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 الَمىص

بددو عددرعاه، ميددي مشدداز التسييددد  دديؼ العددادة تعددد الشيددة مددؼ مقؽمددات العسددد الدد ي  عتددد 
مدي تؽصديا الفعدد وتفييفدو  اه بالغد اه كسدا أ  لمشيدة دور وعمييا مددار السددلولية الد انيدة،  ،والعبادة

 عرعاه، ومي اآلثار الشاجسة عشو.

وقددد تفددؽ   ،المقطددة، مقددد تفددؽ  المقطددة مذددروعة :ومددؼ امعسددات التددي تددلثر مييددا الشيددة
نيدددة السمدددتقا حفدددل المقطدددة لرددداحبيا مدددك  ح دددػ المقطدددة دا دددر  ددديؼ مدددك  كانددد   ،غيدددر مذدددروعة

الؽجؽب واالستحباب والفراىة حدب اخدتال  السد اىب، أمدا ك  كاند  نيدة السمدتقا أخد  المقطدة 
 .ليتسمفيا مباعرة مك  ح ػ المقطة ىشا الحرمة باتفاق الفقياء

ال نددة مددي لددد السمددتقا، تفددؽ  أمامقطددة التددي مددي التسييددد  دديؼ ال اه بالغدد اه كسددا أ  لمشيددة دور 
 .دا ساه  زسشيا كال ك  اعتدى أو قرر، وبيؼ المقطة التي  زسشيا السمتقا 

مي ىد ا البحدد دراسدة مثدر الشيدة مدي المقطدة مدؼ حيدد الح دػ التفميفدي، ومدؼ حيدد و 
ؼ الباحدد تمدغ حيد  دي  والسيسا تزسيؼ السمتقا أو عدم تزسيشو،  ،اآلثار السترتبة عمى المقطة

، وذلددغ بالسقارنددة  ديؼ السدد اىب الفقييددة والقددانؽ  كمسددا أم ددؼ مددم مدددتتشياتيا ك  وجدددتالحداالت 
 .ذلغ

 الفمسات السفتاحية:الشية، المقطة، اممانة، الزسا .
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The impact of intention in gleanings roles –Compared 

jurisprudential study- 

 

Abstract 

The Intention is important element in every act to be regarded in 

Islamic law, it distinguishes between worships and habits, the  religious 

responsibility depends on intention, as well as the nature and effects of any 

act regard to intention. 

Gleaning is an act that intention affects it, so the gleaning may be 

allowed or forbidden according to intention of finder, thus if the finder takes 

the lost thing to keep it for its owner, the gleaning is allowed, but if he takes 

it to be kept for him, the gleaning is forbidden according to jurists. 

Intention distinguishes between gleaning which is a trust, and the 

other which is a guaranteed.       

In this research I studied the intention effect of  gleaning legitimacy 

and effects of gleaning, specially knowledge if the finder is liable, or not. 

The researcher explained those cases, and their excluded if they are found 

by comparison between jurisprudence and law. 

Keywords: intention, gleaning, trust, guarantee   
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 :مقدمة -1

ك  لمشية أىسية كبيرة مي التررمات كامدة، مقدد تتذدابو التردرمات مدؼ حيدد صدؽرتيا، 
اخددتال  الشيددة مددي كددد مشيددا  عطددي لفددد ترددر  ح سدداه مغددالراه لح ددػ الترددر  اآلخددر، ولفددؼ 

 وبامخص السدلولية الد انية مي اآلخرة. ،مالشية أساس العسد، وعمييا مشاز السدلولية

المقطددددة، حيددددد ك  ح ددددػ االلتقدددداز  ختمددددا  :ومددددؼ الترددددرمات التددددي تددددلثر مييددددا الشيددددة
 مي مدألة تفييا لد السمتقا عمى ما أخ ه. الشيةلتزح أثر باختال  نية السمتقا، كسا 

 .بالقانؽ   أثر الشية مي المقطة دراسة مقيية مقارنةدراسة  أتشاوتومي ى ه الرفحات 

 البحد مي الشقاز اآلتية: ى ا تتجمى أىسية: ىدافووأأىَية البوث  -2

لفددد  ك  الشيدة مدؼ أركدا  تفييدا العسدد أ دداه كدا   كذ  يدا تتسيدد التردرمات ميعطدى -1-2
 ترر  ما لشاسبو مؼ امح ام  شاء عمى نية ماعمو.

ك  المقطددددة مددددؼ السدددددا د التددددي نددددص عمييددددا الفقيدددداء قددددد ساه، ولفددددؼ تطددددؽر الحيدددداة  -1-1
وتغيدرت قيسدة مدا  سمفدو  وتذاب يا أدى لديادة اممؽات التي تتعرض لمزياع مدؼ أصدحا يا

مقارندة حتدى  دديد  معيدةجادراسدة الذخص  شاء عمى ذلغ، وبالتدالي  جدب دراسدة المقطدة 
 .التعر  عمى أح اميا

وذلددغ بددالشعر كلددى  ،مددي لددد السمددتقا وبدديؼ مددا  زددسشوالتفريددق  دديؼ مددا   ددؽ  أمانددة  -2-3
 نيتو مي المقطة.

السقارنة  يؼ الس اىب الفقيية مؼ جية وبيؼ القانؽ  مدؼ جيدة أخدرى مدي السؽا دم -2-4
 السترمة  ي ا البحد.التي عالجيا كد مؼ الفقو والقانؽ  مي السدا د 

كذ عر د  امح دام السقار  التحميمي: السشيج ت مي ى ا البحد اعتسد: مُيج البوث -3
مدددؼ جيدددة وبددديؼ  امربعدددة نددداه  ددديؼ السددد اىب الفقييدددةالتدددي تشاوليدددا البحدددد بالدراسدددة، مقار  
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وأوجددو االسددتدالت  يددا كمسددا  وذكددر أدلتددو ،، مددم تحميددد كددد رأيالقددانؽ  مددؼ جيددة أخددرى 
 .أم ؼ ذلغ

 حقيقة المقطة والشية لغة واصطالحاه.  ي ؼ ميو تسييد  دأ الباحد  :خطة البوث -4

 .المقطةالتقاز أثر الشية مي ح ػ  عؼ بالفالمثػ أتبم ذلغ 

، مبيشداه الحداالت التدي تفدؽ  مييدا مي تفييا لد السمدتقا عمدى المقطدةذكر أثر الشية ثػ 
طددروء  يددا  أثددر ، مددم مزددسؽنة عمددى السمددتقاالمقطددة أمانددة، والحدداالت التددي تفددؽ  المقطددة مييددا 

 ، وذلغ بالسقارنة  يؼ م اىب الفقياء والقانؽ .نية الخيانة بعد أخ  المقطة  شية اممانة

 بخاتسة ذكر مييا أىػ الشتا ج التي تػ التؽصد كلييا.البحد ثػ ختػ 

 بيان حقيقة المقطة لغة واصطالحًا: -5

ىددؽ اسددػ  -و ددسيا مددي قددؽت عشددد عمسدداء المغددة– قطددة بددد ؽ  القددا الم   لغةةًة: المقطةةة  -5-1
دددالذددديء السمقدددى عمدددى امرض كذا أخددد ه عدددخص، مدددؼ الفعدددد ل   ا، أي أخددد  عدددي اه مدددؼ امرض، ق 

