
  عمادة الدراسات العميا

  جامعة القدس

 

 

 

 الكسب الفائت في الفقو اإلسالمي

 

 

 شاويش سممان أحمد عماد الدين

 

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين -القدس

 

م2012ىـ/1431



 الكسب الفائت في الفقو اإلسالمي

 

 إعداد:

 شاويش سممان أحمد عماد الدين

 

 جامعة القدس/فمسطين-بكالوريوس فقو وتشريع

 

 عروة عكرمة صبريد.لمشرف: ا

 

قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في برنامج الفقو 
 جامعة القدس-والتشريع وأصولو من كمية الدعوة وأصول الدين

 

 

م2012ىـ/1431



 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العيا

الفقو كالتشريع كأصكلوبرنامج 

 إجازة الرسالة
ت في الفقو اإلسالميالكسب الفائ

شاكيش سمماف اسـ الطالب: أحمد عماد الديف
21311744رقـ التسجيؿ:  

إشراؼ: د. عركة صبرم 

مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ   2018/  3/ 24نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ:  
 أدناه:

التكقيع:............................     . رئيس المجنة : د. عركة صبرم                     1

   التكقيع: .............................                          سميـ رجكب. ممتحنان داخميان: د. 2

 التكقيع:............................                   أيمف البداريف     . ممتحنان خارجيان: د. 3

القدس/ فمسطيف

ـ2018ىػ/1439



 
 اإلىداء

 

 

 أىدم ىذا البحث إلى مف أزاؿ الشكؾ عف دربي كالدم العزيز

لى مف كانت عكنان لي في لحظات ضعفي كالدتي الغالية  كا 

لى إخكتي نكر دربي كعكني عمى مصاعب الحياة  كا 

لى زكجتي التي سيرت الميالي لخدمتي  كا 

لى الشيخ كليد صياـ الذم كاف ال يتكانى في تقد  يـ النصح كالتحفيز.كا 

لى كؿ مف ساىـ في تعميمي كبناء شخصيتي الفقيية مف دكاترة كأساتذة في ىذا الصرح العممي  كا 
 الشامخ كفي خارجو مف العمماء العامميف الذيف يسعكف لتطبيؽ اإلسبلـ.



 أ
 

 

 

 

 

 

 إقرار
تيجة أبحاثي الخاصة، يا نيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنٌ أقر أنا معد الرسالة بأنٌ 

باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، فإف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم 
 جامعة أك معيد آخر.

 شاكيشسمماف االسـ: أحمد عماد الديف 

 التكقيع:.......................

 ـ3/2018/ 24التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

  



ب  
 

 الشكر والتقدير


بالشكر الجزيؿ لشيخي صاحب الفضيمة الدكتكر عركة عكرمة صبرم الذم لـ يبخؿ عمي في أتقدـ 
النصح كاإلرشاد كالتكجيو حيث أعطاني مف فقيو كعممو الكثير مف أجؿ إخراج ىذه الرسالة بيذه 

 تعالى أف يرفع مف درجتو كيزيده مف عممو. اهلل الصكرة، فأسأؿ

 ة المناقشة كىما:كما أتكجو بالشكر كالتقدير لعضكم لجن

 سميـ رجكبفضيمة الدكتكر 

 بداريفالأيمف  كفضيمة الدكتكر

كما أتقدـ بالشكر ككافر االحتراـ إلى كؿ مف عممني في ىذه الكمية التي تضـ باقة مف أفاضؿ 
 المشايخ.
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 الممخص:


كبعد، فإف  الحمد هلل رب العالميف،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل، كعمى آلو كأصحابو أجمعيف،
الحكـ  فقيية تختص ببيافعنكاف ىذه الرسالة ىك الكسب الفائت في الفقو اإلسبلمي،كىي دراسة 

مف  فيياالشرعي لمكثير مف مسائؿ التعكيض التي ينتج عنيا تنازع بيف الناس،كبياف الحكـ الشرعي 
ؿ إثبات اتصاليا خبلؿ إلحاقيا بأشباىيا كنظائرىا مف المسائؿ الفقيية القديمة كأيضان مف خبل

 بالضماف.

اشتممت ىذه الرسالة عمى بياف المقصكد بالكسب الفائت كآراء الفقياء المتقدميف كالمتأخريف فيو  كقد
ف كأدلة كؿ فريؽ ثـ ترجح لدل الباحث جكاز الكسب الفائت ضمف ضكابط تكصؿ إلييا الباحث م

لكسب الفائت مف خبلؿ ربطو خبلؿ ربط الكسب الفائت بالضماف، كما أثبت الباحث مشركعية ا
بالضماف كبنظائره مف المسائؿ الفقيية التي تحدث عنيا الفقياء المتقدميف كمسألة ضماف منافع 
المغصكب كمسألة بيع العربكف كمسألة ترؾ العامؿ لممزارعة، كما جاء الباحث بنماذج فقيية معاصرة 

 ،ب الجناية كتعطيميا عف الكسبلمكسب الفائت منيا ما ىك متعمؽ بالنفس مثؿ حبس النفس بسب
كترجح لدل الباحث فييا جكاز التعكيض في الجراح الغير مقدرة مف الشرع كعدـ جكازه في الجراح 

كمسألة تقصير ،جح لدل الباحث جكاز التعكيض فيياكتر  ، كمسألة الفصؿ التعسفي لممكظؼالمقدرة
كترجح لدل الباحث في مسألة العامؿ في عممو مما يؤدم إلى تفكيت الكسب عمى صاحب العمؿ،

تقصير العامؿ في عممو جكاز أخذ صاحب العمؿ قيمة الضرر الناتج عف تقصير العامؿ في عممو 
، كمسألة تعكيض الخاطب كالمخطكبة عف فسخ الخطكبةكىك كفؽ ىذه الرسالة يسمى بالكسب الفائت،

، كمف ثـ بيف خطكبة كترجح لدل الباحث عدـ جكاز التعكيض عف األضرار الناتجة عف فسخ ال
متعمؽ بالعيف كالماؿ مثؿ مسألة تأخير تسميـ البضاعة كمسألة التعكيض الالباحث حكـ الكسب الفائت 

الراجح  أف المالي عف تأخير سداد الديف كعرض الباحث أقكؿ الفقياء كأدلتيـ في كؿ مسألة، ثـ بيف
يف؛ ألف ذلؾ مف الربا المحـر في عدـ جكاز التعكيض عف الكسب الفائت الناتج عف تأخر سداد الد

 كما بيف الباحثكجكاز الكسب الفائت الناتج عف تعطيؿ العيف أك منع االنتفاع بيا،  القرآف كالسنة،
 .قكاؿ الفقياء المتقدميف في الضمافأكيفية التعكيض مستندان عمى 

 كقد تكصمت الرسالة إلى كثير مف النتائج، أىميا:



ث  
 

 تسمية قديـ المعنى.الكسب الفائت مصطمح حديث ال -
 لو دكر كبير في الكصكؿ لمتسكية الشرعية لكثير مف النزاعات. الفائت بحث مسألة الكسب -
 الكسب الفائت يرتبط بالعديد مف أبكاب الفقو مثؿ الغصب كالجنايات كاإلجارة كالنكاح. -
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Loss of profit in Islamic Fiqh 

Prepared by: Ahmad Emad AL-deen Salman Al-shawesh 

Supervisor: Dr. Orwa Sabri 

Abstract  
All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and may prayers and peace be upon the 

Messenger of Allah, his family, his companions. the title of this thesis is the loss of profits 

in Islamic Fiqh. It is a jurisprudential study that deals with injunctions of Islamic Law on 

many issues of compensation that cause disputes between people. Also, the study supposed 

to show injunctions of Islamic Law on the issue by attaching it to its similarities and 

counterparts of previous Fiqh issues and by proving its association to the warranty. 

This thesis includes the definition of the loss of profits and the opinions of earlier and later 

scholars and the and the evidence of the argument of each team. The researcher believes 

the loss of profits is likely permitted within the controls, such as linking the loss of profits 

with the warranty. The researcher also proved the legitimacy of loss of profits by linking it 

to the warranty and its counterparts of Fiqh issues Which was discussed by the earlier and 

later jurists. Those issues include the issue of guarantee the utilities of the compelled and 

the issue of selling the mortgage and the issue of leaving the worker the Sharecropping. 

Also,  the researcher provided contemporary Fiqh examples of loss of profits, including 

self-related such as disabling someone from working and making profits because of getting 

hurt due to an offense committed against. The researcher believes that compensation is 

likely permitted in the injuries that have not an injunction in the Islamic Law and it is not 

permitted in the injuries that has injunctions in the Islamic Law. 

Another issue tackled is the issue of unfair dismissal of the employee in his work, in which 

the researcher believes that compensation is likely permitted on this issue. Also, the issue 

of negligence of the worker, in which the researcher believes that compensation (the value 

of the damage resulting from the worker negligence) to the employer is likely permitted 

which is according to this thesis is called a loss of profits. Moreover, the issue of 

compensating the fiancé, in which the researcher assumes that the damages resulting from 

the dissolution of the engagement cannot be compensated. In addition, the researcher 

shows injunction of Islamic Law in the issue of money and usury, such as the delivery 
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delay of goods and the question of financial compensation for delaying payment of debt. 

The researcher's presented the opinions and the evidence of scholars and jurists in each 

issue and then he indicated that the most likely not to compensate for the loss of profits 

resulting from late payment of debt because that is a which is prohibited in the Quran and 

Sunnah. However, loss of profits resulting from the disruption of the usury is permitted. 

Also, the researcher shows how to compensate based on the earlier jurists in warranty.  

The thesis concluded many results, the most important are: 

-Loss of profits is a term that is new in the naming but its meaning is old. 

- Consideration of the issue of loss of profits has a significant role in reaching a legitimate 

settlement of many disputes. 

- Loss of profits is related to many sections of jurisprudence such as compelling, crimes, 

leasing and marriage. 
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 المقدمة
لعميـ مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا مف إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل السميع ا

ييده اهلل فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف 
 محمدان عبده كرسكلو كبعد...

كاآلخرة فشرعت مف األحكاـ كسنت مف  ،فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية لرعاية شؤكف الناس في الدنيا 
ف كانت نصكصيا مف القرآف ،ما يكفؿ ذلؾ القكانيف كالسنة محدكدة إال أنيا كضعت  ،كالشريعة كا 
فمف المعمـك  ،أحكاـ القضايا كالكقائع المستجدةكاألسس العامة التي تساعد في الكصكؿ إلى  ،القكاعد

أف حياة الناس يطرأ عمييا مستجدات في مختمؼ نكاحي الحياة كليس مف المعقكؿ أف تترؾ ىذه 
أك ما يسمى  ،،كمف ىذه المستجدات مسألة الكسب الفائتات مف غير بياف لمحكـ الشرعي فييامستجدال

 بالفرصة الضائعة.

كىي عبارة عف تعكيض مالي يككف مقابؿ فكات فرصة لمربح أك الكسب الناتج عف استثمار الماؿ أك 
 العمؿ الكظيفي.

 :أىمية الموضوع

كثرة انتشارىا في المعامبلت المالية كالمسائؿ القانكنية فكاف تعد دراسة مكضكع الكسب الفائت ميمة ل

 ،أك مشابية ليا ،ال بد مف بياف الحكـ الشرعي ليذه المسألة كما يحيط بيا مف مسائؿ متفرعة عنيا

كىذا بدكره يقمؿ مف نسبة التنازع الذم يحصؿ  ،كقكاعد الشريعة اإلسبلمية ،كمف ثـ ضبطيا بضكابط

 ي كثير مف مسائمو يرتبط بالكسب الفائت.كالذم ف ،بيف الناس

 أسباب اختيار الموضوع:
كالجنائي فأصبح مف الحاجة  ،ارتباط المكضكع بجكانب عدة مف حياة الناس كالجانب االقتصادم -

 كجكد دراسة فقيية حكؿ مكضكع الكسب الفائت خاصة بعد كجكد دراسات قانكنية كاقتصادية لو.

 كتتحدث عف المسائؿ المحيطة بو. ،فرد بيذا المكضكععدـ كجكد دراسة تأصيمية تت -
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حاجة الناس ليذا المكضكع؛ألنو يتحدث عف الحؿ لكثير مف المشكبلت االقتصادية كالجنائية  -
 كاالجتماعية المتعمقة بالكسب الفائت.

 طبلع عمى أقكاؿ الفقياء في نظائرىا مف المسائؿ.استفادة الباحث مف دراسة المكضكع كاال -

 راء البحكث العممية الشرعية بمكاضيع جديدة تعالج قضايا كاقعية كحية.إث -

 إظيار كماؿ الشريعة في ككنيا صالحة لمعالجة قضايا الناس في كافة العصكر.  -

 مشكمة الدراسة:
 جاءت ىذه الدراسة لئلجابة عف عدة أسئمة أىميا:

 ما المقصكد بالكسب الفائت؟ -

 ر عند الفقياء المتقدميف؟ىؿ لمكسب الفائت أشباه كنظائ -

 ما ىي العبلقة بيف الكسب الفائت كالضماف؟ -

 ىؿ جميع صكر الكسب الفائت تأخذ نفس الحكـ؟ -

 الكتابات السابقة في الموضوع:

لـ أجد بحثان فقييان حكؿ ىذا المكضكع سكل ما كتب مف مقاالت كأبحاث  البحث كالتمحيصمف خبلؿ 
في الشرح كالبياف داخؿ كتب كأبحاث الضماف المعاصرة كمف ىذه  أك ما كجد دكف إفاضة وقصيرة حكل

 المقاالت كاألبحاث:
 الرشد،الرياض.مكتبة عف تفكيت منفعة انعقد سبب كجكدىا،  ض،ناصر محمد ،التعكيالجكفاف -1

نافع متأصيؿ تفكيت المنفعة حيث ألحقيا الدكتكر ناصر ب بكتشتمؿ ىذه الدراسة عمى جانب مف جكان
كذكر بعض أقكؿ العمماء في مسائؿ تتعمؽ  بتفكيت المنفعة دكف التكسع في تأصيؿ الكسب المغصكب 

، بينما اشتمؿ ىذا البحث عمى الفائت كتفكيت المنفعة كلـ يذكر جميع جكانب كصكر تفكيت المنفعة
تأصيؿو أكسع كأدؽ لمكسب الفائت،كما اشتمؿ عمى صكرو أكثر،كعمى مسائؿ متنكعة ليا عبلقة كثيقة 

 ي مسألة الكسب الفائت، كمسألة مالية المنافع كمسألة الضماف.ف
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مسؤكلية الجاني عف عبلج المجني عميو كضماف تعطمو عف ،الدكتكر عبد اهلل بف محمدالمطمؽ، -2
 ىػ.70،1424العمؿ،مجمة البحكث اإلسبلمية،العدد

ي عف ضماف تعطمو كفي قسميا الثان ،تتحدث ىذه الدراسة في قسميا األكؿ عف عبلج المجني عميو
عف العمؿ بسبب الجناية كىي كاحدة مف صكر الكسب الفائت المتعمؽ بالنفس التي يتحدث عنيا ىذا 

، كتميز البحث الذم بيف يدينا عف بحث المطمؽ بإضافة التفصيؿ بيف الجراح المقدرة كغير البحث
 يئيات اخرل.المقدرة، كببياف كيفية التعكيض، باإلضافة إلى اشتماليا عمى مسائؿ كجز 

الدكتكر محمد سناف، التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر الناتج  الجبلؿ، -3
عف الجناية أك الشككل الكيدية، الدكرة الثانية كالعشركف لممجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقدة في مكة 

 المكرمة.

 ،النتفاع مف العيف بسبب حبس المالؾكعف منع ا ،تعرض الدكتكر محمد لمتعكيض عف فكات المنفعة
كعبلقتيا بالكسب الفائت كذكر نمكذج لمكسب الفائت كىك  ،كناقش مسألة مالية المنافع عند الفقياء

سيارة األجرة التي تعرضت لحادث فمنع االنتفاع بيا فترة مف الزمف ككذلؾ تحدث عف ترؾ العامؿ 
حديثان حكؿ  باحثيفالمغصكب،فيك بذلؾ أكثر اللممزارعة دكف تفصيؿ فييا كتحدث عف تفكيت منافع 

ف لـ يفصؿ في جميع جكانبيا كيذكر الفرؽ بيف تأصيؿ  مسألة ىذا البحث كىي الكسب الفائت كا 
 صكرىا كما ىك الحاؿ في ىذه الرسالة التي بيف أيدينا.

 منيج البحث:
كرجعت إلى  ،طاعاتبعت المنيج الكصفي التحميمي في بحثي ىذا كقد بذلت فيو جيدم قدر المست

 ،أك قانكنية ،المصادر الحديثة التي تناكلت مكضكع الكسب الفائت سكاء كانت ىذه المصادر اقتصادية
أك فقيية؛كذلؾ مف أجؿ تحديد المقصكد بيذا المصطمح لترسيخ صكرتو قبؿ الحديث عف حكمو 

لمسألة الكسب الفائت كمسائمو كمف ثـ رجعت إلى المراجع القديمة مف أجؿ إخراج األشباه كالنظائر 
لمكصكؿ إلى تأصيؿ شرعي ليا ثـ تتبعت ما في أبكاب الفقو مف مسائؿ تتعمؽ بتفكيت الفرصة كالكسب 

كنقمت أقكاؿ المذاىب األربعة  ،كالجنايات ،كالغصب ،كالزكاج ،الفائت فكجدت مسائؿ في أبكاب اإلجارة
 كثرىاكأ ،لؤلدلة قربان ت أكثر األقكاؿ فييا بعد الرجكع إلى المصادر المعتمدة في كؿ مذىب ثـ رجح

 . ، كتجنبت ترجمة األعبلـ لكثرة كركدىا في البحثاعد الشريعة اإلسبلميةانسجامان مع قك 
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 خطة البحث:
كالمطالب مقسمة عمى النحك  ،اشتمؿ ىذا البحث عمى فصميف في كؿ فصؿ مجمكعة مف المباحث

 التالي:
 ، كفيو مبحثاف:و الفقييكتكييف ،الفصؿ األكؿ:تعريؼ الكسب الفائت
 ، كفيو ثبلثة مطالب:كالمصطمحات ذات الصمة ،المبحث األكؿ:تعريؼ الكسب الفائت
 .المطمب األكؿ:تعريؼ الكسب الفائت

 .المطمب الثاني:تعريؼ الفرصة البديمة كالفرصة الضائعة
 المطمب الثالث:العبلقة بيف الكسب الفائت كالفرصة الضائعة.

 كفيو مطمباف:  ية التعكيض عف الكسب الفائتالمبحث الثاني:مشركع
 .حكـ الكسب الفائت عند العمماء المعاصريف المطمب األكؿ:
 .الكسب الفائت كالضماف المطمب الثاني:

 ، كفيو مبحثاف:الفصؿ الثاني: صكر كتطبيقات الكسب الفائت
 لب:، كفيو اربع مطاالنفس كالجراحتعطيؿ المبحث األكؿ: الكسب الفائت المتعمؽ ب

 .المطمب األكؿ: حكـ الكسب الفائت المتعمؽ بحبس النفس كالجراح
 .كالجراح المطمب الثاني: صكر لمكسب الفائت المتعمؽ بحبس النفس
 .أك تقصيرهالمطمب الثالث: الكسب الفائت الناتج عف فصؿ العامؿ 
 .المطمب الرابع:الكسب الفائت الناتج عف فسخ الخطكبة

 ، كفيو ثبلثة مطالب:كالماؿ ،فائت المتعمؽ بالعيفالمبحث الثاني: الكسب ال
 .المطمب األكؿ:حكـ الكسب الفائت المتعمؽ بالعيف

 .ع بيافاتأك تعطيؿ االن تج عف إتبلؼ العيفالناالكسب الفائت صكر :نيالمطمب الثا
 .عف تأخير سداد الديكفالناتج : الكسب الفائت لثالثالمطمب ا
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 ، وفيو مبحثان:الفائت وتكييفو الفقييالفصل األول:تعريف الكسب 
 

 ، وفيو ثالثة مطالب:تعريف الكسب الفائت والمصطمحات ذات الصمة المبحث األول:

 .تعريف الكسب الفائت المطمب األول:

 .تعريف الفرصة البديمة والفرصة الضائعة المطمب الثاني:

 .العالقة بين الكسب الفائت والفرصة الضائعة المطمب الثالث:

 ، وفيو مطمبان:مشروعية التعويض عن الكسب الفائت مبحث الثاني:ال

 .حكم الكسب الفائت عند العمماء المعاصرين المطمب األول:

 .الكسب الفائت والضمانالمطمب الثاني:
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 :المطمب األول:تعريف الكسب الفائت

 أواًل:تعريف الكسب لغًة:

: طمب الرزؽ، كأصمو الجمع. كسب يكسبي  كسبان، كتكسب كاكتسبكرجؿ كسكب ككساب، الكسبي
 (1).كتكسب أم تكمؼ الكسب

 ثانيًا:تعريف الفائت لغًة:

،كالفكتي في معنى الفائت، يقاؿ :فاتني كذا أم سبقني الفائت اسـ فاعؿ مف فات  يىفيكتي فىٍكتان، فىييكى فائته
ٍمًؽ الرٍَّحمفً  ا تىرل ًفي خى { كفاتني األمر أم ذىب عني ،كفي التنزيؿ:}مى ًمٍف تىفاكيتو

ا تىرل ًفي  (2) ٍعنىى: مى اٍلمى
ٍمًقو تىعىالىى السماءى اخًتبلفان، كىالى اٍضطرابان. خى
(3) 

 :صورهو  اصطالحاً  ثالثًا:الكسب الفائت

إف تحديد مصطمح الكسب الفائت كبياف المقصكد منو بشكؿ دقيؽ أمر في غاية األىمية؛كذلؾ لتداخؿ 
صطمح الفرصة البديمة كتفكيت المنفعة كما أف مصطمح مصطمحات أخرل مع ىذا المصطمح مثمم

 الكسب الفائت مف المصطمحات الحديثة التي ظيرت في عمـ االقتصاد كالقانكف .

 تعريؼ الكسب الفائت:

 (4)ضرر الحصكؿ عميو.تىك ما كاف يأمؿ الم -أ

 الكسب الفائت ىك الكسب الذم لـ يتحقؽ بسبب الفعؿ الضار.  -ب

في نطاؽ الضرر المكجب لمتعكيض متى تكافرت شركطو، فمثبلن يعتبر محققان  تالكسب الفائ كيدخؿ
الكسب الفائت بالنسبة لبائع باع بضاعتو بربح معيف كقبؿ مكعد تسميميا أتمفت جراء فعؿ اإلضرار 

                                                           
 ق.1414 ، بيركت، دار صادر، 13/63، حرؼ الكاؼ، لساف العرب، جماؿ الديف محمد بف مكـر، ابف منظكر (1)
 .3اآلية، سكرة الممؾ (2)
 .2/69، حرؼ الفاء، لساف العرب، ابف منظكر (3)
مقاؿ منشكر عمى منتدل  ، التعكيض عف تفكيت الفرصة ، أحمد عصاـ السيد ، السيد(4)

topic-http://lawer2004.ahlamontada.com/t1213 ، .بتصرؼ 

http://lawer2004.ahlamontada.com/t1213-topic
http://lawer2004.ahlamontada.com/t1213-topic
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نما يشمؿ أيضان الربح الذم كاف  فالحقيقة ىنا أف الضرر ال يقتصر فقط عمى قيمة البضاعة التالفة كا 
 (1)البائع لك سمـ البضاعة. سيجنيو

ىك كؿ ماؿ حاؿ الفعؿ الضار دكف دخكلو إلى ذمة المضركر المالية ، كما لك اضطر صاحب " -ج
محؿ تجارم إلى أف يغمؽ متجره طكاؿ فترة مككثو في المستشفى بعد تعرضو لحادث سير، أك قعكد 

إثر الحادث الذم تعرضت لو صاحب سيارة أجرة عف الكسب طكاؿ فترة بقائيا في الكرشة إلصبلحيا 
بتعد مف الغير ، أك حرماف مالؾ السيارة مف االنتفاع بسيارتو طكاؿ فترة اإلصبلح كاضطراره الستخداـ 

 (2)سيارة أخرل".

 الكسب الفائت:صور 

قسـ القانكف اإلنجميزم التعكيض عف الكسب الفائت أك "المصالح المتكقعة" إلى ثبلثة أنكاع مف حيث 
 (3)ائية:المطالبة القض

كاألضرار التي تنتج بشكؿ  ،أٍف تككف مطالبة قضائية عف خسائر كأضرار مباشرة ك تعني الخسائر -1
 مباشر مف إخبلؿ المديف عف تنفيذ التزاماتو العقدية.

أف تككف مطالبة قضائية عف خسائر كأضرار عارضة فيي التي تأخذ شكؿ المصاريؼ التي  -2
في حالة إخبلؿ البائع فإف األضرار كالخسائر العارضة تشمؿ يتكبدىا الدائف بشكؿ عرضي كما 

أك  ،المصاريؼ التي يتكبدىا الدائف نتيجة خزف البضاعة كالمحافظة عمييا نتيجة التأخر في تسميميا
 حالة البضاعة المعيبة التي تستكجب تكبد الدائف مصاريؼ إلرجاعيا إلى البائع.

ائر استتباعية الحقة فيي تمؾ الخسائر التي تحصؿ أف تككف مطالبة قضائية عف أضرار كخس -3
 ان نتيجة ارتباط الدائف بعقكد مع الغير كما ىك األمر في حالة إخبلؿ المشترم فإفَّ البائع قد يتكبد أضرار 

الحقة استتباعية نتيجة إللغاء العقكد مع المجيز الذم حصؿ نتيجة إبراـ المشترم عمى عقد مع البائع 

                                                           
 ، -دراسة مقارنة-الضار كفقان لمقانكف األردنيالضرر في الفعؿ ، نائؿ عمي المساعدة، المساعدة (1)

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?24020 
 كمية القانكف.، جامعة الشارقة، 2/4، محاضرات عف الضرر، الدكتكر عدناف سرحاف، سرحاف (2)
(3)http.//www.law.bepress.com/villanovalwps/pupers/art53 ، الدكتكر كليد خالد ، يةعط، كيرجع في الترجمة إلى

 جامعة البصرة.، كمية الحقكؽ، 11-10ص، القيكد الكاردة عمى تعكيض الضرر العقدم في القانكف اإلنجميزم، عطية
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ضرار ىي استتباعية الحقة نتيجة إخبلؿ المشترم بتنفيذ التزامو الناشئ مف العقد فيذه الخسائر كاأل
 المبـر مع البائع.

كبناءن عمى ذلؾ فإف المصالح المتكقعة في القانكف اإلنجميزم تتعمؽ بالربح  الفائت أم خسارة الربح مف 
ىذا الربح كالفائدة مف جانب الدائف إضافة إلى ما يككف الدائف قد اعتمد عميو لغرض الحصكؿ عمى 

 الصفقة.

ضرر المطالبة بالتعكيض تكقد اعتبر القانكف المدني األردني الكسب الفائت مف األضرار التي يحؽ لمم
أنو: "يقدر الضماف في جميع األحكاؿ مف القانكف المدني األردني  266عنيا حيث جاء في المادة 

أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ  كسب بشرط بقدر ما لحؽ المضركر مف ضرر كما فاتو مف
 (1)الضار"

مثاؿ ذلؾ لك أف تاجران متجكالن أصيبت سيارتو التي يستخدميا في نقؿ كعرض بضاعتو بحادث سير 
فإف قيمة السيارة إذا أتمفت كميان أك أصبحت عديمة الفائدة، أك نفقات إصبلحيا إف كانت قابمة 

التاجر عف العمؿ كما فقده مف الربح الذم  عجزأما لئلصبلح، ىي الخسارة التي لحقت بالمضركر، 
 . (2)كاف مف الممكف أف يحققو مف تجارتو لكال كقكع الحادث فيعد كسبان فائتان يجب تعكيضو عنو

 ومما سبق يستخمص أن لمضرر المادي صورتين: 

تبلفو ب شيء أك إصفيي صكرة األضرار الناشئة عف االعتداء عمى ماؿ. مف ذلؾ غ الصورة األولى:
، كيشمؿ أيضان الحرماف مف استعماؿ أك اكتساب حؽ مالي أك تكبد خسائر توأك إنقاص قيمتو أك منفع

 مف منافسة غير مشركعة. 

