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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

بها  بالوفاء  عباده  تعالى  اهلل  اأمر  لذا  الإ�سالم،  يف  واحرتاماً  اعتباراً  للعقود  ف��اإنَّ 
ژ ژ ڑ ڑ  چ  العزيز:  كتابه  قال يف حمكم  فقد  ر من خيانتها،  وحذَّ

کچ.
منهما  كل  على  كان  �رشعاً،  املوؤهلني  العاقدين  وجود  العقد  اأرك��ان  من  كان  وملا   

التزاٌم، ولكل واحد منها حقوٌق مبوجب العقد الذي اأبرماه.
 وحيث �إن �لطبيعة �لب�رشية قد تتهاون يف �أد�ء ما وجب عليها من �لتز�م �أو تفرط 
يف �أد�ئه، �أو قد متلي ظروف معينة على �أحد �لأطر�ف �لإخالل بالتز�ماته جتاه �لطرف 
�لآخر، فتن�ساأ �مل�ساءلة عن ذلك و�لتعوي�ض عن �ل�رشر �لذي حلق بالطرف �لآخر جر�ء 
بالبحث  �ملهمة و�جلديرة  �ملو�سوعات  �لعقدية من  �مل�سوؤولية  لذ� كانت  هذ� �لإخالل؛ 
�لإ�سالمية  �ل�رشيعة  فقه  يف  مقارنة  بدر��سة  �ملو�سوع  هذ�  بحث  �آثرت  لهذ�  و�لتاأمل؛ 
معامل  وحتديد  �لعقد،  طريف  بني  �لعالقة  لطبيعة  �أو�سح  لروؤية  للو�سول  و�لقانون، 
�مل�سوؤولية، لي�سهل بعد ذلك تناول م�سائل �لتعوي�ض و�ل�سمان، وقد ق�سمت �لبحث �إلى 

مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة:
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 • �ملبحث �لأول: تعريف �مل�سوؤولية باملعنى �لعام.
 • �ملبحث �لثاين: معيار قيام �مل�سوؤولية �لعقدية.

 • �ملبحث �لثالث: �أركان �مل�سوؤولية �لعقدية.
 • �ملبحث �لر�بع: دفع �مل�سوؤولية.

 
�أن يلهمني �لتوفيق و�ل�سد�د، و�أن يجعله عماًل خال�ساً لوجهه �لكرمي،  �أ�ساأل   و�هلل 

واحلمد هلل رب العاملني.
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 املبحث الأول: تعريف امل�س�ؤولية باملعنى العام

 اأواًل: تعريف امل�س�ؤولية يف اللغة: 

قوله  ومنه  َو�َساألَة)))،  َوتَ�ْساآًل  لًَة  َوَم�ْساأَ َو�ساآلًة  �ُسوؤَ�ًل  َي�ْساأَُل  �َساأََل  ِمْن  لُغًة:  �مل�سوؤولية   
تعالى: چ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎچ))) قال ثعلب: معناه وعد�ً م�سوؤوًل �إجنازه، 
هو  �أي  م�سوؤوًل؛  وعد�ً  �ألفاً  لأعطينك  تقول:  �أن  �لكالم  يف  يكون  »وقد  �لفر�ء:  قال 

و�جب لك فت�ساأله؛ لأن �مل�سوؤول و�جب، و�إن مل ي�ساأل كالدين«))).
�إلى  �أو ما يوؤدي  �إلى �ملعرفة و��ستدعاء مال  �أو ما يوؤدي   و�ل�سوؤ�ل ��ستدعاء معرفة 
مال، فا�ستدعاء �ملعرفة جو�به على �لل�سان و�ليد خليفة له بالكتابة �أو �لإ�سارة، و��ستدعاء 

.((( �ملال جو�به على �ليد و�لل�سان خليفة لها، �إما بوعد �أو بردٍّ
�أنا  يقال:  تبعته،  �أمر تقع عليه  ي�ساأل عن  �أو �سفة من   و�مل�سوؤولية بوجه عام: حال 
بريء من م�سوؤولية هذ� �لعمل، وتطلق �أخالقياً على �لتز�م �ل�سخ�ض مبا ي�سدر عنه قوًل 
�أو عماًل، وتطلق قانونياً على �للتز�م باإ�سالح �خلطاأ �لو�قع على �لغري طبقاً لقانون))). 

 ومن ناحية �لر�سم �لإمالئي ففيها وجهان: 
�لأول: )م�سوؤولية( وهي مو�فقة للقو�عد �لتي ذكرها �لنحاة، فالهمزة )ح�سو وهي 
متحركة بعد �ساكن تكتب حرفاً من جن�ض حركتها �سو�ء كان ذلك �ل�ساكن �سحيحاً �أو 

)1( ل�ص�ن العرب/ ابن منظور: 11/ 318، م�دة �ص�أل، دار الفكر )ت�صوير(.
))( �صورة الفرق�ن: من الآية 16.

)3( مع�ين القراآن/ الفراء: )/ 63)، ع�مل الكتب.
))( املفردات يف غريب القراآن/ الراغب الأ�صفه�ين: 1/ 330، ط م�صطفى الباز-الأول، ب�صائر ذوي التمييز 
يف لط�ئف الكت�ب العزيز/ الفريوزاآب�دي: 3/ )16، املكتبة العلمية، حتقيق حممد النج�ر، الطبعة الأولى.

))( املعجم الو�صيط/ اإبراهيم اأني�س ورف�قه: 1/ 11)، دار الفكر-توزيع-.
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ل على نحوه(، وهو �لأ�سح))). حرف علة لأنها تُ�َسهَّ
�لثاين: )م�سئولية( فمنهم من يجعل �سورة �لهمزة على ح�سب حركتها، �إل �إن كان 
بعدها حرف علة ز�ئد ملد نحو م�سئول فال يجعل لها �سورة)))، قال �أبو حيان: »ومن 
عادتهم عند �جتماع �سورتني يف كلمة و�حدة حذف �إحد�هما، فلذلك كتبت و�حدة 

�إل �أنه قد يختار يف غري �لقر�آن �أن يكتب بو�وين«))).
 

 ثانيًا: تعريف امل�س�ؤولية يف اال�سطالح: 

 �مل�سوؤولية مبعناها �لعام قد تكون م�سوؤولية قانونية �أو نظامية لها جز�ء قانوين، وقد 
فقط  �أخالقي  جز�ء  لها  و�إمنا  ملمو�ض،  مادي  جز�ء  لها  لي�ض  �أدبية،  �أو  �أخالقية  تكون 
تتنوع  �لقانونية  و�مل�سوؤولية  ذ�تي)))،  �أنه  رغم  �لأثر  �لنف�ض وهو عظيم  لوم  يتمثل يف 

بالإ�سافة �إلى �مل�سوؤولية �لإد�رية وما �إليها �إلى م�سوؤولية جنائية وم�سوؤولية مدنية)1)).
 و�مل�سوؤولية �جلنائية »Responsibility Criminal«)))) هي جز�ء فعل �أ�رش باملجتمع، 
�أما �مل�سوؤولية �ملدنية »Civil Responsibility«)))) فهي جز�ء �أ�رش ب�سخ�ض معني، لذ� 
ولي�ض  �مل�رشور  �ل�سخ�ض  هو  �ملدنية  للم�سوؤولية  بالتعوي�ض كجز�ء  يطالب  �لذي  فاإن 

ممثل �ملجتمع �لذي يطالب بعقوبة موؤملة كجز�ء للم�سوؤولية �جلنائية.

الكتب  دار  الدين،  �صم�س  اأحمد  حتقيق:   ،(6(  /3 لل�صيوطي:  اجلوامع/  جمع  �صرح  الهوامع  همع  انظر   )6(
العلمية، ط: الأولى، واملر�صد يف الإمالء والرتقيم والتحرير العربي/ ملحمود �صاكر �صعيد: ))، دار مع�رف 

الفالوجي، ط: الثانية.
))( نتيجة الإمالء وقواعد الرتقيم مل�صطفى عن�ين: 10، ط: اخلام�صة 6)13، الق�هرة مطبعة حج�زي.

)8( همع الهوامع 3/ )6).
الرتاث  اإحي�ء  دار   -(0( بند   (((-((3  /1 ال�صنهوري  ال��رزاق  عبد  امل��دين/  الق�نون  �صرح  يف  الو�صيط   )((

العربي- بريوت )6)1م.
)10( امل�صوؤولية املدنية يف �صوء الفقه والق�ص�ء/ عز الدين الدن��صوري وعبداحلميد ال�صواربي 386 الق�هرة 88)1م.

)11( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: 68.
))1( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: 80).
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 و�مل�سوؤولية �ملدنية كجز�ء فعل �أ�رش ب�سخ�ض معني تنق�سم �إلى ق�سمني �أ�سا�سيني:
 Contractual« ع��ق��دي  ب��ال��ت��ز�م  �لإخ���الل  ج���ز�ء  وه��ي  عقدية  م�سوؤولية   -(  

.((((»Obligation

�لإخ��الل  ج��ز�ء  وهي   ((((»Neglect Responsibility« تق�سريية  م�سوؤولية   -(  
بالو�جب �لعام �لذي يلزم �لأفر�د بعدم �لإ�رش�ر بالغري. وب�سورة عامة، فاإن 
�مل�سوؤولية �ملدنية �إذن هي �إخالل بالتز�م ناجم عن عقد، �أو �إر�دة منفردة، �أو فعل 
بينما  �لعقدية،  بامل�سوؤولية  �مل�سوؤولية  ف هذه  تعرَّ �لأولني  �لفر�سني  �سار، ويف 
�أو  �لعام  بالنظام  �إخالًل  �إذ� كانت  �أي�ساً،  �ملدنية  �مل�سوؤولية  ي�سبغ عليها و�سف 

�لآد�ب �لإ�سالمية)))).
ف �مل�سوؤولية كم�سطلح قائم بذ�ته))))، لكن بالنظر �إلى   و�لفقه �لإ�سالمي مل يعرِّ
�أحكام �مل�سوؤولية �ملدنية عموماً، وما ت�سمله من تعوي�ض �رشر يحدثه �ل�سخ�ض بغريه 
عقد  غري  �أو  عقد  عن  نا�سئاً  �للتز�م  هذ�  كان  �سو�ء  �سابق،  بالتز�م  �إخالله  نتيجة 
)�لفعل �ل�سار())))، فنجد �أن �مل�سوؤولية مر�دفة ل�سمان �لأمو�ل يف �لفقه �لإ�سالمي، 
وقد عالج �لفقهاء مو�سوع �ل�سمان و�أفا�سو� يف جزئياته حتى تكونت منه نظريات 
و�ل�سمان  �ملتلفات،  و�سمان  �لعتد�ء،  عن  �لناجم  و�ل�سمان  �لعقد  ك�سمان  عامة 
�ليد،  و�سمان  و�لتغيري،  و�لتفويت  �لتعييب  عن  �لناجم  و�ل�سمان  �لغ�سب،  حال 
و�سمان �ل�رشط، و�ل�سمان �لناجم عن �حليلولة بني �ملال و�ساحبه، وت�سمني �لغاّر 

)13( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: 61
))1( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: 03)

))1( تعريف امل�صوؤولية املدنية بو�صفه� ج�نبً� من ال�صم�ن يف الفقه الإ�صالمي/ حممد بن حممد �صت� اأبو ال�صعد، 
بحث من�صور يف جملة ج�معة الإم�م حممد بن �صعود الإ�صالمية العدد: 6، لع�م: 13)1ه�.

)16( م�ص�در احلق يف الفقه الإ�صالمي/ ال�صنهوري: 6/ 138، دار املع�رف، الأولى.
))1( امل�صوؤولية عن الأ�صي�ء وتطبيقه� على الأ�صخ��س ال�معنوية بوجه خ��س درا�صة مق�رنة/ اإي�د عبد اجلب�ر 

ملوكي: )ج�معة بغداد )8)1م.
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ب�سبب غروره وغري ذلك)))).
 وب�سورة عامة ميكن �لقول باأن �مل�سوؤولية �لعقدية يف �لفقه �لإ�سالمي؛ �إّما �للتز�م 
�لذي يثقل كاهل �مللتزم باعتبار �أن هذ� �للتز�م هو �أثر للعقد، و�إّما �جلز�ء �ملرتتب عن 
�لإخالل بهذ� �للتز�م باعتبار �أن هذ� �لإخالل هو �جلز�ء �ملرتتب على عدم ترتيب �أثر 
منه يف  �أعم  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  �لعقدية يف  �مل�سوؤولية  مفهوم  فاإن  هذ�  �لعقد، وعلى 

�لقو�نني �لو�سعية، �إذ ي�سمل �للتز�م، و�أثر عدم تنفيذ �للتز�م)))).
هو  �ل�رشر  بكون  �لإ�سالمي  �لفقه  يف  �لتق�سريية  �مل�سوؤولية  معامل  حتديد  وميكن   
�لغري  �سمان  فكرة  يقر  �لإ�سالمي  �لفقه  و�أن  �لتق�سريية،  �مل�سوؤولية  �أو  �ل�سمان  �أ�سا�ض 

وفعل �ل�سيء و�حليو�ن)1)).
 

)18( ال�صم�ن يف الفقه الإ�صالمي ال�صيخ علي اخلفيف: 16 وم� بعده�، الق�صم الأول، معهد البحوث والدرا�ص�ت 
العربية الق�هرة -1))1م.

))1( تعريف امل�صوؤولية/ )0).

