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أحكام أفعال المكلفين الضارة باألموال :دراسة فقهية تحليلية
إعداد:
الدكتور مصطفى بن محمد جبري شمس الدين
قسم الفقه وأصول الفقه ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

ABSTRACT
ملخص البحث:
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
واألضرار وتوقعها في الحياة .ولهذا األساس وضع الشارع عقوبات هي الزواجر والجوابر في الوقت نفسه حتى يتفادى الناس
من اإلقدام عليها .يتكون هذا البحث من مبحثين وخاتمة ،وفي المبحث األول يدرس البحث أحكام أفعال المكلفين مع التركيز
على األفعال الضارة ،وأما في المبحث الثاني يعكف البحث على موضوع ضمان األفعال الضارة باألموال .وفي الخاتمة أورد
البحث أهم النتائج التي يتوصل بها خالل مدارسة موضوع األحكام العامة في ضمان الفعل الشخصي .يعتمد البحث على ثالثة
مناهج ،أولها :المنهج االستقرائي في جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من المصادر التراثية والمعاصرة ،والثاني :المنهج
التحليل في النظر في المعلومات المجموعة بتقسيمها وترتيبها وتفسيرها وتنقيتها ،والثالث :المنهج النقدي في الخوض في
مداخل االعتراض والمناقشة للمعلومات المجموعة بتصويبها وتعديلها وتصحيحها.
كلمات مفتاحية :الضمان ،اإلضرار ،األفعال ،األموال ،النفوس

تمهيد:
إن الحمد هلل حمدا ً كثيراً طيبا ً مباركا ً 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
وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،الذي شرع لنا دينا ً قويما ً وأمرنا بما يقودنا إلى سعادة العاجل واآلجل ونهانا عما يوقعنا
في شقاوة الدنيا واآلخرة .ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ،الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح لألمة وتركها على المحجة
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
في أحكام الضمان بتشريع التعويض عن األضرار الناتجة عن األفعال والتصرفات .وكما أن الشرع حقق مبدأ المساواة في
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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المبحث األول :أحكام أفعال المكلفين
( )1أحكام األفعال الضارة باألموال
اإلضرار هو إلحاق الضرر بالتصرفات الصادرة عن الشخص على وجه االعتداء أو اإلتالف أو اإليذاء أو االعتساف.
فاإلضرار باألموال يكون بإلحاق الضرر على األموال التي يملكها اإلنسان بحيث يترتب على الضرر في األموال ضرر في
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.
فلسفة الضمان في األفعال الضارة باألموال تكمن في أن األموال مصونة في الشرع بجملة من نصوصها حيث إنها بأسرها تفيد
أن حفظ المال مقصد م مقاصد الشرع من ضرورياتها .وحفظ المال في الحقيقة حفظ للنفس لمتانة الصلة بينهما ،وكل ما يرجع
إلى اإلضرار بالمال فهو إضرار بالنفس ،وكل ما يرجع إلى اإلضرار بالنفس فهو إضرار بالدين .ومن أجل الحفاظ على
األموال فإن الشارع نص على أحكام تثبت إباحة التملك والكسب ،وأحكام تثبت حرمة االعتداء على المال ،وأحكام تثبت لزوم
الضمان على األفعال الضارة بالمال.
( )2المنهج الشرعي في دفع اإلضرار باألموال:
إ ن حفظ المال من ضروريات مقاصد الشرع ،وهذا يدل على أن للمال مكانة مرموقة في نظر الشارع الحتياج اإلنسان إليه
ولقيام حياتهم عليه .وقد وضع الشارع أصوال تضبط هذا المقصد مما يمثل منهجه الحكيم في حفظ المال ودفع الضرر عنه،
وهي كالتالي:
ارة ً َع ْن ت ََراض
( )1األصل في األموال التحريم لقوله تعالى يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال ت َأ ْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِ ْالبَ ِ
اط ِل إِ َّال أ َ ْن ت َ ُكونَ تِ َج َ
ِم ْن ُك ْم [النساء ]28 :وقوله

"أَ َال ِإ َّن َّ
ش ْه ِر ُك ْم
اَّللَ َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم ِد َما َء ُك ْم َوأَ ْم َوا َل ُك ْم َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َهذَا فِي بَلَ ِد ُك ْم َهذَا فِي َ

َهذَا"[.البخاري]2002 ،
( )2األصل في كسب األموال اإلباحة ،وذلك بإجراء العقود والمعامالت المالية.
( )3جعل باب الجنايات راجعة إلى حفظ جميع المقاصد الضرورية من جانب العدم [الشاطبي ،]1997 ،وكل األفعال الضارة
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
هو وسائل تحقق الحفاظ على المال في صورة إمكانية تحصيله وكسبه وتملكه ،وحفظ المال من جانب العدم هو وسائل تحقق
الحفاظ على المال في صورة عدم ضياعه وتبذيره واالعتداء عليه .وبيان ذلك في ما يلي [العالم:]1994 ،
( )1من جانب الوجود:
-