 .[1]ميمتقطياقطات طة بزػ القا  ميؽ الذخص ال ي لتبم الم  ق  ، وأما الم  ا  ق  ومتمو الت  

   :المقطة اصطالحاً  -5-2

السددات الددداقا أو الزددا م  المقطددة بأنيددا: [4والذددامعية] [3[ والسالفيددة]1]عددر  الحشفيددة
 .أو ىي مات معرؽم معرض لمزياع  مالفو، عر  ال    

 ه.غير  لمتقطو ربو مؼ الزا م الساتبأنيا: [ 5الحشا مة] وعرميا

عدر  مخالصة السعشى الفقيي لمقطة أنيا ما  جده السرء مؼ مات معرؽم  ا م لدػ    
 معشددى المقطددةال  ددد لتحقددق ومددؼ خددالت التدددقيق مددي تعريددت المقطددة لتبدديؼ أنددو صدداحبو ميأخدد ه، 

مددك  كددا  عددي اه تاميدداه ال قيسددة ماليددة لددو مددال تشطبددق عميددو  ،السمددتق ا مددااله الذدديء أ    ددؽ  مددؼ 
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أي ال  جدددؽز أخددد ه بغيدددر كذ   ،أح دددام المقطدددة، وكددد لغ ال  دددد أ    دددؽ  ذلدددغ السدددات معردددؽماه 
 م  مات الحربي غير معرؽم.  ي مكنو ليس  مقطةحربل صاحبو، مك  كا  مااله 

مدا كدا  [ 8[ والحشا مة]7[ والذامعية]3[ والسالفية]6الحشفية]مقياء والسراد بالحربي عشد 
   .أعطؽه أمانيػ أو ،ؼ عاىده السدمسؽ  ولػ   ؼ مؼ أىد ال مة، وال مس، مؼ غير السدمسيؼ

عتددر عمييددا مددي المقطددة بأنيددا: جسيددم امعددياء السشقؽلددة التددي     أمددا القددانؽ  مقددد عددر 
نقطدددة مدددا مدددؼ أرا دددي الجسيؽريدددة العربيدددة الددددؽرية مدددؼ غيدددر أ    دددؽ  مدددي اإلم دددا  معرمدددة 

 .[9]أصحا يا

كال أ  القددانؽ   ،وى دد ا نجددد أ  معشددى المقطددة مددي القددانؽ   قتددرب مددؼ تعريددت الفقيدداء
وإ   ،السشقؽلة، وى ا السعشدى وا دح مدي تعريدت الفقيداءح بأ  المقطة تفؽ  مؼ امعياء قد صر  

عمدى  معبدارة االسدات الدداقاا أواالسدات الزدا م مدؼ ربدو لمتقطدو غيدرها كميدا تددت   ،لػ   رر  حؽا بو
 أ    ؽ  لقطة.  س ؼأ  المقطة ىي مات مشقؽت  كذ العقار ال 

دددمدددا لدددػ  عدددر  صددداحبو، مددد :وكددد لغ لتفدددق القدددانؽ  مدددم الفقدددو مدددي أ  المقطدددة   ر  ك  ع 
 مال تشطبق عميو أح ام المقطة. صاحبو

 ددددتشتج الباحدددد أ  ىشددداث أعدددياء كتيدددرة مدددي زمششدددا ال تددددري عمييدددا  عمدددى ذلدددغوبشدداء 
 س ؼ أ   عر  صاحبيا بدديؽلة  شداء    واجد تمغ امعياء  وذلغ ممقياه وقانؽناه  أح ام المقطة

باإل دامة كلدى عشؽاندو مدي أحيدا  كتيدرة،  ،عمى اعدتسات ذلدغ الذديء عمدى اسدػ صداحبو الفامدد
 تدري عميو أح ام المقطة.وال  ،ذلغ الذيء رده كلى صاحبو مؽراه مؼ  جد ول ا  جب عمى 

، ووجددده رخددر ،مددؼ صدداحبو الرددغ الدد ي   دددس ى بالددديػ معمددى سددبيد الستددات: لددؽ  دداع
عمددػ تعريفددو مددي ىشددا مددا جدداء الددديػ قبددد اإلجابددة ال  ددد مددؼ  يددا  أ  السددراد ب ميددد  عددد لقطددة .

  مدي صدغ الجدء الد ي لشقددػ عمدى قيستدو مجسدؽع رأس مدات الذدركة، والستب د: اوىؽ ،االقتراد
. [20]الددو قيسددة اسددسية، وتذدد د امسدديػ بسجسؽعيددا رأس مددات الذددركة، وتفددؽ  متددداوية القيسددة

 مالديػ ىؽ الرغ أو الؽثيقة التي دو  عمييا نريب الذريغ مؼ الذركة.
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 ،امسيػ االسسية: اوىي امسيػ التدي   تدب عمييدا اسدػ صداحبيامك  كا  الديػ مؼ 
وت تبددد  لدددو ممفيتيدددا، ويس دددؼ تدددداوليا عدددؼ طريدددق التددددجيد مدددي سدددجالت خاصدددة، تحدددتفل  يدددا 

مدددال تشطبدددق عمييدددا أح دددام المقطدددة ك   ددداع  مدددؼ صددداحبيا  [22ا]الذدددركة السرددددرة ل سددديػ
 سو وبياناتو.م  معرمة مالفيا متيدر العتساليا عمى اس  ووجدىا غيره

فتدددب عمييدددا اسدددػ امسددديػ التدددي ال    كمدددا ك  كدددا  الدددديػ مدددؼ امسددديػ لحامميدددا: اوىدددي 
، وت ت دددداوت عدددؼ طريدددق ويددددو   عمييدددا كمسدددة )لحامميدددا(،   ممفيتيدددا لسدددؼ  حسميدددامعددديؼ،  دددد تتبددد
ووجدددىا عددخص  ،ميدد ه تخزددم مح ددام المقطددة ك   دداع  مددؼ حامميددا .[21]االحيددازة الفعميددة

، وذلدددغ  شددداء عمدددى تعريدددت المقطدددة مدددي الفقدددو كم دددا  معرمدددة صددداحب الحدددق مييدددا  لعددددم رخدددر
 والقانؽ .

 بيان حقيقة الُية لغة واصطالحًا: -6

نؽى لشؽي، أي قرد واعتقد، وتطمق الشية ويراد  يا الؽجيدة التدي  مؼ الفعد الُية لغة: -6-1
 [.2]مي طمبو ت  د  د  ك ا، كذا ج      ي  ؽ  قات: ن   قردىا السرء، وي

االعتقداد، وتطمدق عمدى الذديء السقردؽد و مخالصة السعشدى المغدؽي لمشيدة أنيدا القردد 
 مؼ باب تدسية السفعؽت بالسردر.

