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ABSTRACT  
 البحث:ملخص 

األفعال الصادرة عن الناس قد تضر باآلخرين، وهي في إحداثها للضرر مناقضة لما في أصل وضع الشرع من دفع الضرر. 

وقد بين الشارع أحكاما توضح المفاسد واألضرار التي يجب الكف عنها وكما أنه قد بين أحكاما تمنع وقوع هذه المفاسد 

ساس وضع الشارع عقوبات هي الزواجر والجوابر في الوقت نفسه حتى يتفادى الناس واألضرار وتوقعها في الحياة. ولهذا األ

يتكون هذا البحث من مبحثين وخاتمة، وفي المبحث األول يدرس البحث أحكام أفعال المكلفين مع التركيز  .من اإلقدام عليها

فعال الضارة باألموال. وفي الخاتمة أورد على األفعال الضارة، وأما في المبحث الثاني يعكف البحث على موضوع ضمان األ

يعتمد البحث على ثالثة  .البحث أهم النتائج التي يتوصل بها خالل مدارسة موضوع األحكام العامة في ضمان الفعل الشخصي

المنهج  مناهج، أولها: المنهج االستقرائي في جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من المصادر التراثية والمعاصرة، والثاني:

التحليل في النظر في المعلومات المجموعة بتقسيمها وترتيبها وتفسيرها وتنقيتها، والثالث: المنهج النقدي في الخوض في 

 مداخل االعتراض والمناقشة للمعلومات المجموعة بتصويبها وتعديلها وتصحيحها.

 

الضمان، اإلضرار، األفعال، األموال، النفوس كلمات مفتاحية:  
 

 
 

 تمهيد:

إن الحمد هلل حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. والصالة والسالم على رسوله الصادق األمين محمد المبعوث رحمةً للعالمين 

 .اهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله الط

ا نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، الذي شرع لنا ديناً قويماً وأمرنا بما يقودنا إلى سعادة العاجل واآلجل ونهانا عما يوقعن

األمانة ونصح لألمة وتركها على المحجة في شقاوة الدنيا واآلخرة. ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى 

 .البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك  

أنزلت الشريعة اإلسالمية رحمة للناس تشريع األحكام التي تحقق مصالحهم وتدفع عنهم المفاسد. وقد حقق الشرع مبدأ العدل 

والتصرفات. وكما أن الشرع حقق مبدأ المساواة في في أحكام الضمان بتشريع التعويض عن األضرار الناتجة عن األفعال 

تعويض المتلفات حيث إن األصل فيه رد عين المال المتلف ورد مثلها في حالة العجز عن ردّها. وإذا عسر الحصول على مثل 

 .المال المتلف أجاز الشرع العدول عن المثل إلى القيمة والمصالحة بين المتلف والمالك
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 م أفعال المكلفينالمبحث األول: أحكا

 ( أحكام األفعال الضارة باألموال1)
اإلضرار هو إلحاق الضرر بالتصرفات الصادرة عن الشخص على وجه االعتداء أو اإلتالف أو اإليذاء أو االعتساف. 

في  فاإلضرار باألموال يكون بإلحاق الضرر على األموال التي يملكها اإلنسان بحيث يترتب على الضرر في األموال ضرر

أصحابها. وكما أن الضرر في النفوس منتفي في الشرع فإن الضرر في األموال الذي يفضي إلى الضرر في النفوس منتفي 

 كذلك بناء على هذا اإلفضاء.

ولهذا األساس رتب الشارع أحكام األموال على أحكام النفوس بحيث إن اإلضرار باألموال فإنه في المآل إضرار بالنفوس. 

الضمان في األفعال الضارة باألموال تكمن في أن األموال مصونة في الشرع بجملة من نصوصها حيث إنها بأسرها تفيد فلسفة 

أن حفظ المال مقصد م مقاصد الشرع من ضرورياتها. وحفظ المال في الحقيقة حفظ للنفس لمتانة الصلة بينهما، وكل ما يرجع 

ما يرجع إلى اإلضرار بالنفس فهو إضرار بالدين. ومن أجل الحفاظ على  إلى اإلضرار بالمال فهو إضرار بالنفس، وكل

األموال فإن الشارع نص على أحكام تثبت إباحة التملك والكسب، وأحكام تثبت حرمة االعتداء على المال، وأحكام تثبت لزوم 

 الضمان على األفعال الضارة بالمال.