ض ذَلُ ً
ام ُ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْزقِ ِه
وال فَ ْ
الحث على العمل والبحث عن الرزق :قال تعالى ه َُو الَّذِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاأل َ ْر َ
َوإِلَ ْي ِه النُّ ُ
اَّللِ َواذْ ُك ُروا َّ
ض ِل َّ
يرا لَعَلَّ ُك ْم
ض َوا ْبتَغُوا ِم ْن فَ ْ
ض َي ِ
ت ال َّ
اَّللَ َكثِ ً
ش ُ
ص َالة ُ فَا ْنتَش ُِروا فِي ْاأل َ ْر ِ
ور [الملك ،]15 :فَإِذَا قُ ِ
اَّللُ ْالبَ ْي َع [البقرة .]275 :وقال (( ِإ َّن أَ ْ
ت ُ ْف ِلحُونَ [الجمعةَ ،]10 :وأ َ َح َّل َّ
الر ُج ِل ِم ْن
الر ُج ُل ِم ْن َك ْس ِب ِه َو ِإ َّن َولَدَ َّ
ب َما أ َ َك َل َّ
طيَ َ
ص َح)) [أحمد .]2001 ،هذه النصوص تدل على أن الشارع
ب َكسْبُ َي ِد ْال َع ِ
َك ْس ِب ِه))[ ،النسائيَ (( ]2001 ،خي ُْر ْال َك ْس ِ
ام ِل ِإذَا نَ َ
يحث على العمل وطلب الرزق الحالل ،وذلك وجه من وجوه حفظ المال من جانب الوجود أي بتحصيله وطلبه.
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( )2من جانب العدم:
-

ش ْي َ
ين َو َكانَ ال َّ
ِيرا .إِ َّن ْال ُمبَذّ ِِرينَ كَانُوا إِ ْخ َوانَ ال َّ
طانُ
شيَ ِ
تحريم التبذير واإلسراف وإضاعة األموال :قال تعالى َو َال تُبَذّ ِْر تَ ْبذ ً
اط ِ
ورا [اإلسراءَ ،]27-26 :والَّذِينَ ِإذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم يُس ِْرفُوا َولَ ْم يَ ْقت ُ ُروا َو َكانَ َبيْنَ ذَلِكَ قَ َوا ًما [الفرقانَ ،]67 :والَّذِينَ
ِل َر ِبّ ِه َكفُ ً
إِذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم يُس ِْرفُوا َولَ ْم يَ ْقت ُ ُروا َو َكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَ َوا ًما [األعراف .]31 :وقال ((إِ َّن َّ
عقُوقَ ْاأل ُ َّم َها ِ
اَّللَ َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم ُ
ت َو َوأْدَ
سوا
ت َو َمنَ َع َوهَا ِ
ْالبَنَا ِ
ضا َعةَ ْال َما ِل)) [البخاريُ (( ،]2002 ،كلُوا َوا ْش َربُوا َو ْالبَ ُ
ت َوك َِرهَ لَ ُك ْم قِي َل َوقَا َل َو َكثْ َرة َ الس َُّؤا ِل َوإِ َ
َّ
س ْ
ضا َع ِة ْال َما ِل
صدَّقُوا فِي َغي ِْر ِإس َْراف َو َال َم ِخيلَة)) [البخاري،]2002 ،
ت ِبتَحْ ِر ِيم ْال َح َال ِل َو َال ِإ َ
((الزهَادَة ُ فِي الدُّ ْنيَا َل ْي َ
َوتَ َ
َولَ ِك َّن َّ
ي َّ
صبْتَ ِب َها
اَّللِ َوأ َ ْن تَ ُكونَ فِي ثَ َوا ِ
صي َب ِة ِإذَا أ َ ْنتَ أ ُ ِ
ب ْال ُم ِ
الزهَادَةَ فِي الدُّ ْن َيا أَ ْن َال ت َ ُكونَ ِب َما فِي َيدَيْكَ أ َ ْوثَقَ ِم َّما فِي َيدَ ْ
َب ِفي َها لَ ْو أَنَّ َها أ ُ ْب ِق َي ْ
ت َلكَ )) [الترمذي .]2006 ،مجموع هذه النصوص وأشباهها تفيد أن التبذير واإلسراف وإضاعة
أَ ْرغ َ
المال محرم من قبل الشارع وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.

-

تشريع الضبط في العقود كالكتابة واإلشهاد وعدم الغرر والجهالة :قال تعالى يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَا تَدَايَ ْنت ُ ْم ِبدَيْن ِإلَى أَ َجل
ي
ُم َ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ [البقرةَ ،]282 :وأ َ ْش ِهد ُوا إِذَا تَبَايَ ْعت ُ ْم [البقرة .]282 :وعن أبي هريرة رضي هللا عنه ((أ َ َّن النَّبِ َّ
َ
ْس ِع ْندَكَ )) [أبو داود .]2009 ،هذه النصوص تحمل معنى
َع ْن بَيْعِ ْالغ ََر ِر)) [أبو داود ،]2009 ،وقال
((ال تَ ِب ْع َما لَي َ
ضرورة الضبط في العقود وتبادل األموال حتى ال تؤدي إلى النزاع ،وهو صورة من صور حفظ المال من جانب العدم.
نَ َهى