)0)( تعريف امل�صوؤولية/ 13).
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 املبحث الثاين: معيار قيام امل�س�ؤولية العقدية: 

و�أن  وم�سوؤولية عقدية،  تق�سريية  م�سوؤولية  �إلى  تنق�سم  �ملدنية  �مل�سوؤولية  �أن  تقدم   
�لأخرية هي مد�ر �لبحث، و�إن كان �حلديث قد يتعر�ض للم�سوؤولية �لتق�سريية، ذلك 
�لذي  �لعقد،  طريف  بني  �ملربم  �لعقد  هو  �لعقدية  �مل�سوؤولية  يف  �للتز�م  م�سدر  �أن 
ين�سئ �لعديد من �للتز�مات »Contractual Obligations«)))) بخالف �مل�سوؤولية 

�لتق�سريية �لتي ل تقت�رش �مل�سوؤولية فيها على �أحد �ملتعاقدين)))).
يقم  �لتنفيذ مل  �سحيحاً و�جب  هناك عقد�ً  �أن  يفرت�ض  �لعقدية  �مل�سوؤولية  ولقيام   
�ملدين بتنفيذه، ففي هذه �حلالة يتعني على �ملدين تنفيذ �لتز�مه �لعقدي تنفيذ�ً عينياً متى 
كان ممكنناً. فاإذ� �أمكن �لتنفيذ �لعيني وطلبه �لد�ئن، �أجرب �ملدين عليه. و�إلى هنا ل تقوم 
�لتعوي�ض  �لعيني لاللتز�م، ل يف �سدد  �لتنفيذ  �إذ نحن يف �سدد  �مل�سوؤولية �لعقدية، 

عن عدم تنفيذه.
يبد  �لتعوي�ض، ومل  �لد�ئن طلب  �أمكن ولكن  �أو  �لعيني،  �لتنفيذ  �إذ� مل ميكن  ا  �أمَّ  
�ملدين ��ستعد�ده للتنفيذ �لعيني ففي هذه �حلالة ل ي�سع �لقا�سي �إل �أن يحكم بالتعوي�ض 
�إذ� تو�فرت �رشوطه، جز�ء عدم تنفيذ �للتز�م، وهنا تقوم �مل�سوؤولية �لعقدية، فالد�ئن 
يطالب بالتعوي�ض، فعلى �لقا�سي �أن يبحث هل �ملدين م�سوؤول حقاً عن عدم تنفيذه 

التزامه العقدي؟
مل  ما  بالتعوي�ض،  عليه  ويحكم  �لتز�مه،  تنفيذ  عدم  عن  م�سوؤوًل  �ملدين  ويكون   
يثبت �أن تنفيذ �للتز�م �أ�سبح م�ستحياًل ل�سبب �أجنبي ل يد له فيه. وهذه �مل�سوؤولية عن 

)1)( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: 61.
)))( ملزيد من الفروق بني امل�صوؤولية العقدية والتق�صريية، انظر: الو�صيط 1/ ال�صنهوري بند )0)، الوجيز يف النظرية 
الع�مة لاللتزام�ت يف الق�نون امل�صري/ حممود جم�ل الدين زكي ))) مطبعة ج�معة الق�هرة –الث�لثة 8))1م.
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�لتعوي�ض هي �مل�سوؤولية �لعقدية)))). 
 من هنا يتبنّي �أن �مل�سوؤولية �لعقدية ل �ساأن لها بالتنفيذ �لعيني لاللتز�م �لعقدي، وهي 
�أي�ساً ل تتحقق �إذ� �أثبت �ملدين �أن �للتز�م قد �أ�سبح تنفيذه م�ستحياًل ب�سبب �أجنبي، 
�إذ� مل ينفذ �ملدين �لتز�مه �لعقدي تنفيذ�ً عينًيا،  �إل  �إذن  فال تتحقق �مل�سوؤولية �لعقدية 

ويف �لوقت ذ�ته مل ي�ستطع �أن يثبت �أن �لتنفيذ قد �أ�سبح م�ستحياًل ب�سبب �أجنبي)))).
 

)3)( الو�صيط/ ال�صنهوري: 1/ )88 وم� بعده�.
)))( م�ص�در احلق/ ال�صنهوري: 6/ 111-)11، الوجيز/ حممود جم�ل الدين زكي 6)3- وم� بعده�.
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 املبحث الثالث: اأركان امل�س�ؤولية العقدية)2))

جز�ء  هي  �مل�سوؤولية  لأن  �لعقدي؛  خطئه  عن  م�سوؤوًل  �ملدين  يكون  �أن  �لأ�سل   
توفر  من  لبد  �مل�سوؤولية  هذه  تقوم  ولكي  �لعقد،  عن  �لنا�سئة  باللتز�مات  �لإخالل 

�أركانها: وهي �خلطاأ �لعقدي و�ل�رشر وعالقة �ل�سببية بني �خلطاأ و�ل�رشر.

الركن االأول: اخلطاأ العقدي 

ف باأنه: �نحر�ف   �خلطاأ �لعقدي هو عدم تنفيذ �ملدين للتز�مه �لنا�سئ من �لعقد، وعرِّ
يف �ل�سلوك بحيث ل يقدم عليه �لرجل �لفطن، �إذ� وجد يف نف�ض �لظروف �خلارجية 

�لتي �أحاطت بامل�سوؤول)))).
 و�ختار بع�ض �ملعا�رشين �إطالق لفظ: )�لتعدي( كم�سطلح �رشعي على ما يعربِّ عنه 
�حلقوقيون باخلطاأ، وتعريف �لتعدي لغة: �لظلم، و�أ�سله جماوزة �حلد و�لقدر و�حلق. 
يقال: تعديت �حلقَّ و�عتديته وعدوته �أي: جاوزته)))). و�أما تعريف �لتعدي يف ��سطالح 
�لفقهاء: فهو �لتعدي على �لعني �أو �ملنافع، �سو�ء كان للمتعدي يف ذلك يد باإذن �أربابها 
�أو مل يكن، كالقر��ض و�لود�ئع و�لإجارة و�ل�سنائع و�لب�سائع و�لعو�ري))))، وقيل: باأنه 

جماوزة ما ينبغي �أن يقت�رش عليه �رشعاً �أو عرفاً �أو عادة.
بالتعدي  �لتعبري  �لعرف. وُرّجَح  �أو  �ل�رشع  �لتعدي هو: خمالفة ما حده   و�سابط 
)))( واأدخلت معه� �صمنً� اأرك�ن امل�صوؤولية التق�صريية، وملزيد من التف�صيل انظر: الوجيز 1))، لأن املو�صوع 
يدور يف الأغلب الأعم حول امل�صوؤولية العقدية، واإن ك�نت اأحك�م امل�صوؤولية التق�صريية ت�صري على امل�صوؤولية 
العقدية، وبوجه ع�م، فكل م� �صيق�ل يف امل�صوؤولية التق�صريية ينطبق على امل�صوؤولية العقدية اإل اإذا تع�ر�س 

مع القواعد اخل��صة التي تقرر للم�صوؤولية العقدية، انظر: الو�صيط/ ال�صنهوري 1/ )3).
)6)( وهو تعريف الأخوين الق�نونيني )هرني وليون م�وز( انظر: الو�صيط 1/ )8) بند 8)).

)))( امل�صب�ح املنري/ الفيومي م�دة ع د و ))3.
�ِئع...«. �ِع َواْلَب�صَ نَّ )8)( مواهب اجلليل/ احلط�ب: )/ )))، منح اجلليل/ علي�س: )/ ))، بلفظ »... َوال�صُّ
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على �لتعبري باخلطاأ لأ�سباب)))):
 )- لأن �لتعدي يوحي باأن �للتز�م ر�بطة مادية، و�خلطاأ يوحي باأنه ر�بطة �سخ�سية. 
 )- ولأن �ل�ساأن يف �خلطاأ حتري �ملو�سوف به من خالل �لنظر يف �سلوكه. �أما �لتعدي 
ن  فال�ساأن فيه �لنظر �إلى و�قع �ل�سلوك يف عامل �ملادة �خلارجي، بغ�ض �لنظر عمَّ
فاعل  �إلى  �خلطاأ  ويف  �خلارج  يف  �لفعل  �إلى  �لتعدي  يف  ينظر  �أنه  �أي  �أوقعه. 

�لفعل. 
و�لإهمال  �لتق�سري  وي�سمل  و�لعمد  �خلطاأ  ي�سمل  بالتعدي  �لتعبري  �إن  كما   -(  
ي�سمل  ول  �لعمد  مقابله  يوهم  به  �لنطق  فمجرد  باخلطاأ  �لتعبري  �أما  ونحوهما؛ 

�لعمد �إل با�سطالح خا�ض.
جهة  من  �خلطاأ  مبقابل  �لتعدي  �عتبار  حيث  من  �سائباً  �مللحظ  هذ�  �عتبار  وميكن   
لغوية، وهي جتاوز �حلد �ملعروف �رشعاً وعرفاً، وجعل �لتجاوز ب�سقيه �ل�سلبي )�لمتناع 
عن �لعمل( �أو �لإيجابي )�لقيام بعمل( معرب�ً عن �خلطاأ؛ لأن فقهاء �ل�رشيعة يعربون يف 
�لغالب عن هذ� �ملدلول �لقانوين بلفظ �لتعدي، وقد يعربون عنه �أحياناً باألفاظ �أخرى؛ 
كالتق�سري و�لإهمال و�لتفريط وعدم �لتحرز �أو �لحتياط، و�إن كانت هذه �لألفاظ يف 
جمموعها ل تخرج عندهم عن لفظ �لتعدي يف معناه ومدلوله �للغوي و�ل�سطالحي؛ 
لأن مفهوم �خلطاأ عند فقهاء �ل�رشيعة يغاير مفهوم �خلطاأ عند �لقانونيني؛ لأنه عندهم ما 
يقابل �لعمد خ�سو�ساً يف �لنظر لنية �لقتل يف �أبو�ب �جلنايات وهو �أي�ساً �ملعنى �للغوي 
اَر �إلَى  َو�َب َف�سَ ْخَطاأَ �إَذ� �أََر�َد �ل�سَّ َد َما نُِهَي َعْنُه َفُهَو َخاِطٌئ َو�أَ للخطاأ يقال: »َخِطَئ �إَذ� تََعمَّ

َدُه«)1)). َدُه �أَْو تََعمَّ َو�ِب َوَفَعَلُه ِقيَل َق�سَ ِه َفاإِْن �أََر�َد َغرْيَ �ل�سَّ َغرْيِ
الرتاث  الإ�صالمي/ حممد فوزي في�س اهلل: )) وم� بعده�، مكتبة دار  الفقه  ال�صم�ن يف  انظر: نظرية   )(((
اهلل  فتح  حممد  امل��دين/  والق�نون  الإ�صالمي  الفقه  بني  املدين  التعوي�س  حق  03)1ه���،  الأول��ى  الكويت، 

الن�ص�ر: ))1، دار اجل�معة اجلديدة، الإ�صكندرية، )00)م.
)30( امل�صب�ح املنري: )18 مادة خ ط و.
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 1- مقي��س اخلط�أ - التعدي-:
 �إذ� مل يقم �ملدين يف �لعقد بتنفيذ �لتز�مه كان هذ� هو �خلطاأ �لعقدي، وي�ستوي يف 
ذلك �أن يكون عدم قيام �ملدين باللتز�م نا�سئاً عن عمده �أو عن �إهماله �أو عن فعله، بل 
�إن �خلطاأ �لعقدي يتحقق حتى لو كان عدم قيام �ملدين باللتز�م نا�سئاً عن �سبب �أجنبي 
ل يد له فيه كالقوة �لقاهرة، ولكن يالحظ يف هذه �لأخرية �أنه �إذ� �سلَّمنا بتحقق �خلطاأ 
�لعقدي، فاإن عالقة �ل�سببية وهي ركن �مل�سوؤولية �لعقدية مع ذلك تنعدم، فال تتحقق 

�مل�سوؤولية)))).
�إليه يف هذ� �ل�سابط هو  �إن مقيا�ض �لتعدي و�سابطه: هو خمالفة �ملعتاد و�ملنظور   

�سلوك �لرجل �لعادي، �أو �لإن�سان �لعادي، ل �لإن�سان �حلاذق �لنبيه)))).
 �أما بالن�سبة ل�سابط �لتعدي عند فقهاء �ل�رشيعة فاإنهم مل ين�سو� �رش�حة على معياره 
�سابط  فكرة  يو�جهو�  مل  �أنهم  ذلك  معنى  لي�ض  ولكن  �لقانونيون،  فعل  كما  و�سابطه 
�لتعدي، �أو �أنه ل �أ�سا�ض له لديهم، فمن �ملقرر�ت �ل�رشعية �أن �حلاكم على �أفعال �لعباد 
هو �ل�سارع دون �سو�ه، وبالتايل فاإن معرفة حد �لتجاوز �أو �ملجاوزة يرجع �أ�ساًل �إلى 
�سابط  يكون  ثم  ومن  �لأفعال،  م�رشوعية  على  فيها  ين�ض  �لتي  �لأحو�ل  يف  �ل�سارع 
�لتعدي يف تلك �حلالت هو جماوزة ما يجوز �إلى ما ل يجوز، �أو ما �رشع �إلى غري ما 
�ل�سارع يتولى يف معظم  �أن يقت�رش عليه �رشعاً و�إذ� كان  �أو جماوزة ما ينبغي  �رشع، 
�حلالت بيان �رشعية �لأفعال، فاإنه يف بع�ض �لأحو�ل يرتك بيان ذلك �إلى �لعرف، وهو 
ما تعارفه �لنا�ض و�عتادوه من معامالت، وبهذ� ُيَعدُّ من �لأ�سول �لفقهية �ل�رشعية، وهذ� 
�ل�سابط مو�سوعي، وعلى ذلك فاإن �سابط �لتعدي عند علماء �ل�رشيعة ومعيار �خلطاأ 

)31( الو�صيط: 1/ ))8، الوجيز: 330
))3( م�ص�در احلق: 6/ 138 وم� بعده�، نظرية ال�صم�ن 3)
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عند فقهاء �لقانون يلتقيان يف �لوجهة �ملو�سوعية �لتي مييالن �إليها)))).
 ومن قو�عد �لفقه �لإ�سالمي يف هذ� �ملو�سوع ونظائره: »�أن كل ما ورد به �ل�رشع 
مطلقاً، ول �سابط له فيه، ول يف �لفقه، يرجع فيه �إلى �لعرف«))))، وهذ� �ل�سابط �أي 

�ل�سلوك �ملعتاد لالإن�سان �لعادي مو�سوعي، ل ذ�تي �سخ�سي.
بالعتد�د  �لتعدي  عن�رش  تقدير  ب�سدد  وهم  �رشحو�  قد  �لقانون  فقهاء  كان  و�إذ�   
من  وجتريده  بامل�سوؤول،  �أحاطت  �لتي  و�ملكان-  �لزمان  كظرف  �خلارجية-  بالظروف 
�ل�رشيعة  فاإن فقهاء  �ل�سن و�جلن�ض و�ملر�ض وغريها،  �ملت�سلة كظرف  �لذ�تية  �لظروف 
معايري  على  �لفروع  وبناء  �لباطنة  دون  �لظاهرة  �لأمور  على  �لقو�عد  تاأ�سي�ض  �عتادو� 
و�سو�بط مو�سوعية ثابتة مما جاء يف فروعهم �عتد�د�ً بظرف �لزمان، قولهم: »لو ر�ض 
ْل قالو�: �إمنا ي�سمن �لر��ض �إذ� مرَّ �ملار على  �ملاء يف �لطريق �أو تو�ساأ فيه �سمن ومل ُيَف�سَّ
�إذ� علم �ملار  �أو �أعمى فعرث به ومات، و�أما  مو�سع �لر�ض ولو مل يعلم به باأن كان لياًل 
بالر�ض و�ل�سب فال ي�سمن))))، وقد �رشح �بن عابدين - رحمه �هلل - مبا يوحي باعتبار 
�لظروف �خلارجية �لتي حتدق بامل�سوؤول يف تعليل وجوب �لكفارة ف�ساًل عن �ل�سمان 
يف �سورة �لنائم، �إذ� �نقلب يف نومه على �إن�سان فقتله، بقوله: )و�إمنا وجبت �لكفارة 
لرتك �لتحرز عن نومه يف مو�سع، يتوهم �أن ي�سري قاتاًل، و�لكفارة يف قتل �خلطاأ، �إمنا 

جتب لرتك �لتحرز()))).
 ومما يجب �لتنبيه عليه �أن ��ستعمال فقهاء �ل�رشيعة للفظ �لتعدي �أدق من لفظ �خلطاأ 
تف�سريه  للفظ �خلطاأ، و�عتمادهم يف  �لقانون  ��ستعمال فقهاء  �أن  �لقانونيني، ذلك  عند 
على ركنيه �لأ�سا�سيني جعل �ل�ساأن فيه �لنظر �إلى �سلوك �لإن�سان، ومدى تاأثره مبد�ركه 

)33( حق التعوي�س املدين 6)1 وم� بعده� بت�صرف.
))3( الأ�صب�ه والنظ�ئر/ ال�صيوطي 88.