 

 ( المنهج الشرعي في دفع اإلضرار باألموال:2)
ن حفظ المال من ضروريات مقاصد الشرع، وهذا يدل على أن للمال مكانة مرموقة في نظر الشارع الحتياج اإلنسان إليه إ

ولقيام حياتهم عليه. وقد وضع الشارع أصوال تضبط هذا المقصد مما يمثل منهجه الحكيم في حفظ المال ودفع الضرر عنه، 

 وهي كالتالي:

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراض  @األصل في األموال التحريم لقوله تعالى  (1)

َم َعلَْيُكْم ِدَماَءُكْم َوأَْموَ  H[ وقوله 28]النساء:  <ِمْنُكمْ  َ َحرَّ الَُكْم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهذَا فِي بَلَِدُكْم َهذَا فِي َشْهِرُكْم "أاََل إِنَّ اَّللَّ

 [2002َهذَا".]البخاري، 

 األصل في كسب األموال اإلباحة، وذلك بإجراء العقود والمعامالت المالية. (2)

عال الضارة [، وكل األف1997جعل باب الجنايات راجعة إلى حفظ جميع المقاصد الضرورية من جانب العدم ]الشاطبي،  (3)

 على الدين والنفس والعقل والعرض والمال تعتبر جناية تستحق العقوبة الشرعية.

يتسم المنهج الشرعي في دفع اإلضرار باألموال في وسائل حفظ المال من جانبي الوجود والعدم. فحفظ المال من جانب الوجود 

وتملكه، وحفظ المال من جانب العدم هو وسائل تحقق هو وسائل تحقق الحفاظ على المال في صورة إمكانية تحصيله وكسبه 

 [:1994الحفاظ على المال في صورة عدم ضياعه وتبذيره واالعتداء عليه. وبيان ذلك في ما يلي ]العالم، 

 من جانب الوجود: (1)

فِي َمنَاِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه  ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا@قال تعالى  الحث على العمل والبحث عن الرزق: -

َ َكثِيًرا لَعَلَّكُ @[، 15]الملك:  <َوإِلَْيِه النُُّشورُ  ِ َواذُْكُروا اَّللَّ اَلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل اَّللَّ ْم فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ

ُ @[، 10]الجمعة:  <تُْفِلُحونَ  ُجِل ِمْن  H[. وقال 275]البقرة:  <اْلبَْيعَ َوأََحلَّ اَّللَّ ُجُل ِمْن َكْسبِِه َوإِنَّ َولَدَ الرَّ ))إِنَّ أَْطيََب َما أََكَل الرَّ

[. هذه النصوص تدل على أن الشارع 2001[ ))َخْيُر اْلَكْسِب َكْسُب يَِد اْلعَاِمِل إِذَا نََصَح(( ]أحمد، 2001َكْسبِِه((، ]النسائي، 

 وطلب الرزق الحالل، وذلك وجه من وجوه حفظ المال من جانب الوجود أي بتحصيله وطلبه. يحث على العمل
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 من جانب العدم: (2)

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن @قال تعالى  تحريم التبذير واإلسراف وإضاعة األموال: - ْر تَْبِذيًرا. إِنَّ اْلُمبَذِّ َواَل تُبَذِّ

َوالَِّذيَن  @[، 67]الفرقان:  <َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن َبْيَن ذَِلَك قََواًما@[، 27-26]اإلسراء:  < َكفُوًراِلَربِّهِ 

َهاِت َوَوأْدَ  Hل [. وقا31]األعراف:  <إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواًما َم َعلَْيُكْم ُعقُوَق اأْلُمَّ َ َحرَّ ))إِنَّ اَّللَّ

[، ))ُكلُوا َواْشَربُوا َواْلبَُسوا 2002اْلبَنَاِت َوَمنََع َوَهاِت َوَكِرهَ لَُكْم قِيَل َوقَاَل َوَكثَْرةَ السَُّؤاِل َوإَِضاَعةَ اْلَماِل(( ]البخاري، 

ُ فِي الدُّْنيَا لَْيَسْت بِتَْحِريِم اْلَحاَلِل َواَل إَِضاَعِة اْلَماِل 2002 َواَل َمِخيلَة (( ]البخاري، َوتََصدَّقُوا فِي َغْيِر إِْسَراف   َهادَة [، ))الزَّ

ِ َوأَْن تَُكوَن فِ  ا فِي َيدَْي اَّللَّ َهادَةَ فِي الدُّْنيَا أَْن اَل تَُكوَن بَِما فِي يَدَْيَك أَْوثََق ِممَّ اِب اْلُمِصيبَِة إِذَا أَْنَت أُِصْبَت بَِها ي ثَوَ َولَِكنَّ الزَّ

[. مجموع هذه النصوص وأشباهها تفيد أن التبذير واإلسراف وإضاعة 2006أَْرَغَب فِيَها لَْو أَنََّها أُْبِقيَْت لََك(( ]الترمذي، 

 المال محرم من قبل الشارع وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْين  إِلَى أََجل   @قال تعالى  بة واإلشهاد وعدم الغرر والجهالة:تشريع الضبط في العقود كالكتا -

ى فَاْكتُبُوهُ  نََهى  H[. وعن أبي هريرة رضي هللا عنه ))أَنَّ النَّبِيَّ 282]البقرة:  <َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُمْ @[، 282]البقرة:  <ُمَسمًّ

[. هذه النصوص تحمل معنى 2009))اَل تَبِْع َما لَْيَس ِعْندََك(( ]أبو داود،  H[، وقال 2009َعْن بَْيعِ اْلغََرِر(( ]أبو داود، 

 ضرورة الضبط في العقود وتبادل األموال حتى ال تؤدي إلى النزاع، وهو صورة من صور حفظ المال من جانب العدم.