 عر  الفقياء الشية  تعريفات متقاربة.الُية اصطالحًا:  -6-2

 .[23]ب كلى هللا تعالى مي ك جاد الفعدقرد الطاعة والتقر مالشية عشد الحشفية ىي: 

 .[24]قرد اإلندا  بقمبو ما لريده بفعمووعرميا السالفية بأنيا: 

 [.25، 4]قرد الذيء مقترنا بفعمووعشد الذامعية: 

بدأ   قردد بعسمدو  ،عددم القمدب عمدى معدد العبدادة تقربداه كلدى هللا تعدالىوعشد الحشا مدة: 
 [.26، 8]هللا تعالى دو  عيء رخر مؼ ترشم لسخمؽق 
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والددد ي  عيدددر مدددؼ مجسدددؽع تمدددغ التعددداريت أ  الشيدددة مدددي حقيقتيدددا القردددد كلدددى الفعدددد 
خدا   شيدة العبدادة  والحشا مدةباتفاق الفقياء، وال ي  عيدر كد لغ أ  تعريدت الشيدة عشدد الحشفيدة 

كددا  أ ءسددؽاكذ  ذددسد نيددة أي معددد   أعددػ والسالفيددةدو  غيرىددا، مددي حدديؼ أ  تعريددت الذددامعية 
 غيرىا. عبادة أم

وال  ،منددو لتشدداوت الترددرمات العدداىرة  يددتػ القددانؽ   تعريددت الشيددة بذدد د مدددتقدولددػ ل
ددتشبا مسدا و    ، كال أن دكال  ؽجؽد دليد محدؽس لدت عمدى ذلدغ  ستد سمطانو كلى ما مي الشفؽس

وى ا وا ح عشدد كالميدػ عدؼ الر دا ؼ، ذكره القانؽنيؽ  أ  الشية ىي عقد العدم عمى معد معي  
 [.27مي عقد البيم]

ك  ح دػ التقداز المقطدة  ختمدا بداختال  نيدة  المقطةة:التقةا  أثر الُية في حكم  -7
   السمتقا عشد كقدامو عمى التقاز ما وجده، وذلغ عمى التفريد اآلتي:

[ 28، 3[ والسالفيدددة]23مدددؼ الحشفيدددة] اتفدددق الفقيددداء حكةةةم أخةةةط المقطةةةة بُيةةةة التَمةةة : -7-1
 عمدددى أندددو  حدددرم عمدددى السمدددتقا أ   أخددد  المقطدددة ك  ندددؽى بالتقاطيدددا [5[ والحشا مدددة]4والذدددامعية]

ميددؽ أ   أخدد ىا لشفدددو ال  وأمددا حالددة الحرمددة قددؽت الفاسدداني: اكسددا  أ  لتسمفيددا لشفدددو. ا تددداءه 
 [.4ا]الخيانة نفدو مؼ عمػ لسؼ االلتقاز حرمة :اأ زاه  ويقؽت الذربيشي .[6]الراحبيا

وبالتددالي  حددرم عمددى مددؼ وجددد نقددؽداه أو حميدداه أو ىاتفدداه محسددؽاله أو أي عدديء رخددر أ  
 .  وذلغ  شاء عمى ما صر ح بو الفقياءلمتقطو ك  نؽى بالتقاطو أ  لتسمغ ذلغ الذيء، 

 حكم أخط المقطة بُية الوفظ وردىا إلى صاحبيا: -7-2

الحفددل ال التسمددغ لشفدددو، التقطيددا  شيددة  لسددؼاختمددا الفقيدداء مددي ح ددػ التقدداز المقطددة 
 وذلغ ومق الس اىب اآلتية:

 [28]قددددؽت عشددددد السالفيددددةو  [23]مدددد ىب الحشفيددددة ، وىددددؽالسدددد ىب اموت: االسددددتحباب
: ومفداد ىد ا القدؽت أندو  ددتحب لسدؼ وجدد لقطدة أ  لمتقطيدا ك  كدا  [4م ىب أكتدر الذدامعية]و 
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كددا   خذددى عمددى نفدددو مددؼ  مددا ك أ، وأنددو لددؼ لبدددت نيتددو كلددى الخيانددة،  عمددػ مددؼ نفدددو اممانددة
م  نيدددة الخياندددة لدددػ   ه طدددروء نيدددة الخياندددة مدددال  ددددتحب، ولفدددؼ االلتقددداز مدددي حقدددو لبقدددى جدددا دا

 وامصد عدميا. ،تتحقق

   االستحباب ميسا لؽ خا  عمى السات مؼ الزياع. [23]وخرص الحشفية

 عددؽ   مددي وهللا) :مدددمػ خبددر مدديلسددا ورد و  ،[4]البددر مددؼ ميددو مدداودليددد االسددتحباب: 
مالحدددلد  حددد  السدددمػ عمددى تقددد ػ العددؽ  مخيددو  [.29](أخيددو عددؽ   مددي العبددد كددا  مددا العبددد

 السدمػ، ومؼ أوجو كعانة السدمػ مخيو أنو ك  وجد مااله  ا عاه حفعو حتى   عر  صاحب و.

[، 28[ وقدددؽت عشدددد السالفيدددة]23السددد ىب التددداني: اإلباحدددة، وىدددؽ روا دددة عشدددد الحشفيدددة]
 السات مؼ الزياع، وكا  واثقاه مؼ أمانة نفدو. وذلغ كذا لػ  خا عمى

ومفداده [: 4]بعد  الذدامعيةو  [28]قدؽت عشدد السالفيدة: الؽجدؽب، وىدؽ التالدالس ىب 
 أ  نيتو لؼ تتبدت.و أ  مؼ وجد لقطة مك  الؽاجب عميو التقاطيا ك  عمػ مؼ نفدو اممانة 

 .[4،28]الزياع عؼ لمسات صيانة الؽجؽب أ  االلتقاز مي ى ه الحالةودليد 

، ومفدداده: [5]مدد ىب الحشا مددةو  [28]قددؽت عشددد السالفيددةوىددؽ  ،: الفراىددةالرابددمالسدد ىب 
   .وإ  عمػ مؼ نفدو اممانة ،أ  مؼ وجد لقطة كره لو التقاطيا

 وأداء تعريفيددا مدؼ الؽاجدب وتزدييم الحدرام مكددد لشفددو اه تعريزد أ  مدي ذلدغودلديميػ 
 .  [5]الخسر وتخميد اليتيػ مات كؽال ة ،وأسمػ أولى تركو مفا   مييا اممانة

مددي ح سيددا التفميفددي، مددكذا  اه وا ددح اه ك  لمشيددة التددي تردداحب المقطددة أثددر  :والخالصددة
ولدددػ تفدددؼ لدددو نيدددة مدددي  ،وأ  لتسمفيدددا ،وندددؽى عشدددد التقاطيدددا أ  تفدددؽ  لدددو ،الدددتقا الؽاجدددد المقطدددة

 مكنو  حرم عميو أخ  المقطة باتفاق الفقياء. ،حفعيا وردىا كلى صاحبيا
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أما ك  نؽى السمتقا عشد أخ ه المقطة أ   حفعيا ليردىا كلى مالفيا مدك  المقطدة غيدر 
 عمى التفريد ال ي سبق. وىي تدور  يؼ الؽجؽب واالستحباب واإلباحة والفراىةمحرمة، 

وال سديسا  ،و اممانةوال ي لبدو أ  الراجح ىؽ وجؽب التقاز المقطة لسؼ عمػ مؼ نفد
 ديؼ الشداس، متدرث المقطدة لدلدي كلدى  وكتدر أكدد الحقدؽق  ،مي ى ا الدمؼ ال ي ظير ميو الفدداد