-

اَّللِ فَبَ ِ ّ
سبِي ِل َّ
ش ْر ُه ْم بِعَذَاب أَ ِليم [التوبة:
َب َو ْال ِف َّ
منع اكتناز األموال :قال تعالى َوالَّذِينَ يَ ْكنِ ُزونَ الذَّه َ
ضةَ َو َال يُ ْن ِفقُونَ َها فِي َ
َ ،]34ما أَفَا َء َّ
س ِبي ِل َك ْي َال َي ُكونَ
ين َواب ِْن ال َّ
لر ُ
اَّلل ُ َعلَى َر ُ
سو ِل ِه ِم ْن أ َ ْه ِل ْالقُ َرى فَ ِللَّ ِه َو ِل َّ
سو ِل َو ِلذِي ْالقُ ْر َبى َو ْال َيت َا َمى َو ْال َم َ
سا ِك ِ
ُ
َار َج َهنَّ َم فَيُجْ عَ ُل
ص ِ
دُولَةً بَيْنَ ْاأل َ ْغنِيَ ِ
اح ِ
اء ِم ْن ُك ْم [الحشر .]7 :وقال (( َما ِم ْن َ
ي َع َل ْي ِه فِي ن ِ
ب َك ْنز َال ي َُؤدِّي زَ كَاتَهُ إِ َّال أحْ ِم َ
صفَائِ َح فَيُ ْك َوى ِب َها َج ْنبَاهُ َو َج ِبينُهُ)) [مسلم .] 2007 ،هذه النصوص تشير إلى تحريم اكتناز األموال المؤدي إلى منع أداء
َ
الزكاة وإلى حبس األموال في أيدي األغنياء .وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم أي عدم وجوده في المجتمع ويتداوله
كل فرد في المجتمع.

-

سفَ َها َء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َجعَ َل َّ
ار ُزقُو ُه ْم
تحريم إعطاء المال لمن ال يحسن التصرف فيه :وقال تعالى َو َال تُؤْ تُوا ال ُّ
اَّللُ لَ ُك ْم قِيَا ًما َو ْ
سو ُه ْم َوقُولُوا لَ ُه ْم قَ ْو ًال َم ْع ُروفًا [النساء .] 5 :هذه اآلية وغيرها من النصوص تدل على تحريم إعطاء المال لمن ال
فِي َها َوا ْك ُ
يحسن التصرف فيه ألنه يؤدي إلى إضاعة المال ،وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.

-

اط ِل [البقرة ،]188 :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال ت َأ ْ ُكلُوا
تحريم أخذ األموال بالباطل :وقال تعالى َو َال ت َأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم ِب ْالبَ ِ
اس
أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِ ْالبَ ِ
ع ْن ت ََراض ِم ْن ُك ْم [النساءَ ،]29 :وأَ ْخ ِذ ِه ُم ِ ّ
الربَا َوقَدْ نُ ُهوا َع ْنهُ َوأَ ْك ِل ِه ْم أَ ْم َوا َل النَّ ِ
ارة ً َ
اط ِل إِ َّال أ َ ْن تَ ُكونَ تِ َج َ
ان لَيَأ ْ ُكلُونَ
ِب ْالبَ ِ
ار َو ُّ
اط ِل َوأ َ ْعتَدْنَا ِل ْلكَافِ ِرينَ ِم ْن ُه ْم َعذَابًا أ َ ِلي ًما [النساء ،]161 :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإ َّن َك ِث ً
يرا ِمنَ ْاألَحْ بَ ِ
الر ْهبَ ِ
اَّللِ [التوبةَ ،]34 :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
سبِي ِل َّ
الربَا إِ ْن ُك ْنت ُ ْم
اس بِ ْالبَ ِ
ي ِمنَ ِ ّ
اط ِل َويَ ُ
أَ ْم َوا َل النَّ ِ
صدُّونَ َ
ع ْن َ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَ ِق َ
ُمؤْ ِمنِينَ [البقرة .] 287 :هذه النصوص وغيرها تثبت أن الشارع حرم أخذ األموال بالباطل ألنه يفضي إلى النزاع
والتخاصم ،وفيه كذلك معنى حفظ المال من جانب العدم.

-

الدفاع عن المال :قال

ش ِهيد)) [البخاري ،]2002 ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه (( َجا َء َر ُجل
(( َم ْن قُ ِت َل د ُونَ َما ِل ِه فَ ُه َو َ

سو َل َّ
سو ِل َّ
اَّللِ أَ َرأَيْتَ ِإ ْن َجا َء َر ُجل ي ُِريد ُ أ َ ْخذ َ َما ِلي قَا َل فَ َال ت ُ ْع ِط ِه َمالَكَ قَا َل أ َ َرأَيْتَ ِإ ْن قَاتَلَنِي قَا َل قَاتِ ْلهُ
اَّللِ فَقَا َل َيا َر ُ
ِإلَى َر ُ
ار)) [مسلمَ (( ،]2007 ،م ْن أ ُ ِريدَ َمالُهُ بِغَي ِْر َح ّق فَقَاتَ َل
قَا َل أَ َرأَيْتَ إِ ْن قَتَلَنِي قَا َل فَأ َ ْنتَ َ
ش ِهيد قَا َل أ َ َرأَيْتَ إِ ْن قَت َْلتُهُ قَا َل ه َُو فِي النَّ ِ
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ش ِهيد)) [الترمذي .]1996 ،هذه األحاديث والنصوص األخرى تثبت مشروعية الدفاع عن المال من اعتداء
فَقُتِ َل فَ ُه َو َ
اآلخر ،وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم أي حتى ال يتلف المال وال يعتدى عليه.
-