))3( الفت�وى الهندية/ ملجموعة من علم�ء الهند برئ��صة ال�صيخ نظ�م 6/ )1 املطبعة الكربى الأمريية 1310ه�.
)36( رد املحت�ر: )/ ))).
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�أو مبدى ق�سطه من �لتمييز و�لإدر�ك حتى يت�سنى �حلكم عليه مبا �إذ� كان قد �نحرف يف 
�سلوكه فيو�سف بو�سف �خلطاأ، �أو �أنه مل ينحرف فال يو�سف بهذ� �لو�سف، وترتب 
ل  فالأول عندهم  �ملميز،  �لكبري  �ملميز وخطاأ  �ل�سغري غري  بني خطاأ  �لتفرقة  ذلك  على 
يت�سور و�سفه باخلطاأ لعدم �إدر�كه بالو�جب �ملفرو�ض عليه، بخالف �لثاين �ملميز فهو 

حمل للم�ساءلة.
و� بالتعدي دون �خلطاأ فهم ينظرون �إلى و�قع �ل�سلوك   �أما علماء �ل�رشيعة �لذين عربَّ
يف �خلارج كما يجب �أن يكون، بغ�ضِّ �لنظر عن ذ�ت �سخ�ض �ل�سالك ومد�ركه من 
�لد�خل، ولذلك فاإن فقهاء �ل�رشيعة مل يفرقو� بني خطاأ �ل�سغري و�لكبري، ول بني خطاأ 
�ملجنون وخطاأ �لعاقل، بل �سوو� بينهم يف ترتيب �لغرم و�ل�سمان على ما يحدثونه من 
�أ�رش�ر، طاملا حتققت منهم �ملجاوزة، �أي �أن فقهاء �ل�رشيعة مل ي�سرتطو� �لتمييز و�لإدر�ك 
�لقانونيون  �إليه  جلاأ  ما  �إلى  يحتاجو�  وبالتايل مل  �ل�سمان،  �مل�سوؤولية ووجوب  لتحقق 
من يلِّ ذر�ع �لن�سو�ض �لقانونية –بعد �لنتقاد�ت �لتي وجهت �إليهم من عدم م�ساءلة 

عدمي �لتمييز- لكي ي�سلو� عن طريق �ل�ستثناء�ت �إلى م�ساءلته)))).
 2- اأنواع التعدي:

 يق�سم �لتعدي �إلى تق�سيمات كثرية، باعتبار�ت: 
 �أوًل: يق�سم باعتبار �ل�سلبية وعدمها، �إلى ق�سمني: 

)- �لتعدي �لإيجابي، كما لو �أتلف �لأجري �مل�سرتك ما حتت يده للموؤجر. 
)- �لتعدي �ل�سلبي، ويتمثل برتك �حلفظ - كما ذكرنا - ويتمثل �أي�ساً يف �لمتناع 

من �إغاثة �مللهوف وجندة �لغريق، و�إطعام �مل�سطر، حتى يهلكو�)))).

))3( حق التعوي�س املدين: ))6-1)1
)38( ف�إن بع�س الفقه�ء يرتب ال�صم�ن على هذه ال�صلبي�ت واإن ك�ن اجلمهور من الفقه�ء، يرون الت�أثيم فيه� 

دي�نة ل الت�صمني ق�ص�ء، انظر: املغني )/ 80)-81).
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 ثانياً: ويق�سم باعتبار �جل�سامة و�لطفافة، �إلى ثالثة �أق�سام: 
)- تعٍد ي�سري، وهو ما ل يفوت به �سيء من �ملنفعة، بل يدخل �لنق�سان على �لأ�سياء، 

كخرق �لثوب. 
)- تعٍد فاح�ض، وهو ما يفوت به بع�ض �لعني، وبع�ض �ملنفعة ل كلها. 

)- تعٍد كلي، وهو ما يفوت �لعني ومنفعتها)))).
 ثالثاً: ويق�سم باعتبار �لق�سد وعدمه، �إلى عمد وخطاأ: 

 فالعمد: ق�سد �لنتيجة �ملرتتبة على �لتعدي. 
 و�خلطاأ: ق�سد �لفعل دون �لنتيجة �ملرتتبة عليه. 

 وللتفرقة بني �لعمد و�خلطاأ �أهمية كبرية تبدو يف �ملبادئ و�لأحكام �لآتية: 
�ملالية  �لدية  جتب  �خلطاأ  �لقتل  ويف  �لعمد؛  �لقتل  يف  �إل  �لق�سا�ض  يجب  ل   -(

ونحوها)1)).
)- ل يت�سور �لعمد يف �ل�سغار ونحوهم من عدميي �لتمييز، �إذ �لق�سد يعتمد متام 
�ل�سبي  عمد  �أن  �لفقهاء  قرر  ولهذ�  خطاأ؛  كله  وتعديهم  �لبلوغ،  وهو  �لعقل، 

خطاأ)))).
)- �ختالف �لق�سد عن �لعمد يف ت�سمني �لأنف�ض و�جلر�حات، �أما يف �لأمو�ل فال 

يختلف �حلكم يف �لت�سمني. 
�ملال  �ملعتدي على  تعزير  فللقا�سي  �لإثم،  بو�سف  �خلطاأ  �لعمد على  يزيد   ولكن 
�هلل، وحق  �لغ�سب حق  »ويجتمع يف  �ملالكية:  يقول  هذ�  �لت�سمني، ويف  مع  عمد�ً، 
�ملغ�سوب منه؛ فيجب على �لغا�سب حلق �هلل تعالى �لأدب و�ل�سجن، على قدر �جتهاد 

))3( انظر: تبيني احلق�ئق )/ )))، رد املحت�ر )/ 3)1.
)0)( املب�صوط: 18/ 6)1، بدائع ال�صن�ئع: )/ )3)، منح اجلليل: )/ 0)، مغني املحت�ج: )/ 310، املغني: 8/ )1).

)1)( بدائع ال�صن�ئع: )/ 180.
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�حلاكم، ليتناهى �لنا�ض عن حرمات �هلل، ول ي�سقط ذلك عند عفو �ملغ�سوب منه«)))).
 3- اأنواع االلتزام العقدي: 

 يجب �لتمييز بني نوعني من �للتز�م، فهناك �لتز�م تنفيذه ل يكون �إل بتحقيق غاية 
�مل�سرتي،  �إلى  �ملبيع  ملكية  بنقل حق عيني كنقل  فاللتز�م  �للتز�م،  معينة هي حمل 
بها  يق�سد  �للتز�مات  هذه  كل  ذلك،  ونحو  مبنى  �إقامة  �أو  كت�سليم  بعمل  و�للتز�م 
حتقيق غاية معينة هي نقل �حلق �لعيني �أو �لقيام بالعمل �أو �لمتناع عن �لعمل، فتنفيذها 
ل يكون �إل بتحقيق هذه �لغاية فاإذ� مل تتحقق بقي �للتز�م غري منفذ وهذ� ما يعرف 

باللتز�م بنتيجة �أو �للتز�م بتحقيق غاية.
بع�ض  يف  فه  عرَّ فقد  �لإ�سالمي،  �لفقه  يف  بجديد  لي�ض  �للتز�م  من  �لنوع  وهذ�   
�للتز�مات �مللقاة على �أحد �لعاقدين، فمثاًل يلتزم �لبائع بنقل وت�سليم �ملبيع، فما مل 
يقب�ض �مل�سرتي �ملبيع ل يعترب �لبائع قد نفذ �لتز�مه، مهما كانت �لأ�سباب �لتي حالت 
دون �لقب�ض، جاء يف �ملب�سوط: »قبل قب�ض �ملبيع م�سمون بغريه وهو �لثمن، و�لعقار 
يف هذ� كاملنقول، حتى �إذ� ��ستحق �أو ت�سور هالكه فهلك، �سقط �لثمن«))))، وكذلك 
�لتز�م �لبائع ب�سمان �ل�ستحقاق وب�سمان �لعيب))))، وكذلك �لتز�م �ملوؤجر بنقل منفعة 
اج و�خليَّاط و�لبنَّاء  �لعني �ملوؤجرة �إلى �مل�ستاأجر، وكذلك �لتز�م �لأجري �مل�سرتك كالن�سَّ
فاإن �لتز�مه يكون �لتز�ماً بنتيجة، ومهما كانت �لأ�سباب �لتي حالت دون �إجنازه للعمل، 
فاإن عدم �إمتام �لعمل يعد خطاأً عقدياً ي�ستوجب �مل�سوؤولية �لعقدية وهي هنا تنح�رش يف 

عدم ا�ستحقاق الأجر)))).
 و�لنوع �لثاين من �للتز�م هو �لتز�م ببذل �جلهد للو�سول �إلى غر�ض، حتقق هذ� 

)))( مواهب اجلليل: )/ ))).
)3)( املب�صوط: 13/ ).

)))( انظر: جممع ال�صم�ن�ت: 33).
)))( ج�ء يف جممع ال�صم�ن�ت: »الأجري امل�صرتك هو الذي ي�صتحق الأجرة ب�لعمل«: )).
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نتيجته،  ت�سمن  بذل �جلهد ولكنه عمل ل  بعمل هو  �لتز�م  فهو  يتحقق  �أو مل  �لغر�ض 
و�ملهم فيه �أن يبذل �ملدين لتنفيذه مقد�ر�ً معيناً من �لعناية و�لأ�سل �أن يكون هذ� �ملقد�ر 
هو �لعناية �لتي يبذلها �ل�سخ�ض �لعادي، ويزيد هذ� �ملقد�ر �أو ينق�ض تبعاً ملا ين�ض عليه 

�لقانون �أو يق�سي به �لتفاق.
�لقدر  �ملدين  يبذل  �أن  فالأ�سل  �لإ�سالمي،  �لفقه  على  غريباً  لي�ض  �للتز�م  وهذ�   
�لكايف �ملعتاد من �لعناية و�إل ُعدَّ مق�رش�ً. )من ذلك �لتز�م �لوكيل بالوكالة(، فمثاًل 
�لوكيل باخل�سومة مطلوب منه �أن يد�فع عن موكله ولي�ض مطالباً مبقت�سى عقد �لوكالة 
�أن يك�سب موكله ق�سيته))))، وكذلك �لتز�م �ملودع عنده باملحافظة على �لعني �ملودعة، 
�ل�سلوك  عن  �نحرف  فاإذ�  ذلك،  يف  �ملعتاد  �لرجل  عناية  ويبذل  للمودع  يردها  حتى 

�ملاألوف يف حفظها كان متعدياً و�سامناً))))، ونحو ذلك.
 4- عبء اإثب�ت اخلط�أ العقدي - التعدي-: 

 �لأ�سل �أن �لد�ئن هو �ملكلف باإثبات �لدين، و�ملدين هو �ملكلف باإثبات �لتخل�ض 
بتنفيذ  �ملدين  �لد�ئن  يطالب  عندما  يكون  �لقاعدة  هذه  تطبيق  جمال  ولكن  منه))))، 
�لتز�مه عيناً، �أما يف �إثبات �خلطاأ �لعقدي فالأمر خمتلف: �لد�ئن ل يطالب �ملدين بتنفيذ 
�أن  يدعي  �لذي  هو  فالد�ئن  �للتز�م،  تنفيذ  لعدم  بتعوي�ض  يطالبه  بل  عيناً،  �للتز�م 
�ملدين مل ينفذ �لتز�مه ومن �أجل ذلك يطالب بالتعوي�ض، فعلى �لد�ئن �إذن �إثبات �أن 

�ملدين مل ينفذ �لتز�مه)))).
 و�لفقه �لإ�سالمي �أكرث دقة من �لقانون يف م�ساألة عبء �لإثبات، فقد فَرق بني يد 

 ،30(  /( املحت�ج:  حتفة   ،183-18(  /( اجلليل:  مواهب   ،31  /6 ال�صن�ئع:  بدائع   ،(  /1( املب�صوط:   )(6(
الإن�ص�ف: )/ ))3.

)))( جممع ال�صم�ن�ت: )6.
)8)( انظر: امل�دة )38 من التقنيني امل�صري.

