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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	





قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العلم  ربط  رضورة  إىل  توجه  أهنا  جيد  وقواعدها  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  يف  الناظر  إن 
بالعمل، وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحراًفا مؤثًرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن 
جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل عاماًل مهاًم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق، 
العلوم  بني  امتزاج  إال  ماهي  املعرفة  فصناعة  الناقد،  للتفكري  املثايل  املرسح  تعترب  أهنا  كام 
مؤسساته  أوىل  بظهور  اإلسالمي  االقتصاد  علوم  تطور  ارتباط  ندرك  هنا  ومن  وتطبيقاهتا؛ 
البحوث  منطلق  النواة  هذه  شكلت  حيث  اإلسالمية،  املصارف  وهي  احلديثة  التطبيقية 
علوم  تزامحت  حتى  التطبيقات،  وتقييم  النظريات  واقرتاح  الفرضيات  لوضع  والدراسات 
االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي 
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي. 
لقد حرصت »جملة بيت املشورة« عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي 
املتعلقة  بالدراسات  واهتاممها  املهم،  املجال  هبذا  املتعلقة  البحوث  عىل  تركيزها  خالل  من 
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته، مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة 
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية، وإتاحة حمتواها للباحثني والقّراء، واالرتقاء بمعايري 
التحرير  اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة  السادة أعضاء  بإرشاف كوكبة من  العلمي  الضبط 

الذين رشفت هبم املجلة.
املشورة«، والذي تضمن بحًثا حول  الثاين عرش من »جملة بيت  العدد  نقدم لكم  ويرسنا أن 
األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة، ودراسًة لتجربة ماليزيا يف تطوير 
مؤسسة الوقف، باإلضافة إىل دراسٍة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف 
االقتصاد  حول  وبحًثا  اليابان،  يف  اإلسالمي  التمويل  لواقع  دراسًة  العدد  ضم  كام  اجلزائر، 

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.
نرش  يف  رسالتنا  لتحقيق  املثمرة  وآرائكم  اقرتاحاتكم  نثمن  فإننا  جملتكم  تطوير  والستمرار 
املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر





الدراسات والبحوث
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مين إلى جزاءات
َّ
دليل الُمَحك

مخالفات العقود والتصرفات المدنية

محمد يوسف رمضان أبو جزر

رئيس الدائرة العلمية في رابطة علماء فلسطين - رفح / غزة – فلسطين

م البحث للنشر في 19/ 2020/1م، واعتمد للنشر في 3/7 /2020م(
ّ
)سل

الملخص

العْقدية،  املخالفات  جلزاءات  اخلاطئ  اإلنزال  مشكلة  ليعالج  البحث  هذا  جاء 
والترصفات املدنية األخرى يف غري حملها الذي رشعت له، وذلك من خالل بيان 
املخالفات املدنية املستحقة للجزاء، ثم بيان اجلزاء املناسب لكل فئة من فئات هذه 
املخالفات املدنية، وكذلك هيدف هذا البحث إىل إعانة العاملني يف جمال التحكيم 
االرتقاء  عىل  خاصة  والعْقدية  واملالية  عامة،  املدنية  النزاعات  وفض  الرشعي 
بقراراهتم وأحكامهم، والوصول هبا إىل أعىل درجات الدقة والصواب. وقد جاء 
البحث يف مبحثني، أوهلام: لبيان ثالثة أمور؛ األول: التعريف بموضوعات الشق 
املدين من الترشيع، والثاين: بيان املقصود باملخالفة املدنية وحقيقتها، والثالث: بيان 
أنواع املخالفات املدنية. وأما املبحث الثاين فقد جاء ببيان أنواع اجلزاءات املدنية، 
وأركاهنا، ورشوطها ونطاق إعامل كل واحد منها. واستخدم الباحث يف دراسته 
االستقراء،  مرحلة  يف  مجعه  ملا  والوصفي  التحلييل  ثم  االستقرائي،  املنهج  أواًل 
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وأخرًيا مقارنة األدلة واألقوال للوقوف عىل اآلراء الراجحة يف املسائل املختلفة. 
وقد خلص البحث إىل أن اجلزاءات املدنية سواء تلك املتعلقة بمخالفات العقود، 
أو سائر الترصفات املدنية، يمكن ردها إىل أربعة أنواع فقط وهي: اجلزاء املبارش، 
والبطالن والفساد، ووقف الترصف، وأخرًيا الضامن أو التعويض، ولكل واحد 

منها جمال حمدد كام هو مبني يف ثنايا البحث.

الكلمات المفتاحية: التحكيم الرشعي، املخالفات املدنية، اجلزاءات املدنية
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A guide for the disputing parties towards penalties for 
contract and other civil behavior violations

MOHAMMED.Y.R. ABU JAZAR
Head of the Scientific Department of the Association of Palestine Scholars- Rafah /Gaza Palestine 

Summary
The research deals with the problem of erroneous settlement of penalties for 

contract violations and other civil actions done illegally. It is done by detailing 

the civil violations prone to the penalty, followed by indicating the appropriate 

penalty for each violation. The research aims at augmenting the practitioners 

of legal arbitration, civil disputes resolving in general as well as financial 

and contractual in particular for improving their decisions and rulings, and to 

elevate them up to the highest levels of accuracy.

The research consists of two sections, first of them consists of three topics:  

introducing civil affairs part of legislation, explaining the meaning civil 

violation and its reality, explaining the types of civil violations.

While the second section explains the types of civil penalties, its elements and 

conditions, and the scope of each of them. The research concludes that the civil 

penalties, whether related to breach of contracts, or any other civil behavior 

can be defined within four aspects: Direct penalty, Nullity and corruption, 

Ceasing the operating capacity and finally guarantee and compensation, as 

each of them within a specific field as explained in the research.

Keywords: Shari’ah arbitration, Civil violations, Civil penalties.
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المقدمة

آله  وعىل  حممد  سيدنا  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  واحلمد  اهلل،  بسم 
وصحبه ومن وااله وبعد.

املرونة واالتساع  املتأمل يف أحكام الرشيعة اإلسالمية لن ختطئ عيناه حجم  إن 
الذي حتلت به، وكذلك لن يغيب عن إدراكه حرصها عىل نزع فتيل النزاع حيثام 
وجد، وأخذ كل ذي حق حقه، ويف عالجها ملخالفات أفراد املجتمع اإلسالمي مل 
تقترص الرشيعة اإلسالمية عىل جانب واحد فقط، وإنام امتدت أحكامها لتشمل 
مجيع ما يصدر عن اإلنسان من ترصفات يف الرس والعلن، سواء ما يتعلق بحقوق 

خالقه، أو بحقوق األفراد من حوله.

معنى  حيمل  ما  فمنها  واحدة،  درجة  عىل  ليست  العبد  حيدثها  التي  واملخالفات 
من  اجلنائي  الشق  يمثله  ما  وهو  واخلاصة،  العامة  واحلقوق  األعيان  عىل  اجلناية 
الترشيع، ومنها ما ينتج عن خمالفة األصول الرشعية يف التعامل مع اآلخرين فيام 
أن  استلزم  التنوع  الترشيع، وهذا  املدين من  الشق  يمثله  ما  احلقوق، وهو  خيص 
تكون اآلثار املرتتبة عىل املخالفة يف كّل واحد من هذين النوعني، خمتلفة وذات 

طبيعة مغايرة عن النوع اآلخر.

وهذا البحث جاء ليسلط الضوء عىل الشق الثاين، وهو الشق املدين من الترشيع، 
فيام  لتنفيذها،  يلزم  وما  وأحكامه،  أصوله  خمالفة  عىل  املرتتبة  اجلزاءات  ليبني 
فئة  إىل  األوىل  بالدرجة  األخرى، وهو موجه  املدنية  والترصفات  العقود،  خيص 
املحّكمني، ومن ثم الباحثني يف جمال املعامالت املالية والعقود، وقد أسميته: دليل 

مني إىل جزاءات خمالفات العقود والترصفات املدنية األخرى. املحكَّ

أهمية الموضوع

تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية:
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فائقة من خالل . 1 عناية  أولتها  والتي  الرشيعة اإلسالمية،  احلقوق يف  أمهية 
بيان أدق التفاصيل املتعلقة بكل واحدة من مسائلها.

اجلزاءات التي هي حصن زاجر ألي جترؤ، وجابر ألي نقص يدخل عىل . 2
ألحكامها  والتأصيل  البحثية،  بالعناية  األبواب  أوىل  من  هي  احلقوق، 

التفصيلية.

أمهية ورشف مهنة التحكيم، التي يتوصل هبا إىل احلقوق، ويقطع هبا دابر . 3
الفتنة والنزاع.

مشكلة البحث

من خالل عمل الباحث يف جمال التحكيم الرشعي يف املنازعات املالية، ملس الكثري 
العقود خاصة والترصفات  املرتتبة عىل خمالفات  باجلزاءات  املتعلقة  املشاكل  من 

املدنية األخرى عمومًا، ويمكن تلخيص أمهها بام ييل:

العْقدية  - املخالفة  موضوع  تناسب  ال  جلزاءات  املحكمني  بعض  إسقاط 
املتنازع فيها، ومثاله احلكم بالفساد يف عقد من حقه اإلبطال، أو العكس، 
باملثل، وغري ذلك  التعويض  بالقيمة يف خمالفة حقها  بالتعويض  أو احلكم 

الكثري من األمثلة.

املدنية،  - املخالفات  املتعلقة بموضوع توزيع اجلزاءات عىل  ندرة األبحاث 
وإما  املوهم،  بالعموم  إما  اجلانب  هذا  يف  األبحاث  من  الكثري  واتسام 
بالتخصيص الدقيق كأن يكون البحث يف جزاءات عقد واحد من العقود.

حدود البحث

العقود  بمخالفات  املتعلقة  املدنية حتديًدا، وهي  اجلزاءات  البحث مسألة  يتناول 
كالبيع واإلجارة والرشكة وغريها من العقود، وكذلك املتعلقة بالترصفات املدنية 
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غري العقدية كاهلبة والوصية والشهادات وغريها من الترصفات املتعلقة باحلقوق.

كانت  وإن  حتى  البدنية،  تلك  أو  اجلنائية،  اجلزاءات  إىل  البحث  يتطرق  ولن 
متعلقة باحلقوق، كاحلدود والتعزيرات البدنية، فالبحث موجه إىل فئة املحّكمني، 
واملحّكم ليس من حدود صالحياته النظر يف القضايا ذات البعد اجلنائي، وكذلك 
يملك  ال  وبالتايل  البدنية،  العقوبات  من  أي  إيقاع  صالحياته  حدود  من  ليس 

السلطة إلصدار أي منها.

أهداف البحث

هيدف البحث إىل ما ييل:

املسامهة يف حل املشكالت السابق ذكرها يف )مشكلة البحث(.. 1

املسامهة يف بناء تصور منطقي للجزاءات املدنية يف عقلية العاملني يف جمال . 2
التحكيم وفض املنازعات، وجمال كل منها، وترتيبها،

عن . 3 الصادرة  باألحكام  الوصول  بغية  التحكيم،  مهنة  ارتقاء  يف  املسامهة   
جلان التحكيم إىل أعىل درجات الصواب والقرب من احلق، أو حتى إصابة 

عني احلق.

منهج البحث

ملا  والوصفي  التحلييل  ثم  االستقرائي،  املنهج  أواًل  دراسته  يف  الباحث  استخدم 
اآلراء  عىل  للوقوف  واألقوال  األدلة  مقارنة  وأخرًيا  االستقراء،  مرحلة  يف  مجعه 

الراجحة يف املسائل املختلفة.