 لبلعتداء عمى الكياف المادم لمشخص. األضرارالماديةفيي صكرة  الصورة الثانية:

                                                           
 .266المادة ، 1976القانكف المدني األردني لسنة  (1)
، االلتزامات(، قكؽ الشخصيةشرح القانكف المدني)مصادر الح، عدناف إبراىيـ سرحاف كنكرم خاطر، سرحاف كخاطر، انظر (2)

 ـ.2008، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 418ص
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ركر لمنفقو التي كاف كمف ذلؾ تكاليؼ عبلج المصاب أك فقده لدخمو، كمف ذلؾ أيضان فقد المض
مستقرة كعمى نحك تككف  ةجب عميو نفقتو أك ممف كاف يقكـ بإعالتو بصفتيحصؿ عمييا ممف كانت 

 . (1)ةمعو فرصة استمرار اإلعالة محقق

 كلمضرر المادم شرطاف البد مف تحققيما إلمكاف المطالبة بالتعكيض عنو كىما:  

 كعة.مشر  مالية بمصمحة بحؽ أك أف يككف ىناؾ إخبلؿ -1

 (2).ان أف يككف الضرر محقق -2

 تعريف الفرصة البديمة والفرصة الضائعة: المطمب الثاني:
 أىمية دراسة الموضوع:

إف مصطمح الفرصة البديمة مف المصطمحات التي ظيرت في عمـ االقتصاد كانتشرت في القضاء ك 
مصطمح كتعريفو كبياف ترتب عمييا الخصكمات بيف الناس فأصبح مف الضركرم الحديث عف ىذا ال

كذلكؤلف الحكـ عمى الشيء فرعه عف تصكره،كفيما يمي التعريفات المتعمقة  ؛صكرتو قبؿ الحكـ عميو
 بالفرصة البديمة كالمصطمحات المشابية ليا:

"الفرصة الضائعة ىي الخسارة الناتجة مف اتخاذ فعؿ معيف مقارنة بالفعؿ األمثؿ في ظؿ الحالة  -1
 (3)قيف"الراىنة لعدـ الي

أك الكسب الناتج عف  ،الفرصة البديمة .كىي عبارة عف تعكيض مالي يككف مقابؿ فكات فرصة لمربح -2
الماؿ الذم ييحكـ بو عمى مف  بأنواستثمار الماؿ أك العمؿ الكظيفي.كقد عرفو الدكتكر ناصر الجكفاف 

 .(4)لو،تأكد حصكلياراؾ إنساف مصمحة أك فائدة مشركعة   تسبب في عدـ إد

 :محترزات التعريف

 .ىذا قيد في التعريؼ ييبيِّف حقيقة التعكيض، كىك أنو ماؿ يدفع لممضركرالمال:
                                                           

 اإلسكندرية.، منشأة المعارؼ، 425-424ص، أصكؿ االلتزامات، الدكتكر جبلؿ الديف العدكم، العدكم (1)
 المصدر السابؽ. (2)
 لككيت.ا، المعيد العربي لمتخطيط، 3ص ، الفرصة الضائعة، الدكتكر مصطفى بابكر، بابكر (3)
 الرياض.، الرشد، 6ص، التعكيص عف تفكيت منفعة انعقد سبب كجكدىا، ناصر محمد الجكفاف، الجكفاف (4)
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ىذا قيد ييبيِّف أف التعكيض عف تفكيت المنفعة ىنا أنو مف قبيؿ التسبب كليس  عمى من تسبب:
 .المباشرة، كىك مكجب لمتعكيض كما في المباشرة؛ ألنو مف صكر التعدم

ىذا يبيف الضرر المكجب لمتعكيض ىنا )مشركعةن لو( قيد  نسان مصمحة أو فائدة:في عدم إدراك إ
 .قيصد بو إخراج تفكيت المنفعة التي تخص اآلخريف، فإف المطالبة بيا تعد مف قبيؿ دعكل الفضكلي

كما أنو قيد ييبيف أف االعتداد بككنيا مصمحة في حقيقة األمر إنما ىك بالنظر إلى قصد الشارع ال إلى 
ف رأل المكمؼ أنيا مصمحة ، كما  قصد المكمؼ، كعميو تخرج األمكر التي ال يعدىا الشارع مصمحة، كا 

 .ىك في الفكائد الربكية، كسائر المحرمات في الشريعة

 (1)كما أنو ييخرج مسألة ميمة، كىي التعكيض عف تفكيت منفعة النقد.

تسبب   ة الضائعة حيث عرفيا بأنيا"كنقؿ الدكتكر يكسؼ زكرياتعريؼ القانكف الفرنسي لمفرص -4
شخص بخطئو في تضييع فرصة عمى آخر تحرمو مما كاف يتكقع تحقيقو مف كسب أك حتى تجنب 

 (2)خسارة، كمف يقتؿ حصانان كاف مف المقرر أٍف يشترؾ في سباؽ"

 :كعبلجكبذلؾ يتبيف أف العبلقة بيف الفرصة الضائعة أك )الفائتة( كالفرصة البديمة ىي عبلقة مشكمة 
كالتي  ،حيث إف الفرصة الضائعة ىي تمؾ المشكمة الناجمة عف الفعؿ الضار كعبلجيا بالفرصة البديمة

ىي التعكيض عف الضرر الناتج عف ذلؾ الفعؿ الضار ضمف ضكابط كشركط سيأتي الحديث عنيا في 
 الصفحات القادمة مف ىذا البحث إف شاء اهلل.

 

 

 

 

 
                                                           

http://www.alhudaithy.com(1) 
 ـ.4/1/2017بتاريخ ،  Dr.Yousif Zakariaكرياالدكتكر/ يكسؼ ز ،  نقبلن عف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ (2)
 

https://www.facebook.com/dr.yousifzakaria/?fref=nf
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 توضيح:

ي يتحدث عنيا ىذا البحث ىي الفرصة الضائعة الناجمة عف فعؿ ضار خارج إف الفرصة الضائعة الت
عف إرادة صاحب الفرصة أدل إلى اإلخبلؿ بما كاف يتكقعو مف منافع،كتكمف أىمية ىذا التكضيح في 
ككف بعض االقتصادييف قد يطمؽ مصطمح الفرصة الضائعة كيقصد بيـ ما أضاعو صاحب الفرصة 

أدل إلى استثمار مالو في مشركع أقؿ أرباحان مف  ان خاطئ ان اتخاذه قرار عمى نفسو مف منافع بسبب 
 المشاريع األخرل التي كانت متاحة لو.  

اعبرت بذلؾ الباحثة كفاية أك الضائعة كم ،كيتضح ذلؾ عند كبلميـ عف حساب تكمفة الفرصة البديمة
 العبادم بقكليا:

ت معنكية أك مادية، كيختار الٌشخص ما يريده فيؿ "... في الحياة دائمان ىناؾ عدة خيارات سكاءن كان
أك يختار بديبلن عف ما ىك متكٌفر؟ كليذا نقصد بيذا المفيـك كـ تكمفة ترؾ المتاح  ،يتمٌسؾ بما ىك متاح

مقابؿ التمٌسؾ بالبديؿ اآلخر كىي التكمفة التي سيكٌفرىا البديؿ لك قمنا بتنفيذه، فاالختيار ىنا مسألة 
لفائدة المتكٌقعة لمفرصة البديمة.كيمكف تعريؼ تكمفة الفرصة البديمة اكلكف تخضع لدراسة نسبٌية كنظرية، 

ـٌ اختيار بديؿو آخر، أم تكمفة  بأٌنيا قيمة التكمفة المتكٌقعة التي يمكف خسارتيا مف المشركع القائـ لك ت
ـٌ اختياره مقابؿ المنفعة التي تٌمت خسارتيا مف البديؿ األكؿ،  كما ىك العائد الذم سيحققو البديؿ الذم ت

 (1)الخيارالثاني"
 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)http://mawdoo3.com ،نفؿ بتاريخ ، لمباحثة كفاية العبادم ، بعنكاف تكمفة الفرصة البديمة أك الضائعة مكضكع

25/2/2017. 

http://mawdoo3.com،موضوع
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 العالقة بين الكسب الفائت والفرصة الضائعة: المطمب الثالث:
 يبلحظ مف تعريفات الكسب الفائت كالفرصة الضائعة كالمصطمحات المشابية ما يمي:

د صاحبو الكسب الفائت ىك الربح الذم تكافرت شركطو كتحققت أسبابو ككانت نسبة تحققو عن -1
عالية بناءن عمى تجارب سابقة قاـ بيا ،أما الفرصة الضائعة فيي في الغالب غير مبنية عمى نتائج 

 تجارب سابقة لنفس الشخص.

؛كذلؾ ألف كبلن مف المصطمحيف سب الفائت كمصطمح الفرصة الضائعةقد يتداخؿ مصطمح الك -2
 يدالف عمى ضياع ما كاف يرجكه صاحبو مف مكاسب كأرباح.

مف المصطمحات المرتبطة بالكسب الفائت كالفرصة الضائعة مصطمح الفرصة البديمة،كىك كما  -3
يتضح مف تعريفو السابؽ الذكر أنو الحؿ لما فات مف كسب كلما ضاع مف فرص،مف خبلؿ إيجاد 

 فرصة شبيية لمفرصة الضائعة أك التعكيض عنيا بمبمغ محدد مف الماؿ.

فرصة الضائعة مف األضرار المستقبمية فيما يختمفاف عف الضرر يعد كؿ مف الكسب الفائت كال -4
الحاؿ في أف عناصر التعكيض في الضرر الحاؿ قد كقعت فعبلن بينما في الكسب الفائت كالفرصة 

 غالبان أك شبو مؤكدة. الكقكع مظنكنةالضائعة عناصر التعكيض لـ تقع كلكنيا 

 (1)ضرار االحتمالية في ككف أف الضرر االحتمالييختمؼ الكسب الفائت كالفرصة الضائعة عف األ -5
لـ يقع فعبلن كما أف إمكانية كقكعو في المستقبؿ غير مؤكدة،بينما الكسب الفائت كالفرصة الضائعة 

 الضرر فييما شبو مؤكد الكقكع في المستقبؿ.

 ضياعكيرل الباحث أنو مف الممكف دمج الكسب الفائت كالفرصة الضائعة في تعريؼ كاحد كىك:"
 دكف تحقؽ الفائدة المأمكلة منيما في المستقبؿ"الفكات معتبريف حاؿ  مالية كمنفعة،أماؿ

  

                                                           
فيك يختمؼ عف الضرر المستقبمي   مستقببلن غير محقؽ الكقكع لضرر االحتمالي: ىك الضرر الذم لـ يقع بعد كلكف كقكعوا (1)

نبياف ، مرزكؽ، كال تقـك عميو المسؤكلية المدنية بؿ ينتظر حتى يصبح االحتماؿ يقينان فبل تعكيض عنو إال إذا تحقؽ فعبلن.انظر
منشكر عمى مكقع ، شركط الضرر المكجب لمتعكيض في المسؤكلية  التقصيرية ، سالـ مرزكؽ

ps://www.bayt.com/en/specialties/q/29478htt 



13 
 

 شرح التعريف:

البائع  ماؿ: يشمؿ األرباح المالية المستقبمية التي خسرىا صاحب الحؽ بسبب الفعؿ الضارمثؿ ضياع
ف التعكيض يشمؿ ثمف باع بضاعتو بربح معيف كقبؿ مكعد تسميميا أتمفت جراء فعؿ اإلضرار فإ

 البضاعة باإلضافة إلى أرباح بيعيا.

 ليخرج مف التعريؼ المنافع غير المالية كأف تككف منفعة معنكية.: مالية كمنفعةأ

يككف  فبلمعتبريف: أم مف كجية النظر الشارع بحيث يككف الماؿ كالمنفعة مف األمكر المعتبرة شرعان،
 ة .الماؿ فائدة ربكية أك منفعة غير مشركع

 .سبب الضرر المكجب لمتعكيض كىك الفكات:إشارة إلى الفكاتحاؿ 

 دكف تحقؽ الفائدة المأمكلة منيما في المستقبؿ:إشارة إلى أنيما مف األضرار المستقبمية كليس الحالة. 
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 مشروعية التعويض عن الكسب الفائت: المبحث الثاني:

 (1)::حكم الكسب الفائتاألولالمطمب 
في المسألة قكليف ىما عمى  كجد أف لمفقياء ،لمكسب الفائتث لممسائؿ القديمة، كالحديثة الباحبعد تتبع 

 النحك التالي:

كاف مف الممكف أف ييحصؿ  أك تفكيت فرصةو  ،القكؿ األكؿ:عدـ جكاز التعكيض عف الكسب الفائت
الشيخ  ف المعاصريفالقكؿ م كأبرز القائميف بيذا ،(2)كىك قكؿ الحنفية صاحبيا مف خبلليا منفعة مالية

 (4)كالدكتكر محمد بكساؽ، (3)عمي الخفيؼ

 (5)كعمؿ الشيخ عمي الخفيؼ منع التعكيض بأف الماؿ ىنا ليس بماؿو قائـ.

ُموا َواَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأكُ  } كما استدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالى:
ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ   (6){ َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإلِْ

ككجو الداللة أف التعكيض عف األضرار في الكسب الفائت يككف مقابؿ أضرار كىمية كىك ما يؤدم 
 (7)قطعان إلى أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.

  

                                                           
(1)

ذكرالباحثهنارأيالمذاهباألربعةفًالكسبالفائتبشكلمجملدونتفصٌل؛لتجنبالتكرارمعالمسائلوالصورالتًسٌتحدث
هٌة.والذيٌتحدثعنتطبٌقاتالكسبالفائتونظائرهمنالمسائلالفق،عنهافًالفصلالثانًمنهذاالبحث

(2)
محمدأمٌن،م.ابنعابدٌن1771،ه1111،بٌروت،دارالمعرفة،11/77،المبسوط،محمدبنأحمدبنأبًسهل،السرخسً،انظر

م.1775،ه1115،بٌروت،دارالفكر،5/565،بنعمربنعبدالعزٌز
 القاىرة. ، ات العربيةمعيد البحكث كالدراس ، 42ص، الضماف في الفقو اإلسبلمي ، ؼالخفي (3)
 دار أشبيميا. ، 126ص، التعكيض عف الضرر في الفقو اإلسبلمي، بكساؽ (4)
 42ص، الضماف في الفقو اإلسبلمي، الخفيؼ  (5)
 .188اآلية، سكرة البقرة (6)
 .126ص، التعكيض عف الضرر في الفقو اإلسبلمي، بكساؽ (7)
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كقاؿ بو مف  ،(1)كؿ الجميكركىك قالقكؿ الثاني:جكاز تعكيض المضركر عما فات مف كسب 
كالدكتكر محمد ، (4)كمحمد الزحيمي، (3)كالدكتكر كىبة الزحيمي ،(2)الشيخ مصطفى الزرقا المعاصريف

 .(5)سناف الجبلؿ

 :أدلتيم

كبتعطيؿ العيف تفكت المنفعة المقصكدة منيا كبالتالي  ،أف المقصكد مف األعياف غالبان ىي منافعيا -1
 (6)العيف نفسيا. تعطؿ المنافع يعد كتمؼ

كتطالب بضماف األضرار المترتبة عمى الفعؿ مثؿ قاعدة  ،القكاعد العامة التي تنفي كقكع الضرر -2
 (7)"ال ضرر كالضرار" 

 المناقشة والترجيح:

ف لـ يكف قائمفيو نظرإف تعميؿ عدـ الجكاز بأف الماؿ في الكسب الفائت غير قائـ  فعبلن إال  ان ؛ألنو كا 
كدليؿ ذلؾ كجكد قرائف كأدلة تؤكد إمكانية تحققو كأما  ،ان أك متكىم ،فيك ليس محتمبلن أنو شبو قائـ 

دليؿ عمى الجكاز كليس عمى عدمو؛كذلؾ ألف المانعيف  كاالستدالؿ بأنو أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ في

                                                           
(1)

أبك  ، ق.الصاكم1306 ، مصر ، المطبعة األميرية ، 6/234 ، حاشية الرىكني ، يكسؼ محمد بف أحمد بف محمد بف ، الرىكني ، انظر
ركضة الطالبيف كعمدة ، محيي الديف يحيى بف شرؼ، دار المعارؼ.النككم ، 3/496 ، حاشية الصاكم ، العباس أحمد بف محمد الخالكتي

مغني المحتاج إلى  ، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب ، يـ. الشربين1991، ق1412 ، بيركت، الكتب اإلسبلمي ، 5/14 ، المفتيف
 ، عبلء الديف أبك الحسيف عمي بف سميماف ، ـ. المرداكم1994، ق1415 ، دار الكتب العممية ، 3/355 ، معرفة معاني ألفاظ المنياج

 ، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد، دار إحياء التراث العربي. ابف قدامة ، 176-15/125، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ
مكتبة القاىرة. ، 7/429، المغني

 دار القمـ. ، 118ص، الفعؿ الضار كالضماف فيو، الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، الزرقا (2)
 .29ص، التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر الناتج عف الجناية أك الشككل الكيدية، الزحيمي  (3)
التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر الناتج عف الجناية أك  ، محمد مصطفى الزحيمي، الزحيمي (4)

 الدكرة الثانية كالعشركف لممجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقدة في مكة المكرمة. ، 34ص، الشككل الكيدية
م عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر الناتج عف الجناية أك التعكيض الماد ، الدكتكر محمد سناف الجبلؿ، الجبلؿ (5)

 الدكرة الثانية كالعشركف لممجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقدة في مكة المكرمة. ، 82ص، الشككل الكيدية
 المصدر السابؽ. (6)
 ، كىبة الزحيمي، الزحيمي، كانظردمشؽ. ، دار القمـ، 2/779، المدخؿ الفقيي العاـ، مصطفى أحمد الزرقا، الزرقا، انظر (7)

كأصؿ  ، . الدارقطني 10ص، التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر الناتج عف الجناية أك الشككل الكيدية
 ، محمد ناصر الديف األلباني، .صححو األلباني4/51، كتاب البيكع، سنف الدارقطني، انظر، القاعدة حديث "ال ضرر كال ضرار"

 المكتب اإلسبلمي.، 5/254، إركاء الغميؿ
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لمتعكيض عف الكسب الفائت نظركا إلى حرمة األخذ مف ماؿ المعتدم كتجاىمكا حرمة ماؿ ككسب 
كمقتضى العدؿ كاإلنصاؼ أف ينظر في رفع الضرر عف المعتدل عميو كذلؾ ال يككف  ،لمعتدل عميوا

كليس مف العدؿ كضع العكائؽ التي تمنع األخذ مف  ،في ىذه المسألة إال بالتعكيض عف الكسب الفائت
قة ،كمما يؤكد مشركعية التعكيض ىك عبلمالو، ك ماؿ المتسبب في الضرر كالمعتدم عمى حؽ الغير

كربطيا  ،كأسبابو ،كشركطو ،الكسب الفائت في الضماف كىذا يمـز منو بياف مفيكـ الضماف كمشركعيتو
 ي في المطمب الثاني مف ىذا الفصبالكسب الفائت كما سيأت

 الكسب الفائت والضمان: :الثانيالمطمب 
ي يجب التحدث إف معرفة األساس الذم يقكـ عميو التعكيض عف الكسب الفائت مف أىـ األمكر الت

عنيا في ىذه الدراسة؛ألف غاية الدراسة تحديد األصؿ الشرعي الذم يرتكز عميو التعكيض عف الكسب 
كأىـ األدلة الشرعية لمضماف في الفقو  ،التعريؼ بالضماف المطمبالفائت،لذلؾ سأستعرض في ىذا 

التعكيض عف الكسب كشركطو كمف ثـ أكضح العبلقة بيف الضماف كبيف  ،اإلسبلمي كأسباب الضماف
الفائت ليككف ذلؾ تأصيبلن عامان لمتعكيض عف الكسب الفائت مف خبلؿ إثبات عبلقة الفرع كىك الكسب 
الفائت باألصؿ كىك الضماف ليمحقو بعد ذلؾ التأصيؿ الخاص لمسائؿ الكسب الفائت حسب تعمقيا 

الضماف التي تحدث عنيا كذلؾ بإلحاؽ مسائؿ الكسب الفائت بنظائرىا مف مسائؿ  بأبكاب الفقو؛
الفقياء لمخركج بالحكـ الشرعي لمتعكيض عف كؿ مسألة كما سيأتي بحثو  كبيانو في الفصؿ الثاني مف 

 ىذا البحث إف شاء اهلل.

 أواًل:الضمان لغًة:

كضمانان كفؿ بو كفبلف ضامف  ،يأتي بمعنى الكفالة كما جاء في لساف العرب: ضمف الشئ كبو ضمنان 
 (1)، كىك مضمكف.منت الشئ أضمنو ضمانان فأنا ضامفكفيؿ، كيقاؿ ضكضميف: كافؿ ك 

 (2)كجاء في القامكس المحيط أف الضماف بمعنى الغرامة كااللتزاـ.

  
                                                           

 .11/590، لساف العرب، ابف منظكر (1)
 ، بيركت، مؤسسة الرسالة1/137 ، مادة ضمف، القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، الفيركزآبادم (2)

 ـ.2005 ، ق1426
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قاؿ ابف فارس: الضاد كالميـ كالنكف أصؿ صحيح ، كىك جعؿ الشيء في شيء يحكيو مف ذلؾ قكليـ: 
 (1)؛ ألنو إذا ضمنو استكعب ذمتو.مانان مف ىذاو ، كالكفالة تسمى ضضمنت الشيء إذا جعمتو في كعائ

 الضمان في االصطالح: ثانيًا:

فجعمكه في  (2)لمضماف في االصطبلح العديد مف التعريفات فمف الفقياء مف تكسع في تعريفو كالحنفية
 ،(3)كفي غير العقد كمنيـ مف اقتصر عمى الضماف في معنى الكفالة مثؿ الجميكر مف المالكية ،العقد

اف مثؿ الدكتكر كىبة ،كمف المعاصريف مف تكسع في مكضكع الضم(5)كالحنابمة ،(4)لشافعيةكا
 ستاذ الزرقا،كالدكتكر عمي الخفيؼ كفيما يمي مجمكعة مف التعريفات المتعمقة بالضماف :الزحيمي،كاأل

 تعريف الضمان عند الفقياء المتقدمين: -أ

 (6)متو إف كاف قيميان.رد مثؿ اليالؾ إف كاف مثميان أك قيالحنفية: -1

ؽِّ. -2 المالكية: ىك شىٍغؿي ًذمَّةو أيٍخرىل ًباٍلحى
(7) 

 (8)الشافعية: ىك التزاـ حؽ ثابت في ذمة الغير، أك إحضار مف ىك عميو. -3

 (9)ىك ضـ ذمة الضامف إلى ذمة المضمكف عنو في التزاـ الحؽ.الحنابمة: -4

 تعريف الضمان عند المعاصرين: -ب

 (10)بكاجب يطمب الكفاء بو إذا تكافرت شركطو. شغؿ الذمةىك  -1
 

                                                           
 دار الفكر.، مادة )ضمف(، 6/603، معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكريا، ابف فارس (1)
 بيركت.، مؤسسة الرسالة، 575ص، الكميات، أيكب بف مكسى الحسيني، الكفكم (2)
 بيركت.، دار الكتب العممية، 1/303، شرح مختصر خميؿ، محمد بف عبد اهلل الخرشي، الخرشي (3)
 دار الكتاب اإلسبلمي.، 2/235، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا بف محمد بف زكريا، األنصارم (4)
 دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.، 5/70، الشرح الكبير عمى متف المقنع، عبدالرحمف بف محمد بف أحمد، ابف قدامة (5)
 دار الكتب العممية. ، 4/6، غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر ، أحمد بف محمد مكي، الحمكم (6)
 دار الفكر.، 5/96، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، أبك عبداهلل محمد بف محمد شمس الديف ، الحطاب (7)
 .2/235، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، األنصارم (8)
 .5/70، الشرح الكبير، ابف قدامة(9)
 القاىرة.، معيد البحكث كالدراسات العربية، 4ص، الضماف في الفقو اإلسبلمي، عمي الخفيؼ، الخفيؼ (10)
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 (1)ىك شغؿ الذمة بما يجب الكفاء بو مف ماؿ أك عمؿ. -2

 (2)ىك التزاـ بتعكيض مالي عف ضرر لمغير -3

 ،أك ضياع المنافع، أك عف الضرر الجزئي ،ىك االلتزاـ بتعكيض الغير عما لحقو مف تمؼ الماؿ -4
 (3)ة.أك الكمي الحادث بالنفس اإلنساني

 :أدلة مشروعية الضمان:لثاً ثا

كذلؾ يككف إما بالزجر عف إيقاع  ،كجبرىا ،إف مف المبادئ العامة لمشريعة اإلسبلمية إزالة األضرار
أك جبر الضرر بالتعكيض عنو بعد كقكعو،كقد دلت النصكص الشرعية مف القرآف  ،الضرر ابتداءن 

طة منيما عمى مشركعية التعكيض عف الخسائر كاألضرار الكريـ كالسنة النبكية كالقكاعد الفقيية المستنب
 كأبرز ىذه األدلة مايمي:

 مف القرآف:

بىٍرتي  -1 لىًئٍف صى اقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبًو كى ٍف عى اًبًريف{قكلو سبحانو: }كىاً  ٍيره ًلمصَّ ـٍ لىييكى خى
(4) 

زىاءي سىيِّئىةو سىيِّ  -2 {قكلو سبحانو: }كىجى مىى المًَّو ًإنَّوي ال ييًحبُّ الظَّاًلًميفى ئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى
(5) 

3- } ـٍ مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى قكلو سبحانو: }فىمى
(6) 

 (7)كما نص عمى ذلؾ أىؿ التفسير. كفي ىذه اآليات داللة عمى جكاز أخذ التعكيض مقابؿ الضرر

التي حكـ فييا داكد كسميماف عمييما  بما كرد في القرآفكيستأنس لمداللة عمى مشركعية الضماف  
السبلـ بالتعكيض لصاحب الزرع الذم تضرر مف نفش الغنـ فيو، كقد سجميا القرآف الكريـ حيث قاؿ 

                                                           
 .5ص ، الضماف في الفقو اإلسبلمي ، عمي الخفيؼ، الخفيؼ(1)
 دار القمـ.، 2/1032، المدخؿ الفقيي العاـ، الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، الزرقا (2)
 دمشؽ.، دار الفكر، 15ص، نظرية الضماف، الدكتكر كىبة الزحيمي، الزحيمي (3)
 .126االية ، سكرة النحؿ(4)
 .40اآلية، سكرة الشكرل(5)
 .194اآلية ، سكرة البقرة (6)
، الجصاص، القاىرة.كانظر ، دار الكتب المصرية، 1/208، تفسير القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر، القرطبي، انظر(7)

 بيركت.، دار الكتب العممية، 1/317، أحكاـ القرآف، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم
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سيمىٍيمىافى ًإٍذ يىٍحكي  دى كى دىاكي {اهلل سبحانو: }كى ـٍ شىاًىًديفى ٍكًمًي كينَّا ًلحي ـي اٍلقىٍكـً كى نى ٍرًث ًإٍذ نىفىشىٍت ًفيًو غى مىاًف ًفي اٍلحى
(1) 

ف غنمان لرجؿ رعت ليبلن في زرع آخر فأتمفتو، فاحتكما إلى داكد عميو السبلـ، فقضى بتسميـ إحيث 
  .والغنـ إلى صاحب الزرع تعكيضان لو عما لحقو مف ضرر، كجبران لمنقص الذم أصاب

كحكـ سميماف عميو السبلـ بأف تدفع الغنـ إلى صاحب الحرث، فينتفع بألبانيا كسمكنيا كأصكافيا، 
كيدفع الحرث إلى صاحب الغنـ ليقكـ عميو، فإذا عاد الزرع إلى حالو التي أصابتو الغنـ فييا في السنة 

ـ سميماف عميو السبلـ المقبمة رد كؿ كاحد منيما الماؿ إلى صاحبو، فأعجب داكد عميو السبلـ بحك
 (2)كأنفذه.

 : كبناءن عمى ذلؾ فإف اآليات تكمئ إلى المعنييف التالييف
أكالن: معنى الجبر، كذلؾ مف خبلؿ النص عمى اشترط المثمية في الجزاء، كالتي يفيـ منيا أف قصد 

 الشارع إعادة الكضع قبؿ حصكؿ الضرر إلى ما كاف عميو.
بلؿ تعبير الشارع عف استيفاء الضماف بمفظ االعتداء، كالعقاب، ثانيان: معنى الزجر، كذلؾ مف خ

 .(3)كالسيئة، فكميا ألفاظ مكحية بقكة إرادة الزجر
 من السنة:

قاؿ: "أىدت بعض أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى   حديث: أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو -
صعة بيدىا فألقت ما فييا ، فقاؿ النبي النبي صمى اهلل عميو كسمـ طعامان في قصعة فضربت عائشة الق

ناء بإناء" صمى اهلل عميو كسمـ:  (4)طعاـ بطعاـ كا 

قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "مف أكقؼ دابة في سبيؿ مف سبؿ المسمميف، أك في سكؽ مف أسكاقيـ  -
 (5)فأكطأت بيد أك رجؿ فيك ضامف"

                                                           
 .78األية ، سكرة األنبياء(1)
 .11/307 ، تفسير القرطبي ،القرطبي، انظر (2)
مجمة مؤتة ، 127ص، حكمة ضماف الفعؿ الضار كأثرىا في تحديد مكجباتو في الفقو اإلسبلمي، الدكتكر أيمف صالح، صالح(3)

 األردف.، الكرؾ، 4العدد، 17المجمد، لمبحكث كالدراسات
باب ما جاء فيمف يكسر لو الشيء ما يحكـ لو مف  ، كتاب األحكاـ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، سنف الترمذم، الترمذم(4)

 كقاؿ الترمذم حسف صحيح. .. ـ1998 ، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي ، 3/53، ماؿ الكاسر
، مؤسسة الرسالة ، 235/ 4، كتاب الحدكد كالديات كغيره ، سنف الدارقطني، عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم، الدارقطني (5)

 .5/361، كتاب الغصب، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، األلباني، انظر، بيركت.كالحديث ضعيؼ جدان 
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ذا أخذ أحدكـ عصا قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "ال يأخذف أحدكـ متاع أ - خيو جادان كال العبان، كا 
 (1) أخيو فميردىا عميو"

أف ناقة  يصةى حى مي  بفً  راـً قضاء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في ناقة البراء بف عازب، فعف حً  -
لمبراء بف عازب دخمت حائطان فأفسدت فيو، فقضى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "أف عمى أىؿ 

 (2)بالنيار، كأف ما أفسدت المكاشي بالميؿ ضامف عمى أىميا"الحكائط حفظيا 

الذم يدؿ عمى كجكب إزالة الضرر كنفي كقكعو كمف  (3)كمما يستدؿ بو حديث"الضرر كالضرار" -
 طرؽ إزالتو الضماف أك ما يعرؼ بالتعكيض عف الضرر.

زالة  فيذه األحاديث كغيرىا مف األحاديث الشريفة تدؿ عمى مشركعية الضماف كذلؾ لتحقيؽ العدؿ كا 
 (4)الضرر.