َّارقَةُ فَا ْق َ
اَّللِ َو َّ
سبَا نَك ًَاال ِمنَ َّ
اَّللُ َع ِزيز َح ِكيم
طعُوا أ َ ْي ِديَ ُه َما َجزَ ا ًء بِ َما َك َ
َّار ُق َوالس ِ
تشريع العقوبات الدنيوية :قال تعالى َوالس ِ
صلَّبُوا أ َ ْو تُقَ َّ
اربُونَ َّ
ط َع أَ ْيدِي ِه ْم
اَّللَ َو َر ُ
سولَه ُ َو َي ْس َع ْونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
ض فَ َ
سادًا أ َ ْن يُقَتَّلُوا أ َ ْو يُ َ
[المائدةِ ،]38 :إنَّ َما َجزَ ا ُء الَّذِينَ يُ َح ِ
ض ذَلِكَ لَ ُه ْم ِخ ْزي فِي الدُّ ْنيَا َولَ ُه ْم فِي ْاآل ِخ َرةِ َعذَاب َع ِظيم [المائدة .]33 :وقال
َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ َالف أَ ْو يُ ْنفَ ْوا ِمنَ ْاأل َ ْر ِ
ط ُع يَدُهُ َويَس ِْر ُق ْال َح ْب َل فَت ُ ْق َ
ضةَ فَت ُ ْق َ
((لَ َعنَ َّ
ط ُع يَدُهُ)) [مسلم .]2007 ،هذه النصوص وغيرها تشير إلى
َّارقَ يَس ِْر ُق ْالبَ ْي َ
اَّللُ الس ِ
أن الشارع قد وضع عقوبات معينة على األفعال المعتدية على األموال ،وفيه معنى حفظ المال من جانب العدم.

-

سلَ ْ
ت ْال ُمؤْ ِمنِينَ َم َع خَادِم
ت إِحْ دَى أ ُ َّم َها ِ
ي َكانَ ِع ْندَ بَ ْع ِ
سائِ ِه فَأ َ ْر َ
ض نِ َ
تضمين المتلفات :عن أنس رضي هللا عنه ((أ َ َّن النَّبِ َّ
ض َّم َها َو َجعَ َل فِي َها ال َّ
صعَة فِي َها َ
س َر ْ
ض َر َب ْ
صعَةَ َحتَّى
الر ُ
سو َل َو ْالقَ ْ
ت ْالقَ ْ
بِقَ ْ
س َّ
صعَةَ فَ َ
طعَام فَ َ
ت ِبيَ ِدهَا فَ َك َ
ام َوقَا َل ُكلُوا َو َحبَ َ
طعَ َ
فَ َر ُ
ورة َ)) [البخاري ،]2002 ،وفي رواية أخرى ((أَ ْهدَ ْ
ي ِ ََ
س ْال َم ْك ُ
غوا فَدَفَ َع ْالقَ ْ
ت َب ْع ُ
ص َعةَ ال َّ
س َ
ص ِحي َحةَ َو َح َب َ
ض أَ ْز َواجِ النَّ ِب ّ
َ
صعَةَ بِيَ ِدهَا فَأ َ ْل َق ْ
ض َربَ ْ
ي
ت َعائِشَةُ ْالقَ ْ
طعَا ًما فِي قَ ْ
صعَة فَ َ
ت َما فِي َها فَقَا َل النَّبِ ُّ
إِلَى النَّبِ ّ
يِ
[الترمذي ،]1996 ،وقال (( َعلَى ْال َي ِد َما أ َ َخذَ ْ
ِي)) [أبو داود .]2009 ،وما استفيد من هذه النصوص وغيرها
ت َحتَّى ت ُ َؤدّ َ
طعَام بِ َ
َ
طعَام َوإِنَاء بِإِنَاء))