هيكلية البحث

اجلزاءات  أسباب  عن  احلديث  يتناول  األول  مبحثني؛  إىل  مقساًم  البحث  جاء 
)وهي املخالفات التي يرتب عىل ارتكاهبا صدور اجلزاءات( وحقيقتها وأنواعها، 
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ثم املبحث الثاين الذي جاء للحديث عن ذات اجلزاءات وما يتعلق بكل منها من 
حيث نطاق إعامهلا، ورشوطها وأركاهنا.
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المبحث األول: أسباب الجزاء المدني

زالوا  ما  التي  اخلليقة، وكذلك  بدء  منذ  الناس  التي عرفها  املعامالت  كثرية هي 
والتي  املعامالت،  تلك  يف  حيدثوهنا  التي  املخالفات  أيًضا  وكثرية  يستحدثوهنا، 
تستوجب الوقوف بحزم هبدف التنظيم، ورد احلقوق، واألخذ عىل يد املخالف.

ويف هذا اإلطار يأيت هذا املبحث، فقد عّرف األصوليون السبب بأنه: )ما يلزم من 
وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لذاته()1(، فاملخالفة املدنية سبب للجزاء 
وهي  اجلزاء،  عدم  عدمها  من  ويلزم  اجلزاء،  وجود  وجودها  من  يلزم  املدين، 
خارجة عن ذات اجلزاء، فاجلزاء أثر مرتتب عىل وجود املخالفة، وهذا التقديم هو 

املفتاح لفهم العناوين املندرجة حتت هذا املبحث، وهي:
املطلب األول: موضوعات الشق املدين من الترشيع.

املطلب الثاين: حقيقة املخالفة املدنية.

املطلب الثالث: أنواع املخالفات املدنية.

)1( النملة، عبد الكريم بن عيل، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، الرياض، مكتبة الرشد، 1420ه/1999م، )391/1(.
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يع المطلب األول: موضوعات الشق المدني من التشر

بتنظيم  املختصة  األحكام  به  ويراد  الترشيع)2(  من  املدين  الشق  مصطلح  يطلق 
الترصفات املتعلقة باملعامالت اإلنسانية يف اجلانب احلقوقي، وهي كثرية وممتدة 
والدعاوى  والعقود،  املالية  واملعامالت  الشخصية،  األحوال  أبواب  فتشمل 
والشهادات واإلقرار، ولإلحاطة بموضوعات هذا اجلانب من الترشيع كليًّا بعيًدا 
عن اخلوض يف اجلزئيات والفروع، ال بد من تنظيم هذه املوضوعات وتقسيمها 
بام يسهل معه إطالق األحكام الكلية التي تعنى النظريات بالتأسيس هلا، فبعض 
الشق  أبواب  كتقسيم  الكيل،  احلكم  استحضار  أمام  عائًقا  يشكل  قد  التقسيامت 
ذلك،  وغري  املالية،  املعامالت  وباب  الشخصية،  األحوال  باب  إىل:  مثاًل  املدين 
باب  فروع كل  فُتجمع  الفروع،  احلديث عن  مفيًدا عند  يكون  قد  التقسيم  فهذا 
لكل  الكلية  األحكام  استحضار  أردنا  إذا  مفيًدا  يكون  وقد  جامع،  عنوان  حتت 
باب من هذه األبواب، ولكنه لن يكون كذلك إذا أردنا صياغة األحكام الكلية 
هذه  تقسيم  من  بد  ال  لذا  نظرية،  صياغة  الترشيع  من  الشق  هذا  أبواب  جلميع 
املوضوعات بطريقة تتيح الوقوف عىل هذا املقصد، وخري طريقة لذلك هي النظر 
يف مجيع هذه املوضوعات من حيث كوهنا ترصفات، ومن ثم تقسيم الترصفات 
بحسب جنسها، ثم ندرج األمثلة من املوضوعات املتعددة حتت كل جنس منها، 
بنائه لنظرية  وهذا األسلوب هو الذي اعتمده العالمة الزرقا رمحه اهلل تعاىل، يف 
الفقهية، وفيام ييل  النظريات  كتابه  الزحييل يف  الدكتور حممد  العقد، وتابعه عليه 

بيان هذا التقسيم الذي يأيت عىل مجيع موضوعات الشق املدين.
بداية يقصد بالترصف رشًعا: »كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الرشع 

عليه نتائج حقوقية«)3(.
وهذه الترصفات اإلرادية تتنوع يف طريقة إنشائها للحقوق إىل نوعني:

)2(عاشور، حممد سامر، مدخل إىل علم القانون، دمشق، اجلامعة االفرتاضية السورية، د، ط، 2018م، ص)64(.
)3(الزرقا، مصطفى أمحد، املدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، ط2، 1382ه/2004م، )379/1(.
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اجلوارح  فعل  خالل  من  احلقوق  تنشئ  التي  وهي  الفعلية:  التصرفات  األول: 

والغصب،  واإلتالف،  املباحات،  بإحراز  هلا  التمثيل  ويمكن  اللسان،  سوى 
والتقابض يف عقود املعاوضات.

وفعل  األقوال  خالل  من  احلقوق  تنشئ  التي  وهي  القولية:  التصرفات  الثاني: 

عّدت  فالرشيعة  لذا  األقوال؛  عنها  وتفصح  ُتعرب  خفي،  أمر  فاإلرادة  اللسان، 
من  النوع  وهذا  للحقوق،  منشئًة  إلصدارها  أهل  هو  عمن  الصادرة  األقوال 

الترصفات ينقسم إىل قسمني:

القسم األول: تصرفات قولية عقدية: وهو الذي ينشأ عن التقاء إرادتني واتفاقهام، 

أهٌل للترصف)4(، ويمثل هلا  ويعربِّ عنهام قوالن يصدران من شخصني كل منها 
بسائر أنواع العقود كالبيع، والرشاء والرشكة واإلجارة، والنكاح، وما شابه ذلك.

إىل  بدوره  ينقسم  القسم  العقدية: وهذا  غير  القولية  التصرفات  الثاني:  القسم 

نوعني أيًضا:

أو  احلق،  إنشاء  بقصد  واحد،  طرف  من  الصادر  القويل  الترصف  األول:  النوع 

إسقاطه، أو إهنائه، ويمكن التمثيل هلذا النوع من الترصفات بالطالق، واإلبراء، 
الفقهاء تسمية هذا  وترك الشفعة، والوصية، واهلبة، وقد درج عىل ألسنة بعض 
، ويف احلقيقة فإن هذه  النوع من الترصفات عقوًدا، بجامع إنشاء احلقوق يف كلٍّ
ها عقوًدا؛ القتصار العقد عىل ما كان فيه التقاء إرادتني،  الترصفات ال يمكن عدُّ
لذا  آخر،  طرف  إىل  االفتقار  دون  احلقوق  تنشئ  املنفردة  الترصفات  هذه  ومجيع 

فتسميتها عقوًدا هو من قبيل التوسع واملجاز ال احلقيقة.

(4) Ziaurrahman, Muhammad, Tradable and Non-Tradable Right from Islam Law of Contracts Perspective, Bait Al-Mashura Journal, Issue 
11, October 2019, Page 267 -270



ت
اءا

جز
ىل 

ني إ
َّم ك

ملَح
ل ا

دلي
نية

ملد
ت ا

رصفا
والت

ود 
عق

ت ال
لفا

خما

223223

يل 2020 م ـ  دولة قطــرالعدد )12( أبر

النوع الثاني: الترصف القويل الصادر من طرف واحد، والذي ال ينشئ احلقوق، 

الدعاوى،  ومثاهلا  له،  أثًرا  عليه،  ذلك  يرتتب  وإنام  ينهيها،  أو  يسقطها،  أو 
والشهادات، واحللف عىل رد الدعاوى، ومجيعها ترصفات قولية رصفة ال شبهة 

عقدية فيها)5(.

وبعد هذا البيان املقتضب ألنواع الترصفات، تكتمل الصورة الكلية ملوضوعات 
السابق موضوعات  التقسيم  تبني من خالل  الترشيع، وهي كام  املدين من  الشق 
وهي  ونفيها،  وإثباهتا،  وآثارها،  للحقوق،  املنشئة  اإلنسانية  باملعامالت  تعنى 
تفارق الشق اجلنائي والذي قوامه أفعال وأقوال حتمل معنى اجلناية والعدوان، 

أو اإلتالف، دون شبهة حق.

 

  

  

 

)5( انظر: الزرقا، املدخل الفقهي العام، )380،379/1(، الزحييل، حممد، النظريات الفقهية، دمشق، دار القلم، ط1، 1414ه/1993م، ص)76(، 
مدكور، حممود ساّلم، املدخل للفقه اإلسالمي، القاهر، دار الكتاب احلديث، ط 2، )1416ه/1996م(، ص)520،519(.
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المطلب الثاني: حقيقة المخالفة المدنية

الرشيعة  خصائص  أهم  من  واحلوادث  املستجدات  الستيعاب  والقابلية  املرونة 
اإلسالمية، ولعل باب التعامالت املدنية من أكثر األبواب التي تشهد التحديث 
استيعاب  عىل  قادرة  اإلسالمية  الرشيعة  أن  نجد  ذلك  من  وبالرغم  والتجديد، 
الوحي واكتامل  انقطاع  منها، رغم  املستجدات وإنزال احلكم اخلاص بكل  هذه 
الرشيعة  مميزات  أهم  من  تعد  املسائل  معاجلة  يف  الكلية  فالطريقة  الترشيع، 
اإلسالمية؛ ذلك أهنا خّطت القواعد العامة التي ال ينبغي بحال جتاوزها يف مجيع 
التعامالت، وخصت بعض هذه التعامالت بمزيد بيان لكوهنا صاحلة أن تكون 
الرضا  املثال:  سبيل  فعىل  واملستجدات،  احلوادث  من  غريها  عليها  يقاس  مثااًل 
رشط لصحة الترصفات، فحيثام اختل هذا الرشط كأن يتم الترصف حتت اإلكراه، 

سقط اعتباره رشًعا، وهذا رشط عام يف مجيع الترصفات. 

يف  توافرها  ينبغي  أركاًنا  رشعت  فإهنا  العقدية،  القولية  الترصفات  صعيد  وعىل 
أن  جيب  ما  فبينت  عليه،  واملعقود  والعاقدان،  الصيغة،  وهي:  العقود،  مجيع 
تظهره الصيغة من إجياب وقبول صحيحني، وما يشرتط يف العاقدين من رشوط 
كاألهلية والوالية، وأما املعقود عليه، فبينت الرشوط اخلاصة بجملة من العقود 
جعلتها مثااًل لغريها مما ُيستجد وُيستحدث، وهي التي يطلق عليها العقود املسامة، 

كالبيع، والسلم مثاًل.
العامة  أيًضا، حددت الرشيعة اإلسالمية اخلطوط  املالية  املعامالت  وعىل صعيد 
هلذه املعامالت، وتركت الباب مفتوًحا أمام استحداث أنواع جديدة منها، وهذه 
اخلطوط تتمثل يف ثالثة حماذير، األول: اخللو من الربا بأنواعه، والثاين: اخللو من 
املعاملة من  الغرر واجلهالة، فحيثام خلت  اخللو من  والثالث:  بأنواعها،  املقامرة 
والوالية،  واألهلية،  كالصيغة،  العامة  املحاذير، وجاءت مستوفية لألركان  هذه 

كانت جائزة رشًعا)6(، وحيثام اختل يشٌء منها، كان هناك خمالفة مدنية.

)6(ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، جمموعة الفتاوى، مرص، دار اجليل، ط1، د. ت، )16،15/29(.
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حرصت  الذي  املقصد  أن  يدرك  أن  يستطيع  التفصيالت  هذه  مجيع  يف  واملتأمل 
الرشيعة اإلسالمية عىل حتقيقه، هو رفع املنازعة واخلصومة، فالتعامالت البرشية 
ترك األمر دون  املنازعات عىل احلقوق، ولو  يتخللها يشء من  أن  بد  املتسعة ال 
ضبط وتنظيم، ألكل القوي حق الضعيف، ولعّمت الفوىض سائر معامالهتم، لذا 
أحاطت الرشيعة سائر هذه التعامالت بجملة من القيود والضوابط التي تضمن 

رفع أسباب املنازعة والشقاق وحتفظ احلقوق ألهلها.