)))( الو�صيط: 1/ 8)8 بند )))، والوجيز: ))3 بند )18.
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�لتز�م  بالتز�مه وهو  قام  �أنه  �إثبات  فيقع عليه  �أو يد �سمان،  �أمانة  يد  �إذ� كانت  �ملدين 
بتحقيق غاية، وبني ما �إذ� كانت يده يد �أمانة، فيقع على �لد�ئن عبء �إثبات �أن �ملدين 

مل يبذل �لعناية �لو�جبة)1)). عناية-  ببذل  �لتز�مه  –�لذي 
 و�أ�سل هذه �مل�ساألة ر�جع حلقيقة موقف �ملدعي من �ملدعى عليه و�لتمييز بينهما))))، 
حيث �إن �ملدعي كقاعدة عامة يجب عليه �إثبات ما يدعيه؛ لأنه يدعي خالف �لظاهر، 
و�لأ�سل بر�ءة ذمة �ملدعى عليه، فوجبت �لبينة لإظهار �خلفي، وك�سف �مل�ستور، و�إثبات 
بالبينة؛ لأن  �لعار�سة، وبيان خالف �لأ�سل و�ملعهود، ول يكلف �ملدعى عليه  �لأمور 
قوله موؤيد بالأ�سل �أو �لعرف �أو ظاهر �حلال))))، و�حلكمة من فر�ض �لبينة على �ملدعي 
يهدف  و�ل�سارع  خفياً،  وحقاً  �ساكناً  �أمر�ً  يدعي  �أنه  عليه  �لثقيل  �لإثبات  عبء  و�إلقاء 
�إلى ��ستقر�ر �ملعامالت ومنع �لنز�ع و�ملخا�سمات فجانب �ملدعي �سعيف وموقفه و�ٍه 

لدعائه خالف �لأ�سل، لذ� كلفه �ل�سارع باحلجة �لقوية و�لدليل �ملجرد)))).
�لثابت،  �لعقد  �لد�ئن  و�أقام  �ل�سد�د  مدينه  من  �لد�ئن  طلب  فلو  �سبق  ملا  وتطبيقاً   
يف  �ملبلغ  وثبوت  ذلك  عدم  �لأ�سل  لأن  ببينة؛  ُكلِّف  عليه،  مبا  �لوفاء  �ملدين  و�دعى 
�رشقة  �أو  بحريق  خياطتها  �ملطلوب  �لعني  هالك  �مل�سرتك  �لأجري  �دعى  ولو  ذمته))))، 
ُكلف ببينة فال ي�سدق قوله بال برهان؛ لأن يده يد �سمان و�لربهان ينفعه فيما ل ميكنه 
�لحرت�ز منه كاحلريق �لغالب ونحوه))))، وكذلك لو �ختلف �لر�هن و�ملرتهن يف تلف 
م�صطفى  حممد  الإ�صالمية/  ال�صريعة  يف  الإثب�ت  و�ص�ئل  وانظر:   ،1((  /6 ال�صنهوري  احلق/  م�ص�در   )(0(

الزحيلي ))6مكتبة دار البي�ن دم�صق )0)1ه�.
)1)( انظر: الفروق/ القرايف: )/ )) يف حديثه عن الفرق الث�ين والثالثني وامل�ئتني يف الفرق بني ق�عدة املدعي 

وق�عدة املدعى عليه.
)))( �صرح اخلر�صي: )/ 3)1، منح اجلليل: )/ ))1.

)3)( املقدم�ت واملمهدات: )/ )31.
)))( البحر الرائق: )/ 8)).

)))( جممع ال�صم�ن�ت: 8)، بدائع ال�صن�ئع: )/ 10)، انظر: تف�صيل �صم�ن الأجري امل�صرتك يف املطلب الأول 
من املبحث الث�ين.
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�لعني �ملرهونة فالقول قول �ملرتهن مع ميينه؛ لأن يده يد �أمانة، ويتعذر عليه �إقامة �لبينة 
على �لتلف، فقبل قوله فيه، كاملودع)))).

 
الركن الثاين: ال�سرر

دَّ  َكاَن �سِ َوَما  مِّ  ِبال�سَّ َفُهَو �رُشٌّ  بََدٍن  ٍة يِف  َو�ِسدَّ َوَفْقٍر  َحاٍل  �ُسوَء  َكاَن  َما  ُكلُّ  �ل�رشر:   
ُر َوَقْد �أُْطِلَق َعَلى نَْق�ٍض َيْدُخُل �لأْعيَاَن))))، و��سطالحاً:  َ �لنَّْفِع َفُهَو ِبَفْتِحَها، َو�ل�ْسُم �ل�رشَّ
قيل: هو �لأمل �لذي ل نفع فيه يو�زيه �أو يربي عليه))))، وقيل: هو �إحلاق مف�سدة بالغري 
مطلقاً)))). ول يخرج ��ستعمال �لفقهاء للفظ �ل�رشر عن �ملعنى �للغوي؛ فيعد �لفقهاء 
كل فعل يوؤدي �إلى �إحلاق �لأذى مبال �لغري �رشر�ً، �إل �أنهم ل يلتزمون يف �لتعبري عنه 
لفظاً و�حد�ً فيذكرون �ل�رشر مرة، ويعربون عنه بالإتالف �أو بالإف�ساد، �أو غري ذلك من 

�لألفاظ �لد�لة عليه.
منهم  كل  و��ستعمل  لل�رشر،  تعريفهم  يف  �لقانون  فقهاء  تعبري�ت  �ختلفت  بينما   
��سطالحاً يختلف عن �لآخر فقيل: �إنه �إخالل بحق �أو م�سلحة ذ�ت قيمة للم�رشور)1))، 

وقيل: �إنه ما ي�سيب �ل�سخ�ض يف حق من حقوقه �أو يف م�سلحة م�رشوعة له)))).
لقيام  يكفي  ل  لكن  –�لتعدي- وجود �رشر،  �خلطاأ  ينجم عن حدوث  ما  وغالباً   
�مل�سوؤولية �لعقدية ثبوت خطاأ �ملدين، بل يجب �أن ينجم عن هذ� �خلطاأ �رشر يف جانب 
�لد�ئن، فاإذ� مل يقع �رشر �أ�ساًل، فال تعوي�ض))))، كتاأخر الراكب يف الو�سول يف امليعاد 

)6)( املغني: )/ ))).
)))( امل�صب�ح املنري: 360، م�دة �صرر.

)8)( اأحك�م القراآن/ ابن العربي: 1/ 81، عند احلديث عن الآية 31 من �صورة البقرة، طبعة دار الكتب العلمية.

)))( وهو تعريف ابن حجر الهيتمي، انظر: فتح املبني ب�صرح الأربعني: )3)، دار اإحي�ء الكتب العربية، طبعة ع�م ))13ه�.
)60( الو�صيط/ ال�صنهوري: 1/ 1)).

)61( م�ص�در اللتزام/ عبد املنعم ال�صدة: )8)، بند 6)).
))6( ال�صم�ن/ اخلفيف: 6).



296
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

�ملحدد قد ل ينجم عنه �أي �رشر، فال يرجع �لر�كب بتعوي�ض على �أمني �لنقل، ومثال 
�آخر: �إذ� قطع �سخ�ض �سجرة من د�ر غريه بغري �إذنه، وكانت قيمتها ل تزيد على قيمتها 

مقطوعة، فلي�ض هناك �رشر ول �سمان على �لقاطع؛ لأنه مل يتلف �سيئاً)))).
عند  و�ل�رشر  �لتق�سريية،  �أو  �لعقدية  �مل�سوؤولية  لقيام  �لثاين  �لركن  هو  فال�رشر   
�لقانونيني نوعان مادي و�أدبي، وكالهما يجب �لتعوي�ض عنه ول فرق بينهما من حيث 
 Compensation of« ل�رشوط �لتي يجب تو�فرها ليرتتب �حلق يف �لتعوي�ض عنه�

damage«)))) ول من حيث مدى �لتعوي�ض عنه)))).

 وي�ستحق �لد�ئن تعوي�ساً عن �ل�رشر �لذي حلقه من عدم تنفيذ �ملدين للتز�مه كلياً 
�أو جزئياً، �أو من تاأخره يف تنفيذه فالتعوي�ض قد يكون عن عدم تنفيذ �للتز�م، وقد 

يكون عن �لتاأخر يف تنفيذه، ويخ�سع �لنوعان لقاعدة و�حدة)))).
 1- �ضروط ال�ضرر: 

 وي�سرتط لتحقق وقوع �ل�رشر ثالثة �رشوط: 
�ل�رشط �لأول: �أن يكون حمل �ل�رشر ماًل، فال �سمان يف �إتالف ميتة، �أو قطرة ماء، 
�أو كف تر�ب))))، متقوماً، وهو �لذي له قيمة �رشعاً، فال يتحقق �ل�رشر يف �إتالف خمر 
على م�سلم، لعدم ماليتها �رشعاً يف حقه))))، مملوكاً، فال �رشر ول تعوي�ض يف �إتالف 
�ملباحات �لتي ل ميلكها �أحد، كالكالأ يف منابته، و�ملاء يف منابعه، و�لأ�سماك يف �لبحار، 

)63( جممع ال�صم�ن�ت: 0)1.
.)Redress of damage( 6( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب1) اأو((

))6( الوجيز/ حممود جم�ل الدين: ))3 وم� بعده�.
)66( الوجيز: 0)3.

))6( انظر تف�صيل ذلك يف: تبيني احلق�ئق: )/ )3)، املب�صوط: 11/ 8)، الأ�صب�ه والنظ�ئر/ ال�صيوطي: ))3، 
املوافق�ت/ ال�ص�طبي: )/ )-8، نه�ية املحت�ج: )/ )16، املغني: )/ )8)، م�ص�در احلق: 1/)).

)68( انظر: املوافق�ت: )/ )1، وهن�ك اختالف بني الفقه�ء يف �صم�ن املتلف�ت للذمي ك�خلمر ونحوه، فريى 
احلنفية وامل�لكية: اأنه م�ل متقوم وخ�لفهم ال�ص�فعية واحلن�بلة فذهبوا اإلى اأنه م�ل لي�س متقومً�، للتف�صيل 

انظر: املب�صوط: 11/ )10ح��صية الد�صوقي: 3/ )))، نه�ية املحت�ج: )/ )16، املغني: )/ )8).
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و�لطري يف �لهو�ء، حمرتماً، �أي غري مهدر، فال �سمان يف �إتالف �أمو�ل �ملحاربني من 
�أعد�ء �مل�سلمني، لنعد�م فائدة �لت�سمني، لنتفاء �لولية عليهم)))).

�ل�رشط �لثاين: �أن يكون �ل�رشر حمققاً، �أي قد وقع فعاًل؛ لأن �ل�رشر �سبب �لتعوي�ض، 
ول يتقدم �مل�سبب على �سببه، ول �ملعلول على علته، ومن ثم ين�ساأ حق �لتعوي�ض من 
�لوقت �لذي ي�سبح فيه �ل�رشر حمقق �لوقوع ولي�ض من �لوقت �لذي يقع فيه �لفعل 
�ل�سار �أو �لفعل �مل�سبب لل�رشر، ومما يذكر يف �سدد ما تقدم: »�إذ� ذبح رجل �ساة لآخر 
ل ترجى حياتها مل ي�سمن قيمتها، �سو�ء �أكان �أجنبياً �أم ر�عياً لها ��ستح�ساناً، �إذ �إنه بعمله 
�أفاد مالكها ومل ي�رشه، لأنه مل يفوت عليه حلمها، على حني يفوت عليه لو �أنه تركها 
فتلفت بدون ذبح«)1))، ومن ذلك: »�إذ� مال �حلائط �إلى طريق �مل�سلمني فطولب �ساحبه 
بنق�سه، و�أ�سهد عليه فلم ينق�سه يف مدة يقدر على نق�سه حتى �سقط �سمن ما تلف به 
من نف�ض �أو مال«))))، فهذ� �لن�ض جعل �لتعوي�ض على �لتحقق من ميل �حلائط و�سقوطه 
وملا كان �مليل من �حلائط ينبني عليه حتماً �سقوطه يف �مل�ستقبل مل يقت�ض �لتعوي�ض عن 

�أمٍر م�ستقبل حمتمل �لوقوع.
 فالفقه �لإ�سالمي ياأبى �لتعوي�ض عن �ل�رشر �ملحتمل �أو �ل�رشر �مل�ستقبل؛ لأن �لقول 
�إلى  �أمر مل تعرف حقيقته بعد، ويوؤدي  �إلى عدم �لعد�لة؛ لأنه يتوقف على  به يوؤدي 

نتائج غري مقبولة)))).
�حلديث  ملا روى يف  برئه،  بعد  �إل  يقاد جرح  ل  �أنه:  على  �لفقهاء))))  ن�ض  ولهذ�   

))6( بدائع ال�صن�ئع: )/ 168.
)0)( جممع ال�صم�ن�ت: 08).

)1)( الهداية: )/ ))1.
)))( حق التعوي�س املدين: 8)1.

العلم يرى النتظ�ر  اأهل  الب�جي: )/ ))، ق�ل ابن املنذر: كل من نحفظ عنه من  )3)( املنتقى �صرح املوط�أ/ 
ب�جلرح حتى يرباأ. انظر: املغني: 8/ 6))، مواهب اجلليل: 6/ )3)
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�ل�رشيف �أنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم- »نهى �أن يقت�ض من جرح حتى يرب�أ �ساحبه«))))؛ 
ولأن �جلر�حات يعترب فيها ماآلها لحتمال �أن ت�رشي �إلى �لنف�ض فيظهر �أنه قتل فال يعلم 

�أنه جرح �إل بالربء في�ستقّر به)))).
 بخالف �لقانون �لذي �أجاز �لتعوي�ض عن �ل�رشر �حلال و�ملحتمل و�مل�ستقبل))))، فقد 
ل يقع �ل�رشر يف �حلال، ولكن يكون حمقق �لوقوع يف �مل�ستقبل، فاإذ� تعاقد �مل�سنع 
على ��ستري�د خامات ل ل�سنعها يف �حلال، بل ليدخرها للمقبل من �لأيام فيخل �ملورد 
بالتز�مه، فال�رشر هنا ل يلحق �مل�سنع يف �حلال، �إذ عنده خامات كافية، ولكن يلحق به 
�ل�رشر م�ستقباًل حينما ينفد ما عنده من �خلامات وي�سبح يف حاجة �إلى �جلديد �لذي 
تعاقد على ��ستري�ده، فيحق للم�سنع �أن يرجع فور�ً بالتعوي�ض على �ملورد))))، ومثل 
�ل�رشر �ملحتمل �أن ُيْحِدث �مل�ستاأجر بالعني �مل�ستاأجرة خلاًل يخ�سى معه �أن تنهدم �لعني، 
فاخللل �رشر حاّل، ولكن تهدم �لعني �رشر حمتمل فال يعو�ض عن �ل�رشر �ملحتمل �إل 

�إذ� حتقق. 
 �ل�رشط �لثالث: �أن يكون �ل�رشر مبا�رش�ً و�سخ�سياً: 

نتيجة طبيعية ومبا�رشة  �ل�رشر  �إلى كون  �ل�رشط ين�رشف  �ملبا�رشة يف هذ�   مفهوم 
لفعل �لتعدي �لو�قع من �مل�سوؤول مهما تعددت �لأ�رش�ر عن �لفعل �لو�حد، طاملا كانت 

الكتب  دار   ،88  /3 والدي�ت  احلدود  كت�ب  من   (( احلديث  اللفظ يف  بهذا  �صننه،  قطني يف  الدار  اأخرجه   )(((
العلمية، حتقيق عبد اهلل ه��صم املدين، دار املعرفة بريوت، طبعة ع�م 1386ه�، واأخرجه البيهقي يف �صننه 
الق�در عط�  والقطع، حتقيق حممد عبد  ب�لق�ص��س من اجلرح  ال�صتثن�ء  ب�ب م� ج�ء يف  الكربى 8/ )6، 
)1)1ه�، مكتبة الب�ز مبكة املكرمة، ق�ل الزيلعي –عبد اهلل بن يو�صف- »وقد روى هذا احلديث عن ابن جريج 
من غري وجه ف�إن �صح �صم�ع ابن جريج من عمرو بن �صعيب فهو حديث ح�صن يقوي الحتج�ج به ملن يدعي 

الن�صخ« انظر: ن�صب الراية، )/ ))3، حتقيق: حممد يو�صف النوري لع�م ))13، دار احلديث، ب�لق�هرة.
)))( تبيني احلق�ئق: 6/ 138، ح��صية ابن ع�بدين: 6/ 0)).