ْرُهْم بِعَذَاب  أَِليم  @تعالى قال  منع اكتناز األموال: - ِ فَبَّشِ ةَ َواَل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل اَّللَّ ]التوبة:  <َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَامَ  @[، 34 ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى فَِللَِّه َوِللرَّ ى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َكْي اَل يَُكوَن َما أَفَاَء اَّللَّ

ي َزَكاتَهُ إِالَّ أُْحِمَي َعَلْيِه فِي نَاِر َجَهنََّم فَيُْجعَُل  H[. وقال  7]الحشر:  <دُولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ  ))َما ِمْن َصاِحِب َكْنز  اَل يَُؤدِّ

[. هذه النصوص تشير إلى تحريم اكتناز األموال المؤدي إلى منع أداء 2007َجبِينُهُ(( ]مسلم، َصفَائَِح فَيُْكَوى بَِها َجْنبَاهُ وَ 

الزكاة وإلى حبس األموال في أيدي األغنياء. وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم أي عدم وجوده في المجتمع ويتداوله 

 كل فرد في المجتمع.

ُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم @وقال تعالى  :تحريم إعطاء المال لمن ال يحسن التصرف فيه - َواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجعََل اَّللَّ

[. هذه اآلية وغيرها من النصوص تدل على تحريم إعطاء المال لمن ال 5]النساء:  <فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْواًل َمْعُروفًا

 ألنه يؤدي إلى إضاعة المال، وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.يحسن التصرف فيه 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا @[، 188]البقرة:  <َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطلِ @وقال تعالى  تحريم أخذ األموال بالباطل: -

بَا َوقَدْ نُُهوا َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس @[، 29]النساء:  <إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراض  ِمْنُكمْ  أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطلِ  َوأَْخِذِهُم الّرِ

ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ @[، 161]النساء:  <بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَدْنَا ِلْلَكافِِريَن ِمْنُهْم َعذَابًا أَِليًما نُوا إِنَّ َكِثيًرا ِمَن اأْلَْحبَاِر َوالرُّ

 ِ بَا إِْن ُكْنتُْم @[، 34]التوبة:  <أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل اَّللَّ َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

[. هذه النصوص وغيرها تثبت أن الشارع حرم أخذ األموال بالباطل ألنه يفضي إلى النزاع 287]البقرة:  <ُمْؤِمِنينَ 

 والتخاصم، وفيه كذلك معنى حفظ المال من جانب العدم.

[، عن أبي هريرة رضي هللا عنه ))َجاَء َرُجل  2002))َمْن قُِتَل دُوَن َماِلِه فَُهَو َشِهيد (( ]البخاري،  Hقال  الدفاع عن المال: -

 ِ ِ أََرأَْيَت إِْن َجاَء َرُجل  يُِريدُ أَْخذَ َماِلي قَاَل فاََل تُْعِطِه َمالََك قَاَل أََرأَْيَت  Hإِلَى َرُسوِل اَّللَّ  قَاتَلَنِي قَاَل قَاتِْلهُ إِنْ فَقَاَل يَا َرُسوَل اَّللَّ

[، ))َمْن أُِريدَ َمالُهُ بِغَْيِر َحّق  فَقَاتََل 2007قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَتَلَنِي قَاَل فَأَْنَت َشِهيد  قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَتَْلتُهُ قَاَل ُهَو فِي النَّاِر(( ]مسلم، 
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اديث والنصوص األخرى تثبت مشروعية الدفاع عن المال من اعتداء [. هذه األح1996فَقُتَِل فَُهَو َشِهيد (( ]الترمذي، 

 اآلخر، وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم أي حتى ال يتلف المال وال يعتدى عليه.

ُ َعِزيز  َحِكيم  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل @قال تعالى  تشريع العقوبات الدنيوية: - ِ َواَّللَّ  < ِمَن اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض فََسادًا أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّ @[، 38]المائدة:  بُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اَّللَّ

 H[. وقال 33]المائدة:  <ا ِمَن اأْلَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزي  فِي الدُّْنيَا َولَُهْم فِي اآْلِخَرةِ َعذَاب  َعِظيم  َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلف  أَْو يُْنفَوْ 

ُ السَّاِرَق يَْسِرُق اْلبَْيَضةَ فَتُْقَطُع يَدُهُ َويَْسِرُق اْلَحْبَل فَتُْقَطُع يَدُهُ(( ]مسلم،  تشير إلى [. هذه النصوص وغيرها 2007))لَعََن اَّللَّ

 أن الشارع قد وضع عقوبات معينة على األفعال المعتدية على األموال، وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.