أن الشارع ألزم الضمان في المتلفات حفاظا على المال من جانب العدم ،وألن اإلتالف ضرر على األموال ،وهذا الضرر
تجب إزالته بالتعويض أو الضمان.
الضمان في األفعال الضارة باألموال يد خل في هذا المنهج حفاظا على مقصد حفظ المال .فاألفعال الضارة المعتدية على
األموال تضمن بضمانات أو تعويضات مالية ،وذلك إما بالتعويض القيمي أو التعويض المثلي .العقوبات الشرعية التي تتمثل
في صورة التعويض أو التضمين للمتلفات المالية تأخذ جانب الزواجر في األضرار المتوقعة وتأخذ جانب الجوابر في األضرار
الواقعة.
المبحث الثاني :ضمان األفعال الضارة باألموال
( )1مفهوم ضمان األفعال الضارة باألموال
إن مفهوم ضمان إتالف األموال ال يتصور بهذه الصورة المطلقة في الفقه وقد بين الفقهاء بناء على األدلة الشرعية األسباب
والشروط في هذا الضمان .والغاية من األسباب والشروط في الضمان هو الضبط في تحقق معنى اإلضرار وتحقيقه في المال.
فالضمان ال يصح اعتباره في األموال المتلفة إذا لم تتوفر فيه أسبابه الشرعية أو إذا لم تكتمل فيه شروطه الشرعية.
( )2أسباب الضمان في األفعال الضارة باألموال:
السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته [القرافي ،]2004 ،وأسباب الضمان هي ما ال بد من وجوده حتى
يتحقق الضمان ويعتبر .ويتبادر في الذهن أن هذه األسباب تتركز على معاني األفعال واإلضرار واألموال ومقتضياتها لتعلق
الضمان عليها .وبالتفصيل فأسباب الضمان في األفعال الضارة باألموال تكون كاآلتي [ابن رجب:]1999 ،
( )1التعدي والتعسف :تقوم فكرة التعدي على قوله تعالى فَ َم ِن ا ْعتَدَى َعلَ ْي ُك ْم فَا ْعتَدُوا َعلَ ْي ِه بِ ِمثْ ِل َما ا ْعتَدَى َعلَ ْي ُك ْم [البقرة:
 ]194وقوله تعالى َو َال ت َ ْعتَد ُوا ِإ َّن َّ
اَّللَ َال ي ُِحبُّ ْال ُم ْعتَدِينَ [البقرة ]190 :وغيرها من النصوص .والتعدي من عدا والعدو
وهو التجاوز ومنافاة االلتئام ،فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة ،وتارة بالمشي فيقال له العدو ،وتارة في
اإلخالل بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان والعدو ،وتارة بأجزاء المقر فيقال له العدواء ،االعتداء على سبيل االبتداء
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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
التصرف .فهذا التجاوز هو عين التعدي الذي يرتب الضمان في تصرفات اإلنسان في أموال الغير.
ار َوا ِلدَة بِ َولَ ِدهَا َو َال َم ْولُود لَهُ بِ َو َلدِه [البقرة ،]233 :وقوله تعالى َو َال
ض َّ
وأما التعسف فإنه يقوم على قوله تعالى َال ت ُ َ
ارا ِلتَ ْعتَد ُوا [البقرة ،]231 :وغيرها من النصوص .فالتعسف هو مناقضة قصد الشارع في تصرف
ض َر ً
ت ُ ْم ِس ُكوه َُّن ِ
مأذون فيه شرعا ً بحسب األصل [الدريني ،] 2008 ،فيفارق التعدي من حيث طبيعة الفعل حيث إنها مشروعة غير أن
المآل الناتج عنه غير مشروع .وبهذا فاألفعال الصادرة عن اإلنسان في تصرفات األموال وإن كانت في أصلها مشروعة
غير أنها إذا عادت إلى مآل غير مشروع فهذه األفعال ترتب ضمانا على الضرر الواقع في األموال.
( )2الضرر أو اإلتالف :تقوم فكرة الضرر على قوله

َ
ار)) [مالك ،]1997 ،والنصوص الجزئية تكثر
((ال َ
ض َر َر َو َال ِ
ض َر َ

في هذا المعنى .واإلضرار حمل اإلنسان على ما يضره ،وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه ،وذلك على ضربين،
أحدهما :إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد ،والثاني :بسبب داخل إما بقهر قوة له ال يناله بدفعها هالك وإما قهر
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.
وأما اإلتالف فإنه يقوم على قوله

((طعام بطعام وإناء بإناء)) [الترمذي ،]1996 ،والنصوص األخرى كثيرة في هذا

المراد .وإتالف الشيء هو إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة [الكاساني ،]1982 ،ففيه معنى
اإلضرار لكون نفعية المتلف تنقص أو تفوت بسبب التصرف .فينسجم ترتب الضمان على مثل هذه التصرفات المتلفة
باألموال حيث إن الضمان يجبر النقص أو الضرر الواقع في األعيان.
( )3اإلفضاء والمباشرة :وتقوم فكرة اإلفضاء والمباشرة على تفريق الشارع بين العامد والمخطئ في القتل بقوله َما َكانَ
طأ ً َو َم ْن قَت َ َل ُمؤْ ِمنًا َخ َ
ِل ُمؤْ ِمن أ َ ْن يَ ْقت ُ َل ُمؤْ ِمنًا ِإ َّال َخ َ
صدَّقُوا فَإِ ْن َكانَ ِم ْن
سلَّ َمة ِإلَى أَ ْه ِل ِه ِإ َّال أ َ ْن يَ َّ
طأ ً فَتَحْ ِر ُ
ير َر َقبَة ُمؤْ ِمنَة َو ِديَة ُم َ
ير َرقَبَة
سلَّ َمة ِإلَى أ َ ْه ِل ِه َوتَحْ ِر ُ
قَ ْوم َعد ُّو لَ ُك ْم َوه َُو ُمؤْ ِمن فَتَحْ ِر ُ
ير َرقَ َبة ُمؤْ ِمنَة َو ِإ ْن َكانَ ِم ْن قَ ْوم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْينَ ُه ْم ِميثَاق فَ ِد َية ُم َ
اَّللِ َو َكانَ َّ
ش ْه َري ِْن ُمتَت َا ِب َعي ِْن ت َْو َبةً ِمنَ َّ
اَّللُ َع ِلي ًما َح ِكي ًماَ .و َم ْن َي ْقت ُ ْل ُمؤْ ِم ًنا ُمتَ َع ِّمدًا فَ َجزَ ا ُؤهُ َج َه َّن ُم
ص َيا ُم َ
ُمؤْ ِمنَة فَ َم ْن لَ ْم َي ِجدْ فَ ِ
ب َّ
عذَابًا َع ِظي ًما [النساء ]93-92 :وغيرها من األحكام والنصوص .ومعنى
علَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ َ َعد َّ لَه ُ َ
اَّللُ َ
َض َ
خَا ِلدًا فِي َها َوغ ِ
المباشرة هو اإلفضاء بالبشرتين وكنى بها عن الجماع [الراغب األصفهاني ،د.ت] ،وفي معناه العام فيراد بالمباشرة
المزاولة والمالمسة من غير الحيلولة .والمباشرة التي تثبت الضمان في األفعال هي مباشرة المتصرف في فعل ما يترتب
على ما يتضمنه أو ما يؤديه من ضرر ضمانا عليه.
( )3شروط الضمان في األفعال الضارة باألموال:
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته [القرافي ،]2004 ،فشروط الضمان هي ما يجب
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.
وبالتفصيل فشروط الضمان في األفعال الضارة باألموال تكون كاآلتي [البغدادي:]1999 ،
()1

