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تطلق عبارة الضمان يف أقوال الفقهاء والباحثني ويراد ا عدة معان حيسن عرضها بإجياز قبل بيان حكم الشرع يف 
  .هالك ما حتت يده من أموال خماطر  األمنيموضوع ضمان

وهذا . مبعىن ضم ذمة إىل ذمة أخرى يف االلتزام بدين ثابت وقت الضمان، أو حيتمل ثبوته يف املستقبلالضمان  -1
 أحدمها دائن واآلخر مدين له، مث يأيت طرف ثالث هو الضامن، فيضم ذمته إىل ،يقتضي أن يكون هناك طرفان

  .ا سيثبت يف ذمته من دين يف املستقبل ويلتزم بأداء ما ثبت أو م يف ثبوت الدين أو يف املطالبة بهذمة املدين

والضمان ذا املعىن طريق من طرق التوثيق الشرعية، ففيه يشترط الدائن أو يتربع املدين بتوثيق الدين 
الثابت يف ذمته، أو الذي حيتمل ثبوته يف ذمته يف املستقبل، على رأي القائلني جبواز ضمان الدين االحتمايل 

 داين :وقد ذكر املالكية لذلك صورا، منها أن يقول شخص آلخر. ار وقت منح الوثيقةاملستقبل غري حمدد املقد
فالنا، أو بايعه، أو عامله، وأنا ضامن، فداينه أو بايعه أو عامله، فإن هذا القائل يلزمه ضمان ما سيثبت يف ذمة 

حاشية ( الضمان قبل املعاملة غري أن للضامن يف هذه احلالة الرجوع عن . فالن هذا من دين نتيجة هذه املعاملة
  . )333 :3الدسوقي 

رد املال إذا كان قائما، ورد مثله أو قيمته عند اهلالك، وذلك هو الضمان الواجب الضمان مبعىن وجوب يطلق  -2
على من استوىل على مال مملوك لغريه بغري إذنه كالغاصب والسارق، وهو ما يعرب عنه يف القانون بالفعل الضار 

كما يطلق الضمان على وجوب رد مثل اهلالك أو قيمته على األمني الذي حاز املال أو وضع يده . عغري املشرو
 . عليه بإذن مالكه إذا تعدى على هذا املال أو فرط يف حفظه

الضمان وهنا ال يوجد عقد بني الضامن واملضمون له، بل أساس الضمان هو نص الشارع الذي يوجب 
  .  أو تسبب يف إتالفه ضمن مثله أو قيمتهمن أتلف مال غريهبالتعدي، ف

 املفوتة على املالك يف  واملعاين ونقص القيمة السوقيةوقد تكلم الفقهاء عن ضمان األعيان وضمان املنافع
 والغاصب هنا يضمن هالك املال وتلفه وضياعه .باب الغصب، وهو فعل ضار غري مشروع يوجب الضمان بذاته

أما . لف قد حدث بسبب ال يد للغاصب فيه، بأن كان بقوة قاهرة أو بسبب أجنيبوإن ثبت أن ذلك اهلالك والت
 .األمني فال يضمن مال األمانة إال إذا تعدى عليه أو فرط يف حفظه، وال يضمن السبب األجنيب وال القوة القاهرة
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  :د وهو نوعان بناء على قواعد امللك أو العق،الضمان مبعىن حتمل تبعة اهلالك أو التلف أو اخلسارة -3

نوع يؤسس على قواعد امللكية اليت تقضي بأن املال يتلف أو يهلك على ملك صاحبه، مبعىن أن املالك هو الذي   - أ
فإذا كان املال بيد مالكه أو بيد . يتحمل تبعة هالك ملكه، ما مل يوجد سبب شرعي حيمل هذه التبعة على غريه

 فإن تبعة هالكه أو تلفه تقع على املالك، ما مل -ة واملضاربة  كالوديعة واإلجار-غريه بعقد من عقود األمانة 
يكن هذا اهلالك أو التلف قد حدث بسبب فعل ضار غري مشروع وقع من غري املالك، ويدخل يف ذلك تعدى 

استثماره أو خمالفة شرط من شروط عقد األمانة، وضمان اخلطأ يف قرار األمني يف املال أو التقصري يف حفظه أو 
، بل التعدي أو التقصري أو خمالفة شروط  ألن مقتضاه هو احلفظ والصيانةني هنا ليس أساسه عقد األمانةاألم

 مثله مثل غريه يف هذا الضمان، ومن البدهي أن اهلالك إذا كان بسبب ال يد العقد، أي الفعل الضار غري املشروع
  .له فيه مل يضمنه خالفاً للغاصب

املال بعقد من عقود الضمان، أي العقود اليت حتمل وضع اليد بعقد معني تبعة ونوع يؤسس على وضع اليد على  - ب
 له فيه، تطبيقا لقاعدة اخلراج بالضمان أو الغنم بالغرم أو قاعدة يدهالك هذا املال، ولو كان اهلالك بسبب ال 

 العارية عند البعض، االستيفاء، كعقد الرهن فإن يد املرن على املال املرهون يد ضمان عند األحناف، وكعقد
جري  كاأل،سوم الشراء، أو بناء على التعدي أو التقصري املفترض من واضع اليدعلى وكمن وضع يده على مال 

 ما مل يثبت هو أن التلف  مطلقاً، أواملشترك عند بعض الفقهاء الذين حيكمون بتضمينه ما تلف حتت يده من مال
  .أو اهلالك كان بسبب أجنيب ال يد له فيه

الضمان مبعىن االلتزام بالقول من جانب امللتزم، وهو ما يطلق عليه عبارة الوعد امللزم، أو التربع امللزم، أو االلتزام 
وقد يكون هذا االلتزام يف مقابل عمل يقوم به امللتزم له، كالتزام اجلاعل اجلعل، كمن يعلن عن جائزة . من جانب واحد

: وقد يكون يف مقابل عمل نافع للمتلزم له دون امللتزم، كمن يقول آلخر. شافا علمياملن يقدم له تصميما هندسيا، أو اكت
  .ادرس الطب وعلي مصاريف دراستك، أو تزوج ابنة عمك وعلي صداقها، أو ابدأ يف هذا املشروع وعلي رأمساله

الضمان هو املعىن األمناء وأسباب نقل عبء اإلثبات إليهم أن املقصود بوسوف نرى عند دراسة موضوع ضمان 
  .الثاين، أي وجوب رد األمني مثل اهلالك حتت يده بتعديه، أو قيمته إن مل يكن له مثل

 

يقصد بالتعدي الذي أناط الشارع به وجوب تضمني األمني، ويسمى يف عرف القانون بالفعل الضار الذي يرتب 
أو ترك ينسب إىل األمني، ويكون خمالفاً حلكم رتبه الشرع أو نص عليه القانون استحقاق املضرور للتعويض، هو كل فعل 

عليه عقد األمانة، فإذا تى املضارب فعالً أو تصرفاً خيالف احلكم الذي رتبه الشرع أو اتفق عليه العاقدان يف عقد املضاربة 
ع والسرقة احلرق والغرق، كان متعدياً ولزمه ضمان كل ما يترتب على هذا الفعل من أضرار، كاهلالك والتلف والضيا
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وإذا ترك األمني فعالً أو تصرفاً أو جبه الشرع أو نص عليه . وغري ذلك من صور الضرر الذي يلحق باملال املؤمتن عليه
عقد األمانة، كان متعدياً، ولزمه ضمان ما ترتب على هذا الترك من أضرار تلحق باملال املؤمتن عليه على النحو الذي 

  .بيناه

رت بعض عبارات الفقهاء يف التعبري عن الفعل املوجب للضمان، أو الفعل الضار كما يعرب عنه بعض وقد اقتص
التاحثني، على عبارة التعدي، لتشمل كل فعل منع منه الشرع أو العقد، وكل ترك ملا أوجبه الشرع أو العقد، فالقيام مبا 

  .د تعدياًمينع منه الشرع أو العقد، وترك ما يوجبه الشرع أو العقد يع

إىل عبارة ) التفريط(وقد يضيف بعض الفقهاء يف حتديد الفعل املوجب للضمان، أي مناط ضمان األمني، عبارة 
فيكون املقصود بالتعدي عنده هو جماوزة األمني ملا حده الشرع أو نص عليه العقد من تصرفات، واملقصود ) التعدي(

  .بالتفريط ترك ما أوجبه الشرع أوالعقد

 بعض الفقهاء عن التعدي والتفريط بعبارات أخرى تفيد معنامها مثل اجلناية على املال والتضييع واخليانة، وقد يعرب
وكل هذا يفيد معىن واحداً هو كل عدوان على املال املؤمتن عليه يترتب عليه فوات هذا املال أو هالكه كلياً أو جزئياً أو 

ضعيف، فمسئولية األمني عن التعويض تتربت على كل فعل ضار ال جتيزه نقص منافعه أواخنفاض قيمته السوقية على رأي 
الشريعة، وال يسمح به عقد األمانة، يترتب عليه اإلضرار مبالك املال، مهما كانت صور هذا اإلضرار، وسواء كان ما أتاه 

القة سببية بني فعل األمني األمني فعالً ملمنوع أو تركاً ملطلوب، مباشرة أو بالتسبب، عمداً أو خطأً طاملا وجدت ع
  .والضرر الذي أصاب مالك املال

 

يقصد مبحل الضمان الضرر الذي يترتب على تعدي األمني أوتفريطه، وفد غرب عنه الفهاء بعبارات كثرية جيمها 
من هذه العبارات هالك املال وتلفه حرمان مالك املال املؤمتن عليه من هذا املال كلياً أو جزئياً عيناً أو منفعة أوقيمة، و

وسرقته وضياعه وبه وغرقه وضرره وخسارته وتعيبه كقرض الفأر وتسويس اخلشب واحتراق الطعام، وكسر السيف 
فهذه الوقائع والنتائج إن حدثت بفعل األمني مباشرة أو بغري فعله املباشر، ولكن . والرمح واخلنجر، وموت احليوان وإباقه

وتفريطه تعد ضرراً يستوجب التعويض إذا كان األمني يف كل ذلك متعدياً أو مفرطاً، ذلك أن مجيع هذه بسبب إمهاله 
  .األمور تعد ضرراً يلحق مبالك املال جراء تعدي األمني، بفعل مباشر أو غري مباشر
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    :الفصل األول

  أقسام األيدي يف وجوب الضمان

ى مال مملوك للغري، إىل يد ضمان ويد أمانة وعرفوا كالً منهما قسم الفقهاء اليد، أي احليازة أو وضع اليد عل
  :وبينوا حكمه وذلك على الوجه التايل

 

احليازة أو وضع اليد على مال مملوك للغري قد يكون بدون إذن املالك فتسمى يد احلائز بيد الضمان، وذلك كيد 
وجب على ) اهلالك(م هذه اليد هو وجوب رد هذا املال إىل مالكه، فإن هلك أو تلف أو ضاع الغاصب والسارق، وحك

صاحب هذه اليد ضمانه مهما كانت أسباب هذا اهلالك، وذلك برد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، وهذا حمل 
  .اتفاق بني الفقهاء

وك للغري بإذن مالك هذا املال فتسمى اليد يف هذه احلالة يد وقد تكون هذه احليازة أو وضع اليد على املال اململ
أمانة وصاحبها أمني، وحكم هذه اليد أنه ال يلزمها رد هذا املال إىل مالكه قبل اية عقد األمانة، ألن الفرض أا حتوزه 

رط يف حفظه أو خالف بإذن مالكه، ولكن إذا هلك هذا املال فإن صاحب هذه اليد ال يضمنه إال إذا تعدى عليه أو ف
شروط عقد األمانة أو أخطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأنه، إن كان قد حازه لتنميته كاملضارب والشريك املدير 

وبعبارةأخرى فإن وجوب ضمان األمني ملا هلك حتت يده يناط بالتعدي، فاحلكم وهو ) التعدي(والوكيل يف االستثمار 
  .ي وجوداً وعدماً، وهذا أصل شرعي كلي يفيد القطعوجب الضمان يدور مع التعد

، فيدعي مالك املال أنه هلك بسبب تعدي األمني، )احلائز(وقد خيتلف مالك املال وحائزه أو واضع اليد عليه 
السبب (وينكر األمني التعدي وينسب اهلالك إىل سبب ال يد له فيه وال قدرة له على توقعه أو توقيه أو تاليف آثاره 

وعند هذا االختالف يطبق األصل الشرعي الكلي الذي يفيد القطع وهو الوارد يف احلديث ) القوة القاهرة/ جنيب األ
وهذا األصل الثابت ال يتغري وال يتبدل، وإن تغري حتقيق مناطه يف " 1البينة على املدعي واليمني على من أنكر"الصحيح 

  ).أصل اإلثبات(جزئيات الوقائع والنوازل 

ف الفقهاء املدعي الذي تلزمه البينة بأنه من يدعي خالف األصل أو الظاهر أو العرف أو الكثري الغالب، وقد عر
أو من ال يشهد له شيء من ذلك، وعرفوا املنكر أي املدعى عليه الذي يلزمه اليمني خبالفه، أي من يشهد له أصل أو 

 .ظاهر أو عرف أو كثري غالب

 

                                                             

 البيهقي من طريق الفريايب، عن سفيان، عن ،"البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه: "حديث ابن عباس:)495 / 4(تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريجاء يف  1
   . حسب،"اليمني على املدعى عليه: "ه قصة، وهو يف املتفق عليه بلفظ، عن ابن عباس، وفي"نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة

 )521 / 1 (-  اجلامع الصغري وزيادته .صحيح: قال الشيخ األلباينو
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  :ين يف فتح الباري شرح صحيح البخارييقول اإلمام ابن حجر العسقال

 ِهية وة الْقَِويجالْح قُول ِخلَاف الظَّاِهر فَكُلِّفي هِعيف ِلأَنِعي ضداِنب الْمِلأَنَّ ج ة ِفي ذَِلكاء الِْحكْملَمقَالَ الْعو
نفَع عدلَا تا وفْعا نفِْسهِلب ِلنجا لَا تهة ِلأَننيِعيالْبدف الْمعا ضى ِبهقْوا فَيررا ضل ،هِلأَنَّ الْأَص ِه قَِويلَيى ععداِنب الْمجو 

 ر فَكَانَ ذَِلكرفَع الضديفْع وفِْسِه النِلب ِلنجاِلف يِعيفَة ِلأَنَّ الْحة ضجح ِهيِمِني وِبالْي هِمن ِفيته فَاكْتاغ ِفي ِذمة فَرِفي غَاي
  2.الِْحكْمة

 إذا كان يف مركز املدعي، –دون تعد منه-ويترتب على ذلك أن األمني قد تلزمة إقامة البينة على دعواه اهلالك 
  . دون تعد منه وال تفريط على خالف األصل أو الظاهر أو العرف أو الكثري الغالب-أي إذا جاءت دعواه اهلالك 

انب مالك املال وتضعه يف مركز املدعى عليه، وتضع األمني يف مركز وسوف نرى أن هناك قرائن تقوي ج
املدعي، فهذه القرائن تقوي األصل أو الظاهر أو الكثري الغالب الذي يشهد ملالك املال، أو بعبارة أخرى تكذب دعوى 

ه ليس هناك نقل لعبء األمني هالك املال دون تعديه، وهو الذي يعرب عنه بنقل عبء اإلثبات إىل األمني، وسوف نرى أن
اإلثبات باملعىن الفين الدقيق، ألن عبء اإلثبات يقع على عاتق األمني أصالً وابتداء يف حالة وجود القرينة اليت تكذب 
دعواه، ألنه يكون يف مركز املدعي، ألن دعواه مع القرينة تكون على خالف األصل أو الظاهر أو العرف أو الكثري 

إنه مصدق، وأن القول قوله، ويعنون بذلك أنه ال يلزمه : عن حكم املدعى عليه أو املنكر بقوهلمويعرب الفقهاء . الغالب
الدليل، وعلى املدعي إذا أراد تضمينه أن يقيم هو الدليل على تعديه إال إذا قامت قرينة على صدق املدعي أوعلى تكذيب 

  .األمني

 

  نمناط ضمان يد الضما -1

حيازة مال الغري، أو وضع اليد عليه دون إذن مالكه، ويطلق عليه االستيالء على مال الغري دون حق، كالغصب 
والسرقة، يوجب على احلائز رد املال املغصوب أو املستوىل عليه ما دام قائماً، فإن هلك بأي سبب كان، ولو كان بسبب 

إن كان قيمياً، وال حيتاج مالك املال إال إىل إثبات واقعة احليازة دون ال يد له فيه وجب رد مثله إن كان مثلياً أوقيمته 
  .إذنه أي االستيالء دون حق، كالغصب والسرقة

  مناط ضمان يد األمانة -2

أما مناط ضمان اليد األمينة فإنه ليس احليازة أو وضع اليد على مال الغري، ألن ذلك كان بإذن املالك، ولكن مناط 
مني هو التعدي بصوره املختلفة، فإذا وجد التعدي وجب الضمان وإال فال، وعند االختالف بني وجوب الضمان على األ
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مالك املال واألمني عليه يطبق أصل اإلثبات، وهو أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، فإذا كان األمني يف مركز 
لكثري الغالب، فإن عليه إقامة البينة على واقعة هالك املدعي، بأن كانت دعواه على خالف الظاهر أو يكذا العرف أو ا

  .املال أوالً وأن هذا اهلالك مل يكن بتعديه ثانياً، وذلك بإثبات السبب األجنيب أو القوة القاهرة وإال قضي عليه بالتضمني

أثبتت أن اهلالك كان وهذا هو الفرق بني ضمان اليد العادية واليد األمينة، فاليد العادية تضمن ما يهلك حتتها، ولو 
بسبب أجنيب أو بقوة قاهرة، أي بسبب ال يد لصاحب هذه اليد فيه، خبالف اليد األمينة فإا ال تضمن هالك ما حتتها إذا 
كان هذا اهلالك بقوة قاهرة أو بسبب أجنيب، وعليها هي إثبات اهلالك وأنه كان بسبب ال يد هلا فيه إذا كانت يف مركز 

  . ما يكذبه الظاهر أو العرف أو الكثري الغالب على النحو الذي يأيت تفصيله الحقاًاملدعي، بأن ادعت

 

إىل ) ال يقصد متلكه لتخرج حيازة مال الغري على سوم الشراء(قسم الفقهاء اليد األمينة اليت حتوز املال بإذن مالكه 
  :الطوائف التالية

 ملصلحة تعود إىل مالك املال وحده، ومثلوا هلا بالوديعة والوكيل واألجري اخلاص والويل والوصي يد حتوز مال الغري -1
  .على مال اليتيم وناظر الوقف وبيت املال

 .يد حتوز مال الغري ملصلحة تعود إىل احلائز وحده، ومثلوا هلا باملستأجر واملستعري واملرن والقابض على سوم النظر -2

 . ملصلحة مشتركة بني مالك املال واألمني عليه، ومثلوا هلا باملضارب والشريك واملزارع واملساقييد حتوز مال الغري -3

  :كما قسم املالكية اليد األمينة تقسماً آخر إىل

يد حتوز مال الغري لتنميته واستثماره حبصة شائعة من رحبه، كيد املضارب، وحكم هذه اليد أا إذا تعدت فإا  -1
 .تستحق ما شرط هلا من الربح ويستحق رب املال باقي الربح عند املالكيةتضمن اخلسارة، و

يد حتوز مال الغري ال بغرض تنميته واستثماره، كيد املودع واملستعري، وحكم هذه اليد أا إذا تعدت فإا تضمن  -2
 .اخلسارة وتستحق كامل الربح

كم هذه اليد إذا تعدت أا تضمن اخلسارة والربح يد حتوز مال الغري بقصد تنميته بأجرة معلومة كيد الوكيل، وح -3
  .3كله للمالك

 

هذا التقسيم غري منضبط، فقد اعترب األجري اخلاص مثالً حائزاً للمال ملصلحة مالكه وحده، وهذا غري صحيح، إذ 
  . عليها ألن عقد العمل من عقود املعاوضاتأن األجري اخلاص له مصلحة يف هذه احليازة تتمثل يف األجرة اليت حيصل
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وقد عد املستأجر جائزاً ملال الغري ملصلحة تعود إىل احلائز، أي املستأجر، وحده، مع أن للمؤجر مصلحة يف هذا 
  .العقد تتمثل يف احلصول على األجرة ألن عقد اإلجارة من عقود املعاوضات

اً يف وجوب الضمان عند احلديث عن معاملة بعض الفقهاء وسوف نرى أثر مصلحة احلائز أو املالك أو مها مع
لبعض األيدي األمينة معاملة األيدي العادية أو الضامنة حبجة أن هذه األيدي حتوز مال الغري ملصلحتها وحدها، مثل يد 

ن احلائز ملا يهلك املستعري واملرن والصانع والقابض على سوم الشراء، فجعلوا احليازة ملصلحة احلائز وحده مناطاً لضما
  . حتت يده من أموال الغري أي معاملة يد احلائز معاملة يد الضمان

وأما التفرقة يف استحقاق الربح بني املضارب والوكيل واملودع، إذا تعدوا وضمنوا اخلسارة وهم مجيعاً من االمناء، 
ودع لديه الربح كله دون مالك حبيث يوزع الربح عند التعدي بني املضارب ورب املال حسب شرطها، ويستحق امل

  .الوديعة، ويستحق املوكل الربح كله دون الوكيل فهو رأي املالكية وأوافقهم عليه للمصلحة اليت ذكروها

 

ة يد الضمان، أي اليت تضمن هالك ما يعامل بعض الفقهاء بعض األيدي األمينة، بعد االتفاق على أمانتها، معامل
حتت يدها من أموال الغري مهما كانت أسباب اهلالك، ومن هذه األيدي يد املستعري ويد املرن ويد الصانع، وخيالفهم 
بقية الفقهاء فريون أن مجيع األيدي األمينة تعامل معاملة واحدة، وهي أنه يطبق عليها األصالن الشرعيان الكليان السابق 

إلشارة إليهما، وهو أن التعدي مناط الضمان، فال ضمان بدون تعد، وأنه عند االختالف بني مالك املال وصاحب اليد ا
  .عليه يطبق أصل اإلثبات الشرعي، وهو أن البينة على املدعي وأن اليمني على من أنكر، أي على املدعى عليه

 األصل أو الظاهر أو الكثري الغالب، واملدعى عليه ويعرف الفقهاء املدعي كما سبق القول بأنه من يدعي خالف
خبالفه، فإذا كان األمني يف مركز املدعي لزمته البينة وإال ضمن، وإذا كان يف مركز املدعى عليه مل يلزمه غري اليمني، 

اإلثبات، أو بعبارة وذكروا أوضاعاً وأحواالً وظروفاً تعد قرائن لصاحل مالك املال ضد األمني تضعه يف مركز املدعي فيلزمه 
أخرى تنقل إليه عبء اإلثبات، ألن األصل فيه يف نظرهم أنه مدعى عليه وأن القول قوله وأنه مصدق ال يلزمه غري 

  .اليمني

  تضمني املرن  .1

يرى بعض الفقهاء، وهم احلنفية، أن الرهن نوع من الوفاء بالدين املعلق على شرط فاسخ، فإن أدى املدين الدين 
يه يف موعده فإن هذا الوفاء يفسخ ويرد املرن العني املرهونة إىل الراهن وإال مضى املرن يف بيع الرهن واستيفاء املرهون ف

الدين من مثنه، فإن هلك املال املرهون حتت يد املرن تعذر الرد واعترب الدائن املرن مستوفياً من الدين مبقدار قيمة املال 
  . ا لك على األمانة عند البعض، وجيب على املرن ردها إىل الراهن عند البعض اآلخراهلالك، أما باقي القيمة فإ
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وال يبطل الرهن إال بالرد على الراهن على وجه الفسخ ألنه يبقى مضمونا ما بقي  :اهلداية شرح البدايةجاء يف 
  .4نالقبض والدين ولو هلك يف يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الره

 وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بال صنع املرن والفضل أمانة ال يضمن إال :وقال البغدادي
مبا تضمن به الوديعة صرح به يف الفصولني وغريه فلو هلك الرهن عند املرن بال صنع وال تضييع منه كان مضمونا 

سواء صار املرن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت قيمته أقل رجع باألقل من قيمته ومن الدين فلو كان الدين وقيمته 
  . 5املرن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة

. فهذا الضمان ليس مناطه التعدي كالشأن يف ضمان بقية األمناء، بل مناطه كما ذكرنا االستيفاء احلكمي عندهم
 ولو أثبت عدم تعديث أو تفريطه، أما إذا تعدى املرن فإنه يضمن ما أي أن املرن ضامن للرهن يف حدود مقدار الدين

  .زاد على الدين من قيمة الرهن، ألن املرن كان فيه أميناً فتعدى فضمن

أما مجهور الفقهاء فيعاملون املرن معاملة بقية األمناء وخيضعونه للقاعدة املوضوعية وهي أن التعدي مناط 
ت، وهي أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، وذلك يف حالة االختالف بينه وبني مالك التضمني، وقاعدة اإلثبا
  .املال أي املدين الراهن

فقال قوم الرهن أمانة وهو من الراهن والقول قول املرن مع ميينه أنه ما فرط فيه وما جىن : "بداية اتهدجاء يف 
  )276 / 2(".د وأبو ثور ومجهور أهل احلديثعليه وممن قال ذا القول الشافعي وأمح

وفرق قوم بني ما ال يغاب عليه مثل احليوان والعقار مما ال خيفى هالكه وبني ما يغاب عليه من العروض فقالوا هو 
  .ضامن فيما يغاب عليه ومؤمتن فيما ال يغاب عليه

 إذا شهد الشهود الك ما يغاب عليه من وممن قال ذا القول مالك واألوزاعي وعثمان البيت إال أن مالكا يقول
  .فإنه ال يضمن غري تضييع وال تفريط

قول بو.قول مالك قال ابن القاسمب وقال األوزاعي وعثمان البيت بل يضمن على كل حال قامت بينة أو مل تقم و
  )277 / 2. (عثمان واألوزاعي قال أشهب

 وهالكه من ،أن الرهن أمانة ىف يد املرن: أوهلااهب ثالثة، فهذا النص يفيد أن يف هالك الرهن حتت يد املرن مذ
، أن املرن يضمن الرهن على كل حال ثانيهاالراهن املالك، والقول قول املرن مع البينة، أنه ما فرط وما جىن عليه، و

ن ضامن فيما يغاب عليه، حىت قامت بينة للمرن على هالكه أم مل تقم، أي أن يد املرن عليه يد ضمان، وثالثها أن املر
تقوم له بينة بعدم التعدي، ومؤمتن فيما ال يغاب عليه، فال يضمن إال إذا قدم الراهن دليال على تعدي املرن أو تفريطه، 

 .أي أن املرن مدعى عليه والراهن مدع تلزمه البينة

                                                             

 130 ص 4اهلداية شرح البداية ج  4
 143 ص 1جممع الضمانات ج  5
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  تضمني املستعري .2

ع األحوال، فإذا هلك املال املستعار حتت يده كان ضامناً له يرى بعض الفقهاء أن املستعري يضمن العارية يف مجي
مهما كان سبب اهلالك، أي ولو أثبت املستعري أن اهلالك كان بسبب ال يد له فيه، وهذا قد يعين عند هؤالء، أن التعدي 

 يضمنون إال بالتعدي، مفترض يف حق املستعري افتراضاً ال يقبل إثبات العكس، ألن األصل أنه من طائفة األمناء الذين ال
والذي نراه هو أن سبب وجوب الضمان على املستعري هو أنه حيوز أو يضع يده على مال الغري ملصلحة نفسه فكان ضامناً 

  .له، تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم أو اخلراج بالضمان

يتعد حلديث النيب صلى اهللا عليه  تعدى أو مل ،قوله الذى نأخذ به يف املستعري أنه يضمن) قال الربيع(: جاء يف األم
  . وهو آخر قوله6"العارية مضمونة مؤداة " وسلم 

الْوِديعةُ والْوِديعِة ِبأَنَّ الْعاِريةَ أَخذَتها الْيد و وأَشار أَحمد إلَى الْفَرِق بين الْعاِريِة :عكشاف القناع عن منت اإلقناويف 
نه أَخذَ ِملْك غَيِرِه ِلنفِْع نفِْسِه منفَِردا ِبنفِْعِه ِمن غَيِر اسِتحقَاٍق ولَا إذْنَ ِفي إتلَاٍف فَكَانَ مضمونا دِفعت إلَيك وِلأَ

  .7كَالْغصِب

وأما بقية الفقهاء فإم يعاملون املستعري معاملة األمني فال يضمنونه بدون تعد وخيضعونه لألصلني الشرعيني 
لسابقني يف الضمان، ومها أن التعدي مناط تضمني األمناء، وأنه عند االختالف يف التعدي بني مالك املال واألمني عليه ا

فإنه يطبق أصل اإلثبات، وهو أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر أي على املدعى عليه، فإن كان املستعري يف 
ه حدث دون تعد منه وال تفريط، وأما إذا كان يف مركز املدعى عليه فالقول مركز املدعي وجب عليه إثبات اهلالك، وأن

قوله وهو مصدق يف دعوى اهلالك دون تعد، وال يلزمه إال حلف اليمني، وهذا ليس نقالً لعبء اإلثبات من مالك املال 
 يف مركز املدعي، وعلى املدعي إثبات إىل األمني عليه باملعىن الفين الدقيق، بل إن اإلثبات يلزمه أصالة وابتداء، ألنه صار

  .عدم التعدي أو التفريط وإال ضمن

وقد فرق بعض الفقهاء بني ما يغاب عليه فيضمن املستعري إذا مل يقدم على التلف بينة، وبني ما ال يغاب عليه فال 
  .ضمان على املستعري حىت يقدم املعري البينة على تعدي املستعري

نهم من قال إا مضمونة وإن قامت البينة على تلفها وهو قول أشهب والشافعي وأحد  فم:جاء يف بداية اتهد
 وهو قول أيب حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما ، ومنهم من قال نقيض هذا وهو أا ليست مضمونة أصال،قويل مالك

بينة على تلفه وهو مذهب مالك يغاب عليه إذا مل يكن على التلف بينة وال يضمن فيما ال يغاب عليه وال فيما قامت ال
  .املشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه

                                                             

  38 ص 4األم ج  6
 32 ص 13كشاف القناع عن منت اإلقناع ج  7
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  تضمني الصانع واألجري املشترك .3

اختلف الفقهاء يف تضمني الصانع واألجري املشترك وطائفة أخرى من األجراء الذين يقومون بعملهم للعامة، أي 
  :8لعدد كبري من الناس وذلك على ثالثة مذاهب

  :املذهب األول

به وهم أن الصناع ال يضمنون ما هلك حتت أيديهم من أمتعة الناس وأمواهلم إال بالتعدي أو التفريط، ويرى أصحا
وأن القول قوهلم، وأن على صاحب املتاع إن ادعى التعدي أو التفريط منهم أن يقيم هو الدليل على ذلك، وبعبارة 