َهاِت اْلُمْؤِمِنيَن َمَع َخاِدم   Hعن أنس رضي هللا عنه ))أَنَّ النَّبِيَّ  تضمين المتلفات: - َكاَن ِعْندَ بَْعِض نَِسائِِه فَأَْرَسلَْت إِْحدَى أُمَّ

َها َوَجعََل فِيَها الطَّعَاَم َوقَاَل ُكلُوا َوحَ بِ  ُسوَل َواْلقَْصعَةَ َحتَّى قَْصعَة  فِيَها َطعَام  فََضَربَْت ِبيَِدَها فََكَسَرْت اْلقَْصعَةَ فََضمَّ بََس الرَّ

ِحيَحةَ َوَحبََس اْلَمْكُسوَرةَ(( ]البخاري،  ََ Hية أخرى ))أَْهدَْت بَْعُض أَْزَواجِ النَّبِّيِ [، وفي روا2002فََرُغوا فَدَفََع اْلقَْصعَةَ الصَّ

 ِ ((  Hَطعَاًما فِي قَْصعَة  فََضَربَْت َعائَِشةُ اْلقَْصعَةَ بِيَِدَها فَأَْلقَْت َما فِيَها فَقَاَل النَّبِيُّ  Hإِلَى النَّبِّي َطعَام  بَِطعَام  َوإِنَاء  بِإِنَاء 

َي(( ]أبو داود،  ))َعلَى اْليَدِ  H[، وقال 1996]الترمذي،  [. وما استفيد من هذه النصوص وغيرها 2009َما أََخذَْت َحتَّى تَُؤدِّ

أن الشارع ألزم الضمان في المتلفات حفاظا على المال من جانب العدم، وألن اإلتالف ضرر على األموال، وهذا الضرر 

 تجب إزالته بالتعويض أو الضمان.

خل في هذا المنهج حفاظا على مقصد حفظ المال. فاألفعال الضارة المعتدية على الضمان في األفعال الضارة باألموال يد

األموال تضمن بضمانات أو تعويضات مالية، وذلك إما بالتعويض القيمي أو التعويض المثلي. العقوبات الشرعية التي تتمثل 

المتوقعة وتأخذ جانب الجوابر في األضرار في صورة التعويض أو التضمين للمتلفات المالية تأخذ جانب الزواجر في األضرار 

 الواقعة.

 

 ضمان األفعال الضارة باألموال المبحث الثاني:

 ( مفهوم ضمان األفعال الضارة باألموال1)
إن مفهوم ضمان إتالف األموال ال يتصور بهذه الصورة المطلقة في الفقه وقد بين الفقهاء بناء على األدلة الشرعية األسباب 

هذا الضمان. والغاية من األسباب والشروط في الضمان هو الضبط في تحقق معنى اإلضرار وتحقيقه في المال.  والشروط في

 فالضمان ال يصح اعتباره في األموال المتلفة إذا لم تتوفر فيه أسبابه الشرعية أو إذا لم تكتمل فيه شروطه الشرعية.

 

 ( أسباب الضمان في األفعال الضارة باألموال:2)

[، وأسباب الضمان هي ما ال بد من وجوده حتى 2004بب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ]القرافي، الس

يتحقق الضمان ويعتبر. ويتبادر في الذهن أن هذه األسباب تتركز على معاني األفعال واإلضرار واألموال ومقتضياتها لتعلق 

 [:1999في األفعال الضارة باألموال تكون كاآلتي ]ابن رجب،  الضمان عليها. وبالتفصيل فأسباب الضمان

]البقرة:  <فََمِن اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيُكمْ @تقوم فكرة التعدي على قوله تعالى  التعدي والتعسف: (1)

َ اَل يُِحبُّ @وقوله تعالى  [194 [ وغيرها من النصوص. والتعدي من عدا والعدو 190]البقرة:  < اْلُمْعتَِدينَ َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ اَّللَّ

وهو التجاوز ومنافاة االلتئام، فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة، وتارة بالمشي فيقال له العدو، وتارة في 

مقر فيقال له العدواء، االعتداء على سبيل االبتداء اإلخالل بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان والعدو، وتارة بأجزاء ال
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ال على سبيل المجازاة ]الراغب األصفهاني، د.ت[. والتعدي الذي هو سبب الضمان يندرج تحت مفهوم المجاوزة 

والتجاوز أي أن األفعال الصادرة عن اإلنسان نحو األموال تتجاوز المعروف شرعا أو قانونا أو عرفا في االستعمال أو 

 لتصرف. فهذا التجاوز هو عين التعدي الذي يرتب الضمان في تصرفات اإلنسان في أموال الغير.ا

َواَل @[، وقوله تعالى 233]البقرة:  <اَل تَُضارَّ َواِلدَة  بَِولَِدَها َواَل َمْولُود  لَهُ بَِولَِده@وأما التعسف فإنه يقوم على قوله تعالى 

[، وغيرها من النصوص. فالتعسف هو مناقضة قصد الشارع في تصرف 231]البقرة:  <دُواتُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَ 

ً بحسب األصل ]الدريني،  [، فيفارق التعدي من حيث طبيعة الفعل حيث إنها مشروعة غير أن 2008مأذون فيه شرعا

وإن كانت في أصلها مشروعة المآل الناتج عنه غير مشروع. وبهذا فاألفعال الصادرة عن اإلنسان في تصرفات األموال 

 غير أنها إذا عادت إلى مآل غير مشروع فهذه األفعال ترتب ضمانا على الضرر الواقع في األموال.