بأهنا:  هلا  تعريف  وصياغة  املدنية  املخالفة  حقيقة  عىل  الوقوف  يمكننا  سبق  ومما 
أمر  ما  غري  عىل  هبا  واإلتيان  للمعاملة،  املسنونة  واألركان  القواعد  عن  اخلروج 
الشارع، فتكون إما ُمضيعة حلق، أو جائرة عليه، وإما ُمفضية إىل النزاع، ولو يف 

املآل.

المطلب الثالث: أنواع المخالفات المدنية

حرص املخالفات املدنية يف مجيع أبواب املعامالت أمر شاقٌّ وعسري إذا ما كانت 
الطريقة املتبعة يف ذلك هي تتبع أفرادها يف كل معاملة عىل حدة، لذا كان ال بد من 
تعم  التي  الكلية  بطريقة يسهل معها إطالق األحكام  املدنية  املخالفات  تصنيف 

سائر أنواع املعامالت.

القواعد  عن  اخلروج  بأهنا:  عرفناها  والتي  املدنية  املخالفة  حقيقة  إىل  وبالنظر 
إما  فتكون  الشارع،  أمر  ما  غري  عىل  هبا  واإلتيان  للمعاملة،  املسنونة  واألركان 
حال  فإهنا  املآل.  يف  ولو  النزاع،  إىل  مفضية  وإما  عليه،  جائرة  أو  حلق،  ُمضيعة 

وقوعها لن تكون إال واحدة من ثالثة أنواع:

الداخل  اخلل  جرب  يمكن  وال  للمعاملة،  المبطلة  المخالفات  األول:  النوع 

فخرجت  املعاملة،  يف  أساسيًّا  ركنًا  أصابت  املخالفة  أن  بذلك  ويقصد  عليها، 
عىل غري ما أمر الشارع احلكيم، وبصورة ال يمكن إصالح املعاملة معها، ففوات 
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ركن من املعاملة أمر ال يمكن استدراكه، ومثال ذلك يف باب األحوال الشخصية 
اختالل الصيغة يف عقد النكاح كأن تكون معلقة أو مؤقتة بزمن، فالصيغة ركن يف 
النكاح، ومن رشوط صحتها أن تكون منجزة غري معلقة، وغري مؤقتة بزمن، فإن 

اختلت هذه الرشوط اختل ركن الصيغة، وبطل العقد)7(. 
ويف املعامالت املالية مثاله بيع املحرمات كاخلمر واخلنزير، فاملعقود عليه من أركان 
عقد البيع، ومن رشوطه أن يكون مااًل متقومًا رشًعا، أي أن يكون حمرًزا، وحيل 
االنتفاع به، ومعلوم أن كالًّ من اخلمر واخلنزير ال حيل االنتفاع هبام أو إحرازمها، 
وال يمكن بحال جرب هذا النوع من اخللل، فاختل بذلك رشط من رشوط املعقود 

عليه، وبالتايل يبطل العقد)8(. 

النوع الثاني: المخالفات التي يمكن جبر الخلل الذي أدخلته على المعاملة، 

فإن مل جُيرب أفسدت املخالفة املعاملة، وهذا النوع من خصائص املذهب احلنفي، 
فمن أصوهلم التفريق بني الباطل والفاسد، فالباطل عند احلنفية)9(: هو ما مل يرشع 
ومثال  بوصفه،  يرشع  ومل  بأصله،  ما رشع  فهو  الفاسد:  أما  بوصفه،  وال  بأصله 
يمكن جرب  فالباطل ال  الربوي،  القرض  الثاين  ومثال  اخلنزير،  بيع  األول حتريم 
اخللل احلاصل فيه لكونه مل يرشع بأصله، أما الفاسد فيمكن جرب اخللل احلاصل 
فيه ألن املخالفة مل تصب أصله، وإنام أصابت وصفًا زائًدا عن األصل، فالقرض 
مرشوع بأصله، والزيادة الربوية التي يشرتطها البعض وصف زائد عن األصل، 
فإذا ما ألغيت الزيادة الربوية املرشوطة صح العقد، لكونه مرشوًعا بأصله، أما إذا 
بقيت فإهنا مفسدة جلميع العقد، أما اجلمهور الذين جيعلون يف مثل هذه املسألة 
الفاسد يف مرتبة واحدة مع الباطل)10( فإن املعاملة عندهم باطلة بمجرد اشرتاط 

)7( البغا، مصطفى وآخرون، الفقه املنهجي، دمشق، دار القلم للطباعة، ط4، 1413هـ/1992م )58/4(.
-1982 1404-1427هـ/  الصفوة، من  دار  السالسل ومطابع  دار  والقاهرة،  الكويت  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة  الكويتية،  األوقاف  )8( وزارة 

2004م، )148/9(.
)9( ابن نجيم، زين الدين، بن إبراهيم، األشباه والنظائر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه/1999م، ص)291(.

)10( القرايف، أبو العباس، شهاب الدين أمحد بن إدريس، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، د، م، عامل الكتب، د. ط، د. ت، )82/2(، الغزايل، أبو حامد، 
حممد بن حممد، املستصفى، بريوت، دار الكتب العلمية، ط،1، 1413هـ /1993م، ص)76(، ابن قدامة أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، روضة 
الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، د، م، مؤسسة الرّيان للطباعة والنرش والتوزيع، ط، 2، )1423هـ/2002م(، 

.)183/1(
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الزيادة الربوية، وال يمكن جربها بحال، إال بعقد جديد خال من الزيادة الربوية.

مع  املعاملة ولكن  فتصح  المعاملة،  تبطل  ال  التي  المخالفات  الثالث:  النوع 

اإلثم، ومثاهلا اإلمساك عن اإلنفاق عىل الزوجة مع القدرة، فهذه املخالفة ال تبطل 
قوله:  وتعاىل يف  الشارع سبحانه  أمر  ملخالفة  باتفاق،  آثم  فاعلها  النكاح، ولكن 
)لُِينِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِْفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا 
ا()11(، وقوله )صىل اهلل عليه وسلم(: )َكَفى  إاِلَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد ُعرْسٍ ُيرْسً

بِامْلَْرِء إِْثاًم َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعوُل()12(.
ومثاله يف العقود بيع الرجل عىل بيع أخيه، واخلطبة عىل خطبته، فإهنا وإن كانت 
ا منهام ال يبطل عقد البيع أو النكاح، ولكن فاعله آثم  خمالفة منهيًّا عنها، إال أّن أيَّ
َواَل  َبْعٍض،  َبْيِع  َعىَل  َبْعُضُكْم  َيبِْع  )اَل  وسلم(،  عليه  اهلل  )صىل  لقوله  باتفاق)13(، 

خَيُْطْب َبْعُضُكْم َعىَل ِخْطَبِة َبْعٍض()14(.
وحمل بحثنا عند احلديث عن اجلزاءات املدنية مها النوعان األول، والثاين، لرتتب 
اجلزاء الدنيوي أثًرا هلام، فإن قيل أن يف النوع الثالث ما يستوجب اجلزاء، كالتعزير 
بحق املمتنع عن النفقة عىل الزوجة واألهل مع القدرة، فاجلواب: إن هذه العقوبة 
البحث  بينا يف حدود  م، وكام  إيقاعها املحكَّ من صالحيات القايض، وال يملك 
م، وهذه اجلزاءات هي ما  فإنه خاص باجلزاءات التي هي من صالحيات املحكَّ

سنفصل فيه احلديث يف املبحث التايل بإذن اهلل تعاىل.

)11( سورة الطالق: 7
)12( النسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب، السنن الكربى، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م، كتاب عرشة النساء)51(، إثم 

من ضيع عياله، ح/)9132(، )268/8(
)13( النووي، حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط،2، 1492ه، )159/10(.

اهلل عليه وسلم )صحيح  اهلل صىل  إىل رسول  العدل  العدل عن  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند  القشريي،  بن حجاج  أبو احلسن، مسلم  )14(مسلم، 
مسلم(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د. ط، د. ت، كتاب النكاح)16(، باب حتريم اخلطبة عىل خطبة أخيه، حتى يأذن 

أو يرتك)6(، ح/)1412(، )1032/2(.
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المبحث الثاني: أنواع الجزاءات المدنية وأحكامها

أوامر الرشيعة يف جماالت  به: األثر املرتتب عىل خمالفة  املدين ويراد  يطلق اجلزاء 
أو  خاص  حق  عىل  االعتداء  أو  الشخصية،  واألحوال  املدنية،  املعامالت 

إنكاره)15(. 
بحسبها  وضعًفا  شدًة  وتتفاوت  املخالفة،  نوع  بحسب  املدنية  اجلزاءات  وتتعدد 
دام  ما  أثرها  إزالة  املخالف عىل  بحمل  يكون جزاؤها  املخالفات  فبعض  أيًضا، 
ذلك ممكنًا، وبعضها يكون جزاؤها حرمان املخالف من ثمرة الترصف وآثاره، 
يكون  قد  الترصف حلني تصويبه، وأخريًا  آثار  فيها وقف  اجلزاء  يكون  وبعضها 
اجلزاء بتعويض مايل يبذله املخالف جلرب ما فات من مصلحة معتربة رشًعا جنى 

عليها بمخالفته.

ويف هذا املبحث سنفصل القول بإذن اهلل تعاىل يف كل واحد من هذه اجلزاءات، 
بحسب الرتتيب التايل:

املطلب األول: اجلزاء املبارش.

املطلب الثاين: البطالن والفساد.

املطلب الثالث: وقف الترصف.

املطلب الرابع: الضامن )التعويض(.

)15( انظر: زيدان، عبد الكريم، نظرات يف الرشيعة اإلسالمية، بريوت، مؤسسة الرسالة نارشون، ط، 1، 2011م، ص )73،74(.
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المطلب األول: الجزاء المباشر

ملا كان املقصد الرئيس للجزاءات املدنية هو رد احلقوق وحفظها عىل أصحاهبا، 
فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو الطريقة املبارشة لذلك، وهي متكني صاحب احلق 
الناتج عن املخالفة، غري أن هذا اجلزاء ال يصلح  من حقه، ودفع اجلور والظلم 
الترصف،  يبطل  ال  الذي  النوع  بذلك  خاص  هو  وإنام  املخالفات،  أنواع  جلميع 
تنفيذ االلتزامات واحلقوق، فالعقود  ومثاُله احليُّ الذي كثر يف زماننا املامطلة يف 
وااللتزامات ينشأ عنها انشغال الذمم بحقوق للغري، فمن الناس من جتده يبادر 
عليه  ما  أداء  يف  فيتأخر  ُيرس  بعد  ُيعرس  من  ومنهم  االلتزام،  وتنفيذ  احلق  ألداء 
َكاَن  )َوإِْن  تعاىل:  لقوله  إمهاله،  الرشيعة  يف  والواجب  معذور  وهذا  احلق،  من 
َتْعَلُموَن()16(، ومنهم  ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  ُقوا  َتَصدَّ َوَأْن  ٍة  َمْيرَسَ إىَِل  َفنَظَِرٌة  ٍة  ُعرْسَ ُذو 
املامطل مع القدرة، وهذا هو حمل املثال، فاملامطلة يف أداء احلقوق خمالفة مدنية ال 
تبطل أصل الترصف، ويمكن إزالتها بإجبار املخالف املامطل عىل أداء ما عليه من 
الغني  اهلل عليه وسلم(: )مطل  قوله )صىل  العقوبة  الرشعي هلذه  واملستند  حق، 
ظلم()17( وقوله )صىل اهلل عليه وسلم(: )يلُّ الواجد حيل عرضه وعقوبته()18( وهذا 
نص رصيح يعطي احلاكم الصالحية يف إجبار املامطل عىل أداء ما عليه من حق 
بيع  أو  احلق، من موعظة،  يفيد يف حتصيل  ما  ألصحابه، مستخدًما يف ذلك كل 
ملك، أو رضب، أو حبس، فبأّي منها حصل املقصود يكتفى به، وال يعدل إىل 
اجلزاء األشد منها إال إذا استعىص دفع الرضر باأليرس، وقد نقل ابن تيمية رمحه 
إذ يقول: »واألصل يف ذلك: أن كل من  العلامء عىل هذا احلكم  اتفاق  اهلل تعاىل 
عليه مال، جيب أداؤه،... فإنه إذا امتنع من أداء احلق الواجب: من عني، أو دين، 
يدل عىل  أو  املال،  يظهر  العقوبة، حتى  يستحق  فإنه  أدائه؛  قادر عىل  أنه  وعرف 