 وأصحاب السلع يف مركز املنكر أواملدعي، أخرى، فإن أصحاب هذا املذهب يضعون الصانع يف مركز املدعى عليه،
ويطبقون عليهم األصل الكلي القطعي يف اإلثبات وحيققون مناطه فيهم عند االختالف بني الصانع وصاحب املتاع، وهو 

  .أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر

أن الظاهر يف نظرهم كان وقد متسك أصحاب هذا املذهب، بعد اتفاقهم على أن التعدي هو مناط الضمان، ب
يشهد للصانع إذا ادعى اهلالك دون تعد أو تفريط، وذلك ألنه قد غلب على هذه الطائفة الصدق واألمانة وقل فيهم 

  .الكذب واخليانة، يف نظرأصحاب هذا املذهب يف زمن كان للدين فيه سلطان على نفوس الصناع

فقد أداهم اجتهادهم إىل أن " على املدعي واليمني على من أنكرالبينة : "وهذا اجتهاد منهم يف حتقيق مناط احلديث
الصناع مدعى عليهم، ألن دعواهم يشهد هلا الظاهر والكثري الغالب، فهذه مسألة واقع تتعلق بتحقيق املناط وختتلف فيه 

  .وتعاليم اإلسالماالجتهادات حسب قرائن احلال، واختالف الزمان واملكان والعادات والتقاليد ومدى االلتزام بقيم 

  :املذهب الثاين

ويرى أصحابه وهم أن الصناع يضمنون ما هلك حتت أيديهم من أمتعة الناس، أي يضعوم يف مركز املدعي 
  ويلزموم بإقامة البينة على أن اهلالك مل يكن بتعديهم، بل بسبب ال يد هلم فيه، فإن أقاموا البينة برئت ذمتهم من الضمان

                                                             

وأما الذين اختلفوا يف ضمام من غري تعد إال من جهة املصلحة فهم الصناع وال خالف عندهم أن األجري ليس بضامن ملا هلك عنده مما استؤجر : وفيه)232 / 2 (-  بداية اتهد 8
  .مالكا ضمنه ما هلك عنده إال أن تقوم له بينة على هالكه من غري سببهعليه إال أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان فإن 

وأما تضمني الصناع ما ادعوا هالكه من املصنوعات املدفوعة إليهم فإم اختلفوا يف ذلك فقال مالك وابن أيب ليلى وأبو يوسف يضمنون ما هلك عندهم وقال أبو حنيفة ال يضمن 
  . املشترك ومن عمل بأجرمن عمل بغري أجر وال اخلاص ويضمن

  .وللشافعي قوالن يف املشترك
واخلاص عندهم هو الذي يعمل يف مرتل املستأجر وقيل هو الذي مل ينتصب للناس وهو مذهب مالك يف اخلاص وهو عنده غري ضامن وحتصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع 

  .علي وعمر وإن كان قد اختلف عن علي يف ذلكاملشترك يضمن وسواء عمل بأجر أو بغري أجر وبتضمني الصناع قال 
  .وعمدة من مل ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع باملودع عنده والشريك والوكيل وأجري الغنم ومن ضمنه فال دليل له إال النظر إىل املصلحة وسد الذريعة

قبض املعمول ملنفعة صاحبه فقط فأشبه املودع وإذا قبضها بأجر فاملنفعة لكليهما فغلبت منفعة القابض وأما من فرق بني أن يعملوا بأجر أو ال يعملوا بأجر فألن العامل بغري أجر إمنا 
أصله القرض والعارية عند الشافعي وكذلك أيضا من مل ينصب نفسه مل يكن يف تضمينه سد ذريعة واألجري عند مالك كما قلنا ال يضمن إال أنه استحسن تضمني حامل القوت وما 

  .راه وكذلك الطحان وما عدا غريهم فال يضمن إال بالتعدي وصاحب احلمام ال يضمن عنده هذا هو املشهور عنه وقد قيل يضمنجيري جم
  ..وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هالكه عندهم من غري تعد منهم وال تفريط وهو شذوذ
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  ".9ال يصلح الناس إال ذلك" أنه قضى بتضمينهم وقال t روي عن علي وإال ضمنوا، وقد

وقد استثىن ابن رشد وابن املواز من وجوب الضمان بسبب الصنعة حالة ما إذا كان ىف الصنعة تغرير، أي أن 
ز عند تكون الصنعة دقيقة وحتتاج إىل مهارة متميزة، مثل ثقب الآليل ونقش الفصوص، وتقومي السيوف واحتراق اخلب

الفران والثوب عند الصناع، فال ضمان على الصانع فيها، إال أن يعلم أنه تعدى فيها، أو أخذها على غري وجه مأخذها، 
فدقة الصنعة تعد قرينة تشهد لصاحل الصانع فتضعه ىف مركز املدعى عليه، وتضع صاحب املتاع ىف مركز املدعى، الذي 

  .أو تفريطه أو خمالفة قواعد وأصول الصنعة أو املهنةيلتزم بتقدمي الدليل على تعدى الصانع 

والضمان بسبب الصنعة إمنا هو إذا مل يكن : قال يف التوضيح ابن رشد :مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليلجاء يف 
ب فيها تغرير، وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقومي السيوف واحتراق اخلبز عند الفران والثو
  . 10عند الصباغ فال ضمان عليه فيها إال أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غري وجه مأخذها وحنوه البن املواز انتهى

ولقد برر هؤالء الفقهاء تضمني الصانع بالواقع وظاهر احلال حيث رأوا أنه قد فشى الكذب وانتشرت اخليانة بني 
 اهلالك دون تعد من جانبهم، واحلال كذلك، كان الظاهر والكثري الغالب  فإن ادعوا،tأفراد هذه الطائفة يف زمن علي 

فهؤالء . يكذب دعواهم، وبذلك يكون مناط التضمني قد حتقق فيهم، ألم صاروا مدعني، وعلى املدعي إقامة البينة
ان، وأن البينة على الفقهاء بعد اتفاقهم على أن ضمان األمني حيكمه األصالن الشرعيان، ومها أن التعدي مناط الضم

املدعي واليمني على من أنكر، عند االختالف، رأوا أن الصناع قد حتقق فيهم مناط قاعدة وجوب اإلثبات، وهو أم 
مدعون تلزمهم البينة ألم يدعون خالف الظاهر والكثري الغالب من أحواهلم بسبب تفشى الكذب وانتشار اخليانة بني 

  .ذلك مدعني ولزمتهم البينةأفران هذه الطائفة، فكانوا ل

  :املذهب الثالث

يرى أصحاب هذا املذهب أن الصانع واألجري املشترك وأمثاهلم من مقدمي خدمام للعامة، أي لعدد كبري من 
الناس يضمنون ما حتت أيديهم من املتاع إذا هلك أو تلف مهما كانت أسباب هذا اهلالك والتلف، مثلهم يف ذلك مثل 

لك فإنه ال يعفيهم من هذا الضمان إثبات القوة القاهرة أو السبب األجنيب، أي ولو أثبتوا أن هالك الغاصب، وعلى ذ
  .املتاع كان بسبب ال يد هلم فيه وال قدرة هلم على توقعه أو تفادية أو تاليف آثاره

                                                             

  :  قال فيه)41 / 4(األم  9
أخربنا بذلك إبراهيم بن أىب حيىي عن جعفر .الغسال والصباغ وقال ال يصلح الناس إال بذلك حلديث مثله أن على بن أىب طالب رضى اهللا عنه ضمنوقد يروى من وجه ال يثبت أهل ا

وى عن على بن أىب طالب أنه ويروى عن عمر تضمني بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ومل نعلم واحدا منهما يثبت، وقد ر.بن حممد عن أبيه أن عليا رضى اهللا عنه قال ذلك
ال ضمان على صانع وال على اجري فأما ما جنت أيدى االجراء والصناع : وثابت عن عطاء بن أىب رباح أنه قال) قال الشافعي(كان ال يضمن أحدا من االجراء من وجه ال يثبت مثله 

الذى يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه ال ضمان ) قال الربيع(تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا فال مسألة فيه فهم ضامنون كما يضمن املستودع ما جنت يده والن اجلناية ال 
 .على الصناع إال ما جنت أيديهم ومل يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع اه

  
  558 ص 7مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ج  10
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تفريط وهو  وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هالكه عندهم من غري تعد منهم وال :قال ابن رشد
  )232 / 2 (- بداية اتهد .(شذوذ

وقد يعين هذا أن هناك قرينة قطعية ال تقبل إثبات العكس على تعدي الصناع، وقد برر بعض أصحاب هذا 
املذهب احلكم بالضمان باملصلحة العامة يف محاية األموال اليت تقدم على مصلحة الصناع اخلاصة، وبررة بعضهم بأم 

ملصلحتهم املتمثلة يف أخد األجرة، والذي نراه هو أن هذا الرأي يعد تطبيقاً لقاعدة الغنم بالغرم، ألن عقد حيوزون املتاع 
وقد روي . االستصناع من عقود املعاوضات، فإذا استحق األجري املشترك أجرته، فإن عليه أن يضمن هالك املتاع لصاحبه

أرأيت إذا احترق بيته أكنت : ين وقد احترق املتاع، فقال لهكيف تضمن" فقال له الصانع"عن شريح أنه ضمن الصانع 
 .، فهذا يشري إىل أنه عقد معاوضة يوجب الضمان"11تاركاً له أجرتك

  :الفرق بني املذهب األول والثاين

أما املذهب الثالث فواضح أنه يعامل يد الصناع ومن ذكر معهم معاملة يد الضمان فيضمنهم على كل حال كما 
 املذهبان األول والثاين فإما يطبقان األصل الشرعي الكلي الذي حيكم ضمان األمناء، وهو أن التعدي مناط ذكرنا، أما

كما أما . الضمان، وأن هذا احلكم يدور مع ذلك املناط وجوداً وعدماً، فإذا وجد التعدي وجب الضمان وإال فال
لى املدعي وأن اليمني على من أنكر، وملا كان املدعي هو من يطبقان األصل الشرعي الكلي يف اإلثبات، وهو أن البينة ع

يدعي خالف الظاهر والكثري الغالب وأن املدعى عليه خالفه، فقط ظهر ألصحاب املذهب األول أن الظاهر كان يشهد 
يدعي خالف لطائفة الصناع فعاملوهم معاملة املدعى عليه، وألزموا مالك املتاع باإلثبات ألنه يف مركز املدعي، ألنه 

الظاهر، وأما أصحاب املذهب الثاين فقد ظهر هلم فشو اخليانة وكثرة الكذب يف طائفة الصناع، فإذا ادعوا هالك ما 
بأيديهم من األمتعة كانت دعواهم على خالف الظاهر والكثري الغالب من كذم، فكانوا مدعني فألزموهم بالضمان إذا 

  .عجزوا عن هذا اإلثبات

بيق صحيح للحكم الشرعي املوضوعي يف ضمان األمناء، وهو أن التعدي مناط الضمان، واحلكم فهذا النهج تط
الشرعي يف اإلثبات، وهو أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، ومها متفقان على هذين احلكمني، واخلالف بينهما 

  .يف حتقيق مناطهما يف نازلة تضمني الصناع

  . به يف تضمني بقية األمناءوهذا هو املنهج الذي نؤمن

                                                             

أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له : من قصارا احترق بيته فقال تضمنين وقد احترق بيىت؟ فقال شريحوقد ذهب إىل تضمني القصار شريح فض:  ولفظه41 ص 4األم ج  11
 .أخربنا ابن عيينة ذا عنه) قال الشافعي(أجرتك 
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حيكم ضمان االمناء أصالن شرعييان كليان يفيد كل منهما القطع، ومها من األصول أو األحكام الثابتة اليت ال 
ض اجلزئيات والوقائع والنوازل، يلحقها التغيري وال التبديل وإن وقع اخلالف يف حتقيق مناط األصل، أي علته وسببه، يف بع

  .كالشأن يف األصول الشرعية الكلية اليت تفيد القطع

وهذه األصول ال تؤخذ من نص واحد وال يدل عليها دليل معني، بل تؤخذ من عدة نصوص ومجلة أدلة تفيد يف 
نها حكم للشرع، وهنا قد خيتلف جمموعها القطع، مث تطبق أو حيقق مناطها يف النوازل واحلوادث اجلديدة اليت ليس فيها بع

   .االجتهاد ويسمى االجتهاد يف حتقيق املناط

واالجتهاد يف حتقيق املناط اجتهاد باق إىل يوم القيامة ال ينقطع، ألنه ترتيل األحكام الشرعية بعد حتديد مناطاا 
دمها احلكم نفسه، وثانيهما مناط واألصل أو احلكم الشرعي يتكون من جزئني، أح. على ماال حيصى من الوقائع والنوازل

أو علة أو سبب هذا احلكم، أي ما أناط الشارع به هذا احلكم وجوداً وعدماً، فوجوب ضمان األمني هو جزء احلكم 
الشرعي األول، والتعدي أو التفريط هو مناطه أو جزؤه الثاين، وحنن نعطي هذا احلكم، وهو وجوب التضمني لألمني إذا 

  .أي التعدي أو التفريطحتقق فيه مناطه، 

وال خالف بني اتهدين يف أن مناط تضمني األمني هو تعديه أو تفريطه، وأن وجوب التضمني يدور مع هذا 
املناط وجوداً وعدماً، فإذا تعدى األمني ضمن، وإذا مل يقع منه تعد ال يضمن، وهنا حيتاج الفقيه إىل حتديد املقصود 

لتفريط يف حفظ مال األمانة واخلطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأنه إن كان االمني بالتعدي وما يدخل فيه من صور ا
قد حازه بقصد استثماره كاملضارب، كما حيتاج إىل حتديد املقصود مبحل الضمان، أي ما يضمنه األمني كاهلالك والتلف 

ان واملنافع أو اخلسارة والربح الفائت ونقص األعي: والضياع والسرقة واحلريق وغريها، وكذلك أنواع األموال اهلالكة
  . القيمة السوقية

 :ونتكلم عن هذين األصلني الذين حيكمان ضمان األمني

  :األصل األول

األصل األول، وهو احلكم املوضوعي يف الضمان، هو أن التعدي مناط وجوب ضمان األمني، وقد ذكرنا أن هذا 
ي، وهو وجوب الضمان، ومناطه أي سببه وعلته، وهو فعل التعدي أو أصل كلي أو قاعدة عامة تتضمن احلكم الشرع

  .التفريط، وذكرنا أن هذا احلكم يدور مع هدا املناط أو تلك العلة وجوداً وعدماً

ومل خيالف أحد من الفقهاء يف أن ضمان األمني، طاملا اعترب احلائز أميناً، هو تعديه على املال الذي اؤمتن عليه أو 
  .فظه أو خطؤه يف إدارته واختاذ القرارات املناسبة بشأن استثماره إن كان األمني قد حاز هذا املال الستثمارهتفريطه يف ح
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ولقد تقدم أن بعض الفقهاء يعامل بعض األيدي األمينة معاملة يد الضمان، كيد املستعري واملرن والصانع أو 
خر غري تعدي األمني، فاملستعري يضمن املال املستعار ألنه هو األجري املشترك، وقد بينت أن هذه املعاملة كانت لسبب آ

  . وحده املستفيد منه أو املنتفع به، فكان الغنم بالغرم وليس ألنه قد تعدى عليه عند هؤالء

واملرن يضمن املال املرهون عند هالكه يف حدود دينه أو مطلقاً بناء على قاعدة االستيفاء احلكمي وقد تقدم  –
  .شرحها

 الذين ضمنوا الصناع فقد ضمنوهم بناء على أم أمناء، وأن مناط تضمينهم هو التعدي، غري أم طبقوا عليهم أما –
قاعدة اإلثبات عند االختالف بينهم وبني أرباب السلع يف التعدي، فقضوا بتضمينهم ألم كانوا مدعني للهالك يف 

    .يه سلطان الدين على نفوسهمنظرهم، ألن دعواهم كانت على خالف الظاهر يف زمن ضعف ف
أما مجهول الفقهاء فقد عاملوا املستعري واملرن والصانع، معاملة باقي األمناء وطبقوا عليهم األصل الكلي يف 
الضمان، وهو أن التعدي مناط الضمان، واألصل الكلي يف اإلثبات، عند االختالف مع املعري والراهن وأرباب املتاع 

  .ملدعي وأن اليمني على من أنكر كما سيليوهو أن البينة على ا

  :األصل الثاين

البينة على املدعي "وهو حكم االثبات عند االختالف بني مالك املال واألمني عليه، وهو احلديث الصحيح 
وهو كما ذكرنا أكثر من مرة من األصول الكلية القطعية اليت تدور عليها أحكام اإلثبات يف " واليمني على من أنكر

ريعة اإلسالمية، وهو حكم ثابت دائم ال يتغيري وال يتبدل، ذلك أن األحكام الشرعية بعد حتديد مناطاا ثابتة ال الش
يلحقها التغيري وال التبديل، واالجتهاد إمنا يكون يف تطبيقها أو يف حتقيق مناطها يف الوقائع والنوازل اجلديدة اليت ليس 

  .فيهانص حكم للشارع

املال مع األمني عليه، فادعى األول على األمني أنه أهلك املال أو أتلفة بتعديه أو تفريطه وأنكر فإذا اختلف مالك 
عند -ذلك األمني، وادعى أن اهلالك مل يكن بسببه، بل كان بسبب ال يد له فيه وال قدرة له على توقعه أو تاليف آثاره، 

 دعوى األمني على خالف الظاهر والكثري الغالب أو  نطبق األصل الشرعي يف اإلثبات، فإذا كانت–هذا االختالف 
بعبارة أخرى ال يشهد هلا الظاهر، أو يكذا الكثري الغالب كان األمني يف مركز املدعي الذي تلزمه إقامة البينة على عدم 

  .التعدي، وكان مالك املال يف هذه احلالة مدعى عليه ال يلزمه غري اليمني

صناع، فعندما كان للدين سلطان على نفوسهم وقل فيهم الكذب وندرت اخليانة وقد طبق الفقهاء ذلك على ال
 قضى الفقهاء بأن القول قوهلم وأم ال يضمنون ما هلك حتت أيديهم، tزمن النبوة واخلالفة الراشدة حىت خالفة علي 

لم يلزمهم إقامة الدليل على عدم وبعبارة أخرى كانوا يف مركز املدعى عليه، ألن الظاهر والكثري الغالب كان يشهد هلم ف
  .تعديهم
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 تغري احلال، ففشى الكذب وعمت اخليانة بني أفراد طائفة الصناع فطولبوا بالدليل tويف زمن علي بن أيب طالب 
على عدم التعدي عند دعوى اهلالك وإال ضمنوا ما هلك حتت أيديهم، أي أن هؤالء الفقهاء وضعوهم يف مركز املدعي 

  .لدليل على أن اهلالك مل يكن بتعديه وإال ضمن ما هلك حتت يدهالذي يطالب با

وكما ذكرنا سابقاً فإن احلكم الشرعي يف اإلثبات بعد حتديد مناطه مل يتغري ومل يتبدل، فقد أناط الشارع اليمني 
حلكم بكون الشخص مدعى عليه، وأناط وجوب البينة بكون الشخص مدعياً، واالجتهاد يقع يف حتقيق مناط هذا ا

وتطبيقه على طائفة الصناع، فإذا كان الصانع يف مركز املدعي، ألنه يدعي خالف الظاهر والكثري الغالب لزمته البينة، 
وإذا كان يف مركز املدعى عليه، ألن دعواه عدم التعدي يؤيدها الظاهر والكثري الغالب يف هذه الطائفة فإنه يصدق ويكون 

  .ليس عليه غري حلف اليمني أنه ما تعدى وما فرطالقول قوله على حد قول الفقهاء و

وسوف نرى أن فتوى األمام مالك وصاحيب أيب حنيفة أبو يوسف وحممد بتضمني الصناع ليست فتوى على 
خالف الدليل كما ظن بعض الباحثني، أو أن سندها مصلحة غريبة جمردة ال يدعمها دليل، بل هي تطبيق لألدلة الشرعية 

وذلك بتحقيق مناط هذه األدلة يف الصانع حبسب حال طائفة الصناع وما يظهر عليهم ويكثر فيهم مما تطبيقاً صحيحاً، 
  .جيعلهم يف مركز املدعي

 

إن منهج االجتهاد الذي سلكه اإلمام مالك وأبويوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة جيب تطبيقه على مجيع األمناء 
والشريك املدير والوكيل يف االستثمار وغريهم إذ أم مجيعاً يدخلون حتت طائفة األمناء فيخضعون للحكم كاملضارب 

املوضوعي يف الضمان، وهو أن التعدي مناط الضمان، وأن هذا احلكم يدور مع هذا املناط وجوداً وعدماً، فال يضمن 
دات املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستثمار أو املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار دون تعد على موجو

تفريط يف حفظ هذه املوجودات، أو خطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأن استثمار رأس املال، أي إدارة عمليات 
  .املضاربة واملشاركة والوكالة مبستوى من احليطة واحلذر الذين يتوقعان من خبري يف االستثمار

، وبني املضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار يف tهناك فرقاً بني الصناع يف خالفة علي وال أرى أن 
هذا الزمان الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وخربت الذمم وتفشى فيه الكذب وانتشرت اخليانة، وذلك 

ذكر معه للتهمة يف زماننا أوىل ألن  بل إن تضمني املضارب وما ،tبدرجة ال تقارن بطائفة الصناع يف خالفة علي 
ومما يقوي ذلك أن كالً من املضارب . التهمة أقوى، وذلك محاية للمال وحتقيقاً للمصلحة وسداً لذريعة ضياع األموال

والشريكة املدير والوكيل يف االستثمار حيوز رأس املال ملصلحة مشتركة بينه وبني رب املال، إذ أن املضارب يشارك رب 
ىف الربح املتحقق، والوكيل يستحق أجراً وحافزاً، والشريك املدير يزيد حصته يف الربح مقابل اإلدارة فال يعاملون املال 

  . بل معاملة الصانع يف نقل عبء اإلثبات،معاملة املودع الذي حيوز املال ملنفعة املوِدع فحسب
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رض يف هذا الفصل موعة من القرائن اليت تقوى دعوى مالك املال أن هالكه كان بتعدي األمني عليه، أع
وتكذب دعوى األمني عدم التعدي، وتضعه يف مركز املدعي الذي يلزمه إثبات أن اهلالك مل يكن بتعديه، بل كان بسبب 

ة والربح املتوقع أو املتحقق دون نقص القيمة السوقية، أجنيب ال يد له فيه، وإال ضمن اهلالك والضياع والتلف واخلسار
  .على حنو ما سبق تفصيله

 

 من مالك املال إىل األمني عليه، ألا تضع األمني يف مركز املدعي الذي يدعي تنقل عبء اإلثباتهذه القرائن 
، فيجوز لألمني أن يثبت قرائن بسيطة تقبل إثبات العكسقرائن وهذه ال. خالف الظاهر وخالف العرف والكثري الغالب

فهنا ينتفي عمل . عكس ما تفيده القرينة، أي إثبات أن اهلالك مل يكن بتعديه أوتفريطه، بل كان بسبب ال يد له فيه
هلالك دون تعد منه القرينة وأثرها، ألن الشأن فيها أا ليست قاطعة يف اإلثبات، بل شاهدة على كذب األمني يف دعواه ا

وال تفريط، وبعبارة أخرى فإن القرينة تفيد الظن الراجح بكذب دعوى األمني عدم التعدي، حبيث تكون دعواه على 
  .خالف الذي تفيده هذه القرينة، وتكون القرينة شاهدة ملالك املال ضد األمني، وتضعه يف جانب املدعى عليه

لقرينة بأنه نقل عبء اإلثبات من مالك املال إىل األمني عليه، إذ األصل، ويعرب البعض عن هذا الدور الذي تلعبه ا
كما يقول هذا البعض، أن األمني ال يضمن إال بالتعدي، وأنه مصدق يف دعواه وأن القول قوله يف دعوى أن اهلالك مل 

  .يكن بتعديه

ق يف دعواه اهلالك والتلف دون والذي نراه أنه ليس هناك أصل، أي دليل من نص أو إمجاع على أن األمني مصد
تعديه، وأن القول قوله يف مجيع احلاالت، بل إن الفقهاء اعتمدوا يف ذلك على أن األصل براءة ذمة األمني، وأنه جيب 

  .استصحاب هذا احلال

ب والواقع أن هذا األصل ميكن معارضته بأصل أقوى منه، ذلك أن األمني قد حاز مال الغري بإذنه بيقني، وأنه جي
أد "، ولقوله عليه الصالة والسالم 12"ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها : "عليه رده إىل مالكه لقوله تعاىل

 وألن املال ال زال مملوكاً لصاحبه، وقد تقرر أن ما ،"على اليد ما أخذت حىت تؤديه: "، ولقوله"األمانة إىل من ائتمنك
 يقني ال يزول إال بيقني مثله، وأنه ال يزول مبجرد دعوى األمني اهلالك، ومن جهة أخرى فإنه إذا ثبت وجود املال ثبت

  . عند قبض األمني له فاألصل والظاهر بقاؤه، وأنه ال يهلك وال يتلف وال يلحقه اخلسران، إال نادراً والنادر ال حكم له

ارب قد تسلم رأس مال املضاربة وصار رأس املال موجودات، فهل يكون وعلى سبيل املثال إذا ثبت بيقني أن املض
األصل والكثري الغالب يف احلياة العملية هالك موجودات املضاربات وخسارا وأا ال حتقق أرباحاً على الدوام، ويبىن 
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ت املضاربة على ذلك أن القول قول كل مضارب يف اهلالك واخلسران، وأنه يصدق مبجرد دعواه هالك موجودا
وخسارا دون دليل، حبجة أن األصل والظاهر والكثري الغالب يف املضاربات أن لك موجوداا وأن حتقق خسارة، وأنه 
يف النادر اليسري تبقى هذه املوجودات وحتقق املضاربة أرباحاً، هذا غري متصور يف الواقع، ولذلك ال نوافق على أن األصل 

يع احلاالت، أي حىت إذا دلت القرائن على كذب دعواه ألا جاءت على خالف األصل هو قبول دعوى األمني يف مج
  .والظاهر والكثري الغالب

حيكم موضوع الضمان نفسه وهو أن : أحدمهاواحلق هو ما قلناه من أن ضمان األمني خيضع ألصلني شرعيني، 
 عند االختالف بني مالك املال واألمني عليه ال حنكم متعلق باإلثبات، وهو أنه: وثانيهماالتعدي والتفريط مناط الضمان، 

بأن القول قول األمني وأنه مصدق على اإلطالق يف دعواه، بل نطبق األصل الشرعي يف اإلثبات، وهو أن البينة تكون 
يشهد على على املدعي وأن اليمني تكون على املنكر أي املدعى عليه، فإذا كان األمني مدعى عليه، ألن األصل أو الظاهر 

صدقه، فإنه ال يقضى عليه بالضمان إال أن يقيم مالك املال الدليل على تعديه، وأما إذا كانت دعوى األمني هالك املال 
دون تعديه على خالف األصل أو الظاهر أو العرف أو الكثري الغالب فإنه يكون مدعياً ويلزمه إقامة الدليل على عدم 

 جيوز إطالق القول بأن القول قول األمني وأنه مصدق دائماً يف دعواه اهلالك والتلف تعديه وإال قضي عليه بالضمان، فال
واخلسران يف مجيع احلاالت، بل ذلك مشروط ومقيد مبا إذا كان األمني يف مركز املدعى عليه، أما إذا كان األمني يف 

فإنه ال يصح القول مع وجود هذه القرينة بأنه مركز املدعي، ألنه يدعي خالف الظاهر والكثري الغالب الذي تفيده القرينة 
  .مصدق وأن القول قوله

فالصناع من طائفة األمناء، ومل حيكم مجهور الفقهاء بأم مصدقون دائماً وأن القول قوهلم يف دعوى اهلالك 
 علي بن أيب واخلسران يف مجيع احلاالت، بل كانوا مصدقني وكان القول قوهلم يف عصر النبوة وبعده حىت عصر خالفة

 ألم كانو يف مركز املدعى عليه، ألن دعواهم اهلالك دون تعد منهم شهد هلا الظاهر والعرف والعادة والكثري ،tطالب 
الغالب فيهم يف عهد عرفوا فيه بالصدق واألمانة وكانت اخليانة نادرة فيهم، ومل يصدقوا يف دعواهم اهلالك دون تعد ومل 

، وألزمهم إذا أرادوا التخلص من "ال يصلح الناس إال ذلك" فقد ضمنهم وقال t علي يكن القول قوهلم يف خالفة
  .الضمان أن يثبتوا واقعة اهلالك أوالً وأن هذا اهلالك مل يكن بتعديهم ثانياً وإال ضمنوا

هذه القرائن كما قلنا تقوي جانب مالك املال وتضعه يف مركز املدعى عليه، وهي متثل الظاهر الذي يشهد 
لدعواه، وتضع األمني يف مركز املدعي الذي يلزمه إقامة البينة على أن هالك ما حتت يده من مال مل يكن بسبب تعديه أو 
تفريطه، ولقد جرى على ألسنة الفقهاء أن هذه القرائن تكذب دعوى األمني أن هالك املال كان دون تعد وال تفريط، 

صود هو أن القرينة ترجح جانب الكذب يف دعوى األمني، ولكنها ال وتلزمه بالضمان ما مل يثبت هذه الدعوى واملق
  .تقطع بكذا، ولذا جاز لألمني أن يبني خالف ما تدل عليه القرينة فيربأ من الضمان

:ولقد تقدم القول بأن ضمان األمني هلالك أو تلف أو خسران ما حتت يده من أموال الغري حيكمه أصالن شرعيان
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  :األصل األول

و احلكم يف موضوع الضمان يتمثل يف أن تعدي األمني أو تفريطه هو مناط ضمان هالك أو تلف ما حتت يده وه"
، وأن هذا احلكم، وهو وجوب الضمان يدور مع هذا املناط أو السبب أو العلة وجوداً وعدماً، فإذا وجد "من أموال الغري

 يكن للضمان أساس آخر، كقاعدة الغنم بالغرم يف ضمان التعدي وجب الضمان وإذا انتفى التعدي انتفى الضمان مامل
املستعري والقابض على سوم الشراء، أوقاعدة االستيفاء احلكمي يف ضمان املرن عند احلنفية، أو أصل تقدمي املصلحة 
ما العامة على املصلحة اخلاصة يف تضمني الصناع، وهناك أسباب أخرى للضمان غري التعدي عند بعض الفقهاء، فكل
  .وجد تعد من األمني وجب عليه الضمان، وقد يوجد الضمان ألسباب وأخرى كما تقدم يف املستعري واملرن والصانع

  :األصل الثاين

، فإذا حدث خالف يف تعدي "البينة على املدعي واليمني على من أنكر: "rوهو حكم اإلثبات، يتمثل يف قوله 
ن تعديه، وادعي مالك املال تعدي األمني وجب تطبيق حكم اإلثبات، فمن األمني وعدمه فادعى األمني هالك املال دو