[، والنصوص الجزئية تكثر 1997))اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر(( ]مالك،  Hتقوم فكرة الضرر على قوله  الضرر أو اإلتالف: (2)

في هذا المعنى. واإلضرار حمل اإلنسان على ما يضره، وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه، وذلك على ضربين، 

ا هالك وإما قهر أحدهما: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد، والثاني: بسبب داخل إما بقهر قوة له ال يناله بدفعه

قوة يناله بدفعها الهالك ]الراغب األصفهاني، د.ت[. فيترتب الضمان على األفعال الضارة لهذا األساس أي أن اإلضرار 

 باألموال يحدث نقصا أو عيبا أو تفويتا، ويقابل هذا الضرر الصادر من الفعل الضمان أو التعويض.

[، والنصوص األخرى كثيرة في هذا 1996طعام وإناء بإناء(( ]الترمذي، ))طعام ب Hوأما اإلتالف فإنه يقوم على قوله 

[، ففيه معنى 1982المراد. وإتالف الشيء هو إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ]الكاساني، 

ت المتلفة اإلضرار لكون نفعية المتلف تنقص أو تفوت بسبب التصرف. فينسجم ترتب الضمان على مثل هذه التصرفا

 باألموال حيث إن الضمان يجبر النقص أو الضرر الواقع في األعيان.

َما َكاَن @وتقوم فكرة اإلفضاء والمباشرة على تفريق الشارع بين العامد والمخطئ في القتل بقوله  اإلفضاء والمباشرة: (3)

دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن ِلُمْؤِمن  أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا إاِلَّ َخَطأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا خَ  َطأً فَتَْحِريُر َرَقبَة  ُمْؤِمنَة  َوِديَة  ُمَسلََّمة  إِلَى أَْهِلِه إاِلَّ أَْن يَصَّ

َسلََّمة  إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبَة  ق  فَِديَة  مُ قَْوم  َعدُّو  لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمن  فَتَْحِريُر َرقَبَة  ُمْؤِمنَة  َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوم  بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَا

ُ َعِليًما َحِكيًما. وَ  ِ َوَكاَن اَّللَّ دًا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم ُمْؤِمنَة  فََمْن لَْم يَِجدْ فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَاِبعَْيِن تَْوبَةً ِمَن اَّللَّ َمْن يَْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمتََعّمِ

ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًماَخاِلدًا فِيَها َوَغِضَب  [ وغيرها من األحكام والنصوص. ومعنى 93-92]النساء:  <اَّللَّ

المباشرة هو اإلفضاء بالبشرتين وكنى بها عن الجماع ]الراغب األصفهاني، د.ت[، وفي معناه العام فيراد بالمباشرة 

مباشرة التي تثبت الضمان في األفعال هي مباشرة المتصرف في فعل ما يترتب المزاولة والمالمسة من غير الحيلولة. وال

 على ما يتضمنه أو ما يؤديه من ضرر ضمانا عليه.

 

 ( شروط الضمان في األفعال الضارة باألموال:3)

هي ما يجب  [، فشروط الضمان2004الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ]القرافي، 

استكماله لصحة تحقق الضمان واعتباره شرعا. هذه الشروط بمثابة موضحات ومكمالت لألسباب السابقة من حيث ضرورة 

 وجودها في اعتبار ترتب الضمان على األفعال الضارة باألموال.

 [:1999وبالتفصيل فشروط الضمان في األفعال الضارة باألموال تكون كاآلتي ]البغدادي، 

وذلك ألن المجاوزة مفهوم مطلق يجلب النزاع بين المتخاصمين فيقيد بما  كون ضابط التعدي هو الشرع أو العرف:أن ي (1)

 اعتبره الشرع في التعدي المنصوص عليه وبما اعتبره العرف الصحيح في ما ال ينص عليه من التعدي.
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وذلك بتعميم معنى األفعال الضارة حيث إنها ال تنحصر على الفعل فقط  أن يكون الضرر إما بالقول أو الفعل أو الترك: (2)

 بل وتشمل القول والترك. األقوال الضارة كاألفعال وكذلك التروك الضارة فإنها بمكانة األفعال.