ما سبؽ مف اآليات كاألحاديث ىك مف األدلة العامة عمى مشركعية الضماف إال أف ىناؾ أدلة خاصة 
طىأن لمضماف تختمؼ حسب نكع الجناية مثؿ أدلة الضماف في الجنايات كقكلو تعالى: مىف قىتىؿى ميٍؤًمننا خى }كى

دً  قىبىةو مٍُّؤًمنىةو كى دَّقيكا{فىتىٍحًريري رى مَّمىةه ًإلىٰى أىٍىًمًو ًإالَّ أىف يىصَّ يىةه مُّسى
كغيرىا مف اآليات كاألحاديث التي تبحث  (5)

في مكانيا في كتب الفقو كالتي تدؿ بمفيكميا كمنطكقيا عمى مشركعية الضماف لصيانة أمكاؿ 
ء عمييا بغير عتداكاال ،كنفكسيـ مف الضياع ،حقكقيـ، كلحفظ المسمميف التي ىي مف مقاصد الشرع

 خطب كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف رضي اهلل عنيما عباس ابفكجو حؽ كما جاء في حديث 
 قاؿ حراـ بمد قالكا ىذا بمد فأم :قاؿ حراـ يكـ قالكا ىذا يكـ أم الناس أييا يا :فقاؿ النحر يكـ الناس

                                                           
دار الرسالة ، 7/352، باب مف يأخذ الشيء عمى المزاح، سنف أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ، أبكداكد (1)

. 4/32، ما جاء اليحؿ لمسمـ أف يركع مسممان  باب، سنف الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى، الترمذم، العالمية.كانظر
 .5/280، كتاب البيع، كقاؿ الترمذم حسف غريب .كحسنو األلباني في إركاء الغميؿ

مسند اإلماـ ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد، ابف حنبؿ، .كانظر4/191، كتاب الحدكد كالديات كغيره، سنف الدارقطني، الدارقطني (2)
، باب المكاشي تفسد زرع قـك، سنف أبي داكد، أبك داكد، بيركت.كانظر، مؤسسة الرسالة، 23691ـ حديث رق، أحمد بف حنبؿ

 .3570حديث ، صحيح سنف أبي داكد، صححو األلباني، 3/198
، 5/254، إركاء الغميؿ ، محمد ناصر الديف األلباني، .صححو األلباني4/51، كتاب البيكع، سنف الدارقطني، الدارقطني (3)

 اإلسبلمي. المكتب
، بيركت.كانظر، دار الكتب العممية، 2/20، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، محمد بف أبي بكر بف أيكب، ابف القيـ، انظر(4)

 بيركت.، دارالكتب العممية، 7/165، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد، الكاساني
 .92اآلية، سكرة النساء (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1657#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1657#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1657#docu
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 في ىذا يكمكـ كحرمة حراـ عميكـ كأعراضكـ كأمكالكـ دماءكـ فإف قاؿ: ،حراـ شير قالكا ىذا شير فأم
 (1)"ىذا شيركـ في ىذا بمدكـ

 ن:: أسباب الضمارابعاً 

أك كاف يترتب عمى العقد الضماف كعقد  ،كعقد الكفالة (الضماف:)العقد سكاء كاف مضمكف العقد -1
 (2)البيع كاإلجارة.

 (3)أك ليست عادية مثؿ التفريط كالجناية. ،كالسارؽ ،اليد سكاء كانت عادية كالغاصب -2

ؿ كاإلحراؽ أك بتسببو كإشعاؿ كاألمكاؿ الذم يككف بمباشرة اآلدمي كالقت ،اإلتبلؼ كإتبلؼ األنفس -3
 (4)نار في يكـ عاصؼ فيتعدل إلى إتبلؼ ماؿ الغير.

الحيمكلة كذلؾ كأف يشيد الشيكد ثـ يرجعكا عف شيادتيـ فإنيـ يغرمكف لصالح المحككـ عميو  -4
 (5)لحصكؿ الحيمكلة بشيادتيـ.

 شروط الضمان: ثانيًا:

أك تفكيت منفعة  ،يف كذلؾ بإتبلؼ ماؿفالضماف يجب في حاؿ كقكع الضرر باآلخر  ،الضرر -1
ذا كاف الضرر كاقعان عمى ماؿ فبل بد أف يككف الماؿ متقكمان كمممككان كمحترمان شرعان.  (6)كنحك ىذا،كا 

                                                           
 دار ابف كثير.، باب الخطبة أياـ منى، كتاب الحج، 2/620 ، صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم، البخارم (1)
زيف الديف عبد ، ابف رجب، عالـ الكتب.كانظر، 2/206، الفركؽ، أبك عباس شياب الديف أحمد بف إدريس  ، القرافي، انظر(2)

دار ، 63ص، نظرية الضماف، الدكتكر كىبة الزحيمي، الزحيمي، العممية.كانظردار الكتب ، 204ص، القكاعد، الرحمف بف أحمد
 ـ.1982، ىػ1402، الفكر

شياب الديف أحمد بف  ، كالحنابمة. القرافي ، كالشافعية، مصطمح اليد في أسباب الضماف ىك التعبير المستخدـ عند المالكية(3)
، 2/323، المنثكر في القكاعد الفقيية، د اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهللأبك عب، الزركشي عالـ الكتب. ، 4/69، الفركؽ، إدريس

دار ابف  ، 2/316، كتحرير الفكائد القكاعدتقرير  ، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ، )كزارة األكقاؼ الككيتية(. ابف رجب
 مطبعة جاكيد برس.، 1/370، كمأصكؿ البزد، عمي بف محمد، .كيعبر الحنفية عف مصطمح اليد باألخذ. البزدكمالقيـ

، . الزركشي4/434، الذخيرة، القاىرة. القرافي، دار السبلـ، 1/345، مجمع الضمانات، أبك محمد بف غانـ، البغدادم، انظر(4)
 .2/316، كتحرير الفكائد تقرير القكاعد، . ابف رجب2/323، المنثكر في القكاعد

 .2/324، المنثكر في القكاعد، الزركشي، انظر (5)
عدـ ضماف السائؽ في حكادث السير منخبلؿ ، الدكتكر عركة عكرمة صبرم كالدكتكر محمد سميـ محمد عمي ، صبرم (6)

 ، 50عدد، مجمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، 14ص، التطبيقات المعاصرة لجناية العجماء جبار
 ىػ.1431

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1657#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1657#docu
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التعدم: كىك مجاكزة ما ينبغي أف يقتصر عميو شرعان، أكعرفان،أك اتفاقان، سكاء كاف التعدم خطأ أك  -2
 (1)االن.عمدان،كسكاء كاف تقصيران أك إىم

السببية أك اإلفضاء:كىك كجكد الصمة بيف الفعؿ كأثره ،بأف يككف فعؿ التعدم مكصبلن إلى نتيجة  -3
 (2)الضرر،سكاء كاف مباشرة أك تسببان.

 :الضمانبالكسب الفائت عالقة خامسًا:

تي تأإلى أف ىذه المشركعية فإنو يمكف التكصؿ ف كما يتعمؽ بو مف أحكاـ ابعد بياف مشركعية الضم 
ف  (3)حفظ الضركريات الخمسك الشريعة اإلسبلمية بدفع الضرر اىتمام في إطار كمنع االعتداء عمييا كا 

ف دراسة التعكيض عف الكسب  ،كجبرىا ،كمنع االعتداء التعكيض عف األضرار ،مف طرؽ الحفظ كا 
أك  ،نفسف فكات الكسب بسبب تعطيؿ الإكالماؿ حيث  ،الفائت تتناكؿ جانب دفع الضرر عف النفس

تعطيؿ منفعة الماؿ ضرر يجب إزالتو لتحقيؽ العدؿ الشرعي كال تككف إزالتو إال بالتعكيض أك الضماف 
الكسب الفائت ىك جزء مف الضماف تنطبؽ عميو ما  حيث تبيف مف تعريؼ الضماف كالكسب الفائت أف

الضرر كالتعكيض اشترطو الفقياء مف شركط كما كضعكا لو مف ضكابط؛ ذلؾ ألف الضماف كجد لرفع 
عنو كالكسب الفائت ىك ضرر كخسارة كقعا عمى الشخص المتضرر نتيجة فعؿ ضار كقع مف 
المعتدم فكاف مف العدؿ الذم حرص الشرع عمى تحقيقو أف يزاؿ ىذا الضرر كال تككف إزالتو إال 

 بالضماف.

                                                           
 ، أك المادم غير المباشر الناتج عف الجناية ، التعكيض المادم عف الضرر األدبي، لزحيميالدكتكر محمد مصطفى ا، الزحيمي (1)

 مكة المكرمة.، الدكرة الثانية كالعشركف، بحث مقدـ لممجمع الفقيي اإلسبلمي، 8ص، أك الشككل الكيدية
 .67ص، الضماف في الفقو اإلسبلمي ، الخفيؼ (2)
لى حفظ النفس كالعقؿ أيضان  ، حفظ النسؿ كالماؿ مف جانب الكجكد المعامبلت راجعة إلىقاؿ الشاطبي: (3) لكف بكاسطة  ، كا 

العادات.كالجنايات كيجمعيا األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ترجع إلى حفظ الجميع مف جانب العدـ.كالعبادات كالعادات قد 
بالعقد عمى الرقاب  ، ؿ األمبلؾ بعكض أك بغير عكضكانتقا ، كالمعامبلت ما كاف راجعان إلى مصمحة اإلنساف مع غيره ، مثمت

كيتبلفى تمؾ  ، فشرع فييا ما يدرأ ذلؾ اإلبطاؿ ، كالجنايات ما كاف عائدان عمى ما تقدـ باإلبطاؿ ، أك المنافع أك األبضاع
كما أشبو  ، ماؿكتضميف  قيـ األمكاؿ لمنسؿ كالقطع كالتضميف لم ، لمعقؿ -كالحد ، كالدياتممنفس ، كالقصاص ، المصالح

كقد قالكا: إنيا مراعاة في كؿ  ، كالعقؿ ، كالماؿ ، كالنسؿ ، كالنفس ، كىي: حفظ الديف ، ذلؾ.كمجمكع الضركريات خمسة
 دار ابف عفاف.، 2/20، المكافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد، الشاطبي، ممة.انظر

 
 



23 
 

ككذلؾ  كسب الفائتأسباب الضماف مف كضع اليد كاإلتبلؼ كالعقد كالحيمكلة متكفرة في ال كما أف
فضاء تنطبؽ عمى الكسب الفائت  شركطو كمما يزيد مف كضكح العبلقة مف ضرر كتعدم كسببية كا 

حيث إنو ألحؽ بضماف منافع  ةالفقيي عبلقتو بنظائره مف المسائؿبيف الضماف كالكسب الفائت ىك 
 أف نى ذلؾكمع المغصكب كالتعكيض عنيا كما ألحؽ بالتعكيض عف الضرر الناتج عف الجناية،

أحكاـ كما سيأتي في الكسب الفائت يجرم عميو ما يجرم عمى منافع المغصكب كضرر الجناية مف 
 .الفصؿ الثاني إف شاء اهلل

أشير إلى أف مسألة الكسب الفائت أك الفرصة أنو جزء مف الضماف  كبعد تكصيؼ الكسب الفائت عمى
يبحثيا الفقياء  لـ أك ،أنيا مسألة لـ يذكرىامسألة حديثة كما يظف بعض الباحثيف أك  تالفائتة ليس
مخالؼ  كىذا ،(1)ألنيـ لـ يركا فييا كجكب الضماف كما عمؿ ذلؾ الدكتكر محمد بكساؽالمتقدمكف 

ف لـ تعرؼ  ،لحقيقة األمر كذلؾ ألف مسألة الكسب الفائت عرفت عند الفقياء المتقدميف كبحثت كا 
اني مف ىذا البحث عند ذكر صكر الكسب الفائت كمنيا بتسميتيا ىذه كما سيظير ذلؾ في الفصؿ الث

ترؾ العامؿ لممزارعة كبيع العربكف كفكات منفعة المغصكب كحبس الحر كفي الجنايات ضماف تعطؿ 
اك المنفعة كسيتناكليا  ،مسائؿ تحدثت عف ضماف الكسبكغيرىامنالالمجني عميو عف العمؿ فيذه كميا

 .ييا في مكانيا في الفصؿ الثاني لضركرة الحاجة إلييا ىناؾالتفصيؿ مع آراء الفقياء فبالباحث 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 دار أشبيميا.، 125ص، لفقو اإلسبلميالتعكيض عف الضرر في ا، محمد بف المدني بكساؽ، بكساؽ (1)
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 وفيو مبحثان: الفائت ونماذج لمكسبالفصل الثاني: صور 
 ، وفيو أربع مطالب:والجراح ،المبحث األول: الكسب الفائت المتعمق بالنفس

 .المطمب األول: حكم الكسب الفائت المتعمق بحبس النفس والجراح

 .والجراح ي: صور لمكسب الفائت المتعمق بحبس النفسالمطمب الثان

 .أو تقصيرهالمطمب الثالث: الكسب الفائت الناتج عن فصل العامل من العمل 

 .المطمب الرابع:الكسب الفائت الناتج عن فسخ الخطوبة

 ، وفيو ثالثة مطالب:والمال ،المبحث الثاني: الكسب الفائت المتعمق بالعين

 .كسب الفائت المتعمق بالعينالمطمب األول:حكم ال

 .الناتج عن إتالف العين أو تعطيل االنتفاع بيا: الكسب الفائت نيالمطمب الثا

 .الفائت الناتج عن تأخير سداد الديون: الكسب الفائت ثالثالمطمب ال
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 توطئة:

عكيض عف ف مسألة المطالبة بالتقبؿ الحديث عف الكسب الفائت كالتعكيض عنو،فبل بد مف البياف أ
المعاصرة التي ظيرت بسبب تكسع  المفاىيـكالفرصة الضائعة مف  ،تعطيؿ المنافع في الكسب الفائت

ف كاف ليا شكاىد في الفقو اإلسبلمي كما سبؽ بيانو النظاـ االقتصادم كىي مف المسائؿ التي  ،كا 
م إلحاقيا بنظائرىا كالقانكنيكف كأصبحت شائعة بيف الناس فكاف مف الضركر  ،انشغؿ بيا االقتصاديكف

كمف المبلحظ أثناء البحث في مسألة الكسب  مف المسائؿ الفقيية التي تحدث عنيا الفقياء القدامى،
أك الفرصة الضائعة أنو مف غير الممكف إلحاؽ جميع صكر الكسب الفائت بمسألة كاحدة  ،الفائت

التي تشابييا مف  ؛كذلؾ الختبلؼ جكانب المشابية في كؿ صكرة مف صكر الكسب عف الصكرة
المتعمقة كسأتحدث في المطالب القادمة عف المسائؿ  ،المسائؿ التي تحدث عنيا الفقياء المتقدمكف

 (1).لياكذلؾ في سياؽ الخركج بالحكـ الشرعي  الكسب الفائت؛ب

كبيف  كالفرصة الضائعة المتعمقيف بالنفس، ،كما يرل الباحث أنو مف الجيد التفريؽ بيف الكسب الفائت
كالفرصة الضائعة  ،فيمحؽ الكسب الفائت الكسب الفائت كالفرصة الضائعة المتعمقيف بعيفو أك ماؿ؛

نفراد لصعكبة إلحاقيا االمسائؿ المذككرة كؿ مسألة عمى  المتعمقيف بالنفس بما جاء مف أقكاؿ فقيية في
فمف  أك الماؿ ،لعيفالكسب الفائت كالفرصة الضائعة المتعمقيف با أما مسائؿ ،جميعان بمسألة كاحدة
 .باب الغصب كتفكيت منافع المغصكب بما تحدث عنو الفقياء فيالممكف إلحاؽ أغمبيا 

 

 

 

 

 

                                                           
أك ما ذكره الفقياء كتبيف أف لو عبلقة  ، الصكر المذككرة في ىذا الفصؿ ىي نماذج لما يعرض عمى لجاف التحكيـ الشرعي (1)

مية أك كالشرط الجزائي كغيرىا كجميعيا مكثقة في مكانيا حسب األصكؿ العم ، كترؾ المزارعة ، بالكسب الفائت مثؿ بيع العربكف
، الكسيط في شرح القانكف المدني، عبد الرزاؽ السنيكرم، مما أخذ مف بحكث القانكف كاالقتصاد كمف مراجع ذلؾ .السنيكرم

 بيركت.، دار إحياء التراث العربي، 1/987-991
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 :والجراح األول: الكسب الفائت المتعمق بالنفس المبحث

 النفس والجراح:بحبس المطمب األول: حكم الكسب الفائت المتعمق 
ه بحيث يمنعو ىذا الضرر مف تحقيؽ يتعرض لو الشخص مف ضررو يصيب عضكان في جسد قد ما

لك لـ يقع عميو الضرر،فيؿ يحؽ ليذا الشخص كاف مف الراجح تحققيا  كسبو أك تحصيؿ منفعةو 
 المطالبة بما فاتو مف كسب مف الشخص الذم تسبب في الضرر؟

كفكات الكسب كضياع المنفعة في الصكرة السابقة يمكف إلحاقو بما تحدث عنو الفقياء في حكادث 
 كما أنو يمحؽ بمسألة غصب منافع الحر. جناياتكما يتعرض لو المضركر مف إصابة كضررال

كفيما يمي أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة مع مجمكعة مف نصكص العمماء التي تتعمؽ بضماف الكسب  
كضماف منافع الحر في حالة الغصب كمف ثـ عرض المسائؿ المعاصرة لمكسب الفائت  في الجنايات

 ؽ بالنفس كبياف حكميا الشرعي بناءن عمى ما ترجح مف أقكاؿ الفقياء في الجنايات كغصب الحرالمتعم
 :كاستدالالت أخرل متعمقة بالضماف يتعرض ليا الباحث عند بياف حكـ بعض المسائؿ

 أقوال الفقياء في المسألة: -أ

ة ىنا لـ يتـ تخريجو عمى قبؿ الحديث عف أقكؿ الفقياء في المسألة تجدر اإلشارة ىنا أف قكؿ الحنفي
نما خرج بناءن عمى ما كرد عندىـ مف نصكص تتحدث عف ضماف الجاني لكسب  ضماف منفعة الحر كا 

ال فإف الحنفية ال يقكلكف بضماف منفعة الحر  كذلؾ بناءن عمى قكليـ بعدـ مالية المنافع ؛المجني عميو كا 
يـ مف نصكصيـ المتعمقة بالجناية مع قكليـ أما المالكية فقد تـ تخريج قكليـ أيضان بناءن عمى ما ف
 (1)بضماف منافع الحر في التفكيت كما سيأتي تفصيؿ ذلؾ.

                                                           
ابف  ، القاىرة.كانظر، ألميريةالمطبعة الكبرل ا، 5/233، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ، عثماف بف عمي بف محجف، الزيمعي، انظر (1)

جاء في  .كمف أقكاؿ المالكية  التي فيـ منيا جكاز التعكيض عف تعطؿ المجني عميو ما6/562، رد المحتار عمى الدر المختار، عابديف
ىؿ يجب عمى في مف تعطمت منفعتو بسبب الجرح كليس لو ما يعيش عميو غيره كالخماس  خميؿ لمختصر الزرقاني عمى شرح الرىكني حاشية

في الصانع كفي أجرة الطبيب أنو يمـز ذلؾ الجاني ؛ ألف الظالـ أحؽ أف  المخمي الجاني إعطاؤه أجيران يخدـ في محمو ؟ " كيظير مف كبلـ
ف كاف نصان في لزـك إعطاء الجاني المجني عميو أجيران يخدـ في محمو ليأت ي لو بما يحمؿ عميو ال سيما كىك متعد ظالـ لمخماس مثبلن فيذا كا 

 فيك في النياية تحميؿ ليذا الجاني ما عطمو عمى المجني عميو مف كسبو فترة انتظار البرء كىي مسألتنا ، يعيش عميو لتعطمو بسبب الجناية 
يـ في كىذه ركاية عمى خبلؼ مذىب القاىرة.، المطبعة الكبرل األميرية ، 5/233، حاشية الرىكني، محمد بف أحمد بف محمد، الرىكني، انظر.

أف منافع الحر غير مضمكنة إال بالتفكيت كما سيأتي بيانو في متف ىذا البحث .أماشرح ما جاء في حاشية الرىكني كجعمو أصبلن لمسألة 
مسؤكلية الجاني في عبلج المجني عميو كضماف تعطمو ، الدكتكر عبد اهلل بف محمد المطمؽ، تعكيض المجني عميو كالتصرؼ بو يرجع لممطمؽ

 ىػ.1424، مجمة البحكث العممية، مؿعف الع
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ذا أعطي شيء كالنفقة فإنو أك المتضرر  ،يعطى المعتدل عميوال  القكؿ األكؿ: ما فاتو مف كسب، كا 
 بشرطيف ىما: اليعطى إال

 البرء. أك الحككمة عندما يحكـ عميو بعد ،أف يخصـ مف الدية -أ

 .فيعطى النفقة عاجزان عف الكسبأف يككف المجني عميو  -ب

أيضان:"...إذا ضرب يد غيره فكسرىا  ابف عابديف جاء في حاشية،(1)كأصحاب ىذا القكؿ ىـ الحنفية
ذا برئ كتعطمت يده كشمت كجبت  كعجز عف الكسب فعمى الضارب المداكاة كالنفقة إلى أف يبرأ ، كا 

 (2)حسب المصركؼ مف الدية".يديتيا، كالظاىر أنو 

كقاؿ أيضان في مجمكعتو التي بخطو: إذا ضرب يد غيره فكسرىا كعجز عف   ":كفي العقكد الدرية
ذا برأ كتعطمت يده كشمت كجب ديتيا. كالظاىر   الكسب فعمى الضارب المداكاة كالنفقة إلى أف يبرأ، كا 

 (3)أنو يحسب المصركؼ مف الدية"

 :أدلتيم

 (4)ليـ بأف التفكيت حصؿ بسبب الجاني فكجب أف يضمنو.استدلكا عمى قك 

 أما اشتراطيـ خصـ النفقة مف الدية فيمكف االستدالؿ لو بأف ما فيو مقدر ال يمـز الجاني غيره.

  

                                                           
 . 6/562، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف (1)
 المصدر نفسو (2)
 دار المعرفة.، 2/255، العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية، محمد أميف بف عمر، ابف عابديف (3)
 المصدر نفسو. (4)
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إلى أف ما فات مف  (3)ككجو عند الحنابمة (2)كالمعتمد عند الشافعية (1)ذىب المالكية القكؿ الثاني:
 الفكات.كسب يضمف بالتفكيت ال ب

دكف أف كالمقصكد بالفكات ىنا:ىك عدـ االنتفاع بالمغصكب أم تعطيؿ منافعو كمنع صاحبو منيا 
أما التفكيت:فيك منع منافع المغصكب عف صاحبيا مع انتفاع يرجع ذلؾ بنفع عمى الغاصب،ك 

 (4)الغاصب بتمؾ المنافع.

 أدلتيم:

 (5)غؿ اليجب ضمانيا.ف المنافع تضمف باالستغبلؿ أم التفكيت فإف لـ تستإ -1

 (6)اليد كمف ثـ فإف منافعو أشبيت ثيابو التي بميت عميو. تحت القاعدة أف الحر ال يدخؿ -2

 كمف التطبيقات عمى ىذه القاعدة:

 .لك حبس شخص حران شيران فبل يضمف منفعتو بالفكات، بؿ بالتفكيت -1

 .ألف فيو تفكيتان لمنفعتوبخبلؼ العبد، 

 

                                                           
 .6/234، حاشية الرىكني، الرىكني (1)
، محيي الديف يحيى بف شرؼ ، القاىرة. النككم، دار السبلـ، 3/393، الكسيط في المذىب، أبك حامد محمد بف محمد، زاليالغ (2)

، شرح الميذب، ، يحيى بف أبي الخير بف سالـ ، بيركت. العمراني، المكتب اإلسبلمي، 5/14، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف
 .دار المنياج لمطباعة كالنشر ، 7/80
دار ، 176-15/125، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف، المرداكم، انظر (3)

 .7/429، المغني، إحياء التراث العربي. ابف قدامة
 .1/180، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، ابف عبد السبلـ (4)
شمس الديف محمد ، الشربيني، .  كانظر5/225، المغني، ابف قدامة، كانظر.5/14، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، النككم (5)

 دار الكتب العممية. ، 3/354، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، بف أحمد
 .أك السمطة عمى التصرؼ ، كاليد: قرينة عمى الممؾ ، الحر ىك اإلنساف غير المممكؾ(6)

مغني ، الشربيني، بخبلؼ العبد فيككف تحت اليد كالممؾ.انظر ، يقع تحت سمطتو كتصرفو كال ، فالحر ال يدخؿ في ممؾ آخر
دار ، 2/744، عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة، جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ، ابف شاس، .انظر3/354، المحتاج

 بيركت.، العرب اإلسبلمي
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فأحبميا، كماتت بالكالدة، لـ تجب ديتيا في األصح، كلك كانت أمة كجبت  لك كطئ حرة بشبية-2
 (1).القيمة

، لـ  حبس حران ، كلـ يمنعو الطعاـ حتى مات حتؼ أنفو ، أك بانيداـ حائط كنحكه كلك أف شخصان  -3
 (2)كلك كاف عبدان ضمنو ، كال يضمف منافعو ما داـ في حبسو. يضمنو،

 .(4)كقكؿ عند الشافعية ،(3)ت كالفكات كىك الصحيح عند الحنابمةالقكؿ الثالث:يضمف بالتفكي

ف حبسو مدة فيؿ تمزمو أجرتو ؟  جاء في اإلنصاؼ عند الحديث عف تعطيؿ منفعة الحر:" قكلو : كا 
 (5)عمى كجييف. أحدىما: تمزمو كىك الصحيح، صححو في التصحيح كجـز بو في الكجيز كغيره...."

فكجاء في أك حبسو مدة فعميو أجرتو ؛  ،أك صغيران كرىان  ،استعممو أم الحر كبيران كاف كشاؼ القناع: " كا 
 (6)ألف منفعتو ماؿ يجكز أخذ العكض عنيا فضمنت بالغصب كمنافع العبد"

ف حبسو كعطمو فكجياف : أحدىما  :" الغزالي اؿقك  كأما منفعة بدف الحر إف استخدمو إنساف ضمنو كا 
 (7)بمى؛ لمتفكيت"

  

                                                           
القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب ، الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي، حيمي.الز 3/354، مغني المحتاج ، انظر الشربيني (1)

 ـ.2006، ىػ1427، دمشؽ، دار الفكر، 2/709، األربعة
 بيركت.، دار الكتب العممية، 124ص، األشباه كالنظائر، عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد، السيكطي (2)
منصكر بف يكنس بف صبلح ، البيكتي، .كانظر15/126، اإلنصاؼ، المرداكم، .كانظر7/430، المغني، ابف قدامة، انظر (3)

 دار الكتب العممية.، 4/78، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، الديف
 .2/286، مغني المحتاج، الشربيني، .كانظر7/80، شرح الميذب، العمراني، .كانظر394، الكسيط، الغزالي، انظر (4)
 دار إحياء التراث.، 2ط، 6/128، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، لحسف عمي بف سميمافعبلء الديف أبك ا، المرداكم(5)
 .2/373، كشاؼ القناع  ، البيكتي (6)
 .3/393، الكسيط، الغزالي (7)
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 أدلتيم:

 ر أدلتيـ في سياؽ حديثيـ عف تفكيت كفكات منافع الحر كىي عمى النحك اآلتي:تظي

 (1)أف المنافع كالماؿ ضمنت بالبدؿ بالعقد الصحيح ككذلؾ تضمف بالبدؿ في الغصب. -1
 (2)ألف منافع الحر تقـك في اإلجارة الفاسدة فأشبيت منافع األمكاؿ. -2

 الترجيح:

الباحث إعماؿ شرط كيرل ،لحنابمةيميؿ إلى قكؿ ااحث فإف الببعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
عدـ تحقؽ العجز عف الكسب يفيد عدـ ؛ألف لمتعكيض عف الكسب الفائت لكسباعف العجز 

، كأما إعطاء النفقة كخصميا مف الدية فميس فيو رفع لمضرر الذم تحقؽ فكات أك تفكيت الكسب
ت كالفكات عند التعكيض فبل يرل الباحث ، كأما تفريؽ الشافعية بيف التفكيحثت عميو الشريعة

حاجة لذلؾ ؛ألف في كبل األمريف أم التفكيت كالفكات تضيع منفعة عمى صاحبيا كقد تقرر عند 
تبلفو يتـ التعكيض عنو سكاء استغمو المعتدم أـ  ،يع الماؿيكتض،الشافعية أف المنافع أمكاؿ كا 

ديف الذيف يسعكف لئلضرار بغيرىـ حتى كلك لـ كمنعان لممعت ،كحفظان لمحقكؽ ،ال؛كذلؾ رفعان لمضرر
 يحققكا فائدة ألنفسيـ .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3/355، مغني المحتاج، الشربيني (1)
 .3/355، مغني المحتاج، الشربيني (2)
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 :والجراح النفسبحبس مكسب الفائت المتعمق ل صور :ثانيالمطمب ال
 حبس الشخص ومنعو عن العمل أوالمسجون ظممًا :األولى:  الصورة

ي مكاف ما أك سجنو أك احتجازه ف ،كذلؾ كحبس الشخص كمنعو عف القياـ بأم عمؿ كأف يتـ خطفو
 أك أجره. ،ظممان فيعطؿ كسبو كيفكت ربحو

حكـ ذلؾ: جكاز تعكيض ىذا الشخص عف ما فاتو مف كسب كاف مف المفركض أف يحققو لك كاف حران 
إف حبسو إنساف كعطمو؛ألنيا منفعة  (1)كنظير ذلؾ ما يعرؼ عند الفقياء ضماف منفعة بدف الحر

 (2)فع الماؿ.تضمف باإلجارة، فضمنت بالغصب، كن

ف استعممو أم الحر كبيران كاف أك صغيران كرىان، أك حبسو مدة، فعميو  ،جاء في كشاؼ القناع:"..كا 
 (3)أجرتو؛ألف منفعتو ماؿ يجكز أخذ العكض عنيا فضمنت بالغصب"

كجاء في الكافي: "كمف غصب حران نفسىو فاستخدمو فعميو أجرة ًمٍثمو، ككذلؾ ىك إف اغتصب خدمة 
نعةى يده كىك ميًقرٌّ بالرقبة لسيده، كاف عميو أجرة ًمٍثموعبد أك ص

(4)" 

نىع العامؿى مف العمؿ فعميو أجرة المثؿ "كفي حاشية القميكبي: كمىٍف مى
(5)" 

لقكلو صمى اهلل عميو  ،كما أف حبس الشخص كمنعو عف العمؿ ضرره كاضحه يجب إزالتو
 ض الشخص المحبكس عما فاتو مف كسب.كال تككف إزالتو إال بتعكي (6)كسمـ:"الضرر كالضرار"

الفائت مف أىؿ  تقدير الكسبيككف ب إف لـ تكف لو أجرة أك كسب معمكـ كالتعكيض في ىذه الصكرة
: "كقدر المتمؼ إذا لـ يمكف تحديده –رحمو اهلل  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الصنعة كاالختصاص، 

جتياد، إذ الخرص كالتقكيـ كاحد، فإف الخرص ىك عيمؿ فيو باالجتياد، كما ييفعؿ في قدر قيمتو باال

                                                           
 ا الفصؿ.كما سبؽ في بداية المبحث األكؿ مف ىذ (1)
 دار الكتب العممية.، 2/229 ، الكافي في فقو اإلماـ أحمد ، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد ، ابف قدامة ، انظر (2)
 .4/78، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيكتي (3)
 الرياض.، حديثةمكتبة الرياض ال، 2/849، الكافي في فقو أىؿ المدينة، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد، ابف عبد البر (4)
 بيركت.، دار الفكر، 3/134، حاشيتا قميكبي كعميرة، أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة، القميكبي كعميرة (5)
 .28ص، سبؽ تخريجو (6)
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االجتياد في معرفة مقدار الشيء، كالتقكيـ ىك االجتياد في معرفة مقدار ثمنو، بؿ يككف الخرص 
 (1)أسيؿ، ككبلىما يجكز مع الحاجة"

 : الكسب الفائت المتعمق بالجراح غير المقدرة:الصورة الثانية

ؽ بالجراح ىك ما كاف سبب فكات الكسب كعدـ تحصيؿ صاحبو كيقصد الباحث بالكسب الفائت المتعم
 لو ناتج عف اإلصابة بجرح كمف صكر ذلؾ:

أف يصاب شخص كيعجز عف تحقيؽ ما كاف معتادان أف يحققو مف كسب فيؿ يحؽ لو الرجكع عمى 
 الجاني لممطالبة بما فاتو مف كسب؟

عنيا  الباحث بدف الحر التي تحدثإف حكـ الضماف في ىذه المسألة ىك نظير مسألة ضماف منفعة 
الصفحات السابقة إال أنو يحتاج إلى إضافة بعض التفصيؿ في جكانب عدة كذلؾ عمى النحك في 

 اآلتي:

 يككف تحمؿ الكسب الفائت مدة الجرح كقبؿ األرش أك حككمة العدؿ . -أ

يضمف لو عممو  مكظفان أك عامبلن أف ال يككف ىناؾ جية ضامنة لكسب المجني عميو،كأف يككف  -ب
كسبو مدة انقطاعو عف العمؿ تحت مسمى اإلجازات المرضية كنحكىا؛ألنو في ىذه الحالة لـ يقع ك 

 الضرر عمى كسبو كال يككف التعكيض إال في مقابؿ الضرر.