)16( سورة البقرة: 280
)صحيح  وأيامه  وسننه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  إسامعيل،  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو  البخاري،   )17(
ح/ ظلم،  الغني  مطل  باب  االستقراض..)43(،  يف  كتاب  1422ه/1999م،  ط1،  النجاة،  طوق  دار  م،  د.  نارص،  زهري  حممد  حتقيق  البخاري(، 

 .)118/2( ،)2400(
ط1،  الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند  حممد،  بن  أمحد  اهلل،  عبد  أبو  حنبل،  ابن   )18(

1421هـ/2001م مسند الشاميني، ح/)17946(، )465/29(.
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موضعه. فإذا عرف املال، وصري يف احلبس، فإنه يستويف احلق من املال، وال حاجة 
إىل رضبه، وإن امتنع من الداللة عىل ماله ومن اإليفاء، رضب حتى يؤدي احلق أو 
يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها... 

وقد نص عىل ذلك الفقهاء... وال أعلم فيه خالفا«)19(.

المطلب الثاني: البطالن والفساد

لطاملا اختلف العلامء يف مسألة التسوية والتفريق بني هذين املصطلحني، ذلك أن 
فروعهام ممتدة إىل أغلب أبواب الفقه، فمنهم املثبت للتفريق بينهام وهم احلنفية، 
ومنهم املانع، وهم احلنابلة، ومنهم املتوسط فيثبت تارة وينفي تارة، وهم املالكية 

والشافعية)20(.

: البطالن
ً

أوال

الباطل عند اجلمهور »هو ما يقابل معنى الصحة، ويراد به عدم ترتب آثار العمل 
عليه يف الدنيا واآلخرة«)21(.

نظر  يف  وآثاره  االعتباري  وجوده  الترصف  اكتساب  »عدم  بأنه:  الزرقا  وعرفه 
الشارع«)22(.

إنشاء  بداية  إىل  تعود  أسباب  االعتباري  ولوجوده  الترصف  آلثار  السلب  وهلذا 
الترصف، فاختالل أي من أركان الترصف أو رشوط انعقاده؛ تفقده آثاره الرشعية 
املرتتبة عليه، وحتى إن كان للترصف وجود حيس، فإنه ال قيمة له النعدام الوجود 

االعتباري له بسبب اخللل املقرتن به منذ إنشائه.
وللتمثيل لذلك نذكر عقد البيع، وهو من الترصفات القولية العقدية، هذا العقد 
إذا تم مستوفًيا ألركانه من صيغة، وعاقدين، ومعقود عليه، وما يشرتط يف كل 

وزارة  السعودية،  والرعية،  الراعي  الرشعية يف إصالح  السياسة  )728هـ/1328م(،  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الدين  تقي  العباس،  أبو   )19(
الشؤون اإلسالمية، ط، 1، )1418ه/1976م(، ص)36(.

)20( القرايف، الفروق، )82/2(.
)21( الشاطبي، إبراهيم بن موسى، املوافقات، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، د. م، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م، )456،452/1(.

)22(الزرقا، املخل الفقهي العام، )703/2(.
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ا،  منها، وجاء خالًيا، من الربا، واملقامرة، والغرر، فإنه ينعقد رشًعا، كام ُوِجد حسًّ
انعقاده، من متليك وحرية  الشارع عىل  رتبها  التي  وآثاره  أحكامه  وترتتب عليه 
غري  فجاء  ُذكر،  ما  خالف  عىل  البيع  عقد  وقع  إذا  أما  عليه،  باملعقود  الترصف 
مستوٍف ألركانه ورشوط صحته، كأن يصدر البيع من جمنون، أو يعقد عىل مخر أو 
ا، فإنه معدوم اعتباًرا، أي غري  خنزير، فإن العقد واحلال كذلك رغم وجوده حسًّ

منعقد، فال يرتتب عليه حكمه، وأثره من متليك وغريه.
الرشعية  والرشوط  األركان  ملخالفة  الشارع جعل  فإن  اجلزاء  مبدأ  إىل  وبالعودة 
ا، وهو احلكم عىل هذه الترصفات بالبطالن، واحلرمان من  للترصفات جزاًء دنيويًّ
ا، فإنه أخل  آثارها، كأهنا مل تكن، فمن رام التكسب مثاًل وعقد ألجله عقًدا ربويًّ
العقد، فكان جزاء تعديه حدود اهلل، أن  الشارع ملثل هذا  التي جعلها  بالرشوط 
حيرم من آثار هذا العقد وهو التكسب، بأن يلَغى العقد بالكلية واعتباره مل يكن 

أصاًل.
لذا فإنه حيسن بنا عند احلديث عن البطالن من حيث كونه جزاء مدنيًّا، أن نعرفه 

بأنه: )جزاء ختلف أركان ورشوط صحة الترصف، املؤدي إىل انعدام آثاره()23(.

ثانًيا: الفساد

يطلق الفساد ويراد به البطالن عند سائر املذاهب)24(خال احلنفية الذين يقسمون 
غري الصحيح إىل قسمني: باطل وهو الذي مل يرشع من أصله، وفاسد وهو الذي 
الثمن إىل أجل  املؤجل  بالبيع  له  التمثيل  رشع يف أصله دون وصفه)25(، ويمكن 
جمهول، فالبيع يف أصله مرشوع، غري أن اجلهالة وهي وصف زائد يمكن إزالته، 
ما  للعقد يمكن جربها وتاليف  إفسادها  بالرغم من  اخللل، وهي  ما أحدث  هي 
أفسدته إذا ما ُحدد األجل، بخالف الباطل الذي ال يمكن جربه بحال، ومن هذا 
الفقه اإلسالمي يف  التي أْثرت  التفريق تشكلت نظرية كاملة هي نظرية الفساد، 

)23( انظر: زيدان، نظرات يف الرشيعة اإلسالمية، ص )74(.
)24( القرايف، الفروق، )82/2(، الغزايل، املستصفى، ص)76(، ابن قدامة، روضة الناظر، )183/1(.

)25( ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص)291(.
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باب املعامالت، وهي من خصائص املذهب احلنفي.

ية الفساد: المجال التطبيقي لنظر

الفساد،  يدخلها  التي  واألبواب  املوضوعات  يف  أنفسهم  احلنفية  فقهاء  اختلف 
فمنهم من وسع دائرهتا لتشمل أكرب قدر من الترصفات، ومنهم من جعلها خاصة 
بأنواع حمدودة دون غريها وهو ما عليه أغلب احلنفية، ولكن املالحظ أن احلنفية مل 
يضعوا ضابًطا رصحيًا يميز املوضوعات التي يدخلها الفساد عن غريها، وحديًثا، 
وبعد ظهور النظريات الفقهية نجد أن األستاذ مصطفى الزرقا رمحه اهلل -وهو من 
رواد هذا الفن- حدد ضابًطا ملا يدخله الفساد؛ إذ يقول: »إن التميز بني الفساد 
تنقل  أو  متقابلة،  التزامات  تنشئ  التي  املالية  العقود  يف  إال  جيري  ال  والبطالن 
امللكية... وتضاف الدعوى إىل زمرة ما جتري فيه نظرية الفساد وتعّد مستثناة من 

الضابط الذي نصبناه، فإهنا من الترصفات القولية غري العقدية«)26(.

أسباب الفساد:

املتقابلة  لاللتزامات  املنشئة  العقود  الفساد، وهي  نظرية  إعامل  نطاق  بينّا  أن  بعد 
هبذه  الالحق  الفساد  أسباب  نبني  أن  يبقى  والدعاوى،  للملكية،  والناقلة 

الترصفات، وهي ما ييل:

يفرق  ما  وغالًبا  العقود،  يف  املنازعات  أسباب  أهم  من  اجلهالة  الجهالة:  أوال: 

منها،  الفاحش  وبني  النزاع،  إىل  يفيض  ال  الذي  اجلهالة  من  اليسري  بني  الفقهاء 
والذي يعد سبًبا من أسباب فساد العقد عند احلنفية)27( دون بطالنه، لذا نجدهم 
من  غريهم  عند  نجدها  ال  املختلفة  البيوع  يف  اخليارات  من  أنواع  عن  يتحدثون 
تعرضها  بعد  ذلك،  أمكن  ما  العقود  اجلهالة وتصويب  نفي  الفقهاء، هدفها هو 
للفساد بسبب هذه اجلهالة، مثل خيار الرؤية يف البيع عىل الصفة، وخيار التعيني 

)26( الزرقا، املدخل الفقهي العام، )739،735/2(.
)27( املوصيل، عبد اهلل بن حممود بن مودود، االختيار لتعليل املختار، القاهرة، مطبعة احللبي، د، ط، 1356ه، 1937م، )26/2(.
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إذا كان البيع لواحد من جمموع ال عىل التعيني، واجلهالة يمكن حرص حملها، فهي 
إما أن تكون يف أحد العوضني، وإما أن تكون يف األجل يف االلتزامات املؤجلة، 
يفسد  فإنه  العقد، كرهٍن غري معني،  املستخدم يف  الضامن  نوع  أن تكون يف  وإما 
العقد، واملالحظ يف ما ذكر أن مجيعها أوصاف زائدة يمكن تصويبها وجرب اخللل 

الذي حتدثه.

أم ال«)28(،  أيكون  ُيدرى  العاقبة ال  »ما يكون جمهول  بالغرر  يقصد  الغرر:  ثانيا: 

فعن  عنه،  الرصيح  النبوي  النهي  ورد  وقد  اجلهالة،  أنواع  من  املعنى  هبذا  وهو 
أيب هريرة )ريض اهلل عنه( قال: )هنى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( عن بيع 

احلصاة، وعن بيع الغرر( )29(.
»والغرر قد يقع يف أصل العقد ومقوماته، فيؤدي إىل بطالن العقد، كبيع احلمل 
يف بطن أمه؛ ففيه غرر الحتامل أن يكون انتفاًخا، أو أن يولد ميًتا«)30(، أما الغرر 
املوجب للفساد فهو »غرر يف األوصاف واملقادير ونحوها من النواحي الفرعية، 
فهذا يوجب فساد العقد«)31(، ففي عقد الرشكة عىل سبيل املثال، لو اشرتط أحد 
الرشيكني ربحًا حمددًا كأن يكون ألف دينار شهريًا، فإن رشطه هذا مفسد للعقد 
باتفاق أهل العلم، فلعل الرشكة ال تربح هذا القدر فبَم يستأثر به دون رشيكه؟! 
وهذا بال شك غرر، ولكنه يمكن جربه، وذلك برد قيمة الربح املرشوط إىل نسبٍة 

من مقدار الربح كالربع مثاًل، فإن ربحت الرشكة استوفاه، وإال فال.
ا: الشروط المفسدة: قد يقرن العاقدان بعض الرشوط بالعقد، وهذه الرشوط 

ً
ثالث

ال تعدو أن تكون صحيحة وال تعارض مقتىض العقد، فيلزم حينئذ الوفاء هبا لقوله 
)صىل اهلل عليه وسلم(: )املسلمون عند رشوطهم()32(، أو تكون معارضة ملقتىض 

)28(اجلرجاين، عيل بن حممد الرشيف، التعريفات، بريوت، دار الكتب العلمية، ط، 1، 1403هـ/1983م، ص)164(.
)29( مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع)21(، باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر)2(، ح/)1513(، )1153/3(.