راد وذلك للتفريق بين االشتراك واإلف ا:يره سواء أكان هو مباشرة أم تسببأن ال يوجد للضرر أو اإلتالف سبب آخر غ (3)

 في إلحاق الضرر بالفعل، وألن لكل واحدة من هاتين الحالتين حكمها.

وذلك  أن ال يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، وإال أضيف الضمان إليه ال إلى السبب وذلك لمباشرته: (4)

اشر وإن لم يتعمد وليس للتمييز بين المباشرة والتسبب في إحداث الفعل الضار، وألن الحكم أي الضمان مضاف إلى المب

 إلى المتسبب إال إذا كان متعديا.

 ألن إتالف ما ال يعتبر ماال في الشرع كالميتة والدم ال يضمن. أن يكون المتلف باألفعال الضارة ماال: (5)

فإتالف أن يكون المتلف باألفعال الضارة متقوما بالنسبة للمتلف عليه: وغير المتقوم كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم،  (6)

 غير المتقوم ال يرتب ضمانا.

وذلك إلخراج الضرر المتوقع أو الضرر اليسير الذي ال يؤثر في العين أو  أن يكون التلف أو الضرر محققا بشكل دائم: (7)

 الضرر المؤقت.

وذلك ألن التلف أو الضرر الصادر عن البهائم ال يوجب الضمان على  أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه: (8)

 [.2009مالكها إال إذا تعدى أو قصر ألن فعل العجماء جبار ]أبو داود، 

وإذا أتلف المسلم مال الحربي في دار الحرب فال ضمان عليه، كذا إذا أتلف العادل  أن يكون في إيجاب الضمان فائدة: (9)

 دام الوالية.مال الباغي فال ضمان عليه، وألنه ال فائدة في وجوب الضمان لعدم إمكان الوصول إليه النع

 المال غير المعصوم شرعا كأموال الحربيين ال ضمان في إتالفه. أن يكون المال المتلف معصوما: (10)

 

 ( أحكام ضمان األفعال الضارة باألموال4)
بعد أن يتم النظر في أسباب ضمان األفعال الضارة باألموال وشروطه فيتبعه النظر في أحكامه، وذلك في الحاصل من صحة 

مان واعتباره شرعا. والحديث عن هذا يدور حول التضمين أو ما اشتهر بالتعويض، أي تعويض المتلفات التي هي تحقق الض

أثر األفعال الضارة. فيعكف هذا المبحث على دراسة التعويض من حيث إنه الواجب الشرعي المترتب على الضمان الصحيح 

 في األفعال الضارة باألموال.

أنه بدل للضرر، غير أن التعويض لصحة اعتباره ال بد من شروطه. فممن يتكلم عن التعويض  ويتلخص مفهوم التعويض في

[. وثمة 1998حينما ذكروا شروطه فإنهم أوردوا شروط الضمان أو التضمين نفسه، وهي الشروط التي بيانها سالفاً ]الزحيلي، 

 من سردوا شروط التعويض مغايرة لشروط التضمين، وهي كاآلتي:

 :[2006]مغل، العامة  الشروط (1)

 كسب الدعوى: التعويض ال يكون إال لمن كسب الدعوى وهو من يكون الحكم لصالحه. -

 ثبوت الضرر: الضرر سبب التعويض. -

 الشروط الخاصة: (2)

 [.2009أن ال يكون التعويض عن الضرر قد سبق التعويض عنه ]قبها،  -

 [.1986أن يكون الضرر إخالال بمصلحة مالية للمضرور ]عوض،  -

 [.1993األوقاف،  وزارةأن يكون التعويض مراعيا لجنس المتلف سواء أكان بالقيمة أو بالمثل ] -
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التعويض عن األفعال الضارة باألموال ينقسم من حيث نوعية المال وإمكانية تعويضه إلى التعويض بالمثل والتعويض بالقيمة. 

يميات بالتفريق بينهما من جانب الماهية وما يترتب عليها من وما يأتي بيانه يدرس أحكام التعويض المالي في المثليات والق

 اآلثار الشرعية.

 

 ( أحكام التعويض المالي في المثليات:5)

عادت هذه الكلمة إلى جذرها االشتقاقي وهو مثل، وقال ابن فارس: الميم والثاء والالم أصل صحيح يدل على معنى المثليات: 

أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحدة، وربما قالوا مثيل كشبيه، والَمثَل الِمثْل أيضا  مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا

[. والمثلي بهذا 1979كَشبَه وشبه، والمثل المضروب مأخوذ من هذا ألنه يذكر موّرى به عن مثله في المعنى ]ابن فارس، 

يطلق عليه اسمه. وأما في اصطالح الفقه فإن المثلي يعرف المعنى ما له مثيل أو نظير أو شبيه بحيث يصح استبداله بمثيله و

[. 2003كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض ]حيدر،  بـما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به

لمثل عند [. ويفهم من تعريف ا1988]قلعه جي،  ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسروفي تعريف آخر المثلي هو 