دد- ددياع السددات مددي الغالددب  وتزدددييم  -ا  تمفددو، وإمددا باسددتيالء أحددد مسددؼ   خذددى أ   خفيددوكم 
 مشيي عشو عرعاه. السات

وال  دد لددي مددؼ اإلعددارة كلددى أ  الفددالم الدد ي سددبق مددي ىدد ه الفقددرة لتشدداوت ح ددػ المقطددة 
 عدالج الجاندب الددمؽكي العداىر، وال والقدانؽ  ال ليدتػ  يد ه الشاحيدة  مندو مؼ الشاحية الد انية، 

عشددد تعريددت  كسددا سددبق أ  أعددرت  ستددد كلددى الشؽا ددا السجددردة، كال ك  اقترندد  بعسددد لدددت عمييددا،
مدؼ مديس ؼ القدؽت بدأ   ،ب أ ة عقؽبة عمى عدم التقاز المقطةلفؼ بسا أ  القانؽ  لػ لرت  و ، الشية

 [.9]وجد لقطة مال  جب عميو التقاطيا قانؽناه 

 أثر الُية في تكييف يد الَمتقط عمى المقطة: -8
ك  السمددتقا كمددا أ  لشددؽي عشددد أخدد ه لمقطددة أ  لتسمفيددا لشفدددو، وإمددا أ  لشددؽي حفعيددا 

   سا لد ليردىا كلى صاحبيا، مسا تؽصيا لده عمى المقطة  ىد ىي لد أمانة أم 
ثددػ  يددا  حدداالت  ،الددد اممانددةا والددد الزددسا البيددا  ذلددغ ال  ددد مددؼ معرمددة السددراد مددؼ 

 أثر الشية مي تفييا لد السمتقا 
ك  الفقيداء  طمقدؽ  مردطمح اليدد ليردفؽا بدو حيدازة  حقيقةة يةد اامانةة واةد الٍةَان: -8-1

الحا د لمسات، ويقدسؽ  اليد كلى لد أمانة ويد  سا ، ولفؼ الستقدميؼ مشيػ لػ  زدعؽا تعريفداه 
 محدداه لي لؼ السرطمحيؼ، أما السعاصرو  مقد عرمؽىسا ومق اآلتي. 

لدد الحدا د الد ي ا بأنيدا: الدكتؽر وىبة الدحيمديامستاذ عرميا : الٍَانحقيقة يد  -8-1-1
 .[10]احاز الذيء ظمساه بقرد تسمفو أو لسرمحة نفدو
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وكدد لغ كددد لددد  ،أو ىددي كددد لددد ال تدددتشد كلددى كذ  عددرعي مددؼ الذددارع أو مددؼ السالددغ  
تدتشد كلى وال ة عرعية ودت دليد عمى  سا  صاحبيا، وكد لد متعد ة مؼ غير اسدتشاد كلدى 

 .  [12]ولفؼ كا  و عيا لسرمحة صاحبيا خاصة ،وال ة عرعية أو استشدت كلى ذلغ
ىددي لددد الحددا د وال  ختمددا مفيددؽم لددد الزددسا  مددي الفقددو عددؼ مفيؽميددا مددي القددانؽ ، كذ 

بذددرز التجربددة،  ويدددخد مددي ذلددغ لددد السذددتري عمددى السبيددم السقبددؽض ،ولمذدديء لسرددمحة نفددد
 [.13]وك لغ لد الحا د لمذيء بغير وجو حق كيد الغاصب

   وبشاء عمى تمغ التعريفات لتبيؼ أ  لد الزسا  تذسد:
حيددازة الذددخص لمذدديء ظمسدداه بغيددر وجددو حددق كالغاصددب، ميددده لددد  ددسا  عمددى مددا  -

 .[5]والحشا مة [25]والذامعية [28][ والسالفية1باتفاق الفقياء مؼ الحشفية]اغتربو 
الذددخص لمذدديء عمددى وجددو عددرعي ال ظمددػ ميددو، ولفددؼ كددا  مددي تمددغ الحيددازة  حيددازة -

السددتعار ك  ىمدغ مدي لدده مكندو  زدسشو كيد السدتعير عمى الذيء مرمحة عخرية لمحا د، 
   .ولؽ كا  اليالث بآمة سساوية ،[8]والحشا مة [4]عشد الذامعية

 أو مالفدو مدؼ بدكذ  الغيدر مدات عمدى الذدخص سديطرة ىديحقيقةة يةد اامانةة:  -8-2-1
 وتردرم  ممفدو، حيدازة مدي السالدغ لدد خمفد  التي اليدأو ىي [ 11]اال تسا  نحؽ عمى الذارع

   .[11]صاحبيا  سا  عمى دليد لدت ولػ الحيازة، تمغ مي عرعية وال ة عؼ ميو
[ 3[ والسالفيددددة]23الفقيدددداء مددددؼ الحشفيددددة]باتفدددداق  ميدددد الؽد ددددم عمددددى الؽد عددددة لددددد أماندددة

 ال  زسشيا كال بالتعدي أو التقرير. [5]والحشا مة [4]والذامعية
ددويتفددق القددانؽ  مددم الفقددو مددي عددد   لددد الؽد ددم لددد أمانددة  منددو ت   ال لسرددمحة  ػ الذدديء  م  د 

ع]  [.13نفدو،  د لسرمحة السؽد 
 خالت الفقرات اآلتية. يؼ لد اممانة ويد الزسا  مؼ  قيفر لتاأثر وسيتبدى 

 :، وأثرهتكييف يد الَمتقط بُية الوفظ -8-2
 تكييف يد الَمتقط بُية الوفظ: -8-2-1

عمدى أ  [ 15[ والحشا مدة]4[ والذامعية]14[ والسالفية]23، 6مؼ الحشفية]اتفق الفقياء 
مدك  لدده عمدى المقطدة التدي  ،معرمتدو عشددالسمتقا كذا أخد  المقطدة  شيدة الحفدل ليردىدا لرداحبيا 
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 مدأذو   الؽجدو ىد ا عمدى امخد  مد   أماندة كؽنيدا اوأمدا:  قدؽت ا دؼ نجديػ، كسدا وجدىا لد أمانة
 بسقتزددى اممانددة ح ددػ عمددى ممتقطيددا  يددد االمقطددة الخرعددي: ، وىددؽ مفدداد قددؽت[23]عددرعاها ميددو

 .[14]اوغرباه  اغتيااله  لشؽ لػ ما ،مالفيا كذ  بغير قبزيا وإ  ،الذرع ح ػ
ع المقطددة لدددى ك ذا كدارة الساليددة أمددا بالشدددبة لمقددانؽ ، مقددد أوجددب عمددى السمددتقا أ  لددؽد 

ذا كا  قد عتدر عميدو خدارج كدارية كولدى اقرب سمطة  ،كا  الذيء قد عتر عميو مي مشطقتيا
 .البمد ات مشطقة