،كذلؾ في حالة التنازع في مقدار الكسب، أف يراعى عند تقدير الكسب أجرة المثؿ أك كسب المثؿ -ػج
 .جرة راتبة كأجرة المكظؼأك عدـ كجكد أ

شريح حيث قضى في الكسر إذا انجبر قاؿ:ال  كمما استدؿ بو عمى جكاز التعكيض ما جاء في قضاء
يزيده ذلؾ إال شدةن،ييعطى أجرى الطبيب كقدرى ما شيغؿ عف صنعتو.
(2) 

بحث كبناءن ؿ عند جميكر الفقياء كما سيأتي بيانو في الصفحات القادمة مف ىذا الاكما أف المنافع أمك 
 عميو يجكز أخذ العكض عف منفعة العضك ألنيا ماؿ.

                                                           
 .5/421، الفتاكل الكبرل، ابف تيمية  (1)
 يركت.ب ، دار الفكر ، 11/89، باآلثار المحمى ، عمي بف محمد بف سعيد ، ابف حـز(2)
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 :: الكسب الفائت المتعمق بالجراح المقدرةالصورة الثالثة

أك تعطؿ المجني عميو عف العمؿ في حاؿ كجكد دية مقدرة مف  ،كيقصد بو ضماف الكسب الفائت
 الشرع . 

 أيكعب إذا األنؼ كفي "...:رد فيوكىي المذككرة في حديث عمرك بف حـز رضي اهلل  عنو ، فقد ك 
مب الدِّية،كفي الذَّكر الدِّية،كفي البيضتيف الدِّية،كفي الشفتيف الدِّية،كفي المساف الدِّية،كفي جدعوي   الصُّ

 ثيمثي  الجائفة الدِّية،كفي ثيمثي  المأمكمة الدِّية،كفي نصؼي  الكاحدة الًرٍجؿ الدِّية،كفي العينيف الدِّية،كفي
 اإلبؿ،كفي مف عشره  كالرجؿ اليد أصابع مف أصبع كؿ اإلبؿ،كفي مف عشرة خمس المينىقِّمة الدِّية،كفي

 (1)اإلبؿ". مف خمسه  المكضحة اإلبؿ،كفي مف خمسه  السفِّ 

 (2)كالدامغة كالجائفة. ،كاآلمة ،كالمنقمة ،كالياشمة ،لجراحات التي قدر الشارع ديتيا كىي المكضحةكا

 ليتيف كالثدييف كالحاجبيف كنحكىما فتمحؽ بالقياس باليديف كالرجميفكاإل حكميا في ىك ما ليا كيضاؼ
.(3) 

  

                                                           
ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ كاختبلؼ ، كتاب القسامة، سنف النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، النسائي(1)

المستدرؾ عمى ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل، الحاكـ، حمب.كانظر، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، 8/57، الناقميف لو
محمد ، .كضعفو األلباني8/57، بيركت.كصححو الحاكـ في المستدرؾ، دار الكتب العممية، 1/552، كتاب الزكاة، الصحيحيف

 مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف. ، 5/410، صحيح كضعيؼ سنف النسائي، ناصر الديف األلباني
تي تنقؿ العظـ بعد الكسر كالمنقمة ىي ال، كالياشمة ىي التي تيشـ العظـ أم تكسره، المكضحة ىي التي تكضح العظـ أم تبينو(2)

كىي  ، كاآلمة ىي التي تصؿ إلى أـ الدماغ كىي جمدة تحت العظـ فكؽ الدماغ كقيؿ ىي التي تصؿ إلى أـ الرأس، أم تحكلو
أبك بكربف عمي بف ، الزبيدم، كالجائفة ما يصؿ إلى الجكؼ.انظر ، التي فييا الدماغ كبعدىا الدامغة كىي التي تصؿ إلى الدماغ

 المطبعة الخيرية.، 2/131، لجكىرة النيرةا، محمد
 .12/178، المغني، ابف قدامة (3)
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 ؛الفائت الكسب عف يعكض يبلفإن عبلجو إمكانية كانعدمت المصاب العضك تعطؿ إذا الحالة ىذه فيف
 في جاء (1)بالصمح إال عمييا الزيادة كاليجكز ،العضك منفعة فكات مقابؿ الدية قرر الشارع ألف

كالقيمة ثبتت في الذمة مقدرة، فمـ يجز أف يصالح عنيا بأكثر منيا مف جنسيا،  ،أف الدية ....المغني:"
أك ثمف مبيع، كألنو إذا أخذ أكثر منيا فقد أخذ حقو كزيادة ال مقابؿ ليا، فيككف  ،كالثابتة عف قرض

، كيجكز أف أكؿ ماؿ بالباطؿ. فأما إف صالحو عمى غير جنسيا، بأكثر قيمة منيا، جاز؛ ألنو بيع
كلـ أجد مف خالؼ ىذا القكؿ سكل الشيخ عمي الخفيؼ  ،(2)يشترم الشيء بأكثر مف قيمتو أك أقؿ..."

كاألركش كعمؿ ذلؾ بأف الديات كاألركش ليست تعكيضان كامبلن فمف  ،فقاؿ بجكاز الزيادة عمى الديات
الآلالـ كفسر كبلـ الفقياء الممكف أف يزاد عمييا لما لمماؿ مف دكر لشفاء ما في الصدكر كلتخفيؼ 

ىك منع التجاكز باعتباره زيادة في يريدكنو ما يتجاكز المقادير الشرعية بأف  فبأنو ليس لممجني عميو أ
 (3)الديات المقررة شرعان 

ككأف الذم يفيـ مف كبلـ الشيخ الخفيؼ أنو مع عدـ الزيادة عمى مقدار الدية كمقدار أم ال تزيد مثؤلن 
ؿ كلكف ىذا ال يمنع أف تككف ىناؾ تعكيض إضافي لزيادة الزجر كما ىك الحاؿ في الدية عف مئة جم
 العقكبات التعزيرية.

كاستدؿ الخفيؼ عمى ىذا القكؿ بأنو قد تككف ىناؾ جريمة ضررىا كأثرىا عمى المجني عميو أكبر مف 
 (4)الجريمة األخرل فميس مف العدؿ المساكاة بينيـ.

  

                                                           
نما تككف ، اختمؼ الفقياء في إمكانية الزيادة عمى الدية في الصمح عمى ثبلثة أقكاؿ (1) القكؿ األكؿ عدـ جكاز الزيادة بالصمح كا 

القكؿ الثاني: صحة المصالحة عمى أكثر مف الدية ، حنابمةأك ما دكنيا كىك قكؿ عند الحنفية كركاية عند ال ، المصالحة عمى الدية
القكؿ ، إذا كاف مف غير جنس الدية كعدـ صحتيا إف كانت مف جنس الدية كىك قكؿ عند  الشافعية كالركاية الثانية عند الحنابمة

الحنفية كمذىب المالكية تصح المصالحة عف القصاص بأكثر مف الدية سكاء كاف مف جنسيا أك مف غيره كىك قكؿ عند  الثالث:
اليداية في ، المرغيناني، .كانظر6/20، الفتاكل اليندية، البمخي كآخركف، كقكؿ عند الشافعية كالركاية الثانية عند الحنابمة.انظر

، .كانظر4/49، مغني المحتاج، الشربيني، .كانظر207ص، مختصر العبلمة خميؿ، خميؿ، .كانظر4/167، شرح بداية المبتدم
 .4/369، المغني، امةابف قد

 .4/369، المغني، ابف قدامة (2)
 .310-309، الضماف في الفقو اإلسبلمي، الخفيؼ (3)
 المصدر السابؽ.(4)
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 القكؿ الراجح:

ألنو  إال أف يككف صمحان؛ لدل الباحث كاهلل أعمـ ىك عدـ جكاز الزيادة عمى مقدار الدية الذم يترجح
مقررة مف عند الشرع الذم جعميا مقابؿ النفس أك العضك كالزيادة قد تكقع في أكؿ أمكاؿ الناس 

د ألنيا مف غير مقابؿ ثـ إف الضرر الكاقع عمى العضك المفقكد ىك في النتيجة ضرر كاح ؛الباطؿب
كأثره كاحد كىك فقد العضك المكجب لمدية أك جرحو المكجب لؤلرش كما أف النفكس في نظر الشرع 

 متساكية فمـ يفرؽ الشرع بيف دية غني كفقير كبيف دية مف يعمؿ كمف اليعمؿ.
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 و تقصيره:، أالعامل فصل الناتج عنالكسب الفائت  :المطمب الثالث
 :فائت الناتج عن فصل العامل من العملالكسب ال الصورة األولى:

فيؿ يحؽ لو كتتضح ىذه الصكرة مف الكسب الفائت في مثاؿ المكظؼ الذم فصؿ مف كظيفتو 
 المطالبة بالتعكيض

عمى  ان فبالتالي يككف حكـ الفصؿ التعسفي مبنيعمى أنو أجير خاص  المكظؼ الفقو اإلسبلمييصنؼ 
 ي:عمى النحك اآلت مسألة األجير الخاصبحث 

 أواًل: تعريف األجير الخاص:
ف لـ يعمؿ كمف . في اليداية:"جاء  ..كاألجير الخاص الذم يستحؽ األجرة بتسميـ نفسو في المدة كا 

نما سمي أجير كحد؛ ألنو ال يمكنو أف يعمؿ لغيره؛ ألف منافعو  استؤجر شيران لمخدمة أك لرعي الغنـ" كا 
ف نقض العمؿ"في المدة صارت مستحقة لو كاألجر مقابؿ بالمن  (1)افع، كليذا يبقى األجر مستحقان، كا 
ما كاف يحصر عممو لخدمة المؤجر، بحيث ال يجكز  كعرؼ الدكتكر القره داغي األجير الخاص بأنو 

لو أف يعمؿ سكل عممو، كىذا قد يحدد لو زمف في كؿ يكـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لممكظفيف، كالعماؿ 
أك لشخص، كقد ال يحدد لو زمف يكمي مثؿ الخدـ الذم يقع  المستأجريف لمعمؿ في منشأة خاصة

عمييـ العقد لخدمة مخدكمييـ لسنة أك أكثر أك أقؿ، لكف دكف تحديد زمف يكمي، فيككف كؿ أكقاتيـ 
 (2).بحسب العرؼ ليـ

 
 ثانيًا:مشروعية اإلجارة:

 (3)اتفؽ الفقياء عمى مشركعية اإلجارة
 كمما استدلكا بو:

ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ }فى  :قكلو تعالى -1 ٍعفى لىكي  (4){ ًإٍف أىٍرضى

                                                           
 بيركت.، دار إحياء التراث العربي، 3/242، اليداية في شرح بداية المبتدم، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ ، المرغيناني(1)
(2)http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=150 
، كالحسف البصرم كغيرىما كقكليـ مرجكح لثبكت اإلجارة في الكتاب كالسنة.انظر ، خالؼ ىذا االتفاؽ أبك بكر األصـ (3)

دار ، 5/105، فتح القدير، كماؿ الديف محمد ابف عبد الكاحد، ابف اليماـ، .كانظر6/220، بدائع الصنائع، الكاساني
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ،  ، الشربيني، .كانظر4/60، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الدسكقي ، الفكر.كانظر

 .5/398، المغني، ابف قدامة، .كانظر2/332، المنياج
 .6اآلية، سكرة الطبلؽ (4)
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ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  كقكلو تعالى:} -2 ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى قىاؿى ًإنِّي أيًريدي  * قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى
مىى أىٍف تىٍأجي  ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى ا أيًريدي أىٍف أىٍف أيٍنًكحى مى جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعٍنًدؾى كى ًني ثىمىاًنيى ًحجى رى

} اًلًحيفى مىٍيؾى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ  (1)أىشيؽَّ عى
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: "احتجـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأعطى الحجاـ  -3

 (2)أجره"
 

 وم عقد اإلجارةلز :ثالثاً 
لقكلو تعالى:} يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد{(3)اتفؽ الفقياء عمى أف عقد اإلجارة عقد الـز

(4) 

كأما صفة اإلجارة فاإلجارة عقد غير أف الحنفية أجازكا فسخ اإلجارة لؤلعذار جاء في بدائع الصنائع:"
ار الشرط كالعيب كالرؤية عند عامة العمماء فبل تفسخ مف غير الـز إذا كقعت صحيحة عىًرٌية عف خي

 (5)عذر"
 

أنو لك فصؿ صاحب العمؿ)المستأجر(  العامؿ أك المكظؼ كيبنى عمى ما سبؽ مف لزكـ عقد اإلجارة 
كىما األجير الخاص بنظر الشرع مف غير عذرو معتبر شرعان فإف األجير في ىذه الحالة يستحؽ ما 

جاء في اإلنصاؼ:"كاإلجارة عقد الـز مف الطرفيف المتفؽ عمييا مى باقي مدة اإلجارةمف أجرة عبقي لو 
ف بدا لو قبؿ أف تقضى المدة فعميو األجرة"  (6)ليس ألحدىما فسخيا، كا 

كالعيب الذم يفسخ بو اإلجارة ما تنقص بو المنفعة كأف يككف األجير لمخدمة ضعيؼ البصر، أك بو 
كنحكىا كأف يأتي العامؿ بتصرفات غير شرعية كالسرقة كشرب  ،رضأك م ،أك برص ،جنكف أك جذاـ

كمع ما سبؽ مف بياف يرل الباحث أف مسألة التعكيض عف الفصؿ التعسفي أك اإلضرار (7)الخمر 

                                                           
 .27-26اآلية ، سكرة القصص(1)
، صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، .كمسمـ3/93، جاـباب خراج الح، كتاب اإلجارة، صحيح البخارم، البخارم (2)

 بيركت.، دار إحياء التراث العربي، 3/1205، باب حؿ أجرة الحجامة، كتاب المساقاة
أبك الكليد ، القرطبي، كانظر دار الفكر. ، 4/60، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ، محمد بف أحمد بف عرفة ، الدسكقي (3)

نياية ، شمس الديف محمد بف أبي العباس، القاىرة. الرممي، دار الحديث، 2/360، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دمحمد بف أحم
 .3/566، كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع، بيركت. البيكتي، دار الفكر، 7/230، المحتاج عمى شرح المنياج

 .1اآلية، سكرة المائدة(4)
 .6/223، بدائع الصنائع، الكاساني (5)
 دا إحياء التراث العربي.، 6/58، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف، المرداكم (6)
 بتصرؼ.، المكتب اإلسبلمي، 3/655، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، مصطفى بف سعد بف عبده، الرحيباني(7)
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بالعامؿ كاستحقاؽ العامؿ لمتعكيض عف ىذه األضرار مف المسائؿ التي يككف جانب القضاء فييا أقكل 
 أـ ال. ان لنظر في أسباب الفصؿ كشركط العقد كأصؿ العقد إف كاف صحيحف األمر يحتاج إلى اإحيث 

 الكسب الفائت الناتج عن تقصير العامل في العمل: الصورة الثانية:

كذلؾ لصاحب  ،كما أف لمعامؿ الحؽ في المطالبة بالتعكيض عند فصمو مف العمؿ مف غير عذر
مؿ في عممو؛كذلؾ ألف العامؿ كصاحب العمؿ العمؿ المطالبة بالكسب الفائت الناتج عف تقصير العا

 ابما عميو مف حقكؽ كحث عمى إعطاء كؿ كاحد منيم ماكالشرع طالب كؿ كاحد مني ،ىما المتعاقداف
نب تقصير المكظؼ التي قد تفكت امف جك مجمكعة أبيف  كلبياف التفصيؿ في المسألة ما يجب لآلخر

 اء في التعكيض عف الكسب الفائت فييا.مذاىب الفقيك  ،أك منفعةن  ان عمى صاحب العمؿ كسب

التغيب عن العمل :التي قد ينتج عنيا تفويت الكسب عمى صاحب العمل من جوانب تقصير الموظف
خالل العمل في مدة المستأجر  آخرأو أن يقوم بعمل لمستأجر  ،من غير إذن صاحب العمل

 (1)األول.

 أقوال الفقياء في المسألة:

 (2)كىك قكؿ الحنفية ،العامؿ بقدر تقصيره عف العمؿ أجر القكؿ األكؿ:أف يخصـ مف

  

                                                           
لسنف الراتبة بأقؿ كقت ممكف ككذلؾ فعؿ الضركريات كالحاجيات مف األكؿ كالشرب كقضاء يستثنى مف ذلؾ فعؿ الفرائض كا(1)

. 5/416، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، الحطاب ، .كانظر6/70، حاشية ابف عابديف، ابف عابديف، الحاجة.انظر
 .5/325، المغني، . ابف قدامة4/21، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الدسكقي، كانظر

 .6/70، حاشية ابف عابديف، ابف عابديف (2)
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 (1)كعممكا ذلؾ بأف منافع األجير الخاص ىي لمستأجره في مدة اإلجارة.

كبيف ما يعممو كيحصؿ  ،التفصيؿ بيف عمؿ العامؿ أثناء مدة اإلجارة عمؿ دكف مقابؿ القكؿ الثاني:
 كذلؾ عمى النحك اآلتي: مف خبللو عمى أجر

ف العمؿ مقابؿ أجر فصاحب العمؿ مخير بيف أف يأخذ ما كسبو العامؿ أثناء فترة العمؿ كبيف إذا كا -
 .مف عمؿ أف يخصـ مف أجر العامؿ مقدار ما فكت عميو

 إذا كاف العمؿ مف غير أجر فإنو يخصـ مف العامؿ مقدار مافكت عميو مف عمؿ. -

 (2)كذىب إلى ىذا القكؿ الشافعية كالمالكية

لث:أف يرجع العامؿ بقيمة ما فكت عمى صاحب العمؿ أك قيمة ما كسبو أثناء عممو القكؿ االثا
كىك رأم  الحنابمة جاء في الشرح الكبير:"رجؿ استأجر  ،أك يصالحو عمى مبمغ معيف ،لممستأجر األكؿ

أجيران عمى أف يحتطب لو عمى حماريف كؿ يكـ، فكاف الرجؿ ينقؿ عمييما كعمى حمير لرجؿ آخر، 
نو األجرة، فإف كاف يدخؿ عميو ضرر، يرجع عميو بالقيمة. كظاىر ىذا أف المستأجر يرجع كيأخذ م

عمى األجير بقيمة ما استضر باشتغالو عف عممو؛ لقكلو: إف كاف يدخؿ عميو ضرر، يرجع  بالقيمة. 
ـ، فاعتبر الضرر. كظاىر ىذا أنو إذا لـ يستضر، ال يرجع بشيء؛ ألنو اكتراه لعمؿ فكفاه عمى التما

فمـ يمزمو شيء، كما لك استأجره لعمؿ، فكاف يقرأ القرآف في حاؿ عممو، فإف ضر المستأجر، رجع 
عميو بقيمة ما فكت عميو. كيحتمؿ أنو أراد أنو يرجع عميو بقيمة ما عممو لغيره؛ ألنو صرؼ منافعو 

 (3)المعقكد عمييا إلى عمؿ غير المستأجر، فكاف عميو قيمتيا"

أف منافع األجير في ىذه المدة مممككة لغيره، فما حصؿ في مقابمتيا يككف لمذم كاستدلكا عمى ذلؾ ي
 (4)استأجره.

 

 

                                                           
 المصدر نفسو. (1)
 .4/21، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الدسكقي، .كانظر5/416، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، الحطاب (2)
 مصر.، النشر كالتكزيعىجر لمطباعة ك ، 14/373، الشرح الكبير، شمس الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد، ابف قدامة(3)
 .5/325، المصدر السابؽ (4)
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 القول الراجح:

فيو  القيمة التعكيض فيقكؿ الحنابمة بتعكيض صاحب العمؿ قيمة ما فات عميو،ألف  يميؿ الباحث إلى
زالة لمضرر الذم حرص الشرع عمى تحقيقيما  باإلنقاص مف األجر مدة أما التعكيض تحقيؽ لمعدؿ كا 

أماـ ما تسبب بو مف ضرر جراء تقصيره  ان ففيو ظمـ لممستأجر فقد يككف أجر العامؿ زىيد هتقصير 
جير كالمستأجر بيف األ ةفتحيـ لباب المصالحكانشغالو بغير عممو كمما يزيد رجحاف قكؿ الحنابمة 

 بحيث يتنازؿ المستأجر عف شيء مف حقكقو رأفةن باألجير.
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 المطمب الرابع:الكسب الفائت الناتج عن فسخ الخطوبة:
 أواًل:الخطبة ودليل مشروعيتيا:

طبة في الشريعة اإلسبلمية لمتعارؼ بيف الزكجيف كالختبار أىمية كؿ كاحد منيما لآلخر عمت الخً جي 
 (1).طمب الرجؿ المرأة لمتزكج منياكمعنى الخطبة في المغة ضمف ظركؼ كضكابط شرعية خاصة 

كالتقدـ إلى ذكييا ببياف حالو  ،كالخطبة اصطبلحان: ىي طمب الرجؿ يد امرأة معينة لمتزكج بيا
 (2)كمفاكضتيـ في أمر العقد.

ـٍ ًفيمىا عىرٍَّضتيـٍ ًبًو ًمٍف  كالخطبة مشركعة في الكتاب كالسنة فمف الكتاب قكلو تعالى:} مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي
 (3){ًخٍطبىًة النِّسىاءً 

السنة أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقاؿ لو أبك بكر: إنما أنا كمف 
 (4)أخكؾ، فقاؿ: "أنت أخي في ديف اهلل ككتابو، كىي لي حبلؿ"

 
 تكييف الخطبة وحكم التعويض الناتج عن فسخيا: ثانيًا:

يامقدمة لمزكاج تككف عمى أن (5)تكيؼ الخطبة في كجية نظر جميكر الفقياء تكييؼ الخطبة: -أ
الغرب كقكانينيـ فتعتبر الخطكبة عقد يترتب عميو آثار كما نص عمى بمعنى الكعد أما في كجية نظر 

 (6)ذلؾ القانكف الفرنسي

                                                           
، دار الكتب العممية، مادة خطب، 1/173، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد بف عمي، أبك العباس(1)

 بيركت. 
 دار الفكر العربي.، 28ص، األحكاؿ الشخصية، الشيخ محمد أبك زىرة، أبك زىرة(2)
 .235آليةا، سكرة البقرة (3)
 .7/5، باب تزكيج الصغار مف الكبار، كتاب النكاح، صحيح البخارم، البخارم (4)
، المرداكم ، .كانظر7/93، المغني، ابف قدامة، .كانظر4/193، الذخيرة، القرافي، .كانظر5/16، المبسكط، السرخسي، انظر 5

 3/180، صحيح البخارم، البخارم، .كخالؼ  انظر8/296، اإلنصاؼ
(6)Cf . M. PLANIOL et G.RIPERT ,Traitè pratique de droit civil français , 2éme édition , tome 2, 
L.G.D.J. 

التعكيض عف الضرر في بعض مسائؿ الزكاج ، مسعكدة نعيمة إلياس، إلياس، ترجمة ما جاء في القانكف مأخكذ نقبلن عف
 ممساف.ت، جامعة أبي بكر بمقايد، رسالة دكتكراه، 25ص، كالطبلؽ
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 التعكيض عف الضرر الناتج عف فسخ الخطكبة: -ب

سائر قد يترتب عمى فسخ الخطكبة أضرار كخأباح الشرع لكؿ مف الخاطب كالمخطكبة فسخ الخطبة،ك 
التي  (1)مادية ينتج عنيا تنازع بيف الطرفيف فما ىي النظرة الشرعية لمتعكيض عف ىذه االضرار

كمثاليا أف يطمب الخاطب مف المخطكبة ترؾ  تصنؼ في مفيـك ىذا البحث أنيا مف الكسب الفائت
 ؟.كظيفتيا

تقدميف كالمتأخريف في ألجؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ يرل الباحث نقؿ كجية نظر كأقكاؿ الفقياء الم
 ىذا المكضكع كذلؾ عمى النحك الآلتي:

لـ يبحث الفقياء المتقدمكف مسألة التعكيض عف األضرار الناتجة عف فسخ الخطكبة كعمؿ ذلؾ أكالن:
نما ىي مسألة كليدة ىذا العصر بسبب االتصاؿ بأف ىذه المسألة لـ تكف مطركحةن   في تمؾ األزمنة كا 

 المتقدميف عمى خبلؼ نظرة الفقياء،آثار كما سبؽ بياف ذلؾ الي ان لخطبة عقدمع الغرب الذم يعتبر ا
مادم سكل ما تحدثكا عنو في مسألة  نيا كعد بالزكاج ال يترتب عميو أم أثرأعدكىالمخطكبة حيث 

كما أف مف األسباب أف الناس قديمان لـ يتكرطكا في ، (2)إرجاع اليدايا التي قدميا الخاطب لممخطكبة
ضرىـ في ىذه المسألة لعمميـ أف الخطبة التمـز أحد الطرفيف بشيء كمف تصرؼ في أمر قبؿ أمكر ت

 (3)إتماـ العقد يتحمؿ تبعة ذلؾ األمر.

  

                                                           
يترتب عمى فسخ الخطكبة أضرار مادية كأدبية مختمفة الجكانب لـ يتعرض الباحث ليا جميعيا في ىذا البحث لعدـ اتصاليا  (1)

ككتب األحكاؿ  ، أك الفرصة الضائعة حيث بحثت ىذه  المسائؿ في مكانيا في كتب الضماف ، بمسألة الكسب الفائت
، .كانظر12ص، التعكيض عف الضرر، كىبة الزحيمي، .كانظر44ص، قو اإلسبلميالضماف في الف، الخفيؼ، الشخصية.انظر

مكتبة جامعة ، رسالة ماجستير، 133ص، التعكيض عف الضرر األدبي الناشيء عف فرقة النكاح، عبد اهلل مبركؾ النجار، النجار
 .45ص، األحكاؿ الشخصية، أبك زىرة، األزىر.كانظر

 .6/295، المغني، ابف قدامة (2)
 .دار الفكر العربي.29ص، الزكاج في الشريعة اإلسبلمية، عمي حسب اهلل، حسب اهلل (3)
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 ف في التعكيض عف فسخ الخطكبةيأقكاؿ الفقياء المعاصر  ثانيان:

كالدكتكر  (1)الشيخ محمد بخيت المطيعي كممف قاؿ بذلؾبشكؿ مطمؽ  التعكيض ال يجبالقكؿ األكؿ:
 (3)كالدكتكر عمر األشقر (2)محمد الزحيمي

يترتب عميو آثار كما أف القكؿ بذلؾ  ان عقد تكليس ،كاستدلكا عمى ذلؾ بعدة أدلة منيا أف الخطبة كعد
ألنو لـ ينقؿ عف أحد مف المتقدميف القكؿ  ؛كفيو مخالفة لئلجماع ،قد يؤدم إلى تعقيد المشكمة
 (5)كألف الخاطب مارس حقان مأذكنان لو فيو فبل يجب التعكيض.، (4)بالتعكيض عف ىذه األضرار

 (6)د شمتكتك القكؿ الثاني:كجكب التعكيض كىك قكؿ الشيخ محم

يترتب عميو آثار منيا عمى كجكب التعكيض سكل أف يككف يرل أف الخطبة عقد  كلـ أجد لو استدالالن 
 التعكيض عف الضرر.