)6)( م�ص�در اللتزام/ ال�صدة: 0))بند )))، الو�صيط/ ال�صنهوري: 1/ 8)).
)))( م�ص�در احلق/ ال�صنهوري: 6/ 1)1وم� بعده�.



299
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

�لأ�رش�ر مرتتبة على ذلك �لفعل �لذي كان �سبباً فيها))))، فالقاعدة يف �لفقه �لإ�سالمي 
�أن �ل�رشر ي�سمل كل �أثر للفعل �ملتلف �أو �ل�سار، فاإذ� ترتب على �لفعل �ل�سار �أكرث من 
�رشر فاإن �ل�سخ�ض ي�ساأل عن كل �لأ�رش�ر �لتي �أدى �إليها فعله، ماد�م لفعله �أثر فيها، 
�أما �إذ� �نقطع �أثر فعله، و�أ�سيف �ل�رشر �إلى غريه فال �سمان عليه حينئذ فمن �لقو�عد 
�ملعروفة يف �لفقه �لإ�سالمي �أن �ملبا�رش �سامن و�إن مل يتعد و�ملت�سبب ل ي�سمن �إل �إذ� 

كان متعدياً)))).
�لفقه  �لقو�عد يف  للمبا�رش، جاء يف  �حلكم  �أ�سيف  و�ملت�سبب  �ملبا�رش  �جتمع  فاإذ�   
�لإ�سالمي)1)): »�إذ� ��ستند �إتالف �أمو�ل �لآدميني ونفو�سهم �إلى مبا�رشة و�سبب، تعلق 

�ل�سمان باملبا�رشة دون �ل�سبب، �إل �أن تكون �ملبا�رشة مبنية على �ل�سبب ونا�سئة عنه«.
 ولو مرَّ رجل يف طريق وهو يحمل حماًل فوقع �حلمل على �سيء فاأتلفه �سمن، ولو 
�أثر  �أي�ساً؛ لأنه  لها عطب �سمن  �لطريق، وح�سل  �لو�قع يف  د�بة بذلك �حلمل  عرثت 

فعله، حيث مل يتخلل بني وقوع �حلمل يف ذلك �ملو�سع وعطب �لد�بة لغريه)))).
�لفقه  يف  �ل�سمان  يوجب  �لأ���رش�ر  ت�سل�سل  �أن  لنا  يت�سح  �لفروع  هذه  خالل  من   
هذه  كانت  طاملا  عنه،  �لناجتة  �لأ���رش�ر  كل  عن  �لأول  �ل�سبب  �ساحب  على  �لإ�سالمي 
�لأ�رش�ر مت�سببة عنه، �أما �إذ� �نقطع �أثر فعله، و�أ�سيف �ل�رشر �إلى غريه فال �سمان عليه)))).
�للتز�م،  بتنفيذ  �لإخالل  على  يرتتب  �لذي  �لتعوي�ض  مدى  فاإن  �لقانون  يف  ا  �أمَّ  
ي�سمل �أ�رش�ر�ً عديدة، بع�سها قريب، و�لآخر بعيد، ول ميكن عقاًل �أن ي�ساأل �ملدين عن 

)8)( انظر: نظرية ال�صم�ن اأو اأحك�م امل�صوؤولية املدنية واجلن�ئية/ وهبة الزحيلي 8)دار الفكر –دم�صق )138ه� 
الأولى، ال�صم�ن يف الفقه الإ�صالمي/ اخلفيف: )) حق التعوي�س املدين: 00)، وم� بعده�.

)))( جممع ال�صم�ن�ت: )16، غمز عيون الب�ص�ئر: 3/ )1)، درر احلك�م: 1/ ))، واملجلة العدلية: امل�دة))-3).
)80( القواعد يف الفقه الإ�صالمي/ ابن رجب: )8).

)81( املب�صوط: 6)/ )18- 0)1.
))8( جممع ال�صم�ن�ت: 8)1 بت�صرف.
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تعوي�ض جميع �لأ�رش�ر مهما كانت بعيدة و�سعفت �سلتها باخلطاأ �لذي نُ�سب �إليه، بل 
ما يعرب  �أو  بالتز�مه،  �ملدين  �إخالل  ينتج مبا�رشة عن  �لذي  �ل�رشر  �لوقوف عند  يتعني 
للتاأخر يف  �أو  باللتز�م  �لوفاء  نتيجة طبيعية لعدم  �ملبا�رش وهو ما يكون  بال�رشر  عنه، 

الوفاء به)))).
بل  �لعقدية،  بامل�سوؤولية  خا�سة  قاعدة  �ملبا�رش  �ل�رشر  على  �لتعوي�ض  ق�رش  ولي�ض   
يعترب مبد�أ عاماً يف �مل�سوؤولية �ملدنية عقدية �أو تق�سريية، فال يلتزم �ملدين يف �أّي حالة، 

بتعوي�ض �ل�رشر غري �ملبا�رش، مهما كانت ج�سامة �خلطاأ �لذي ين�سب �إليه)))).
 وباملقارنة �خلاطفة بني �لفقهني - �لإ�سالمي و�لقانوين- جند �ختالفاً بّيناً، �إذ يقت�رش 
�لتعوي�ض يف �لفقه �لقانوين على �ل�رشر �ملبا�رش ول يتعد�ه �إلى غريه من �لأ�رش�ر �لتي 
يكون �سبباً فيها، بينما يختلف �لأمر يف �لفقه �لإ�سالمي، �إذ يرتتب �ل�سمان فيه على كافة 
�لفقه �لإ�سالمي ل  �أن  �لفعل �مل�سبب فيها، و�ل�رش يف ذلك  �لتي ترتتب على  �لأ�رش�ر 
يوؤ�س�ض �لتعوي�ض على جمرد وقوع �ل�رشر، فطاملا وجد �ل�رشر قام �حلق يف �لتعوي�ض 
و�لتزم به من �أوقع ذلك �ل�رشر �ملبا�رش �أو ت�سبب فيه تعدياً، فقد �لتزم �لفقه �لإ�سالمي 
منهجاً مو�سوعياً قو�مه �إيجاب �لتعوي�ض متى وقع �ل�رشر، بغ�ضِّ �لنظر عن وقوع خطاأ 
من �لفاعل �أم ل، �أما �لفقه �لقانوين فمن �ملعلوم �أنه ل يقيم �مل�سوؤولية على جمرد �ل�رشر 
�إل يف �أحو�ل ��ستثنائية يقيمها على �أ�سا�ض نظرية حتمل �لتبعة، و�إمنا يجعل �ل�رشر ركناً 

من �أركان �مل�سوؤولية �إلى جانب �خلطاأ �لذي ميثل �لركن �لأهم وعالقة �ل�سببية)))).
 2- اأنواع ال�ضرر: 

 تتنوع بح�سب �عتبار�ت خمتلفة: 

)83( الو�صيط/ ال�صنهوري: 1/ ))) بند ))).
))8( الوجيز: 0)3، م�ص�در اللتزام/ ال�صدة: 10) بند 1)).

))8( حق التعوي�س املدين: )1)-13).
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 �أوًل: باعتبار �ل�رشر �لقويل و�ل�رشر �لفعلي: 
 • فقد ين�ساأ �ل�رشر عن �لقول، كما يف رجوع �ل�ساهدين عن �سهادتهما بعد �لق�ساء، 
�أتلفاه على �مل�سهود عليه  وقب�ض �ملدعي �ملال، فال يف�سخ �حلكم، وي�سمنان ما 

ب�سبب �سهادتهما)))).
 • وقد ين�ساأ عن �لفعل وهو كثري، كتمزيق �لثياب، وقطع �لأ�سجار، وك�رش �لأدو�ت. 

ومنه ت�سمني �ل�سعاة �أو �ملخربني �ملف�سدين، �أو �ل�سعاة بغري حق)))).
 ثانياً: باعتبار �ل�رشر �لإيجابي و�ل�رشر �ل�سلبي:

 • قد ين�ساأ عن �لفعل �لإيجابي كما تقدم من �أمثلة، وقد ين�ساأ عن �لفعل �ل�سلبي وذكر 
�لفقهاء �سور�ً لذلك:

�ألقت  حتى  �لزوج  يحفظها  مل  فان  حفظها،  �إلى  فتحتاج  �أحياناً،  ت�رشع  �مر�أة   -(
نف�سها يف �لنار عند �ل�رشع فعليه �سمانها)))).

)- �سغرية حتتاج �حلفظ، �سلِّمت �إلى �لزوج، �إن مل يحفظها و�سيعها �سمن)))).
)- ر�أى د�بته تاأكل حنطة غريه، فلم مينعها، �ل�سحيح: �أنه ي�سمن)1)).

)- غ�سب د�بة، فتبعها ولدها، فاأكله �لذئب، ي�سمنه مع �أنه مل يبا�رش فيه فعاًل)))).
 ثالثاً: �ل�رشر �حلائق و�ل�رشر �لالحق: 

 �لأول: هو �ل�رشر �لنازل يف �حلال كما مثل.
و�ل�سجاج،  �جلر�حات  يف  هذ�  ويكرث  �مل�ستقبل  يف  �ملتوقع  �ل�رشر  هو  و�لآخ��ر:   
ولهذ� ن�ض �لفقهاء على �أنه: ل يقاد جرح �إل بعد برئه، ملا روي يف �حلديث �ل�رشيف 

)86( تبيني احلق�ئق: )/ )))، �صرح اخلر�صي: )/ )))، اأ�صنى املط�لب: )/ )38، ك�ص�ف القن�ع: 6/ ))).
))8( ح��صية ابن ع�بدين: )/ )13.

)88( جممع ال�صم�ن�ت: 8)).
))8( ج�مع الف�صولني/ ابن ق��صي �صم�وه: )/ 81، وح��صية الرملي عليه، طبعة بولق، الأولى.

)0)( ج�مع الف�صولني: )/ )8.
)1)( ح��صية ابن ع�بدين: )/ ))1.
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�أنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم- »نهى �أن يقت�ض من جرح حتى يرب�أ �ساحبه«))))؛ ولأن 
�جلر�حات يعترب فيها ماآلها لحتمال �أن ت�رشي �إلى �لنف�ض فيظهر �أنه قتل فال يعلم �أنه 

جرح �إل بالربء في�ستقّر به)))).
 ر�بعاً: �ل�رشر باإتالف �ملال، و�ل�رشر بتفويت �ملنفعة، �أو تفويت �لفر�سة: 

 �لأول: يتمثل فيما لو �أتلف عيناً مالية، كما لو هدم منزله �أو مّزق ثوبه ونحوه.
فاإنها   �لثاين: يف غ�سب �سيارة - مثاًل - فرتًة فّوت على �ساحبها منافعها خاللها 
ت�سمن عند �جلمهور خالفاً للحنفية؛ لأن �ملنافع �أمو�ل عند �جلمهور، خالفا للحنفية)))).
 و�لثالث: يتمّثل يف �إهمال موظف مثاًل و�جب وظيفته، ففّوت على من كان يطمع 
يف �لتقدم �إلى �لوظيفة، �أو �أد�ء طالب �لمتحان يف موعده �ملحدد، ونحو ذلك، ول 
ن�ض يف �لفقه على �لت�سمني يف هذه �لأحو�ل �سوى �لقو�عد �لفقهية �لعامة �لتي ت�ستبعد 
كقاعدة: )ل �رشر ول �رش�ر())))،  وقوعه،  بعد  �آثاره  �إز�لة  وت�ستوجب  �ل�رشر  �إيقاع 

وقاعدة: )�ل�رشر يز�ل(، فال بد �أن يجرب �ل�رشر �حلا�سل بالتعوي�ض. 
 خام�ساً: �ل�رشر �ملادي و�ل�رشر غري �ملادي )�ل�رشر �ملعنوي �أو �لأدبي(: 

�ل�رشر �ملادي: »Material damage«)))) هو �ل�رشر �لذي ُيلحق مف�سدة و�أذى يف 
ج�سم �لإن�سان �أو يف �أمو�له، باإتالفها كلها، �أو باإتالف بع�سها، �أو جزء منها، �أو باإز�لة 

بع�ض �أو�سافها. 
 فهو بذلك ينق�سم �إلى ق�سمني 

�عتد�ء  من  ج�سمه،  يف  �ل�سخ�ض  ي�سيب  �أذى  كل  يف  ويتمّثل  جنائي،  �رشر   -(  

)))( �صبق تخريجه يف هذا املبحث.
)3)( تبيني احلق�ئق: 6/ 138.

)))( املغني: )/ )3)، قواعد الأحك�م: 1/ ))1، املب�صوط: 11/ 8).
)))( الأ�صب�ه والنظ�ئر/ ابن جنيم: )8، الأ�صب�ه والنظ�ئر/ ال�صيوطي: 83.

)6)( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: )18.
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على �لنف�ض �أو على طرف من �أطر�فها، �أو جرح يرتتب عليه ت�سويه يف ج�سم 
�لإن�سان، �أو عجز عن �لعمل، �أو �سعف يف ك�سبه، و�ل�رشر �جلنائي يف �لفقه 
و�لأخرية  �لأرو���ض))))،  �أو  �لديات))))  �أو  �لق�سا�ض))))  ي�ستوجب  �لإ�سالمي 
له  �ساأن  �لقا�سي، وهذ� �جلز�ء ل  لتقدير  و�إما مرتوكة  �ل�سارع،  �إما مقدرة من 

بالتعوي�ض؛ لأنه مفرو�ض كعقوبة ز�جرة للجاين)11)).
ما ي�سيب  مالكه، فهو  تفويت مال على  �ملايل يف  �ل�رشر   )- �رشر مايل، ويتمّثل 
بع�سه  �أو  كله  �إتالفه  يف  متمثلة  مالية  خ�سارة  له  وي�سبب  �أمو�له  يف  �لإن�سان 
مالكه،  على  منافعه  من  منفعة  بتفويت  �أو  قيمته  به  ينق�ض  �ملال  يف  بتعيب  �أو 
فمناط �لتعوي�ض يف �ل�رشر �ملايل هو �إتالف �ملال وذلك باإخر�جه من �أن يكون 
منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة))1))، فال�رشر �ملايل هو ما ت�سبب بخ�سارة مادية 
للم�رشور؛ لأن �لأ�سل �أن يتم �لتعاقد على �سيء ذي قيمة مالية، وهذ� يتفق مع 
قو�عد �ل�سمان يف �لفقه �لإ�سالمي))1))، فيلزم �لتعوي�ض �جلابر لل�رشر باإحالل 
مبقابلة  يتحقق  ول  قيمته،  �أو  مثله  بدفع  وذلك  �أتلف،  �لذي  �ملال  حمل  مال 
غريه،  وزجر  �جلاين  تاأديب  فيها  �لغر�ض  فاإن  �لدماء،  بخالف  مبثله،  �لإتالف 
لقمع �جلرمية ول �سبيل لذلك �إل بالق�سا�ض ومقابلة �جلرمية بعقوبة تنا�سبها وبهذ� 
تظهر �حلكمة من ت�رشيع �ل�سمان يف �لأمو�ل و�لق�سا�ض يف �لدماء، فما �سوى 

�هلل بني �لأمرين يف طبع ول عقل ول �رشع))1)).