عتدددر كدددد لقطدددة    : ا1مدددي السدددادة 2940لعدددام  236جددداء مدددي السرسدددؽم التذدددريعي رقدددػ
دمدؼ قبدد الس   لدداعيا حدااله ك جدب  عمييا تدر عميدو ذا كدا  الذديء قدد ع  كدارة الساليدة كا لددى فتذ 

 .[9ا]البمد ات تر عميو خارج مشطقةذا كا  قد ع  كدارية كقرب سمطة أولدى  ،مي مشطقتيا
 جب عميو القيام بسدا نرد  عميدو كنو وبشاء عمى ذلغ لفي لبرأ السمتقا مؼ الزسا  م

 ددد لغ دلدددياله عمدددى أندددو قدددد أخددد  المقطدددة  شيدددة الحفدددل لرددداحبيا، أي لدددػ  السدددادة، وي دددؽ  التدامدددو
متفددؽ  لددده لددد أمانددة مددي الفتددرة التددي  جددد مييددا السددات كلددى أ   قددؽم  ، قبزدديا لسرددمحة نفدددو

 بكلداعو لدى الجية السشرؽ  عمييا  دو  كبطاء.
 أثر يد اامانة في المقطة:-8-2-2

 أمرا :تفييا لد السمتقا  شية الحفل عمى أنيا لد أمانة لشتج عشو ك  
ك  السمدتقا عشددما أخد  المقطدة  شيدة الحفدل ورد  اامر ااول: حكةم يةد اامانةة دةانةة:

ميد ا  عشدي أ  لدده ملتسشدة مأذوندة خاليدة عدؼ اإلثدػ والعددوا ،  ،السات كلى صاحبو بعد معرمتدو
الحفدداع عمدى تمددغ امماندة، مدك  قرددر مدي حفعيددا أو  والؽاجدب عميدو عشددد ذلدغ  دد ت جيدده مدي

لؼ  ى دػ  : }،  قدؽت هللا تعدالى[11، 28، 23، 5، 4]باتفداق الفقيداء تعدى عمييا أصبح رثسداه  و ال د  
ددؽ  م    ػ  ر اع  ى  ددد  ػ  و ع ي  ان ددات ي  جددؽب  يدد ه اآل ددة عمددى و   قددؽت القرطبددي اسددتدالاله  ،[8السلمشددؽ :]{    م 

 [.16ا]اوغا ة ذلغ حفعو والقيام بو :والعيد حفل اممانة
ولفدؼ لمدمدو  ، اكذا أخ  لقطدة  شيدة التعريدت لدػ لمدمدو  دسانيا بامخد يقؽت العسراني:و 

 .[17]حفعيا مدة التعريتا
كدد ذلددغ لدددت عمددى أ  لدد اممانددة مددي المقطددة ليددد  رثسدة، ولفددؼ  جددب عمددى السمددتقا 

 أ   حامل عمى ما وجده ليرده كلى صاحبو غير مشقؽ .
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لددد أمانددة  عشددي أنددو ال ك  كددؽ  لددد السمددتقا  اامةةر النةةاني: حكةةم يةةد اامانةةة  ٍةةا :
[ 28والسالفيدددددددة] [18]بددددددد  باتفددددددداق الفقيددددددداء مدددددددؼ الحشفيدددددددةتمفددددددد  أو تعي   زدددددددسؼ المقطدددددددة ك  

   [.5والحشا مة] [4]والذامعية
دددبعمدددى ذلدددغ السبددددأ  يس دددؼ االسدددتدالتو  دددح  س  ال   ى  م دددع   ا  قؽلدددو تعدددالى: }م  ددد ؼ  ي  ش  د  ددد ؼ  م   {د  ي  ب  س 

دس  م   عسددؽم : اىد امددي تفدديره ليد ه اآل دة  قدؽت ا دؼ العربدي .[91التؽبدة:]  أصددد   الذدريعة، مدي دي  
 [.19كمياا] الذريعة مدا د مي وك لغ...محدؼ كد عؼ والعتاب العقاب رمم مي

مسدددا دام أ  السمدددتقا أخددد  المقدددا  شيدددة الحفدددل ورد السدددات لرددداحبو، مكندددو محددددؼ، وال 
 ،  زسؼ مييا السمتقا المقطة:حالتا السبدأ دتتشى مؼ ذلغ وي   زسؼ ما وجده ك  تما، 

ىددؽ  :التقرددير مددي الحفددلأو تعيبدد  لتقرددير مددؼ السمددتقا، و  امولددى: ك  تمفدد  المقطددة
 .[18 ،15 ،28، 7، 4لتمفيا أو نقص مي قيستيا]للدي التفريا وإىسات المقطة مسا 

ىددؽ مجدداوزة التعدددي: ، و تعيبدد  بدددبب التعدددي مددؼ السمددتقاالتانيددة: ك  تمفدد  المقطددة أو 
 [.18، 28، 7 ،5 ،4]لترر  مي المقطة  بيم أو كعارة كأ  الحد السأذو  ميو عرعاه،

 الفقياء مي باب المقطة:جة لفالم ؼ عميو نتيلؼ الؽاردلوإ  السبدأ الدا ق واالستتشاء
 بالتعددددي كال  زدددسشيا ال السمدددتقا لددد مدددي أماندددة المقطدددةاجدداء مدددي مجسدددم الزددسانات: 

 .[18]اعمييا
 [.28ا]كالسغرؽب مترير ،اختداليا لشؽ لػ ما أمانة وىيومي مؽاىب الجميد: ا
 كدا  لد لغ...بأ  لاللتقداز أىدد وىؽ أ داه، لمحفل لقطة أخ  ومؼومي نيا ة السحتاج: ا

ع، مأعدبو لسالفيدا  حفعيدا  يدده  مندو ميي...أماندة ثقة  كدأ  قردر، لدؽ  دسشيا ثدػ ومدؼ السدؽد 
   [.7ا]تعريفيا ترث

 أو تفريطدو بغيدر تمفد  ك  السمدتقا لدد مدي أماندة الحدؽت مدي المقطدة ويقؽت ا ؼ قدامدة:ا
 السترددمة  ديادتيددا أخدد ىا مؽجدددىا صدداحبيا جدداء ومتددى ،كالؽد عددة عميددو  ددسا  مددال نقردد 

]وىي  تفريطددو تمفدد  أو ]وىددي حالددة التعدددي[ السمددتقا أتمفيددا وإ  ،ممفددو نسدداء منيددا  والسشفرددمة
 ال ،متدد ليدا   دؼ لدػ ك  وبقيستيدا ،اممتات ذوات مؼ كان  ك  بستميا ، سشيا حالة التقرير[

   .[5]اخالما ى ا مي أعمػ
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جسيعددداه ال والخالصدددة أ  المقطدددة  شيدددة الحفدددل ورد السدددات كلدددى صددداحبو عشدددد الفقيددداء 
  زسشيا ممتقطيا،  د ىي أمانة مي لده، كال ك  قرر أو اعتدى.

لددد السمددتقا لددد أمانددة أ   [ قددد اعددترطؽا لعددد  23أ  الحشفيددة]كلددى ولفددؼ لشبغددي اإلعددارة 
 ذيد عمى أنو قدد الدتقا المقطدة ليحفعيدا ويردىدا كلدى صداحبيا، أو أ   رددقو صداحب السدات 

م  الشيدة   رددقو صداحبيا، مكندو  زدسؼ المقطدة عمى ذلغ، مك  لػ  ذيد عمى المقطة، أو لػ 
 خفية مال  د مؼ عيء لدت عمييا، وىؽ اإلعياد أو التردلق.