)30( الزحييل، النظريات الفقهية، ص)115(.
)31( الزرقا، املدخل الفقهي العام، ص)745/2(.

كتاب  ت،  د.  ط،  د.  العرصية،  املكتبة  لبنان،  صيدا،  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  السنن،  ِجْستاين،  السِّ األشعث  بن  سليامن  داود،  )32(ابو 
األقضية)23(، باب يف الصلح، ح/)3594(، )304/3(.
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العقد، وهذا النوع إن كان يف عقود املعاوضات املالية كان مفسًدا هلا، كأن يبيع 
بيته ويشرتط سكناها سنة مثاًل، أو يشرتط املؤجر عىل املستأجر أن يقرضه مبلًغا 
املال إلمضاء اإلجارة، فجميع هذه الرشوط تعد مفسدة للعقد لنهيه )صىل  من 
اهلل عليه وسلم( عن بيع ورشط، أما إن كانت الرشوط يف غري عقود املعاوضات 
كالنكاح  مال  بغري  مال  مبادلة  كان  بأن  بامل،  مال  مبادلة  يكون  »ما ال  أي  املالية 
والطالق، واخللع عىل مال، ونحوها، أو كان من التربعات كاهلبة والوصية، فال 

يفسد بالرشط الفاسد«)33(.

رابًعا: اإلكراه: اختلف فقهاء احلنفية يف عقد امُلكَره هل ينعقد ويبقى موقوًفا عىل 

إجازة امُلكَره بعد زوال اإلكراه، أم أنه عقد فاسد فال يقبل اإلجازة وواجٌب فسخه، 
األحكام  جملة  أن  غري  فساده،  احلنفية  أكثر  واختار  زفر،  بوقفه  القول  إىل  ذهب 
الذي وقع  البيع  يعترب  فيها: »ال  إذ جاء  امُلكَره  العدلية اختارت وقفه عىل إجازة 
واإلقرار  الصلح  وال  الفراغ  وال  اهلبة  وال  اإلجيار  وال  الرشاء  وال  معتربًا  بإكراه 
واإلبراء عن مال وال تأجيل الدين وال إسقاط الشفعة، ملجًئا كان اإلكراه أو غري 

امللجئ، ولكن لو أجاز امُلكَره ما ذكر بعد زوال اإلكراه يعترب«)34(.

نتائج الفساد وآثاره

ينتج عن فساد العقد آثار ونتائج تتعلق بامللكية والعوض، فالعقد الفاسد ابتداء ال 
يفيد انتقال امللك، إال إذا تم القبض بموجبه، وهذا بخالف العقد الصحيح الذي 
يفيد امللك بمجرد التلفظ بصيغة العقد، والواجب يف العقد الفاسد قبل القبض 
امللك  يفيد  حينئذ  فإنه  والتنفيذ،  القبض  تم  إذا  أما  الصفقة،  وتفريق  الفسخ  هو 
ويمتنع فسخه، ولكنه ال ُيَقر عىل ما حواه من فساد، وإنام يصوب وتزال أسباب 
الفساد وما نتج عنها من آثار، فإن كان سبب الفساد اشرتاط منفعة زائدة كاشرتاط 

)33( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت، دار الفكر، ط2، 1412هـ/1992م، )241/5، 84(.
)34( عيل حيدر، درر احلكام رشح جملة األحكام، تعريب فهمي احلسيني، د. م، دار اجليل، 1411هـ /1991م، )732/2(.
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سكنى بيت شهر مثاًل إلمضاء بيعه؛ فإن العقد يصح والرشط الفاسد يلغى، فإن 
العقد  بفساد  املثل، وإن حكم  البيت، وجب عليه رد أجرة  منفعة  البائع  استوىف 
بعد القبض والترصف باملبيع، وكان سبب الفساد قد أثر يف قيمة املبيع يوم العقد، 
زيادة أو نقًصا، فإن الواجب الرجوع إىل قيمة املبيع يوم القبض، وتضمني النقص 
احلاصل يف القيمة للمشرتي إن كان هو املنتفع، وللبائع إن كان بيع بأكثر من ثمنه، 
فامللك مل يثبت يف العقد الفاسد إال يوم القبض، فوجب تصويب القيمة بحسب 
يوم انتقال امللك، ويستثنى من ذلك عقود اإلجارة الفاسدة فإن األجرة فيها بعد 
احلكم بالفساد ال تزيد بحال عام هو مقرر بالعقد، وسبب ذلك أن املنافع ليست 
الناس  يرتضيه  ما  خالل  من  إال  قيمتها  تعرف  فال  احلنفية،  السادة  عند  أموااًل 
العاقدين،  من  لكلٍّ  متاحة  فإهنا  الفاسد،  العقد  يف  الفسخ  سلطة  أما  العقود.  يف 
التعاقد،  نظام  عىل  حفاًظا  وذلك  العاقدان،  تراىض  وإن  حتى  أيضا  وللقايض 

فالعقد الفاسد ال يقبل اإلجازة، وإنام الواجب فسخه أو تصويبه)35(.

المطلب الثالث: وقف التصرف

املخالفات الواردة عىل الترصفات متنوعة ومتعددة، ويف املطلب السابق عرضنا 
اجلزاء املرتتب عىل أشد أنواع املخالفات، وهو الفساد والبطالن، فالبطالن يعود 
عىل الترصف باإللغاء بالكلية كأنه مل يكن، والفساد إن مل يتم تداركه بالتصويب، 
إن  خبيث  كسب  إىل  الكسب  وحييل  القبض،  قبل  كان  إن  املايل  الترصف  يفسخ 
املخالفات  من  أخرى  أنواع  هناك  ولكن  القبض،  بعد  الترصف  تصويب  يتم  مل 
خصتها الرشيعة بجزاء غري الفساد والبطالن، وذلك ألن املخالفة فيها أدنى مرتبة 
من املخالفة املؤدية إىل فساد الترصفات وبطالهنا، وهذا اجلزاء هو وقف الترصف، 
ونطاقه هو الترصفات غري النافذة وفيام ييل بيان هذا النوع من الترصفات, واجلزاء 

املرتتب عليه.

)35( انظر: الزحييل، النظريات الفقهية، ص)118(.
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التصرف الموقوف وغير النافذ

الذي جاء قريًبا من استيفاء األركان  النافذ ذلك الترصف  بالترصف غري  يقصد 
العامة ورشوط االنعقاد اخلاصة به، غري أن اخللل داخل عليه من جهة ال يمكن 
أو  املطلقة والنفاذ؛ لوجود شبهة يف صحته،  بالصحة  الترصف  معها احلكم عىل 
عن  الترصف  آثار  فُتـْوَقـف  للغري،  حق  حلامية  أو  العاقدين،  أحد  حقوق  حلامية 
زوال  حلني  مؤقًتا  للحقوق  املنشئة  آثاره  حظر  الترصف:  بوقف  ويقصد  النفاذ، 
وُعّد  احلظر  رفع  الترصف؛  أجاز  فإن  احلق،  صاحب  إىل  الرجوع  أو  الشبهة، 
الترصف نافًذا منذ إنشائه، وإن مل جيزه بطل الترصف، وأصبح كأنه مل يكن أصاًل، 
يملك  الذي ال  واملالكية)36(، وهو  احلنفية  عند  الفضويل  ببيع  له  التمثيل  ويمكن 
املبيع، فيبيعه دون إذن صاحبه، فبيعه هذا موقوف عىل إجازة املالك فإن أجازه نفذ 
البيع، وإال فإنه باطل، والسبب يف كون العقد موقوًفا وليس باطاًل؛ أهنم يعدون 

امللك رشط نفاذ، ال رشط انعقاد، فينعقد العقد وال ينفذ إال بإجازة املالك.

أسباب التوقف وعدم النفاذ

األمثلة عىل الترصفات غري النافذة أو املوقوفة كثرية، ومن خالل تتبعها يف كتب 
الفقه يمكن أن نشكل من جمموعها فكرة كلية عن أسباب عدم نفاذ الترصفات 

ووقفها، وهي باجلملة يمكن ردها إىل ثالثة أسباب، وهي:

السبب األول: حضور الشبهة

الرشوط  مستوفًيا  صحيًحا  صدوره  رغم  الترصف  أن  السبب  هبذا  ويقصد 
واألركان الرشعية، إال أن شبهًة معتربًة حالت دون نفاذه، فإن ثبت صدقها انقلب 
الترصف باطاًل، وإن تبني زيفها رفع الوقف واحليلولة دون رسيان آثاره منذ حلظة 
صدوره، ومثال ذلك زواج اخلنثى املشكل، فزواجه عند احلنفية موقوف عىل تبني 
)36( عالء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، د، م، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ - 1986م، )147/5(. ابن جزي، حممد بن 

أمحد، القوانني الفقهية، دمشق، دار القلم، د، ط، 1977م، ص)163(. 
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حاله، وبيان حاله عند احلنابلة موقوف عىل إقراره عىل نفسه، فإن أقر أنه رجل، 
اخلنثى  نكاح  فإهنم ال جييزون  املالكية والشافعية،  أما  أنثى، والعكس،  ج من  ُزوِّ
املشكل، ورصح الشافعية ببطالن نكاحه، والشاهد أن نكاح اخلنثى املشكل عند 
احلنفية، وهو ما يفهم أيضا من نصوص احلنابلة، يصح مثااًل للترصف املوقوف 

وغري النافذ بسبب الشبهة )37(.

السبب الثاني: صيانة حقوق الغير

ويقصد هبا أن حقوًقا للغري يرتتب ضياعها عىل إمضاء الترصف، وحقوق الغري 
ف فيه، كام يف الترصفات املالية للمريض  إما أن تكون متعلقة بعني املحل امُلترصَّ
مرض املوت، فإهنا موقوفة عىل إجازة الورثة لتعلق حقوقهم بعني مال امُلترِصف، 
وهي الرتكة، وإما أن تكون متعلقة »باملية املحل دون عينه، كام يف ترصف املدين 
ال  أمواله  باملية  متعلقة  فحقوقهم  الدائنني،  بحقوق  يرض  بام  عليه  املحجور  غري 
بمحله،  ال  نفسه،  الترصف  بصالحية  متعلقة  تكون  أن  وإما  أمواله...  بأعيان 
كترصف الصبي املميز واملحجور عليه للسفه...؛ ألن حق الترصف إنام هو لنائبه 
كان  الرشعي  نائبه  من  إذن  دون  نفسه  تلقاء  من  ترصف  فإذا  ويص،  أو  ويل  من 
نفذ،  أجازه  فإن  الترصف،  الرشعي صاحب حق  النائب  متجاوًزا عىل حق هذا 

وإن رده بطل«)38(.

السبب الثالث: صيانة حقوق صاحب التصرف نفسه

له سببان،  فإن وقف ترصفه  أيًضا،  املميز  الصغري  بترصفات  هلا  التمثيل  ويمكن 
ملاله من  والثاين: صيانة  الويل،  الترصف وهو  لتجاوزه عىل حق غريه يف  األول: 
الضياع، وكذلك يمكننا التمثيل هلذا السبب بكل الترصفات املوقوفة التي تنشئ 

)37( الرسخيس، شمس األئمة، حممد بن أمحد، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، د. ط، 1414هـ/1993م )106/30(، اخللويت، أبو العباس، أمحد بن 
حممد، الشهري بالصاوي، بلغة السالك ألقرب املسالك، د، م، دار املعارف، د، ط، د، ت، )725/4(، الرشبيني، حممد بن أمحد اخلطيب، مغني املحتاج 
ملعرفة ألفاظ املنهاج، د، م، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ /1994م، )341/4(، ابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل، املغني، القاهرة، د. 