)))( هو اأن يفعل ب�لف�عل مثل م� فعل، التعريف�ت/ اجلرج�ين: ))).
)8)( الدية: امل�ل الذي هو بدل النف�س، التعريف�ت اجلرج�ين: ))1.

)))( الأر�س: هو ا�صم الواجب على م� دون النف�س، التعريف�ت/ اجلرج�ين: 31.
)100( تف�صيل ذلك يف اأحك�م امل�صوؤولية اجلن�ئية.

)101( انظر: بدائع ال�صن�ئع: )/ )16.
))10( بدائع ال�صن�ئع: )/ 168.

)103( انظر: اإعالم املوقعني: )/ ))1 بت�صرف.
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 �ل�رشر غري �ملادي: وير�د به �ل�رشر �لذي ل يرتتب عليه �إتالف مال �أو نف�ض �أو ع�سو 
وينق�سم �إلى نوعي:ن �رشر �أدبي، و�رشر معنوي.

 )- �ل�رشر �لأدبي: هو �إحلاق مف�سدة يف �سخ�ض �لآخرين، ل يف �أمو�لهم، و�إمنا فيما 
مي�ض كر�متهم، �أو يوؤذي �سعورهم، �أو يخد�ض �رشفهم �أو يتهمهم يف دينهم �أو 

ي�سئ �إلى �سمعتهم كما يف �لقذف و�ل�سب.
 )- �رشر معنوي: يتمثل يف تفويت م�سلحة غري مالية ملتزم بها، مما يت�سبب باأذى 
للمري�ض ل جتوز  �أذ�ع �لطبيب �ملعالج �رش�ً  معنوي ونف�سي للم�رشور، كما لو 
�ملتعاقد يرى  فاأ�سيب �ملري�ض ب�رشر نف�سي جر�ء ذلك يف �سمعته، لأن  �إذ�عته 
م�سلحة �أدبية ومعنوية يف تنفيذ �لعقد، فاإذ� �أخل �ملدين بالتز�مه حلق �لد�ئن من 
�ملوعد �ملحدد وترتب  �لو�سول يف  �لقطار عن  تاأخر  لو  �أدبي، كما  ذلك �رشر 

عليه �أن �لر�كب مل ي�ستطع ت�سييع جنازة قريبه، ونحو ذلك))1)).
 3- عبء اإثب�ت ال�ضرر: 

 و�إثبات �ل�رشر يقع على �لد�ئن، فعليه �أن يثبت قيام �لدليل على �ل�رشر �لذي حلقه 
�لظاهر،  �لبينة تقع على عاتق مدعي خالف  تنفيذ �ملدين للتز�مه))1))؛ لأن  من عدم 
يكلف  ول  �لعار�سة،  �لأمور  و�إثبات  �خلفي  �مل�ستور  لإظهار  حقه  يف  �لبينة  و�رشعت 
�ملدعى عليه بالبينة؛ لأن قوله موؤيد بالأ�سل �أو �لعرف �أو ظاهر �حلال))1))، ويتو�فق هذ� 

مع ما قررته �ل�رشيعة من �أن �لبينة على �ملدعي و�ليمني على من �أنكر))1)).
 

))10( م�ص�در احلق: 6/ 3)1، الوجيز: 8)3الو�صيط: ))) بند 8)).
))10( الو�صيط: ))) بند )))، الوجيز: ))3.

)106( انظر: منح اجلليل: )/ ))1، و�ص�ئل الإثب�ت/ الزحيلي: 3)6.
))10( فتح القدير: 8/ 6)1، مواهب اجلليل: )/ )3، اأ�صنى املط�لب: )/ )38، اإعالم املوقعني: 1/ 1) �صرح 

منتهى الإرادات: 3/ ))) وم� بعده�.
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 الركن الثالث: ت�افر عالقة ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر: 

 يق�سد بذلك �إيجاد عالقة بني حدوث �خلطاأ و�ل�رشر، و�ختار بع�ض �ملعا�رشين))1)) 
ت�سمية ذلك بالإف�ساء كم�سطلح فقهي ُيعرب عنه يف مقابل لغة �حلقوق �لر�بطة �ل�سببية.

اًل ملا عرب عنه؛ فلي�ض �لإف�ساء يف ��سطالح   ويوؤخذ على هذ� �مللحظ: �أنه لي�ض ُمو�سِ
�لفقهاء بهذ� �ملعنى، �إذ يطلق �لفقهاء �لإف�ساء، ويريدون به معاين: �لأول: �ملالم�سة))1))، 
و�لثاين: �جلماع)1)))، و�لثالث: خلط �ل�سبيلني)))))، وما عربِّ عنه �أقرب للمعنى �للغوي 
َل  ْيِء: َو�سَ ى �إلَى �ل�سَّ من �لفقهي، حيث �إن �لإف�ساء يف �للغة قد يخدم ما عرّب به �إَذ� �أَْف�سَ

: �أَْعَلَمُه))))). ِّ ى �إلَْيِه ِبال�رشِّ ْف�سَ �إلَْيِه، َو�أَ
 1- اأنواع الرابطة ال�ضببية: 

 و�لر�بطة �ل�سببية يف �ل�سطالح �لفقهي ت�سمل كاًل من �ل�سبب وما يقارب �ل�سبب 
يف �ملعنى، فال�سبب ��سم م�سرتك يف ��سطالح �لفقهاء، و�أ�سل ��ستقاقه من �لطريق ومن 
�حلبل �لذي به ينزح �ملاء من �لبئر، وحده ما يح�سل �ل�سيء عنده ل به، فاإن �لو�سول 
بال�سري ل بالطريق ولكن ل بد من �لطريق، ونزح �ملاء بال�ستقاء ل باحلبل ولكن ل بد من 

�حلبل، فا�ستعار �لفقهاء لفظ �ل�سبب من هذ� �ملو�سع و�أطلقوه على �أربعة �أوجه: 
 �لوجه �لأول: يف مقابلة �ملبا�رشة: فيقال: �إن حافر �لبئر مع �ملردي فيه �ساحب �سبب، 

و�ملردي �ساحب علة فاإن �لهالك ح�سل بالرتدية لكن عند وجود �ل�سبب.
الفقه�ء  ا�صطالح  والإف�ص�ء يف   « ق�ل:  بعده� حيث  وم�  ال�صم�ن/ حممد فوزي في�س اهلل: 6)  )108( نظرية 

الإ�صالميني: هو اأن يكون الفعل مو�صاًل اإلى نتيجة ل تتخلف عنه، اإذا انتفت املوانع«.
))10( ق�ل ال�ص�فعي- رحمه اهلل -: املالم�صة اأن يف�صي الرجل ب�صيء من ج�صده اإلى ج�صد املراأة، اأو تف�صي اإليه 

ب�صيء منه� بال ح�ئل، الأم 8/ 6) من خمت�صر املزين، ب�ب ال�صتط�بة.
)110( ومن ذلك قوله تع�لى: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤچ ف�ملراد ب�لإف�ص�ء اجلم�ع عند 

بع�س الفقه�ء، املغني: )/ 1)1.
اأ�صنى  اأن يج�مع الرجل امراأته ال�صغرية التي ل حتتمل اجلم�ع، في�صري م�صلك�ه� م�صلكً� واحدًا.  )111( مثل 

املط�لب: )/ )6.
))11( امل�صب�ح املنري: 6)).



306
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

للعلة،  �سبب  �إنه  حيث  من  للقتل  �سبب  �لرمي  يف  كما  �لعلة:  علة  �لثاين:  �لوجه   
فاملوت مل يح�سل مبجرد �لرمي بل بالو��سطة فاأ�سبه ما ل يح�سل �حلكم �إل به.

 �لوجه �لثالث: ذ�ت �لعلة بدون �رشطها: كقولهم: �لكفارة جتب باليمني دون �حلنث، 
باحلول  جتب  �لزكاة  وكقولهم:  يوجد.  مل  �أم  �حلنث  وجد  �سو�ء  �ل�سبب  هو  فاليمني 
�أم  �لزكاة  �لذي هو �رشط وجوب  �سو�ء وجد �حلول  �ل�سبب  �لن�ساب هو  فاإن ملك 
مل يوجد. ويريدون بهذ� �ل�سبب ما حت�سن �إ�سافة �حلكم �إليه ويقابلونه باملحل و�ل�رشط 

فيقولون: ملك �لن�ساب �سبب و�حلول �رشط.
 �لوجه �لر�بع: �ملوجب: و�ل�سبب بهذ� �لإطالق يكون مبعنى �لعلة �ل�رشعية. و�لعلل �ل�رشعية 
�لعلة  �لزرك�سي:  قال  �لوجه))))).  هذ�  من  �لأ�سباب  ف�سابهت  �ملظهرة  �لعالمات  معنى  فيها 

�ل�رشعية هي �ملجموع �ملركب من �ملقت�سى و�ل�رشط و�نتفاء �ملانع ووجود �لأهل و�ملحل))))).
 و�لفرق بني �ل�سبب وبني �لعلة، هو: �أن �ل�سبب يو�سل �إلى �حلكم �أو �لأثر، بح�سب 
جري �لعادة ول يوؤثر بنف�سه فيه، �أما �لعلة فاإنها توؤثر يف �حلكم باعتبار �ل�سارع �إياها فيه. 
�أو �حلكم، و�لعلة تبا�رش  فال�سبب غري موؤثر، و�لعلة موؤثرة، و�ل�سبب ل يبا�رش �لنتيجة 
�لنتيجة �أو �حلكم. و�ل�سبب مو�سل بالو��سطة، و�لعلة مبا�رشة بنف�سها)))))، ويت�سح ما 

تقدم من خالل �لأمثلة �لآتية: 
�سبب يف  �أي�ساً  وهو  �ل�سلك،  �إتالف  مبا�رشة يف  علة  �لكهربائي،  �ل�سلك  قطع   -(

�سقوط �مل�سباح �لكهربائي. 

البحر   ،6(-61  /1 الفروق  الأول،  القطب  من  الرابع  الفن  يف   ،((  /1 الغزايل:  امل�صت�صفى/  انظر:   )113(
املحيط: )/ 8)1، ك�صف الأ�صرار: )/ 6)1-0)1، املنثور: )/ 0)1 وم� بعده�.

))11( البحر املحيط: )/ )-8
))11( ق�ل اإلكي�: املتكلمون ل يفرقون بني العلة وال�صبب، والفقه�ء يقولون: العلة هي التي يعقبه� احلكم، وال�صبب 
ما تراخى عنه احلكم ووقف على �صرط اأو �صيء بعده. للتف�صيل انظر: البحر املحيط: 8/ 8)1 وم� بعده�، 

ك�صف الأ�صرار: )/ 0)1-1)1، فواحت الرحموت: )/ 60).
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)- وحفر �حلفرة يف �لطريق، �سبب يف �رتطام �ل�سيار�ت، وتردي �مل�ساة، ولكن قوة 
�ل�سيارة، وثقل �ملا�سي، هو �لعلة �لتي يوجد عندها �ل�رشر، وهو حتطم �ل�سيارة 

و�نك�سار رجل �ملا�سي. 
�ملتاع،  �ل�سارق  �أخذ  �إلى �رشقة ماله، ولكن  �لأجنبي �سبب مو�سل  )- نقب جد�ر 
و�إحر�ز �ملجوهر�ت، هو �لعلة �ملبا�رشة يف �سياع مال �ساحب �جلد�ر؛ ولهذ� 
لو نقب �جلد�ر �سخ�ض، و�رشق �ملاَل �سخ�ض �آخر، كان �ل�سمان على �ل�سارق 

ل �لناقب، لأن �لناقب ميثل �ل�سبب، و�ل�سارق تتمثل فيه �ملبا�رشة و�لعلة))))).
 2- تعدد االأ�ضب�ب:

 �إذ� �عتدى جمع من �لأ�سخا�ض، و�أحدثو� �رشر�ً، فاإما �أن يكون �عتد�وؤهم من نوع 
و�حد، باأن يكونو� جميعاً مت�سببني �أو مبا�رشين، و�إما �أن يكون �عتد�وؤهم خمتلفاً، باأن 

يكون بع�سهم مبا�رش�ً، و�لآخر مت�سبباً، فهذ�ن حالن: 
 احلال الأولى: اأن يكونوا جميعاً مبا�رشين، اأو يكونوا مت�سببني، فاإما اأن يتحد عملهم 

يف �لنوع �أو يختلف: 
�أو مت�سببني و�حتد عملهم  �إذ� كانو� جميعاً مبا�رشين  •   ففي �ل�سورة �لأولى، �أي   
على  �لنار  �إطالق  جماعة  تعمد  لو  كما  بال�سوية،  عليهم  �ل�سمان  كان  نوعاً، 
هذا  جميعاً)))))  منهم  و�قت�ض  منهم،  و�حد  �إ�سابة  تعلم  ومل  و�حد،  �سخ�ض 
حممل قول �سيدنا عمر - ر�سي �هلل تعالى عنه -: » لو متالأ عليه �أهل �سنعاء 

لقتلتهم به جميعاً«))))).

)116( انظر: ج�مع الف�صولني: )/ )8، وجممع ال�صم�ن�ت: 3)1.
))11( املب�صوط: 6)/ 6)1-))1، مواهب اجلليل: 6/ 316-)31، حتفة املحت�ج: 8/ )0)، ك�ص�ف القن�ع: )/ )1).
)118( اأخرجه الإم�م م�لك يف املوط�أ برقم 61)1، ب�ب م� ج�ء يف الغيلة وال�صحر، )/ 1)8، حتقيق حممد فوؤاد عبد 

الب�قي، دار اإحي�ء الرتاث، واأخرجه الدارقطني برقم 360 �صمن كت�ب احلدود والدي�ت وغريه، 3/ )0).