  [ مددكنيػ لددػ  ذددترطؽا ذلددغ5[ والحشا مددة]4[ والذددامعية]28الفيددة]أمددا الجسيددؽر مددؼ الس
 م  امصد أ  السمتقا قد أخ  المقطة  شية الحفل ال التسمغ. 

والدد ي لبدددو لمباحددد أ  الددراجح مددي ذلددغ قددؽت الحشفيددة، وال سدديسا مددي ىدد ا الدمددا ، كذ 
يددراه مدددي عردددرنا أ دددرب متددااله معاصدددراه  حددددث كتكتددر الفدددداد وأكددد أمدددؽات الشددداس بالباطددد، و 

الؽصددؽت كليددو  ميحدداوتويترددد  بدداب المقطددة، وىددؽ أ   زدديم اليدداتا السحسددؽت مددؼ صدداحبو، 
 ليأخدد  اليدداتا ولفددؼ واجددده  دددمغ كددد الطددرق عددؼ طريددق االترددات، أو الرسددا د االلفترونيددة، 

لشفددددو وال  عيدددده لرددداحبو، مكمدددا أ   غمقدددو وأمدددا أ  لشددددع البطاقدددة التدددي تخدددص صددداحب ذلدددغ 
 ونادراه ما  جيب صاحبو ليرده كليو. ،ا أ  لبيعوالياتا، وإم
كال أ  ذلدددغ لتغيدددر  تغيدددر  مدددي الددددا ق الددد مػ ؼ كدددا  امصدددد مدددي الشددداس سدددالمةولددد 

 الدد لؼ ثددػ   ،لمددؽنيػ الدد لؼ ثددػ   ،نددير  ق   الشدداس خيددرودليددد ذلددغ حدددلد رسددؽت هللا  : ) ،امزمددا 
 .[30](عيادتو ويسيشو  سيشو أحدىػ عيادة تدبق أقؽام  جيء ثػ   ،لمؽنيػ

عدددؽ ، ( أنيدددػ ال لتؽر  عدديادتو ويسيشدددو  سيشددو أحددددىػ عدديادة تددددبقوالسددراد مدددؼ عبددارة ) 
ردددفات ال أمتمدددة عدددؼ وتمدددغ ،، وىدددؽ كشا دددة عدددؼ مدددداد الددد مػويددددتييشؽ  بدددأمر الذددديادة واليسددديؼ

 بعددد مدديسؼ جدددو   مقددد،  قددؽت ا ددؼ حجددر: االتددي انتذددرت مددي أىددد العرددؽر الستددأخرة س مؽمددةال
د بخدال  ،ةبقم د لفدؼ   الس مؽمدة السد كؽرة الردفات ميدو جدتو   مؼ القرنيؼ مؼ الرحابة  بعدد ؼم 

والد ي ليسشدا ىدؽ أ  انتذدار الردفات الس مؽمدة مدي . [32]امدييػ كتر ذلغ    كم ،التالثة القرو  
ب تدددرة لدددرجح مددد ىب الحشفيدددة الددد لؼ ال   تفدددؽ  بسجدددرد الشيدددة لعدددد لدددد السمدددتقا لدددد  ىددد ه امزمدددا 

 أمانة،  د ال  د مؼ دليد لدت عمييا كاإلعياد أو تردلق صاحب السات.
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ارة الساليدة أو وبالشدبة لمقانؽ  مقد سدبق أندو أوجدب عمدى السمدتقا كلدداع المقطدة لددى كد
مددؼ الزددسا ، وإال مكنددو لتعددرض  مقددد  ددرأ دد لغ ا ، وبالتددالي مددك  قددام السمددتقأقددرب سددمطة كداريددة

كددد مددؼ : ا10 ، السددادة1022عددام  2لمعقؽبددة السشرددؽ  عمييددا مددي السرسددؽم التذددريعي رقددػ
ب بددالحبس مددؼ ثالثددة أعددير كلددى عاق دد   ... اخددتمس أو رمدد  أ  لددرد أو كددتػ لقطددةسددتسمغ أو ا

لغرامدة عدؼ ألفدي والعطد والزرر عمى أ  ال تقدد ا ،ردودسوبالغرامة حتى ربم قيسة ال ،سشتيؼ
 [.31ةا]لير 

،  دد ال  دد مدؼ دليدد لددت عمييدا، قانؽ  لػ   تا بسجدرد نيدة امماندةوى  ا لتبيؼ أ  ال
وذلغ الدليد ىؽ كلداع المقطة لدى الجية السخترة، وب لغ  قتدرب القدانؽ  مدؼ مد ىب الحشفيدة 

 متقا مؼ الزسا .مؼ ناحية عدم االكتفاء بالشية إلعفاء الس
 :، وأثرهتكييف يد الَمتقط بُية غير نية الوفظ ورد المقطة إلى مالكيا-8-3
 :تكييف يد الَمتقط بُية غير نية الوفظ ورد المقطة إلى مالكيا-8-3-1

عمدى أ  مدؼ [ 5[ والحشا مدة]35[ والذدامعية]34[ والسالفيدة]6مدؼ الحشفيدة] اتفق الفقيداء
   .مك  لده عمى ما أخ ه لد  سا  ،لراحبيا كأ  نؽى تسمفيابغير نية حفعيا أخ  المقطة 

سدؽاء أكدا  وبالتالي ك  تمفد  المقطدة أو تعي بد  مدك  السمدتقا  زدسشيا مدي ىد ه الحالدة 
 قدؽت ا دؼ وسدؽاء أمدر ز مدي الحفدل أم لدػ  فدرز، كسدا التما أو العيب بفعد مشدو أم بغيدر معمدو، 

 أخد ىا لدو  حدد وال ،محرمداه  معدد مقدد تعريدت بغيدر تسمفيدا عمدى عازمداه  لقطة التقا قدامة: اكذا
 [.5 سمفياا] وال ،تفريا بغير أو  تفريطو تمف  سؽاء ، سانيا لدمو أخ ىا مكذا ،الشية  ي ه

وىدد ا السعشددى متفددق عميددو  دديؼ الفقددو والقددانؽ ، حيددد ذكددرت مددي الفقددرة الدددابقة نددص 
 .[31 دتسمغ المقطة أو   تسيا]السادة القانؽنية التي ترتب العقؽبة والزسا  عمى مؼ 

ويدتحق السمتقا الجداء السقدرر مدي القدانؽ  بسجدرد أ    دتػ المقطدة وال لمتددم بكلدداعيا 
 [.9لدى اإلدارة السالية أو أقرب سمطة كدارية]

 الٍَان في المقطة:تكييف يد أثر  -8-3-2
عمدددى أنيدددا لدددد  ك  تفييدددا لدددد السمدددتقا  شيدددة غيدددر نيدددة الحفدددل ورد المقطدددة كلدددى مالفيدددا

