما تحمت يم

 الا،ك أو التلل. حالة   ا



 7 

 ن الحديع عن ضمان األمين لما تحت يمد  ممن أمموات ال يم   مو بخصموص شم ط  (4

الضمممان الصمم يح بضمممان  مم ا المممات فممي حمماالت تلفممل أو  ،كممل، وال يممدخت الوعممد 

ال لمما احتمي   دتحت  لك، ألنل ليس عردًا وال جز ًا من عر ، ألنل ال يشمكت  يجابمًا، وا 

 لذ عرد بيل عند   ادع اامتخدا  الوعمد. فام ا الوعمد ال تتمواف  فيمل خصما ص شم وط 

األمممين ممما تحممت يممد  مممن موجممودات فممي حالممة الامم،ك أو التلممل، ألن  مم ا  ضمممان

 الوعد ال يفيد  ب الممات وال الشم يك وال الموكمت، ألنام  ي يمدون الضممان ممن األممين

الوفمما  بوعممد  وشمم ا  الموجممودات المم    لفممي حمماالت الامم،ك والتلممل م و ممو ال يلزممم

يتحرممق بممل الضمممان فممي حالممة الامم،ك والتلممل، فاختلفمما، ولمم  يكممن فممي الوعممد بالشمم ا  

  ا حة ش ط الضمان.

 

 :حة ي  رأس الة ل

ن ي حالممة  ،كممل، و ممو المرصممود بالضممماوا  ا لمم  يحرممق الوعممد ضمممان  أس المممات فمم (5

ول علممذ األمممين، ف نممل يحرممق نوعممًا مممن حمايممة  أس المممات وحممد  أو مممل  ممام  الممنمم

تمل مشم ول،  لمك أن  ب ا بح، و و ب لك يمدخت تحمت التحموط المشم ول، و مو فمي  

قبممت م المممات أو الموكممت المم   يممدفل مالممل مضمما بة أو وكالممة فممي االاممتةما ، يحصممت 

جممودات المضمما بة أو مو مممن المضمما ب أو الوكيممت علممذ وعممد بشمم ا   م  لممك أو معممل

حموط لنفامل الوكالة بةمن  و قيمتاا االامية، أو ما برمي مناما  يم  مطفمت، وبم لك يت

ملتممز   أو بامما مممل  ممام   بممح، ضممد مخمماط  الامموق  فلديممل متعاممد بالشمم ا  بالتكلفممة
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   الاوق، و و في   ا التحموط معم  ض  اع انخفاضبالش ا  با ا الةمن في حاالت 

بعمممد البيمممل  ل وتاممملي  المبيمممل للواعمممد، بمممت ومع ممم  ض  قبمممت بيممم لمخممماط  الاممم،ك والتلمممل

، ولمم لك لممل أو ظاممو  ااممتحراق لل يمم  لي  لمخمماط  ظاممو  العيمموب فممي المبيمملوالتامم

وأمممما  قلنممما  ن  ممم ا الوعمممد ال تتمممواف  فيمممل خصممما ص الضممممان الممم   منعتمممل الشممم يعة.

أو مممل  بممح  التحمموط ف نممل مشمم ول، ووامميلتل م و ممي الوعممد بالشمم ا  بالريمممة االامممية

 معي ن م مش وعة ك لك.

وعمد العميمت بشم ا  بضماعة الم ابحمة التمي ألفاظ الفراا  علذ جواز ومما ي كد ما ترد ، 

  والتملك والرمبض نيابمة عمن البنمك، وصمي و تاا أمانمة وكت في ش ا اا، و لك بعد الش ا

يمممل لمممل تحمممت يمممد ، وكممم لك جمممواز ضممممان الوكيمممت فمممي االامممتةا  والشممم ا  ممممن البيمممل لممم  يب

بضمماعة الوكالممة، و لممك بماممتند ماممترت عممن عرممد الوكالممة، مممما ي كممد جممواز وعممد األمممين 

 بش ا  ما قد يكون تحت يد  من أموات األمانة.

 د. حسين ح ةد حس ن.

 

  

 