أن يكون ضابط التعدي هو الشرع أو العرف :وذلك ألن المجاوزة مفهوم مطلق يجلب النزاع بين المتخاصمين فيقيد بما
اعتبره الشرع في التعدي المنصوص عليه وبما اعتبره العرف الصحيح في ما ال ينص عليه من التعدي.
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أن يكون الضرر إما بالقول أو الفعل أو الترك :وذلك بتعميم معنى األفعال الضارة حيث إنها ال تنحصر على الفعل فقط
بل وتشمل القول والترك .األقوال الضارة كاألفعال وكذلك التروك الضارة فإنها بمكانة األفعال.

()3

أن ال يوجد للضرر أو اإلتالف سبب آخر غيره سواء أكان هو مباشرة أم تسببا :وذلك للتفريق بين االشتراك واإلفراد
في إلحاق الضرر بالفعل ،وألن لكل واحدة من هاتين الحالتين حكمها.

()4

أن ال يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار ،وإال أضيف الضمان إليه ال إلى السبب وذلك لمباشرته :وذلك
للتمييز بين المباشرة والتسبب في إحداث الفعل الضار ،وألن الحكم أي الضمان مضاف إلى المباشر وإن لم يتعمد وليس
إلى المتسبب إال إذا كان متعديا.

()5

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

()6

أن يكون المتلف باألفعال الضارة متقوما بالنسبة للمتلف عليه :وغير المتقوم كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم ،فإتالف
غير المتقوم ال يرتب ضمانا.

()7

أن يكون التلف أو الضرر محققا بشكل دائم :وذلك إلخراج الضرر المتوقع أو الضرر اليسير الذي ال يؤثر في العين أو
الضرر المؤقت.

()8

أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه :وذلك ألن التلف أو الضرر الصادر عن البهائم ال يوجب الضمان على
مالكها إال إذا تعدى أو قصر ألن فعل العجماء جبار [أبو داود.]2009 ،

()9

أن يكون في إيجاب الضمان فائدة :وإذا أتلف المسلم مال الحربي في دار الحرب فال ضمان عليه ،كذا إذا أتلف العادل
مال الباغي فال ضمان عليه ،وألنه ال فائدة في وجوب الضمان لعدم إمكان الوصول إليه النعدام الوالية.

( )10أن يكون المال المتلف معصوما :المال غير المعصوم شرعا كأموال الحربيين ال ضمان في إتالفه.
( )4أحكام ضمان األفعال الضارة باألموال
بعد أن يتم النظر في أسباب ضمان األفعال الضارة باألموال وشروطه فيتبعه النظر في أحكامه ،وذلك في الحاصل من صحة
تحقق الض مان واعتباره شرعا .والحديث عن هذا يدور حول التضمين أو ما اشتهر بالتعويض ،أي تعويض المتلفات التي هي
أثر األفعال الضارة .فيعكف هذا المبحث على دراسة التعويض من حيث إنه الواجب الشرعي المترتب على الضمان الصحيح
في األفعال الضارة باألموال.
ويتلخص مفهوم التعويض في أنه بدل للضرر ،غير أن التعويض لصحة اعتباره ال بد من شروطه .فممن يتكلم عن التعويض
حينما ذكروا شروطه فإنهم أوردوا شروط الضمان أو التضمين نفسه ،وهي الشروط التي بيانها سالفا ً [الزحيلي .]1998 ،وثمة
من سردوا شروط التعويض مغايرة لشروط التضمين ،وهي كاآلتي:
( )1الشروط العامة [مغل:]2006 ،
-

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

-

ثبوت الضرر :الضرر سبب التعويض.