    سا  لشتج عشو أمرا :
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[ 6مددددؼ الحشفيددددة]سددددبق أ  الفقيدددداء : ااول: حكةةةةم يةةةةد الٍةةةةَان فةةةةي المقطةةةةة دةانةةةةة 
 شيدددة تسمفيدددا وعددددم  المقطدددةمتفقدددؽ  عمدددى حرمدددة أخددد  [ 5[ والحشا مدددة]4[ والذدددامعية]3والسالفيدددة]

 .حفعيا لراحبيا، ميد الزسا  مي المقطة لد رثسة معتد ة

ك  كدؽ  لدد السمدتقا لدد  دسا  ك  ندؽى  الٍَان فةي المقطةة  ٍةا :الناني: حكم يد  
نة مي كد حالدة عمدى السمدتقا، ميجدب عميدو رد المقطدة لمدم مشو أ  المقطة مزسؽ التسمغ لشفدو 

كلى صاحبيا، مك  تمف  معميو رد متميا ك  كا  ليا متد أو قيستيا ك  لدػ   دؼ ليدا متدد، وذلدغ 
أكدا  التمدا بفعمدو أم وسؽاء  ،بغير تقرير مشو أم ،تعد و أم كا  التما  تقرير السمتقاأسؽاء 

[ 34والسالفيددددددة] [33]، وذلدددددغ باتفددددداق الفقيددددداء مدددددؼ الحشفيدددددةبحدددددادث سدددددساوي  بفعدددددد غيدددددره أم
 .[5والحشا مة] [17]والذامعية

 ك   ددسشيا، الخيانددة  شيددة أي ، الشيددة  يدد ه، المقطددة أي ،أخدد ىا مددك   قددؽت البيددؽتي: ا 
 مزدددسشو، أخددد ه لدددو  جدددؽز ال وجدددو عمدددى غيدددره مدددات أخددد  مندددو تفدددريا  بغيدددر تمفددد  ولدددؽ ،تمفددد 

 [.8ا]كالغاصب

 م1022لعدام  2مدؼ السرسدؽم التذدريعي رقدػ  10السدادة أما بالشدبة لمقانؽ  مقد نرد  
 عاقب بدالحبس مدؼ ... أو كتػ لقطة ،أو رم  أ  لرد ،أو اختمس ،كد مؼ استسمغا :أ عمى 

والعطدد والزدرر عمدى أ  ال تقدد  ،وبالغرامدة حتدى ربدم قيسدة السدردود ،ثالثة أعير كلدى سدشتيؼ
 .[31]االغرامة عؼ ألفي ليرة

والتعدددي  حرددد مددي القددانؽ  بسجددرد –التعدددي مددي المقطددة ويدددتشتج مددؼ ذلددغ أ  جددداء 
 لدديس بزددسا  متميددا أو قيستيددا محدددب -[9عدددم كلددداع المقطددة لدددى الجيددة السخترددة كسددا مددر]

بدالحبس مدؼ ثالثدة أعدير كلدى سدشتيؼ، باإل دامة ،  د الجداء ىؽ العقؽبة كسا ذىب كليو الفقياء
كلى الغرامة السالية وىي ربم قيسة الذيء السمتقا بذرز أال تقد عدؼ ألفدي ليدرة سدؽرية، وكد لغ 

 .، ولؽ بغير معموالعطد والزرر، ويدخد مي ذلغ تزسيؼ السمتقا لقيسة المقطة ك  تمف 

 المقطة بُية اامانة: طرو  نية الىيانة بعد أخط-8-4
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قد  أخ  السمتقا المقطة  شيدة الحفدل متفدؽ  لدده عمدى مدا أخد ه لدد أماندة، ثدػ لشدؽي بعدد  
وىدددؽ مدددا  ددددسيو الفقيددداء  شيدددة الخياندددة، ومدددرادىػ نيدددة عددددم كرجددداع المقطدددة  ،ذلدددغ التسمدددغ لشفددددو

عتدددداء أم أندددو ال  زدددسؼ كال  تحقدددق اال   ردددير  دددامشاه  تبددددت نيتدددوألرددداحبيا، مسدددا الح دددػ  
 بالفعد، كأ  لترر  بالمقطة 

 م ىبيؼ: انقدػ الفقياء مي ذلغ كلى 

[ 4[ والذدددددامعية مدددددي امصدددددح]28السالفيدددددة مدددددي قدددددؽت] وىدددددؽ مددددد ىبالسددددد ىب اموت:  
[ كلددى أنددو مجددرد طددروء نيددة الخيانددة ال تففددي لتزددسيؼ السمددتقا،  ددد ال  ددد مددؼ أ  36والحشا مددة]

 ل ترر   يا. تتحقق الخيانة معاله، كأ  ل تما المقطة أو

 المقطدة  زدسؼ لدػ الخياندة قردد لدو طدرأ ثدػ ،اممانة  شية أخ ىا  كم قؽت الرحيباني: ا 
 [.36ا]تفريا بال تمف   ك

 وجدو[ والذدامعية مدي 28السالفية مدي قدؽت رجحدو الحطداب] وىؽ م ىبالس ىب التاني:  
 لتزسيؼ السمتقا.[ كلى أ  طروء نية الخيانة بعد نية اممانة سبب 4 قا د امصح عشدىػ]

أخددد  المقطدددة  شيدددة ؽا عمدددى السمدددتقا اإلعدددياد عمدددى أندددو [ اعدددترط23  الحشفيدددة]وبسدددا أ
حفعيا وردىدا كلدى مالفيدا حتدى لبدرأ مدؼ الزدسا ، مدال أثدر لتبددت نيدة السمدتقا عشددىػ، مدك  لدػ 

   ذيد السمتقا عمى المقطة، مكنو  زسشيا ك  اختما مم صاحبيا.   
كذ ال  د مؼ تددميػ المقطدة كسدا سدبق كلدى اإلدارة الساليدة أو  ،وك لغ الح ػ مي القانؽ  

[، مدال أثدر 31]قانؽناه  [ حتى لبرأ السمتقا مؼ الجداء السشرؽ  عميو9الدمطة اإلدارية امقرب]
 لشية السمتقا السجردة.

وبسا أ  الشية أمر باطؼ مم ا لدرجح الباحدد أندو ال  دد مدؼ انزدسام مدا لددت عمدى تمدغ 
أو  عمدى االلتقداز، ي أ  امقرب ىؽ امخ  بس ىب الحشفية ال ي لؽجب اإلعديادالشية، وى ا  عش

، ويليدد ذلدغ كتدرة الفدداد وعديؽع الفد ب لفدي لبدرأ مدؼ الزدسا لمسمتقا تردلق صاحب المقطة 
 مسا  جعد الركؽ  كلى امخ  بالشية السجردة مرجؽحاه. -كسا سبق  يانو-مي ى ه ام ام 
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 -كسدا ندص القدانؽ  – والغرامدةتقا لقيسدة المقطدة بدالحبس أما الديادة عمى تزسيؼ السم
ى كنداليددا لددؽلي اممددر المجددؽء كلدد، وىددؽ عقؽبددة غيددر محددددة عددرعاه ميدد ا لدددخد مددي بدداب التعديددر

، وذلددغ لقطددم دا ددر الفددداد وأكددد أمددؽات الشدداس بالباطددد، [37]ك  دعدد  لدد لغ مرددمحة بالجدداني
 وخرؽصاه مي ى ه امزما .