كان منهما يف مركز املدعي وجب عليه إقامة الدليل على ما يدعيه، ومن كان منهما يف مركز املدعى عليه مل يلزمه غري 
  .حلف اليمني

 تؤخذ من نص واحد ومل يدل ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذين األصلني من األصول الشرعية الكلية اليت مل
عليها دليل معني، بل أخذت من عدة نصوص ومجلة أدلة تفيد يف جمموعها القطع، وأما من األخكام الشرعية الثابتة اليت 
ال تتغري وال تتبدل وإمنا يتغري االجتهاد يف حتقيق مناطها يف النوازل واجلزئيات اليت ليس فيها نص حكم للشارع، ذلك أن 

بعد حتديد مناطاا أو عللها وأسباا بطريق من طرق إثبات العلية مثل ختريج املناط أو تنقيحه، إذا مل  الشرعيةاألحكام 
، فإذا أناط الشارع وجوب الضمان على االمني بتعديه أو تفريطه وجب ال تتغري وال تتبدل -تكن العلة منصوصاً عليها، 

الوقائع والنوازل اليت يتحقق فيها هذا املناط وهو التعدي، فاالجتهاد تطبيق هذا احلكم، وهو وجوب الضمان على مجيع 
  .يكون يف حتقيق املناط وهو كون األمني متعدياً، أو مدعياً أو مدعى عليه

وقد طلب احلديث الشريف البينة من املدعي وطلب اليمني من املنكر أي املدعى عليه، فكان مناط طلب البينة هو 
ز املدعي، وكان مناط طلب اليمني هو أن يكون الشخص منكراً أو يف مركز املدعى عليه، أن يكون الشخص يف مرك

 ثابتان ال يلحقها تغيري وال تبديل كما ذكرنا، وإمنا يكون - يعد حتديد مناطهما على النحو املتقدم -وهذان احلكمان 
ال أو األمني عليه، لزمته البينة، ومن كان االجتهاد يف حتقيق مناط كل حكم منهما، فمن كان يف مركز املدعي، مالك امل

  .منهما يف مركز املنكر أو املدعى عليه مل يلزمه غري حلف اليمني

ولكن مىت يكون الشخص يف مركز املدعي ومىت يكون يف مركز املدعى عليه؟؛ لقد عرف الفقهاء كالً من املدعي 
 هو من يدعي خالف األصل أو الظاهر أو فاملدعي: ىن واحداًواملدعى عليه، وهلم يف هذا التعريف عبارات خمتلفة تؤدي مع

العرف أو الكثري الغالب، أو من كانت دعواه على خالف أصل أو عرف أو ظاهر أو كثري غالب، أو من يكذب دعواه 
  . أصل أو عرف أو ظاهر أو كثري غالب، أو من ال يشهد له شيء من ذلك

  .ه أصل أو عرف أو ظاهر أو كثري غالب هو خالفه؛ أي من يشهد لدعواواملدعى عليه
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 لو أعطي الناس بدعواهم الدعى  عليه الصالة والسالم يف ضبط املدعي واملدعي عليه قال-قاعدة " :يقول القرايف
 ، فليس املدعي الطالب وال املدعى عليه املطلوب،قوم دماء قوم وأمواهلم لكن البينة على من ادعى واليمني على من أنكر

القرائن  وظاهر احلال والعادة وعليه البينة والظاهر ينقسم إىل - قوله على خالف أصل أو ظاهر فهو املدعي بل من كان
 ، كمدعي شغل الذمة واألصل براءا كوالدة االنسان بريئا من مجيع احلقوقوكل ما أفاد ظن الصدق احلالية واملقالية

 ، وكمدعي انفاق مال احملجور فيما ال يشبه عادته، الرد بغري بينة فالعادة تؤثر سوء الظن يف،ومدعي الرد وقد قبض ببينة
 ومن كان قوله على وفق أصل أو ظاهر فهو املدعي عليه ويصدق مع ميينه ،فهؤالء مطلوبون وهم مدعون وعليهم البينة

 هذه القاعدة تتخرج  وبعبارة أخرى املدعى عليه هو أرجح املتداعيني سببا واآلخر املدعي وعلى،كخصوم هؤالء املتقدمني
   13" وغريهالقراضفروع التداعي يف 

فالقرائن اليت نقصدها يف هذا البحث هي كل ما يقوي جانب مالك املال ويشهد بصدق دعواه على تعدي 
األمني، ويضعه يف مركز املدعى عليه، ويشهد بكذب دعوى األمني اهلالك دون تعد وال تفريط، وتضعه يف مركز املدعي 

وواضح من النص . خالف الظاهر، ويلزمه بإثبات أن هالك املال مل يكن بتعديه وال تفريطه، وإال ضمنالذي يدعي 
  .املتقدم أن هذه القاعدة تطبق على مجيع األمناء وعلى مجيع عقود األمانة مبا يف ذلك عقد القراض أو املضاربة

 القرينة ضده أن يثبت عكسها، فإذا قامت وهذه القرائن كما ذكرنا قرائن بسيطة تقبل إثبات العكس، فلمن قامت
التهمة يف حق األمني، أي مة التعدي والتفريط أو اخليانة، فإنه يصري مدعياً يلزمه هو إثبات دعواه أن هالك املال مل يكن 

ان كما ذكر فهده القرائن ال تصري يد األمانة يد ضم. بتعديه وال بتفريطه، فإن هو قام ذا اإلثبات برئت ذمته من الضمان
  .، بل أن غاية ما تفيده هو أا تنقل عبء اإلثبات إىل األمني نتيجة ألا تضعه يف مركز املدعي14بعد الباحثني

وهذه القرائن غري حمددة وال حمصورة يف عدد معني، بل إن كل ما يقوي أو يشهد لدعوى أحد املتداعيني يعد قرينة  -
ركز املدعى عليه ويعفيه من البينة، ويضع خصمه يف مركز املدعي تقوي جانبه وتشهد بصدق دعواه وتضعه يف م

  .الذي تلزمه إقامة البينة، على خالف ما شهدت به القرينة

وهذه القرائن ختضع لظروف الزمان واملكان واألعراف والعادات ومستوى االلتزام بقيم وتعاليم اإلسالم والوضع  -
نوع وطبيعة املال املؤمتن عليه، وسلوك األمني وغري ذلك كما االقتصادي واالجتماعي والنفسي وظروف السوق و

  .سنرى

وقد أشار الفقهاء إىل بعض هذه القرائن وحكموا بأا تقوي جانب مالك املال وتكون شاهدة لصدق دعواه ضد 
 أو تفريطه، األمني، وتضعه يف مركز املدعى عليه الذي تشهد له هذه القرائن وتعفيه من إثبات دعواه على تعدي األمني

وتكذب أو توهن أو تضعف دعوى األمني عدم التعدي أو التفريط، ألن دعواه تكون على خالف الظاهر والغالب الذي 
تفيده القرينة، ألن القرينة تفيد صدق املالك وكذب األمني وتفيد يف ذلك ظناً راجحاً وال تفيد يقيناً، وإال ملا استطاع 

  . هذه القرينةاألمني أن يثبت عكس ما تدل عليه
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ويرى املالكية أن يد األمني إذا كانت على ما ال :جاء يف كتاب الضمان يف الفقه اإلسالمي للشيخ على اخلفيف
 تلفه إال أن يقيم البينة علىفال ضمان عليه عند التلف، وإن كانت على ما يغاب عليه فهو ضامن له إذا تلف  يغاب عليه

  15"أو ضياعه بغري صنعه

 الْعاِريةُ مضمونةٌ ِفيما :ِمن الْمدونِة قَالَ ابن الْقَاِسِم)  ِببينٍة وضِمن الْمِغيب علَيِه إالَّ( "ج واإلكليل وجاء يف التا
ِرق أَو تحرق أَو انكَسر فَهو ضاِمن  فَِإنْ ادعى الْمستِعري أَنَّ ذَِلك هلَك أَو س،يغاب علَيِه ِمن ثَوٍب أَو غَيِرِه ِمن الْعروِض

هقَصا نا مِسريا يادفَس دا أَفْسِه ِفيملَيعو، كُلَّه هتِقيم ِمنا ضِإنْ كَانَ كَِثريِبِه فَلَا إالَّ وبِر سيِبغ لَكه ةً أَنَّ ذَِلكنيب ِقيمأَنْ ي 
نمضكُونَيإلَّا أَنْ ي نمضفَي نيفِْريطٌ بت أَو ِييعضت ه16. ِمن  

 تقلب يد األمانة إىل يد ضمان، مبعىن أن القرينة 17وقد ذكر بعض الباحثني أن هذه القرائن أو األسباب واملوجبات
يع تضع األمني يف مركز احلائز ملال غريه دون إذنه كالغاصب الذي يضمن هالك ما حتت يده من مال الغري يف مج

األحوال، أي حىت يف حاالت قيام األمني باثبات عدم التعدي على املال، وأن هالكه كان بسبب ال يد له فيه والقدرة له 
على توقعه أو توقيه أو تاليف آثاره، وهذا يعين يف نظر هذا الباحث أن هذه القرينة قطعية تفيد اليقني ال الظن، وأا ال 

  .تقبل إثبات العكس من األمني
ذا غري صحيح كما سنرى، ألن غاية ما تفيده هذه القرائن أا تضع من قامت لصاحله يف مركز املدعى عليه وه

وتعفيه من عبء إثبات دعواه، ألن القرينة ظاهر يشهد له، وتلقي عبء اإلثبات على من قامت القرينة ضده أو كما يقال 
  .الذي تفيده وتشهد له القرينةمن تكذب القرينة دعواه ألن دعواه تكون على خالف الظاهر 

وبناء على هذا الفهم اخلاطئ مجع هذا الباحث يف هذه القرائن واألسباب واملوجبات اليت تقلب يد األمانة إىل يد 
الضمان، بني التعدي والتفريط، ومها مناط وجوب الضمان، والتجهيل، والعرف، وتطوع األمني بالضمان بعد العقد، 

ذه ليست مناط الضمان، بل بعضها يعد قرينة على التعدي والتفريط تضع األمني يف مركز املدعي واملصلحة، والتهمة، وه
وتنقل إليه عبء اإلثبات، فإذا أثبت األمني أن اهلالك مل يكن بتعديه برئ من الضمان، فكيف تكون القرينة نفسها موجبة 

  ها؟للضمان وتقلب يد األمانة إىل يد ضمان حترم األمني من إثبات عكس
وأما التطوع بالتزام الضمان بعد العقد فليس قرينة على تعدي األمني أو تفريطه، وال تضعه يف مركز املدعي الذي 
تلزمه البينة، ألن األمني قد يتطوع بالضمان، على فرض صحة هذا التطوع، حىت يف احلاالت اليت يقطع فيها بعدم تعديه 

  .أو تفريطه
يد كذب دعوى األمني عدم التعدي وتضعه يف مركز املدعي الذي تكون دعواه، وإليك بعض هذا القرائن اليت تف

  .بسبب هذه القرينة، على خالف الظاهر الذي تدل عليه هذه القرينة
وسوف ندرس هذه القرائن وأثرها يف نقل عبء اإلثبات يف ثالثة فروع، أوهلا التهمة، وثانيها املصلحة الراجحة 

  .رطواحلاجة الكلية وثالثها الش
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املقصود بالتهمة هو غلبة الظن، املستندة إىل أسباب معقولة، بكذب دعوى األمني هالك ما حتت يده من مال دون 
  . على خالف الظاهر الذي تفيده هذه التهمة- مع التهمة –تعديه أو تفريطه، حبيث تكون دعواه 

: قَالَ ِفي الْمساِئِل الْملْقُوطَِة الْأُمناُء مصدقُونَ علَى ما ِفي أَيِديِهم ثَماِنيةَ عشر) فَاِئدةٌ ( : "اهب اجلليلجاء يف مو
لَيوِر عجحالْمِتيِم واِل الْيِفي م ِصيالْوِتِه الِْبكِْر، ونابِغِري ولَِدِه الصاِل وِفي م اِلدالْو تحت وعضوالْمكَّاِم واُء الْحنأُمِه، و

أَيِديِهم الْأَموالُ، والْمستوِدع، والْمقَاِرض، والْأَِجري ِفيما اُستؤِجر علَيِه، والْكَِري ِفي جِميِع ما استحملَه غَير الطَّعاِم، 
ِعي ما لَم يبعد فَيكُونُ كَالصناِع، والْمستِعري، والْمرتِهن ِفيما يغاب علَيِه، والْوِكيلُ ِفيما وكِّلَ والصاِنع غَير الصاِئِغ، والرا

لُ ِفيما أُرِسلَ ِبِه، والْمبِضع معه الْمالُ علَى النظَِر، والْمأْمور ِبالشراِء والْبيِع، والدلَّالُ، والشِريك مفَاِوضا أَو غَيره، والرسو
 ملُهلُ قَوانَ فَالْقَومالض وِجبا يِمم ِهملَيى ععا ادمقُونَ، ودصم ما كُلُّههلَيع بيغاِء الْميِللْأَش أِْجرتسالْمِليِغ، وبالتاِء ورِللش

 . ا هـ18"أَنْ يتهموا فَتِجب علَيِهم الْيِمنيِبلَا يِمٍني إلَّا 

وقد نقل بعض الباحثني عن املالكية وأيب يوسف وحممد صاحيب أيب . ولقد حتدث الفقهاء عن أسباب كثرية للتهمة
نة ال تنقلب ولقد تقدم بيان خطأ هذا الفهم، إذ أن يد األما" توجب تغيري حال يد األمانة إىل يد ضمان"حنيفة ان التهمة 

بوجود هذه القرينة إىل يد ضمان كيد الغاصب، حبيث تأخذ حكمها من حيث ضمان ما يهلك حتتها، ولو أثبت األمني 
أن اهلالك كان بسبب ال يد له فيه، وذكرنا أن غاية ما تفيده التهمة عند املالكية ومن معهم هو الظن الراجح بصدق 

ث تضع التهمة األمني يف مركز املدعي الذي تلزمه إقامة الدليل على دعواه دعوى مالك املال وكذب دعوى األمني، حبي
  .يكن بسبب تعديه، أي تفيد نقل عبء اإلثبات من املالك إىل األمنيأن اهلالك مل 

وأما تفريق مالك بني ما يغاب عليه وبني ما ال يغاب عليه فهو استحسان، ومعىن ذلك أن : "ويف بداية اتهد
 19".فيما يغاب عليه، وال تلحق فيما ال يغاب عليهالتهمة تلحق 

 الْعاِريةُ مضمونةٌ ِفيما يغاب علَيِه :ِمن الْمدونِة قَالَ ابن الْقَاِسِم) وضِمن الْمِغيب علَيِه إلَّا ِببينٍة (: ويف التاج واإلكليل
نْ ادعى الْمستِعري أَنَّ ذَِلك هلَك أَو سِرق أَو تحرق أَو انكَسر فَهو ضاِمن وعلَيِه ِفيما  فَِإ،ِمن ثَوٍب أَو غَيِرِه ِمن الْعروِض

هقَصا نا مِسريا يادفَس دلَ،أَفْسه ةً أَنَّ ذَِلكنيب ِقيمإلَّا أَنْ ي كُلَّه هتِقيم ِمنا ضِإنْ كَانَ كَِثريإلَّا أَنْ  و نمضِبِه فَلَا يبِر سيِبغ ك
 نمضفَي نيفِْريطٌ بت أَو ِييعضت هكُونَ ِمن20ي.  

 وجزء الربح والذي رحبه هقال اللخمي خيتلف يف القراض يف سبعة مواضع ضياعه ورده وخسار"وجاء يف الذخرية 
 وحنو ذلك ألنك فيصدق يف تلفه وغرقه وسرقتهصحة والفساد وقدر رأس املال وهل هو بضاعة أو قراض أو قرض ويف ال

 ـ واغرمعلى كذبه مل يصدق وإن قام دليل ، واختلف يف حتليفه قال وأرى غري املأمون أن حيلف،أمنته وإن مل يكن أمينا
 كالبائع - يريد صدق فيما يشبه ألن له أن ال يسلم إال مباياختلفا يف اجلزء صدق قبل الشروع ألن لك االنتزاع وال أن و

                                                             

 231 ص 14ج مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل  18
 )224ص  / 2ج  (- بداية اتهد  19
  79 ص 9التاج واإلكليل ملختصر خليل ج  20



22 

 
 

ان أتى مبا يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة مبا يشبه ويصدق يف الربح  - ويصدق يف اخلسارة ألجل السراقواألجري 
فإن أشكل مجيع ذلك صدق بغري ميني إن  . وكذلك يف مثن الذي يقدم بهفيما يقوله أهل تلك الصنعة وما يشبه دون غريه

 ويف اجلواهر ، وإن شهدت بينة مستورة ال تبلغ العدالة حلف،م دليل التهمة فيحلف اجلميعلف إال أن يقوحيكان ثقة وال 
يصدق مدعي الصحة على مدعي الفساد ألنه أصل يف تصرفات املسلمني حتسينا للظن م على املذهب ومدعي الفساد 

 أن دعوى املضارب سرقة رأس مال :أوهلاوالذي يؤخذ من هذا النص أمور  21"عند عبد احلميد ألن األصل عدم االنعقاد
املضاربة أو موجوداا ال تقبل مهه حىت يأيت مبا يعضد السرقة من القافلة أو الصيعة مبا يشبه، أي مبا يوافق عرف التجار 

والذي أظهرته ( أن املضارب إذا ادعى أن املضاربة مل تربح أوأا رحبت أقل من الربح املتوقع ثانيهاوعادام وإال ضمن 
فإنه ال يصدق حىت يشهد له أثل تلك الصنعة وما يشبه دون غريه أثر التهمة يف دعوى ) دراسة اجلدوى املقدمة منه

  .املضارب اخلسارة ألجل السرراق ويف مقدار الربح

 .وقد ذكر الفقهاء أموراً تعد مة وتأخذ حكمها يف تكذيب دعوى األمني اهلالك دون تعدية

  : األموال املؤمتن عليهاالتهمة فيما يغاب عليه من .1

مما يورث مة ويأخذ حكمها طبيعة املال املؤمتن عليه عند بعض الفقهاء، فإذا كان املال املؤمتن عليه مما يغاب 
عليه، أي خيفى هالكه ويصعب على مالكه إثبات تعدي األمني عليه فإن دعوى األمني هالكه دون تعد منه وال تفريط 

ي تفيده هذه التهمة، فيكون يف مركز املدعي الذي يلزمة إثبات دعواه بإقامة الدليل على أن تكون على خالف الظاهر الذ
إن األمني يضمن ما : ويعرب عن ذلك املاليكة بقوهلم. هالك املال كان بدون تعد منه وال تفريط، وإال ضمن هذا اهلالك

 مل يتمكن من إقامة البينة على عدم تعديه، فإن يغاب عليه دون ماالً يغاب عليه، واملقصود بذلك عندهم أنه يضمن إذا
جنح يف إقامة البينة برئ من الضمان، أي أن طبيعة املال املؤمتن عليه تلقى بالتهمة على األمني يف دعواه هالكه دون تعديه 

  .وتضع عليه عبء اإلثبات، ألنه صار بالتهمة مدعياً وصار مالك املال مدعى عليه

غاب عليه وخيفى هالكه ويسهل إخفاؤه ويصعب على مالك املال إثبات تعدي األمني عليه وقد مثل املالكية ملا ي
باملنقوالت كاحللي والنقود والثياب واوهرات والبضائع والسفن يف عرض البحر والطائرات يف اجلو، وملا ال يغاب عليه، 

مني عليه بالعقارات والسفن الراسية يف أي ما يظهر هالكه ويصعب إخفاؤه وال يشق على مالك املال إثبات تعدي األ
  .املواين والطائرات الرابضة يف املطارات

أي ما يغاب عليه وهو ما ميكن إخفاؤه ) املغيب عليه(املستعري ) وضمن(: فقد جاء يف الشرح الكبري للشيخ الدردير
 عليه وإن كانت باملرسى فمما ال  وأما السفينة فإن كانت سائرة فمما يغاب،كالثياب واحللي خبالف احليوان والعقار

 وإذا وجب الضمان فإمنا يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها االستعمال املأذون فيه ،يغاب عليه
على تلفه ) إال لبينة(بعد ميينه لقد ضاعت ضياعا ال يقدر على ردها النه يتهم على أخذها بقيمتها من غري رضا صاحبها 

) نفيه(املستعري ) وإن شرط(ضمان ما يغاب عليه ) وهل(ه بال سببه فال يضمنه خالفا الشهب القائل بالضمان أو ضياع
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 ، أو ال يضمن النه معروف من وجهني،عن نفسه الن الشرط يزيده مة والنه من إسقاط حق قبل وجوبه فال يعترب
أي ال ) ال غريه(يف النقل عن املتقدمني ) تردد(ه  والن املؤمن عند شرط،العارية معروف وإسقاط الضمان معروف آخر

وإمنا عليه من املعري وإذا مل يضمن احليوان ضمن جلامه وسرجه وحنومها ) ولو بشرط(غري املغيب عليه فال يضمنه املستعري 
) لفوح(جرى قول مرجح يف العمل بالشرط فيما يغاب عليه دون غريه الن الشرط يف االول من املعروف دون الثاين 

  . 22)أنه ما فرط(يف خشب أو طعام وقرض فأر وحرق نار ) فيما علم أنه بال سببه كسوس(املستعري 

  :والذي يؤخذ من هذا النص أمور

أنه وارد يف حكم ضمان املستعري، وهو من طائفة األمناء، هالك أو تلف العني املستعارة، ويقاس على   :أوهلا
م مصلحة يف حيازة املال املؤمتن عليه كاملضارب والشريك املدير والوكيل يف املستعري غريه من اإلمناء الذين تكون هل

االستثمار إال أن يقال بأن املصلحة يف العارية خمتصة باملستعري وحده، خبالف املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار 
  .فإن املصلحة مشتركة بينهم وبني رب املال واملوكل والشريك

عري يضمن ما يغاب عليه دون ماال يغاب عليه من األموال، ويالحظ أن رأس مال املضاربة أن املست  :ثانيها
والوكالة يف االستثمار وحصة الشريك واملوجودات املشتراة برأس املال مما يغاب عليه غالباً، فيكون القول بالضمان سائغاً 

  .يف عقد املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار

هور املالكية يرون أن كون املال مما يغاب عليه يعد مة ترجح كذب دعوى املستعري هالك املال أن مج  :ثالثها
دون تعديه، وتضعه يف مركز املدعي الذي تلزمه البينة، فإن جنح يف إقامة الدليل على أن اهلالك مل يكن بتعديه، برئ من 

ه تعد قرينة بسيطة ضد األمني تقبل إثبات العكس، وقد الضمان وإال ضمن، وبعبارة أخرى فإن طبيعة املال املؤمتن علي
خالف أشهب من املالكية فقال بأن هذه القرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس فاملستعري يضمن العارية ولو أثبت أن 

عليه وأما ما يغاب : "قال الرباذعي .هالكها مل يكن بتعديه، أي أن هذه القرينة جتعل يد األمانة يف حكم يد الضمان
فاملرن يضمنه إذا قبضه، إال أن يقيم بينة على هالكه من غري سببه بأمر من اهللا، أو بتعدي أجنيب، فذلك من الراهن، وله 

 أخذ القيمة، وإال - إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك -طلب املتعدي، فإذا غرم املتعدي القيمة، فأحب ما فيه إيلّ 
 .23"جعلت هذه القيمة رهناً

أن الرأي الراجح عند املالكية أنه ال جيوز شرط املستعري نفي الضمان عن نفسه فيما جيب فيه الضمان،   :عهاراب
وهو ما يغاب عليه، ألن هذا الشرط يزيده مة، وألنه من إسقاط احلق قبل وجوبه فال يعترب، وهناك رأي مرجوح جبواز 

 أن ثانيهما أن العارية معروف وأحدمها: عري للمستعري من وجهنيشرط نفي الضمان يف هذه احلالة، ألنه معروف يسديه امل
إسقاط الضمان معروف آخر، وألن املؤمن عند شرطه، وهناك تردد يف نقل هذين الرأيني عند املتقدمني ولكن الراجح 

  .بطالن الشرط
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ن، وإمنا جرى قول مرجح أن ما ال يغاب عليه من األموال ال يضمنه املستعري ولو شرط عليه املعري الضما: خامسها
  .يف العمل بالشرط فيما يغاب عليه دون غريه، ألن الشرط يف األول من املعروف دون الثاين

وأَما الصورةُ الثَّاِنيةُ وِهي ما إذَا شرطَ : فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالكوقد جاءىف كتاب 
 وِفي سماِع أَشهب ِمن ِكتاِب تضِمِني الصناِع . ضمانَ ما لَا يغاب علَيِه فَقَالَ ابن رشٍد ِفي الْمقَدماِتالْمِعري علَى الْمستِعِري

فَِإنه قَالَ , تفِْصيٍل حاشا مطَرفًا وِفي سماِع أَصبغَ ِمن ِكتاِب الْعاِريِة قَولُ ماِلٍك وجِميِع أَصحاِبِه إنَّ الشرطَ باِطلٌ ِمن غَيِر 
أَو ما أَشبهه فَالشرطُ لَاِزم إنْ عِطبت ِفي الْأَمِر , أَو لُصوٍص , أَو نهٍر , إنْ كَانَ شرطَ علَيِه ِلأَمٍر خافَه ِمن طَِريٍق مخوٍف 

أَج انَ ِمنمطَ الضرتاشو افَهاِبِه ا هـالَِّذي خحِميِع أَصجاِلٍك وِل مِن ِمثْلُ قَويهجِه ِفي الْولَيَء عيغُ لَا شبقَالَ أَصقَالَ .ِلِه وو 
 ).425 / 2( ـ وِإنْ استعرت ِمن رجٍل دابةً علَى أَنها مضمونةٌ علَيك لَم تضمنها ا ه:ِفي ِكتاِب الرهوِن ِمن الْمدونِة

واجلدير بالذكر أن رأس مال املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار وموجوداا تكون يف الغالب مما يغاب 
عليه، ومن النادر أن تكون مما ال يغاب عليه كالعقارات، وخصوصاً أن رب املال ال ميلك التدخل يف إدارة املضاربة وال 

شأا وإال بطلت املضاربة، خبالف املشاركة والوكالة يف االستثمار، فإن للموكل والشريك يف اختاذ القرارات االستثمارية ب
  . أن يتدخل يف اإلدارة ويشارك يف اختاذ القرارات االستثمارية

ويؤكذ الفقهاء على دور التهمة يف نقل عبء اإلثبات على األمني ووضعه يف مركز املدعي الذي جتب عليه البينة 
  :النحو التايلوإال ضمن على 

فاملقصود  " فهو مناسبمظنة التهمةفنحن جنعل كونه مغيباً عليه مرجحاً للضمان، لكونه "يقول القرايف  -1
بالضمان هنا هو نقل عبء اإلثبات، فإذا عجز األمني عن إثبات عدم التعدي كان ضامناً، وإن جنح يف هذا 

 .اإلثبات برئ من الضمان كما تقدم

ويرى املالكية أن يد األمني إذا كانت على ما يغاب عليه فهو ضامن له إذا تلف :"يف ويقول الشيخ على اخلف -2
   24"أن يقيم البينة على تلفه أو ضياعه بغري صنعهإال 

ألن التهمة قد "ويقول القاضي عبدالوهاب معلالً لعدم ضمان األمني إذا أثبت عدم تعديه على املال املؤمتن عليه  -3
ألنه إمنا يضمن لئال ، فلم يلزمه الضمان، إذ سبب الضمان معدومى أنه ال ضلع له بتلفهانتفت عنه لقيام البينة عل

أال ترى أن العرف ملا كان يشهد له قبل ، فإذا علم صدقه فال ضمانيكون قد أتلفه وادعى أنه تلف بغري صنعه، 
  25" قوله ومل يضمن

يد ضمان كيد الغاصب والسارق، كما فأنت ترى من هذا النص أن قيام التهمة ال حيول يد األمانة إىل 
فهم بعض الباحثني، ألن يد الضمان تضمن ما يهلك حتتها يف مجيع األحوال، أي لو أثبت الضامن أن اهلالك 
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كان بسبب ال يد له فيه، أما أثر التهمة يف يد األمانة فهو قاصر على نقل عبء اإلثبات إىل األمني حبيث جيب 
  .اإلثبات، فهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس كما تقدمعليه الضمان إذا عجز عن هذا 

ومن تطبيقات التهمة يف نقل عبء اإلثبات إىل األمني ما يقرره املالكية من تضمني األجراء على محل الطعام  -4
، والتهمة هنا قرينة على هذه التهمة، فكان نوع احملمول عادة، ألن األيدي متتد إىل الطعام دون غريه لتهمة أكله

قرينة تفيد غلبة الظن على التعدي، وهي كغريها من القرائن تقبل إثبات العكس، فلحملة الطعام إثبات هالكه 
دون تعد منهم وال تفريط فتربأ ذمتهم من الضمان، أو بعبارة أخرى فإن القرينة هنا تنقل عبء اإلثبات إىل 

  .م فكان مدعى عليهاألمني، ألنه بالتهمة صار مدعيا، ألن الظاهر يشهد ملالك الطعا

من الطعام ال ) احلمالني للطعام(ما هلك بقوهلم : أعلم أن اهلالك مخسة أقسام، الرابع"يقول القرايف 
ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون : ، ألن شأن الطعام امتداد األيدي إليه، اخلامسلقيام التهمةيصدقون فيه 

  26"لعدم التهمةفيه 

، ومل إذا مل تقم له بينة على التلف من غري سببه مالك حامل الطعام وإمنا ضمن: "وقال الونشريسي
 جارية أن األكرياء يسرعون إىل الطعام ألن العادةيضمن حامل غريه حىت تقوم عليه البينة بالتفريط واإلضاعة، 

، ثل املأكوالتنفوس أهل األقدار واملروءة تأنف من مطالبتهم مب وملا يعلمون أن لدناءة أنفسهمالذي يف أيديهم 
  ".ال سيما العرب مع كرمهم وعزة نفوسهم

فأنت ترى أن التهمة، اليت مصدرها العرف والعادة وطبائع نفوس أصحاب املتاع وخاملية ووضعهم 
االجتماعي واالقتصادي، تنقل عبء اإلثبات إىل األمني وتضعه يف مركز املدعى الذي تلزمه البينة، ومتنحه مع 

تعدي فيربأ من الضمان، فهي إذن قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وأن التهمة تقوم ذلك حق إثبات عدم ال
على ظروف اجتماعية واقتصادية وعوامل نفسية وطبائع بشرية وأعراف وعادات وتقاليد ومستوى االتزام بالقيم 

  .اإلسالمية

نة، وإال فال يصدق يف الطعام الطعام إذا كنت معه على الدابة أو السفي) احلمال(ال يضمن : "ويقول القرايف -5
   27"ويصدقون يف العروض، إال ببينة تشهد أن التلف كان من غري فعلهم يف امتداد األيدي إليه للتهمةوإالدام 