( )2الشروط الخاصة:
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-

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

-

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

-

أن يكون التعويض مراعيا لجنس المتلف سواء أكان بالقيمة أو بالمثل [وزارة األوقاف.]1993 ،

2016

)International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5 (Dec.
ISSN 2289-1552

التعويض عن األفعال الضارة باألموال ينقسم من حيث نوعية المال وإمكانية تعويضه إلى التعويض بالمثل والتعويض بالقيمة.
وما يأتي بيانه يدرس أحكام التعويض المالي في المثليات والقيميات بالتفريق بينهما من جانب الماهية وما يترتب عليها من
اآلثار الشرعية.
( )5أحكام التعويض المالي في المثليات:
معنى المثليات :عادت هذه الكلمة إلى جذرها االشتقاقي وهو مثل ،وقال ابن فارس :الميم والثاء والالم أصل صحيح يدل على
المثْل أيضا
مناظرة الشيء للشيء ،وهذا مثل هذا أي نظيره ،والمثل والمثال في معنى واحدة ،وربما قالوا مثيل كشبيه ،وال َمثَل ِ
مورى به عن مثله في المعنى [ابن فارس .]1979 ،والمثلي بهذا
ش َبه وشبه ،والمثل المضروب مأخوذ من هذا ألنه يذكر
ك َ
ّ
المعنى ما له مثيل أو نظير أو شبيه بحيث يصح استبداله بمثيله ويطلق عليه اسمه .وأما في اصطالح الفقه فإن المثلي يعرف
بـما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض [حيدر.]2003 ،
وفي تعريف آخر المثلي هو ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسر [قلعه جي .]1988 ،ويفهم من تعريف المثل عند
الفقهاء ما يلي:
( )1أن يوجد له المثل ،ومفهومه كما يدل عليه المدلول اللغوي للمثل من الشبه والنظير.
( )2أن يتوفر المثل في السوق ،وذلك بأن يكون متداوال بين الناس يمكن التناول له.
( )3أن ال يكون التفاوت بين المثيلين مؤثرا في االعتداد به في العرف.
( )4أن ال يعسر العثور على المثل وعبره الفقهاء بأن يكون متداوال في السوق.
ترتب الضمان عليها لما فيها من ضرر يلحق بالمال
طريقة التعويض في المثليات :وسبق بيانه أن األفعال الضارة باألموال ّ
ويلزم من ذلك ضرر بمالكه .والضمان في المال يكون بالتعويض المالي ،وإذا كان المال المتلف من المثليات فيكون الضامن
يعوض المتضرر بمثل ماله الذي أتلفه .وهذا مبدأ أساس في التعويض المالي في المثليات ،وهو مستند إلى قوله (( َعلَى ْاليَ ِد َما
أ َ َخذَ ْ
ِي)) [أبو داود.]2009 ،
ت َحتَّى ت ُ َؤدّ َ
وطريقة التعويض في المثليات تكون [البغدادي:]1999 ،
( )1إذا كان الضرر ال يؤدي إلى إتالف عين المال وإنما أخذه من مالكه بالسرقة أو الغصب والمال قائم وموجود ،فالضمان
يكون بردّ المال إلى صاحبه ،وليس على اآلخذ التعويض المالي.
( )2وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من المثليات ،فالضمان يكون بإعطاء المالك مثل المال المتلف .والتماثل
بين المتلف والبدل يكون من حيث إن التفاوت بينهما ال يؤثر في قيمة المتلف ويصح االعتداد باستبداله عرفاً.
( )3وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من المثليات غير أن بدله يتعذر الحصول عليه ،فالضمان يكون بإعطاء
قيمة المال المتلف أو القيمة التي رضي عنها مالكه.
ويبدو من هذه الطريقة أن التعويض يعدل عن المثلي إلى القيمي في حاالت:
( )1ما يرجع إلى العين :عدم وجود المثل في السوق أو إذا كان موجودا فيعسر الحصول عليه.
( )2ما يرجع إلى المتلف :عدم قدرة المتلف على ردّ المثل ويحكم القاضي برد قيمته إلى المالك.
( )3ما يرجع إلى المالك :عدم مطالبة المالك ويرضي عن القيمة في مقابل المال المتلف.
تقدير التعويض في المثليات :تختلف المثليات عن القيميات في مسألة تقدير التعويض الواجب دفعه إلى مالك المال المتضرر.
فال حاجة إلى التقدير في المثليات ألن المال المثلي ال يتأثر بتغير القيمة ،فالمال المثلي يعوض بمثله في أي وقت [البوسعيدي،

7

2016

)International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5 (Dec.
ISSN 2289-1552