308
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

 •   ويف �ل�سورة �لأخرى، �أي �إذ� كانو� جميعاً مت�سببني �أو مبا�رشين و�حتد عملهم 
نوعاً، لكن �ختلف عملهم قوة و�سعفاً؛ كما لو حفر �سخ�ض حفرة يف �لطريق 
�أ�سفلها،  �لآخر  وعمق  �لأول حفرة،  �أو حفر  ر�أ�سها،  وو�سع  �آخر  وجاء  �لعام، 
فرتدى يف �حلفرة حيو�ن �أو �إن�سان: فالقيا�ض عند �حلنفية))))) هو العتداد بال�سبب 
�لقوي، لأنه كالعلة عند �جتماعها مع �ل�سبب وهذ� ر�أي �لإمام حممد منهم، 

في�سمن �لأول؛ وي�سمى بنظرية �ل�سبب �لفعال يف لغة �لقانون �ليوم)1))).
 و�ل�ستح�سان عندهم، هو �لعتد�د بالأ�سباب �لتي �أدت �إلى �ل�رشر جميعاً، قّلت �أو 
كرثت، وتوزيع �ل�سمان عليها بح�سب �لقوة و�ل�سعف، فيجب �ل�سمان �أثالثاً)))))، وهو 
ر�أي �أبي حنيفة و�أبي يو�سف و�آخرين من �حلنابلة؛ و�إن مل مييزو� بني �لقوة و�ل�سعف، 
و�عتربو� �ل�سرت�ك، ورمبا رجح بع�سهم �ل�سبب �لأول، كحافر �حلفرة ونا�سب �ل�سكني 

فيها)))))، وي�سمى بنظرية تعادل �لأ�سباب يف لغة �لقانون))))).
�حلديثة  �لنظريات  به  �أتت  فيما  �لإ�سالمي  �لفقه  �أ�سبقية  �لعر�ض  هذ�  يف  ويالحظ   

�مل�ستوردة من �لغرب قبل قرون �سحيقة))))).
�حلال �لثانية: �أن يكون �ملعتدون خمتلفني: بع�سهم مبا�رش، وبع�سهم مت�سبب: 

 فالأ�سل يف هذه �حلال تقدمي �ملبا�رش على �ملت�سبب يف �لت�سمني)))))، وهذا للقاعدة 
�أ�سيف  و�ملت�سبب،  �ملبا�رش  �جتمع  )�إذ�  �أنه  وهي  �لفقهاء،  جميع  عند  �ملعروفة  �لعامة 

�حلكم �إلى �ملبا�رش(، تقدمياً للعلة على �ل�سبب))))).
))11( تكملة البحر الرائق/ الطوري: 8/ ))3.

)0)1( الوجيز: )6) الو�صيط: 1/ بند )60 وت�صمى اأي�صً� بنظرية ال�صبب املنتج خ�صو�صً� يف الفقه الأمل�ين.
)1)1( جممع ال�صم�ن�ت: 180.

)))1( ك�ص�ف القن�ع: 6/ ).
)3)1( الوجيز: )6).

)))1( نظرية ال�صم�ن: )).
)))1( جممع ال�صم�ن�ت: 03)، الأ�صب�ه والنظ�ئر لبن جنيم: 163 الق�عدة )1.

)6)1( انظر: الأ�صب�ه والنظ�ئر/ ال�صيوطي: )16 الق�عدة 0) والقواعد لبن رجب: )8) الق�عدة))1، املغني: 8/ )6)-)6).
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 ومن �أمثلة هذه �لقاعدة: 
)- لو حفر �سخ�ض حفرة يف �لطريق، فاألقى �آخر نف�سه �أو غريه فيها عامد�ً، ل ي�سمن 

�حلافر، بل �مللقى وحده؛ لأنه �ملبا�رش))))).
لأنه  �ل��د�ل،  ي�سمن  ل  �ملدلول،  ف�رشقه  ثالث،  مال  على  �آخر  �سخ�ض  دل  لو   -(

مت�سبب، وي�سمن �ملدلول؛ لأنه مبا�رش))))).
 لكن ي�ستثنى من قاعدة تقدمي �ملبا�رشة على �لت�سّبب، �سور يقدم فيها �ل�سبب على 

�ملبا�رشة وهي �لعلة، منها: 
 �ل�سورة �لأولى: �إذ� تعذرت �لإ�سافة �إلى �لعلة بالكلية، في�ساف �حلكم �إلى �ل�سبب 

وحده))))).
 �ل�سورة �لأخرى: �إذ� كان �ل�سبب يف معنى �لعلة، ولي�ض �سبباً حم�ساً)1))) وذلك: 

)- باأن يعمل بانفر�ده � كما يعرب �حلنفية))))) و�ل�سافعية))))).
)- �أو باأن تكون �ملبا�رشة مبنية على �ل�سبب، بحيث لو تخلف �ل�سبب ز�لت �لعلة 
� في�ساف �حلكم يف هذه �ل�سورة مبعنييها  �ملالكية))))) و�حلنابلة)))))  � كما يعرب 

�إلى �ل�سبب و�لعلة معاً.
 فمثال �ل�سورة �لأولى: ما �إذ� دفع رجل �إلى �سبي �سكيناً ليحمله له، ف�سقط من يده، 

)))1( جممع ال�صم�ن�ت: 180، القواعد لبن رجب: )8).
)8)1( جممع ال�صم�ن�ت: 03).

)))1( �صرح التلويح على التو�صيح: )/ ))).
)130( ك�صف الأ�صرار/ البخ�ري: )/ ))1، �صرح التلويح على التو�صيح: )/ ))).

)131( تبيني احلق�ئق: 6/ 0)1، تكملة البحر الرائق: 8/ )0).
))13( حتفة املحت�ج: 8/ )0)، نه�ية املحت�ج: )/ ))).

)133( �صرح اخلر�صي: 8/ 10 حيث ج�ء فيه » كم� اإن املت�صبب يقتل مع املب��صر كمن حفر بئرًا ليقع فيه� �صخ�س 
معني فوقف على �صفريه� فرداه غري احل�فر«.

))13( القواعد لبن رجب: )8)، الق�عدة ))1.
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فجرحه، �سمن �لد�فع لأن �ل�سبب هنا يف معنى �لعلة))))). 
 وكذلك لو �سهد� مبال عند �لقا�سي، فحكم به، وقب�سه �ملدعي، ثم رجعا، ي�سمنان: لأن 
يف �إيجاب �ل�سمان على �لقا�سي �رشف �لنا�ض عن تقلد �لق�ساء فكان متعذر�ً؛ كما يتعذر 

�ل�ستيفاء من �ملدعي، لأن �حلكم م�سى ونفذ، فاعترب �لت�سبيب، و�سمن �ملت�سبب))))).
و�أتلفت  �لد�بة، ر�كب و�سائق،  قيادة  �جتمع على  �إذ�  ما  �لأخرى:  �ل�سورة   ومثال 
�لد�بة  على  يكن  مل  و�إن  متلف،  �ل�سوق  لأن  ت�سمينهما؛  �حلنفية  عند  فالر�جح  �سيئاً، 

راكب))))).
 وكذلك من �أمثلتها بينة �لزور، �إذ� كان �لقا�سي على �تفاق مع �ل�ساهدين بها))))).

 ومن �أمثلتها �أي�ساً: ما لو نقب �سخ�ض جد�ر�ً، و�أخرج �آخر �ملال من �حلرز وكانا على 
�تفاق يف ذلك بينهما: 

 )( فبع�ض �ملالكية، يرون قطع �أيديهما))))).
 )(  ومذهب �ملدونة: قطع يد �ل�سارق فقط)1)))، وهو قول �ل�سافعية))))) و�حلنابلة))))).

 3- ت�ضل�ضل االأ�ضرار:
 وهو �أن يرتتب على �لتعدي �أ�رش�ر مت�سل�سلة عنه متعددة و�حلكم فيها: �أنه ي�سمن 
�ملتعدي جميع �لأ�رش�ر �ملرتتبة، ما بقي �أثر تعديه فيها، فاإن �نقطع بتعدٍّ �آخر مل ي�سمن.

 فمن �سور ذلك عند �حلنفية: 

))13( ك�صف الأ�صرار: )/ 181، �صرح التلويح على التو�صيح: )/ ))).
)136( املب�صوط: 16/ 180، جممع ال�صم�ن�ت: ))3.

))13( تبيني احلق�ئق: 6/ 0)1.
)138( منح اجلليل: )/ )8.

))13( ومنهم ابن احل�جب وابن �ص��س، ح��صية الد�صوقي: )/ ))3.
)0)1( مواهب اجلليل: 6/ )31، املدونة: )/ )3).

)1)1( الأم: 8/ 0)3، مغني املحت�ج): / )8)، حتفة املحت�ج: )/ ))1.
)))1( املغني: )/ ))1.
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رجل  على  �لثاين  �حلائط  ف�سقط  �آخر،  �إن�سان  حائط  على  �إن�سان  حائط  �سقط   -(  
فقتله، كان �سمان �حلائط �لثاين و�لقتيل، على �ساحب �حلائط �لأول)))))؛ لأن 

ت�سبب حائطه مل ينقطع.
 فاإن عرث �إن�سان باأنقا�ض �حلائط �لثاين، فانك�رش، مل ي�سمن �لأول؛ لأن �لتفريغ لي�ض 
عليه؛ ول ي�سمن �ساحب �حلائط �لثاين، �إل �إذ� علم ب�سقوط حائطه، ومل ينقل تر�به يف 

مدة ت�سع �لنقل))))).
 )- لو �أُ�ْسِهَد على حائطه بامليل، فلم ينق�سه �ساحبه حتى �سقط، فقتل �إن�ساناً، وعرث 
�لأول  �لقتيل  �سمان  كان  بالقتيل،  �آخ��ر  وعطب  فعطب،  �سخ�ض  بالأنقا�ض 
ا  �أمَّ منه؛  مطلوبان  و�أنقا�سه  �حلائط  لأن  �حلائط؛  �ساحب  على  �لثاين  وعطب 
لي�ض م�سوؤوًل منه، بل هو  نقله  بالقتيل �لأول فلي�ض عليه؛ لأن  �لتلف �حلا�سل 

لأولياء القتيل))))).
بقي  �إذ�  �لأول،  �ل�سبب  �ساحب  على  �ل�سمان  يوجب  �ل�سببية،  فت�سل�سل   
فاإنه ل  �إلى غريه،  �نقطع و�أ�سيف �ل�رشر  �إذ�  �أما  �ل�سبب �لأخري،  ت�سببه يف  معنى 

ي�سمن))))).
و�لنظريات  �لأفهام  من  كثري�ً  �سبق  �لذي  �لإ�سالمي  �لفقه  ورقي  عر�قة  تربز  وهنا   
�لغربية �لتي و�سلت �إلى هذه �لنتيجة بعد م�سو�ر طويل، وقد �سبقها �لفقه �لإ�سالمي 

بفروعه وروعتها ودقة �لت�سوير �لنابع من تر�ث نبوي كرمي))))).

)3)1( جممع ال�صم�ن�ت: )18، تكملة البحر الرائق: 8/ )0).
)))1( تبيني احلق�ئق: 6/ 8)1، ح��صية ابن ع�بدين: 6/ )60.

)))1( تكملة البحر الرائق/ الطوري: 8/ )0)، جممع ال�صم�ن�ت: )18.
)6)1( انظر: امل�صوؤولية املدنية واجلن�ئية يف ال�صريعة الإ�صالمية/ حممود �صلتوت: 6) مطبعة الأزهر الق�هرة، 

نظرية ال�صم�ن: 103.
)))1( انظر للمق�رنة: الوجيز: 0))، الو�صيط: 1/ بند )60.
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 4- عبء اإثب�ت ال�ضببية:
�ل�سبب  �أن يكون �خلطاأ هو  �أي�ساً  �أن يكون هناك خطاأ و�رشر، بل يجب   ل يكفي 
يف �ل�رشر، �أي �أن تكون هناك عالقة �سببية ما بني �خلطاأ و�ل�رشر، و�ملفرو�ض �أن عالقة 
�ل�سببية ما بني �خلطاأ و�ل�رشر قائمة، فهي مفرت�سة فال يكلف �لد�ئن �إثباتها، بل �إن �ملدين 
يقع  �لإثبات  فعبء  موجودة  �أنها غري  �دعى  �إذ�  �لعالقة،  هذه  بنفي  يكلف  �لذي  هو 
عليه، ل على �لد�ئن، و�ملدين ل ي�ستطيع نفي عالقة �ل�سببية �إل باإثبات �ل�سبب �لأجنبي، 
وذلك باأن يثبت �أن �ل�رشر يرجع �إلى قوة قاهرة �أو حادث فجائي، �أو يرجع �إلى خطاأ 

�لد�ئن �أو يرجع �إلى خطاأ �لغري))))).
 مثل �أن يقود عامل �لنقل �ملركبة �لتي ينقل فيها ب�سائع �لد�ئن ب�رشعة �أكرب مما يجب، 
�لب�سائع كانت قابلة للك�رش ومل ي�سفها �ساحبها بحيث ل تتك�رش حتى لو كان  ولكن 
عامل �لنقل ي�سري ب�رشعة معتدلة فتتك�رش �لب�سائع، فيكون �ل�رشر �لذي �أ�ساب �لد�ئن 
فيتخل�ض عامل  نف�سه،  �لد�ئن  �ملدين، بل من خطاأ  نا�سئ من خطاأ  يف هذه �حلالة غري 
�لنقل من �مل�سوؤولية باإثبات �أن �ساحب �لب�ساعة قد �أهمل فلم ي�سف �لب�ساعة بحيث 

ياأمن عليها من �لك�رش لو كانت �ل�رشعة معتادة))))).
 و�لأ�سل يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية هو �أن �ملعتدى عليه، وهو �لذي وقع عليه �ل�رشر، 
هو �ملكلف باإثبات �ل�رشر و�إثبات تعدي من �أنزل به �ل�رشر، و�أن تعديه كان هو �ل�سبب 
يف �ل�رشر. وذلك تطبيقاً للقاعدة �لفقهية �لعامة، و�لتي تلقتها �لأمة بالقبول، وهي �أن 
)�لبّينة على �ملدعي، و�ليمني على من �أنكر()1))) فاملدعي يقيم �لدعوى على �ملدعى عليه 
بعد �أن �أثبت حلوق �ل�رشر به، وعالقة �ل�سببية �لر�بطة بني تعديه وخطاأ �ملتعدي، فعبء 

)8)1( الو�صيط: 1/ )3)، الوجيز: ))3 وم� بعده�.
)))1( م�ص�در احلق: 6/ 8)1.