 عند املالكية ال حتول يد األمانة إىل يد ضمان حبيث يصري األمني كالغاصب التهمةفهدا النص يقطع بأن 
بت عدم التعدي على املال، بل غاية ما تفيده التهمة هو نقل عبء يضمن اهلالك على كل حال، حىت لو أث

اإلثبات إىل األمني، أي وضع األمني يف مركز املدعي إذا ادعى اهلالك دون تفريطه، ألن دعواه تكون على 
  .خالف الظاهر والكثري الغالب من عادة احلمالني للطعام
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وطبائع النفوس والقيم واألخالق والوضع وهنا أيضاً نريد التأكيد على أن لألعراف والعادات 
 دخل يف التهمة -االقتصادي واالجتماعي ألصحاب املال واملؤمتن عليه ومدى االلتزام بقيم وأحكام اإلسالم 

اليت جتعل دعوى األمني عدم التعدي دعوى على خالف الظاهر والعرف والعادة والكثري املشاهد يف سلوك 
قق يف األمني يف ظل هذه الظروف مناط وجوب إقامة البينة، وهو كونه بعض طوائف األمناء، وبذلك يتح

مدعياً، فاملدعي هو من يدعي خالف الظاهر واملشاهد عرفاً، وكون احملمول طعاماً يورث مة أي ظناً راجحاً 
  .أنه أكله واجعى هالكه

مل يكن لعمله تأثري يف عني يرى بعض املالكية مثل ابن حبيب ومجع من فقهائهم تضمني األجري املشترك ولو  -6
  .بالتهمةاملصنوع، كالراعي املشترك ومسسار الدواب وعللوا ذلك 

  :عليش حممد بن أمحد بن حممدجاء يف فتاوى 
 ِخيانِة الرعاِة ِفي كَثْرةُوقَالَ أَبو عِلي التادِلي والِْقياس والنظَر عدم ضماِن الراِعي الْمشترِك واَلَِّذي تقْتِضيِه 

 هو ضمانه وهو الَِّذي نختاره ِفيِه وِفي ِسمساِر الدواب ا هـ فتح العلي املالك يف الفتوى على هِذِه الْأَزِمنِة
 )370 / 4 (-مذهب اإلمام مالك 

  :وجاء فيه أيضا
ِفي زمِن ِولَايِتي ِبِتلِْمسانَ كَِثريا ما أَحكُم ِبتضِمِني الراِعي الْمشترِك وقَالَ الْيزناِسي ِفي شرِح التحفَِة كُنت 

 ورأَى أَنَّ الْحكْم ِبعدِم مخاِيلُ كَِذِب الرعاِة وتعديِهم وتفِْريِطِهم وذَِلك غَاِلب أَحواِلِهمِعندما يظْهر ِلي 
ي ِميِنِهمضاِن تيالْأَح ِفي كَِثٍري ِمن ِهمإلَي اِرِهمِطراِس ِلاضاِل النوأَم لٍَف كَِثٍري ِمني إلَى تدلَى ؤع ِفي ذَِلك دمتاعو

   28الْمصلَحِة الَِّتي ِمن أَصِل مذْهِب ماِلٍك مراعاتها

وكذلك صاحب  ":همة مع أنه من األمناء وقالوقد أفىت ابن حبيب من املالكية بتضمني صاحب احلمام للت -7
  .أي إذا مل يقدم الدليل على عدم تعديه أو تفريطه"  يف ثياب الناس فيضمنهاجرت العادة خبيانتهاحلمام 

ونرى واضحاً أن القرينة عموماً، والتهمة خصوصاً اليت تنقل عبء اإلثبات إىل األمني وتضعه يف مركز 
 الزمان واملكان واألعراف والعادات ومستوى االلتزام بقيم اإلسالم وأحكام املدعي، مثارها ومرجعها ظروف

الشريعة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والنفسية وطبيعة األمناء ومستواهم االجتماعي، وأنواع احلرف اليت 
فة األمناء مما يعين أن هذه الطروف واألوضاع والعادات واألعراف لو وجدت يف غريهم من طائ. ميارسوا

  .جاز نقل عبء اإلثبات عليهم

ولقد ضمن املالكية وأبويوسف وحممد بن احلسن من احلنفية الصناع واألجري املشترك ما يدعي هالكه من أمتعة  -8
، مثل ما مل يثبت األجري املشترك أن اهلالك حدث من شيء غالب ال يتحفظ من مثلهالناس اليت يعمل فيها 

    .فهنا فقط يربأ من الضمان"  مكابرينحريق أو غرق غالب أو لصوص
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 ختاف اخليانة منهمأن هؤالء األجراء الذين يسلم إليهم املال دون شهود "وحجتهم يف ذلك كما قال الكساين 
وهذا املعىن ال يوجد يف فلو علموا أم ال يضمنون هللكت أموال الناس، ألم ال يعجزون عن دعوى اهلالك، 

 – أبويوسف وحممد –وبقوهلما : "، قال صاحب تبني احلقائق29غالب والسارق الغالباحلريق الغالب والغرق ال
     30"لتغري أحوال الناس وبه حتصل صيانة أمواهلميفىت اليوم "

وهذا النص يقضي مبعاملة غري الصناع من طائفة األمناء كاملضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار 
  .ناط تضمني الصناع وهو حفظ األموال وسد ذريعة ضياعهامعاملة الصناع إذا توافر فيهم م

 األجري املشترك واملقصود بتضمينه عند هو نقل - للتهمة – يف غري األظهر من مذهبه –ولقد ضمن الشافعي  -9
مالك املال "عبء اإلثبات إليه، فقد جرت عادة الفقهاء بالتعبري عن نقل عبء اإلثبات إىل األمني بقوهلم أن 

  .مما يعين أنه ليس عليه إال اليمني، وأن البينة على األمني، فإن أقامها برئ من الضمان" ن القول قولهمصدق أو أ

  :ومما يدخل حتت تعريف التهمة ويترتب عليه أثرها يف نقل عبء اإلثبات إىل األمني وإال ضمن، القرائن التالية

  تكذيب التجار .2

شريك املدير، هالك املال أو خسارته وكانت دعواه ختالف عرف إذا ادعى األمني كاملضارب ووكيل االستثمار وال
إن األمني ال يضمن ما يدعي : التجار فإن هذا يورث مة تلقي عليه عبء اإلثبات، وقد عرب عن ذلك املالكية بقوهلم

  .هالكه إال أن تكذبه التجار

ع يِمٍني، وِإنْ لَم يكُن ِمنهما ِفي تلَِف الْمالَ وخسِرِه  أَي مالْعاِمِل ويقْبلُ قَولُ :تنِبيه"جاء يف حاشية العدوي 
دٍة ، وكَذَا يقْبلُ قَولُه ِفي ردِه ِلربِه ِبيِمٍني، وِإنْ لَم يكُن ِمنهما إلَّا أَنْ يكُونَ قَبضه ِببينٍة مقْصو أَنْ يكَذِّبه التجارإالَّوضياِعِه 

   31" ِللتوثُِّق فَلَا يقْبلُ قَولُه ِفي ردِه إلَّا ِببينٍة تشهد علَى ردِه

اال ان تكذبه  العامل يف القراض امني فالقول قوله يف تلف املال أو ضياعه أو خسره : "وجاء يف الفواكه الدواين
   :والذي يؤخذ من هذين النصني أمور 32"التجار

تكذيب التجار للمضارب يف دعوى اهلالك والتلف واخلسارة يعد شبهة تضعه يف مركز املدعي أن   :أوهلا
  .الذي يلزمه البينة على عدم التعدي، وأن التلف واخلسران مل يكن بسبب من جانبه، بل كان بسبب ال يد له فيه

ده إىل رب املال ال تقبل إال أن املضارب إذا قبض رأس مال املضاربة ببينة مقصودة للتوثق فإن دعوى ر  :ثانيها
ويف عقود املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار يضع املدير والشريك املدير ووكيل . ببينة فإن عجز عن البينة ضمن

  .االستثمار يده على رأس املال ببينة يف مجيع األحوال، فيلزمه رده ببينة وإال حتمل الضمان
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ه من األمناء يف أن التهمة تنقل إليه عبء اإلثبات فلو ادعى تلف املال أو أن املضارب مثله مثل غري  :ثالثها
خسارته على خالف عرف التجار فإنه يكون متهماً، وينتقل إليه عبء إثبات أن التلف واخلسران مل يكن بتعديه وال 

  .تفريطه، أي أنه يكون يف مركز املدعي

 33"وله يف تلف املال أو ضياعه أو خسره اال ان تكذبه التجارالقول قوأن  العامل يف القراض امني ويترتب على أن
إذا كانت دعوى املضارب اهلالك أو التلف أو اضياع أو اخلسران تكذا األعراف التجارية ووضع السوق فإن ذلك أنه 

ع النشاط يورث مة كذب املضارب، ويصريه يف مركز املدعي، ألنه يدعي خالف العرف والظاهر والكثري الغالب يف نو
أو التجارة اليت ميارسها، وبذلك تلزمه إقامة البينة على أن هالك املال كان بسبب ال يد له فيه، وإال ضمن، فإذا كان نوع 
النشاط واالستثمار يف املشاريع التجارية أو الصناعية املماثلة لنشاط، املضارب مثالً، حتقق معدل أرباح معني حسب 

وى األمني اخلسران وحده دون بقية التجارتكون على خالف الظاهر وتورث مة كذبه فال ميزانياا املعلنة، فإن دع
وقد عرب بعض الفقهاء عن ذلك بقوهلم أن األمني . يصدق وال يكون القول قوله دون دليل، كالشأن يف كل أنواع التهم

  .إذا كانت دعواه على خالف العرف أو الظاهر فإنه يعد مدعياً ويلزمه اإلثبات

  دراسة اجلدوى .3

إذا ادعى األمني، مضارباً كان أو شريكاً مديراً أو وكيل استثمار، اخلسران، على خالف نتائج دراسة اجلدوى 
 اليت أعدها األمني بنفسه وأقر نتائجها وفقاً لألصول الفنية لدراسات اجلدوى والدراسة السوقية -والدراسة السوقية 

يف دعوى اهلالك واخلسران دون تعد أو تفريط، ذلك أن األمني قد أقر يف هذه  كان متهماً -وتعهد باملسئولية عنها 
الدراسة بأن النشاط الذي يستثمر فيه رأس مال املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستثمار وفقاً لدراسة اجلدوى حيقق 

وما جيري عليه العمل يف سوق أرباحاً متوقعة، ويستدل على ذلك ويؤكده بالدراسة السوقية أي بالعرف التجاري 
االستثمار، فيؤخذ بإقراره، وتكون دعواه اهلالك واخلسران دون تعد منه على خالف الظاهر من هذه الدراسة، ويلتزم هو 
بإقامة الدليل على أن نشاطه مل حيقق النتائج اليت أظهرا دراسة اجلدوى ألسباب ال يد له فيها وال قدرة له على توقعها أو 

 آثارها، كنشوب حرب أو حصار حبري أو زلزال أو سيل أو حريق أو أزمة مالية طارئة وغري متوقعة، أو بسبب تاليف
قوانني اجلمارك أوالضرائب أو االسترياد أو النقد أو العقوبات التجارية أو املقاطعة االقتصادية، فإذا مل يقدم الدليل على أن 

املال والربح املتوقع الذي أظهرته دراسة اجلدوى، فالظاهر والكثري اخلسارة كانت من أجل هذه األسباب ضمن رأس 
الغالب أن تتحقق النتائج واألرقام اليت أظهرا دراسة اجلدوى اليت تعد بصدق وأمانة وفق اإلصول الفنية، فكانت دعوى 

دعي الذي يلزمه إقامة الدليل األمني اخلسارة دعوى يكذا الظاهر والكثري الغالب، بل يكذبه إقراره، فيكون يف مركز امل
على أن عدم حتقق نتائج هذه الدراسة كان بسبب أجنيب أو بقوة قاهرة، فإن عجز عن هذا اإلثبات كان ضامناً ملوجودات 

  .املضاربة، أي رأس املال والربح املتحقق أو الربح املتوقع أو الذي أظهرته دراسة اجلدوى

دعى املضارب خالف نتائج دراسة اجلدوى اليت قدمها، أن بعض الفقهاء ويؤكد ما ذكرناه من وجود التهمة إذا ا
يدخل هذا يف باب التغرير بالقول، ألن البنك قد قدم التمويل لألمني بناء على هذه الدراسة ولوالها ما أقدم البنك على 
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ن هذا التغرير مة تنقل إىل التمويل، والتغرير بالقول، عند هؤالء كالتغرير بالفعل بوجب الضمان، فال أقل من أن يكو
  .املضارب عبء اإلثبات

 ومنها التهمة اليت أوجبت عند اإلمام مالك وبعض الفقهاء تضمني -ومن الواضح أن اسباب التهمة اليت تقدمت 
الصناع واحلمالني للطعام والرعاة ومساسرة الدواب، لتفشي اخليانة وانتشار الكذب فيهم وضعف سلطان الدين على 

ال يصلح الناس إال ذلك كل، ذلك ينطبق من باب أوىل على بقية :  هلؤالء وقولهt، واستدالهلم بتضمني علي نفوسهم
، فقد تأكد ضعف سلطان tاألمناء مثل املضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار إذا قارنا زماننا هذا بزمن علي 

ت اخليانة وذلك بدرحة أكرب مما كان عليه الوضع يف خالفة الدين على نفوس هؤالء األمناء وفشا فيهم الكذب وانتشر
 فوجب أن يورث هذا مة تضع هؤالء األمناء يف وضع املدعي الذي يلزمة إقامة الدليل على هالك رأس املال tعلي 

عامة أوالً، مث على أن هذا اهلالك مل يكن بتعدي األمني ثانياً، وهذا ال شك حيقق مصلحة حفظ املال، وهي مصلحة 
للمجتمع تعدم على املصلحة اخلاصة هلؤالء األمناء يف عدم تضمنيهم، وخيدم متويل خطط التنمية ويساعد على زيادة 
اإلنتاج وميكن البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية من استخدام صيغ االستثمار احلقيقي لتمويل مشاريع التنمية مثل 

ر بدالً من التركيز على عقود التمويل القصري كاملراحبة والسلم وعريها من املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثما
  .التمويل قصري األجل

  قرينة القيود احملاسبية .4

 مضارباً كان أو شريكاً مديراً أو وكيالً يف االستثمار، دعوى اهلالك أو اخلسران على خالف حسابات االمني
مه إقامة البينة، ألنه واحلال كذلك يدعي خالف الظاهر، إذ الظاهر أن تورث مة كذبه وتضعه يف مركز املدعي الذي تلز

احلسابات اليت ميسكها األمني تكون صحيحة فتكون حجة عليه، فإذا ادعى خسارة وأظهرت حساباته رحباً كان كاذباً يف 
إثبات أسباب هذا اخلسران، دعواه ظاهراً، وعليه هو أن يفسر التناقض بني حساباته وبني اخلسران الذي يدعيه مع حتديد و

  . وإال ضمن

هذا وجيب على مجيع البنوك اإلسالمية أال تقصر فيما جيري عليه العمل يف مؤسسات مالية إسالمية كثرية، من 
اشتراط البنك على املضارب أو الشريك املدير أو الوكيل يف االستثمار أن يفتح حساباً مستقالً لديه للمضاربة أو املشاركة 

فهذه . الة يف االستثمار، تقيد فيه مجيع إيرادات ومصروفات املشروع أو النشاط الذي يستثمر فيه رأس املالأو الوك
احلسابات وما اشتملت عليه من قيود حماسبية تعد قرينة تنقل عبء اإلثبات إىل األمني، مضارباً كان أو شريكاً مديراً أو 

  .ح املتوقع الذي أظهرته دراسة اجلدوى وأكدته القيود احملاسبيةوكيالً يف االستثمار، وإال ضمن رأس املال والرب

هذا وجيوز للبنك أن يشترط يف عقد املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستثمار أن يكون له حق االطالع على 
ربة بل طريقاً حسابات املشروع وطلب مجيع البيانات الضرورية عنه، وال يعد هذا تدخالً من رب املال يف إدارة املضا

مشروعاً ملراقبة األمني للتأكد من تنفيذه لشروط وأحكام املضاربة، فإذا مل ميسك املضارب حسابات منتظمة للمشروع 
الذي استثمر فيه رأس مال املضاربة، كان ذلك اإلمهال قرينة أو مة تنقل إليه عبء اإلثبات وتوجب عليه الضمان إال إذا 
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ضاربة أو خسارا كان بسبب ال يد له فيه، فعدم إمساك حسابات منظمة للمضاربة مة أثبت أن هالك موجودات امل
  .تكذب دعواه

وال يقال أن املضارب املتعدي يضمن رأس املال دون الربح املتحقق أو املتوقع حسب دراسة اجلدوى حبجة أنه 
 احلكم يطبق على األرباح الالحقة أمني تعدى فصار غاصباً فدخل رأس املال يف ملكه واستحق رحبه، ذلك أن هذا

للتضمني، وأما يف حاالت قيام القرينة على كذب املضارب فإن رب املال يكون مصدقاً ويكون القول قوله، ويلزم 
املضارب إثبات أنه ما تعدى على موجودات املضاربة وما قصر يف حفطها وما أخطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأا 

 من أحكام عقد املضاربة الشرعية، وال شروطها االتفاقية، فإن عجز عن شيء من ذلك كان ضامناً وما خالف حكماً
 الوقت، وقيمة املوجودات تشمل األرباح احملققة اليت حدثت فعالً وصارت ملوجودات املضاربة مبثلها أو بقيمتها يف ذلك

  .جزءاً من موجودات املضاربة اليت ميلك رب املال حصته فيها

 جهة أخرى فإن املالكية يرون أن هذا احلكم ال يطبق على املضارب فإن املضارب عندهم إذا تعدى قد رحبت ومن
املضاربة فإن رب املال يشاركه يف الربح حسب الشرط وال يستقل به املضارب، وهذا هو القول الراجح عندهم بالنسبة 

ح كله يكون للموكل، وخبالف من أخذ املال للحفظ للمضارب، خبالف الوكيل املتعدي فإن الغرم يكون عليه والرب
  .كاملودع فإنه إذا تعدى لزمه الضمان وكان الربح كله له، والقول باستقالل املضارب بالربح قول ضعيف عندهم

، يعين أن والربح هلما ككل آخذ ماٍل للتنمية فتعدى إن خالف، -املضارب–وضمن "جاء يف مواهب اجلليل 
 ويقال كما أنه يضمن اخلسارة فليستبد فال خيتص بالربح إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر :لناالعامل إذا تعدى وق

، قال يف التوضيح، ألنه يتهم أن يكون قصد االستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده، الربح هلما على ما شرطابالربح، بل 
 ليستقل بالربح، وهلذا قلنا إن كل من أخذ ماالً لتنميته وألنه لو قلنا الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حامالً له على التعدي

وأما املقارض فالربح هلما ، فالغرم عليه والربح لرب املالفتعدى فيه كالوكيل ) دون أن يكون له حصة شائعة يف رحبه(
لعامل جيب له وذهب البعض إىل أن ا. ، وكل من أخذ ماالً على األمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كاملودععلى ما شرطا

الربح كله يف مسائل الضمان بسبب املخالفة، ألا توجب انتقال مال القراض إىل ذمته، وذلك موجب لكونه مالكاً 
   34"للربح

  قرينة التدقيق الداخلي واخلارجي الشرعي واملايل .5

 إذا ادعى اهلالك أو إن تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي الشرعي واملايل على نشاط األمني تعد قرينة ضد األمني
اخلسران على خالف نتائج هذه التقارير، ألن الظاهر صحة وسالمة ودقة هذه التقارير، وهذا الظاهر يشهد للمالك ضد 
األمني ويضع األمني يف مركز املدعي الذي تلزمه البينة على عدم التعدي أو التفريط، وعليه هو أن يفسر اختالف نتائج 

  .لتقارير وأن اهلالك أو اخلسران كان بسبب ال يد له فيه وإال كان ضمناًنشاطه عما أظهرته هذه ا
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وجيب على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تشترط على املضارب أو الشريك املدير أو الوكيل يف االستثمار أن 
ء تدقيق شرعي ومايل على يفتح حساباً مستقالً لديها ملشروعه أو نشاطه الذي ميوله البنك، وتلزمه بأن يأذن للبنك بإجرا

حساباته، وأن يطلع على مثل هذه التقارير إن قام ا غريه، حبيث تكون نتائج هذه التقارير قرينة تكذب دعواه اهلالك 
واخلسارة إذا جاءت هذه الدعوى على خالف نتائج تقارير التدقيق، وبعبارة أخرى فإن نتائج هذه التقارير تعد عنواناً 

صحتها فتكون دعواه على خالف الظاهر فيكون يف مركز املدعي الذي يلزمه الدليل على عدم التعدي للحقيقة والظاهر 
على موجودات املشروع أو التفريط يف حفظها أو اخلطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأا وإال قضي عليه بالضمان، 

 كذب األمني وتضعه يف يورث مةرير الرقابة والتدقيق إن هذا النوع من التناقض أو التخالف بني دعواه وبني نتائج تقا
  .مركز املدعي وتنقل إليه عبء إثبات خالف ما تفيده هذه التقارير

ومن املقرر أن اشتراط البنك على املضارب أو الشريك املدير أو الوكيل يف االستثمار، إمساك حسابات منتظمة 
طالع على هذه احلسابات والعلى تقارير التدقيق، أو أن يقوم البنك للمشروع الذي ميوله البنك، وأن يسمح للبنك باال

نفسه ذا التدقيق، ال خيالف مبدأ استقالل املضارب يف إدارة املضاربة ويف اختاذ القرارات االستثمارية استقالالً، ألن هذا 
ة يف االستثمار فال خالف يف أن الشرط يكون ملراقبة حسن تنفيذ املضارب لشروط املضاربة، أما يف املشاركة والوكال

  .للموكل والشريك غري املدير أن يتدخل يف اإلدارة ويفرض القيود املناسبة على الشريك املدير والوكيل

  تقارير اجلهات الرقابية .6

إن تقارير اجلهات الرقابية، كالبنك املركزي ووزارة االقتصاد وديوان احملاسبة تعد قرينة تنقل عبء اإلثبات إىل 
مني وتضعه يف مركز املدعي، إذا جاءت دعواه اهلالك أو اخلسارة على خالف نتائج ومضمون هذه التقارير، ألن دعواه األ

يف هذه احلالة تكون على خالف الظاهر من نتائج هذه القارير، بل إن البيانات واملعلومات اليت حتصل عليها هذه اجلهات 
ني، مضارباً كان أو شريكاً مديراً أو وكيالً يف االستثمار إذا جاءت خمالفة تعد قرينة ظاهرة تلقي عبء اإلثبات على األم

وللبنوك اإلسالمية أن تطلب نسخاً من هذه التقارير لتساعدها على التأكد من الشفافية والصدق لدى هؤالء . لدعواه
  . وهذا كله من داللة احلال على صدق أو كذب أحد املتداعيني. األمناء

وِمن ذلك أَنَّ جمهور الْفُقَهاِء يقُولُونَ يف تداِعي الزوجيِن : "رق احلكمية يف السياسة الشرعيةفقد جاء يف الط
 لَا ِعبرةَ ِبالْيِد  والصِحيح يف هذه الْمسأَلَِة أَنه،أَنَّ الْقَولَ قَولُ من يدلُّ الْحالُ على ِصدِقِهوالصاِنِعني ِلمتاِع الْبيِت والدكَّاِن 

 اِسرح لْفَهخ رآخةٌ وامأِْسِه ِعملَى رعِرِه وِة غَياماِطِف ِلِعمالْخ دا ينربتا لَاعاهنربتاع لَوا وِمهدا كَعهودجلْ وِة بيالِْحس
  .35"الرأِْس

 وجزء الربح والذي رحبه وقدر رأس ه ورده وخسارخيتلف يف القراض يف سبعة مواضع ضياعه" :قال اللخميو
املال وهل هو بضاعة أو قراض أو قرض ويف الصحة والفساد فيصدق يف تلفه وغرقه وسرقته وحنو ذلك ألنك أمنته وإن مل 

 اختلفا يفأن  أن حيلف وإن قام دليل على كذبه مل يصدق واغرم و،يكن أمينا واختلف يف حتليفه قال وأرى غري املأمون
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 كالبائع واألجري -صدق فيما يشبه ألن له أن ال يسلم إال مبا يريد ياجلزء صدق قبل الشروع ألن لك االنتزاع وال 
 ان أتى مبا يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة مبا يشبه ويصدق يف الربح فيما يقوله -ويصدق يف اخلسارة ألجل السراق 
 مثن الذي يقدم به فإن أشكل مجيع ذلك صدق بغري ميني إن كان ثقة وال  وكذلك يفأهل تلك الصنعة وما يشبه دون غريه

حلف إال أن يقوم دليل التهمة فيحلف اجلميع وإن شهدت بينة مستورة ال تبلغ العدالة حلف ويف اجلواهر يصدق مدعي 
  الصحة على

ساد عند عبد احلميد ألن مدعي الفساد ألنه أصل يف تصرفات املسلمني حتسينا للظن م على املذهب ومدعي الف
   .36"األصل عدم االنعقاد

  تسلم األمني للمال ببينة .7
يرى بعض الفقهاء أنه إذا تسلم األمني، كاملضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار رأس املال ببينة، أي 

إن ادعى الرد كانت دعواه بدليل شرعي يقصد به التوثق فإنه ال يقبل منه دعوى رده كامالً إىل رب املال بدون بينة، ف
  .على خالف الظاهر وتورث مة الكذب، ألن األمني إذا أخذ املال بيقني فال يقبل منه دعوى الرد إال بيقني مثله

  .)291 / 7(. وأما يف دعوى الرد، فإن القول قوله إال أن يكون قبضه ببينة:مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليلجاء يف 

إلَّا  فَهو مصدق ، رددت ذَِلك إلَيك: من ِبيِدِه وِديعةٌ أَو ِقراض ِلرجٍل فَقَالَ لَه:ِمن الْمدونِة: لوجاء يف التاج واإلكلي
 أي ما مل تقم مة يف حق ،و سِرق صدقولَو قَبضه ِببينٍة فَقَالَ ضاع ِمني أَ .أَنْ يكُونَ قَبض ذَِلك ِببينٍة فَلَا يبرأُ إلَّا ِببينٍة

  .األمني

 الْأَمانات الَِّتي بين الْمخلُوِقني أَمرهم اللَّه ِفيها ِبالتقْوى والْأَداِء ولَم يأْمرهم ِبالِْإشهاِد كَما فَعلَ ِفي :وقَالَ ابن رشٍد
 فَوجب أَنْ يصدق الْمستودع ِفي دعواه ،لَى أَنهم مؤتمنونَ ِفي الرد إلَى من ائْتمنهم دونَ إشهاٍد فَدلَّ ذَِلك ع،ماِل الْيِتيِم

لَيع ا اللَّههنما ائْتأَةُ ِفيمرالْم قدصا تكَم وِدعالْم هِميِنِه إنْ كَذَّبي عِة مِديعالْو دِل رمالْحِة وضيالْح ا ِمنِحِمهِفي ر ِلقا خِه ِمم
 هنماِع الَِّذي ائْتيِفي الض قدصا فَيهدلَى رع هِمنأْتي لَما ولَى ِحفِْظهع هنما ائْتمإن هأَن نيبتاٍد فَيهِه ِبِإشا إلَيهفَعكُونَ دإلَّا أَنْ ي

لَيِهعلَيع هِمنأْتي لَمو هِمن ِثقوتالَِّذي اُس دِفي الر قدصلَا ياِبِه.ِه وحِميِع أَصجاِلٍك ولُ مذَا قَو49 / 9 (.ه(  

فإنه يصدق يف دعوى الرد إذا قبضه بغري بينة فإن قبضه ببينة مل يصدق يف  ،البهجة يف شرح التحفةويف 
  )2/455(.الرد

راه أن هذه القرينة تصلح أيضاً لنقل عبء إثبات اهلالك أو اخلسارة إىل األمني إذا ادعى هالك املال أو والذي أ
اخلسارة، ذلك أن تسلم األمني لرأس مال املضاربة أو الوكالة يف االستثمار أو حصة البنك يف املشاركة ثابت بيقني، 

ِإنَّ اللَّه يأْمركُم : "طع بوجوب رد األمانات إىل أهلها، قال تعاىلوبذلك ينتهي حكم الرباءة األصلية، ألن أدلة الشريعة تق
واألصل والظاهر بل والكثري الغالب أن "  أد األمانة إىل من ائتمنك:eوقال رسول اهللا " أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها 
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 وخسارته دون تعد أو تفريط نادر جداً، والنادر ال حكم رأس املال يبقى وحيقق الربح املتوقع يف دراسة اجلدوى، وهالكه
ذلك أن الظاهر املشاهد الذي تدل عليه األعراف التجارية أن األموال تبقى وال لك وأا حتقق أرباحاً يف . له يف الشرع

اهلالك أو اخلسارة الظروف العادية، فإذا ما ادعى املضارب مثالً هالك رأس املال أو خسارته فعليه هو أن يثبت واقعة 
أوالً، مث يثبت ثانياً أن هذا اهلالك وتلك اخلسارة كانت بسبب ال يد له فيه وال قدرة له على توقعه أو تاليف أثاره، أي أن 
عليه إثبات القوة القاهرة أو السبب األجنيب وإال لزمه الضمان، ألن األصل هو بقاء املال الذي قبض بيقني، ووجب رده 

  .ول هذا اليقني إال بيقني مثله وال يزول مبجرد دعوى األمنيبيقني، فال يز

  املصلحة الراجحة واحلاجة الكلية ودورمها يف نقل عبء اإلثبات: الفرع الثاين

املقصود باملصلحة هنا هو حفظ أموال الناس اليت تسلم إىل األمناء للعمل فيها، كالصناع أو حلفظها، كاملودع لديه 
ا كاملر ا كاملستعري أو الستثمارها كالمضارب أو الشريك املدير ووكيل االستثمار واملقصود أو للتوثق ن أو لالنتفاع

بكوا راجحة أن هناك مصلحة أخرى مرجوحة، وهي مصلحة األمناء يف عدم تضمينهم دون إثبات أصحاب األموال 
 املصلحة اخلاصة وتضمني األمني قد يكون تعديهم، وقد تقرر يف علم املقاصد الشرعية أن املصلحة العامة تقدم على

ضرورياً حلفظ املال فيكون القضاء بتضمني الصناع ضرورياً، غري أن احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة فتكفي يف نقل 
  .عبء اإلثبات

 هذه نوأوطائفة من األمناء  املشترك األجريالصناع و بتضمني أفىت مالكاً إن املصلحة يف نيحثابال بعض قالوقد 
 مالك مذهب بأن ذلك من وخرجوا. الدليل خالف على جاءت املصلحة هذه وأن املرسلة، املصلحة سندها كان الفتوى