ط، مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م، )208/7(.
)38( الزرقا، املدخل الفقهي العام، )505/1(. 
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فإن وقفها هذا  االلتزام،  أحد طريف  متباداًل، وكان سبب وقفها خلاًل يف  التزاًما 
فيه صيانة حلقوق الطرف اآلخر من أطراف االلتزام، فالفضويل الذي يبيع ملك 
من  املالك  حق  لصيانة  الوقف  وهذا  املالك،  إجازة  عىل  موقوف  ترصفه  غريه، 
االلتزام،  يف  الثاين  الطرف  وهو  الثمن،  يبذل  الذي  املشرتي  حق  وصيانة  جهة، 
البدل  لصاحب  يثبت  ما  لصاحبه  فيثبت  عليه،  املعقود  يف  البدلني  أحد  فالثمن 

األول من احلقوق.
له  املوقوف  الترصف  فإن  وإال  املقصود،  لبيان  الكفاية  فيه  مثال  هو  ذكرناه  وما 

صور كثرية، أوصلها احلنفية يف باب البيع فقط إىل ثامنية وثالثني نوًعا)39(.

المطلب الرابع: الضمان )التعويض(

التعويض  عن  للتعبري  الضامن  مصطلح  استخدام  قدياًم  الفقهاء  ألِسنة  عىل  درج 
الذي يبذله االنسان للغري لقاء خمالفة يرتتب عليها خسائر مادية، غري أن مصطلح 
الضامن الذي استخدمه الفقهاء يطلق ويراد به أيًضا معاٍن أخرى غري التعويض، 
وذلك تبًعا للمعنى اللغوي للضامن، فمن هذه املعاين: الكفالة، سواء كانت للامل 
ِمنُي: اْلَكِفيُل. َضِمَن اليشَء َوبِِه َضْمنًا وَضاَمنًا:  أو النفس، ففي لسان العرب: »الضَّ
فِيِه  ُأوِدَع  نَه:  »ُضمِّ فيقال:  اإليداع  أيضا  ومنها  َله«)40(،  َكفَّ إِياه:  نَه  وَضمَّ بِِه.  َكَفل 
نَه؛ َوِمنُْه َقْوهُلُْم: َمْضُموُن  ... َوُيَقاُل: َضِمَن اليشَء بَِمْعنَى َتَضمَّ وُأحِرَز َيْعنِي اْلَقرْبَ
نُْتُه اليشء َتْضمينًا، إذا  اْلِكَتاِب َكَذا َوَكَذا«)41(، ويأيت بمعنى التغريم، فيقال: »َضمَّ

ْمُتُه فالَتَزَمُه«)42(، وهذا األخري هو املقصود يف بحثنا هذا. َغرَّ
الضامن  معاين  لتعدد  تبًعا  العلامء  تعريفات  فتعددت  الرشعي  االصطالح  يف  أما 
فأدخلوا فيه الكفالة بالنفس، وهي ليست حملَّ هذا البحث، لذا نكتفي بتعريف 

)39( ابن عابدين، رد املحتار، )131/5(.
)40( ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط3، 1414ه/1992م، )257/13(.

)41( املرجع نفسه، )258/13(.
2005م،  1426هـ,   ،8 ط,  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  بريوت، مؤسسة  املحيط،  القاموس  الدين حممد،  أبو طاهر جمد  أبادي،  الفريوز   )42(

.)1212/1(
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بأنه:  الزحييل  الدكتور وهبة  املراد، فقد عرفه  التعبري عن  املعارصين فهو أدق يف 
الرضر  عن  أو  املنافع،  ضياع  أو  املال  تلف  من  حلقه  عام  الغري  بتعويض  »التزام 
اجلزئي أو الكيل احلادث يف النفس اإلنسانية«)43(، وأفضل من ذلك عرفه الدكتور 
فيض اهلل بقوله: »هو شغل الذمة بحق أو تعويض عن رضر«)44( ووجه التفضيل 
هو االختصار الذي جاء به تعريف الدكتور فيض اهلل، بخالف تعريف الدكتور 

الزحييل، وكام هو معروف فإن التعريفات تصان عن اإلسهاب.
ومن خالل التعريف السابق نستطيع القول إن اإلنسان مكلف بجرب ما أحدثته 
كان  ما  إىل  األمر  وإعادة  الضار  الفعل  أثر  بإزالة  بالغري، وذلك  أفعاله من رضر 
مال  بإحالل  أتلفه  ما  فيجرب  والزجر،  اجلرب  بقصد  يكون  التعويض  وهذا  عليه، 
أنه سيؤدي  إذا ما علم  العودة ملثله  مكافئ بدال عنه، مثاًل أو قيمة، وينزجر عن 

ويضمن كل ما جنت عليه أفعاله.
النبوية  األحاديث  من  مجلة  املدنية،  اجلزاءات  من  النوع  هلذا  الرشعي  واملستند 
َنْفٍس  بِطِيِب  إاِلَّ  اْمِرٍئ  َماُل  حَيِلُّ  الرشيفة، منها قوله )صىل اهلل عليه وسلم(: )اَل 
التي  الطرق  من  بواحدة  إال  غريه  عىل  حرام  للمسلم  مال  كل  أن  وفيه  ِمنُْه()45(، 
ألمره  وفًقا  هبا  يأيت  أن  عىل  ذلك،  غري  أو  اهلبة  أو  البيع  مثل  العزة  رب  رشعها 

سبحانه، وإال فهو مال حرام، وكسب خبيث، جيب التحلل منه ورده.
َيُه(، َوَقاَل اْبُن  ومنها قوله )صىل اهلل عليه وسلم(: )َعىَل اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدِّ
َي()46(، وهذا احلديث نص رصيح عىل وجوب التعويض عىل من  : )َحتَّى ُتَؤدِّ برِْشٍ
وضع يده عىل مال الغري بعضه أو مجيعه، ويستثنى من ذلك ما كان مقبوًضا بإذن 

صاحب املال كام يف عقود األمانة كام سيأيت بإذن اهلل.
ومن السنة أيًضا ما رواه أنس )ريض اهلل عنه( قال: َأْهَدْت َبْعُض َأْزَواِج النَّبِيِّ )صىل 

)43( الزحييل، وهبة بن مصطفى، نظرية الضامن، سوريا، دار الفكر، ط، 4، )1426ه/2006م(، ص)15(.
)44( فيض اهلل، حممد فوزي، أحكام الضامن يف الفقه اإلسالمي العام، الكويت، د، ن، ط،1، )1426ه/2006م(، ص)10(.

)45( أمحد بن حنبل، املسند، مسند البرصيني، ح/)20695(، )299/34(.
)46( أمحد بن حنبل، املسند، م، س، مسند البرصيني، ح/)20086(، )277/33(.
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َبْت َعاِئَشُة  اهلل عليه وسلم( إىل النَّبِيِّ )صىل اهلل عليه وسلم( َطَعاًما يِف َقْصَعٍة، َفرَضَ
الَقْصَعَة بَِيِدَها، َفَأْلَقْت َما فِيَها، َفَقاَل النَّبِيُّ )صىل اهلل عليه وسلم(: )َطَعاٌم بَِطَعاٍم، 
َوإَِناٌء بِإَِناٍء()47(، ويف احلديث نص عىل من أتلف شيًئا للغري ضمنه، وعوضه بمثله.

أسباب الضمان )التعويض(

يقصد بأسباب الضامن: »تلك الترصفات الرشعية باختالف أنواعها، التي يرتتب 
عليها آثارها سواء بإرادة فاعلها أم ال«)48(.

وهو من باب تسمية اليشء بسببه وهو أمر دارج عند العرب، فحيثام وجد سبب 
تلك  ومن  أوجده،  الذي  بالسبب  وتسمى  الضامن  وجد  الضامن؛  أسباب  من 
والتفويت،  والغصب،  واإلتالف،  واالعتداء،  والعقد،  الشارع،  إلزام  األسباب 

والتعييب، والغرر، واحليلولة، والتسبب.
ولكن هذا أمر يطول، فكثري من هذه األسباب يمكن تداخلها واختصارها، لذا 
نجد أن اإلمام السيوطي رمحه اهلل جعل أسباب الضامن أربعة فقط هي: العقد، 

واليد، واإلتالف، واحليلولة)49(، وفيام ييل بيان كل واحدة من هذه االسباب. 

: ضمان العقد
ً

أوال

ويقصد به »ضامن مال تالف بناء عىل عقد اقتىض الضامن، وضامنه عندئذ يكون 
بام يقتضيه العقد من بدل دون مراعاة لقيمة املال كأساس يف التقدير، فاملبيع عند 
البيع،  عقد  ويبطل  هبالكه،  الثمن  فيسقط  بالثمن،  مضمون  البائع  يد  يف  هالكه 
العقد هذا ال يكون إال يف  ُأّدي قبل اهلالك«)50(، وضامن  إذا كان قد  الثمن  ويرد 
الترصفات العقدية التي تنشئ التزامات متقابلة عىل عاقدهيا، كعقود املعاوضات.

)47( الرتمذي، حممد بن عيسى اجلامع الكبري)سنن الرتمذي(، حتقيق بشار عواد معروف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، د، ط، )1416هـ/1996م(، 
أبواب االحكام)13(، باب ما جاء فيمن يكرس له اليشء...)23(، ح/)1359(، )33/3(.

)48( الزحييل، نظرية الضامن، ص)26(.
)49( السيوطي جالل الدين، عبد الرمحن، األشباه والنظائر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط، 1، )1411هـ/1990م(، ص)362(.

)50( أبو العيال، أيمن، بحث فكرة ضامن العقد، جملة جامعة دمشق، العدد الثاين، لعام 2003، )88/19(.
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ثانًيا ضمان اليد

وضع اليد عىل مال الغري سبب لضامنه يف حال تلفه، سواء كانت تلك اليد يًدا غري 
مؤمتنة أي يد، ضامن، أو مؤمتنة أي يد أمانة، ولكن بني اليدين تفريق ينبغي ذكره.

أما اليد غري املؤمتنة أو يد الضامن، فَكَيِد الغاصب ويد البائع عىل املبيع بعد قبض 
الثمن مثاًل، فهؤالء يضمنون املال إذا هلك ولو بآفة ساموية لكون يِدهم عىل املال 

يَد ضامن، وسواٌء يف ذلك قرصوا يف احلفظ أم ال.
أما اليد املؤمتنة أو يد األمانة، فهي َكَيِد الوكيل عىل مال موكله، ويد األوصياء عىل 
مال اليتامى، ويقصد بأهنا يد أمانة أي أهنم ال يضمنون ما تلف من هذه األموال 
التي حتت أيدهيم إال إذا اعتدوا أو قرصوا يف حفظها، فإهنم حينئذ يلزمهم ضامهنا 

ألرباهبا)51(

ا: ضمان المتلف
ً
ثالث

إن إتالف مال حمرتم للغري بغري وجه حق يوجب الضامن عىل متلفه باتفاق، وبالتايل 
فإنه ال خالف أن اإلتالف يعد أحد أسباب الضامن، ويكون ضامن املتلف بالقيمة 
يف املال القيمي، وباملثل يف املال املثيل، دون اعتبار للخطأ أو العمد، فالقاعدة يف 
أو سهًوا«)52( جاء  مااًل حمرتًما لغريه ضمنه سواء كان عمًدا  أتلف  أن »من  ذلك 
والبدل  إىل صاحبه،  املتلف  بدل  لزمه  أتلف عىل غريه شيئا  »إذا  ميارة:  يف رشح 
نوعان؛ مثٌل من طريق اخللقة والصورة، ومثٌل من طريق القيمة، فالذي من طريق 
اخللقة والصورة وهو كل ما يكال، أو يوزن لزمه رد مثله ال قيمته... فأما ما ال 
بإتالفه  فيلزمه  واحليوان  والرقيق،  العروض،  وسائر  كالثياب،  يوزن  وال  يكال، 

قيمته دون مثله من جنسه«)53(.