  :الىاتَة والُتائج -9
ذددددريعة الشيددددة أىسيددددة كبيددددرة مددددي كامددددة الترددددرمات، وتتبدددددى أىسيددددة الشيددددة مددددي أولدددد  ال

كذ لددتفمػ عددؼ  ،الترددر  الؽاحددد مددؼ جؽانددب مختمفددة، وىدد ا السعشددى لتزددح مددي نددص لمذدداطبي
السقاصدد معتبدرة مدي التردرمات مدؼ : اميقدؽت قرد الس ما ودوره مي اممعات التي تردر عشدو

، وي فيدغ مشيدا أ  السقاصدد تفدرق  ديؼ ى ا السعشى ال تشحرر وامدلة عمى ،العبادات والعادات
ما ىؽ عادة وما ىؽ عبادة، ومي العبادات  يؼ ما ىدؽ واجدب وغيدر واجدب، ومدي العدادات  ديؼ 
الؽاجب والسشدوب والسباح والس روه والسحرم والرحيح والفاسد وغير ذلغ مؼ امح دام، والعسدد 

قرد بو عيء رخر مال   ؽ  ك لغ،  د  قردد بدو عديء مي ؽ  عبادة، وي   قرد بو أمر  الؽاحد    
مي ددؽ  ك ساندداه، ويقرددد بددو عدديء رخددر مي ددؽ  كفددراه، كالدددجؽد   أو لمرددشػ، وأ زدداه مالعسددد كذا 

عددؼ القرددد لددػ لتعمددق بددو عدديء مشيددا  ي تعمددق بددو القرددد تعمقدد  بددو امح ددام التفميفيددة، وإذا عددر 
 الشية ىي القرد مي كالم الفقياء. وقد سبق أ  .[38]اكفعد الشا ػ والغامد والسجشؽ  

عمددى مؽ ددؽع المقطددة  -ومددا سددبق دراسددتو مددي ىدد ا البحددد-وتطبيقدداه لفددالم الذدداطبي 
لتبديؼ أ  الشيدة معتبددرة مدي المقطدة مددؼ جؽاندب عددة، ميددي تسيدد  ديؼ المقطددة السذدروعة ك  كددا  

ك  كدددا   االلتقدداز  شيددة حفددل السددات الزددا م ورده كلددى صدداحبو، وبدديؼ المقطددة غيددر السذددروعة
 االلتقاز  شية تسمغ السات الزا م وعدم رده لراحبو.

تسيد الشية  يؼ المقطة التي ال  زسشيا السمتقا لرداحبيا ك  تمفد  بدال تعدد أو وك لغ 
   تقرير مشو، وبيؼ المقطة التي تفؽ  مزسؽنة عمى السمتقا أ اه كا  سبب تمفيا.

أثددر الشيددة مددي أح ددام  ومددؼ خددالت دراسددة تمددغ الجؽانددب ومددا لترددد  يددا مددي مؽ ددؽع
   المقطة لتؽصد الباحد كلى الشتا ج اآلتية:
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لمقطدة أخدص مدؼ السعشدى والقدانؽني  دتشتج مؼ دراسة معشى المقطة أ  السعشى الفقيي  -9-2
مقيدداه ميدددي السدددات  المغددؽي، كذ تذدددسد المقطددة لغدددة كدددد عدديء ممقدددى  أخددد ه عددخص، أمدددا المقطدددة

 .محؽى السعشى القانؽني ، وىؽالسعرؽم الزا م ال ي ال  عر  صاحبو
 دددتشتج مددؼ حرمددة أخدد  المقطددة  شيددة التسمددغ، أ  خددروج السددات عددؼ حيددازة صدداحبو بددال -9-1

كرادتو ال  دتمدم مشدو رمدم ممفيتدو أو نقميدا كلدى الؽاجدد، وىدؽ مدا لددت عمدى عردسة مدات السددمػ 
 ،السداتوحرمتو، مدال للخد  كال بحقدو مدؼ خدالت مدا عدرعو هللا عدد وجدد مدؼ أسدباب نقدد ممفيدة 

 أو غير العقؽد كالسيراث. ،كالعقؽد الذرعية مؼ البيم وغيره
ال لمدم مؼ كؽ  اليد لد  سا  أ  تفؽ  رثسة أو معتد ة دا ساه، مقد تفؽ  لدد الحدا د لدد -9-3

ولفشددو غيددر رثدػ، كيددد السدددتعير عشدد بعدد  الفقيدداء، وقدد تفددؽ  لددد الزدسا  رثسددة كيددد  ، دسا 
 ر رثسة دا ساه.الغاصب، أما لد اممانة ميي غي

ك  كددؽ  لددد السمددتقا لددد أمانددة ال  عفيددو مددؼ القيددام  ؽاجددب الحفددل والعشا ددة بالسددات الدد ي -9-4
 مك  قرر أو اعتدى مك  لده تشقمب كلى لد  سا .وجده حتى لرده لراحبو، 

عمسشددا أ  مدددار التسييددد  دديؼ لددد الزددسا  ويددد اممانددة مددي المقطددة ىددؽ نيددة السمددتقا، ولسددا -9-5
كان  الشية أمراه باطشياه مال  دد مدؼ دليدد لددت عمييدا، ولد ا ذىدب الحشفيدة كلدى أ  كعدياد السمدتقا 
عمددى أنددو أخدد  المقطددة ليحفعيددا ويردىددا كلددى مالفيددا، أو تردددلق صدداحب المقطددة لمسمددتقا، كددد 

مدددك  السمدددتقا  -اإلعدددياد أو الترددددلق–د عمدددى نيدددة امماندددة، مدددك  لدددػ لؽجدددد أحددددىسا مشيسدددا دليددد
ددر  زددسؼ المقطددة لردداحبيا أمددا الجسيددؽر الدد لؼ لددػ  ذددترطؽا ، ك  تمفدد ، ولددؽ لددػ لتعددد  أو  قر  

أ  حسددد حددات السدددمػ عمددى الرددالح واسترددحاب البددراءة  عشدددىػ اإلعددياد عمددى المقطددة ميبدددو
 السمتقا اممانة.نية مي  امصمية دليد عمى أ  امصد

والسدديسا مددي زمانشددا حيددد كتددر الفددداد الددراجح ميسددا لبدددو لمباحددد ىددؽ قددؽت الحشفيددة، و 
 وانتذر أكد أمؽات الشاس بالباطد، وقد سبق  يا  ذلغ مي مؽ عو.

وأخيددراه لؽصددي الباحددد بزددرورة دراسددة أثددر الشيددة مددي كددد بدداب مددؼ أ ددؽاب الفقددو عمددى 
لسؽ ؽع الشية والقرد، وقد مدر مدي ىد ا البحدد اإلعدارة كلدى بعد  حدة، وذلغ لمس انة الفبيرة 

 جؽانب تمغ امىسية.
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كسا لؽصي بزرورة دراسدة الفقدو دراسدة تقربدو مدؼ الؽاقدم السعاصدر، وعددم االقتردار 
 .وقع  مي زمانيػ قياء الستقدميؼ مؼ جد يات ومروعما جاء مي كتب الفعمى 

 والحسد   رب العالسيؼ.
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