وتضمني الصناع عند هؤالء الباحثني ال يعين . الشرعية األدلةعلى  املصلحة رعاية تقدمييف تضمني هؤالء األمناء يقوم على 
يربأ الصناع من الضمان إذا أثبت أن اهلالك كان بدون تعديه، بل يقصدون أن جمرد نقل عبء اإلثبات إىل الصناع حبيث 

   .الصناع يضمنون يف مجيع احلاالت أي ولو كان هالك ما بأيديهم بدون تعد منهم وال تفريط وقام الصناع بإثبات ذلك

.  وغريهمالصناع ضمنيت يف بفتواه مالك خالفه الذي الدليل لنا يذكر مل الكاتبني هؤالء من أحدا أن والغريب
 أن يدعي من أن البديهيات من أنه مع) األصلية بالرباءة ال بالدليل مؤمتنون األجراء إن(: الشاطيب عبارة بترديد فواتواك
 بينه تعارض هناك كان إذا ما ويرى الناقد فيه لينظر ونوعه الدليل هذا إبداء يلزمه الدليل خالف على جاءت معينة فتوى
 تقتضيه الذي احلكم يناقض حكما الواقعة يف يثبت الدليل كان إذا إال يتحقق ال التعارض إذ ال، أم املصلحة وبني

 وقوعها أدلة من أم األحكام مشروعية أدلة من دليل هو وهل غريها، أو قياس أو إمجاع أو نص الدليل هذا وهل املصلحة،
  .مناطها وحتقيق وثبوا

 هي وإمنا ،قياساً أو إمجاعاً أو نصاً ؛شرعيا دليال الختالفهم من األمناء وغري الصناع بتضمني الفتوى أن واحلق
. البعض ذلك فهم كما منه، إستثناء وال عليه، خروجا توليس للنص تطبيق فهي بالنص، ثابت شرعي حكم مناط حتقيق

  : نالصبتضمني الصناع أ يتعلق فيما اتهد أمام أن األمر وحاصل
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فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما (:تعاىل قوله  الذي يدل عليهوهونفسه  انالضم كميتعلق حب  :أحدمها
كُملَيى عدتوالعدوان يف يد املال هذا على العدوان هو غريه مال شخص ضمانوجوب  مناط أن ومقتضاه 37)اع ،

 يف يد األمانة هو تعدى األمني مباشرة أو بالتسبب الضمان، كالغاصب هو واقعة الغصب نفسها كما تقدم، والعدوان
على املال أو التفريط يف حفظه أو اخلطأ يف اختاذ القرار االستثماري بشأنه إن كان مضارباً أو شريكاً مديراً أو وكيل 

  .استثمار

 كان يف مركز من أن ومقتضاه) أنكر من على واليمني املدعي على البينة:(e قوله وهو باإلثبات، يتعلق :وثانيهما
مثالً  املدعي من املتداعيني فعليه البينة، ومن كان منهما يف مركز املدعى عليه فال يلزمه غري اليمني، فإذا ادعى الصانع

 عليه وليس ، بأن كانت دعواه على خالف الظاهراملدعي مركز يف كان إن البينةإقامة  فعليهمنه  تعد دون الغري مال هالك
  . عليه املدعى مركز يف كان إن اليمني إال

 عليه، واملدعى باملدعي املراد تفسري إىلذلك  يرجع ؟عليه مدعى يعترب ومىت مدعياومن معه  الصانع يعترب ىتم وأما
 مدعيا يعد العادة به جرت الذي الغالبوالكثري  الظاهر خالف يدعي من إن قلنا فإذا. املختلفة النوازل يف مناطه وحتقيق
 يدعى ألنه،التقصري أو التعدي عدم على البينة إقامة وعليه مدعيا – الصناع طائفة على اخليانة غلبة عند -الصانع كان

، وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب على طبقة الصناع األمانة، الصناع طبقة حال منوالكثري الغالب  الظاهر خالف
 اهلالك أو التلف دعواه عند – هيلزم فال ،عليه مدعى إذنفهو  الغالب،  والكثريالظاهر له يشهد ما مدعياكان الصانع 
 أن على الدليل يقيم أن  من حال الصناعالظاهر خالف يدعي الذي السلعة صاحب وعلى باليمني، إال –دون تعديه 

 ال افإنن، تضمينهم عدمب أو الصناع بتضمني أفتينا وسواء. املعىن ذا مدع ألنه الصانع، من تقصري أو بتعد كان اهلالك
  .بعد مفصال ذلك سنرى كما، وأمته وجه أكمل على النص نطبق بل ،عليه مصلحة نقدم وال  شرعياًنصاً خنالف

 هي وإمناوحتقيقاً ملناطها،  للنصوص إعماال ليستوغريهم من األمناه  الصناع بتضمني الفتوى أن فرض وعلى
 املصلحة فإن ،ود نص يوجب عدم تضمني الصناع، على فرض وجالنص مقتضى على قدمت اليت املصلحة على بناء فتوى
 مصلحة ا القائلني عند املصلحة فهذه الشرعية، النصوص هلا تشهد مصلحةهي  بل ،جمردة مصلحة ليست التضمني يف

 ونبه مالك موطأ شرح يف املنتقى صاحب عليه نص كما والعارية، الرهن هو األصل ذلك املعني، األصل هلا يشهد معتربة
  .األم يف الشافعي ماماإل عليه

 بدليل اليف اجلملة  الشارع اعتربه جنس حتت تدخل مصلحة الصناع تضمني أن على األدلة أقمنا فقد ذلك وفوق
 العامة املصلحة تقدمي هو اجلنس وهذا. القطع وتفيد احلصر تفوق أدلة وجمموع نصوص جبملة وإمنا معني، بنص وال واحد
  . املصلحتني هلاتني مناطا كانت إذا بعينها فيها نص ال ةنازل كل يف اخلاصة املصلحة على

 على – الدليل خصص الذي فإن املالئمة، املصاحل أو القياس يف الداخلة املصاحل من املصلحة هذه كانت وسواء
 هو –يقضي بعدم تضمني الصناع مطلقاً، مثلهم يف ذلك مثل بقية األمناء  املصلحة هذه خالف على دليل وجود فرض
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 مالك يراها جمردة ملصلحة تقدمي فيه وليس ،جلنسها شهدت اليت الكثرية النصوص أو املصلحة لعني شهد الذي املعني نصال
  .الشرعية األدلة على والتقدمي بالرعاية أوىل

 تضمني الصناع إذا كانوا يف يف إليها نستند اليت واحلجج الرد هذا وإليك. باحثنيال هؤالء على ردنا جممل هو هذا
 .التفصيل وجه على ركز املدعي وعجزوا عن إقامة الدليل على أن هالك ما بأيديهم من املتاع كان بسبب ال يد هلم فيه،م

، باعتماره السند الشرعي للرأي الصناع تضمني يف الفقهاء مذاهب حقيقة نذكر أن هذا يف االستطراد قبل بنا وحيسن
ألمانة إىل األمناء إذا كانوا يف مركز املدعي وعجزوا عن إقامة البينة على الذي ذهبنا إليه يف نقل عبء اإلثبات يف عقود ا
  . أن هالك ما بأيديهم كان بسبب ال يد هلم فيه

 

، وهذه االجتاهات الثالثة ميكن يف نظرنا، أن تطبق على الصناع تضمني يف اإلسالمي الفقه يف ثالثة اجتاهات هناك
  :بقية عقود األمانة اليت جيمعها مع الصناع وضع اليد على مال الغري بإذن ذلك الغري

مصدق يف دعوى هالك ما حتت يده من أمتعة الناس دون تعد منه وال  الصانع أنويرى أصحابه : األول اإلجتاه
أو  الصانععدي ت سلعةال صاحب أثبت إذا إالالصناع  يضمن التفريط وأن القول قوله يف هذا اهلالك، وعلى ذلك 

 عليه، البينة قامت إذا إال التعدي يظهر وال بالتعدي إال يضمن ال واألمني أمانة يد الصانع يد أن هذاوسندهم يف  ،تفريطه
 قال وقد. هالكه أو ضياعه دعىا ما ضامن غري الصانع كانأو تفريطه  الصانععدي ت على البينة السلعة رب يقم مل فإذا

   .y حنيفة بووأ الشافعي بذلك

 فأما. أجري على وال صانع على ضمان ال قال أنه عطاء عن وثابت :تعاىل اهللا رمحه الشافعي قال :"األم يف جاء فقد
 عن تبطل ال واجلناية ،يده جنت ما املستودع يضمن كما ضامنون وهم ،فيه مسألة فال والصناع األجراء أيدي جنت ما

 جنت ما إال الصناع على الضمان أنه رأيته فيما الشافعي اليه يذهب الذي :بيعالر قال ،ضمنوا تعدوا لو وكذلك ،أحد
  .38"اعضيال من خوفا بذلك يبوح يكن ومل أيديهم

فهذا النص يقطع بأن مناط ضمان الصناع عند أصحاب هذا االجتاه ومثلهم يف نظري بقية األمناء، هو التعدي أو 
جوداً وعدماً، وأن الضمان الذي نفاه الشافعي عن الصناع هو ضمان اجلناية، وأن وجوب الضمان يدور مع التعدي و

الغاصب، أي ضمان كل هالك ولو كان بسبب ال يد للصانع فيه، أما ضمان األمني بالتعدي واجلناية فهو ثابت، غري أن 
  .عبء إثباته يقع على عاتق صاحب املتاع، ألنه يدعي خالف الظاهر من حال الصناع، وهو األمانة

 قال حنيفة أبا فإن عمله، يف واخلياط الثوب رب خيتلف ومل اخلياط عند ضاع الثوب أن ولو (:أيضا األم يف وجاء
فمناط وجوب الضمان عند  39)أيديهم جنت فيما إال العمال من ذلك وماأشبه والصباغ القصار على وال عليه ضمان ال
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املناط وجوداً وعدماً وأن الصانع ال يضمن إال إذا أقام صاحب أيب حنيفة هو اجلناية والتعدي، وأن هذا احلكم يدور مع 
  .املتاع الدليل على تعديه

 ،والصباغ قصارلكا النفس، بتسليم ال بالعمل األجرة يستحق الذي هو املشترك األجري (:الضمانات جممع يف وجاء
 يف أمانة لعنيا أن وله. حنيفة أيب عند له جرأ وال يضمن مل عمله بغري هلك إن ،يده يف أمانة واملتاع، للعامة يعمل أن فله
  . 40)األجر يقابله ال وهلذا مقصوداً ال تبعاً عليه مستحق واحلفظ) إذن صاحب املتاع( بإذنه القبض ألن ،يده

فاهلالك بغري عمل األجري املشترك ال يوجب الضمان، وأما إذا كان هذا اهلالك بعمله، أي بسبب تعديه أو تفريطه 
 غري أن هناك قرينة قائمة دائماً يف صاحل األجري املشترك عند أيب حنيفة أن هالك املتاع مل يكن بسبب تعديه، فإنه يضمن،

  .ألن األخل يف األمانة حىت يقيم مالك املتاع الدليل على التعدي

 مانةأ يد يده ألن  أيب حنيفة،عند حلفه مع صدق كله أو سرق املشترك األجري قال لو (:دايةاهل مشتمل ويف
  41)الضمانات جممع صاحب نقله( ،عنده

 يدويقاس عليهما غريهم من األمناء،  ،املشترك جرياألو الصانع يداألصل أن  أن النصوص هذه من يؤخذ فالذي
صاحب املتاع  إثبات دون ونيضمن الوأن القول قوهلم وأم  ، وأم مصدقون يف دعوى اهلالك دون تعديهم،أمانة

بعبارة أخرى فإن الضمان يناط عند أصحاب هذا االجتاه بالتعدي أو التفريط، فإن وقع التعدي أو يط ورفالت أو التعدي
التفريط من األمني ضمن وإال فال، وأما إثبات هذا التعدي أو التفريط فهو على رب املتاع، فإن جنح يف هذا اإلثبات 

هلك حتت يده يكون دون تعديه أو تفريطه، ولكنها ضمن الصانع وإال فال، فهناك إذن قرينة لصاحل الصانع على أن ما ي
قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ومن مثن فإنه جيوز لصاحب املتاع أن يقيم الدليل على أن هالك املتاع حتت يد الصانع 

ه يف كان بتعدي الصانع أو تفريطه، فإن جنح يف هذا اإلثبات قضى على الصانع بالضمان، وما يقال يف الصانع يقال مثل
 .بقية األمناء عند أصحاب هذا االجتاه، فالقول قول األمني يف أن اهلالك مل يكن بتعديه، حىت يثبت مالك املتاع العكس

وخنلص من ذلك إىل أن أصحاب هذا االجتاه يسلمون بأن ضمان الصانع مناطه التعدي أو التفريط، إال أم عند 
تاع، ألم يعدون الصناع مدعى عليهم، ألن دعواهم يؤيدها الظاهر من االختالف يرون أن البينة دائماً على صاحب امل

  .غلبة األمانة والصدق عليهم يف رأي أصحاب هذا االجتاه

 هناك وأن ،يف كل حال السلع من تسلمه ملا ضامن ،املشترك األجري أو الصانع أنويرى أصحابه  :الثاين اإلجتاه
عدي الصانع وتفريطه، ومن مثن بت فهوحتت يد الصانع  هلك أو ضاع ما كل أن على العكس إثبات تقبل ال قاطعة قرينة

 اهلالك أو التلف أن بإثباتبالتخلص من الضمان  ،كذلك واحلال لصانع،ل يسمحفإن مالك املتاع ال يطالب بالبينة، وال 
  .ليلى أيب وابن شريح بذلك قال وقد .ذلك وغري بيته كاحتراق فيه له يد ال بسبب كان اإمنو تعديهب يكن مل الضياع أو
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 وقد نينتضمالقصار أ فقال بيته، احترق قصارا فضمن شريح القصار تضمني إىل ذهب وقد (:األم يف جاء فقد
 :تعاىل اهللا رمحه الشافعي قال أجرتك؟ له تترك كنتأ )صاحب املتاع (بيته حترقا لو أرأيت.شريح فقال ؟ بييت احترق
  . )ذا عبينة ابن عنه أخربنا

فهذا يعين أن يد الصانع واألجري املشترك تعامل معاملة يد الضمان ال يد األمانة، عند شريح وابن أيب ليلى، ألما 
يقضيان عليه بالضمان يف مجيع احلاالت دون مطالبة مالك املتاع بإثبات تعدي الصانع وال يسمحان للصانع بإثبات 

اه ال يطبقون األصل الشرعي الكلي يف تضمني األمناء، وهو أن العكس أي بنفي التعدي عن نفسه، فأصحاب هذا االجت
التعدي مناط وجوب التضمني وعلته وأن حكم التضمني بدور مع هذه العلة وجوداً وعدماً، بل حيكمون بالضمان على 

عليه الغرم بناء على أن الصانع يستفيد من عقد األجارة على الصنعة وذلك بأخذ األجر، أي أن له الغنم فكان الصانع 
، وكل ذلك قياساً منها على بعض األمناء الذين حيوزون أموال الغري ويتحمل تبعة هالك ما حيوزه من أموال الناس

ويضعون أيديهم عليها ملصلحتهم اخلاصة كاملستعري واملرن عند القائلني بتضمينهم، ضمان الغاصب يف مجيع احلاالت غري 
  . جيوزون السلع ملصلحة مشتركة بينهم وبني أصحاا، ألم يعملون فيها بأجرأن هذا قياس مع الفارق ألن الصناع

وميكن القول دون تردد بأن مذهب شريح وابن أيب ليلى ميكن تطبيقه على األمناء الذين حيوزون مال الغري 
التفريط حيث أما ال ملصلحتهم اخلاصة دون غريهم، وذلك تطبقاً لقاعدة الغرم بالغنم كما تقدم ال يكن أساس التعدي و

  .يسمحان هلؤالء التخلص من الضمان إذا أثبتوا عدم تعديهم

 الدليل  هويقيم حىت يضمن فإنه ذلك غري أو السرقة أو اهلالك ادعى لو الصانع أنويرى أصحابه : الثالث اإلجتاه
 هالك كل أنمضموا  ةعسلال رب صاحل يف قرينة هناك أن هذا ومعىن .ناحيته من بسبب يكن مل اهلالك هذا أن على

أو  األجنيب السبب الصانع أثبت إذا وذلك عكسها، إثبات ميكن  بسيطةقرينة هذه أن إال الصانع، من بتقصري للسلع يكون
بن  وحممد يوسف أبو بذلك قال وقد. الضياع أو اهلالك إىل أدى فيه،والذي له يد ال الذي احلادث أوالقوة القاهرة 

 إال ضامنون – الصناع أي -هم يوسف أبو قال (:األم يف جاء فقد.املالكية مذهب وهو. t فةحني أيب أصحاباحلسن 
  42)غالب شئ جيئ أن

 املكابر كالعدو ،عنه حترازاال ميكن ال بسبب هلك إذا:)أبويوسف وحممد (وعندمها (الضمانات جممع يف وجاء
 ميكن بسبب هلك فإذا،بدونه العمل ميكنه ال ذإ ،عليه مستحق احلفظ أن:هلما ،)الصناع (يضمن ال الغالب واحلريق
  .43)جهته من التقصري كان عنه االحتراز

 مما ).برهان بال يصدق فال ،عندمها ضمانيد  يده ألن ،)الصناع (يضمن) أبو يوسف وحممد( وعندمها (:فيه وجاء
ة قطعية، بل بسيطة تقبل إثبات يفيد أن للصانع أن يقيم الربهان على عدم التعدي فيربأ من الضمان، فال تكون القرين

  .44العكس
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 إمجاع إنه:حممد أبو القاضي وقال،العلماء عليه أمجع مما-اعنالص أي– وضمام ( :املوطأ شرح املنتقى يف وجاء
 ملصلحة وذلك:وغريمها واملوازية املدونة يف مالك قال. ذاك إال الناس يصلح ال t طالب أيب بن علي وقال الصحابة،

 وهم إال العلماء أدركت وما. للمصلحة للبادي احلاضر وبيع السلع تلقي عن ى كما عنهم، بالناس غىن ال إذ ،الناس
 إىل ذريعة تركه ويف ،السلع وأرباب للصناع ونظر مصلحة به تتعلق ذلك ألن حممد أبو القاضي قال،الصناع يضمنون
 أو يطرزه أو يقصره أو ثوبه خييط أن حيسن حدأ كل ليس ألنه الصناع إىل ضرورة بالناس أن وذلك األموال، إتالف
 بني ألم ضرر السلع أرباب لحقيو ذلك دعوى إىل لتسرعوا األموال ضياع يف الصناع قول القول قلنا فلو ،يصبغه
 عنيال قبض أنه املعىن جهة من ودليلنا. فيضرم يدفعون ال أو ذكرناه، ما منهم يؤمن فال املتاع إليهم يدفعوا أن إما:أمرين
  .45)والعارية كالرهن تلفها يف قوله يقبل فلم متقدم بعقد لألخذ استحقاق غري من نفسه ملصلحة

 احترق لو وكذلك املتاع ذهاب يف يصدق مل سرق، أنه ببينة املتاع ذهاب بعد الصانع ادعى وإذا (:أيضاً فيه وجاء
ه، أو سيل يأيت أو سبب غري من النار أن علمي حىت ضامن وهو :مالك عن حممد روى فيه، حيترق الرجل ثوب ورأى بيته

 الصانع بتعدي الثوب صاحب وادعى الفأر قرض، وقال مالك يف ينهدم البيت فهذا وشبهه يسقط فيه الضمان
  .46)املتاع صاحب بدعوى يلزم ال التعدي و مصدق الصانع:وتضييعه

 أَنَّ الشيَء ،ق حانوته أَو سوقُه أَو سِرق منِزلُه دعواهولَا ينفَع الصاِنع إذَا احتر: ومن ذلك ما قاله ابن فرحون
   47.الْمصنوع كَانَ ِفيِه إلَّا أَنْ يقُوم لَه بينةٌ علَى ذَِلك قَالَه ابن الْقَاِسِم ِفي الْمدونِة ووقَع ِلابِن أَيمن غَير هذَا

 كل أن السلعة رب صاحل يف قرينة هناك أن يرون وحممدا يوسف وأبا مالكا أن: نصوصه الهذ من يؤخذ والذي
 بل،هتقصري أو ي الصانعتعد على البينة بإقامة السلعة رب يلزم وال الصانع، من بتقصري هو إمنا تلف أو ضياعهالك أو 
 يثبت أن يستطيع الصانع أن مبعىن ،بسيطة نةقري القرينة هذه أن إال تسليم املتاع إىل الصانع، إثبات مبجرد التعويض يستحق

  .الضمان من يربأ ذلك فعند ،فيه له يد ال أجنيب بسبب كان اهلالك أن

 وتكذيب صاحب املتاع الضياع أو اهلالك الصانع دعوى حالة يف أنه هو الثالثة اإلجتاهاتهذه  بني إذن فالفرق
 ،املتاع تعدي الصانع أو تقصريه رب يثبت حىتهو مصدق و  الصانع،قول القول: يقوالن حنيفة وأبو فالشافعي ،له

 ألن األصل قيمة العكس السلعة رب يثبت حىت همن تقصري بدون فهو هلك ما كل أن الصانع لصاحل قائمةهنا  فالقرينة
 على الدليل الصانع يقيم حىت السلعة ربعندهم يشهد ل فالقرينة والصاحبان مالك وأما. األمانة فيكون مدعى عليه

 وأن ، على كل حالضامن الصانع أن فرييان وشريح ليلى ايب ابن وأما ،ويربأ من الضمان القرينة هذه فتنتقض العكس
 الغنم بقاعدة عمال عليه فالتبعة باألجر فيها ليعمل سلعة تسلم أنه جردمب بل تقصري أو تعد إىل يستند ال هذا ضمانه
 الذي املستعري فأشبه األجر، يستحق ألنهصلحة مشتركة بينه وبني مالكها أو مل نفسه ملصلحة السلعة تسلم أنه ذلك،بالغرم
 وقد ذكرنا أنه كان ميكن أن تطبيق اجتهادمها على املضارب .يقصر ومل يتعد مل ولو فيضمنها منها لإلستفادة سلعة يتسلم
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 فكان عليهم الضمان حىت يقيموا والشريك املدير والوكيل يف االستثمار، ألن هلم مصلحة يف وضع أيديهم على مال الغري
  .الدليل على عدم تعديهم، ألننا ال نقول بأن يد األمني تتحول إىل يد ضمان بتعديه أو تفريطه

 

 هذا سند هو اآلن نعرفه أن نريد والذي ، وأمثاهلم من األمناءالصناعتضمني  مسألة يف املذاهب اجتهاد عرضنا لقد
  .اخلصوص هذا يف الشرعية بالنصوص وعالقته اإلجتهاد

 على البينة( :r قوله يف املشهورة القضائية القاعدة يقرر الذي احلديث مناط حتقيق هو اإلجتهاد هذا أساس إن
 املدعى على ليس أنهو ،دعواهصدق  على بالبينة يطالب املدعي أن على اتهدون تفقا فقد) أنكر من على واليمني املدعي
 وهذه القاعدة متثل حكماً شرعياً ثابتاً ال يلحقه التغيري وال التبديل، ويطبق على كل ما يتحقق فيه .اليمني إال املنكر عليه

  .مناطها

 معىن يف اختالفهم بسبب وذلك ،واجلزئياتوالنوازل  الوقائع يف النص هذا مناط حتقيق يف  اتهدوناختلف وقد
 ومن معهم الصناع تضمني مسألة ومنها،الوقائع بعض يف املعىن هذا حتقيقيف  مث ،احلديث يف الوارد دعى عليه واملاملدعي

 دعواه على البينة السلعة رب يقيم أن إال الصانع على ضمان ال إنه قال مدعيا، يعد السلعة رب إن قال فمن. من األمناء
، واألصل عدمه، ويدعي عدم التعدي والظاهر اهلالك يدعي ألنه دعيامل هو الصانع إن قال ومن، عدىت أو قصر الصانع أن

 بالبينة يأت مل فإذامل يكن بتعديه، بل كان بسبب ال يد له فيه،  اهلالكأن  دعواه على دليلال إقامة يلزمه إنه قال ،يكذبه
  .ضامن فهو

 مدع، الصانع إن :لوقد له فيه فلعله يكان بسبب ال ي اهلالكأن  على البينة أقام وإن ضامن أن الصانع قال من وأما
 وإعطاءها ،تعديال نفس مقام تعديال نةظمل إقامةكان بسبب ال يد له فيه،  اهلالكأن  على الدليل بإقامة له يسمح مل ولكنه

 نأ ذلك النادرة، الصور بعض يف املظنة ختلفت وإن نةئامل بقيام املظنة مقام: حكمه ويعرب عن ذلك املنهج يف االجتهاد
 فقال مقلو على الدين سلطان وضعف احلال فساد بعد واخليانة التقصري الصناع على الغالب أن فوجد نظر دهات

 ذلك أن إال أحيانا، الربئ تضمني إىل يؤديقد  ،هذا كان وإن ،الباطلة الدعاوى لذريعة سدا ،احلاالت مجيع يف بالتضمني
 مع قةـاملش مظنة ألنه ،الرخصبعض  مناط السفر جعل فقد الشرع، ادةع على رياًج إليه يلتفت فلم النادر قبيل من

 وجعل اخللوة باألجنبية مناطاً للتحرمي، ألا مظنة الفعل احملرم، فقامت املظنة مقام املئنة أي الفعل املرفه، امللك يف التخلف
 ألحكام مناطا اإليالج وجعل ،التخلف جواز مع العقل مظنة ألنه ،التكليف مناط البلوغ وجعل احملرم مع جواز التخلف،

  .وهكذا التخلف جواز مع اإلنزال مظنة ألنه كثرية

وميكن كذلك االستدالل لشريح وابن أيب ليلى بأن الصانع تسلم املتاع ملصلحة نفسه ألنه يستفيد من األجرة 
  .فكانت يده يد ضمان كاملستعري عند القائلني بأن يده يد ضمان
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 للدليل خمصصا وال للنص خمالفا اجتهادا وليس املنصوص احلكم مناط حتقيق باب منهو  تهاداإلج هذا أن بيان ويف
 الذي وهو ،املناط تحقيقب املتعلق اإلجتهاد فهو األول فأما: "اإلجتهاد أنواع يعدد وهو عنه، اهللا رضي الشاطيب يقول

  ."حمله تعيني يف النظر يبقى لكن  مبناطه وعلته أيالشرعي مبدركه احلكم يثبت أن ومعناه قبوله، يف األئمه بني الخالف

 معىن عندنا وثبت ،48"وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم" قال، إذا الشارع أن وذلك: (فقال عدة بأمثلة لذلك مثل وقد
 واليمني دعيامل على البينة" :القضائية القواعد ومن:( قال مث )الصفة هذه فيه حصلت من تعيني إىل افتقرنا شرعا العدالة
 فهم بعد إال عليهم مبا اخلصوم طلب وال احلجاج توجيه ميكنه ال بل ،الواقعة يف احلكم ميكنه ال فالقاضي ،"أنكر من على

 املناط حتقيق وهو األدلة إىل الدعاوى ورد وإجتهاد بنظر إال ذلك يتعني وال القضاء، أصل وهو. عليه املدعى من املدعي
  )بعينه

 مشكل، أصل ألنه ،عليه املدعى من املدعي معرفة على يدور القضاء علم إن ( :احلكام تبصرة يف فرحون ابن وقال
 ترك إذا من األول أن منها.كثرية عبارات حتديدمها يف وهلم .متايزمها يف الكالم ولكن منهما كل حكم يف خيتلفوا مل وأم

 غري. كذلك ليس ما والثاين،عرف أو أصل وفق على هقول يكون ال من أو.مصدق إىل قوله يستندال  من أو ترك اخلصومة
  ).وهكذا أصل أو غالب أو عرف من األحوال لتعارض تضطرب األنظار أن

 هد النبوة واخلالفة الراشدة حىت خالفةع يفيندر فيهم الكذب  نينمؤمت كانوا الصناع إن:نقول األساس هذا وعلى
 أو ضياعها دون تعديه كان السلعة هالك عن أحدهم أخرب فإذا ه،قدص إذن الغالبالظاهر والكثري  فكان. t علي اإلمام

 خالف ياًمدع الصانع، بتقصريكان بتعدي أو  اهلالك أن دعواهالغالب يشهد له، فكان مدعى عليه، وكان رب السلعة يف 
 وهذه مسألة واقع .مان وإال برئ الصانع من الضدعواه على البينة إقامة عليه ووجب مدعياً، فكانوالكثري الغالب  الظاهر

  .يقدره اتهد حسب علمه وخربته واطالعه على أحوال الصناع وأرباب السلع،وقد ختتلف نظرة اتهد لذلك

التعدي  اعصنالطائفة  على الغالب وكان القلوب، على الدين سلطان وضعف ذممال وفسدت الزمن تغري فلما
 وكان الظاهر، يسندها دعوى تقصريه أو الصانعالك كان بتعدي واخليانة والتقصري، كانت دعوى رب السلعة أن اهل

 املدعي على إن وحيث مدعيا، فكان ، والكثري الغالبالظاهر خالف مدعيامنه،  تعد دونكان  اهلالكأن  ادعى إذا الصانع
 يف االجتهاد وكان. يهف له يد ال حادث وأ أجنيب بسببكان  اهلالك أن على البينةهو  يقيم حىت ضامناًالصانع  كان البينة،
باهلوى والتشهي وال  قوال وليس ، وتطبيقاً أميناً له حسب االجتهاد يف معرفة الواقعالنص مناط حتقيق يف اجتهادا احلالني
  .الكاتبني بعض قال كما باملصلحة لدليل خمالفة أو لنص معارضة أو النص، خالف على  اردةباملصلحةعمالً 

 السابق املناط حتقيق دليل به فيقصد "األصلية بالرباءة ال بالدليل مؤمتنون الصناع إن" :قوله يف الشاطيب عبارة أما و
 بأن tزمن النبوة وبعده حىت خالفة علي  يقضي كان املذكور احلديث مناط حتقيق أن هذا ومعىن. بعدم ضمام للقول
 الغالب وكان األحوال تغريت فلما ،له يشهدن كا والغالب الظاهر ألن ،اهلالك دعواه يف يصدق مؤمتناملشترك  األجري

                                                             

 2النساء  48



41 

 
 

بنوعيه، أي احلكم  الشرعي احلكم بقاء مع الفتوى فتغريتفيهم  احلكم مناطحتقيق  تغري ، منهموالتعدي التقصريوقوع 
  .، على حاله"البينة على املدعي واليمني على من أنكر"، واحلكم بأن "التعدي هو مناط الضمان"بأن 

 مناط بتحقيق تعلقها اىل إشارة اليمني فيه جيب ما باب يف األم كتابه يف املسألة هذه يذكر الشافعي جند ولذلك
 عليه املدعىمن هو و  الذي تلزمه البينةاملدعي هو من ومعرفة" البينة على املدعي واليمني على من أنكر" الشرعي النص
  ؟اليمنيإال  يلزمهال  الذي