)51( الزحييل، نظرية الضامن، ص)66،65(.
)52(املرداوي، أبو احلسن، عيل بن سليامن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط, 2، د. ت، )216/6(.

)53( ميارة، حممد الفايس، اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف برشح ميارة، د، م، دار املعرفة، د، ط، د، ت، )105/2(.
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رابًعا: ضمان الحيلولة

ينقل  الغاصب  ومثاله  حق،  بغري  ومالكه  املال  بني  حيال  أن  باحليلولة  يقصد 
املغصوب من حمله فإنه يلزمه رده وحتمل مؤنة رده وإن علت، باتفاق؛ حليلولته 

بني املال ومالكه)54(.
أركان الضمان)55(

حتدث الفقهاء قدياًم وحديًثا عن أركان الضامن ومقوماته، ومل خيتلفوا يف حتديد هذه 
األركان؛ إذ جعلوها ثالثًة، أوهلا: التعدي، والثاين: الرضر، والثالث: اإلفضاء، 

وفيام ييل بياهنا بيشء من التفصيل.

الركن األول: التعدي

التعدي يف اللغة: »جماوزة اليشء إىل غريه... واالعتداء: جماوزة احلق«)56(.
ويف االصطالح: »جماوزة ما ينبغي أن ُيقَترص عليه رشًعا، أو عرًفا وعادة«)57(.

واالعتداء حمرم باملطلق، إال ما كان بحق، ويكون بحق إذا كان لدفع اعتداء أو الرد 
عليه، فكلمة االعتداء من األضداد التي تستخدم للداللة عىل اليشء ونقيضه، ومن 
ذلك قوله تعاىل: )َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم()58(. 

ويف املعامالت املدنية ال يكون الترصف سبًبا للضامن إال إذا كان عىل وجه التعدي 
التعدي[ ركن من أركان الضامن، ال يكون بدون حتققه،  بغري حق، بل هو ]أي 
وال فرق حينئذ يف وجوب الضامن كون الفعل إجيابيًّا كاإلتالف املتعمد، أو سلبيًّا 
كرتك حفظ الدابة لياًل فتتلف أموال الغري، أو أن يكون الفاعل كبرًيا أو صغرًيا، 
أو خمطًئا أو متعمًدا، أو مبارًشا أو متسبًبا، فجميع ما ذكر يوجب الضامن لدخوله 
التعدي يف أمثال  التعدي بغري حق، ولسائل أن يسأل: وهل يكون  حتت مسمى 

)54( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، )148/7(، الرشبيني، مغني املحتاج، )276/2(.
)55( فيض اهلل، أحكام الضامن، ص)17(. الزحييل، وهبة، نظرية الضامن، دمشق، دار الفكر، ط، 9، 2012م، ص)24(.

)56( الزبيدي، أبو الفيض حمّمد، تاج العروس، جمموعة من املحققني، دار اهلداية، د.م، دز ط، د.ت، )8،6/39(.
)57(فيض اهلل، أحكام الضامن، ص)19(.

)58( سورة البقرة: 194
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هذه الترصفات بحق؟
واجلواب نعم، وقد مثل هلا العلامء بمسألة الَظَفر باحلق؛ فمن يظفر بحق له عند 
حمددة،  مواضع  يف  ذلك  ولكن  يستوفَيه،  أن  له  جاز  حق،  بغري  إياه  سلبه  الغري 
»كالعني املغصوبة، حيث أجاز الفقهاء اسرتدادها من الغاصب قهًرا، ومثل ذلك 
دون  أخذها  فللمستحق  االستحقاق،  أسباب  من  سبب  بأي  مستحقة  عني  كل 
قضاء، فمن وجد عني سلعته التي اشرتاها أو ورثها أو أوىص هبا له فله أخذها وال 
يشرتط الرفع إىل احلاكم«)59(، وكذلك الزوجة إن امتنع الزوج عن اإلنفاق عليها، 
هلا أن تستويف نفقتها من مال زوجها بال إذنه، فعن عائشة، قالت: دخلت هند بنت 
عتبة امرأة أيب سفيان عىل رسول اهلل »صىل اهلل عليه وسلم«، فقالت: يا رسول اهلل، 
ما  إال  بنّي  يكفيني ويكفي  ما  النفقة  يعطيني من  أبا سفيان رجل شحيح، ال  إن 
أخذت من ماله بغري علمه، فهل عيل يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهلل »صىل 

اهلل عليه وسلم«: )خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك()60(.

الركن الثاني: تحقق وقوع الضرر

الرضَّ لغة: بالفتح ضد النفع)61(.
عنه  منهي  وهو  بالغري«)62(.  مفسدة  »إحلاق  بأنه:  اهليتمي  عرفه  االصطالح  ويف 

مطلًقا لقوله »صىل اهلل عليه وسلم« )ال رضر وال رضار()63(.
ويظهر من تعريف اهليتمي رمحه اهلل أنه جاء جامًعا جلميع أنواع الرضر، وأنواعه 

هذه حمل خالف، وهي

باجلملة ثالثة أنواع هي: الرضر املادي، والرضر املعنوي املحض، والرضر املعنوي 
غري املحض، وفيام ييل تفصيل يسري لكل منها.

)59( وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية، )159/29(.
)60( مسلم، صحيح مسلم، كتاب األقضية)30(، باب قضية هند)4(، ح/)1714(، )1338/3(.

)61( ابن منظور، لسان العرب، )482/4(.
)62( اهليتمي، أمحد بن حممد بن حجر، الفتح املبني برشح األربعني، السعودية، جدة، دار املنهاج، ط.1، )1428هـ /2008م(، ص)516(.

)63( أمحد بن حنبل، املسند، مسند عبد اهلل بن عباس، ح/)2865(، )55/5(.
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النوع األول: الضرر المادي

يقصد بالرضر املادي املوجب للضامن: »األذى املتمثل بالتلف والنقص، والذي 
أو جسم معصوم«)64(، ويمثل  أكان يف مال متقوم حمرتم،  الشخص سواء  يلحق 
له بالرضر احلاصل من اإلتالف كتمزيق ثوب أو كتاب، أو إحراق ثمر، أو هدم 
سور، وقد يكون ناجًتا عن سلبية وتقصري وترك، كرتك االنسان منع دابته من أكل 
زروع الغري، فجميع ما ذكر هو من قبيل الرضر املادي الذي يوجب الضامن، وال 

يعلم خالف يف ذلك.

النوع الثاني: الضرر المعنوي المحض

الرضر املعنوي أو األديب كام عرب عنه البعض، مصطلح حديث يطلق ويراد به: 
»األذى الذي يصيب اإلنسان يف شعوره أو كرامته، أو هو ما يصيب اإلنسان من 

أمل نتيجة االعتداء عىل حقوقه املالية وغري املالية«)65(
فام كان من رضر هذه صورته، هل يلزم ضامنه أو تعويضه تعويًضا ماليًّا؟.

مل  أهنم  عن  فضاًل  املعنوي،  أو  األديب  الرضر  مصطلح  قدياًم  الفقهاء  يستعمل  مل 
العكس  وعىل  الرضر،  من  النوع  هذا  من  يشء  يف  املايل  التعويض  عن  يتحدثوا 
إىل  املعنوية  انقسموا يف مسألة ضامن األرضار  فإننا نجدهم  للمعارصين  بالنسبة 

فريقني:

القول األول: المجيزون

وذهب أصحابه إىل جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي، وممن قال هبذا الرأي 
الشيخ حممد شلتوت، والدكتور حممد فوي فيض اهلل، والدكتور وهبة الزحييل)66(، 
واستدلوا لقوهلم بقول أيب يوسف من احلنفية يف الشّجة إذا برئت بأن فيها أرش 

.https://www.saaid.net/bahoth/70.htm )1(الدخيل، سلامن، بحث، األرضار املرتتبة عىل املامطلة يف الديون، ص)64(
)65( املرجع نفسه، ص)30(.

)66( الزحييل، نظرية الضامن، ص)25(، فيض اهلل، أحكام الضامن، ص)92(، شلتوت، حممود، املسؤلية املدنية، القاهرة، جامعة األزهر، د. ط، 1960 
ص)35(.
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التعزير،  يلزمه  املعنوي  الرضر  إن  أيضا  وقالوا  عدل)67(،  حكومة  وهو  األمل، 
ال  املعنوي  الرضر  عن  املايل  والتعويض  التعزير،  أنواع  من  نوع  املالية  والعقوبة 

يعدو أن يكون تعزيًرا ماليًّا)68(.

القول الثاني: المانعون

ذهب أصحاب هذا القول إىل عدم جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي، وممن 
قال بذلك الشيخ عيل اخلفيف، واألستاذ مصطفى الزرقا، والدكتور الصديق حممد 
األمني الرضير، واختاره جممع الفقه اإلسالمي الدويل)69(، فقالوا: »حمل اتفاق بني 
مال  بإحالل  وذلك  بالتعويض،  اجلرب  عىل  يقوم  باملال  التعويض  أن  املذاهب... 
حمل مال فاقد )مفقود( مكافئ؛ لرد احلال إىل ما كانت عليه، إزالة للرضر، وجرًبا 
للنقص، وذلك ال يتحقق إال بإحالل مال حمل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد 
مسده، وكأنه مل يضع عىل صاحب املال الفاقد يشء«)70(، وهذا ال يتحقق يف الرضر 
املعنوي، وكذلك فإن أبرز صور الرضر األديب أو املعنوي هو القذف، ورُشع فيه 
احلد ثامنني جلدة، وهي عقوبة بدنية زاجرة، ولذا ال جيوز الصلح عنه بامل فهو ال 
حيتمل املعاوضة ألن التعويض خيرجه عن موضوعه مع أن العقوبة يف القذف حق 
وأخرًيا  باملال،  تعوض  فال  املعنوية  األرضار  من  غريه  القذف  ومثل  للمقذوف، 
فإن التعويض املايل عن الرضر األديب جيحف بالفقري، وال يردع الغني، أما العقوبة 
البدنية فإهنا زاجرة للمعتدي غنيًّا كان أم فقرًيا؛ لذا رشع هلذا الرضر ما يناسبه من 
احلد والتعزير الزاجر، والتأديب الرادع، وهو كاف يف شفاء غيظ املترضر وإزالة 

رضره وإعادة االعتبار له)71(.
، القاهرة، املطبعة الكربى األمريية، ط، 1، 1313هـ/1894م،  ْلبِيِّ )67( انظر: الزيلعي، فخر الدين، عثامن، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ثم صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، ط،2، )138/6(.
)68( انظر: الزحييل، نظرية الضامن، ص)25(.

الضار  الفعل  مصطفى،  الزرقا،  ص)45(،  1420ه/2000م،  ط،  د.  العريب،  الفكر  دار  القاهرة،  اإلسالمي،  الفقه  يف  الضامن  عيل،  اخلفيف،   )69(
والضامن فيه، بريوت، لبنان، الدار الشامية، ط، 1، )1418ه/1998م(، ص، )124،121(،الصديق الرضير، حممد االمني، بحث، الرشط اجلزائي، 

جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 12، )67،64/2(.
)70( اخلفيف، عيل، الضامن يف الفقه اإلسالمي، ص)45(.