 .] 2005ولكن ،يالحظ في مفهوم المثليات السابق من جانب تقديرها أن ثمة ما يحتاج إلى التقدير لصحة اعتبار التعويض على
المتلف المثلي ،ويعود ذلك إلى تقدير المماثلة بين المتلف والبدل .وقد اتكل الفقهاء في فعل التقدير في تعويض المثليات إلى
العرف مطبقين قاعدة "العادة محكمة".
ومجاالت تفعيل العرف في تقدير التعويض في المثليات تكون كاآلتي:
( )1تحديد المماثلة بين المتلف والبدل.
( )2تحديد عدم تأثير التفاوت بينهما في صالحية التعويض.
( )3تحديد إمكانية العثور على المثل في السوق.
وفي حالة عجز العرف عن تحديد هذه التقديرات فيعدل التعويض من المثلي إلى القيمي .وابتناء التقدير على العرف قد يفضي
إلى اختالف معايير التعويض في المثليات من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر لما في العرف من التغاير والتغير.
( )6أحكام التعويض المالي في القيميات:
معنى القيميات :آلت ك لمة القيميات إلى مفردها قيمي أي القيمة ،فالقيمة في اللغة تعني ثمن الشيء بالتقويم [ابن منظور ،د.ت].
وأما في اصطالح الفقهاء فكلمة القيمي أو القيميات تحمل داللة أخرى ،وقد عرفها الحنفية بأن القيمي ما ال يوجد له مثل في
السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة [حيدر .]2003 ،وفي تعريف آخر القيمي هو ما ليس له مثل متداول
عرفوها بتعريف مقابل للمثلي أي أن القيمي ما ليس بمثلي ،وكل مذهب
بين الناس [قلعه جي .]1988 ،وأما بقية المذاهب ّ
عرفه على عكس تعريفه للمثلي .ومن أمثلة األموال القيمية العقارات والبناء والمثليات التي ال نظير لها في األسواق والحيوانات
ّ
والعروض المختلفة في الجنس [شحاده .]2006 ،ويُفهم من هذا المفهوم ما يلي:
( )1أن ال يوجد له المثل ،وبهذا أن التعويض بالقيمة خالف األصل في الضمان ألن جوازه متوقف على عدم إمكانية المثل.
( )2أن يكون عدم وجود المثل في السوق ،وفيه د اللة على إمكانية الحصول عليه حيث إن المثل إذا وجد في غير السوق مما ال
يمكن الحصول عليه يحكم بالعدم.
( )3أن يوجد التفاوت المعتبر عرفا ً في قيمة ما يكون المثل ،وذلك بأن يكون البدل مثل المتلف في الظاهر لكنه يخالفه في القيمة
التي يعتبر التفاوت فيها بينهما.
( )4أن يكون معيار وجود المثل وعدمه هو تداول الناس.
طريقة التعويض في القيميات :وطريقة التعويض في القيميات تشبه طريقة التعويض في المثليات إال في أن المثلي ال يصار
إلى القيمة في حالة وجود المثل ،وأما في القيمي يصار إلى القيمة في عدم وجود المثل .والضمان في المال المتلف يكون في
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:
( )1إذا كان الضرر ال يؤدي إلى إتالف عين المال القيمي وإنما أخذه من مالكه بالسرقة أو الغصب والمال قائم وموجود،
فالضمان يكون بردّ المال إلى صاحبه ،وليس على اآلخذ التعويض المالي.
( )2وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من القيميات ،فالضمان يكون بدفع قيمة المال المتلف لمالكه من غير
زيادة وال نقصان.
( )3وإذا كان الضرر أدى إلى إتالف عين المال وهو من القيميات والضامن ال يقدر على دفع القيمة ،فيكون بينه وبين المالك
الصلح والمصالحة.
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تقدير التعويض في القيميات :فإن ضرورة التقدير في تعويض القيميات أشد من التقدير في القيميات لسرعة تقلب القيمة في
السوق .ولهذا فال بد من حسم النزاع بين الضامن والمالك في قيمة المتلف ببيان كيفية تقديرها اعتمادا على الجانب الزماني .وقد
اختلف الفقهاء في تحديد وقت تقدير التعويض في حالة الغصب بين أن يكون بالقيمة وقت الغصب والقيمة وقت التلف [وزارة
األوقاف:]1993 ،
( )1الحنفية :مذهب أبي حنفية اعتبار القيمة يوم القضاء ،ومذهب أبي يوسف اعتبار القيمة يوم الغصب ،ومذهب محمد بن
الحسن اعتبار القيمة يوم االنقطاع.
( )2المالكية :اعتبار القيمة يوم الغصب.
( )3الشافعية :اعتبار أقصى القيمة من الغصب إلى التلف.
( )4الحنبلية :اعتبار أقصى القيمة من الغصب إلى التلف.
وال شك كذلك إعمال العرف في تقدير التعويض في القيميات كما في المثليات ،بل وأن االستناد إليه أكثر ضرورة لكون القيمة
سريعة التقلب والتغير في األسواق.
خاتمة:
الحمد هلل رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه
الصديقين ومن تبهم بإحسان إلى يوم الدين.
يتوصل الباحث في مدارسة هذا الموضوع إلى النتائج التالية:
()1

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

()2

فلسفة الضمان في األفعال الضارة باألموال تكمن في أن األموال مصونة في الشرع بجملة من نصوصها حيث إنها
بأسرها تفيد أن حفظ المال مقصد م مقاصد الشرع من ضرورياتها.

()3

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

()4

أسباب الضمان تتركز على معاني األفعال واإلضرار واألموال ومقتضياتها لتعلق الضمان عليها ،وهي :التعدي
والتعسف ،الضرر أو اإلتالف ،اإلفضاء والمباشرة.

()5

شروط الضمان بمثابة موضحات ومكمالت لألسباب السابقة من حيث ضرورة وجودها في اعتبار ترتب الضمان على
األفعال الضارة باألموال.

()6

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

()7

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