 أرباب ويلحق ذلك دعوى إىل لتسرعوا األموال ضياع يف الصناع قول القول قلنا فلو: (يقول املنتقى وصاحب
 السلعة رب أهويف دعوى الضياع،  قوله القول يكون مبن يتعلق املسألةهذه  يف اإلجتهاد أن إىل يشري فهذا ) ضرر السلع
 يدعي ألنه ،مدع عالصان أنصاحب املنتقى  يرى مث عليه، واملدعى املدعي تحديديتعلق ب أخرى وبعبارة، الصانع أم

 له يد ال بسببكان  اهلالك إن من الصانع، والصانع يدعي تقصري أو تعد عنيكون  التلفأن  الغالب ألن ،الغالب خالف
  .، والظاهر الغالب يكذبه فكان عليه هو أن يقيم الدليلفيه

 على واليمني املدعي على البينة: (حديث هو الفتوى هذه يفومن معه  مالك اإلمام سند أن يف سبق ما ويتلخص
 مدع الصانع أن إىل اجتهاده أداه إذ ،دقة بكل وطبقه النص هذا أعمل بل النص هذا على املصلحة يقدم مل وأنه) أنكر من

 للسبب دعواه يثبت مل فإذا باإلثبات، مطالب فهو بالبينة يلزم املدعي إن وحيث. مدعيا فكان والغالب الظاهر خالف
 ويترتب على ذلك أن اإلمام مالكاً عندما ينقل عبء اإلثبات من مالك املتاع إىل الصانع .ضمانبال مطالبا كان األجنيب

وغريه من األجراء فإمنا ينقله ألن الصناع صاروا يف نظره واجتهاده مدعني، ألم يدعون خالف الظاهر والكثري الغالب 
ناع حسب علمه واطالعه على أحواهلم، وهو اختالف الذي حتقق عنده، وقد خالفه غريه من اتهدين يف نظرته حال الص

يف حتقيق مناط الدليل، وليس معارضة للدليل وال خروجاً عليه، ولذلك ثبت أن نقل عبء اإلثبات إىل الصانع هو تطبيق 
بأن وهو ما جيب تطبيقه يف نظري على مجيع األمناء إذا كانوا يف مركز املدعي .سليم وأمني للحديث الوارد يف اإلثبات

  .ادعوا ما يكذبه الظاهر والكثري الغالب كاملضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار

 

 السلع، من أيديهم يف يتلف ماخصوصاً ومن يف حكمهم من األمناء عموماً،  الصناع تضمني يف األئمة آراء بينا
 أن نريد والذي. باملصلحة هلا تركا وليس ملناطها، وحتقيقا الشرعية، باألدلة عمال كان النازلة هذه يف هماجتهاد أن وأثبتنا
 وهو شرعيا، دليال أو نصا تعارض املصلحة هذه وأن ،املصلحة هو بالتضمني القول سند أن فرض على أنه هو اآلن نؤكده

 ولقد. الشرعية النصوص هلا شهدت مصلحة هي وإمنا ،جمردة مصلحة ليست املصلحة هذه فإن وفساده، بطالنه أثبتنا ما
 ، يف اجلملةالشرعية النصوص له تشهد جنس حتت تدخل مصلحة املصلحة هذه أن وغريهم املالكية من الكتاب أثبت
 ،القطع يفيد استقراء الشريعة نصوص استقراء من أخذ الذي الكلي األصل إىل يرجع السلع أرباب مصلحة رعاية وأن
 حكمنص  بعينها فيها يسل اليت الوقائع يف التعارض عند اخلاصة املصلحة على تقدم العامة املصلحة أن هو األصل لكذ

 وقد رجح مالك ومن معه .األخرى على إحدامها ترجيح من البد،خاصة ومصلحة عامة ملصلحة مناطا وكانت ،للشارع
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اصة بالصناع، هذا وقد قرر بعض الفقهاء أن تضمني الصناع املصلحة العامة، أي مصلحة أرباب السلع على املصلحة اخل
  .حيقق املصلحة العامة واخلاصة معاً، ألنه ال تعارض بينهما

يتعلق به مصلحة ونظر للصناع وأباب ) تضمني الصناع(ألن ذلك "فقد جاء يف املنتقى شرح موطأ مالك 
  49"السلع

 املقيد أو الدليل هلذا املخصص فإنوهو فرض غري صحيح  املصلحة هذه يعارض شرعيا دليال هناك أن فرضنا فإذا
 اعتبار على ودلت،الكلي األصل ذلكتلك املصلحة أو  استقراء يف أخذت اليت الكثرية الشرعية النصوص تلك هو إلطالقه
 ليلالد على رآها اليتالقريبة باملصلحة العمل قدم مالكاً أن الكتاب هؤالء دعوى وبطلت،املصلحة هذه جنس الشارع
  .الشرعي

 شهدت حةلمص الصناع تضمني يف املصلحة أن مالك موطأ شرح املنتقى يف املالكي الباجي قرر فقد ذلك وفوق
 يقول النص، معقول من احلكم اقتباس وهو ،القياس باب إىل حاصلها يرجع مصلحة تكون وبذلك ،املعينة األصول هلا

 قوله يقبل فلم متقدم بعقد لألخذ استحقاق غري من نفسه ملنفعة العني ضقب) الصانع( أنه املعىن جهة من ودليلنا: ( الباجي
  50)والعارية كالرهن تلفها يف

والذي يوخذ من هذا النص أن املالكية يعتربون أن احلائز ملال الغري بإذنه ملصلحة احلائز من غري استحقاق لآلخذ 
ري واملرن بل عليه إقامة الدليل على أن اهلالك مل يكن بتعديه بعقد متقدم ال يقبل قوله يف اهلالك والتلف قياساً على املسته

وإال ضمن، وهذا ميكن تطبيقه على املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار ألم مجيعاً حيوزون رأس املال بإذن رب 
تثمار يستحق أجراً املال والشريك والوكيل ملصلحتهم، ألن املضارب يستحق حصته من ربح املضاربة، والوكيل يف االس

  .معلوماً، وقد يستحق مع األجر حافزاً، وأما الشريك املدير فإنه يستحق حصة من ربح املشاركة

 ضمنت إمنا وقال ،)الصانع (فضمن العارية على قاسه – الصناع تضمني – هذا قال ومن: (األم يف الشافعي ويقول
  ).كالسلف وهي بالسالمة هايؤدي حىت هلا ضامن فهو ،للمستعري فيها ملنفعة العارية

وحنن ال نتفق مع الشافعي يف دعواه أن العارية ضمنت قياساً على السلف وأن ضمان املستعري للعني املستعارة 
يضعه يف موضع املقترض حبيث تكون العارية، بالتعدي عليها ديناً يف ذمة املستعري، مث يقيس تضمني الصناع على ذلك، إذ 

الكية ومن معهم ألنه ادعى خالف الظاهر والكثري الغالب يف طائفة الصناع فكان مدعياً فلزمته أن الصانع ضمن عند امل
فعبارة مل يقبل قوله تعين مل يقبل ) قلم يقبل قوله يف تلفها كالراهن والعارية (:يؤكد هذا عبارة الباجي. البينة وإال ضمن
ن يقول بتضمني الصناع يف مجيع األحوال، أي وإن أقام م) ومن قال هذا(وهل الشافعي يقصد بعبارة . قوله دون بينة

  البينة على عدم التعدي؟ 
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ويقاس على الصناع واألجراء بقية األمناء الذين حيوزون مال الغري بإذن ذلك الغري، فإم خيضعون يف وجوب 
التعدي مناط "وهو أن ومها األصل املتعلق مبوضوع الضمان نفسه، . الضمان لألصلني اللذين قررنامها أكثر من مرة

، وعند تطبيق هذا األصل "البينة على املدعي واليمني على من أنكر"، واألصل املتعلق بإثبات هذا التعدي وهو أن "الضمان
األخري فإننا نرجع إىل تعريف املدعي واملدعى عليه، مث حنقق مناط كل منهما يف األيدي األمينة، فإذا كان الظاهر يصدق 

ي أا ما تعدت وما قصرت فإا تربأ من الضمان وعلى مالك املال إثبات التعدي، وأما إذا كان الظاهر دعوى هذه األيد
 قضي يم هي الدليل على عدم التعدي وإالال يشهد هلا بل يشهد بكذا فإن دعواها عدم التعدي ال تصدق، وعليها أن تق

مني للمصلحة العامة أو لوجود قرائن تكذب دعواه، وجتعلها وهذا ما يطلق عليه نقل عبء اإلثبات إىل األ.عليها بالضمان
على خالف الظاهر والكثري الغالب، وقد رأينا أن هذه القرائن غري حمصورة ولكننا ذكرنا منها على سبيل املثال التهمة 

ألمانة إىل يد واملصلحة العامة واحلاجة الكلية، وسوف نرى عند دراستنا لشرط الضمان أن هذه القرائن ال حتول يد ا
  .ضمان، ولكنها، ويف حدود معينة تصلح لنقل عبء اإلثبات إىل األمني
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يتعلق مبوضوع الضمان، : أوهلما: ذكرنا يف التمهيد والفصول السابقة أن ضمان األمني حيكمه أصالن شرعيان
يتعلق باإلثبات عند االختالف، وهو أن البينة على املدعي واليمني على من : ثانيهما.وهو أن التعدي مناط وجوب ضمان

  .أنكر، أي على املدعى عليه

وذكرنا ان بعض الفقهاء يؤسس ضمان بعض األمناء على أسباب وقواعد شرعية أخرى، فبعض الفقهاء يرى 
ستعار، ألن نفعه ومصلحته تعود إليه وحده، فكان تضمني املستعري على أساس قاعدة الغنم بالغرم، فاملستعري له غنم املال امل

وبعض . وبعض الفقهاء يضمن املرن بناء على قاعدة االستيفاء احلكمي. عليه أن يتحمل الغرم أي خماطر اهلالك والتلف
الفقهاء يضمن الصانع واألجري املشترك محاية ملصلحة راجحة وحاجة عامة هي مصلحة أرباب السلع وحاجتهم إىل 

انع، ويرى بعض املالكية أن تضمني الصناع حيقق مصلحة للصناع أيضاً، ألم إذا مل يضمنوا ما حتت أيديهم امتنع الص
  .الناس عن خدمام وهي مصدر رزقهم

ويف هذا الفرع نبحث أثر الشرط يف تغيري هذه األصول وتلك القواعد، فإذا قلنا إن تعدي األمني يوجب ضمانه، 
ون تعديه، فهل جيوز االتفاق بالشرط على خالف هذا احلكم، بأن يشترط مالك املال على األمني وأنه ال ضمان عليه د

الضمان يف كل حال، أي دون تعد وال تفريط، أو يشترط األمني على مالك املال عدم تضمينه وإن تعدى على املال 
  املؤمتن عله وفرط يف حفظه؟

ني عليه، بأن يدعي مالك املال أن هالك املال كان بتعدي األمني، وإذا قلنا أنه عند اختالف مالك املال مع األم
وينكر األمني ذلك ويدعي أن هالك املال مل يكن بتعديه، بل كان بسبب ال يد له فيه، كالقوة القاهرة وفعل الغري، فهل 

ن على املدعى عليه، أي من جيوز االتفاق بالشرط بني مالك املال واألمني عليه بعقد من عقود األمانة على أن البينة تكو
يكون منهما يف مركز املدعى عليه الذي يشهد له األصل، والعرف، والظاهر، والكثري الغالب، وأنه ال يلزم املدعي، أي 

  الذي تكون دعواه على خالف األصل أو العرف أو الظاهر، والكثري الغالب، إال اليمني؟

أحكاماً شرعية تفيد القطع بأدلة ال تنحصر، ويعرب عن ذلك بأن الظاهر أن مثل هذه الشروط باطلة، ألا تناقض 
هذه شروط تنايف مقتضى عقود األمانة وما رتبه الشرع عليها من حقوق والتزامات، والقول حبواز مثل هذه الشروط 

  .يفرغ أحكام الشريعة من مضموا، ليحل حملها اتفاقات املتعاقدين وشروطهم

لشريعة وأصول الفقه أن احلكم الشرعي يعد حتديد مناطه، أي علته وسببه، ثابت وال خالف عند علماء مقاصد ا
ال يتغري وال يتبدل، وإمنا جيوز االجتهاد يف حتقيق مناطه يف الوقائع والنوازل اليت ليس فيها نص حكم للشارع، وأنه قد 

 العمد العدوان فإن هذا احلكم ثابت ال خيتلف اتهدون يف حتقيق هذا املناط، فإذا أناط الشارع وجوب القصاص بالقتل
يتغري وال يتبدل، ولكن جيوز االجتهاد يف حتقيق هذا املناط، أي القتل العمد العدوان يف وقائع القتل اليت ليس فيها بعينها 

تبدل، وإذا ربط الشارع قبول الشهادة بالعدالة فإن هذا حكم ثابت ال يتغري وال ي. نص حكم للشارع، كالقتل بآلة معينة
فيقبل قاض شهادة شاهد لتحقق معىن العدالة فيه عنده ويراه قاض . وإمنا جيوز االجتهاد يف حتقيق وصف العدالة يف الشهود
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آخر غري عدل فريد شهادته، فتحقق أوعدم حتقق العدالة يف شخص معني مسألة واقع خيتلف فيه اتهدون أو القضاة، مع 
  . العدالة مناط قبول الشهادةاتفاقهم على احلكم ومناطه، وهو أن

ويف موضوع ضمان األمني هناك حكم شرعي، وهو وجوب الضمان، وهناك مناط، أي علة أو سبب هلذا احلكم، 
وهو التعدي أو التفريط، فاحلكم أي وجوب الضمان بعد حتديد مناطه، وهو التعدي أو التفريط، ال جيوز االتفاق بالشرط 

  .ه، ألن ذلك نسخ وال نسخ بعد اكتمال الترتيلعلى خالفه أو تغيريه أو تبديل

وكذلك إذا أوجب الشارع البينة على املدعي، فإن هذا حكم شرعي، هو وجوب البينة وقد أناطه الشارع وربطه 
باملدعي، أي يكون الشخص مدعياً خالف الظاهر فال جيوز االتفاق على ما يناقضه، ألن ما حكم اهللا به وقضى فهو 

حقه التغيري وال التبديل، ولكن باب االجتهاد يف حتقيق مناطه يف الواقائع اجلديدة باق ال ينقطع إىل يوم ثابت باق ال يل
  .tالقيامة، كما يقول الشاطيب 

وقد بذل اتهدون قصارى جهدهم يف حتديد معىن املدعي واملدعى عليه مث تركوا للقضاة واملفتني حتقيق ذلك 
ف بينهما، ولذلك فإنه جيوز لكل من مالك املال واألمني عليه االتفاق بالشرط على حتقيق املعىن يف املتداعيني عند اخلال

املناط مقدماً، أي االتفاق على تعريف املدعي واملدعى عليه يف عقد األمانة واالختيار من بني تعريفات الفقهاء لكل 
التفاقهما أو إقرار أحدمها بأنه يف مركز املدعي، ألنه منهما، كما أنه جيوز عند قيام اخلالف بني مالك املال واألمني عليه ا

يدعي خالف الظاهر وأنه يلزمه اإلثبات، أو يف مركز املدعى عليه الذي ال يطلب منه غري اليمني، ولكن ال جيوز هذا 
  .االتفاق بالشرط عند الدخول يف عقد األمانة وسوف نفصل القول يف ذلك

األربعة على أن شرط تضمني األمني دون تعد وال تفريط شرط باطل، وعلى ولقد تواترت عبارات فقهاء املذاهب 
أن إعفاء األمني من الضمان وإن تعدى على املال املؤمتن عليه وفرط يف حفظه شرط باطل، ألن هذا الشرط يناقض حكم 

 الشارع منه ورتبه الشارع يف عقود األمانة، وهو ما يطلق عليه أحياناً مقتضى العقد، أي حكمه األساس الذي قصده
  .عليه

 

ويشترط على الذي يف الرجل يدفع إىل رجل ماال قراضا ) املوطا ( وقال مالك يف هذا الباب من : قال ابن عبد الرب
 وما مضى من سنة ال جيوز لصاحب املال ان يشترط يف ماله غري ما وضع القراض عليه : قال؟دفع إليه املال الضمان

جل موضع الضمان وامنا يقتسمان أملسلمني فيه فان منا املال على شرط الضمان كان قد ازداد يف حقه من الربح من ا
خذه ضمانا الن شرط الضمان يف القراض أر على الذي أ وان تلف املال مل ،الربح على ما لو اعطاه اياه على غري ضمان

   .باطل

ن الربح بينهما على شرطهما وما أن الرباء يف املال من رب املال وأاض  قال ابو عمر السنة اتمع عليها يف القر
   .خالف السنة فمردود اليها

  )17 / 7 (-االستذكار ( .)ردوا اجلهاالت إىل السنة  ( t  قال عمر بن اخلطاب
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  :الشرح الكبري للدرديروجاء يف 
 لكنه مع اشتراط الضمان رط عليه الضمانولو شعمل فيه قراضا والربح لك فال ضمان عليه ا :فإن مساه بأن قال

  )523 / 3(يكون قراضا فاسدا 
 ذكره ،رواية تصري مضمونة عندنا يف والعارية إذا اشترط فيها الضمان على املستعري: "وجاء يف األشباه والنظائر
الوديعة  وأما :نابيع مث قال يف رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الي:جلوهرة ومل يقلاالزيلعي يف العارية وجزم به يف 
  51"والعني املؤجرة فال يضمنان حبال

 دون تعد وال تقصري، بناء على شرط ضمان األمنيوهناك روايات وأقوال وفتاوى يف بعض هذه املذاهب جتيز 
 ما جاء يف املصلحة الراجحة أو احلاجة العامة أو بناء على عرف حملي يف بلد الفقيه ومن هذه اآلراء والروايات واألقوال

  . ثنايا النصوص الفقهية اليت قررت أصل عدم جواز اشتراط الضمان على األمني وإليك بعض هذه النصوص والفتاوى

مضمونةٌ  الْعاِريةُ :ِمن الْمدونِة قَالَ ابن الْقَاِسِم) وضِمن الْمِغيب علَيِه إلَّا ِببينٍة ( جاء يف املدونة : ففى التاج واإلكليل
 فَِإنْ ادعى الْمستِعري أَنَّ ذَِلك هلَك أَو سِرق أَو تحرق أَو انكَسر فَهو ،ِفيما يغاب علَيِه ِمن ثَوٍب أَو غَيِرِه ِمن الْعروِض
هقَصا نا مِسريا يادفَس دا أَفْسِه ِفيملَيعو ،اِمنِإنْ كَا،ضِبِه  وبِر سيِبغ لَكه ةً أَنَّ ذَِلكنيب ِقيمإلَّا أَنْ ي كُلَّه هتِقيم ِمنا ضنَ كَِثري

نمضفَي نيفِْريطٌ بت أَو ِييعضت هكُونَ ِمنإلَّا أَنْ ي نمض52.فَلَا ي   

اِديدغوقيل إذا شرط الضمان على لكفالة من اهلداية واشتراط الضمان على املستعري باطل هذه يف ا: وقَال الْب
 ذكره الزيلعي وجزم به يف اجلوهرة ومل يقل يف رواية لكن نقل بعده فرع البزازية املستعري تصري مضمونة عندنا يف رواية

نه إن ضاع عن الينابيع مث قال أما الوديعة والعني املؤجرة فال يضمنان حبال ا هـ ولكن يف البزازية قال أعرين هذا على أ
فأنا ضامن له فأعاره وضاع مل يضمن من العادة املطردة من األشباه ويف املنتقى إذا قال لغريه أعرين ثوبك فأنا ضامن له 

   ا هـ53الودائع وغريهافال ضمان عليه وهذا الشرط باطل وكذا احلكم يف سائر األمانات حنو 

يعمل ال ) أجري مشترك، وأجري خاص، فاملشترك من (ني أي نوع) واألجراء على ضربني (:الغنيمي الغين عبدوقال 
كالصباغ (املعقود عليه، وذلك ) ال يستحق األجرة حىت يعمل(لواحد، أو لواحد من غري توقيب، ومن أحكامه أنه 

وإن شرط عليه الضمان؛ ألن شرط ) إن هلك مل يضمن شيئاً، عند أيب حنيفة: واملتاع أمانة يف يده(وحنومها ) والقصار
: )أبو يوسف وحممد (لضمان يف األمانة خمالف لقضية الشرع، فيكون باطال كما يف الذخرية نقال عن الطحاوي، وقاالا

يضمنه إال من شيء غالب كاحلريق الغالب والعدو املكابر، ونقل يف التصحيح اإلفتاء بقول اإلمام عن عامة املعتربات، 
   54ب املتون فكان هو املذهب، اهـواعتمده احملبويب والنسفي، وبه جزم أصحا: وقال

                                                             

 123 ص 1األشباه والنظائر ج  51
 79 ص 9التاج واإلكليل ملختصر خليل ج  52
 163 ص 1جممع الضمانات ج  53
  181ص 1ج اللباب يف شرح الكتاب  54
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إذا شرط رب املال الضمان على العامل فقال مالك ال جيوز القراض وهو فاسد وبه قال الشافعي : وقال ابن رشد
  .وقال أبو حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط باطل

شرط الفاسد يف البيع على  وأما أبو حنيفة فشبهه بال،وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر يف القراض ففسد
   .55رأيه أن البيع جائز والشرط باطل

   -درر احلكام شرح جملة األحكام ويف 

 الضمانُ مثَلًا لَو عِقدت الْعاِريةُ علَى شرِط أَنْ يكُونَ الْمستِعري ضاِمنا إذَا تِلف الْمالُ ولَو شِرطَلَا يلْزم الضمانُ 
سقِْصٍري الْملَا تو دعِعِري ِبلَا تتسِد الْمِفي ي ارعلَِفتقِْديِر التلَى تانٌ عمض ِعريتسالْم ملْزلَا يِط ورذَا الشِله كْمِه فَلَا حجلَى الْوع 

 .)الْبحر )82( اُنظُر شرح الْمادِة لَا تعد ولَا تقِْصٍريكَاشِتراِط الضماِن ِفي الرهِن ِفي حاِل التلَِف ِب وذَِلك .الْمذْكُوِر
الْعادةُ (عن ِذكِْرِه ما يتفَرع علَى قَاِعدِة ) أَشباِه ابِن نجيٍم( لَقَد جاَء ِفي :ِبشرِط الضماِناخِتلَاف الْفُقَهاِء ِفي ضماِن الْعاِريِة 

) والْجوهرِة, الزيلَِعي (ا عن ه نقْلًضمانُ الْعاِريةُ إذَا تِلفَت ِبلَا تعد يِصح الشرطُ الْمذْكُور علَى ِروايٍة) لَو اُشتِرطَ() محِكمةٌ
 وِبما أَنَّ الْمجلَّةَ هو أَنَّ الشرطَ الْمذْكُور لَا حكْم لَه) انْقَاِضي خ( كَما بينه الْحمِوي نقْلًا عن ولَِكن الصِحيح والْمفْتى ِبِه

  56.قَد ذَكَرت عدم الضماِن مطْلَقًا كَما مر آِنفًا وِبمقْتضى الْمادِة

ة، إال بالتعدي، حكى الوزير وغريه اتفاقهم على أن الوديعة أمانة حمضة، غري مضمون :حاشية الروض املربعويف 
   57.وما روي عن احلسن، محل على ضمان التفريط، وحكي إمجاعا، وأنه إذا أودعه على شرط الضمان ال يضمن بالشرط

ضمانه ال  ألن ما ال جيب فال يصح شرط الضمان فيه وإن شرطه مل يصح الشرطفأما غري ذلك : وقال ابن قدامة
 املسلمون على : وعن أمحد أنه سئل عن ذلك فقال. ضمانه بشرط نفيهيصريه الشرط مضمونا وما جيب ضمانه ال ينتفي

املسلمون على شروطهم  [ :شروطهم وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله صلى اهللا عليه و سلم
[58  

 صاحبهما تضمينه فإذا أرادالعارية والوديعة ال يضمن املستعري والوديع إال جلناية منه أو تفريط يف  :يقول الشوكاين
  59.ورضي لنفسه بذلك فمجرد هذا الرضا مسوغ للتضمني

وال يضمنون إال جلناية أو تفريط وإذا ضمنوا ضمنوا ألنه قد اختاروا ذلك ألنفسهم والتراضي هو املناط يف : وقوله
  60.حتليل أموال العباد

                                                             

 238 ص 2بداية اتهد ج  55
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 وإال فال اختاره أبو يضمن إن شرطه: )أي أمحد (وعنه:  واختيار ابن تيمية، ذكر املرداويرواية عن أمحدوهو 
  .61.حفص العكربي والشيخ تقي الدين رمحه اهللا وصاحب الفائق

عن نفسه الن الشرط ) نفيه(املستعري ) وإن شرط(ضمان ما يغاب عليه ) وهل (:وىف الشرح الكبري للشيخ الدردير
وف من وجهني العارية معروف وإسقاط يزيده مة والنه من إسقاط حق قبل وجوبه فال يعترب أو ال يضمن النه معر

أي ال غري املغيب عليه فال يضمنه ) ال غريه(يف النقل عن املتقدمني ) تردد(الضمان معروف آخر والن املؤمن عند شرطه 
عليه من املعري وإذا مل يضمن احليوان ضمن جلامه وسرجه وحنومها وإمنا جرى قول مرجح يف العمل ) ولو بشرط(املستعري 
  62. فيما يغاب عليه دون غريه الن الشرط يف االول من املعروف دون الثاينبالشرط

وأَما الصورةُ الثَّاِنيةُ وِهي ما إذَا شرطَ الْمِعري علَى : فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالكويف 
 نِه فَقَالَ ابلَيع ابغا لَا يانَ ممِعِري ضتساِتالْممقَدٍد ِفي الْمشِفي .راِع ونِمِني الصضاِب تِكت ِمن بهاِع أَشمِفي سو 

 فَِإنه قَالَ إنْ, سماِع أَصبغَ ِمن ِكتاِب الْعاِريِة قَولُ ماِلٍك وجِميِع أَصحاِبِه إنَّ الشرطَ باِطلٌ ِمن غَيِر تفِْصيٍل حاشا مطَرفًا 
أَو ما أَشبهه فَالشرطُ لَاِزم إنْ عِطبت ِفي الْأَمِر الَِّذي , أَو لُصوٍص , أَو نهٍر , كَانَ شرطَ علَيِه ِلأَمٍر خافَه ِمن طَِريٍق مخوٍف 

  )425 / 2(.خافَه واشترطَ الضمانَ ِمن أَجِلِه

ري ال تنهض دليالً يف مقابلة األصول الشرعية الكلية اليت مل تؤخذ من نص وهذه األقوال والروايات كلها يف نظ
واحد وال من دليل معني، بل أخذت من عدة نصوص ومجلة أدلة تفيد يف جمموعها القطع، فهي أصول عامة أو قواعد 

ت يعذب ببكاء أهله  حديث أيب هريرة يف أن امليtكلية أو مقاصد شرعية ال تعارضها جزئيات األدلة، فقد ردت عائشة 
"  وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى ،أَلَّا تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى: "عليه باألصل الكلي واملقصد الشرعي الثابت يف قوله تعاىل

إنه ال جيين عليك وال جتين "بنه وقول النيب لألعرايب الذي دخل عليه مع ا" لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت : "وقوله
، وهذا كله يعرب عن املسئولية الشخصية وأن املكلف ال يؤخذ بعمل غريه، وال ينفعه عمل غريه إذا كان مكلفاً ذا "عليه
  .العمل

  :وجيب التنبيه يف هذا اخلصوص إىل أمور ثالثة

 بالشرط دون تعد وال تفريط، ال تتحدث أن هذه اآلراء وتلك الفتاوى الشاذة جبواز تضمني األمني :األمر األول
عن نقل عبء اإلثبات من مالك املال إىل األمني عليه فقط، بل إن أثر هذا الشرط عندهم، هو وجوب احلكم بالضمان 
على األمني، دون أن يسمح له بإثبات أن املال املؤمتن عليه قد هلك حقيقة، وأن هالكه مل يكن بسبب من جانبه، وبعبارة 

ن هذا الشرط عندهم ليس قرينة بسيطة جيوز لألمني إثبات عكسها، كالشأن يف القرائن اليت تنقل عبء اإلثبات أخرى أ
إىل األمني، بل قرينة قاطعة على رضا األمني بالضمان ال تقبل إثبات العكس، ومن املعلوم من الدين بالضرورة أن إرادة 

 بد من موافقة حكم الشرع، فالعمل يصح ويترتب عليه أثره إذا مت املكلف وحدها ليست كافية يف احلل والتحرمي، بل ال
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بإرادة صحيحة ووافق الشرع، فعقد القرض مع اشتراط الفائدة يتم برضا عاقديه املقرض واملقترض، ومع ذلك حرم قطعاً 
  .كما تقدمفاإلرادة ال تغري وال تنسخ األحكام الشرعية الثابتة بعد حتديد مناطاا . ملخالفته حلكم الشرع

أننا نوافق على اتفاق مالك املال واألمني عليه بالشرط فيما يتعلق بتطبيق هذه األصول الشرعية  :األمر الثاين
وحتقيق مناطها يف األمناء، فيجوز النص يف العقد على أنه إذا وجدت ظروف وأوضاع ووقائع معينة فإا تعد ظاهراً ينقل 

مني عليه، أي االتفاق بالشرط على أا تعد مة تنقل عبء اإلثبات إىل األمني، كما عبء اإلثبات من مالك املال إىل األ
لو اتفق بالشرط على أن عبء اإلثبات فيما يغاب عليه مثالً يقع على عاتق األمني إذا ادعى هالك املال املؤمتن عليه بدون 

لواردة يف دراسة اجلدوى اليت قدمها، وعن أا تعد وال تفريط، أو على أن األمني مسئول عن صحة البيانات واألرقام ا
أعدت حسب األصول الفنية إلعداد دراسات اجلدوى، وأنه إذا ادعى خالف ما أظهرته هذه الدراسة فإن عليه هو أن 

    .يثبت السبب األجنيب أو القوة القاهرة اليت أدت إىل عدم حتقق نتائج دراسة اجلدوى وإال كان ضامناً
ضاً إذا اشترط رب املال على املضارب أن القيود احملاسبية للمضارب، ونتائج تقارير الرقابة والتدقيق ويدخل حتت ذلك أي

الشرعي واملايل تعد حجة عليه تضعه يف مركز املدعي إذا ادعى اهلالك واخلسران، وتنقل إليه عبء اإلثبات، فاالتفاق 
ك املال يف دعواه تعدي األمني أو تفريطه، وتكذب بالشرط هنا يعين أن هذه تكون قرائن وظواهر تشهد بصدق مال

    .األمني يف إنكاره، ودعواه أن اهلالك مل يكن بتعديه وتفريطه
هذا كله ليس خمالفة حلكم شرعي، وليس اجتهاداً يف مقابلة أصل ثابت، بل هو تطبيق هلذه األحكام وتلك األصول 

