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 متهيـــد 
التعريف العام باملو�شوع

وي�سمل:
اأ- تعريف ال�شمان: 

ال�سمان: َيِرُد ملعاٍن كثريٍة, فيطلق ويراد به الكفالة واللتزام, ويطلق وُيراد به الغرامة, 
وهو املراد معنا, ومنه احلديث الوارد عن عائ�ضة -ر�ضي اهلل عنها- عن الر�ضول -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم-: »اخلراج بال�ضمان« اأخرجه اأبو داوود والرتمذي, )اخلراج: اأي خراج 
العبد وغلنّته لو بقي يف يد م�ضرتيه, ثم ظهر له عيب فرده, فاإننّه ياأخذ ثمنه كاماًل؛ لأنَّ 

الغلنّة يف مقابل ال�ضمان(.
الغرم  موجب  وهو   , اأعمنّ واآخر  باحلق,  الذمة  �ضغل  وهو  خا�س  اإطالق  ولل�ضمان 

مطلًقا.
ب - تعريف التعوي�س:

التعوي�ص: م�ضتق من العو�س, وهو البذل واخللف. 
واأهل الفقه الأولون: ي�ضتعملون التعوي�س من �ضمن م�ضمول معنى لفظة ال�ضمان, فيطلقون 

ال�ضمان ويريدون به التعوي�س يف بع�س معانيه, ول ي�رضحون مب�ضطلح التعوي�س.
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التعاريف تدور حول تقرير  ة, وهذه  بتعاريف عدنّ التعوي�س  واملتاأخرون: يعرفون 
مبداأ: )معاو�ضة من اأُوقع عليه �رضٌر من غريه يف نف�ٍس اأو ماٍل اأو �رضٍف اأو اعتباٍر()1(. 

ج- تعريف ال�شرر: 

ال�سرر: �ضد النفع, وهو الأذى بغري احلق الذي ي�ضتوجب التعوي�س, �ضواء كان 
هذا الأذى ح�ضًيا اأو معنوًيا)2(. 

ويف النظام: اأنَّه ما ي�ضيب ال�ضخ�س يف حق من حقوقه, اأو يف م�ضلحة م�رضوعة. 
د- تعريف التقا�شي: 

الق�ساء: هو احلكم, وهو يدلُّ على اإحكام اأمٍر واإتقانه واإنفاذه جلهته, ولذلك �ضمي 
القا�ضي قا�ضًيا؛ لأنه ُيحكم الأحكام وينفذها, بعد الرتافع بها اأمام الق�ضاء, )والتقا�ضي: 

هي منظومة �ضري الق�ضية ونظرها(. 
ه�- تعريف العنوان كاماًل: 

هو حتمل التبعات والتكاليف التي حت�ضل لأحد اأطراف الق�ضية ب�ضببها. 

الإ�ضالم عقيدة و�ضريعة ـ حممود �ضلتوت �ص415، واإن كان قال عن التعوي�ص: هو املال الذي يحكم به،   )1(
فق�ضر املعاو�ضة باملال فقط، واأنظر نظرية ال�ضمان ـ د. وهبة الزحيلي �ص415.

م�سادر اللتزام د.اأبو �ستيت �ص435.  )2(
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املبحث الأول 
ال�ضـــرر 

وي�ضمل:
اأوًل: اأنواع ال�شرر: 

اأدبي، ومايل: 

والعاطفة  وال�رضف  كالعر�س  مادية؛  غري  م�ضلحة  اأ�ضاب  ما  هو  الأدبــي:  ال�رضر 
واحلنان وال�ضعور والتخويف بغري حق)3(. 

�ضروط ال�ضرر الأدبي يف النظام: 

•اأْن ي�ضتمل على اإخالل مب�ضلحة اأدبية م�رضوعة يف النظام.  	
•اأْن يكون ال�رضر واقًعا.  	

•اأْن يكون ال�رضر �ضخ�ضًيا.  	
هل يورث: ل ي�ضتطيع اأحٌد املطالبة بالتعوي�س يف حالة امتناع من حلقه ال�رضر الأدبي 
عن املطالبة به, ول ينتقل حُق املطالبة بالتعوي�س اإلى غريه باملرياث, لكن لو تقدم به اأو 
اتفقا على التعوي�س, ثم مات, فيمكن اأن ُيقال بانتقال احلق باملطالبة, وهل هذا ي�رضي 

على دعاوى ال�ضتم والقذف ونحوها, خالف ظاهر. 
حتقق ال�ضببية بني اخلطاأ وال�رضر. 

�ضروط ال�ضرر الأدبي يف الفقه: 

•اأن يكون واقًعا.  	
•اأن يكون م�رضوًعا.  	

م�سادر اللتزام د.اأبو �سنيت �ص435، والو�ضيط لل�ضنهوري 981/1، التعوي�ص عن ال�ضرر د. وهبة الزحيلي �ص120  )3(
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ال�شرر املادي: 

يف النظام: هو ما ي�ضبب لل�ضخ�س خ�ضارًة ماديًة بغري وجه حق)4(. 