)0)1( فتح القدير: 8/ 6)1، مواهب اجلليل: )/ )3، اأ�صنى املط�لب: )/ )38، اإعالم املوقعني: 1/ 1) �صرح 
منتهى الإرادات: 3/ ))) وم� بعده�.
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�إل  �مل�سوؤولية  �لتخل�ض من  له  قائم على �ملدعى عليه ولي�ض  قيامها  �مل�سوؤولية بعد  نفي 
بال�سبب �لأجنبي و�لقوة �لقاهرة، حيث تنتفي �لعالقة �ل�سببية، وي�سبح �خلطاأ و�لتعدي 
�لذي ح�سل غري مو�سل للنتيجة �ل�سارة باملدعي؛ لأن قاعدة �لبينة على �ملدعي و�ليمني 
�أ�سا�ساً على معرفة �ملدعي ِمن �ملدعى عليه)))))، و�أن ترجيح  على �ملدعى عليه تعتمد 
جانبه ب�سبب من �لأ�سباب �لتي تدل على �سدقه وقوة جانبه، فال�سعيف يحتاج لبينة 
وتعديه  خطئه  لوجود  �سعيف  عليه(  )�ملدعى  �ملدين  موقف  وهنا  موقفه)))))،  تقوي 
�مل�سوؤولية  ينفي  و�أن  بد  ل  �مل�سوؤولية  من  �ساحته  ترب�أ  فلكي  باملدعي،  لل�رشر  �ملو�سل 

باإثبات قيام �ل�سبب �لأجنبي. 
 

)1)1( انظر الفروق/ القرايف: )/ )).
)))1( و�ص�ئل الإثب�ت: )68.
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 املبحث الرابع: دفع امل�س�ؤولية

�أنها متى �كتملت قامت �مل�سوؤولية جتاه �لطرف �لآخر،  �أركان �مل�سوؤولية   تقدم يف 
وتقدم �أن �لركن �لثالث من �أركان �مل�سوؤولية هو تو�فر عالقة �ل�سببية بني �خلطاأ و�ل�رشر، 
ويق�سد بذلك �إيجاد عالقة بني حدوث �خلطاأ و�ل�رشر، و�ملفرو�ض �أن عالقة �ل�سببية ما 
بني �خلطاأ و�ل�رشر قائمة، فهي مفرت�سة فال يكلف �لد�ئن �إثباتها، بل �إن �ملدين هو �لذي 
يكلف بنفي هذه �لعالقة �إذ� �دعى �أنها غري موجودة، فعبء �لإثبات يقع عليه، ل على 
�لد�ئن، و�ملدين ل ي�ستطيع نفي عالقة �ل�سببية �إل باإثبات �ل�سبب �لأجنبي، وذلك باأن 
�أو  �إلى خطاأ �لد�ئن  �أو يرجع  �أو حادث فجائي،  �إلى قوة قاهرة  يثبت �أن �ل�رشر يرجع 

يرجع �إلى خطاأ �لغري))))).

 حاالت نفي ال�سببية

�أثبت �ملدعي �مل�رشور �ل�رشر، ووجدت �لعالقة �ل�سببية بني خطاأ �ملدعى عليه  �إذ�   
�ملعتدي �لذي �أنزل �ل�رشر، وبني �ل�رشر �حلا�سل، وجب �ل�سمان على �ملعتدي، ومل 
يكن له دفع �لعتد�ء و�ل�سمان عنه، �إل بال�سبب �لأجنبي، �لذي يتمثل باأحد هذه �لأمور 

�لثالثة: 
 

 الأول: القوة القاهرة، »secnatsmucric yroslupmoC«)114) واحلادث الفجائي.
 وهما على �ل�سحيح �سيء و�حد، و�إذ� كان �لتعبري�ن خمتلفني فاإن �أحدهما يكمل 
�لآخر، فالقوة �لقاهرة تربز خ�سي�سة ��ستحالة �لدفع، و�حلادث �لفجائي يربز خ�سي�سة 

)3)1( الو�صيط: 1/ )3)، الوجيز: ))3 وم� بعده�.
)))1( الق�مو�س الق�نوين/ اإبراهيم الوهب: )).
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عدم �إمكان �لتوقع، و��سرتط �لقانونيون لذلك �رشوطاً: 
 )- �أن يكون �حلادث غري ممكن �لتوقع، فاإذ� �أمكن توقع �حلادث حتى لو ��ستحال 
دفعه مل يكن قوة قاهرة �أو حادثاً فجائياً. ويجب �أن يكون �حلادث غري م�ستطاع 
يقظة،  �لنا�ض  �أ�سد  من جانب  �أي�ساً  بل  فح�سب،  �ملدعي  �لتوقع ل من جانب 

فاملعيار هنا مو�سوعي ل ذ�تي، وعدم �إمكان �لتوقع يكون وقت �إبر�م �لعقد.
 )- يجب �أن يكون �حلادث �أي�ساً م�ستحيل �لدفع، فاإذ� �أمكن دفع �حلادث حتى لو 

��ستحال توقعه مل يكن قوة قاهرة �أو حادثاً فجائياً. 
تكون  و�أن  م�ستحياًل،  �للتز�م  تنفيذ  يجعل  �أن  �ساأنه  من  �حل��ادث  يكون  �أن   -(  

�ل�ستحالة مطلقة فال تكون ��ستحالة بالن�سبة �إلى �ملدين وحده))))).
 فهنا تنتفي عالقة �ل�سببية فال تتحقق �مل�سوؤولية، لأنه �أثبت �أن �ل�رشر مل يكن ب�سببه 
هو، بل ب�سبب �أمر عار�ض خارج عن تدخل �لإن�سان، ل ِقَبل له هو به، كالآفة �ل�سماوية، 

�ملعروفة يف �لفقه �لإ�سالمي))))).
 ومن �لتطبيقات �لتي وردت يف ن�سو�ض �لفقه �لإ�سالمي لالآفة �ل�سماوية وللجائحة، 
باآفة �سماوية، و�حلريق �لغالب، وغرق �ل�سفينة، و�أمر �ل�سلطان، و�سقوط  هالك �ل�ساة 
ن�سو�ض  من  ويظهر  و�لعط�ض،  و�لعفن،  و�لقحط،  و�ل��ربد،  �ملدين،  فعل  بغري  �لآنية 
�لفقهاء �أن �لآفة �ل�سماوية هي �أمر لي�ض يف �لإمكان �لحرت�ز عنه، ول يف �لو�سع توقعه، 
ويجعل تنفيذ �للتز�م م�ستحياًل)))))، ويالحظ �أن �ل�سبب �لأجنبي ل ينفي �ل�سمان يف 
عنده  و�ملودع  و�مل�ستاأجر  فامل�ستعري  �أمانة،  يد  �ملدين  يد  كانت  �إذ�  �إل  �لإ�سالمي  �لفقه 
و�لوكيل و�ل�رشيك وغريهم ممن يده يد �أمانة، تنتفي �مل�سوؤولية عنهم، ول ي�سمنون �إذ� 

)))1( الوجيز: 360 وم� بعده� الوايف/ مرق�س: )-1/ ))) وم� بعده�.
)6)1( انظر: م�ص�در احلق: 6/ 6)1.

)))1( راجع لالأمثلة وال�صور، جممع ال�صم�ن�ت: 8)، وم� بعده�، اإعالم املوقعني: )/ ))1، الإن�ص�ف: )/ ))) 
وم� بعده�، اأ�صنى املط�لب: )/ ))-8)، منح اجلليل: )/ )3)، ح��صية العدوي: )/ )1).
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هلك �ل�سيء ب�سبب �أجنبي، بل يكفي يف كثري من �لأحو�ل لنتفاء �مل�سوؤولية �أن يكون 
�لهالك بغري فعل �ملدين، وهي مرتبة �أدنى من �ل�سبب �لأجنبي، وعبء �لإثبات على 

�لد�ئن، فاإذ� �دعى �أن �لهالك كان بفعل �ملدين، فعليه هو �إثبات ذلك. 
�ملبيع، وكما يف �سمان  ت�سليم  قبل  �لبائع  �ملدين يد �سمان، كيد  يد  �إذ� كانت  ا  �أمَّ  
�ل�ستحقاق، ويف ت�سليم منافع �لعني �ملوؤجرة، فاإن �للتز�م ي�سبح �لتز�ماً بتحقيق غاية، 
�لإ�سالمي  �لفقه  �أن  ذلك  �لأجنبي،  بال�سبب  �ل�سمان  ي�سقط  ول  �مل�سوؤولية  تنتفي  فال 
يكتفي يف هذه �لأحو�ل بف�سخ �لعقد كما قدمنا، ول يوجب فوق �لف�سخ تعوي�ساً �آخر، 
�لف�سخ،  �لغربي فهناك تعوي�ض فوق  �لفقه  �أما  �لف�سخ،  �لأجنبي من  �ل�سبب  فلم مينع 
�ل�سبب  مينعه  ل  �لف�سخ  ويبقى  �لأجنبي،  بال�سبب  ميتنع  �لذي  وحده  �لتعوي�ض  وهذ� 

�لأجنبي))))).
 

 الثاين: خطاأ امل�ضرور: 
 �إذ� كانت يد �ملدين يد �أمانة، وهلك �ل�سيء بخطاأ �لد�ئن �أي خطاأ �مل�رشور مل ي�سمن 
�ملدين �لهالك، فقد قام بو�جبه من �حلفظ، و�لهالك قد حدث ب�سبب �أجنبي عنه وهو 

خطاأ �مل�رشور.
 �أما �إن كانت يد �ملدين يد �سمان، كيد �لبائع قبل ت�سليم �ملبيع، فالأ�سل �أن �لبائع 
ي�سمن هالك �ملبيع قبل �لقب�ض حتى لو حدث �لهالك ب�سبب �أجنبي، وهذ� ما مل يكن 
�ل�سبب �لأجنبي هو خطاأ �مل�سرتي �أي خطاأ �مل�رشور.فاإذ� كان �لهالك بخطاأ �مل�سرتي، 
�أن خطاأ �مل�رشور عندما تكون يد �ملدين  ولو قبل قب�ض �ملبيع مل ي�سمن �لبائع، ونرى 
يد �سمان �أبعد �أثر�ً من خطئه عندما تكون يد �ملدين يد �أمانة، حيث ذكر �لفقهاء لو �أن 

)8)1( م�ص�در احلق: 6/ )183-18.
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رجاًل ��سرتى �سمناً ودفع �إلى �لبائع ظرفاً و�أمره باأن يزن فيه، ويف �لظرف خرق ل يعلم 
به �مل�سرتي و�لبائع يعلم به، فتلف كان �لتلف على �لبائع ول �سيء على �مل�سرتي، و�إن 
كان �مل�سرتي يعلم به و�لبائع ل يعلم به �أو كانا يعلمان جميعاً كان �مل�سرتي قاب�ساً للمبيع 

وعليه جميع �لثمن))))).
 وكما لو تعمد رجل �أن يتزلق على خ�سبة و�سعها رجل يف �لطريق، �أو يلقي بنف�سه 
يف حفرة �حتفرها رجل فيه، فال �سمان على �لو��سع و�حلافر؛ لأنهما مت�سببان، وفعل 
�لعامد مبا�رش، وطريان �ملبا�رشة على �لت�سبب ين�سخه)1)))، وكذ� لو �رشب د�بة فنفحته 

فمات، »فدمه هدر، لأنه مبنزلة �جلاين على نف�سه«))))).
 

 الثالث: تعدي �ضخ�ص اآخر )خطاأ الغري(: 
�أجنبي، �نتفت عالقة �ل�سببية بني �خلطاأ و�ل�رشر، فال  �إذ� كان هالك �ل�سيء بفعل   
�لأجنبي  فعل  هذ�  كان  مكابر)))))،  عدو  بفعل  �لوديعة)))))  هلكت  لو  �ملدين  ي�سمن 
�سخ�ض  فعمد  �لطريق،  �إن�سان حفرة يف  لو حفر  وكما  عنده)))))،  �ملودع  ي�سمن  ومل 
�أو كان �سائقاً يقود �سيارة ب�رشعة  فاأرد�ه فيها، ل ي�سمن �حلافر، بل �ملردي،  �آخر،  �إلى 
حمظورة، غري معتادة، فعمد �سخ�ض �إلى عدوه، فدفعه �أمامها، وهي منطلقة ب�رشعتها، 

ل ي�سمن �ل�سائق، وي�سمن �لد�فع، ملبا�رشته.

)))1( جممع ال�صم�ن�ت: 36).
)160( املب�صوط: ))/ )، جممع ال�صم�ن�ت: 0)1.

)161( املب�صوط: ))/ ).
))16( الوديعة م� يرتك عند الأمني وهي اأم�نة يف يد املودع اإذا هلكت ل ي�صمنه� كم� يف الهداية وغريه� ق�ل يف 

الأ�صب�ه: الوديعة اأم�نة اإل اإذا ك�نت ب�أجر فم�صمونة. انظر: جممع ال�صم�ن�ت/ البغدادي: 68.
)163( وي�صهد لذلك م� ُروي عن ابن �صريين ق�ل: »كل اأجري اأخذ اأجرًا فهو �ص�من اإل من عدو مك�بر اأو اأجري يده 

مع يدك« اأخرجه ابن اأبي �صيبة يف م�صنفه كت�ب البيوع والأق�صية ب�ب يف الأجري ي�صمن اأم ل؟
))16( انظر للن�صو�س الفقهية: جممع ال�صم�ن�ت 66، 6).
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 ويكون �ل�سخ�ض م�سوؤوًل عن فعل �لغري يف حالتني، �لأولى: حالة من جتب عليه 
رقابة �سخ�ض �آخر يف حاجة �إلى �لرقابة، فيكون م�سوؤوًل عن �أفعاله �ل�سارة، و�لثانية: 
حالة �ملتبوع، ويكون م�سوؤوًل عن �أفعال تابعه غري �مل�رشوعة يف حال تاأدية وظيفته �أو 

ب�سببها. 
 وميكن �لقول هنا: �إن �ل�سبب �لأجنبي �ملتمّثل يف �لأمور �لثالثة �ملذكورة يوؤول 
- يف �لو�قع - �إلى تو�سط �لعلة �ملبا�رشة بني �ل�سبب وبني �مل�سبب وهو �ل�رشر)))))، 
و�ملت�سبب،  �ملبا�رش  �جتمع  )�إذ�  وهي  �ل�سدد  هذ�  يف  �لفقهية  �لقاعدة  ذكر  تقدم  وقد 

�أ�سيف �حلكم �إلى �ملبا�رش(. 

))16( انظر: الوجيز: )))، نظرية ال�صم�ن: 106.