نما التعكيض عف األفعاؿ التي  ،العدكؿ عدـ لزكـ التعكيض عف نفس القكؿ الثالث: أك فسخ الخطبة كا 
ال عمى  كذلؾ مبني عمى أساس المسؤكلية التقصيريةبأحد الطرفيف  األضرار تقترف بالعدكؿ كتمحؽ
 .(7)كىك قكؿ الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم ،أساس المسؤلية العقدية

عف السمكؾ المعركؼ كالمألكؼ لمشخص  نحراؼالخطأ يرتكبو العادؿ عف الخطبة ىكاال كعمؿ ذلؾ بأف
 (8)بالنظر إلى الظركؼ التي رافقت ذلؾ العدكؿ. العادم

  

                                                           
 .45-44ص، السنة الثانية ، العدد األكؿ، مجمة المحاماة الشرعية (1)
 .60-57ص، التعكيض عف الضرر االدبي أك المادم غير المباشر، الزحيمي (2)
 األردف.، دار النفائس،  75ص ، ي ضكء الكتاب كالسنةأحكاـ الزكاج ف، الدكتكر عمر األشقر، األشقر (3)
 .78ص، ، أحكاـ الزكاج في ضكء الكتاب كالسنة ، األشقر (4)
 .45ص، مجمة المحاماة الشرعية (5)
 مكتبة الفبلح.، 80ص، أحكاـ الزكاج، عبد الرحمف الصابكني، الصابكني، نقبلن عف (6)
 ، بيركت، دار إحياء التراث العربي ، 690-1/689، في شرح القانكف المدني  ،الكسيط، عبد الرزاؽ السنيكرم ، السنيكرم(7)

 ، لبناف
 .1/690، الكسيط ، السنيكرم(8)
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التعكيض عف الضرر المادم فقط كعدـ التعكيض عف األضرار المعنكية كىك ما ذىب  القكؿ الرابع:
 (1)إليو الشيخ أبك زىرة

مف األثاث فيككف  ان معين ان ىي نكعمف الجياز أك تطمب  ان معين ان كمف أمثمة ذلؾ أف يطمب الخاطب نكع
ىناؾ سبب لمضرر غير الخطكبة كىك التغرير الكاقع مف الذم عدؿ عف الخطبة فيككف التعكيض 

 (2)مقابؿ التغرير.

 الراجح: القول

 ان عقد تألنيا كعد كليس ؛الذم يترجح لدل الباحث ىك عدـ جكاز التعكيض عف فسخ الخطبة نفسيا
أك التغرير ففيو أيضان نظر ألنو  ،ككف التعكيض مقابؿ المسؤكلية التقصيريةكما سبؽ بياف ذلؾ أما أف ي

ف كاف في أكؿ األمر ييرل عمى أنو عبلج لممشكمة كلكنو في الحقيقة سبب لمشاكؿ أخرل كثيرة منيا  كا 
دعاءات بيف الخاطبيف عمى حدكث أضرار أك أف تؤدم إلى زكاج غير مستقر نتيجة اليرب كثرة اال

عكيض،كما أف التحقؽ مف كقكع الضرر يصعب في مثؿ ىذه الحاالت التصاليا بأمكر مف دفع الت
أثاث المنزؿ فيك ليس  ءخاصة كالجياز مثبلن،أما ما ضربو الشيخ أبك زىرة مثبلن عمى التغرير كشرا
 بالضرر الكاقع عمى الطرؼ اآلخر؛ألنو كقع برضاه كاختيار كضمف إرادتو.

 

  

                                                           
 .37ص، األحكاؿ الشخصية، أبك زىرة (1)
 .38ص، المصدر نفسو (2)
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 :والمال ،ئت المتعمق بالعين: الكسب الفانيالمبحث الثا

 :المطمب األول:حكم الكسب الفائت المتعمق بالعين
ف أصابيما ضرره بفعؿ يأك الماؿ المذ ،كأقصد ىنا الكسب الفائت كالفرصة الضائعة المتعمقيف بالعيف

أك ضياع المنفعة، كفكات الكسب كضياع المنفعة في الصكرة  ،فاعؿو أدل إلى عدـ تحقؽ الكسب
 مكف إلحاقو بما تحدث عنو الفقياء في فكت كفكات منافع المغصكب.السابقة ي

أك الماؿ تجدر اإلشارة  ،كالفرصة الضائعة المتعمقيف بالعيف ،كقبؿ بياف أقكاؿ الفقياء في الكسب الفائت
؛كذلؾ ألف خبلفيـ في مالية المنافع لو أثر كاضح في  إلى خبلؼ الفقياء في اعتبار المنافع أمكاالن 

 ماف منافع المغصكب. مسألة ض

 مالية المنافع:

 اختمؼ العمماء في مسألة مالية المنافع عمى رأييف، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المنافع ال تعد أمكاالن ،كحجتيـ في ذلؾ أف صفة المالية لمشيء إنما تثبت ، قكؿ الحنفيةاألكؿ: الرأم 
كما  (1)لمنافع ال تبقى كقتيف، كلكنيا أعراضبالتمكؿ، كالتمكؿ صيانة الشيء كادخاره لكقت الحاجة، كا

تخرج مف حيز العدـ إلى حيز الكجكد تتبلشى، فبل يتصكر فييا التمكؿ؛ كليذا ال يتقكـ في حؽ 
الغرماء كالكرثة حتى أف المريض إذا أعاف إنسانان بيديو أك أعاره شيئان فانتفع بو ال يعتبر خركج تمؾ 

ـ ال يسبؽ الكجكد، فإف المعدكـ ال يكصؼ بأنو متقكـ إذ المعدـك المنفعة مف الثمث، كىذا ألف المتقك 
ليس بشيء، كبعد الكجكد التقكـ ال يسبؽ اإلحراز، كاإلحراز بعد الكجكد ال يتحقؽ فيما ال يبقى كقتيف 

 (2)فكيؼ يككف متقكمان.

 

 

                                                           
(1)

فهًمتجددةتكسبزمناً،لالعاملوعم،ولبسالثوب،ٌقصدباألعراضالفائدةالتًتستفادمناألعٌانباالستعمالكسكنىالدار
دارعمار،517ص،ضمانالمنافع،الدكتورإبراهٌمالدبو،الددو،وبعداكتسابهاالٌبقىلهاوجودفالٌمكناحترازها.انظر،فزمناً

سورٌا.،دمشق،دارالفكر،11/7551،الفقهاإلسالمًوأدلته،الدكتوروهبالزحٌلً،للنشروالتوزٌع.الزحٌلً
 .4/553، حاشية ابف عابديف، ابف عابديف، .كانظر11/79، المبسكط، السرخسي (2)
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 (1)المنافع أمكاؿ متقكمة.، قكؿ الجميكرالثاني:  الرأم

 أدلة الجميور:

 (2)ع كاألمكاؿ مف حيث ميؿ النفس ليا.ف المنافإ -1

ف مقصكد األعياف ليست لذاتيا بؿ لمنافعيا؛ألف المنافع ىي الغرض المقصكد مف األعياف في إ -2
 (3)عرؼ الناس.

 (4)يسيؿ التطاكؿ كاالعتداء عمييا كبالتالي ضياع حقكؽ الناس. عدـ اعتبار المنافع أمكاالن  -3

جعميا الشارع بدؿ الماؿ في المير،كدليؿ ذلؾ أف النبي صمى اهلل ف المنافع معتبرة شرعان فقد إ -4
 (5)عميو كسمـ زكج رجبلن بما معو مف القرآف

 

 

                                                           
، ىػ1416، دار الكتب العممية، 6/480، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ، المكاؽ ، انظر (1)

دار ، 2/188، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زكريا األنصارم، ـ.كانظر1994
شرح منتيى ، البيكتي، .كانظر3/57، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ، الشربيني، الكتاب اإلسبلمي.كانظر

 .4/374، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيكتي، .كانظر629-1/628، اإلرادات
(2)

، 225ص، تخريج الفركع عمى األصكؿ، محمكد بف أحمد بف محمكد، الزنجاني .3/442، حاشية الدسكقي، الدسكقي، انظر
بيركت.، مؤسسة الرسالة

(3)
.2/2، مغني المحتاج، الشربيني .5/12، ركضة الطالبيف، النككم، كانظر

(4)
.225ص ، تخريج الفركع عمى األصكؿ ، الزنجاني

 ، فقالت: يا رسكؿ اهلل ، جاءت امرأة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  قاؿ: ، لفظ الحديث عف سيؿ بف سعد الساعدم  (5)
ثـ طأطأ رسكؿ اهلل صمى اهلل  ، قاؿ: فنظر إلييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فصعد النظر فييا كصكبو ، جئت أىب لؾ نفسي

إف لـ يكف لؾ  ، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل ، ف أصحابوفقاـ رجؿ م ، فمما رأت المرأة أنو لـ يقض فييا شيئان جمست ، عميو كسمـ رأسو
 ، فقاؿ: "اذىب إلى أىمؾ فانظر ىؿ تجد شيئان" ، فقاؿ: "كىؿ عندؾ مف شيء؟" قاؿ: ال كاهلل يا رسكؿ اهلل ، بيا حاجة فزكجنييا

فذىب ثـ  ، «ان مف حديدانظر كلك خاتم»فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ، فقاؿ: ال كاهلل ما كجدت شيئان  ، فذىب ثـ رجع
فقاؿ رسكؿ اهلل  ، فميا نصفو -قاؿ سيؿ: ما لو رداء  -كلكف ىذا إزارم  ، فقاؿ: ال كاهلل يا رسكؿ اهلل كال خاتمان مف حديد ، رجع

ف لبستو لـ يكف عميؾ منو شيء ، ما تصنع بإزارؾ إف لبستو لـ يكف عمييا منو شيء»صمى اهلل عميو كسمـ:  فجمس الرجؿ  ، «كا 
«. ماذا معؾ منالقرآف»فمما جاء قاؿ:  ، فأمر بو فدعي ، فرآه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مكليان  ، تى إذا طاؿ مجمسو قاـح

اذىب فقد ممكتكيا بما معؾ مف »قاؿ:  ، قاؿ: نعـ« تقرؤىف عف ظير قمبؾ»فقاؿ:  ، عددىا ، قاؿ: معي سكرة كذا كسكرة كذا
 .5087حديث رقـ، باب تزكيج المعسر ، كتاب النكاح، لبخارمصحيح ا، البخارم، انظر«. القرآف
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 الراجح:

القكؿ الراجح ىك قكؿ الجميكر كذلؾ لقكة أدلتيـ  كتماشي رأييـ  مع العرؼ كالكاقع كما أف في عدـ 
خاصةن في عصرنا الحالي الذم صارت فيو ليـ  ان لحقكؽ الناس كظمم ان عياعتبار المنافع أمكاالن تضي

 أكثر المعامبلت مبنية عمى المنافع. 

 األقوال في ضمان منافع المغصوب:

 لمعمماء في مسألة ضماف منافع المغصكب ثبلثة أقكاؿ ىي عمى النحك اآلتي:

اف معدان كاليتيـ كما ك ،كال بالفكات باستثناء ماؿ الكقؼ ،القكؿ األكؿ:إف الغاصب اليضمف البالتفكيت
 .(1)لبلستغبلؿ كىك قكؿ الحنفية

 أدلتيـ:

 :(3)مف الحنفية عمى عدـ ضماف منافع المغصكب بما يمي (2)استدؿ المتقدمكف

 عدـ كركد الغصب عمييا. -1

 عدـ المماثمة بينيا كبيف األعياف؛لبقاء األعياف. -2

ال يبقى تفاكت عظيـ في المنافع أعراض ال تبقى كقتيف كالعيف تبقى، كبيف ما يبقى كبيف ما  -3
 المعنى، كما أف العيف تثبت باإلحراز كالتمكؿ كذلؾ ال يتصكر في المنفعة.

 ألنيا غير متقكمة. -4

ألف المنافع ال تتقكـ إال بالعقد، كالعاقد ىك الغاصب، فإذان ىك الذم جعؿ منافع العبد بعقده ماالن  -5
  .فكاف بدلو لو

                                                           
، 126ص، مجمع الضمانات، أبك محمد غانـ بف محمد، البغدادم، كانظر ، .كانظر4/501، حاشية ابف عابديف، ابف عابديف (1)

 دار الكتاب اإلسبلمي..
 ستغبلؿ ىك عند المتأخريف مف الحنفية.ذكر الباحثيف المتقدميف ىنا ألف استثناء ماؿ الكقؼ كاليتيـ كالمعد لبل (2)
، السرخسي، القاىرة.كانظر، مطبعة الحمبي، 3/64، االختيار لتعميؿ المختار، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، المكصمي، انظر (3)

 .11/80، المبسكط
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 .(2)كالحنابمة (1)فع المغصكب بالتفكيت كالفكات كىك قكؿ الشافعيةالقكؿ الثاني: إف الغاصب يضمف منا

 (3)أدلتيـ:

 ألف المنافع متقكمة بنظر الشرع فضمنت بالغصب كاألعياف. -1
 ألف المنافع ىي الغرض األظير مف جميع األمكاؿ. -2

ذا نقص المغصكب عند الغاصب بغير استعماؿ كسقكط يد العبد بآفة  "جاء في مغني المحتاج : كا 
عماء كجب األرش لمنقص مع األجرة لمفكات؛ ألف السبب مختمؼ كيضمف بأجرة المثؿ سميمان قبؿ ك 

النقص، كمعيبان بعده ككذايجب األرش مع األجرة لك نقص بو أم االستعماؿ بأف أم كأف بمي الثكب 
أف الكاجب بالمبس في األصح ؛ ألف كبلن منيما يجب ضمانو عند االنفراد فكذا عند االجتماع، كالثاني: 

أكثر األمريف مف األجرة كاألرش؛ ألف النقصاف نشأ مف االستعماؿ، كقد قكبؿ باألجرة فبل يجب ضماف 
 (4)آخر، كدفع بأف األجرة في مقابمة الفكات ال االستعماؿ".

ف كاف لممغصكب منفعة تصح إجارتيا ، يعني إذا كاف المغصكب مما يؤجر :"في كشاؼ القناعك  كا 
أجرة مثمو مدة مقامو في يده ، سكاء استكفى الغاصب أك غيره المنافع أك تركيا   صبعادة ، فعمى الغا

تذىب ، ألف كؿ ما ضمف باإلتبلؼ جاز أف يضمنو بمجرد التمؼ في يده كاألعياف ... كاألجرة في 
ف تمؼ المغصكب فعميو أم الغاصب أجرتو إلى  مقابمة ما يفكت مف المنافع ال في مقابمة األجزاء  كا 

 "(5)تمفو ألنو مف حيف التمؼ لـ تبؽ لو منفعة حتى تكجب عميو ضمانيا حيف

 .(6)القكؿ الثالث:أف الغاصب يضمف بالتفكيت دكف الفكات كىك قكؿ المالكية

  

                                                           
، الشربيني ، بيركت.كانظر، ردار الفك، 5/170، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، شمس الديف محمد بف أبي العباس، الرممي (1)

 .3/353، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج
 دار الكتب العممية.، 4/112، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، البيكتي (2)
مكتبة ، 1/183، حكاـ في مصالح األناـقكاعد األ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز، ابف عبد السبلـ، المراجع السابقة.كانظر (3)

 القاىرة.، الكميات األزىرية
 .3/354، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، الشربيني (4)
 دارالكتب العممية. ، 4/111، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، البيكتي (5)
 دار الفكر.، 3/448، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمشيخ أحمد الدردير، محمد بف أحمد بف عرفة، الدسكقي (6)
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 كدليميـ عمى ذلؾ:

أف الغاصب بالفكات قصد غصب الذات كىي العيف المغصكبة فالضماف يقع عمييا،أما بالتفكيت 
عة المتكلدة عف العيف فيككف ضامنان لتفكيت المنفعة عمى صاحب فالغاصب قصد غصب المنف

 (1)العيف.

 الترجيح:

بعد عرض االقكاؿ كاألدلة يتبيف رجحاف قكؿ الشافعية كالحنابمة بضماف منافع المغصكب بالتفكيت 
دلت عميو الكثير مف النصكص كالفكات ألنو يتماشى مع عدؿ اإلسبلـ كمع مبدأ حفظ الحقكؽ الذم 

ية التي دعت إلى تحقيؽ النفع كدفع الضرر كما في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"ال ضرر كال الشرع
 .(2)ضرار"

كما أف التعكيض بالتفكيت دكف الفكات يقع فيو شيء مف الظمـ ؛ألف الضرر قد كقع عمى صاحب 
ف العيف المغصكبة بمجرد حبس المنفعة عنو سكاء استغؿ الغاصب ىذه المنفعة أك ال فكيؼ يكك 

 التعكيض فقط بالتفكيت دكف الفكات؟.

أما قكؿ الحنفية بعدـ ضماف منفعة المغصكب فيجاب عميو بأف الشرع قد اعتبر منفعة العيف كجعؿ ليا 
قيمة في اإلجارة قبؿ الغصب فكيؼ ال تعتبر بعد الغصب في الضماف؟.كالغاصب حالو أف غصب 

كالعدؿ يقتضي أف تضمف بأجرتيا كما لك اف العيف كالمنفعة فإف ضمف العيف بقيت المنفعة ببل ضم
 أنيا غير مغصكبة.

 

 

 

 
                                                           

 محمد بف أحمد بف عرفة، الدسكقي(1)
محمد ، بيركت.صححو األلباني، مؤسسة الرسالة، 4/51، كتاب البيكع، سنف الدارقطني، عمي بف عمر بف أحمد، الدارقطني (2)

 المكتب اإلسبلمي. ،5/254، إركاء الغميؿ ، ناصر الديف األلباني
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 :أو تعطيل االنتفاع بيا  ،الناتج عن إتالف العينالمطمب الثاني:الكسب الفائت 
تتعدد صكر كمجاالت الكسب الفائت المتعمؽ بالعيف؛لذلؾ سأعرض صكرمتنكعة لتككف نماذج ليذا 

 الكسب.

 الصورة األولى:الشرط الجزائي:

 الن:تعريؼ الشرط الجزائي:أك 

 (1)الشرط لغة :إلزاـ الشيء كالتزامو كالجمع شركط.

 (2)الشرط اصطبلحان: ما يمـز مف عدمو العدـ، كال يمـز مف كجكده كجكد كال عدـ لذاتو

ىك اتفاؽ بيف المتعاقديف عمى تقدير التعكيض الذم يستحقو الدائف عمى المديف، إذا  "الشرط الجزائي:
 (3)ديف التزامو، أك تأخر في تنفيذه"لـ ينفذ الم

كعرفو المجمع بأنو اشتراط أحد المتعاقديف تعكيضان لو عمى العاقد الثاني الذم يخؿ بتأخير تنفيذ العقد 
كقد قرر المجمع الفقيي  ،كىك مف ضماف المنافع؛ألنو في مقابمة ضماف المنفعة غير المحقؽ كقكعيا

الشرط الجزائي في عقكد االستصناع كالمقاكالت سكاء كاف  اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة جكاز
 (4)أك كاف في اتفاؽو الحؽو قبؿ حدكث الضرر. ،مقترنان بالعقد

  

                                                           
 .8/57، حرؼ الشيف، لساف العرب، ابف منظكر (1)
 الرياض.، مكتبة الرشد، 1/391، الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف، عبد الكريـ بف عمي بف محمد، النممة (2)
 .12العدد، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 2/50، الشرط الجزائي، الصديؽ محمد األميف ، الضرير (3)
 ـ.2000، ىػ1421، 109قرار رقـ ، الدكرة الثانية عشرة، قرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي، انظر (4)
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 (1):في غير الديون أقوال الفقياء في الشرط الجزائي

فذىبكا إلى ثبلثة أقكاؿ عمى النحك  في غير الديكف اختمؼ الفقياء المعاصركف في حكـ الشرط الجزائي
 تي:اآل

ليو ذىب المجمع الفقيي (2)القكؿ األكؿ:جكاز الشرط الجزائي كىك قكؿ الجميكر  (3)كا 

 أدلتيم:

 احتج أصحاب ىذا القكؿ بمجمكعة أدلة منيا:

يىا  كلـ يأتي دليؿ عمى حرمة الشرط الجزائي كاهلل تعالى يقكؿ:} ،أف األصؿ في الشركط اإلباحة -1
 (5).(4){ًباٍلعيقيكدً  أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا

غرر بسبب  وكأجيب بأنو مف غير المسمـ ىنا عدـ كجكد دليؿ لمتحريـ؛كذلؾ ألف الشرط الجزائي في
 (7)كىك ضرر كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:"الضرر كالضرار" (6)تقديره قبؿ العقد

ـ نفسي يكجب إف عدـ التنفيذ أك التأخير فيو يؤدم إلى تفكيت فرصة أك كسب متكقع كأل -2
 (8)التعكيض.

 

                                                           
الشرط الجزائي المتعمؽ في الديكف اتفؽ الفقياء عمى حرمتو بؿ كنصكا عمى أنو عيف ربا الجاىمية الذم قاؿ فيو القرآف  (1)

الشرط الجزائي في الفقو ، الدكتكر أسامة الحمكم، الحمكم، انظر ، .انظر275الكريـ:}كأحؿ اهلل البيع كحـر الربا{سكرة البقرة اآلية 
، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 4ص، الشرط الجزائي، الضرير، انظر ، دار النكادر لمنشر كالتكزيع.كانظر، 48ص، اإلسبلمي

 12العدد
الدكتكر محمد بف عبد ، اليمني، . كانظر24ص، الشرط الجزائي، .كانظر .الضرير 176ص ، الشرط الجزائي، الحمكم، انظر (2)

الدكتكر عمي ، السالكس، جامعة الممؾ سعكد.كانظر، رسالة دكتكراه، 76ص، الشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة، العزيز
 جامعة قطر.، 46ص، الشرط الجزائي كتطبيقاتو المعاصرة، أحمد السالكس

 سيأتي نص القرار في الصفحات القادمة. (3)
 .1اآلية، سكرة المائدة (4)
 .174ص، الشرط الجزائي، الحمكم، انظر (5)
 جامعة الممؾ سعكد.، 226-224ص، الشرط الجزائي كأثره في العقكد، محمد بف عبد العزيز اليمني، اليمني، انظر (6)
 .20ص ، سبؽ تخريجو (7)
 ، .كانظر165ص، الشرط الجزائي، الحمكم، انظر (8)
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كأجيب عنو بأف تفكيت  الكسب كالضرر يمكف تقديرىما بعد الكقكع كليس قبؿ حدكثيما؛ألف التقدير 
 (1)قبؿ الحدكث فيو جيالة كغرر.

 (2)ما يترتب عمى الشرط الجزائي مف فائدة مثؿ الحث عمى الكفاء بالعقد. -3

. ان كف مباحكأجيب عنو بأف ليس كؿ ما فيو مصمحة كمنفعة يك  (3)فالخمر فيو نفع إال أنو محـر

 (5)كأف الشرع أجاز ما كاف خبلفان لمقياس مثؿ السمـ كاإلجارة.(4)قاعدة "الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة" -4

كأجيب عنو بعدـ كجكد الحاجة لمشرط الجزائي لرفع الضرر إلمكانية رفعو بعد الكقكع كأما السمـ 
 (6)كالشرط الجزائي الدليؿ عميو. كاإلجارة فقد دؿ عمييـ الدليؿ

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف القائميف بمشركعية كجكاز الشرط الجزائي اختمفكا في التكييؼ الفقيي لمشرط 
 الجزائي فذىبكا إلى رأييف:

 (7)الرأم األكؿ:أنو أمر مستحدث لـ يعرفو الفقو اإلسبلمي مف قبؿ.

الفقو اإلسبلمي بمسماه الحالي كضكابطو المكجكدة كلكنو  الرأم الثاني: أف الشرط الجزائي لـ يعرؼ في
 (8)رىف كالكفالة.لعرؼ في أكجو معينة في بعض الصكر مثؿ بيع العربكف كا

كأجيب عف ذلؾ بأنو يختمؼ عف العربكف مف عدة جكانب منيا أف العربكف يستحؽ سكاء تضرر 
لضرر كما أف الشرط الجزائي يمكف أك ال عمى خبلؼ الشرط الجزائي الذم اليستحؽ إال با ،البائع

كأما تشبييو بالرىف كالكفيؿ ففيو نظر؛ ألف الرىف ليس تعكيضان   تعديمو أما العربكف فبليمكف تعديمو

                                                           
 .224ص، الجزائي كأثره في العقكدالشرط ، ، اليمني (1)
 .177ص، الشرط الجزائي، الحمكم (2)
 بتصرؼ.، المصدر السابؽ (3)
 .179ص، االشباه كالنظائر، السيكطي  (4)
رسالة ، 162ص، الشرط الجزائي كتطبيقاتو في المحكمة الكبرل بمدينة الرياض، عبد اهلل بف محمد بف ناص، الشيرم (5)

 محمد بف سعكد اإلسبلمية.جامعة اإلماـ ، ماجستير
 .226ص، الشرط الجزائي كأثره في العقكد، ، اليمني (6)
 .10ص، الشرط الجزائي، الضرير، انظر (7)
 72ص، الشرط الجزائي، الشيرم ، .كانظر193ص، الشرط الجزائي، الحمكم، انظر (8)
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نما  ف أريد بيا ك  ييستكفى منو الحؽ، كأما الكفالة فإف أريد بيا الضماف فيي كالرىف عف ضرر، كا  ا 
 (1)التعكيض.ماف بدف المديف فميس فييا شيء مف ض

 (2)كجكازه في حالة عدـ التنفيذ. ،القكؿ الثاني:عدـ جكازه في حالة عدـ تأخير التنفيذ

)الديف( فالشرط الجزائي فيو شبية كاستدلكا عمى ذلؾ بأف المبيع المستحؽ لمتسميـ ضرب مف االلتزاـ 
 (3)ربا النسيئة تقضي أـ تربي.

الديف فكؿ ديف التزاـ كليس كؿ التزاـ دينان كما  كأجيب عنو بأف ىذا أمر غير مسمـ؛ألف االلتزاـ أعـ مف
 (4)أف المقاكؿ قد يككف دائنان ال مدينان في كثير مف الحاالت.

، كمف أصحاب ىذا القكؿ الشيخ عمي الخفيؼ كالدكتكر فتحي عدـ جكاز الشرط الجزائيالقكؿ الثالث:
 (5).الدريني

 أدلتيـ:

 (6)دلة منيا:أيف بمجمكعة كمف أيدىـ مف الباحث ،أستدؿ أصحاب ىذا الرأم

 أف الشرط الجزائي تقدير جزافي لمتعكيض يكقع في الجيالة كالضرر. -1

ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ  كىك منيي عنو لقكلو تعالى: } فيو أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ -2 ـٍ بىٍينىكي كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
كَّاـً ًلتىٍأكيميكا فىرً  تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ٍثـً كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى كى  (7){ يقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً

 كسب الجزائي مقابؿ تفكيت فرصة ككسب متكىـ.أف ال -3

                                                           
 .57ص، المصدر السابؽ (1)
الشيخ ، الجكىرم، دمشؽ.كانظر، دار المكتبي، 65ص، العقكد اإلداريةمناقصات ، الدكتكر رفيؽ يكنس المصرم، المصرم (2)

 .2/310، العدد التاسع، مف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الشرط الجزائي، حسف الجكاىرم
 .61ص، مناقصات العقكد اإلدارية، المصرم (3)
 .23-22ص، الشرط الجزائي، الضرير (4)
، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي، الدكتكرعبد الرزاؽ السنيكرم، السنيكرم، ر.كانظ155_17ص، الضماف، الخفيؼ، انظر (5)
جامعة ، كمية الشريعة، 198ص، النظريات الفقيية، الدكتكر فتحي الدريني، الدريني، دار إحياء التراث العربي.كانظر، 3/168

 دمشؽ.
 .44ص، لضمافا، الخفيؼ، .كانظر224ص، الشرط الجزائي كأثره في العقكد، ، اليمني (6)
 .188اآلية، سكرة البقرة (7)
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 إف الشريعة كفمت تعكيض الضرر بعد كقكعو تحريان لمحؽ كتحقيقان لمعدؿ. -4

 (1)قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي حكؿ الشرط الجزائي: ثانيان:

ع المجمع عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع )الشرط الجزائي(. كبعد بعد اطبل
بمشاركة أعضاء المجمع كخبرائو كعدد مف  استماعو إلى المناقشات التي دارت حكؿ المكضكع 

 .الفقياء

 :قرر ما يمي

يستحقو مف شيًرط الشرط الجزائي في القانكف ىك اتفاؽ بيف المتعاقديف عمى تقدير التعكيض الذم  :أكالن 
 .لو عف الضرر الذم يمحقو إذا لـ يينىفِّذ الطرؼ اآلخر ما التـز بو، أك تأٌخر في تنفيذه

مىـ رقـ  :ثانيان  (، 2/9)85يؤكد المجمس قراراتو السابقة بالنسبة لمشرط الجزائي الكاردة في قراره في السَّ
يجكز  فيو؛ ألنو عبارة عف ديف، كاليجكز الشرط الجزائي عف التأخير في تسميـ المسمـ  ال“كنصو: 

يجكز أف “(. كنصو: 3/7)65، كقراره في االستصناع رقـ ”اشتراط الزيادة في الديكف عند التأخير
، ”يتضمف عقد االستصناع شرطان جزائيان بمقتضى ما اتفؽ عميو العاقداف ما لـ تكف ىناؾ ظركؼ قاىرة

إذا تأخر المشترم المديف في دفع األقساط بعد “( كنصو: 2/6)51كقراره في البيع بالتقسيط رقػػـ 
 .”يجكز إلزامو أم زيادة عمى الديف بشرط سابؽ أك بدكف شرط، ألف ذلؾ ربا محـر المكعد المحدد فبل

يجكز أف يككف الشرط الجزائي مقترنان بالعقد األصمي، كما يجكز أف يككف في اتفاؽ الحؽو قبؿ  :ثالثان 
 .حدكث الضرر

يشترط الشرط الجزائي في جميع العقكد المالية ما عدا العقكد التي يككف االلتزاـ  يجكز أف :رابعان 
 .األصمي فييا دينان؛ فإف ىذا مف الربا الصريح

في عقكد المقاكالت بالنسبة لممقاكؿ، كعقد التكريد بالنسبة  –مثبلن  –كبناء عمى ىذا، يجكز ىذا الشرط 
 .ذا لـ ينٌفذ ما التـز بو أك تأٌخر في تنفيذهلممكرد، كعقد االستصناع بالنسبة لمصانع إ

في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المديف عف سداد األقساط المتبقية سكاء، كاف  –مثبلن  –يجكز  كال
يجكز في عقد االستصناع بالنسبة لممستصنع إذا تأخر في أداء ما  بسبب اإلعسار، أك المماطمة، كال

 .عميو
                                                           

المممكة ، الرياض، 2/91، 109قرار، الكرة الثانية عشر، مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي(1)
 ـ.2000، ىػ1421، العربية السعكدية



55 
 

عكيض عنو يشمؿ الضرر المالي الفعمي، كما لىًحؽ المضركر مف الضرر الذم يجكز الت :خامسان 
 .يشمؿ الضرر األدبي أك المعنكم خسارة حقيقية، كما فاتو مف كسب مؤكد، كال

ييعمؿ بالشرط الجزائي إذا أثبت مف شيًرط عميو أف إخبللو بالعقد كاف بسببو خارج عف  ال :سادسان 
 .ضرر مف اإلخبلؿ بالعقد إرادتو، أك أثبت أف مف شرط لو لـ يمحقو أم

يجكز لممحكمة بناء عمى طمب أحد الطرفيف أف تيعدِّؿ في مقدار التعكيض إذا كجدت مبرران  :سابعان 
 .لذلؾ، أك كاف مبالغان فيو

 قرار ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية: ثالثان:

سبلمي حيث جاء فيو:"......الشرط كاكتفيت بذكر جزء منو كذلؾ لتشابيو مع قرار مجمع الفقو اإل
الجزائي الذم يجرم اشتراطو في العقكد شرط صحيح معتبر، يجب األخذ بو، ما لـ يكف ىناؾ عذر 

ذا كاف الشرط  .في اإلخبلؿ بااللتزاـ المكجب لو يعتبر شرعان، فيككف العذر مسقطان لكجكبو حتى يزكؿ كا 
فيجب  -لمالي،كيككف بعيدان عف مقتضى القكاعد الشرعيةالجزائي كثيران عرفان، بحيث ييراد بو التيديد ا

الرجكع في ذلؾ إلى العدؿ كاإلنصاؼ،عمى حسب ما فات مف منفعة، أك لحؽ مف مضرة.كيرجع تقدير 
ذا حكمتـ  :ذلؾ عند االختبلؼ إلى الحاكمالشرعي عف طريؽ أىؿ الخبرة كالنظر؛عمبلن بقكلو تعالى }كا 

  (2)"(1)بيف الناس أنتحكمكا بالعدؿ{

 عالقة الكسب الفائت بالشرط الجزائي:

أف الكسب  كمف ادلة العمماء ،كمف قرار ىيئة كبار العمماء ،يبلحظ مف قرار مجمع الفقو اإلسبلمي
الفائت أك فكات المنفعة ليما األثر كاالعتبار في تقدير مقدار قيمة الشرط الجزائي حيث جاء في قرار 

يجكز التعكيض عنو يشمؿ الضرر المالي الفعمي، كما لىًحؽ  الضرر الذممجمع الفقو اإلسبلمي أف 
كفي (3)يشمؿ الضرر األدبي أك المعنكم المضركر مف خسارة حقيقية، كما فاتو مف كسب مؤكد، كال

ذا كاف الشرط الجزائي كثيران عرفان، بحيث ييراد بو التيديد المالي،كيككف بعيدان  قرار ىيئة كبار العمماء: كا 
فيجب الرجكع في ذلؾ إلى العدؿ كاإلنصاؼ،عمى حسب ما فات مف  -اعد الشرعيةعف مقتضى القك 

كما أف مبنى الشرط الجزائي قائـ عمى التعكيض عف تفكيت الكسب (4)منفعة، أك لحؽ مف مضرة.