 الفقهاء ما يلي:

 أن يوجد له المثل، ومفهومه كما يدل عليه المدلول اللغوي للمثل من الشبه والنظير. (1)

 أن يتوفر المثل في السوق، وذلك بأن يكون متداوال بين الناس يمكن التناول له. (2)

 أن ال يكون التفاوت بين المثيلين مؤثرا في االعتداد به في العرف. (3)

 العثور على المثل وعبره الفقهاء بأن يكون متداوال في السوق.أن ال يعسر  (4)

وسبق بيانه أن األفعال الضارة باألموال تّرتب الضمان عليها لما فيها من ضرر يلحق بالمال  طريقة التعويض في المثليات:

من المثليات فيكون الضامن ويلزم من ذلك ضرر بمالكه. والضمان في المال يكون بالتعويض المالي، وإذا كان المال المتلف 

))َعلَى اْليَِد َما  Hيعوض المتضرر بمثل ماله الذي أتلفه. وهذا مبدأ أساس في التعويض المالي في المثليات، وهو مستند إلى قوله 

َي(( ]أبو داود،   [.2009أََخذَْت َحتَّى تَُؤدِّ

 [:1999وطريقة التعويض في المثليات تكون ]البغدادي، 

ال يؤدي إلى إتالف عين المال وإنما أخذه من مالكه بالسرقة أو الغصب والمال قائم وموجود، فالضمان  إذا كان الضرر (1)

 يكون بردّ المال إلى صاحبه، وليس على اآلخذ التعويض المالي.

تماثل وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من المثليات، فالضمان يكون بإعطاء المالك مثل المال المتلف. وال (2)

 بين المتلف والبدل يكون من حيث إن التفاوت بينهما ال يؤثر في قيمة المتلف ويصح االعتداد باستبداله عرفاً.

وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من المثليات غير أن بدله يتعذر الحصول عليه، فالضمان يكون بإعطاء  (3)

 مالكه.قيمة المال المتلف أو القيمة التي رضي عنها 

 ويبدو من هذه الطريقة أن التعويض يعدل عن المثلي إلى القيمي في حاالت:

 ما يرجع إلى العين: عدم وجود المثل في السوق أو إذا كان موجودا فيعسر الحصول عليه. (1)

 ما يرجع إلى المتلف: عدم قدرة المتلف على ردّ المثل ويحكم القاضي برد قيمته إلى المالك. (2)

 المالك: عدم مطالبة المالك ويرضي عن القيمة في مقابل المال المتلف.ما يرجع إلى  (3)

تختلف المثليات عن القيميات في مسألة تقدير التعويض الواجب دفعه إلى مالك المال المتضرر.  تقدير التعويض في المثليات:

ل المثلي يعوض بمثله في أي وقت ]البوسعيدي، فال حاجة إلى التقدير في المثليات ألن المال المثلي ال يتأثر بتغير القيمة، فالما
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[. ولكن، يالحظ في مفهوم المثليات السابق من جانب تقديرها أن ثمة ما يحتاج إلى التقدير لصحة اعتبار التعويض على 2005

ض المثليات إلى المتلف المثلي، ويعود ذلك إلى تقدير المماثلة بين المتلف والبدل. وقد اتكل الفقهاء في فعل التقدير في تعوي

 العرف مطبقين قاعدة "العادة محكمة".

 ومجاالت تفعيل العرف في تقدير التعويض في المثليات تكون كاآلتي:

 تحديد المماثلة بين المتلف والبدل. (1)

 تحديد عدم تأثير التفاوت بينهما في صالحية التعويض. (2)

 تحديد إمكانية العثور على المثل في السوق. (3)

عن تحديد هذه التقديرات فيعدل التعويض من المثلي إلى القيمي. وابتناء التقدير على العرف قد يفضي وفي حالة عجز العرف 

 إلى اختالف معايير التعويض في المثليات من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر لما في العرف من التغاير والتغير.

 

 ( أحكام التعويض المالي في القيميات:6)

لمة القيميات إلى مفردها قيمي أي القيمة، فالقيمة في اللغة تعني ثمن الشيء بالتقويم ]ابن منظور، د.ت[. آلت كمعنى القيميات: 

ما ال يوجد له مثل في وأما في اصطالح الفقهاء فكلمة القيمي أو القيميات تحمل داللة أخرى، وقد عرفها الحنفية بأن القيمي 
ما ليس له مثل متداول [. وفي تعريف آخر القيمي هو 2003]حيدر، القيمة السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في 

، وكل مذهب القيمي ما ليس بمثلي[. وأما بقية المذاهب عّرفوها بتعريف مقابل للمثلي أي أن 1988]قلعه جي،  بين الناس

التي ال نظير لها في األسواق والحيوانات  عّرفه على عكس تعريفه للمثلي. ومن أمثلة األموال القيمية العقارات والبناء والمثليات

 [. ويُفهم من هذا المفهوم ما يلي:2006والعروض المختلفة في الجنس ]شحاده، 

 أن ال يوجد له المثل، وبهذا أن التعويض بالقيمة خالف األصل في الضمان ألن جوازه متوقف على عدم إمكانية المثل. (1)

اللة على إمكانية الحصول عليه حيث إن المثل إذا وجد في غير السوق مما ال أن يكون عدم وجود المثل في السوق، وفيه د (2)

 يمكن الحصول عليه يحكم بالعدم.