يف حتقيق املناط كما يقول الشاطيب اجتهاد دائم ومستمر وباق إىل وحتقيق ملناطها يف بعض النوازل والوقائع، واالجتهاد 
يوم القيامة ألن مضمونه تطبيق أحكام الشريعة وحتقيق مناطاا يف املكلفني وما حيدث هلم من نوازل وما جيد هلم من 

  .أحداث

مني عليه على أمت وجه أن أحكام عقود األمانات قد جاءت حمققة ومراعية ملصاحل مالك املال واأل: األمر الثالث
ولدى مالك املال يف املضاربة واملشاركة الوكالة يف االستثمار مثالً احلق يف حتديد األنشطة . وأكمله ال حتتاج إىل تعديل

اليت ميارسها املضارب والشريكة املدير والوكيل يف االستثمار وتلك اليت ال حق هلم يف ممارستها، كما أن له أن يضع من 
ى تصرفات األمني ما يراه حمققاً ملصلحة املشروع يف تقليل املخاطر وتعطيم الربح، وإذا كان مالك املال يرى أن القيود عل

تصرافات بعنها تثري شبهة تعدي األمني، واخلوف من تفريطه، فإن له أن ينظم هذه التصرفات على حنو مينع اخلوف ويزيل 
  :وذلك على النحو التايل.  األمني من هذه التصرفات باملرةالتهمة ويقلل بذلك من فرص اخليانة وله أن مينع

 

 أن شرط تضمني األمني دون تعد منه وال تقصري شرط صحيح يرتب الضمان على األمني 63اختار بعض الباحثني
 يكن بتعديه على املال أو تقصريه يف حفظه أو يف مجيع احلاالت مثل ضمان الغاصب، وال يسمح له بإثبات أن اهلالك مل

خطئه يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأنه وقد برر اختياره هذا بعدة شبه نذكرها تباعاً مث نرد على كل شبهة منها 
  :بإجياز
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 أن القول بعدم تضمني األمني يف غري حاالت التعدي والتفريط ال يدل عليه نص من كتاب أو  :الشبهة األوىل
سنة وال إمجاع، بل إن دليله هو استصحاب دليل الرباءة األصلية لألمني، وحيث كان مناط حل وحرمة األموال هو 

 فإن شرط التضمني يكون صحيحاً ألنه حيقق هذا 64"ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم : "التراضي لقوله تعاىل
ني حيكمه أصالن شرعيان، ومها، وإن مل يؤخذا من نص واحد ومل يدل ويرد على ذلك بأن ضمان األم  .التراضي

عليهما دليل معني، فقد دلت عليهما عدة نصوص ومجلة أدلة شرعية تفيد يف جمموعها القطع حىت صار كل منهما 
د ، وأما األصل الثاين فإنه عن"التعدي و مناط وجوب ضمان األمني"أما األصل األول فهو أن . مقصداً شرعياً

، وقد "البينة على املدعي واليمني على من أنكر"االختالف بني مالك املال واألمني عليه يف التعدي وعدمه تكون 
انعقد اإلمجاع على هذين األصلني أو احلكمني، وإن وقع اخلالف يف حتقيق مناطهما يف اجلزئيات والنوازل اليت ليس 

    .فيها بعينها نص حكم شرعي
 األموال وحرمتها هو الرضى وحده فمخالف ملا انعقد عليه اإلمجاع من وجوب موافقة وأما أن املناط يف حل

أي مردود على صاحبه، " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"الشريعة، أو عدم مناقضتها، لقوله عليه الصالة والسالم 
ن شرط الضمان يناقض هذين ذلك إرادة املكلف ال تستقل بالتشريع وال حتلل احلرام وال حترم احلالل، وقد ثبت أ

 .األصلني مناقضة تامة، فاألمني ال يضمن إال بالتعدي والشرط يناقض هذا ويوجب الضمان على األمني دون تعد

لو صح القول بأن شرط تضمني األمني من غري تعد وال تفريط يهدم أصالً قال املثريون هلذه الشبهة : الشبهة الثانية
 يف الكتاب أو السنة، ملا ساغ ألحد من الفقهاء أن حيكم بتضمني األمني للتهمة وللمصلحة شرعياً أو خيالف نصاً ثابتاً

العامة والعرف والعادة وأمور أخرى تعد قرائن تكذب دعوى األمني هالك املال دون تعد منه وال تفريط، وملا وقع خالف 
    .ضمانبني اتهدين يف بعض األيدي األمينة حيث عاملها البعض معاملة يد ال

ويرد على ذلك بأن هؤالء الفقهاء مل يضمنوا األمني بالتهمة وما ذكر معها مطلقاً أي يف مجيع احلاالت ومل يعاملوا يده 
معاملة يد الضمان، بل نقلوا ذه التهمة وما ذكر معها عبء اإلثبات إىل األمني، ألنه صار بالتهمة يف مركز املدعي، 

وهناك فرق كبري  يكذب دعواه هالك املال دون تعديه فكان مدعياً ولزمته البينة، ألن الظاهر مع وجود هذه التهمة
وبني نقل ، حبيث يكون ضمان األمني هلالك ما حتت يده يف مجيع األحوال، بني معاملة يد األمانة معاملة يد الضمان

س ما دلت عليه التهمة فيربأ من عبء اإلثبات بالتهمة من مالك املال إىل األمني عليه مع حق األمني يف أن يثبت عك
، خبالف الغاصب فإنه ال يسمح له بإثبات أن هالك املال املغصوب كان بسبب ال دخل له فيه كالقوة القاهرة الضمان

  .أوفعل الغري

بعض الفقهاء، كيد املرن واملستعري والصانع، فإن هذا التضمني كان تطبيقاً  أما األيدي األمينة اليت ضمنها
رعية أخرى غري التعدي كما تقدم، فاملرن يضمن هالك املال املرهون عند احلنفية بناًء على أن الرهن ألصول ش

استيفاء حكمي للدين، واملستعري يضمن عند القائلني بتضمينه من الفقهاء على أساس أن له وحده غنم املال املستعار، 
وأما تضمني الصناع عند القائلني به، فهو تطبيق . عليهألنه هو املستفيد منه فيجب أن يكون غرمه وضمانه وخماطره 
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صحيح لألصلني املشار إليهما، وهو أن التعدي هو مناط التضمني، وأنه عند االختالف بني مالك املال واألمني عليه 
 وهو الصانع فإنه يطبق األصل الشرعي يف اإلثبات، وهو أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، وقد وأوا
اجتهاداً منهم أن الصانع مدع، ألنه يدعي خالف الظاهر والكثري الغالب يف طائفة الصناع يف زمن ضعف فيه سلطان 

وقد قيل إن تضمينهم حيقق مصلحة عامة، وهي مصلحة . الدين على نفوسهم وفشت فيهم اخليانة وانتشر الكذب
هذه املصلحة ال تتحقق إذا أثبت الصانع أن غري أن . أرباب السلع يف مقابلة مصلحة خاصة هي مصلحة الصناع

    .هالك املتاع مل يكن بتعديه، بل كان بسبب ال يد له فيه كالقوة القاهرة وفعل الغري فيربأ من الضمان
أما بقية الفقهاء فإم يعاملون هذه األيدي معاملة األيدي األمينة ويطبقون عليها حكمها فيقررون أن التعدي 

لضمان، وأنه جيب عند االختالف بني مالك املال واألمني عليه الرجوع إىل تطبيق قاعدة اإلثبات والتفريط هو مناط ا
 .الشرعية وهي وأن على املدعي إقامة البينة، وأنه ليس على املدعى عليه املنكر إال حلف اليمني

فريط تطبيق صحيح لقاعدة يرى املتمسكون ذه الشبهة إن تضمني األمناء بالشرط دون تعد وال ت: الشبهة الثالثة
أن األصل يف الشروط املقترنة بالعقد الصحة وقد قال به احملققون من العلماء، إال ما أبطله الشرع، ومل يثبت يف الشرع 

  .بطالن ذلك الشرط

وقد تقدم الرد على ذلك بأن الشرع أبطل كل شرط يناقض أحكامه الثابتة، وقد ثبت أن التعدي هو مناط 
عين أنه ال ضمان دون تعد إال أن يكون للضمان سبب آخر، كقاعدة االستيفاء احلكمي أو قاعدة الغرم الضمان، مما ي

بالغنم، أو املصلحة العامة، فيصري الشرط مناقضاً حلكم الشرع، إذ الشارع حيكم أن مناط الضمان هو التعدي، وأن 
. ني دون وجود مناط الضمان وسببه وعلتهاحلكم ال يوجد بدون مناطه وعلته، واملشترط يقول بوجوب ضمان األم

ألن قصد املكلف يف العمل . فوجد التناقض بني حكم الشارع وشرط العاقد فصح حكم الشارع وبطل شرط العاقد
جيب أن يوافق قصد الشارع يف تشريع ذلك العمل، فإذا ناقض قصد املكلف قصد الشارع بطل قصد املكلف وصح 

   .قصد الشارع

رع عندما يقصد ترتيب الضمان على التعدي، فإن هذا القصد يكون هو مقتضى عقد األمانة والواقع أن الشا
وأثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه، فكل قصد يظهر للمكلف بالشرط على خالف ذلك يكون مناقضة لقصد 

  .الشارع، ومنافياً ملقتضى العقد

 وما جيب ضمانه ال ينتفي ضمانه بشرط ،موناألن ما ال جيب ضمانه ال يصريه الشرط مض( :قال ابن قدامة
  65).نفيه

 66.شرط الضمان يف األمانة خمالف لقضية الشرع، فيكون باطال: وقال الغنيمي

                                                             

 128 ص 6ج املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  65
 181 ص 1ج يف شرح الكتاب  اللباب 66



52 

 
 

 استعار من صلى اهللا عليه وسلماستدل القائل جبواز شرط الضمان على األمني بأن الرسول : الشبهة الرابعة
 بل عارية مضمونة، وقد ،أغصباً يا حممد؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم: ن له صفواصفوان بن أمية يوم حنني دروعاً فقال

  .أخذوا من هذا احلديث جواز شرط الضمان على األمني عموماً

ويرد على ذلك القول بأن هذا احلديث يدل عند هؤالء الفقهاء على جواز شرط ضمان العارية، على أساس 
عود إىل املستعري وحده، فكان الغنم له وحده، فوجب أن يكون الغرم قاعدة أخرى غري التعدي، فاملصلحة يف العارية ت

  .واملخاطر واهلالك عليه

وقد خالف يف ذلك غريهم وعاملوا العارية معاملة بقية عقود األمانة وطبقوا عليها حكمها لوجود أدلة تعارض 
 .هذا احلديث

 تضمني األمناء بالعرف، رغماً عنهم كان يقول ايزون لشرط الضمان على األمني إذا جاز: الشبهة اخلامسة
تضمينهم بالشرط أوىل باجلواز، ألن الرضا بالتضمني من غري تعد وال تفريط حاصل منهم بالشرط، أما العرف فقد كان 

  . جمرد قرينة على الرضا

 نقل ويرد على ذلك بعدم التسليم بأن العرف حيول يد األمانة إىل يد ضمان فإن معىن التضمني بالعرف هو
عبء اإلثبات فقط، حبيث يكون األمني يف مركز املدعي الذي يلزمه إقامة الدليل على عدم التعدي، فالعرف قرينة 
على كذب دعوى األمني أن اهلالك كان بدون تعديه، ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس فيربأ األمني من 

صود به ليس نقل عبء اإلثبات فقط، بل معاملة يد األمانة الضمان، خبالف ما حنن فيه من التضمني بالشرط فإن املق
معاملة يد الضمان، أي أن األمني بالشرط يضمن اهلالك والتلف يف مجيع احلاالت حىت لو متكن من إثبات أن اهلالك مل 

 جيوز ولقد تقدم أن الرضا الصريح من خالل شرط الضمان على األمني ال. يكن بتعديه، بل كان بسبب ال يد له فيه
ويبطل الشرط والعقد ألنه شرط ينايف مقتضى عقد األمانة، أو يبطل الشرط دون العقد على اخلالف املتقدم، وغاية 

 والرضا ال يكفي إذا خالف حكم الشرع. ما يدل عليه العرف هو رضا األمني بالضمان عندما يدخل يف عقد األمانة

 عند املالكية اشتراط الضمان على األمني بعد عقد األمانة، قال صاحب هذا الرأي أنه إذا جاز: الشبهة السادسة
  .فإنه جيوز اشتراطه يف العقد إذ ال فرق، الن األمني يف احلالني يتربع بالضمان والتربع بالضمان جائز عنده

والرد على ذلك أن هذا قياس مع الفارق فشرط الضمان يف العقد نفسه جيعل األمني ملتزماً بالضمان، أما إذا 
دخل يف عقد األمانة دون هذا الشرط، فإنه ال يكون ملزماً بالتربع، فله أن يتربع بعد ذلك وله أن يرفض التربع، 
ومن جهة أخرى فإننا ال نوافق على جواز التربع بالضمان بعد الدخول يف عقد األمانة، ونراه باطالً كذلك فبطل 

خالفهم يف ذلك مجهور الفقهاء وسووا بني شرط الضمان يف القياس عليه، مث إن هذا رأي انفرد به بعض املالكية و
 .العقد وشرطه بعد العقد
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قال ايز لشرط الضمان على األمني إذا جاز تضمني األمني بالتهمة، فإنه جيوز تضمينه بالشرط، : الشبهة السابعة
يه، وهذا موجود يف معظم حاالت ذلك أن التهمة تفيد رجحان الظن بتعدي األمني وأنه كاذب يف دعواه اهلالك دون تعد

    .اشتراط الضمان

يده إىل يد ضمان، كما يرى القائل جبواز  وال حتول والرد على ذلك أن التهمة تنقل عبء اإلثبات إىل األمني
شرط الضمان على األمني، بإلضافة إىل وجود الفارق، وهو أن القول جبواز شرط التضمني ال مينع أرباب األموال من 

 .الشرط يف مجيع عقود األمانة حىت بالنسبة لغري املتهمني، بل إنه لن يكون له جدوى إىل يف حالة غري املتهموضع هذا 

قال من جييز شرط الضمان على األمني إن الذين ضمنوا الصناع دون تعد وال تقصري مع أم من :الشبهة الثامنة
ة هي حفظ األموال وسد ذريعة تضييع هذه األموال، طبقة األمناء احتجوا لذلك بأن هذا التضمني حيقق مصلحة عام

فكانت هذه املصلحة هي مناط الضمان وليس التعدي أو التفريط، وهذا يعين يف نظر هذا الباحث أن تضمني األمناء قد 
   .يكون للتعدي وقد يكون حلماية املصلحة ودفع املفسدة

ألمني دون تعديه ودون رضاه، فإن شرط الضمان برضا مث بىن على ذلك أنه إذا كانت املصلحة وحدها توجب تضمني ا
  .األمني أوىل بوجوب التضمني

  :ويرد على ذلك

بأن الذين قالوا بتضمني الصناع من غري تعد وال تفريط بنوا هذا على أصلني شرعيني كما سبق، أوهلما : أوالً
صانع تطبق قاعدة اإلثبات الشرعية وهي أن التعدي مناط الضمان، وثاينهما أنه عند االختالف بني صاحب املتاع وال

تقضي بأن تكون البينة على املدعي واليمني على املنكر، وقد رأوا أن الصانع مدع تلزمه البينة ألن دعواه جاءت يف 
نظرهم على خالف الظاهر والكثري الغالب من أحوال طبقة الصناع عندما فشا فيهم الكذب وانتشرت بينهم اخليانة 

 هي يف اعتبارهم مدعني، ألن يف هذا حفظاً ألموال الناس فكان تضمينهم تطبيق هلذين األصلني فكانت املصلحة
  .وحتقيق ملناطهما يف الصناع وليس ملصلحة جمردة

إن املقصودبتضمني الصناع هو نقل عبء اإلثبات إليهم باعتبارهم مدعني، وهلم حق إثبات أن اهلالك : ثانياً
ه فيربءون من الضمان، وأما الضمان بالشرط فإنه يقتضي تضمني األمني دون تعد وال كان لسبب أجنيب ال يد هلم في

تقصري يف مجيع احلاالت حىت إذا أثبت أن هالك ما حتت يده مل يكن بتعديه، أي حتويل يد األمانة إىل يد ضمان، 
م مصدقون وأن القول فاحلمل أو القياس قياس مع الفارق، ذلك أن الذين ضمنوا الصناع من الفقهاء قصدوا أ

 .قوهلم يف دعوى اهلالك دون تعديهم حىت يقيموا الدليل على العكس

قال القائلون جبواز شرط الضمان على األمني أن الذين منعوا تضمني األمناء بالشرط جلأوا إىل :الشبهة التاسعة
    .احليل لتضمينهم ملا رأوا أن تضمينهم يعد أمراً ضرورياً حلماية األموال

د على ذلك بأن هذه احليل، إن كانت حمرمة فهي ال جتوز وال تربر التضمني بالشرط، وإن كانت جائزة كانت وير
  .بديالً مشروعاً لشرط الضمان غري املشروع
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  :وخنتم هذا الفصل بقول سديد للشوكاين

كم بالضمان على من األصل املعلوم بالشرع عصمة أموال العباد وأا ال حتل إال بوجه أوضح من مشس النهار فاحل
مل حيكم عليه الشرع وهو من أكل أموال الناس بالباطل ومن األمر باملنكر ومن عكس ما جاءت به كليات الشريعة 

  . 67وجزئياا
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وهو عقد يتم بني من يقدم رأس مال ،  الشرعية يدخل يف عقود األمانة باتفاق الفقهاء املضاربة أو املقارضةعقد
مشروع معني أو نشاط خاص، ويسمى رب املال، ومن يقوم على استثماره، ويسمى املضارب، على أن يشتركا يف الربح 

ة لكل منهما، ومن ذلك يظهر أن املصلحة يف عقد املضاربة مشتركة بني املضارب ورب املال، ألن بنسبة شائعة معلوم
كالً منهما يستحق حصة معلومة من الربح ويساهم كل منهما يف حتمل خماطر االستثمار، رب املال خياطر برأس مال 

  .املضاربة واملضارب خياطر جبهده وعمله وخربته

ال وعميله هو املضارب فقد جرى العمل على أن يقوم املضارب، فرداً أو شركة بإعداد وإذا كان البنك هو رب امل
 يعرض هذا املشروع على بنك أو مؤسسة مالية لتمويله بعقد  اقتصادية لنشاط معني، أو مشروع خاص، مثدراسة جدوى

  .مضاربة

ك لفراد لتمويل هذا النشاط، أو ذإجيابا عاما للجمهور، أو لبعض املؤسسات املالية أو األاملضارب يوجه وقد 
تعرف باملشروع أو صكوك نشرة إصدار شكل يأخذ هذا اإلجياب واملشروع باعتبارهم رب املال يف عقد املضاربة، 

رباح وغري هذه األ، وحصة أصحاب رأس املال يف ، وأرباحه املتوقعةرأس املال املطلوب، وطريقة إدارتهحتدد  و،النشاط
 النشرة إىل أن دراسة اجلدوى قد أعدت وفق ا العقد أو تلكشري هذيالزمة لصحة عقد املضاربة، وذلك من البيانات ال

  . صحيحةدراسة سوقيةية املرعية، واعتمدت على فناألصول ال

يقسم رأس املال املطلوب للمشروع إىل حصص أو وحدات نقدية، وتطرح ويف حالة إصدار صكوك املضاربة 
وحدة من هذه الوحدات املالية، وكل من يسهم يف رأمسال املضاربة مببلغ من  منها كل صكثل ميشهادات أو صكوك 

املشروع موجودات يف يف رأس املال مث  ميثل حصة شائعة  الصكالنقود حيتفظ بصك أو أكثر من هذه الصكوك باعتبار
 املشروع، فهو دليل احلق فامللكية ال تنصب على الصك نفسه بل على ما ميثله الصك من حصة مالية يف. بعد إنشائه

  .ووثيقة إثباته، يقوم تسليمه مقام قبض احلصة الشائعة يف املشروع عند التصرف فيها

والشروط الالزمة الشرعية تتضمن أركان عقد املضاربة اليت حتتوي صكوك املضاربة خالصة لنشرة اإلصدار قد و
ه الوثائق كلها تكون عناصر اإلجياب الالزم لعقد لصحته، وحتيل يف التفصيل لنشرة اإلصدار ودراسة اجلدوى، وهذ

  .املضاربة، ويفترض فيمن يكتتب يف متويل هذا املشروع بشراء هذه الصكوك أنه اطلع على هذا اإلجياب وأنه رضي به

وتبقى مسؤولية املضارب قائمة عن صحة ما ورد يف نشرة اإلصدار وصكوك املضاربة من بيانات، وعن سالمة 
 اليت أعدت للمشروع، حبيث يلزمه الضمان إذا تبني عدم صحة البيانات املقدمة أو عدم االلتزام باألسس دراسة اجلدوى

 أو عدم حتقق النتائج واألرقام اليت تضمنتها، ما مل يثبت أن عدم حتقيق أرقام ونتائج هذه الدراسة ية يف دراسة اجلدوىفنال
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وقد يعهد املضارب إىل غريه بإعداد . ا أو توقيها أو تاليف آثارهاكان ألسباب ال يد له فيها وال قدرة له على توقعه
 .معني، ولكن هذا ال يعفيه من الضمانأجر الدراسة املطلوبة وإدارة عملية اإلصدار حلسابه يف مقابل 

وواضح يف هذا التطبيق اجلديد لعقد املضاربة أن أطراف عقد املضاربة ال جيتمعون يف مكان واحد أو يف جملس 
د واحد، حبيث ميارسون املساومة يف شروط عقد املضاربة ونوع النشاط وطبيعة املشروع وسلطات املضارب، وحصته عق

 على الرغم من أم شركاء يف املشروع أو  عقد املضاربة، بل وقد ال يعرف بعضهم بعضاهمن الربح وغري ذلك مما يتضمن
ة باعتبارهم أرباب املال قد يتغريون من وقت آلخر نتيجة تداول ، كما أن محلة صكوك املضاربالنشاط حمل عقد املضاربة

 وميكن تشبيه عقد املضاربة يف صورته احلديثة اليت تقوم على صدور اإلجياب .هذه الصكوك يف سوق األوراق املالية
عان يف القانون عقود اإلذببشروطه وحدوده من املضارب، حبيث ال يتاح ألرباب املال فرصة مناقشة بنود العقد وشروطه، 

؛ إذ إن رب املال يف هذه الصورة ال ميلك إال القبول أو الرفض، وهو إن قبل فإمنا يقبل بناء على معلومات وبيانات ال 
يتيسر له التحقق من صحتها يف الكثري الغالب من احلاالت، ولذلك قلنا إن املضارب مسؤول عن صحة هذه البيانات 

  . اجلدوى وعن حتقق نتائج هذه الدراسة اليت تضمنتها دراسةواملعلومات

 املشروع مديروحصيلة صكوك املضاربة بعد بيعها متثل رأس مال املضاربة، وهو مملوك حلملة هذه الصكوك، ويد 
عليها يد أمانة، وعند بدء التشغيل وحتويل النقود إىل سلع ومعدات ومبان تنتقل ملكية محلة الصكوك إىل ) املضارب ( 

  .عدات باعتبارها مكونات املشروعهذه السلع وامل

 

يتلقى رأس مال املضاربة ويضع يده عليه ويعمل فيه بإذن رب املال، فيده على رأس مال املضاربة املضارب 
ت وموجوداا إذن يد أمانة ال يضمن إال بالتعدي على هذه املوجودات أو التفريط يف حفظها أو اخلطأ يف اختاذ القرارا

االستثمارية بشأا، فمناط ضمانه وفقاً للقاعدة العامة يف ضمان األمناء هو التعدي أو التفريط، وعند االختالف مع رب 
أي ، املال يف واقعة التعدي أو التفريط يطبق األصل الشرعي يف اإلثبات وهو أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر

، ولكنه يديره حلساب مالكيه، وهو يديره وفق مباله فيه شاركك املشروع إال بقدر ما يال ميلاملضارب وعلى املدعى عليه، 
ودراسة اجلدوى، اليت على ونشرة اإلصدار  عقد املضاربةأحكام املضاربة الشرعية، وعلى أساس الشروط اليت تضمنها 

  .مث الدخول يف املضاربة أو االكتتاب يف صكوكهاأساسها 

يف واملضارب  وقد يكون شركة، وقد يكون مؤسسة مالية كالبنوك وشركات االستثمار، واملضارب قد يكون فردا
صاحب قرار االستثمار ال يشاركه فيه أرباب املال، وال يقيده يف إصداره إال أحكام املضاربة هو األحوال هذه مجيع 

املضاربة وحكمها األساسي الذي ، وهذا هو مقتضى عقد  ونشرة اإلصدارالشرعية والشروط اليت تضمنتها دراسة اجلدوى
 وال جيوز االتفاق على عكسه وكيل االستثمار من جهة، وبينه وبني الشريك املدير من جهة أخرى،يفرق بني املضارب و

 .بأن يقيد املضارب يف اختاذ القرار االستثماري باستشارة رب املال، أو العمل بتوجيهاته يف هذا القرار

ماية رب املال بصورة مجعت بني املصاحل املتعارضة، فاملضارب أوال يلتزم يف إدارة وقد تكفلت قواعد الشريعة حب
اإلضرار مبصاحل رب اليت تؤدي إىل  :بأحكام الشريعة اليت متنعه من كل صور التعديالذي يستثمر فيه رأس املال املشروع 
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تفاق الفقهاء، كما أنه مكلف يف إدارته إذا ارتكب فعال من أفعال التعدي باعن تعويض رب املال املال، وهو مسؤول 
، وحتري احليطة واحلذر  ملن يستثمر أموال غريهباتباع السلوك العاديبشأنه للمشروع ويف إصدار القرارات االستثمارية 
اذ  يف هذه اإلدارة أو يف اخت،بدون قصدولو أخطأ أو قصر فرط أو وهو إن . املتوقع من أمثاله من أهل اخلربة يف هذا اال

 ،خسارة تلحق املشروعهالك أو  أي ضامنا لكل ،قرار استثماري معني ترتب عليه حلوق الضرر باملشروع كان مسؤوالً
 ومل يشاركين . بني التعدي والتقصريال فرق يف ذلك، ولو مل يكن قاصدا لوقوع هذا الضرر، ى رب املالأو ربح يفوت عل

املتوقع الذي أظهرته دراسة اجلدوى يف حاالت تعدي املضارب أو تفريطه، كثري من الباحثني يف ضمان الربح املتحقق أو 
  .وسوف أذكر حجين يف ضمان هذا الربح وأذكر نصوص املالكية يف هذا اخلصوص

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن للمضاربة أحكاما شرعية فصلتها كتب الفقه، وهي قيود والتزامات فرضها 
وتصرفاته وإدارته للمشروع، فهناك نشاط ال ميلك املضارب الدخول فيه، وعقود ال الشارع على املضارب يف عقوده 

  .، وهي يف جمموعها محاية كافية لرب املال دون إذن رب املاليستطيع إبرامها، وتصرفات ال حيل له القيام ا

جبات على ولكن الشريعة اإلسالمية مل تكتف بذلك، بل أجازت لرب املال أن يضع قيودا، وأن يفرض وا
توجيهات ملزمة للمضارب، أو نشرة إصدارها املضارب يف عمله، وأن مينعه من أنشطة معينة، وأن يضمن عقد املضاربة 

الشروط والتوجيهات إىل احلد الذي يضيق على املضارب ويكبله تلك كل ذلك بشرط واحد هو أال تصل هذه القيود و
  .االستفادة منه كخبري استثماريف اختيار القرار االستثماري املناسب، ومينع 

هذه البنوك باعتبارها رب مال ال تويل هذا األمر بعض ومن املالحظ يف عقود املضاربة يف البنوك اإلسالمية أن 
، فبعض هذه البنوك ليس لديها خرباء  وصرفها عن متويل املشروعات ذه الصيغةالعناية الالزمة، مما سبب هلا أضرارا بالغة

املشروعات املطلوب متويلها، كما أنه ليس لديها خرباء يف صياغة وتقومي جدوى املستوى املطلوب لدراسة استثمار على 
تقلل هذه يف كل نشاط أو مشروع على حدة، حبيث تتضمن هذه العقود الشروط اليت وحتليل خماطرها عقود املضاربة 

 .توجه املضارب وحتمي مصاحل البنكاملخاطر 

 يف حاالت التعدي على موجودات املضاربة أو  يف أن املضارب يضمن رأس مال املضاربةوال خالف بني الفقهاء
أو  املتحقق فعالًالربح التفريط يف حفظها أو اخلطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأا، واخلالف إمنا هو يف ضمان 

ملضاربة، اليت فصلتها الشريعة، بأن أيت على حكم من أحكام عقد ايضمن إذا خرج  ضاربفاملاملتوقع يف دراسة اجلدوى 
موجودات  أو اتفاقا ال جييزه الشرع، أو وقع منه تعد، بأن صدر عنه فعل ترتب عليه هالك املال اًتصرفا أو أبرم عقد

، أو سلك يف إدارته للمشروع سلوكا يتسم بالتقصري  متحققأو تلفه أو نتجت عنه خسارة أو ضاع بسببه ربحاملضاربة، 
باخلطأ الذي ال يتوقع من خرباء االستثمار أمثاله، نتيجة إمهال وعدم اكتراث، ولو مل يقصد أو يتوقع ترتب ويوصف 

 وأ تضمنته دراسة اجلدوى والضرر عليه، أو خالف يف إدارته للمشروع شرطا أو قيدا أو توجيها تضمنه عقد املضاربة، أ
  .هانشرة إصدار صكوك

أن املضارب باملخالفة يصري ضامناً لرأس املال، أي غاصباً، والغاصب يضمن منافع ودليلنا على ضمان الربح املتوقع 
املغصوب، فمن غصب أرضاً ضمن أجرا ولو مل يزرعها، ومن عصب داراً غرم أجرا ولو مل يسكنها ومن غصب دابة 
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م ربح مثله ولو مل يثمر هذا غرمه أجرا ولو مل يركبها، فكذلك من يغصب رأس مال أعد للتجارة واالستثمار فإنه يغر
املال على اعتبار أن املال املخصص لالستثمار يعامل معاملة األصول، كاألراضي والدور والدواب وقد وجدت هذا القول 

  .يف بعض حواشي كتب املتأخرين من احلنابلة

 أخذ مال الغري لتنميته أما الربح املتحقق فهو مضمون على املضارب املتعدي عند املالكية الذين يقررون أن كل من
  .حبصة من رحبه فيتعدى عليه فإنه يضمن مع اخلسارة، حصة رب املال يف الربح املتفق عليه وال يستقل هو بالربح إن وجد

، يعين أن والربح هلما ككل آخذ ماٍل للتنمية فتعدى...  إن خالف-املضارب–وضمن "جاء يف مواهب اجلليل 
 ويقال كما أنه يضمن اخلسارة فليستبد فال خيتص بالربحمن للمال إن تلف أو خسر  إنه ضا:العامل إذا تعدى وقلنا