                                                           
 .58اآلية، سكرة النساء (1)
 .2/143، مجمة البحكث اإلسبلمية، إلفتاء كالدعكة كاإلرشادالرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كا(2)
 .2/91، 109قرار، الكرة الثانية عشر، مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي(3)
 المصدر السابؽ. (4)
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ف الذيف منعكا الشرط الجزائي قالكا  ةكالفرص نو مف الممكف تقدير الكسب الفائت بعد إعند مف أجازه كا 
فبذلؾ يككف الكسب الفائت ىك مناط الحكـ  ان ألف قبؿ الضرر يككف الكسب الفائت متكىم ؛كقكع الضرر

 في الشرط الجزائي كما الشرط الجزائي إال مسألة مف مسائؿ الكسب الفائت كما تبيف مما سبؽ. 

أك األماكف  ،إذا تأخر التاجر أك المستكرد عف استبلـ بضاعتو مف الميناء :ثانيةالصورة ال 
كغيرىا أك تأخر عف تسميـ الحاكيات المعدة لتخزيف البضائع  ،صة الستبلـ البضاعة كالمخازفالمخص

فيؿ يحؽ لمجية المسؤكلة عف ىذه األماكف المطالبة بالتعكيض عف الكسب الفائت كتعكيض عف 
 تضرر الميناء أك المخازف؟.

و في أرضو خبلؿ مدة يتفؽ مزارع مع تاجر عمى شراء رشاش محكرم كتركيب أف :لثةالصورة الثا
محددة، بحيث يككف صالحان لمعمؿ قبؿ بداية مكسـ الزراعة مف العاـ نفسو ،ثـ تأخر التاجر في تنفيذ 
ذلؾ، حتى فات المزارع المكسـ، فيذا ضرر لحؽ بالمزارع يستحؽ التعكيض عنو، كقد يضاؼ إلى ذلؾ 

 اد األسمدة كالبذكر،أك مؤنة تخزينيا.التعكيض عف األضرار المتعمقة كالتابعة ليذا الضرر األساس،كفس

أف يشترل شخص مف آخر أقمشة صكفية عمى أف يسمميا لو قبؿ مكسـ الشتاء ، ثـ  :رابعةالصورة ال
 تأخر في تسميـ البضاعة كفٌكت عميو أرباحان ىائمة كألحؽ بو مفسدة.

األماكف كمنع  يجكز التعكيض عف الكسب الفائت في الصكرة األكلى ألف التاجر قاـ بتعطيؿ تمؾ
 صاحبيا مف الكسب فيك كغاصب العيف.

اشتراؾ بيف مسألة تأخير تسميـ العيف كمسألة تعطيؿ العيف فيستدؿ عمى  ة الثانية كالثالثةكفي الصكر 
مسألة ترؾ العامؿ لممزارعة التي تحدثت عنيا في الصفحات السابقة  الحكـ فييا بأمريف األمر األكؿ

قيمة الزرع نابتان في األرض كبالتالي يجكز أخذ التعكيض ف ضماف العامؿ كالتي تحدث فييا الفقياء ع
يستدؿ بو عمى أخذ التعكيض ىك اإلتبلؼ بالتسبب األمر الثاني الذم عف ما لحؽ مف كسب فائت ك 

إحداث أمر في شيء يفضي إلى تمؼ شيء آخر عمى جرم حيث عرفتو مجمة األحكاـ الشرعية بأنو:
سبب،كما أف مف قطع حبؿ قنديؿ معمؽ يككف سببان مفضيان لسقكطو في األرض العادة،كيقاؿ لفاعمو:مت
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كانكساره،كيككف حينئذو قد أتمؼ الحبؿ مباشرةن ككسر القنديؿ تسببان،ككذلؾ إذا شؽ أحد ظرفان فيو سمف 
 (1)كتمؼ ذلؾ السمف،يككف قد أتمؼ الظرؼ مباشرة كالسمف تسببان.

ف التسميـ تسبب في ضررو آخر كىك تكاليؼ التخزيف كفساد يبلحظ اف التأخر ع الثالثة كفي الصكر
 األسمدة كما في الصكرة الثانية كغيرىا مف األمكر التي قد تحدث بسبب تأخر التسميـ.

كمع ذلؾ يرل الباحث أف التترؾ مسألة التعكيض مفتكحة بؿ يجب ضبطيا حتى ال تفضي إلى التنازع 
 كذلؾ مف خبلؿ مايمي:

يراعى في تقدير التعكيض في  إرجاع تقدير التعكيض إلى أىؿ الخبرة في المجاؿى باإلضافة إل أكالن:
 كؿ صكرة ما يمي:

يككف التعكيض بأجرة المثؿ فالتاجر بيذه الحالة كأنو زاد في مدة إجارة الميناء في الصكرة األكلى -1
 كالمخازف 

 ،(2)ىنا كالعامؿ التارؾ لممزارعة ،ألف التاجركفي الصكرة الثانية يككف التعكيض بقيمة الزرع نابتان -2
إذا ترؾ العامؿ العمؿ حتى فسد الثمر، فينبغي أف يجب عميو ضماف  جاء في حاشية الركض المربع:"

نصيب المالؾ، فينظر كـ يجيء لك عمؿ بطريؽ االجتياد، كما يضمف لك يبس الشجر، كىذا ألف 
ىذا الثمر، فيككف كما لك تمفت الثمرة  تركو العمؿ مف غير فسخ العقد حراـ كغرر، كىك سبب في عدـ

 (3)تحت اليد العادية. كقاؿ: كاألصكب األقيس بالمذىب أف يضمف بمثؿ ما ينبت ضماف تغرير".

بالفرؽ بيف قيمة البضاعة في المكسـ الفائت كقيمتيا في زمف  يككف التعكيضالثالثة في الصكرة  ك -3
عند عدـ كجكد قيـ لمزرع كما جاء في  العمماء بيعيا بسبب تأخر تسميميا كىذا مستفاد مف كبلـ

ف  (4)السراجية: أىكَّاره  ترؾ السقي عمدان حتى يبس ضمف كقت ما ترؾ السقي قيمتو نابتان في األرض، كا 
 (5)لـ يكف لمزرع قيمة قكمت األرض مزركعة كغير مزركعة فيضمف فضؿ ما بينيما"

                                                           
، لدكتكر محمد إبراىيـ أحمد عميتحقيؽ الدكتكر عبد الكىاب إبراىيـ كا، 925ك924المادة، مجمة األحكاـ الشرعية ، انظر (1)

 ـ.1981، ىػ1401
 سيأتي التفصيؿ فييا في المطمب القادـ إف شاء اهلل. (2)
 ق.1397 ، 1ط، 2/282، حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمف بف محمد، النجدم(3)
 دار الدعكة.، 2/804، باب الكاؼ ،المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى كآخركف، مصطفى، األكار ىك الحراث.انظر (4)
 .6/283، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف(5)
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 (1)بقة كىي:ثانيان:اعتبار شركط الضماف بالتسبب في الصكر السا

 أف يؤدم السبب إلى النتيجة قطعان دكف تتدخؿ سبب آخر حسب العادة. -أ

ال نسب إليو الفعؿ مباشرة. -ب  أال يتخمؿ بيف السبب كالمسبَّب فعؿ آخر كا 

 :بيع العربون:الخامسةالصورة ا

 تعريؼ بيع العربكف: أكالن:

: الذم  بيكفي كالعيٍربافي ٍربىٍنتيو إذا أىعطيتو العربكف لغةن:العيٍربيكف كالعىرى بيكف ،تقكؿ منو : عى تسميو العامة األىرى
زالة فساد ؛ (2)ذلؾ ، كىك أحد أنكاع البيكع ، سيمي بذلؾ ألف فيو إعرابان لعقد البيع ، أم : إصبلحان كا 

  (3)لئبل يممكو غيره بشراء

و إذا أخذ لماؿ عمى أنالعربكف اصطبلحان: ىك أف يشترم الرجؿي السمعةى فيدفع إلى البائع مبمغان مف ا
ف لـ يأخذ السمعة كاف العربكف لمبائع كلـ يطالب المشتر السمعة احتسب مف الثمف  (4)بو م، كا 

 ثانيان:حكـ بيع العربكف:

 لمعمماء في بيع العربكف قكالف :

 (5)كىك قكؿ الجميكر ،القكؿ األكؿ:عدـ جكاز بيع العربكف

 

                                                           
 .3/464، شرح مجمة األحكاـ الشرعية، الشيخ خالد اآلناسي، اآلناسي (1)
 .7/105، فصؿ العيف الميممة مادة عربف ، لساف العرب، ابف منظكر (2)
المكتبة ، 3/202، باب العيف مع الراء، النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ، ابف األثير 2

 بيركت.   ، العممية
، المغني ، ابف قدامة، القاىرة.كانظر، دار الحديث، 3/181، بداية المجتيد كنياية المقتصد، أبك الكليد محمد بف أحمد، القرطبي 3
4/312. 
 
التاج كاإلكميؿ ،  ، المكاؽ، لبناف.كانظر، دار المعرفة، 4/26، المبسكط، يؿشمس الديف محمد بف أبي س، السرخسي، انظر(5)

دار ، 2/31، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا بف محمد بف زكريا، األنصارم، . كانظر4/369، لمختصر خميؿ
 بيركت.، الكتب العممية
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 مف أدلتيـ:

{}يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى  -1 ـٍ ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي نيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
(1) 

 (2)أك ىبة. ،كأكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ ببل عكض ،كجيالة ،كجو الداللة: أف بيع العرباف فيو غرر

 (3)العرباف" نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع "كمف الحديث  -2

قالكا:أف فيو جيالة كأنو كالمقامرة،كما أنو اليجكز أخذ العكض مقابؿ انتظار البيع؛ألنو لك كاف  -3
 (4)المبمغ مقابؿ االنتظار لما جاز جعمو مف الثمف حاؿ االنتظار.

كعف  ،كابنو عبد اهلل ،القكؿ الثاني:جكاز بيع العربكف كىك قكؿ الحنابمة كركم عف عمربف الخطاب
 (5)كابف سيريف ،مجاىد

 مف أدلتيـ:

كم أف نافعنا بف الحارث اشترل لعمر دار السجف مف صفكاف بف أمية بأربعمائة إف رضييا  -1 ما ري
ف كرىيا أعطى نى  كقد سئؿ اإلماـ أحمد: تذىب إليو؟ قاؿ:  (6)ع صفكاف بف أمية أربع مائة.افً أخذىا، كا 

 (7)أم شيء أقكؿ؟ ىذا عمر رضي اهلل عنو.

 

                                                           
 .29اآلية، سكرة النساء (1)
 القاىرة.، دار الكتب المصرية، 5/150، الجامع ألحكاـ القرآف، أحمدأبك عبد اهلل محمد بف ، القرطبي (2)
 ، سنف ابف ماجو، ابف ماجو  ، .كانظر 2/305 ، 3502رقـ  ، باب في العرباف ، في كتاب البيكع ، سنف أبي داكد ، أبك داكد (3)

،  6723رقـ  ، ماـ أحمدمسند اإل ، ابف حنبؿ، .كانظر2/738  ، 2192رقـ  ، باب بيع العرباف ، كتاب التجارات
 المكتب اإلسبلمي.،  2/145 ،  2864رقـ  ، مشكاة المصابيح، محمد ناصر الديف، .كالحديث ضعفو األلباني2/183
 دار الفكر.، 3/63، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بف عرفة، الدسكقي (4)
 .4/312، المغني، ابف قدامة (5)
،  باب ما جاء في بيع دكر مكة ككرائيا كجرياف اإلرث فييا ، كتاب البيكع، السنف الكبرل، ف حسيف بف عميأحمد ب، البييقي (6)

باب الكراء في ، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ابف أبي شيبة، بيركت.كانظر، دار الكتب العممية، 6/34، 10962حديث رقـ
صحيح ، البخارم ، انظر، بيركت.  كركاه البخارم معمقان ، ب اإلسبلميالمكت، 5/392،  الحـر كىؿ تبكب دكر مكة كالكراء بمنى

 .3/123، باب الربط كالحبس في الحـر، كتاب الخصكمات، البخارم
 .4/313، المغني، ابف قدامة (7)
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كم أنو صمى اهلل عميو كسمـ سئؿ عف بيع العرباف فأحمو. -2 ما ري

(1) 

 المناقشة والترجيح:

 جكاز بيع العربكف كذلؾ لما يمي: حبعد عرض األدلة يتبيف أف الراج

ألف العربكف لـ  ؛االستدالؿ بأف بيع العربكف أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ ىك استدالؿ غير دقيؽ -1
نما ،يؤخذ مف غير مقابؿ كاف مقابؿ تضرر البائع مف احتجاز السمعة كعدـ بيعيا كتفكيت الربح  كا 

كيظير الضرر في عقكد االستصناع حيث يصنع المشترم لمبائع ما يريد كيتكمؼ الماؿ لقاء  ،منيا
إلى  يدعكافذلؾ ثـ إذا انصرؼ المشترم عف ىذا البيع تضرر الصانع كاإلسبلـ كنصكصو الشرعية 

زالة الض رر كالعربكف يعمؿ عمى ذلؾ، كما أنو يضمف لممشترم عدـ بيع البائع حفظ الحقكؽ كا 
 البضاعة لغيره .

 كعدـ انتياضو لبلحتجاج. ،أما االستدالؿ بالحديث فقد تبيف ضعؼ الحديث -2

حادثة شراء دار السجف لعمر تيرٌجحو ، كالحادثة كانت في تبيف ضعؼ حديث اإلباحة إال أف  -3
نما صار أحمد  األصؿ سببا لترجيح اإلماـ أحمد لرأيو في جكاز التعامؿ بالعربكف ، قاؿ ابف قدامة : كا 

فيو إلى ما ركم عف نافع بف عبد الحارث ...كساؽ الحديث ، قاؿ األثـر قمت ألحمد تذىب إليو ؟ قاؿ 
 (2)أم شيء أقكؿ ؟ ىذا عمر  .

 :جاء في قرار المجمع الفقيي ما يمي -4

معة، مع دفع المشترم مبمغان مف الماؿ إلىالبائع، عمى أنو إذا أخذ السمعة المراد ببيع العربكف بيع الس -أ
ف تركيا فالمبمغ لمبائع. كيجرم مجرل البيع كاإلجارة؛ ألنيا بيع المنافع،  احتسب المبمغ مف الثمف، كا 
كيستثنى مف البيكع كؿ ما ييشترط لصحتو قبض أحد البدليف في مجمس العقد ) السمـ (، أك قبض 

                                                           
 ، ي يحيىكفي إسناده إبراىيـ بف أب ، كالحديث مرسؿ.5/7، 23195حديث رقـ ، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ابف أبي شيبة (1)

إدارة الطباعة المنيرية. كقاؿ ابف رشد: قاؿ أىؿ ، 5/162، نيؿ األكطار، محمد بف عمي بف محمد، الشككاني، كىك ضعيؼ .انظر
بداية المجتيد كنياية ، أبك الكليد محمد بف أحمد، ابف رشد، الحديث: ذلؾ غير معركؼ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.انظر

 القاىرة. ، الحديث دار، 2/163، المقتصد
 .4/313، المغني، ابف قدامة (2)
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مربالشراء في مرحمة المكاعدة، ف ) مبادلة األمكاؿ الربكية كالصرؼ(، كال يجرم في المرابحة اآلالبدلي
 لممكاعدة كلكف يجرم في مرحمة البيع التالية

يجكز بيع العربكف إذا قيدت فترة االنتظار بزمف محدكد، كيحتسب العربكف جزءان مف الثمف إذا تـ -ب 
 (1)ؿ المشترم عف الشراء.الشراء، كيككف مف حؽ البائع إذا عد

 عبلقة الكسب الفائت ببيع العربكف:

مما سبؽ مف أدلة كمناقشة كأقكاؿ لمفقياء يتضح أف العربكف ىك ضماف لمكسب الفائت أك تفكيت الربح 
 الذم قد يقع إذا ترؾ المشترم العقد .

الغاية مف العربكف  ىذا كقد جاء في فتكل تتعمؽ بحكـ بيع العربكف عمى مكقع إسبلـ كيب ما يؤكد أف
 ضماف الكسب الفائت كذؾ كما يمي:

ف لـ يتفقا عمى شيء كلـ يكف ثـ عرؼ متداكؿ في ىذا الشأف كحدثت بينيما مشاحة، بسبب  "....كا 
تفكيت المشترم عمى البائع إنفاؽ سمعتو، ككاف في ذلؾ مضرة عمى البائع، ككاف البيع قد تـ أك تكاعدا 

فإف لمبائع أف يقدر أتعابو كما فات عميو، كعمى المشترم أف يمتـز لو بذلؾ،  إلتمامو بالكتابة كالتكثيؽ،
ف لـ يتـ البيع، كال يككف مف باب العربكف. كلمبائع  كيككف ما يأخذه البائع في ذلؾ مقاببل لخسارتو، كا 
ة كذلؾ أف يمـز المشترم بإمضاء البيع كيمسؾ العربكف، مف باب الضماف لحقو إلى أف يتـ بيع السمع

 (2)لحساب المشترم، كمف ثـ يقبض البائع ثمف سمعتو، كيرد عمى المشترم األكؿ ما بقي مف ثمنيا".

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ.1993، ىػ1414، المنعقد في دار السبلـ، 1/641، 72قرار رقـ، دكرة مؤتمره الثامف، مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي (1)
(2)http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5387 
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 ممزارعة:ترك العامل ل :السادسةالصورة 

كذلؾ بعد بياف  ،سأتحدث عف مسألة ترؾ العامؿ لمعمؿ في المزارعة الرتباطيا بمسألة الكسب الفائت
أما باقي مسائؿ كفركع المزارعة فيي كثيرة  ف خبلؼ الفقياء فييا،معنى المزارعة لغةن كاصطبلحان كبيا

ع إلييا في مظانِّيا مف المراجع كالمصادر المعتمدة في كؿ مذىب.  كغير متعمقة بمكضكع البحث فييرجى

 أكالن:تعريؼ المزارعة

زرع نبات مفاعمة مف الزرع،كىي مصدر زارع،نقكؿ زرع الحب يزرعو زرعان،كزرعو أم بذره،كقيؿ اللغةن:
 (1).كؿ شيء يحرث،كقيؿ الزرع ىك اإلنبات

 لمفقياء تعريفات عدة لممزارعة اكتفيت بذكر تعريؼ كاحد لكؿ مذىب كذلؾ لتقاربيا. اصطبلحان:

 (2)عقد عمى الزرع ببعض الخارج المتحصؿ مف األرض المتعاقد عمى زرعيا.الحنفية: 

 (3)شتراؾ في الزرع.نكع مف االالمالكية: ىي 

 (4)ية: ىي المعاممة عمى األرض ببعض ما يخرج مف زرعيا ك البذر مف مالؾ األرض.الشافع

لى مف يقكـ بزراعتيا ك القياـ عمى خدمتيا, بحيث يككف لمعامؿ نصيب إىي دفع االرض الحنابمة:
 (5)معمكـ شائع مف المحصكؿ كالنصؼ أك الثمث مثبلن.

  

                                                           
 .8/141، فصؿ الزام، كتاب العيف الميممة، لساف العرب، ابف منظكر(1)
 بيركت.، دار الكتب العممية، 6/175، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد، الكاساني (2)
 دار إحياء الكتب العربية، 3/372، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بف عرفة، الدسكقي (3)
، القفاؿ محمد بف أحمد بف الحسيف، المزارعة عند لشافعية إذا كاف البذر مف المالؾ أما إف كاف مف العامؿ فيي مخابرة.انظر (4)

، أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف، تقي الديف، مكتبة الرسالة الحديثة.كانظر، 5/377، حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء
 دار الفكر.، 1/255، ة االختصاركفاية االخيار في حؿ غاي

 .2/297، المغني، ابف قدامة (5)
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 ثانيًا:أقوال الفقياء في المزارعة:

 ء في مشركعية المزارعة عمى ثبلثة أقكاؿ:اختمؼ الفقيا

 (1)األكؿ:ذىب إلى عدـ جكاز المزارعة كصاحب ىذا القكؿ ىـ أبك حنيفة كزفرالقكؿ 

 (3)كالمزابنة (2)ماجاء في الحديث:"نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف المحاقمةمف أدلتيـ :
 (5)إال بالدينار كالدرىـ، إال العرايا"، كعف بيع الثمر حتى يبدك صبلحو، كال يباع (4)كالمخابرة

 
كاستدؿ أبك حنيفة عمى عدـ الجكاز بأف أجر العامؿ حاؿ انعقاد العقد معدكـ كجيكؿ فقد التخرج 

 (6)األرض شيئان كبذلؾ يمحؽ الضرر العامؿ.
 (7)القكؿ الثاني:جائزة لمحاجة بشرط ارتباطيا في المساقاة كىك قكؿ الشافعي

 عمى الحاجة حيث حمؿ أدلة الجكاز

 (8)قكاللمالكية كالحنابمة كقكؿ عند الحنفية :جكاز المزارعة كىكالقكؿ الثالث

عامىؿى أىؿ خيبر بشىطر ما يخرج مف ثمر أك زرع -صمى اهلل عميو كسمـ-مف أدلتيـ: أف النبي 
(9) 

مف عنده أنو كاف يعامؿ الناس عمى أنو إف جاء بالبذر  كاستدلكا بفعؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو
ف جاؤا ىـ بو فميـ كذا.  (10)فمو الشطر،كا 

 
                                                           

 .2/335، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف، .كانظر6/176، بدائع الصنائع، الكاساني (1)
 ،المجمكع، النككم، ىي بيع الزرع قبؿ بدء صبلحو كقيؿ:ىك اكتراء األرض بالحنطة كيسميو المزارعكف محارثة.انظر (2)

14/410. 
 .14/410، تكممةالمجمكع، المطيعي، بيع الثمر مجذكذ كيبلن أك مجازفة بمثمو أم بمثؿ المجذكذ خرصان.انظر (3)
 سبؽ التفريؽ بينيا كبيف المزارعة. (4)
ع الثمرة باب النيي عف المحاقمة كالمزابنة كعف المخابرة كبي، كتاب البيكع، صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، مسمـ (5)

 بيركت.، دار إحياء التراث العربي، 3/1174، قبؿ بدك صبلحيا كعف بيع المعاكمة كىك بيع السنيف
 .6/179، بدائع الصنائع، الكاساني (6)
 دارالفكر.، 14/422، تكممة المجمكع شرح الميذب، المطيعي (7)
، المغني، ابف قدامة، دار المعارؼ.كانظر، 3/496، حاشية الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخالكتي ، الصاكم (8)
 .6/175، بدائع الصنائع، الكاساني، .كانظر7/755
 .3/104، باب المزارعة بالشطر كنحكه، كتاب المزارعة، البخارم صحيح البخارم (9)
 .6/175، بدائع الصنائع، الكاساني (10)
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 القول الراجح: 

الراجح كاهلل أعمـ مشركعية المزارعة كذلؾ لفعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مع أىؿ خيبر كما جاء في 
صحيح البخارم كلفعؿ الصحابة كالخمفاء الراشديف مف بعده كما كرد عف عمر بف الخطاب رضي اهلل 

 كأف يعطيو شئان  غرر كظمـ كجيالة قد تفضي إلى نزاع مف يي فتحمؿ عمى ما فيونال عنو،أما أحاديث
قد يككف  ك مف الزرع بأف يعطيو ما أنبتت الجية الفبلنية، أك ما نبت عمى السكاقي، فيذا خطأ مجيكالن 

، أك رديئنا، كقد يككف طيبنا، كىذا منيي عنو، كأما الشيء المضمكف بدراىـ معمكمة، أك آجاؿ معمكمة
 (1).بجزء مشاع بالنصؼ أك بالثمث فيذا ال بأس بو

 ترك العامل لمعمل في المزارعة:

إف مسألة ترؾ العامؿ لمعمؿ في المزارعة ىي المتعمقة بمكضكع بحثنا كىك الكسب الفائت،كذلؾ ألف 
ىك فساد الفقياء عند حديثيـ عف ىذه المسألة تكممكا عف أثر ترؾ العامؿ لمعمؿ أك تقصيره كىذا األثر 

كعند التعكيض عف ىذا الفساد أك الضرر نظر الفقياء إلى ما كاف سيككف مف زرع لتحديد  ،الزرع
مقدار التعكيض كىك نفسو المعركؼ اليكـ بالكسب الفائت كفيما يمي نصكص لمفقياء حكؿ ىذه 

 المسألة:

ذا قصر المزارع في سقي األرض حتى ىمؾ الزرع بيذا السبب لـ يضمف المزارع في المزارعة  "كا 
الفاسدة، كيضمف في الصحيحة لكجكب العمؿ عميو فييا كما مر؛ كىي في يده أمانة فيضمف 

 بالتقصير.
 

ترؾ السقي عمدان حتى يبس ضمف كقت ما ترؾ السقي قيمتو نابتان في األرض،  (2)في السراجية: أىكَّاره 
ف لـ يكف لمزرع قيمة قكمت األرض مزركعة كغير مزركعة   (3)فيضمف فضؿ ما بينيما"كا 

كجاء في تحفة المحتاج:"لك ترؾ السقي مع صحة المعاممة حتى فسد الزرع ضمنو؛ ألنو في يده كعميو 
حفظو فمك كاف بيف النخؿ أك العنب بياض أم أرض ال زرع فييا كال شجر صحت المزارعة عميو مع 

                                                           
 المصدر السابؽ.، انظر (1)
 دار الدعكة.، 2/804، باب الكاؼ، المعجـ الكسيط، براىيـ مصطفى كآخركفإ، مصطفى، األكار ىك الحراث.انظر (2)
 .6/283، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف(3)



65 
 

ميو حمؿ ما مر مف معاممة أىؿ خيبر المساقاة عمى النخؿ أك العنب تبعان لممساقاة لعسر اإلفراد كع
 (1)عمى شطر الثمر كالزرع"

ذا ترؾ العامؿ العمؿ حتى فسد الثمر فينبغي أف يجب عميو ضماف نصيب كفي الفتاكل الكبرل:" كا 
المالؾ، كينظر كـ يحيي لك عمؿ بطريؽ االجتياد. كما يضمف لك يبس الشجر كىذا ألف تركو العمؿ 

كىك سبب في عدـ ىذا الثمر، فيككف كما لك تمفت الثمرة تحت اليد  مف غير فسخ العقد حراـ كغرر
العادية مثؿ أف يغصب الشجر غاصب كيعطميا عف السقي حتى يفسد ثمرىا، أما الضماف باليد 

 العادية كالضماف بسبب اإلتبلؼ ال سيما إذا انضـ إليو العادية.
دية فيو نظر، لكنو سبب في اإلتبلؼ، كاستيبلؤه عمى الشجر مع عدـ الكفاء بما شرطو ىؿ ىك يد عا

نما الغاصب منع مف استيفائيا كحاصمو أف  كىذا في الفكائد نظير المنافع فإف المنافع لـ تكجد كا 
 اإلتبلؼ نكعاف: إعداـ مكجكد كتفكيت لمعدـك انعقد سبب كجكده كىذا تفكيت.
كفكت نفعيا، فينبغي أيضا كعمى ىذا فالعامؿ في المزارعة إذا ترؾ العمؿ فقد استكلى عمى األرض 

أك يضمف ما جرت بو العادة في  ،أك ضماف إتبلؼ كيد، لكف ىؿ يضمف أجرة المثؿ ،ضماف إتبلؼ
 (2)مثؿ تمؾ األرض، مثؿ أف يككف الزرع في مثميا معركفان فيقاس بمثميا".