أن يوجد التفاوت المعتبر عرفاً في قيمة ما يكون المثل، وذلك بأن يكون البدل مثل المتلف في الظاهر لكنه يخالفه في القيمة  (3)

 التي يعتبر التفاوت فيها بينهما.

 معيار وجود المثل وعدمه هو تداول الناس.أن يكون  (4)

وطريقة التعويض في القيميات تشبه طريقة التعويض في المثليات إال في أن المثلي ال يصار  طريقة التعويض في القيميات:

ون في إلى القيمة في حالة وجود المثل، وأما في القيمي يصار إلى القيمة في عدم وجود المثل. والضمان في المال المتلف يك

األصل بالعين وإال فبالمثل وإال فبالقيمة. ويتضح من هذا أن التعويض في األموال التي ال يوجد لها المثل في السوق يأخذ حالة 

 االستثناء في حكم تعويض المتلفات. وتكون طريقة التعويض في القيميات كالتالي:

ه من مالكه بالسرقة أو الغصب والمال قائم وموجود، إذا كان الضرر ال يؤدي إلى إتالف عين المال القيمي وإنما أخذ (1)

 فالضمان يكون بردّ المال إلى صاحبه، وليس على اآلخذ التعويض المالي.

وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من القيميات، فالضمان يكون بدفع قيمة المال المتلف لمالكه من غير  (2)

 زيادة وال نقصان.

إلى إتالف عين المال وهو من القيميات والضامن ال يقدر على دفع القيمة، فيكون بينه وبين المالك وإذا كان الضرر أدى  (3)

 الصلح والمصالحة.
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فإن ضرورة التقدير في تعويض القيميات أشد من التقدير في القيميات لسرعة تقلب القيمة في  تقدير التعويض في القيميات:

الضامن والمالك في قيمة المتلف ببيان كيفية تقديرها اعتمادا على الجانب الزماني. وقد  السوق. ولهذا فال بد من حسم النزاع بين

اختلف الفقهاء في تحديد وقت تقدير التعويض في حالة الغصب بين أن يكون بالقيمة وقت الغصب والقيمة وقت التلف ]وزارة 

 [:1993األوقاف، 

ء، ومذهب أبي يوسف اعتبار القيمة يوم الغصب، ومذهب محمد بن مذهب أبي حنفية اعتبار القيمة يوم القضا الحنفية: (1)

 الحسن اعتبار القيمة يوم االنقطاع.

 اعتبار القيمة يوم الغصب. المالكية: (2)

 اعتبار أقصى القيمة من الغصب إلى التلف. الشافعية: (3)

 اعتبار أقصى القيمة من الغصب إلى التلف. الحنبلية: (4)

التعويض في القيميات كما في المثليات، بل وأن االستناد إليه أكثر ضرورة لكون القيمة  وال شك كذلك إعمال العرف في تقدير

 سريعة التقلب والتغير في األسواق.

 

 خاتمة:
رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه  الحمد هلل

 إلى يوم الدين.الصديقين ومن تبهم بإحسان 

 يتوصل الباحث في مدارسة هذا الموضوع إلى النتائج التالية:

 األفعال الضارة هي تصرفات المكلف التي تحدث ضررا على اآلخر على وجه االعتداء أو اإلتالف أو اإليذاء. (1)

ا حيث إنها فلسفة الضمان في األفعال الضارة باألموال تكمن في أن األموال مصونة في الشرع بجملة من نصوصه (2)

 بأسرها تفيد أن حفظ المال مقصد م مقاصد الشرع من ضرورياتها.

 يتسم المنهج الشرعي في دفع اإلضرار باألموال في وسائل حفظ المال من جانبي الوجود والعدم. (3)

أسباب الضمان تتركز على معاني األفعال واإلضرار واألموال ومقتضياتها لتعلق الضمان عليها، وهي: التعدي  (4)

 والتعسف، الضرر أو اإلتالف، اإلفضاء والمباشرة.

شروط الضمان بمثابة موضحات ومكمالت لألسباب السابقة من حيث ضرورة وجودها في اعتبار ترتب الضمان على  (5)

 األفعال الضارة باألموال.

 إذا كان المال المتلف من المثليات فيكون الضامن يعوض المتضرر بمثل ماله الذي أتلفه. (6)

 في األموال التي ال يوجد لها المثل في السوق يأخذ حالة االستثناء في حكم تعويض المتلفات.التعويض  (7)
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