، قال يف التوضيح، ألنه يتهم أن يكون قصد االستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده، الربح هلما على ما شرطابالربح، بل 
ربح، وهلذا قلنا إن كل من أخذ ماالً لتنميته وألنه لو قلنا الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حامالً له على التعدي ليستقل بال

وأما املقارض فالربح هلما ، فالغرم عليه والربح لرب املالفتعدى فيه كالوكيل ) دون أن يكون له حصة شائعة يف رحبه(
ه وذهب البعض إىل أن العامل جيب ل. ، وكل من أخذ ماالً على األمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كاملودععلى ما شرطا

الربح كله يف مسائل الضمان بسبب املخالفة، ألا توجب انتقال مال القراض إىل ذمته، وذلك موجب لكونه مالكاً 
   )456 و 455 / 7("للربح

 إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانري فربح فيها فثالثة أقوال قال مالك وابن :قال: ويف الذخرية للقرايف
 إن جتر فيها :رأس املال لتقرر الضمان عليه بالتصرف استنفقها أو جتر فيها وعن ابن حبيب ال شيء لك إال :القاسم

 لك ما :وعن ابن سحنونموسراً فله الربح لقبول ذمته للضمان أو معسراً فلك لعدم قبوهلا يف الويل يتجر يف مال يتيمه 
 إن كنت ال تتجر فيها لو كانت يف :بعة أقسام وأستحسن أن تقسم املسألة أر:كنت تتجر فيها أن لو كانت يف يديك قال

يديدك ومل يتجر فيها الغاصب بل قضاها يف دين أو أنفقها فراس املال لعدم تعيني تضييع ربح عليك وإن كنت تتجر فيها 
 تلك  فلك ما كنت ترحبه يف تلك املدة ألنه حرمك إياه كما إذا أغلق الدار إال أن يعلم أن التجارة يف:ومل يتجر الغاصب

املدة كانت غري مرحبة وإن كنت ال تتجر فيها وجتر فيها الغاصب وهو موسر بغريها ومل يعامل ألجلها فالربح له لتقررها 
يف ذمته بالتصرف وإن كان فقرياً عومل ألجلها فالربح لك لقوة شبهة حتصيل ملك للربح كالولد يف احليوان وإن كنت 

 )317 / 8 (-الذخرية ( .مما ربح أو ما كنت ترحبه فعليه األكثر - وهو فقري -تتجر فيها 

وقد خالف احلنفية يف ذلك وقالوا بأن املضارب إذا تعدى فإنه يضمن اخلسارة ولكنه ال يضمن حصة رب املال يف 
 وال أظن أحداً خيالفهم يف الربح املتحقق، ذلك أن املضارب يضمن موجودات املضاربة بقيمتها وفيها األرباح ،الربح
  .راكمةاملت

أن خيتاروا من بينهم جملسا ملراقبة املشروع ومتابعة إدارته والتأكد من التزام املضاربة وميكن حلملة صكوك 
  املضاربة، واختاذ اإلجراءت املناسبة حلماية حقوق محلة صكوك املضاربة عقداملضارب ألحكام الشريعة وشروط

، ومهمته هي التأكد من تنفيذ همحقوقويدافع عن  وينوب عنهم ، فهذا الس ميثل أرباب املالباعتبارهم أرباب مال
، إذ إن ذلك ينايف اختاذ القرارات االستثمارية بشأنه وليس إدارة املشروع أو املشاركة يف  املضاربةعقدط  لشروبرملضاا
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و هيئة معينة تقوم ذه كما سبق بيانه، كما أن حلملة صكوك املضاربة أن يعهدوا ذه املهمة جلهة أاملضاربة مقتضى عقد 
ت االستشارية، وذلك كله زيادة على قيام أجهزة الدولة بالرقابة على شركااملهمة يف مقابل أجر كمكاتب احملاسبة، وال

ونزاهة القائمني عليه، وجدواه االقتصادية، وسالمة إجراءات االكتتاب فيه، وحسن حمل عقد املضاربةجدية املشروع 
  .اجلمهور، وحفاظا على املصاحل االقتصادية للمجتمعإدارته، محاية ملصاحل 

 من جانب -، وهي إثبات التعدي أو التقصري أو خمالفة شروط املضاربة وهناك قضية هامة ينبغي اإلشارة إليها
 ملال  أو اخلسران وقد سلك فيها املالكية مسلكا خاصا حيمي مصاحل أرباب املال، فدعوى اهلالك أو التلف-املضارب 

، وحيكم بضمانه ملا ادعى هالكه أو  وتضعه يف مركز املدعياربة ال تقبل من املضارب إذا كانت هناك قرائن تكذااملض
 أحدمها :أما يف دعوى اخلسارة فإم يتشددون مع املضارب محاية لرب املال ؛ فدعواه اخلسارة ال تقبل إال بشرطني. تلفه

 وتضعه يف مركز أال توجد قرائن تكذب هذه الدعوى: ثانيهما، وله فيه بسبب ال يد أن حيلف اليمني على أنه قد خسر
 وقد بينا هذه القرائن اليت تكذب دعوى األمني .، وهذااملدعي الذي تلزمه البينة على هذه اخلسارة بسبب ال يد له فيه

 .ناهلالك أو اخلسارة وتضعه يف مركز املدعي، ويلزم هو بإقامة الدليل على عدم تعديه وإال ضم

، تتضمن الربح املتوقع واليت اليت بنيت عليها دراسة السوقيةوال شك أن دراسة اجلدوى املقدمة من املضارب، وال
، وهنا حيكم ، وتضع املضارب يف مركز املدعي دعوى اخلسارة اردة عن الدليلكذبمن املشروع، تعد قرينة قوية على 

يقدم هو الدليل على اخلسارة اليت يدعيها، ويثبت أن ما ورد يف الدراسة عليه بضمان الربح املعلن يف دراسة اجلدوى حىت 
وقد مثل املالكية للقرينة . مل يتحقق لسبب ال يد له فيه، ولظروف طارئة مل يكن من املمكن توقعها أو قياس نتائجها

  .)دم اخلسارة بأن سأل رب املال جتار بلد تلك السلع هل خسرت يف زمان كذا أوال، فأجابوا بع ( :بقوهلم

والقول للعامل يف دعوى تلفه كله أو بعضه، ألن ربه رضيه أمينا، وإن مل يكن " :جاء يف الشرح الكبري للدردير
إال ، ويف دعوى خسره بيمني ولو غري متهم على املشهور وهذا إذا مل تقم قرينة على كذبه وإال ضمنأمينا يف الواقع، 
  . )536 :3الشرح الكبري للدردير ( ا دعوى اام  أل،فيغرم مبجرد نكوله. لقرينة تكذبه

، وتلك هي أسباب ضمانه هلالك مشروع أو نشاط املضاربةهذه هي حدود مسؤولية املضارب القائم على إدارة 
، ألنه ويف خارج هذه احلدود ال حيكم على املضارب بالضمان باتفاق الفقهاء. أو خسارتهأو موجوداته رأمسال املشروع 

، وهذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة، فاملضارب قد دخل يف يف مركز املدعى عليه الذي ال يلزمه إال اليمنييكون 
شركة مع رب املال، وكانت حصته يف هذه الشركة عمله وعلمه وخربته، وكانت حصة رب املال هي رأمساله، وقد 

ل حصة يف إنتاج هذا الربح، أي العمل ورأس املال على اتفقا على توزيع الربح الناتج عن املضاربة على أساس مسامهة ك
 مث قررت الشريعة أن كال من املضارب ورب املال مسؤول يف حدود حصته ،حنو استقال بتقديره دون قيود من الشارع

دون زيادة، فرب املال يسأل يف حدود حصته، فال خيسر أزيد من رأمساله، واملضارب يسأل يف حدود حصته، فال خيسر 
فإذا حدث هالك أو خسارة ال يد للمضارب فيها فليس من العدل أن يتحمل وحده تبعة هذا اهلالك، . ال جهده وخربتهإ

أما إذا تعدى أو فرط أو خالف حكما من أحكام العقد أو شرطا من شروطه فإنه يسأل عن ذلك، . أو تلك اخلسارة
، باعتبار ذلك جزاء عمله غري املشروع الذي أدى إىل سابق املتحقق أو املتوقع على النحو الويضمن رأس املال والربح

اليت تشهد لرب املال وتكذب دعوى األمني عليه عدم التعدي القرائن يعتربون وقد رأينا أن املالكية . اهلالك أو اخلسارة
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ما .ام هذه القرائن األمني، عند قي وحيكمون بتضمنيويعدوا ظاهراً يؤيد دعوى مالك املال ويضعه يف مركز املدعى عليه
  .مل يدفعها األمني بإثبات القوة القاهرة أو السبب األجنيب كما تقدم

 

  :ما ذكرناه يف عقد املضاربة ويف صكوكها يقال مثله يف عقد الوكالة يف االستثمار وصكوكها إال يف األمور التالية

جرة معلومة يدفعها املوكل، وهي مضمونة على املوكل ولو مل حتقق الوكالة أن الوكيل يستحق أ :األمر األول
أرباحاً، بل ولو حقق املشروع أو النشاط خسارة، وقد يستحق الوكيل يف االستثمار مع األجرة املعلومة حافزاً، هو ما زاد 

م صناديق االستثمار اليت تدار على من الربح عن حد معني، وغالباً ما تتضمن عقود الوكالة يف االستثمار وصكوكها ونظا
أساس الوكالة شرط احلافز، وقد عرفنا أن املضارب ال يستحق إال حصة شائعة معلومة يف الربح، فإذا مل حتقق املضاربة 
رحباً فال شيء للمضارب، وواضح أن هذا الربح غري مضمون على رب املال، وقد يتضمن عقد املضاربة حافزاً يستحقه 

  .ة على حصته يف الربحاملضارب زياد

يف حني أن مقتضى عقد املضاربة هو استقالل املضارب بإدارة املضاربة واختاذ القرارات االستثمارية  :األمر الثاين
دون تدخل رب املال وإال فسدت، فإن الوكالة يف االستثمار تقتضي خضوع الوكيل لتعليمات املوكل الدائمة، ومن مث 

دارة املشروع وإصدار تعليمات للوكيل واجبة النفاذ وإال كان الوكيل خمالفاً، وضمن ما فإن للموكل حق التدخل يف إ
  .يترتب على هذه املخالفة من أضرار

وغين عن البيان أن تعدي الوكيل خيضع لنفس األصلني الشرعيني السابق اإلشارة إليهما، األصل الذي يتعلق 
و التفريط، وثانيهما يتعلق مبوضوع اإلثبات، فعند االختالف بني مبوضوع الضمان، وهو أن مناط الضمان هو التعدي أ

الوكيل يف االستثمار واملوكل يف واقعة التعدي أو التفريط فإن البينة تكون على من يكون منهما يف مركز املدعي، وال 
ه عبء اإلثبات يكون على اآلخر إال حلف اليمني، وأن القرائن على كذب الوكيل تضعه يف مركز املدعي وتنقل إلي

  .كالشأن يف املضارب

 

املشاركة هي عقد بني شخصني أو أكثر يسهم كل منهما يف رأس مال املشاركة املستثمر خبصة نقدية أوعينية، 
 االتفاق، وغالباً على أن يشتركا يف حتمل خماطر هذا االستثمار وخسارته بنسبة حصة كل منهما، ويقتسمان الربح حسب

ما يفوض البنك شريكة يف إذارة املشاركة مقابل زيادة يف حصته من الربح دون أحر حمدد، ويتضمن عقد املشاركة أو 
  .نشرة إصدارها حتديد رأس مال املشاركة ومسامهة كل من الشريكني فيه، ومدا وحصة كل منهما يف رحبها
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  :يف عقد املشاركة وصكوكها مع مالحظة األمرين التالينيوما قيل يف املضاربة وصكوكها يقال مثله 

أن حق إدارة املشاركة يثبت للشريكني أو الشركاء، ما مل يفوض أحد الشركاء يف اإلدارة فيكون   :أوهلما
شريكاً مديراً تطبق عليه قواعد ضمان التعدي واإلثبات السابق اإلشارة إليها يف املضارب ووكيل االستثمار يف حني أن 

  .املضارب يستقل بإدارة املضاربة كما بقدم

أن الراجح الذي جيري عليه العمل يف البنوك اإلسالمية هو أن ربح املشاركة يوزع حسب اتفاق   :ثانيهما
الشركاء وأما اخلسارة فعلى قدر املالني، يف حني أن اخلسارة يتحملها رب املال يف املضاربة ما مل تقم مة على كذب 

إليه عبء إثبات عدم التعدي، فيعجز عن هذا اإلثبات فيضمن اخلسارة وأما وكيل االستثمار فهو ال يضمن املضارب تنقل 
  .اخلسارة بل يتحملها املوكل ما مل يتعد الوكيل أو يفرط
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  :يةوجيب التأكيد على األمور التال

  :أوالً

يترتب على اعتبار كل من املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار أميناً أنه يعامل معاملة بقية األمناء فيطبق 
عليه األصل الشرعي يف وجوب الضمان على األمني، وهو أن التعدي أو التفريط هو مناط الضمان، واألصل الشرعي يف 

املال واملضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار فإن البينة تكون على من اإلثبات، وهو أنه عند االختالف بني رب 
وقد تقدم تعريف كل من املدعي . كان منهم يف مركز املدعي،وال يلزم من يكون منهم يف مركز املدعى عليه غري اليمني

  .واملدعى عليه ودور القرائن يف نقل عبء اإلثبات إىل األمني

  :ثانياً

بني الفقهاء على أن يد املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار يد أمانة، وعلى أن مناط ضماا هناك اتفاق 
هو التعدي أو التفريط، وليست يد ضمان كالغاصب، حبيث يضمن كل منهم رأس مال املضاربة أو الشاركة أو الوكالة 

  .وموجوداها يف كل حال

  :ثالثاً

يل االستثمار على املستعري واملرن، والقابض على سوم الشراء يف وجوب ال يقاس املضارب والشريك املدير ووك
ضمان ما يهلك حتت أيديهم على كل حال كالغاصب والسارق، أي ولو أثبت كل منهم أن هالك املال مل يكن بتعديه 

و املشاركة حىت يف حاالت وجود مة تكذب دعواهم هالك موجودات املضاربة أ. أوتفريطه كما ذهب بعض الباحثني
أو الوكالة دون تعديهم أو تفريطهم، ألن غاية ما تفيده هذه التهمة هو وضعهم يف مركز املدعي وتكليفهم بإثبات عدم 

ذلك أن ضمان املستعري واملرن والقابض على سوم الشراء مل يكن بسبب . تعديهم، فإن جنحوا يف ذلك مل يلزمهم ضمان
  . لضمام عند هوالء كقاعدة الغنم بالغرم واالسيفاء احلكمي كما تقدمتعديهم، بل بسبب تطبيق قواعد أخرى

  :رابعاً

ميكن قياس املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار على الصانع على رأي القائلني بأن الصانع يضمن ما يهلك 
لع، يف مقابلة مصلحة حتت يده ما مل يثبت أن هالكه كان بدون تعديه، محاية ملصلحة عامة، هي مصلحة أرباب الس

خاصة، هي مصلحة الصناع، إذا حتقق مناط هذه املصلحة يف تضمني املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار، محاية 
ملصلحة أرباب املال واملوكلون وشركاء الشريك املدير، ويقوي هذا القياس أن الصانع يشترك مع املضارب والشريك 

كالً منهم يضع يده على املال ملصلحة مشتركة بينه وبني مالك املال على رأي القائلني بأن املدير ووكيل االستثمار يف أن 
  . وجوب الضمان غري أننا نقصر احلكم على نقل عبء اإلثباتاحلائز تأثريا ىفملصلحة 
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    :خامساً

 التعدي، تطبق القرائن اليت تقوي دعوى مالك املال وتضعه يف مركز املدعى عليه وتكذب دعوى األمني عدم
وتضعه يف مركز املدعي وتنقل إليه غبء اإلثبات على كل من املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار، ومن هذه 

  : القرائن

ويدخل حتتها طبيعة رأس املال وموجودات املضاربة واملشاركة والوكالة وكوا مما يغاب عليه ويسهل : التهمة .1
دي األمني عليه، فإن ذلك يؤرث مة تضع املضارب والشريك املدير إخفاؤه ويتعذر على رب املال إثبات تع

ووكيل االستثمار يف مركز املدعي و تنقل إليه عبء إثبات عدم تعديه على موجودات املضاربة واملشاركة 
والوكالة، وأن هالك هذه املوجودات أو تلفها أو خسارا كان بسبب ال يد له فيه، وال قدرة له على توقعه أو 

 .توقيه أو تاليف آثاره

بيانات دراسة اجلدوى والدراسة السوقية املقدمة من املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار : دراسة اجلدوى .2
تعد قرينة تكذب دعواهم أن هالك هذه املوجودات أو تلفها أو خسارا كان دون تعد منهم وال تفريط، إذا 

دراسة واألرباح اليت توقعتها، وتنقل إليهم عبء إثبات عدم التعدي كانت هذه الدعوى على خالف نتائج هذه ال
أو التفريط أو اخلطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية وأن اخلسارة كانت بسبب ال يد هلم فيه، وال قدرة هلم على 

 .توقعه أو توقيه أو تاليف آثاره وإال لزمهم الضمان

شريك املدير ووكيل االسثمار بفتحها لدى رب املال، تعد قرينة على اليت يلتزم املضارب وال: احلسابات املستقلة .3
كذب دعوى املضارب ومن معه أن أنشطة املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار قد حققت خسارة على 

 .خالف ما تظهره هذه احلسابات

ب والشريك املدير ووكيل تعد مة تكذب دعوى املضار: تقارير التدقيق املايل والشرعي الداخلي واخلارجي .4
االستثمار أن املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستثمار حققت خسائر على خالف نتائج هذا التدقيق، وتلقي 
عليهم عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط وأن اخلسارة كانت ألسباب ال يد هلم فيها وال قدرة هلم على توقعها 

 .أو توقيها أو تاليف آثارها

وغريها تعد مة تكذب دعوى املضارب ومن ذكر معه : ارير أجهزة الرقابة كالبنك املركزي وديوان احملاسبةتق .5
هالك موجودات املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار أو خسارا دون تعديه أو تفريطه أو خطئه وتضعه 

ذي ادعاه كان بسبب ال يد له فيه وال قدرة له يف مركز املدعي الذي تلزمه البينة على أن اهلالك أو اخلسران ال
  .على توقعه أو توقيه أوتاليف آثاره
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  : سادساً

لقد قضى بعض الفقهاء بنقل عبء اإلثبات إىل الصانع واألجري املشترك وغريهم من األجراء الذين يعملون للعامة، 
يكن بتعديهم وال تفريطهم، وذلك محاية فحكمو بأم ضامنون ملا يهلك حتت أيديهم حىت يثبتوا أن هذا اهلالك مل 

ملصلحة حفظ املال، وقالو أن هذه املصلحة مصلحة عامة ألصحاب السلع يف مقابلة مصلحة خاصة للصناع، والشارع 
وميكن تطبيق هذا على املضارب والشريك املدير والوكيل يف االستثمار دون . يقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

  .ال القياس إذا تعني نقل عبء اإلثبات إليهم محاية ملصلحة عامة أرباب املالحاجة إىل إعم

    :سابعاً

ال نوافق على تضمني املضارب والشريك املدير ووكيل االستثمار بالشرط، حبيث يضمن كل منهم موجودات 
ي منهم بإثبات أن هالك هذه املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستثمار مطلقاً، أي يف مجيع احلاالت، وال يسمح أل

املوجودات أو خسارا مل يكن بتعديه أو تفريطه، ملا ذكرنا من أن هذا الشرط يصادم األصول الشرعية القطعية وينايف 
مقتضى عقد املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار، وقدذكرنا أن دور الشرط مقصور على حتديد معىن املدعي 

ائن والظواهر اليت تضع هؤالء يف مركز املدعي وتلزم كل منهم بإقامة الدليل على عدم التعدي، وذلك واملدعى عليه، والقر
مثل النص على أن دراسة اجلدوى تعد ظاهراً يكذب دعوى املضارب ومن معه أن اهلالك واخلسران مل يكن بتعديه وال 

  .تفريطه

  : الفعل املوجب للضمان :ثامناً

كر معه هو التعدي أو التفريط يف حفظه أو اخلطأ يف اختاذ القرارات االستثمارية مناط ضمان املضارب ومن ذ
بشأنه وذلك يشمل كل فعل غري مأذون فيه بالشرع أو العقد يفوت موجودات املضاربة أو املشاركة أو الوكالة أو ينقص 

   :قيمتها أو يسبب خسارا وذلك يشمل

كالة الشرعية، أي األحكام اليت رتبها الشارع على عقودها، وقد قررت خمالفة أحكام املضاربة أو املشاركة أو الو .1
الشريعة أن هناك تصرفات ميلكها املضارب مبطلق عقد املضاربة، وتصرفات ال ميلكها إال إذا كان مفوضاً ويعرب عن 

 التصرف ، وتصرفات ال ميلكها إال إذا أذن له رب املال يف"اعمل برأيك"ذلك بأن يقول رب املال للمضارب 
فإذا خالف املضارب حكما من هذه األحكام كان . صراحة، وتصرفات ال ميلكها حىت لو أذن له فيها رب املال

  .متعدياً، أي متجاوزاً للحدود اليت حددها له الشارع

هناك قيود يفرضها رب املال على املضارب والوكيل والشريك يف تصرفاته، وهي تصرفات جتيزها الشريعة غري أن  .2
ارع يعطي رب املال حق منع كل من املضارب والشريك والوكيل منها أو فرض قيود عليه فيها، فإذا خالف الش

املضارب قيداً من هذه القيود أو أبرم عقداً أو تصرفاً منعه منه رب املال كان متعدياً، أي متجاوزاً للحدود اليت 
وهذه الشروط يتضمنها عقد املضاربة ونشرة إصدار حدها له رب املال، أو مفرطاً يف أمر طلبه منه أو أمره به، 



65 

 
 

صكوكها، وقد وضعت الشريعة لرب املال دائرة يستطيع أن يفرض فيها على املضارب من الشروط ما يراه حمققاً 
 .ملصلحته يف تعظيم الربح وتقليل املخاطر

صود عندهم بالتعدي هو وقد جرت عبارة بعض الفقهاء على اجلمع بني عبارة التعدي وعبارة التفريط، واملق
القيام بتصرف ال جتيزه الشريعة وال شروط العقد، أي اخلروج على أحكام عقد املضاربة الشرعية أو االتفاقية 
وجتاوزها، وأما التفريط فهو ترك ما أوجبه الشارع أو العقد عليه من تصرفات الزمة حلفظ موجودات املضاربة 

ب ومن ذكر معه جيب عليه احملافظة على موجودات املضاربة فلو فرط يف وال شك أن املضار .والوكالة واملشاركة
ومقتضى عقد املضاربة قيام املضارب باستثمار رأس املال يف النشاط  .هذا احلفظ كان ضامناً ما ضاع بسبب تفريطه

ذلك، ولذلك الذي حدده عقدها أو نشرة إصدارها، واملضارب حبكم أنه خبري استثمار حيب عليه أن يكون مؤهالً ل
فهو يسأل عن خطئه يف اختاذ القرارات االستثمارية وإعداد دراسة جدوى لألنشطة اليت يقوم ا، حبيث يكون ضامناً 

  .إذا ارتكب خطأ ال يرتكبه خبري استثمار مثله أو يف مثل ظروفه

 قد يكون وقد جرت عبارات بعض الفقهاء على اجلمع بني التعدي والتفريط والتقصري واخلطأ، والتقصري
مبعىن التفريط وقد يكون مبعىن ترك ما أوجب الشرع أو العقد فعله، يكون التعدي هو جماوزة ما أجاز الشرع أو 
العقد للمضارب فعله، وأما اخلطأ فيقصد به اخلطأ يف اختاذ القرارات املتعلقة حبفظ موجودات املضاربة أو املشاركة 

  . غتفر خلبري استثمارأو الوكالة، أو باستثمارها على حنو ال ي

وإذا ادعى املضارب اهلالك أو اخلسران وكانت هناك قرائن تكذبه وتنقل إليه عبء اإلثبات وجتعله يف مركز 
    :املدعي فإن عليه أن يثبت أمرين

    واقعة اهلالك أو التلف أو اخلسران، : أوهلما
 فيه وال قدرة له على توقعه أو توقيه أو تاليف أن هذا اهلالك أو التلف أو اخلسران كان بسببب ال يد له: وثانيهما

    .آثاره، وقد يعرب عن ذلك بالسبب األجنيب والقوة القاهرة وفعل اهللا
 .فإذا عجز املضارب عن هذا اإلثبات فإنه يكون ضامناً

  : حمل الضمان :تاسعاً

يك املدير أو وكيل االسثمار اختلفت عبارات الفقهاء يف التعبري عن حمل الضمان، أي ما يضمنه املضارب أو الشر
عند التعدي، فقال بعض الفقهاء إنه يضمن اهلالك والتلف واخلسران، ويقصد باهلالك هالك املال الكلي حبيث ال يبقى له 
قيمة، ونقصد بالتلف اهلالك اجلزئي أي بعض قيمة املوجودات، أما اخلسارة فهي نقص رأس مال املضاربة، أو مبعىن آخر 

جودات املضاربة عن رأس ماهلا ذلك أن الربح يكون محاية أو وقاية لرأس املال، فإذا وقعت خسارة فإا نقصان قيمة مو
  .جترب أو تعوض من الربح فإن زادت اخلسارة عن الربح فإا تنقص من رأس املال ويتحمل املضارب املتعدي هذه اخلسارة
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  : حتويل يد املضارب إىل يد ضامن بالتعدي  :عاشراً

ى ألسنة تعض الفقهاء أن املضارب والشريكة والوكيل إذا تعدى يصري ضامناً أي أن يده تنقلب إىل يد جرت عل
ضمان كالغاصب، ويضمن رأس املال ويلزمه رده إىل رب املال دون الربح دون تفرقة بني الربح املتحقق والربح املتوقع، 

  :تعدي يكون على النحو التايلوهذا الظاهر غري مقصود إذ أن ضمان املضارب ومن ذكر معه امل

إذا اختلس أو استوىل أو أتلف املضارب ماالً أو موجوداً من موجودات املضاربة باملباشرة أو بالتسبب فإن يضمن  .1
  .مثله إن كان له مثل وقيمته إن كان قيمياً وال تصري يده يد غاصب يف مجيع موجودات املضاربة، وال تبطل املضاربة

الوكيل أو الشريك بأقل من مثن املثل أو اشترى بأكثر من مثن املثل فعالً، فإن يضمن الفرق، وال إذا باع املضارب أو  .2
 .تبطل املضاربة وال تصري يده يد ضمان

إذا تربع أو أقرض مال املضاربة كان تربعه غري نافذ يف حق رب املال، وضمن مثل أو قيمة ما تربع به أو أقرضه  .3
 .موجودات املضاربة وما ذكر معها وال تبطل املضاربة وما ذكر معهاللغري وال يصري ضامناً لبقية 

حمل الضمان هو موجودات املضاربة وقت تعدي األمني عليه أو تفريطه يف حفظها والضمان يكون باملثل أو بالقيمة  .4
قيمتها، وإن كانت أضعاف رأس مال املضاربة، ألن رأس املال ينتج أرباحاً تتراكم وتتحول إىل موجودات فتزيد 

ومن مث فال يصح القول بأن املضارب إذا تعدى فإنه يضمن رأس مال املضاربة دون املوجودات اليت تعدى عليها 
واليت تشتمل على األرباح املتراكمة والنماء املتولد ومن األصول الكلية يف الشريعة أن من يضع يده على مال غريه 

   .إن مل يكن له مثل مهما بلغت هذه القيمةأو يتعدى عليه فإنه يضمن مثل املال أو قيمته 
ولذلك نص املالكية مبا تقدم على أن املضارب إذا تعدى على موجودات املضاربة فإنه يضمن حصة رب املال من 
الربح املتحقق سداً لذريعة تعدي املضارب طمعاً يف احلصول على الربح الذي حققته املضاربة، إذ يستطيع كل 

   .قالله بربح املضاربة وهو مفسدة ظاهرةمضارب أن يتعدى الست

إذا تعدى املضارب على موجودات املضاربة وفسخت املضاربة هلالك موجوداا هالكاً كلياً حبيث مل يبق شيء من  .5
هذه املوجودات، فإن على املضارب أن يرد مثل هذه املوجودات أو قيمتها يوم هالكها بالتعدي عليها أو بالتفريط 

مث يستحق املمضارب حصته .  ذلك ديناً يف ذمتة، وإن زادت قيمة هذه املوجودات عن رأس املاليف حفظها ويصبح
من الربح املتفق عليه فيما زاد من قيمة هذه املوجودات عن رأس مال املضاربة، فإن مل يرد رأس املال وحصة رب 

و للمضارب حبكم كونه غاصباً على املال من الربح صار عاصباً لذلك، فإذا استثمر هذا املال وحصل على ربح فه
 .رأي مجهور الفقهاء وقد رأينا أن هناك اجتهادات جتعله لرب املال باعتاره مالك املال املغصوب

إذا فوت املضارب الربح الذي أظهرته دراسة اجلدوى، بأن قصر يف االستثمار أو حبس رأس املال دون عمل فيه، أو  .6
استثمار يف مثل ظروفه، فإنه يضمن األرباح املتوقعة ملثل نشاط املضاربة اختذ قرارات طائشة ال تصدر عن خبري 

وذلك حىت على رأي القائلني بأن التعدي على موجودات املضاربة حيول يد املضارب إىل يد غاصب، ألن املضارب 
ه يضمن أجرة بالغصب يضمن التفويت، كمن غصب داراً فلم يسكنها أو أرضاً فلم يزرعها أو دابة فلم يركبها، فإن
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مثلها ملالكها، ويقاس على ذلك رأس املال املخصص للتجارة، ولقد تقدم بعض أن الفقهاء يرى أن رأس مال 
املضاربة يعد أصالً خصص لالستثمار، فإذا عطله املضارب عن االستثمار يف اختاذ القرارات االستثمارية بشأنه يكون 

  .متعدياً ويف مركز الغاصب ويضمن أرباح املثل

  

  

  

  إعداد

  الدكتور

  حسني حامد حسان
  رئيس اهليئة الشرعية املوحدة 

  للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

  يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

  أستاذ الشريعة والقانون املقارن

  ً سابقا- جامعة القاهرة 
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  55   الصفة الشرعية لعقود املضاربة واملشاركة والوكالة يف االستثمار:الفرع األول .9

  56  : ضمان املضارب:أوالً
  60  ستثمار وصكوكهاالوكالة يف اال: ثانياً
  60  : الشريك املدير وصكوك املشاركة:ثالثاً

  62  ات إليهونقل عبء اإلثب خالصة أحكام ضمان املضارب والشريك املدير ووكيل االسثمار.10
  

 

 