 
 :التسبب بتعطيل محل تجاري أك،تعطيل سيارة أجرة :السابعةالصورة 

أك المحؿ المطالبة بالكسب الفائت الذم كاف مف المتكقع أف يحصمو لك  ،بةفيؿ يحؽ لصاحب المرك
 استمر في العمؿ خبلؿ فترة التعطؿ باإلضافة إلى ثمف إصبلح األضرار؟.

 
إف تعكيض صاحب المحؿ التجارم كسائؽ سيارة األجرة في المثاؿ السابؽ ىك مف التعكيض الجائز 

ف مما يستدؿ بو عمى الجكاز زيادةن ع  لحاقو بمسألة غصب العيف مايمي:ىإمكا 
أف التعكيض عف الضرر ىنا يشمؿ الضرر المباشر كىك ثمف البضاعة كأجرة اإلصبلح أما  -1

الضرر اآلخر فيك الضرر بالتسبب كشمؿ منافع األعياف التي لحقيا الضرر فيي كمف شؽ ظرفان فيو 
 طعاـ فيككف أتمؼ الظرؼ بالمباشرة كأتمؼ الطعاـ بالتسبب.

الحيمكلة التي ىي مف أسباب الضماف كفي ىذه المسألة المعتدم المتسبب بالحريؽ أك تعطيؿ  -2
نتفاع الذم يخكلو لو ممكو،فكاف كالماؿ سيارة األجرة قد حاؿ بيف المالؾ كمنفعة ممكو فمـ ينتفع بو اال

 التالؼ.
 

                                                           
 مصر.، المكتبة التجارية الكبرل، 6/109، تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، الييتمي (1)
 دار الكتب العممية.، 5/406، الفتاكل الكبرل، باس أحمد بف عبد الحميـتقي الديف أبك الع، ابف تيمية (2)
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 كيفية تعكيض الضرر:
 ة طرؽ كذلؾ عمى النحك اآلتي:إف تقدير التعكيض في ىذه المسألة قد يككف مف خبلؿ عد

الطريقة األكلى:ىك ربح المثؿ بحيث يككف معيار التعكيض مبني عمى مثيؿ دخؿ سيارة األجرة أك 
الخرص كالتقدير كتبنى ىذه كيككف ذلؾ ب المحؿ التجارم العامميف في نفس المجاؿ كنفس المكاف

رحمو اهلل  –شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  قاؿالطريقة عمى اجتياد أىؿ الخبرة كالمعرفة في مجاؿ الضرر  
: "كقدر المتمؼ إذا لـ يمكف تحديده عيمؿ فيو باالجتياد، كما ييفعؿ في قدر قيمتو باالجتياد، إذ –

الخرص كالتقكيـ كاحد، فإف الخرص ىك االجتياد في معرفة مقدار الشيء، كالتقكيـ ىك االجتياد في 
 (1)بلىما يجكز مع الحاجة"معرفة مقدار ثمنو، بؿ يككف الخرص أسيؿ، كك

 
: الصمح حيث يتفؽ الطرفاف عمى مبمغ مف الماؿ يشمؿ التعكيض المادم كاألضرار نيةالطريقة الثا

 الربحية الناتجة عف التفكيت.
 

أف يشترم شخص مف آخر" أقمشة صكفية،أك أجيز تبريد،أكغيرىا مف األمكر  :الثامنةالصورة 
بذلؾ قد فٌكت عمى  فالمحدد ثـ يتأخرالتاجر البائع بالتسميـ  فيكك  المكسمية" عمى أف يسمميا في المكعد

 التاجر المشترم ربحو كألحؽ بو مفسدة.

 ،إف الحديث عف حكـ ىذه الصكرة مف فكات الكسب لو نظيره مف المسائؿ التي تحدث عنيا الفقياء
ة مف غير كمنيا مسألة ترؾ العامؿ لمعمؿ جاء في االختيارات عند الحديث عف تفكيت منفع

ذا ترؾ العامؿ العمؿ حتى فسد الثمر فينبغي أف يجب عميو ضماف نصيب المالؾ كينظر كـ  غصب:"كا 
يجيء لك عمؿ بطريؽ االجتياد،كما يضمف لك يبس الشجر،كىذا ألف ترؾ العمؿ مف غير فسخ العقد 

 (2)حراـ كضرر"

مكسميا كالشجر الذم يبس  كفي مثالنا البائع أك الميصدر لمبضاعة كالعامؿ كالبضاعة التي فات
ف كاف الضرر محتمبلن  ان فيككف التعكيض عف فكات الكسبينا جائز  ؛ألف األضرار المحتممة المؤكدة في كا 
 حكـ الكاقعة فعبلن كلكف بالشركط اآلتية:

                                                           
 .5/421، الفتاكل الكبرل، ابف تيمية  (1)
عداد ، 505ص، االختيارات الفقيية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية لدل تبلميذه، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، ابف تيمية (2) جمع كا 

 بف عبد العزيز الراجحي الخيرية. مؤسسة سميماف، سامي بف محمد جاد اهلل
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أف يككف ىناؾ منفعة تحقؽ سبب كجكدىا بحيث يتأكد الضرر مف فكات المنفعة،كفي مثالنا ضرر  -1
في التسميـ كىك مف جانبيف الجانب األكؿ جانب فكات بيعيـ كتحقيؽ الربح كجانب  أكيد عند التأخر

 تحمؿ نفقات التخزيف إذا بقيت البضاعة مع المشترم حتى المكسـ القادـ.

 أف يككف ىناؾ جناية كتقصير مف قبؿ البائع تسبب في فكات المنفعة. -2

 كيفية تقدير التعويض:

بالنظر كاالجتياد بكـ يجيء لك باع البضاعة مع األخذ باالعتبار  إف التعكيض في ىذه المسألة يككف
البضاعة لدل المشترم ككذلؾ نفقات التخزيف ت تغير قيمة البضاعة مف مكسـ إلى آخر في حاؿ بقي

 لممكسـ الجديد كأىؿ النظر كاالجتياد ىنا ىـ أصحاب الخبرة في ىذا المجاؿ.

 ر سداد الديون:يخ:الكسب الفائت الناتج عن تأثالثالمطمب ال
اتفؽ الفقياء عمى أف المعسر إذا تأخر في سداد الديف عف كقتو المحدد فإنو ال يحؽ لمدائف مطالبتو 

ف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىٰى بالتعكيض مقابؿ التأخر عف السداد بؿ يميؿ إلى أف يكسر قاؿ تعالى : } كىاً 
ٍيره لَّ  دَّقيكا خى ٍيسىرىةو  كىأىف تىصى {مى ـٍ  ًإف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى كي

،كما أنو ال خبلؼ بيف الفقياء في عدـ جكاز اشتراط (1)
أك كانت مف ماؿ آخر كاليدية؛ألف  ،أك الصفة ،الزيادة عند سداد القرض سكاء كانت الزيادة في القدر

 (2)ذلؾ مف قبيؿ الربا.

في السداد دكف أف يمحؽ  كما أف الباحث لـ يجد خبلفان في أف التعكيض عف ضرر مجرد التأخر
الدائف أم ضرر مادم أكنفسي ىك حراـ قطعان؛ألنو ربا الجاىمية التي نصت األدلة مف القرآف كالسنة 

 عمى تحريمو.

 كبناءن عمى ما سبؽ يتمخص الخبلؼ في اآلتي:

                                                           
 .280اآلية ، سكرة البقرة (1)
، الفتاكل اليندية، البمخي كآخركف، مجمكعة مف العمماء، .كانظر7/395، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ، انظر (2)
، ابف قدامة ، بيركت.كانظر، لفكردار ا، 2/133، حاشية العدكم، عمي بف أحمد بف مكـر، العدكم، دار الفكر.كانظر، 3/202

 .6/438، المغني
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إذا ماطؿ الغني في سداد الديكف،ىؿ يجكز تغريمو كتحميمو ما ترتب عمى المماطمة مف فكات ربح  -1
 كاف محققان أك مفترضان؟.

 ىؿ يجكز تحميؿ المماطؿ النفقات التي ترتبت عف التأخر في السداد،مثؿ نفقات التقاضي كغيرىا؟ -2

 :ان أك مفترض ،ان أكالن:تغريـ المديف المماطؿ كتحميمو ما ترتب عمى المماطمة مف فكات ربح كاف محقق

 مف صكر ذلؾ:

ا التأخر ضياع فرصة ربح مفترضة كاف مف الممكف لمدائف كأدل ىذ ،إذا تأخر المديف في سداد الديف
 أك غير ذلؾ. ،أف يكسبيا عف طريؽ تجارة أك مضاربة

مثاؿ ذلؾ: أف يتأخر زيد في سداد عمرك أقساط بيت بيع بيعان مؤجبلن بمائة ألؼ دينار بمرابحة قدرىا 
المحدد كىك سنة لتمكف مف  خمسة بالمائة فماطؿ زيد بالكفاء سنتيف،فمك أف ماؿ عمرك سدد في الكقت

تكرار ىذه المرابحة كتحصيؿ ربحو مضاعؼ عف الربح األكؿ ،فيؿ لعمرك مطالبة زيد عف ضرر فكات 
 الربح خبلؿ مدة التأخر أـ ال؟.

 حكم فوات الربح بسبب تأخر سداد الدين:

جاءت النصكص إف مسألة المماطمة في سداد الديكف مف المسائؿ القديمة التي تحدث عنيا الفقياء بؿ 
الشرعية في ذميا كعدىا ظممان فقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:"لي الكاجد ظمـ يحؿ عرضو 

؛كذلؾ لما ينتج عف المماطمة مف ضررو يقع عمى الدائف كىذا الضرر ىك ضرره مركب (1)كعقكبتو"
المتيقنة  ؛كذلؾ ألف المماطمة في حد ذاتيا ضرره نجـ عنو ضرر آخر كىك فكات األرباح المتكقعة أك
،إال أف (2)ككذلؾ الخسائر التي تقع عمى الدائف بسبب مطالبتو في حقو عف طريؽ المرافعة كالمخاصمة

الجديد في مسألة المماطمة ىك بحث التعكيض المالي عف تمؾ األضرار التي نجمت عف المماطمة 
سألة المطالبة سكاء كانت ىذه األضرار فكات ربحو اك تحقؽ خسارة،لذلؾ كاف مف الضركرم بحث م

                                                           
المكتبة ، 3628حديث ، باب في الحبس في الديف كغيره، سنف أبي داكد، سميماف بف األشعث بف اسحاؽ، ركاه أبكداكد (1)

مكتبة ، 4689حديث، باب مطؿ الغني، السنف الصغرل، أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، بيركت.كالنسائي، العصرية
، 3628حديث ، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، محمد ناصر الديف، حمب.كركاه غيرىما.كحسنو األلباني، مطبكعات اإلسبلميةال

 اإلسكندرية، مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
 سيأتي الحديث عف حكـ التعكيض عف ىذه الخسائر في الصفحات القادمة إف شاء اهلل.(2)
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بيذه األضرار مف قبؿ الدائف حيث كثرت ىذه المطالبات بعد انتشار البنكؾ اإلسبلمية كتضررىا مف 
ىذه المماطمة مما أكقع الخبلؼ بيف المعاصريف في حكـ التعكيض المالي عف المماطمة في سداد 

 الديكف .

 أقوال الفقياء:

لفائتة بسبب المماطمة في سداد الديكف كأصحاب ىذا القكؿ األكؿ:جكاز التعكيض المالي عف األرباح ا
كالدكتكر  ،(2)كالدكتكر عبد اهلل منيع (1)القكؿ مجمكعة مف العمماء المعاصريف منيـ الزرقا

 (4).(3)الضرير

مف الجدير بالذكر قبؿ الحديث عف أدلة ىذا القكؿ بياف خبلؼ أصحاب ىذا القكؿ في تكييؼ الماؿ 
مصرؼ ىذا الماؿ فمنيـ مف عده مف باب التعزير بالماؿ فمـ يشترط أف  المأخكذ مف المديف ككذلؾ

،كمنيـ مف جعمو مف باب تعكيض (5)يتساكل الماؿ المدفكع مع مقدار الربح الفائت أك الخسارة الكاقعة 
الدائف فاشترط مساكاة ىذا التعكيض لمضرر الكاقع كالربح الفائت كيرجع تقدير التعكيض إلى القضاء 

عمى خبلؼ قكؿ الدكتكر الضرير الذم جعؿ مرجع تقدير التعكيض (6)ذىب إليو الشيخ الزرقاكىذا ما 
 .(7)إلى االتفاؽ الكاقع بيف الدائف كالمديف

 أدلتيم:

 أىـ ىذه األدلة كالردكد عمييا: ، كأذكر ىنااستدؿ أصحاب القكؿ بجكاز التعكيض بمجمكعة مف األدلة

                                                           
في مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي التي منشكر ، إلزاـ المديف المماطؿ بتعكيض الدائف، الزرقا  الشيخ مصطفى، الزرقا (1)

 .ىػ1405، 2/20، العدد الثاني ، تصدر عف مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي التابع لجامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة
 مكتبة المدينة.، 3/239، خ عبد اهلل بف منيعمجمكع فتاكل كبحكث الشي، الدكتكر عبد اهلل بف سميماف منيع، منيع (2)
مجمة ، 112ص، االتفاؽ عمى إلزاـ المديف المكسر بتعكيض ضرر المماطمة، الدكتكر الصديؽ محمد األميف الضرير، الضرير (3)

 .1عدد، 3المجمد، أبحاث االقتصاد اإلسبلمي
ف األرباح المتكقعة أك المفترضة كمجمؿ قكلو حكؿ تجدر اإلشارة إلى أف الدكتكر الضرير  ال يقكؿ بجكاز التعكيض ع (4)

 التعكيض عف األرباح المتيقنة.
 .3/241، مجمكع فتاكل كبحكث الشيخ عبد اهلل منيع، ىذا قكؿ الدكتكر عبد اهلل منيع  (5)
 .2/22، جكاز إلزاـ المديف المماطؿ بالتعكيض، الزرقا (6)
 .112ص، تعكيض ضرر المماطمةاالتفاؽ عمى إلزاـ المديف المكسر ب، الضرير (7)
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ارىةن عىٍف قكلو تعالى: "يىا أىيُّيى  من القرآن: ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي ا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ـٍ   (1)"تىرىاضو ًمٍنكي

  

                                                           
 .58اآلية، سكرة النساء (1)
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نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً   (1)"كقكلو تعالى: "يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ع أمكاؿ الناس بالباطؿ كالتسبب ليـ  كجو الداللة:أف تأخير الكفاء كالمماطمة ىك مف باب أكؿ مناف
 (2)بالضرر فيككف المماطؿ مطالب بالتعكيض عف ىذا الضرر

 مناقشة ىذا االستدالل:

الناس بالباطؿ؛كذلؾ ألف  أمكاؿ نكقش ىذا االستدالؿ بأنو مف غير المسمـ أف المماطمة ىي أكمممنافع
 (3)التعكيض عف شيء غير مكجكد؟.ىذه المنافع ظنية كغير محققة الكجكد فكيؼ يطالب المماطؿ ب

 مف السنة:

 (4)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو" -1

 (5)كجو الداللة:أف العقكبة تشمؿ الجانب الجسدم كالمادم

 (6)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مطؿ الغني ظمـ" -2

 كجو الداللة:أف الشريعة جاءت لرفع الظمـ كدفعو.

 

 

 
                                                           

 .1اآلية، سكرة المائدة (1)
 .3/240، مجمكع فتاكل كبحكث الشيخ عبد اهلل بف منيع ، منيع (2)
جامعة اإلماـ ، رسالة ماجستير، 55ص، حكـ التعكيض عف ضرر المماطمة في األمكاؿ، سالـ بف سميماف البيدؿ، البيدؿ (3)

بحث بعنكاف التعكيض عف ، سمماف بف صالح الدخيؿ، الدخيؿ، المممكة العربية السعكدية.كانظر، كد اإلسبلميةمحمد بف سع
 http://www.saaid.net/bahoth/70.htmمنشكر عمى مكقع ، األضرار المترتبة عمى المماطمة بالديكف

، 3/313، باب في الحبس في الديف كغيره، ضيةكتاب األق، سنف أبي داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ، ركاه أبك داكد (4)
 .5/259، إركاء الغميؿ، بيركت.كحسنو األلباني، المكتبة العصرية

 قطر. ، كزارة األكقاؼ اإلسبلمية، 40ص، بحكث في قضايا فقيية معاصرة، محمد تقي العثماني، العثماني ، انظر (5)
مسمـ بف الحجاج ، مسمـ ، .كانظر3/94، الحكالة كىؿ يرجع في الحكالة؟باب ، كتاب الحكاالت، صحيح البخارم، ركاه البخارم (6)

، باب تحريـ مطؿ الغني كصحة الحكالة كاستحباب قبكليا إذا أحيؿ عمى ممي، كتاب المساقاة، صحيح مسمـ، النيسابكرم
 بيركت.، دار إحياء التراث العربي، 3/1197
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 (1)استدلكا بحديث" الضرر كالضرار"كما  -3

دؿ الحديث عمى تحريـ الضرر ككجكب إزالتو، كالضرر الكاقع عمى الدائف ال يزكؿ إال  كجو الداللة:
بتعكيضو ماليان عما فاتو مف منافع مالو خبلؿ مدة المماطمة، بؿ إف معاقبة المديف المماطؿ بغير 

 (2)، فبل يرتفع ضرره إال بذلؾ.التعكيض المالي ال يفيد الدائف المتضرر شيئان 

مات عز مة مف عز ...مف أعطاىا مؤتجران فمو أجرىا، كمف منعيا فإنا آخذكىا كشطر مالو حديث:" -4
 (3)ربنا تبارؾ كتعالى"

 .مف مانع الزكاة كجو الداللة:أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عاقب بأخذ الماؿ

 (4)مناقشة األدلة:

ال داللة عمى مشركعية التعكيض المالي في الحديث كلـ ينقؿ عف أحد  نكقش حديث "لي الكاجد" بأنو
أف العقكبة تككف عبارة عف تعكيض مالي كلك كانت التعكيض مشركعان لقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
:"يحؿ عرضو كمالو" كلكف الحديث اقتصر في الجزاء عمى عرضو كعقكبتو،كما أف األدلة معارضة 

 م زيادة عمى الماؿ مقابؿ األجؿ ىي مف قبيؿ الربا.لمقكؿ بتعكيض الماؿ،ألف أ

بأف الضرر اليزاؿ بمثمو كأف ضرر الدائف المعترؼ بو شرعان ىك  (5)كنكقش حديث "ال ضرركال ضرار" 
زالة ىذا الضرر بأف يسمـ إليو ذلؾ المبمغ الذم ىك حقو،  عدـ حصكلو عمى مالو في كقتو المحدد، كا 

 مبمغ دينو؛ ألنو ربا.كليس مف حقو أخذه ما يزيد عف 

                                                           
بيركت.كركاه ، دار الكتب العممية، 2/57، كتاب البيكع، درؾ عمى الصحيحيفالمست، محمد بف عبد اهلل بف محمد، ركاه الحاكـ(1)

، بيركت.كركاه ابف ماجة، مؤسسة الرسالة، 4/228، كتاب األقضية كاألحكاـ، سنف الدارقطني، عمي بف عمر بف أحمد، الدارقطني
دار الرسالة ، 2/784، بجاره باب مف بنى في حقو ما يضر، كتاب األحكاـ، سنف ابف ماجة، محمد بف يزيد القزكيني

 .3/408، (896حديث رقـ)، إركاء الغميؿ، العالمية.كصححو األلباني
 8التعكيض عف األضرار المترتبة عمى المماطمة بالديكف.ص ، الدخيؿ (2)
 .3/263، إركاء الغميؿ، .كحسنو األلباني1/393، كتاب الزكاة ، المستدرؾ ، ركاه الحاكـ  (3)
، األضرار المترتبة عمى المماطمة في الديكف، الدخيؿ، .كانظر43ص، بحكث في قضايا فقيية معاصرة، يالعثمان، انظر (4)

، القاىرة.كانظر، منشكر في مجمة الحقكؽ كالشريعة، 137ص، الشرط الجزائي، زكي الديف شعباف، الدكتكر، شعباف، .كانظر9ص
 الطائؼ.، دار الفاركؽ، 285ص، قو اإلسبلميدراسة في أصكؿ المداينات في الف، الدكتكر نزيو حماد، حماد

 سبؽ تخريجو. (5)



73 
 

كمع التسميـ أف الضرر محـر إال أنو ليس في الحديث داللة صريحة أك باإلشارةعمى أف إزالة الضرر 
 ال تككف إال عف طريؽ التعكيض المالي لمدائف.

اٌل كاف بإمكاف كنكقش الحديث الرابع: بأف سمطة فرض العقكبات كتنفيذىا ليست لؤلفراد كالشركات، كا 
كـ بجمد المديف كضربو كحبسو، كحينئذو كاف يحتاج إلى بناء السجكف كالجبلديف، كلـ يقؿ البنؾ أف يق

أحد مف العمماء بذلؾ،كما يعترض عمى الغرامة المالية بأنيا كانت مقررة في عيد الرسكؿ صمى اهلل 
 (1)عميو كسمـ كنسخت ، كأنو يخشى أف يككف في إباحة الغرامة المالية ما يغرم الحكاـ الظممة.

 (2)القكؿ الثاني:عدـ جكاز التعكيض المالي عف ضرر المماطمة كىك قكؿ جميكر العمماء.

 أدلة القكؿ الثاني كمناقشتيا: 

 الدليؿ األكؿ:

 أستدؿ المانعكف لمتعكيض عف ضرر المماطمة باآليات التي حرمت الربا كمنيا:

با}قكلو تعالى:  ـى الرِّ رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى  (3){كىأىحى

ـٍ تىٍفعى   "كقكلو تعالى: با ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى فىًإٍف لى ا بىًقيى ًمفى الرِّ كا مى ذىري نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ميكا فىٍأذىنيكا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ـٍ ال تىٍظًمميكفى كى  ؤيكسي أىٍمكىاًلكي ـٍ ري ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو كىاً  "ًبحى ال تيٍظمىميكفى

(4) 

كجو الداللة:أف اآليات حرمت الربا كأمرت برد رؤكس االمكاؿ ببل زيادة كالتعكيض عف المماطمة ىك 
 (5)عكض مقابؿ األجؿ الذم ىك عيف ربا الجاىمية التي جاءت اآليات بتحريمو.

                                                           
 القاىرة.، دار التراث، 1/705، التشريع الجنائي، عبد القادر عكدة، عكدة (1)
المؤيدات الشرعية لحمؿ المديف المماطؿ عمى الكفاء كبطبلف الحكـ بالتعكيض المالي ، الدكتكر نزيو حماد، حماد، مف ىؤالء (2)

بحكث في ، العثماني، مكة.كانظر، جامعة أـ القرل، العدد األكؿ، مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي، 295ص، مةعف ضررالمماط
محمد زكي ، عبد البر، كانظر137ص، الشرط الجزائي، الدكتكرزكي الديف شعباف، شعباف  ، .كانظر24ص، قضايا فقيية معاصرة

المجمع الفقيي اإلسبلمي  قرارات، ىػ.كانظر1411، لممؾ عبد العزيزمجمة جامعة ا، 1ص، تعميقو عمى رأم الضرير، عبد البر
 .268ص ، التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي 

 .75اآلية، سكرة البقرة (3)
 .279-278الآلية ، سكرة البقرة (4)
 .292ص، اطمةالمؤيدات الشرعية لحمؿ المديف المماطؿ عمى الكفاء كبطبلف الحكـ بالتعكيض المالي عف ضررالمم، حماد (5)
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السداد كألف  كليس مقابؿ تأخير ،نكقش بأف التعكيض ليس مف الربا؛ألف التعكيض مقابؿ تفكيت منفعة
 (1)الزيادة الربكية مشركطة سمفان كمحددة ألجؿ مستقبمي برضا الطرفيف كالتعكيض ليس كذلؾ.

كأجيب عميو في عدـ التسميـ أف الزيادة في غير مقابمة عكض بؿ ىي مقابؿ عدـ االستفادة مف الماؿ 
ع أخذ الفائدة عمى العقكد كمقابؿ التأجيؿ كلك أف الكسب الفائت كالفرصة الضائعة جائزيف ألباح الشار 

 االستثمارية.

كأجاب المانعكف عمى قكؿ المجيزيف أف الربا مشركط سمفان باف ىذا التفريؽ غير كاقعي؛ألنو لك قيؿ 
 (2)بجكاز التعكيض يصبح األمر معمكمان سمفان بالعرؼ فيككف بمثابة الشرط المسبؽ.

 الدليؿ الثاني:

 (3)يحؿ عرضو كعقكبتو"قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" لي الكاجد 

 كجو الداللة أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أحؿ عرض المماطؿ كعقكبتو كلـ يحؿ مالو.

كنكقش بأف عمكـ لفظ العقكبة يشمؿ الماؿ،كالشرع اعتبر التعزير بالماؿ كتعكيض الدائف عف ضرر 
 (4)المماطمة داخؿ فييا.

لي لمدائف بسبب المماطمة،ألف التعكيض ىنا معمـك كأجيب عميو بأف العقكبة ىنا ال تشمؿ التعكيض الما
بالشرط أك العرؼ كيباشر مف الدائف نفسو فيخرج عف ككنو تعزيرأن بالماؿ؛ألف التعزير لمحاكـ كتفكيضو 

 (5)لآلحاد يؤدم إلى الفكضى.

  

                                                           
 .3/240، مجمكع فتاكل كبحكث الشيخ عبد اهلل بف منيع ، منيع (1)
 .43ص، بحكث في قضايا فقيية معاصرة، العثماني، انظر (2)
 سبؽ تخريجو. (3)
 .3/242، مجمكع فتاكل كبحكث الشيخ عبد اهلل بف منيع ، منيع (4)
 .44ص، بحكث في قضايا فقيية معاصرة، العثماني، انظر (5)
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 الدليل الثالث:

صرية بؿ ىي قديمة استدؿ المانعكف لمتعكيض بالقكؿ:إف مماطمة الغني كالتعكيض عنيا ليست نازلة ع
كباستقراء أقكاؿ الفقياء في مطؿ الغني لـ ينقؿ عف أحد انو أجاز التعكيض المالي رغـ قرب فكرة 

 (1)تعكيض الدائف عف األرباح الفائتة اك المتكقعة إلى أذىانيـ.

ىك  كنكقش بأف الفقياء لـ يبحثكا ىذه المسألة لعدـ الحاجة ليا إذ لـ يكف لمتجارة أىمية كتأثير كما
 (2)الحاؿ في العصر الحاضر.

كأجيب بأف المسألة بحثت إال أف الفقياء لـ يتكسعكا فييا لككنيا مف مسممات الفقو لشمكؿ ادلة القرآف 
الفقياء منعكا ضماف الربح الفائت كالفرصة الضائعة في مسألة الغصب التي  بعض كالسنة ليا ،كألف

 (3)ىي أشد ظممان مف المماطمة في السداد .

 قول الراجح:ال

بعد بياف أدلة القكليف في مسألة تعكيض الدائف عف مماطمة المديف يتبيف لمباحث أف الراجح ىك القكؿ 
 الثاني كالذم ذىب أصحابو إلى عدـ جكاز تعكيض الدائف عف المماطمة كذلؾ لما يمي:

لة المجيزيف لمتعكيض قكة األدلة المانعة ألم زيادة عمى الماؿ ككذلؾ قكة الردكد كاإلجابات عمى أد -1
 عف المماطمة.

 ف القكؿ بالتعكيض قد يصبح ذريعة إلى  استباحة الربا خاصة عند أصحاب النفكس الضعيفة؛إ -2
كذلؾ مف خبلؿ عدـ المطالبة بأمكاليـ مف أجؿ ادعاء المماطمة كالحصكؿ عمى التعكيض عف الضرر 

 .  مما يكقع بالربا المحـر

 مف جكانب عدة مثؿ:صعكبة ضبط مسألة التعكيض  -3

                                                           
 بحكث في قضايا فقيية معاصرة، العثماني(1)
 55ص، حكـ التعكيض عف ضرر المماطمة في األمكاؿ، البيدؿ (2)
المؤيدات الشرعية لحمؿ المديف المماطؿ عمى الكفاء كبطبلف الحكـ بالتعكيض المالي عف ، حماد ، كانظر، المصدر السابؽ (3)

 .292ص، ضررالمماطمة
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الجانب المتمقي لممبمغ المدفكع مقابؿ المماطمة ىؿ ىك الدائف نفسو فيككف المبمغ مف الجكابر - أ
 أك ىك لجية خيرية فيككف مف الزكاجر.

ف الدائف ىك البنؾ كالمبمغ المدفكع ىك غرامة مقابؿ المماطمة تكضع في إعمى فرض القكؿ  -ب
ر فإف ذلؾ أيضان ال يخمك مف ككنو ربا؛ألنو قرض عاد صندكؽ خاص مصارفو كجكه الخير كالب

عمى البنؾ بمنفعة كىذه المنفعة حاصمة عند الصرؼ في كجكه الخير التي تعد تركيجان لمبنؾ 
كتسكيقان لو كمف المعمكـ أف ىذه األمكر ذات قيمة كيدفع مف أجميا الماؿ فيككف األخذ مع الصرؼ 

 في كجو الخير قرض  جر منفعة محرمة .