)71( انظر: الدخيل، سلامن بحث، األرضار املرتتبة عىل املامطلة يف الديون، ص)35،32(.
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الرضر  عن  املايل  التعويض  بمنع  القايض  الثاين  القول  هو  املسألة  يف  والراجح 
حمل  عن  خارج  يوسف  أيب  بقول  فاالستدالل  املجيزين،  أدلة  لضعف  األديب 
النزاع؛ لكون الرضر واألمل الناتج عن الشجاج مبنيًّا عىل رضر مادي، فيكون كأثر 
له متصل به، وليس رضًرا معنوًيا حمًضا، وأما استدالهلم بأن التعويض املايل عن 
اتبعته  الذي  بأن األسلوب  مناقشته  التعزير، يمكن  أنواع  نوع من  الرضر األديب 
الرشيعة يف معاجلة األرضار املعنوية إنام هو التعزير الزاجر وليس التعويض املايل، 
إذ ال تعد الرشيعة رشف اإلنسان وسمعته ومشاعره مااًل متقوًما يعوض بامل آخر 

إذا اعتدي عليه)72(.

النوع الثالث: الضرر المعنوي غير المحض

ويقصد به أنه رضر معنوي ولكنه يرتتب عليه رضر مادي، وله صور كثرية، منها 
شهادة الزور التي تؤدي إىل خسارة املال، أو الفرية التي تؤدي إىل طرد شخص 
أهنا  إال  معنوية،  أرضاًرا  كانت  وإن  الصور  فهذه  كسبه،  مصدر  وفقد  عمله  من 
ترتب عليها رضر مادي حقيقي، فام حكم التعويض املايل هلذا النوع من الرضر؟.
من املعلوم أن الرضر املادي احلقيقي يلزم حمدثه ضامنه، ومثل هذه احلاالت الرضر 
املادي فيها واضح، فاملفرتي الذي تسببت فريته بطرد إنسان من عمله يضمن ما 
خرسه املفرتى عليه جراء فريته، يقول صاحب كشاف القناع: »وإن غرم إنسان 
بسبب كذب عليه عند ويل األمر، فله تغريم الكاذب لتسببه يف ظلمه«)73(، وكذلك 
رضًرا  كان  وإن  فإنه  املسجلة،  التجارية  العالمات  بتزوير  لذلك  التمثيل  يمكن 
ا، إال أنه يمكن أن ينتج عنه خسائر مادية حقيقية فإن حدث ذلك بالفعل  معنويًّ
ما خرسه  التجارية  العالمة  أن يضمن لصاحب  املزور  يلزم  فإنه  وحتقق وقوعه؛ 
بسبب تزويره، وإن مل يكن هناك خسائر مادية حقيقية فإن جمرد الرضر املعنوي 

يلزم فيه التعزير ال الضامن، كام رجحنا من قبل.
)72( انظر: الزرقا، الفعل الضار والضامن فيه، )ص124(.

)73( البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، د. م، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت، )116/4(.
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ومما ذكر نستطيع القول إن للتعويض املايل عن الرضر املعنوي غري املحض رشطني 
جيب حتققهام، ومها:

حتقق وقوع الرضر املايل، وخيرج بذلك الرضر املتوقع أي األرضار املستقبلية . 1
فإهنا مما ال يضمن لعدم حتقق وقوعها، فال يعلم أتكون أم ال.

إمكانية تقويم الرضر املعنوي غري املحض ماليًّا، فإن مل يمكن تقويمه فإنه . 2
حينئذ جمرد رضر معنوي.

الركن الثالث: اإلفضاء

ويقصد به أن يكون التعدي مؤدًيا للرضر املستحق للضامن بحيث ال يوجد للرضر 
أو اإلتالف سبب آخر غريه، سواء كان التعدي باملبارشة أو التسبب)74(.

يف  اجتمعا  إذا  أما  ضامنًا،  كان  املعتدي  بأحدمها  انفرد  إذا  والتسبب  واملبارشة 
فعل واحد، فإن املبارش واحلال كذلك هو من يضمن، ومثاله رجل نقب حائًطا، 
واستغل آخر ذلك فدخل احلرز ورسق املال، فالناقب متسبب والسارق مبارش، 
لذا يضمن املال من بارش الرسقة ال من تسبب فيها، إال إذا تواطآ عىل الفعل فحينئذ 
يكون الضامن عىل كليهام، ملبارشهتام. ويستثنى من ذلك مسألة الشاهدين إذا رجعا 

عن شهادهتام وقد ضاع بموجبها مال حمرتم إلنسان، فهل يلزمهام الضامن؟.
من الواضح أن الشاهدين متسببان، واملبارش هو القايض الذي حكم بشهادهتام، 
ولكن يف هذه احلالة ال يضمن القايض املبارش وإنام يضمن الشاهدان املتسببان، 
يف  الشافعي  إليه  ذهب  ما  إال  األربعة)75(،  املذاهب  من  اجلمهور  عليه  ما  وهو 
اجلديد)76(من أهنام ال يضمنان، يقول الزيلعي رمحه اهلل: »ال يمكن إجياب الضامن 

)74( وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية، )224/28(.
)75( الزيلعي، تبيني احلقائق، )4244(، مالك، مالك بن أنس، املدونة، د، م، دار الكتب العلمية، ط1، )1415هـ - 1994م( )540/4(، اجلويني، 
أبو املعايل، ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني )478هـ/1085م(، هناية املطلب يف دراية املذهب، حتقيق عبد العظيم حممود الّديب، د. م، دار 
1، د، ت  العلمية، ط،  الكتب  الكايف يف فقه اإلمام أمحد، د، م، دار  الدين عبد اهلل،  ابن قدامة، موفق  1428هـ/2007م )65/19(،  املنهاج، ط1، 

.)295/4(
)76( اجلويني، هناية املطلب، )65/19(.
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فإن  ُملَجأ من جهتهام،  مبارًشا؛ ألنه  كان  وإن  الشهود،  القايض عند رجوع  عىل 
العزل  ويستحق  يأثم  امتنع  لو  حتى  عدالتهام  ظهور  بعد  عليه  واجب  القضاء 
ويعزر، ولو أوجبنا عليه الضامن المتنع الناس عن تقلد القضاء خمافة الغرامة، وال 
يمكن استيفاؤه من املدعي؛ ألن احلكم قد مىض، فتعني صاحب السبب ]وهم 

الشهود[ عند تعذر إضافة احلكم إىل صاحب العلة«)77(.
ومما سبق نستطيع القول أنه يلزم لتحقق ركن اإلفضاء ما ييل:

أن ال يوجد للرضر أو اإلتالف سبب آخر غري فعل املعتدي.. 1

أن ال يتخلل بني السبب وبني الرضر فعل فاعل خمتار، وإال أضيف الضامن . 2
إليه ال إىل السبب، وذلك ملبارشته.

هذه هي أركان التعويض أو الضامن الثالثة، ال يتحقق إال باكتامهلا، وهبا نكون قد 
وصلنا إىل هناية هذا البحث، واهللَ العظيم أسأل، أن جيعله خالًصا لوجهه متقباًل 

عنده يف اآلخرة، وأن يكتب له القبول يف الدنيا إنه ويل ذلك والقادر عليه.

)77( الزيلعي، تبيني احلقائق، )4244(.
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النتائج والتوصيات

: النتائج
ً
أوال

الترصف رشعًا: هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الرشع عليه نتائج  -
حقوقية.

الترصفات تقسم إىل ترصفات فعلية كالتقابض يف عقود املعاوضات والغصب  -
وإحراز املباحات، وترصفات قولية تقسم بدورها إىل ترصفات قولية عقدية تنشأ 

بالتقاء إرادتني كالبيع، وأخرى غري عقدية تنشأ بإرادة منفردة كاهلبة والوصية.
للمعاملة،  - املسنونة  واألركان  القواعد  عن  اخلروج  املدنية:  باملخالفة  يقصد 

واإلتيان هبا عىل غري ما أمر الشارع، فتكون إما ُمضيعة حلق، أو جائرة عليه، وإما 
مفضية إىل النزاع، ولو يف املآل.

للمخالفات املدنية يف الرشيعة اإلسالمية ثالثة أنواع: األول: املخالفات املبطلة  -
للمعاملة، وال يمكن جرب اخللل الداخل عليها. والثاين: املخالفات التي يمكن 
املعاملة.  املخالفة  أفسدت  جُيرب  مل  فإن  املعاملة،  عىل  أدخلته  الذي  اخللل  جرب 

والثالث: املخالفات التي ال تبطل املعاملة، فتصح املعاملة ولكن مع اإلثم.
اجلزاء املدين: هو األثر املرتتب عىل خمالفة أوامر الرشيعة يف جماالت املعامالت  -

املدنية، واألحوال الشخصية، أو االعتداء عىل حق خاص أو إنكاره.
الترصفات  - سائر  أو  العقود،  بمخالفات  املتعلقة  تلك  سواء  املدنية  اجلزاءات 

والبطالن  املبارش،  اجلزاء  وهي:  فقط  أنواع  أربعة  إىل  ردها  يمكن  املدنية، 
والفساد، ووقف الترصف، وأخريا التعويض، ولكل واحد منها رشوط وأركان 

كام هو مبني يف ثنايا البحث.

: التوصيات
ً
ثانيا

ويف اخلتام هذه بعض التوصيات نسأل اهلل تعاىل أن جتد طريقها إىل الواقع العميل.
أويص أخواين الباحثني أن يولوا قضايا املنازعات املالية املزيد من البحث ملا ملسه  -
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الباحث من حاجة العاملني يف هذا املجال إىل املراجع املعينة هلم عىل أداء مهامهم 
واالرتقاء هبا.

التحكيم مهمة جليلة وعظيمة، لذا أويص أخواين العاملني فيها بالتأين والبحث  -
م  فأمر العقود ومنازعاهتا بات اليوم متشعًبا ومتداخاًل، وال يكاد يصل فيها املحكَّ

إىل احلق إال بعد جهد عظيم.
االسالمية  - املالية  باملعامالت  املعنية  املؤسسات  عىل  القائمني  إخواين  أويص 

واالقتصاد اإلسالمي أن تتبنى هنج التحكيم املؤسيس والذي يمر فيه احلكم عىل 
أكثر من جهة علمية واستشارية بغية الوصول فيه إىل أقىص درجات الكامل.
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المصادر والمراجع

يم القرآن الكر

ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، السياسة الرشعية يف إصالح الراعي  -
والرعية، السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية، ط، 1، )1418هـ/1976م(.

ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، جمموعة الفتاوى، مرص، دار اجليل،  -
ط،1، د. ت.

ابن جزي، حممد بن أمحد، القوانني الفقهية، دمشق، دار القلم، د، ط، 1977م. -
ابن حنبل، أبو عبد اهلل، أمحد بن حممد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب  -

األرنؤوط وآخرون، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م.
ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت، دار الفكر،  -

ط2، 1412هـ/1992م.
ابن قدامة أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، روضة الناظر وجنة املناظر  -

يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، د، م، مؤسسة الرّيان للطباعة 
والنرش والتوزيع، ط، 2، )1423هـ/2002م(.

ابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل، املغني، القاهرة، د. ط، مكتبة القاهرة،  -
1388هـ/1968م.

الكتب  - الكايف يف فقه اإلمام أمحد، د، م، دار  الدين عبد اهلل،  ابن قدامة، موفق 
العلمية، ط، 1، د، ت.

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت، دار  -
صادر، ط3، 1414هـ/1992م.

الكتب  - دار  بريوت،  والنظائر،  األشباه  إبراهيم،  بن  الدين،  زين  نجيم،  ابن 
العلمية، ط1، 1419هـ/1999م.

الثاين،  - العدد  العقد، جملة جامعة دمشق،  أيمن، بحث فكرة ضامن  العيال،  أبو 
لعام 2003.
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ِجْستاين، السنن، حتقيق حممد حميي الدين عبد  - ابو داود، سليامن بن األشعث السِّ
احلميد، صيدا، لبنان، املكتبة العرصية، د. ط، د. ت.

البخاري، أبو عبد اهلل، حممد بن إسامعيل، اجلامع املسند الصحيح املخترص من  -
أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، حتقيق 
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