ثانيان: التعكيض عف الخسائر التي تقع عمى الدائف بسبب مطالبتو في حقو عف الطريؽ المرافعة 
 كالمخاصمة:

كىذه الخسائر ناتجة  (1)قد يتكبد الدائف خسائر مالية أثناء مطالبتو بتحصيؿ مالو مف المديف المماطؿ
أجكر التحصيؿ كنفقات عف ما يدفعو المديف مف تكاليؼ الدعاكل القضائية مثؿ أجرة المحاماة ك 

الشكاية كالمطالبة فيذه الخسائر أك األضرار المادية لـ يجد الباحث مف يقكؿ في عدـ أحقية الدائف في 
المطالبة بيا بشرط أف تككف مف غير مبالغة أك فييا زيادة عف النفقات المعتادة، ألف ىذه النفقات 

زالة ى ذا الضرر تككف بالتعكيض عف الخسائر ضرر كقع عمى الدائف بسب المديف كالضرر يزاؿ كا 
المالية الناجمة عف المطالبة بالديف كقد نيى الشرع عف إيقاعو أصبلن فقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:"ال 

كما أف في إلزاـ المديف المماطؿ تحمؿ ىذه النفقات منعه ألكؿ أمكاؿ الناس  (2)ضرر كال ضرار"
قة المطالبة يشجع المماطميف عمى المماطمة كيعطؿ كصكؿ بالباطؿ،ألف عدـ تحمؿ المديف المماطؿ لنف

الحؽ ألصحابة بسبب طكؿ إجراءات المطالبة كامتناع أصحاب الحقكؽ مف الدائنيف عنيا لكثرة الجيد 
 كالماؿ المبذكالف ليا.

قاؿ في كشاؼ القناع: كقد نص جمعه مف العمماء عمى تحمؿ المديف المماطؿ نفقات المطالبة بالديف،  
ف غـر إنساف بسبب كذب عميو عند كلي األمر، فمو تغريـ الكاذب لتسببو في ظممو، كلو الرجكع "كا  

                                                           
 المديف الغني الذم يمتنع عف السداد. أقصد في المديف المماطؿ ىنا (1)
 .22ص، سبؽ تخريجو (2)
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عمى اآلخذ منو ألنو المباشر ، كلـ يزؿ مشايخنا يفتكف بو، كما يعمـ مما تقدـ في الحجر فيما غرمو 
 (1)رب الدَّيف بمطؿ المديف كنحكه؛ ألنو بسببو"

سببو، أم بسبب مطؿ مديف أحكج رب الدَّيف إلى شككاه، فعمى كفي شرح المنتيى: "كما غـر رب ديف ب
عمى ماؿ لحممو أجرة ، كحممو إلى بمد  –أم بالغصب –مماطؿ لتسببو في غرمو، أشبو ما لك تعدل

ًرـى مالكيوي أجرةن لعكده إلى محمو األكؿ، فإنو يرجع بو عمى مف تعدل بنقمو"  (2)آخر كغاب، ثـ غى

صكب كرده إلى صاحبو نجد أف العمماء جعمكا نفقة رد المغصكب عمى كعند كبلـ العمماء عف المغ
 الغاصب ؛ألف ذلؾ مف ضركرات الرد.

 كالمديف المماطؿ ىك كحكـ الغاصب ؛المتناعو عف السداد رغـ تمكنو مف ذلؾ.

ف كانت المؤنة أضعاؼ قيمة  كما أنيـ نصكا عمى ضركرة تحمؿ الغاصب مؤكنة الرد حتى كا 
ف غـر أضعاؼ قيمتو"في االمغصكب جاء    (3)لشرح الكبير: "كيمـز رد المغصكب إف قىًدرى عمى رده، كا 

كقد نص المجمس الشرعي لييئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية، عمى تحمؿ المماطؿ نفقة 
المطالبة كنصو: "يتحمؿ المديف المماطؿ مصركفات الدعكل كغيرىا مف المصركفات التي غرميا 

 (4)تحصيؿ أصؿ دينو" الدائف مف أجؿ

 

 

 

 

  

                                                           
 .4/117، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيكتي (1)
 المكتب اإلسبلمي.، 3/369، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، مصطفى بف سعد بف عبده، الرحيباني (2)
 دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.، 5/279، بير عمى متف المقنعالشرح الك، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد، ابف قدامة (3)
المكتبة ، 30ص، المعايير الشرعية لممؤسسات المالية اإلسبلمية، ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية (4)

 ىػ.1435، الكقفية
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 الخاتمة
الحمد هلل المستحؽ لمحمد ببل انقطاع كمستكجب الشكر بأقصى ما يستطاع، كالصبلة كالسبلـ عمى 

 سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كبعد.

 ففي ختاـ ىذه الدراسة أشير إلى أىـ النتائج كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 كاحد. بمعنىىما الكسب الفائت كالفرصة الضائعة  -1

عند الفقياء القدامى في أبكاب الفقو  ةمعركف ةقديم اىيـالكسب الفائت ىك تسمية حديثة لمف -2
 .مثؿ مفيـك ضماف منافع المغصكب المختمفة

تعرض بعض الفقياء المتأخريف لمصطمح لكسب الفائت كاختمفكا في حكـ التعكيض عنو كترجح  -3
 أىميا:ضمف قيكد كضكابط  لمباحث جكاز التعكيض عف الكسب الفائت

 أ. أف ال يتعمؽ الكسب الفائت بالديف؛ ألف التعكيض عف الكسب الفائت في ىذه الحالة ربا.

 ب. أف يككف الكسب الفائت مبني عمى غمبة الظف كليس متكىـ.

أكبر مف ضرر الكسب، ألف الضرر اليزاؿ ج. أف اليترتب عمى التعكيض عف الكسب الفائت أضرار 
منو، كذلؾ ظاىر في مسألة تعكيض الخاطب كالمخطكبة عف الكسب الفائت الناتج عف بضرر أكبر 
 فسخ الخطكبة.

يستمد الكسب الفائت مشركعيتو مف الضماف فقد تبيف عند الحديث عف مشركعيتو أنو جزء مف  -4
 الضماف تنطبؽ عميو أسبابو كشركطو.

ائت المتعمؽ بالنفس كالكسب الفائت تكصؿ الباحث إلى أنو مف الجيد التفريؽ بيف الكسب الف -5
الناتج عف التعطؿ بسبب اإلصابة أك حبس النفس كبيف الكسب الفائت المتعمؽ بالعيف كالماؿ مثؿ 

 الكسب الفائت الناتج عف تطيؿ منفعة العيف كالكسب الفائت الناتج عف تأخر سداد الديكف.

ائت المتعمؽ بالنفس عمى خبلؼ يختمؼ التخريج الفقيي مف صكرة إلى أخرل في الكسب الف -6 
، أما العيف فيك في غالب صكره يخرج عمى مسألة ضماف منافع المغصكببالكسب الفائت المتعمؽ 



79 
 

الكسب الفائت المتعمؽ بالنفس فقد يخرج عمى عقد اإلجارة، أك مسألة ضماف منافع الحر، أك عمى ما 
 .كرد مف مسائؿ في قضايا الجراح 

الحكـ في الشرط الجزائي، كبناءن عمى الكسب الفائت يتـ تحديد قيمة  الكسب الفائت ىك مناط -7
 الشرط الجزائي.

 العربكف ىك ضماف المشترم لمكسب الفائت الذم قد يقع إذا لـ يمتـز بالعقد. -8

ترؾ العامؿ لممزارعة ينتج عنو إتبلؼ لمزرع كتفكيت لمكسب فيك بذلؾ يندرج تحت صكر الكسب  -9
 نيا الفقياء المتقدمكف.الفائت التي تحدث ع

يحؽ لممكظؼ المفصكؿ مف عممو فصؿ تعسفي المطالبة بما بقي لو مف أجرة عمى باقي مدة  -10
 اإلجارة المتفؽ عمييا.

يحؽ لصاحب العمؿ مطالبة العامؿ بالتعكيض عف قيمة الكسب الفائت الناتج عف تقصير  -11
 .العامؿ في عممو أك انشغالو بغير عممو في كقت إجارتو

 ترجح لدل الباحث عدـ جكاز التعكيض عف الكسب الفائت في الصكر اآلتية: -12

 الكسب الفائت المتعمؽ في الجراح المقدرة مف الشرع.- أ

 الكسب الفائت الناتج عف فسخ لخطكبة.-ب

 الكسب الفائت الناتج عف تأخير سداد الديكف. -ج

اء النزاعات بيف الناس بالطريقة دراسة التعكيض عف الكسب الفائت ليا دكر كبير في إني -13
 الشرعية المبنية عمى نصكص القرآف كالسنة كالقكاعد الفقيية العامة.

 

 

 

 



80 
 

 فيرس اآليات

 

  

 اآلية رقـ اآلية السكرة رقـ الصفحة
با..{ 75 سكرة البقرة 91 ـى الرِّ رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى  }كىأىحى

ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ..{كىالى تىٍأكيميكا  } 188 سكرة البقرة 64،12 ـٍ بىٍينىكي  أىٍمكىالىكي
ا اٍعتىدىل  194 سكرة البقرة 18 مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى }فىمى

} ـٍ مىٍيكي  عى
ـٍ ًفيمىا عىرٍَّضتيـٍ ًبًو ًمٍف ًخٍطبىًة  235 سكرة البقرة 48 مىٍيكي نىاحى عى } كىالى جي

 {النِّسىاءً 
ٍيسىرىةو..{   280 سكرة البقرة 91 ف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىٰى مى  }كىاً 
ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ  29 سكرة النساء 87،72 ـٍ بىٍينىكي }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

} ـٍ ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي  ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى
ذا حكمتـ  58 سكرة النساء 67  بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ{}كا 
 } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد{ 1 سكرة المائدة   87،43
اقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبًو{ 126 سكرة النحؿ 18 ٍف عى  }كىاً 
مىٍيمىافى ًإٍذ يىٍحكيمىاًف ًفي 78 سكرة األنبياء 19 سي دى كى دىاكي ٍرًث ًإٍذ نىفىشىٍت ًفيًو  }كى اٍلحى

} ـٍ شىاًىًديفى ٍكًمًي كينَّا ًلحي ـي اٍلقىٍكـً كى نى  غى
ٍيرى مىًف  } 26 سكرة القصص 42 ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي    { اٍستىٍأجى
زىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه ًمثٍ  40 سكرة شكرل 18 مييىا فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي }كىجى

} مىى المًَّو ًإنَّوي ال ييًحبُّ الظَّاًلًميفى  عى
ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ  6 سكرة الطبلؽ 42 ٍعفى لىكي  { }فىًإٍف أىٍرضى
{ 3 سكرة الممؾ 2 ٍمًؽ الرٍَّحمًف ًمٍف تىفاكيتو ا تىرل ًفي خى  }مى
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 فيرس األحاديث
 

 رقم الصفحة الراوي الحديث
 "احتجـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأعطى الحجاـ أجره"

 
 42 عبد اهلل بف عباس

" أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خطب عائشة إلى أبي 
 بكر، فقاؿ لو أبك بكر: إنما أنا أخكؾ..."

 48 عركة بف الزبير

 "أف ناقة لمبراء بف عازب دخمت حائطان فأفسدت فيو.."
 

 20 محيصة حراـ بف

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عامىؿى أىؿ خيبر بشىطر ما  "
 يخرج مف ثمر أك زرع.."

 

 78 عبد اهلل بف عمر

"أىدت بعض أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى النبي 
 صمى اهلل عميو كسمـ طعامان في قصعة.."

 20 أنس بف مالؾ

، فقالت: يا  جاءت امرأة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 رسكؿ اهلل، جئت أىب لؾ نفسي.."

 
 

سيؿ بف سعد 
 الساعدم

46 

في كؿ إبؿ سائمة في كؿ أربعيف ابف لبكف ال يفرؽ إبؿ عف 
 حسابيا، مف أعطاىا مؤتجران..."

 

 89 بيز بف حكيـ

 21،61،90،89 أبك سعيد الخدرم "الضرر كالضرار"
 85،88 عمرك بف شريد "لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو"

 88 أبك ىريرة " مطؿ الغني ظمـ"
 "مف أكقؼ دابة في سبيؿ مف سبؿ المسمميف.."

 
 20 النعماف بف بشير

"نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف المحاقمة 
 كالمزابنة.."

 77 جابر بف عبد اهلل
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 72 عمرك بف شعيب "نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع العرباف"

 الدِّية.." المساف الدِّية،كفي جدعوي  أيكعب ذاإ األنؼ كفي "
 

 38 عمرك بف حـز
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 ثبت المصادر والمراجع

األثير،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ،النياية في غريب الحديث كاألثر،المكتبة ابف  -

 .  ـ1979ىػ،1399ت،العممية،بيرك 

 .،)د.ت(كالسنة،دار النفائس،األردفاألشقر،الدكتكر عمر األشقر،أحكاـ الزكاج في ضكء الكتاب  -

األلباني،محمد ناصر الديف األلباني،صحيح كضعيؼ سنف النسائي،مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث  -

 .، )د.ت(القرآف

األلباني،محمد ناصر الديف،صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد،مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف  -

 .، )د.ت(كالسنة،اإلسكندرية

 .ـ1985ق،1405، اصر الديف األلباني، إركاء الغميؿ،المكتب اإلسبلمي،بيركتاأللباني،محمد ن -

إلياس،مسعكدة نعيمة إلياس،التعكيض عف الضرر في بعض مسائؿ الزكاج كالطبلؽ،رسالة  -

 .، )د.ت(دكتكراه،جامعة أبي بكر بمقايد،تممساف

، دار الكتاب اإلسبلمياألنصارم،زكريا بف محمد بف زكريا،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، -

 .)د.ت(

 .، )د.ت(بابكر،الدكتكر مصطفى بابكر،الفرصة الضائعة، المعيد العربي لمتخطيط،الككيت -

 .ق1422،البخارم،محمد بف إسماعيؿ البخارم،صحيح البخارم،دار ابف كثير -

 .، )د.ت(البزدكم،عمي بف محمد،أصكؿ البزدكم،مطبعة جاكيد برس -

 .، )د.ت(نـ بف محمد،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسبلمي،أبك محمد غاخادميال -

 .ق1310،البمخي،نظاـ الديف البمخي كآخركف،الفتاكل اليندية،دار الفكر -
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البيدؿ،سالـ بف سميماف البيدؿ،حكـ التعكيض عف ضرر المماطمة في األمكاؿ،رسالة  -

 .، )د.ت(السعكدية ماجستير،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،المممكة العربية

، البيكتي،منصكر بف يكنس بف صبلح الديف،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،دار الكتب العممية -

 .)د.ت(

 .، )د.ت(بكساؽ،محمد بف المدني بكساؽ،التعكيض عف الضرر في الفقو اإلسبلمي ،دار أشبيميا -

 .ـ2003ق،1424،يركتالبييقي،أحمد بف حسيف بف عمي،السنف الكبرل،دار الكتب العممية،ب -

، ،دار الغرب اإلسبلمي،بيركتالترمذم،سنف الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى -

 .ـ1998

،أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف،كفاية االخيار في حؿ غاية االختصار،دار الحصني -

 .ـ1994،الفكر

، 1408، لكبرل،دار الكتب العمميةابف تيمية،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،الفتاكل ا -

 .ـ1987

ابف تيمية،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية،االختيارات الفقيية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية لدل  -

عداد سامي بف محمد جاد اهلل،مؤسسة سميماف بف عبد العزيز الراجحي الخيرية ، تبلميذه،جمع كا 

 .)د.ت(

 .ق1405،ـ القرآف،دار الكتب العممية،بيركتالجصاص،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم،أحكا -
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الجبلؿ،الدكتكر محمد سناف الجبلؿ، التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير المباشر  -

الناتج عف الجناية أك الشككل الكيدية، الدكرة الثانية كالعشركف لممجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقدة في 

 .، )د.ت(مكة المكرمة

، صر محمد الجكفاف،التعكيص عف تفكيت منفعة انعقد سبب كجكدىا،الرشد،الرياضالجكفاف،نا -

 .)د.ت(

، الجكىرم،الشيخ حسف الجكاىرم،الشرط الجزائي،مف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،العدد التاسع -

 .)د.ت(

الحاكـ،أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل،المستدرؾ عمى الصحيحيف،دار الكتب  -

 .ـ1990ق،1411،يركتالعممية،ب

، عمي بف محمد بف سعيد، المحمى باآلثار، دار الفكر، بيركت،)د.ت(. -  ابف حـز

 .،)د.ت(حسب اهلل،عمي حسب اهلل،الزكاج في الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر العربي -

الحطاب، شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف محمد،مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ،دار  -

 .ـ1992، 1412،الفكر

حماد،الدكتكر نزيو حماد،دراسة في أصكؿ المداينات في الفقو اإلسبلمي ،دار  -

 .،)د.ت(الفاركؽ،الطائؼ

حماد،الدكتكر نزيو حماد،المؤيدات الشرعية لحمؿ المديف المماطؿ عمى الكفاء كبطبلف الحكـ  -

د األكؿ،جامعة أـ بالتعكيض المالي عف ضرر المماطمة ،مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي،العد

 .، )د.ت(القرل،مكة
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، الحمكم،أحمد بف محمد مكي، غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر، دار الكتب العممية -

 .ـ1985ق، 1405

، الحمكم،الدكتكر أسامة الحمكم،الشرط الجزائي في الفقو اإلسبلمي ،دار النكادر لمنشر كالتكزيع -

 .)د.ت(

،  أحمد بف محمد،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،مؤسسة الرسالة،بيركتابف حنبؿ،أبك عبد اهلل -

 .ـ2002ق، 1421

 .، )د.ت(الخرشي،محمد بف عبد اهلل الخرشي،شرح مختصر خميؿ،دار الكتب العممية،بيركت -

 .، )د.ت(الخفيؼ،عمي الخفيؼ،الضماف في الفقو اإلسبلمي،معيد البحكث كالدراسات العربية،القاىرة -

 .ـ2004ق،1424،ني،عمي بف عمر بف أحمد،سنف الدارقطني،مؤسسة الرسالة،بيركتالدارقط -

 .، )د.ت(أبكداكد،سميماف بف األشعث بف اسحاؽ،سنف أبي داكد،المكتبة العصرية،بيركت -

 الدبك، الدكتكر إبراىيـ الدبك، ضماف المنافع، دار عمار لمنشر كالتكزيع، )د.ت(. -

 .، )د.ت(،النظريات الفقيية ،كمية الشريعة،جامعة دمشؽالدريني،الدكتكر فتحي الدريني -

 الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، دار الفكر، )د.ت(. -

 .ابف القيـ،)د.ت(،دار كتحرير الفكائد القكاعدتقرير  زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد، ابف رجب، -

، ه،مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى،المكتب اإلسبلميالرحيباني،مصطفى بف سعد بف عبد -

 .ـ1994ق، 1415

 .، )د.ت(ابف رشد،أبك الكليد محمد بف أحمد،بداية المجتيد كنياية المقتصد،دار الحديث،القاىرة -
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، الرممي،شمس الديف محمد بف أبي العباس،نياية المحتاج عمى شرح المنياج،دار الفكر،بيركت -

 .ـ1984ق،1404

 .، )د.ت(المطبعة الكبرل األميرية،القاىرة الرىكني،محمد بف أحمد بف محمد،حاشية الرىكني، -

الزحيمي،الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي،القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة،دار  -

 ـ.2006ىػ،1427الفكر،دمشؽ،

دبي أك المادم غير المباشر الزحيمي،محمد مصطفى الزحيمي، التعكيض المادم عف الضرر األ -

الناتج عف الجناية أك الشككل الكيدية، الدكرة الثانية كالعشركف لممجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقدة في 

 .، )د.ت(مكة المكرمة

 ـ.1982ىػ،1402الزحيمي،الدكتكر كىبة الزحيمي،نظرية الضماف ،دار الفكر، -

 مي ك أدلتو، دار الفكر،دمشؽ، سكريا،)د.ت(.الزحيمي، الدكتكر كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبل -

في مجمة أبحاث الزرقا،الشيخ مصطفى الزرقا ،إلزاـ المديف المماطؿ بتعكيض الدائف،منشكر  -

االقتصاد اإلسبلمي التي تصدر عف مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي التابع لجامعة الممؾ عبدالعزيز 

 .، )د.ت(بجدة، العدد الثاني

 . ، )د.ت(ى أحمد الزرقا،المدخؿ الفقيي العاـ،دار القمـ،دمشؽالزرقا،مصطف -

 .، )د.ت(الزرقا،الشيخ مصطفى أحمد الزرقا،الفعؿ الضار كالضماف فيو ،دار القمـ -

الزركشي،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل،المنثكر في القكاعد الفقيية،كزارة األكقاؼ  -

 .ـ1985ق،1405،الككيتية

ي،محمكد بف أحمد بف محمكد،تخريج الفركع عمى األصكؿ ،مؤسسة الزنجان -

 .ق1398،الرسالة،بيركت
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 .ـ2008، أبك زىرة،الشيخ محمد أبك زىرة،األحكاؿ الشخصية ،دار الفكر العربي -

الزيمعي،عثماف بف عمي بف محجف، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،المطبعة الكبرل  -

 .ق1313، األميرية،القاىرة

 .، )د.ت(سالكس،الدكتكر عمي أحمد السالكس،الشرط الجزائي كتطبيقاتو المعاصرة ،جامعة قطرال -

سرحاف كخاطر،عدناف إبراىيـ سرحاف كنكرم خاطر،شرح القانكف المدني)مصادر الحقكؽ  -

 ـ.2008الشخصية،االلتزامات( ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،

 .ـ1993ق،1414،كط،دار المعرفة،لبنافالسرخسي،شمس الديف محمد بف أبي سيؿ،المبس -

السنيكرم،الدكتكرعبد الرزاؽ السنيكرم،مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي،دار إحياء التراث  -

 .،بيركت، لبناف،)د.ت(العربي

السنيكرم، الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، دار إحياء التراث  -

 (.العربي،بيركت،لبناف،)د.ت

،زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب،دار زكريا األنصارم -

 .، )د.ت(الكتاب اإلسبلمي

، دار الكتب العممية،بيركت األشباه كالنظائر، السيكطي،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد، -

 .ـ1990ق، 1411

ر الثمينة في مذىب عالـ المدينة،دار العرب ابف شاس،جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ،عقد الجكاى -

 .ـ2003ق، 1423، اإلسبلمي،بيركت
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 .ـ1997ق،1417،الشاطبي،إبراىيـ بف مكسى بف محمد،المكافقات،دار ابف عفاف -

الشربيني،شمس الديف محمد بف أحمد،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،دار الكتب  -

 .ـ1994ق،1415، العممية

، ف،الدكتكر،زكي الديف شعباف،الشرط الجزائي،منشكر في مجمة الحقكؽ كالشريعة،القاىرةشعبا -

 .)د.ت(

الشيرم،عبد اهلل بف محمد بف ناصر،الشرط الجزائي كتطبيقاتو في المحكمة الكبرل بمدينة  -

 .، )د.ت(الرياض،رسالة ماجستير،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

 . ، )د.ت(بف محمد،نيؿ األكطار،إدارة الطباعة المنيرية الشككاني،محمد بف عمي -

 .  ق1409، ،المكتب اإلسبلمي،بيركتابف أبي شيبة،المصنؼ في األحاديث كاآلثار -

 .، )د.ت(الصابكني،عبد الرحمف الصابكني،أحكاـ الزكاج، مكتبة الفبلح -

مكجباتو في الفقو اإلسبلمي صالح،الدكتكر أيمف صالح،حكمة ضماف الفعؿ الضار كأثرىا في تحديد  -

 ،الكرؾ،األردف. 4،العدد17،مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات،المجمد

 .، )د.ت(الصاكم،أبك العباس أحمد بف محمد الخالكتي ،حاشية الصاكم،دار المعارؼ -

صبرم،الدكتكر عركة عكرمة صبرم،عدـ ضماف السائؽ في حكادث السير منخبلؿ التطبيقات  -

 .50العجماء جبار،مجمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإلسبلمية،عدد المعاصرة لجناية 

الضرير،الدكتكر الصديؽ محمد األميف الضرير،االتفاؽ عمى إلزاـ المديف المكسر بتعكيض ضرر  -

 .1،عدد3المماطمة ،مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي،المجمد

 .، )د.ت(دار المعرفة رية في تنقيح الفتاكل الحامدية،العقكد الد محمد أميف بف عمر، ابف عابديف، -
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دار  رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف، محمد أميف بف عمر، -

 .ـ1992ق،1412،الفكر،بيركت

 مكتبة الرياض الحديثة، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ابف عبد البر،يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد، -

 .ـ1980ق، 1400 ،الرياض

أبك محمد عز الديف عبد العزيز،قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ،مكتبة الكميات  بف عبد السبلـ،ا -

 .ـ1991ق، 1411، القاىرة األزىرية،

- ،  .ـ1994ق، 1414، بيركت دار الفكر، حاشية العدكم، العدكم،عمي بف أحمد بف مكـر

 .، )د.ت(معارؼ،اإلسكندريةالعدكم،الدكتكر جبلؿ الديف العدكم،أصكؿ االلتزامات،منشأة ال -

 العمراني، يحيى بف أبي الخير بف سالـ، شرح الميذب، دار المنياج لمطباعة كالنشر، )د.ت(. -

 .، )د.ت(القاىرة دار التراث، التشريع الجنائي، عبد القادر عكدة، عكدة، -

نكف عطية،الدكتكر كليد خالد عطية،القيكد الكاردة عمى تعكيض الضرر العقدم في القا -

 .، )د.ت(اإلنجميزم،كمية الحقكؽ،جامعة البصرة

 .ق1417،القاىرة ،دار السبلـ، أبك حامد محمد بف محمد،الكسيط في المذىب الغزالي، -

 .، )د.ت(دار الفكر معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكريا، ابف فارس، -

، بيركت لمحيط، مؤسسة الرسالة،القامكس ا مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، الفيركزآبادم، -

 .ـ2005ق، 1426

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،دار الكتب  أحمد بف محمد بف عمي، الفيكمي، -

 .، )د.ت(العممية،بيركت



91 
 

ابف قدامة،عبدالرحمف بف محمد بف أحمد،الشرح الكبير عمى متف المقنع،دار الكتاب العربي لمنشر  -

 .، )د.ت(كالتكزيع

، قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد، الكافي في فقو اإلماـ أحمد،دار الكتب العمميةابف  -

 .ـ1994ق، 1414

 .، )د.ت(عالـ الكتب الفركؽ، القرافي، أبك عباس شياب الديف أحمد بف إدريس ، -

دار الكتب المصرية،  تفسير القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر، القرطبي، -

 .ـ1964ق،1384،القاىرة

، القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر،بداية المجتيد كنياية المقتصد،دار الحديث،القاىرة -

 .ـ2005ق، 1425

 مكتبة الرسالة الحديثة. حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء، القفاؿ، محمد بف أحمد بف الحسيف، -

دار  اشيتا قميكبي كعميرة،أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة،ح القميكبي كعميرة، -

 .ـ1995ق،1415،الفكر،بيركت

، ابف القيـ،محمد بف أبي بكر بف أيكب،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،دار الكتب العممية،بيركت -

 .ـ1991ق، 1411

 الكاساني،عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،دارالكتب العممية، -

 .ـ1986ق،1406،بيركت

 .، )د.ت(مؤسسة الرسالة،بيركت الكميات، أيكب بف مكسى الحسيني، الكفكم، -

 .، )د.ت(دار الرسالة العالمية ابف ماجة،محمد بف يزيد القزكيني،سنف ابف ماجة، -
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مجمة األحكاـ الشرعية ،تحقيؽ الدكتكر عبد الكىاب إبراىيـ كالدكتكر محمد إبراىيـ أحمد  -

 ـ.1981ىػ،1401عمي،

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،دار  لمرداكم،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف،ا -

 .، )د.ت(إحياء التراث العربي

المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ،اليداية في شرح بداية المبتدم،دار إحياء التراث  -

 .، )د.ت(بيركت العربي،

 .، )د.ت(دار إحياء التراث العربي،بيركت حيح مسمـ،ص مسمـ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، -

 .، )د.ت(دار المكتبي،دمشؽ مناقصات العقكد اإلدارية ، الدكتكر رفيؽ يكنس المصرم، المصرم، -

 .، )د.ت(دار الدعكة إبراىيـ مصطفى كآخركف،المعجـ الكسيط، مصطفى، -

في عبلج المجني عميو كضماف تعطمو الدكتكر عبد اهلل بف محمد المطمؽ،مسؤكلية الجاني  المطمؽ، -

 ىػ.1424عف العمؿ،مجمة البحكث العممية،

،لساف العرب،دار صادر -  .                     ق1412،ابف منظكر،جماؿ الديف محمد بف مكـر

منيع،الدكتكر عبد اهلل بف سميماف منيع،مجمكع فتاكل كبحكث الشيخ عبد اهلل بف منيع،مكتبة  -

 .،)د.ت(المدينة

دار الكتب  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ، المكاؽ، -

 ـ.1994ىػ،1416العممية،

ق، 1356،االختيار لتعميؿ المختار،مطبعة الحمبي،القاىرة المكصمي،عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، -

 .ـ1937
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عف فرقة النكاح،رسالة  عبد اهلل مبركؾ النجار،التعكيض عف الضرر األدبي الناشيء النجار، -

 .، )د.ت(ماجستير،مكتبة جامعة األزىر

 ق.1397، 1عبد الرحمف بف محمد، حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع،ط النجدم، -

 ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية،حمب سنف النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، النسائي، -

 .ـ1986ق،1406

، مكتبة الرشد،الرياض الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف، ي بف محمد،عبد الكريـ بف عم النممة، -

 .)د.ت(

، بيركت المكتب اإلسبلمي، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، محيي الديف يحيى بف شرؼ، النككم، -

 . ـ1991ق، 1412

 .ق1414،ابف اليماـ،كماؿ الديف محمد ابف عبد الكاحد،فتح القدير،دار الفكر -

المعايير الشرعية لممؤسسات المالية  حاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية،ىيئة الم -

 ىػ.1435 المكتبة الكقفية، اإلسبلمية،

المكتبة التجارية  نياج،تحفة المحتاج في شرح الم أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، الييتمي، -

 .ـ1983ق، 1357الكبرل،مصر، 

 لعزيز،الشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة ،رسالة دكتكراه،الدكتكر محمد بف عبد ا اليمني، -

 .، )د.ت(جامعة الممؾ سعكد
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