يف الفقه: الأذى الذي ي�ضيُب الإن�ضان يف بدنه, اأو ماله بغري حق, مما ي�ضتوجب 
ا مالًيا.  تعوي�ضً

وهو ق�ضمان: 
االأول: �شمان النف�س وما دونها. 

الثاين: �ضمان املال. 
وهناك من يق�ضم هذا ال�رضر اإلى ق�ضمني عامني, هما: 

•�رضر يلحق بحق ثابت لل�ضخ�س, في�ضبب له خ�ضارًة ماديًة, وذلك مثل ال�رضر  	
اأو  املوؤلف,  حق  اأو  ال�ضخ�ضية,  امللكية  بحقوق  امل�ضا�س  ب�ضبب  يحدث  الذي 
التي  الإ�ضابة  اأو  كاجلرح  و�ضالمة ح�ضه,  الإن�ضان  ب�ضحة  امل�ضا�س  اأو  املخرتع, 

تقعده عن الك�ضب كلًيا اأو جزئًيا. 
لربِّ  عامل  اإ�ضابة  يف  يت�ضبب  اأن  مثل  للمت�رضر,  مالية  مب�ضلحة  يلحق  •�رضر  	

العمل, مما ي�ضتلزم اإجبار ربِّ العمل على بذل مال تقاعدي لهذا العامل)5(. 

الفرق بني ال�شرر الأدبي )املعنوي( وال�شرر املايل: 

يظهر من خالل التعريف بهما والفرق بينهما:
 االأول: ي�ضيب اأمًرا معنوًيا غري املال؛ كال�رضف والعر�س والعاطفة والآلم اجل�ضمية 

والنف�شية. 
ا الثاين: فهو مت�ضل باملال, وي�ضبب خ�ضارة, اأو اجل�ضم: في�ضبب ت�ضويًها, اأو اإ�ضابًة  اأمَّ

اأنظر الو�ضيط، لل�ضنهوري، 970/1.   )4(
التعوي�ص عن اأ�ضرار ال�ضجن اخلطاأ، للحيدر، �ص54.   )5(
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تلحق بامل�ضاب �رضًرا مادًيا, يقعده عن العمل والك�ضب)6(. 
- هل يجوز التعوي�س عن ال�شرر الأدبي مبال اأو التعوي�س عن ال�شرر املادي بعقوبة؟ 

مثاله: قذف رجاًل و�ضتمه, فتوجه تاأديبه, فا�ضطلحا على مال, فهل لهما ذلك؟ 
مثال اآخر: اعتدى على اآخر ب�رضب واإ�ضابات ل يتوجه فيها ق�ضا�ٌس, ولكن اأر�س 
وتاأديب, فقال: اإيننّ ل اأريد الأر�س, واأطلب تاأديبه بال�ضجن واجللد مقابل ذلك,)وهذا 

بخ�ضو�س احلق اخلا�س دون العام(. 
اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني: 

القول الأول: ل يجوز التعوي�س باملال عن ال�رضر الأدبي.

ژڑڑککککگگگگ تعالى:  بقوله  وا�ضتدلنّوا 
ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻژ )النور(. 

وال�رضيعة جعلت لل�رضر املعنوي اعتباًرا متميًزا اأعظم من التعوي�س املادي, ولذلك 
جعلت الآية موجب ال�رضر هنا العقوبة ل التعوي�س املادي. 

ال�رضر  معاجلة  يف  الزاجر  التعزير  اأ�ضلوب  اتبعت  ال�رضيعة  اأنَّ  الثاين:  الدليل 
اإذا  اآخر  مبال  يعو�س  متقوًما  ماًل  و�ضمعته  الإن�ضان  �رضف  ال�رضيعة  تُعدُّ  فال  املعنوي, 

اعتدى عليه. 
باب  ُيعدُّ من  باملال,  الإن�ضان يف عر�ضه  ي�ضني  ا  عمَّ التعوي�س  اأنَّ  الثالث:  الدليل 

الأخذ على العر�س ماًل, وهذا ل يجوز. 
الدليل الرابع: اأنَّ ال�رضر الأدبي لي�س فيه خ�ضارة مالية, وهو �ضيٌء غري حم�ضو�ٍس, 
ول ميكن تقديره, وحتديده, ول ميكن �ضبطه ب�ضابط, وال�رضيعة حر�ضت على التكافوؤ 

املو�ضوعي بني ال�رضر والتعوي�س. 

ال�ضمان يف الفقه الإ�ضالمي، ال�ضيخ اخلفيف �ص38، نظرية ال�ضمان، د.الزحيلي �ص23.  )6(
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به  جاءت  ولذلك  املايل,  التعوي�س  يجربه  ل  الأدبي  ال�رضر  اأنَّ  اخلام�ص:  الدليل 
العقوبة املنا�ضبة من احلدِّ والتاأديب, وهذا كاٍف لإزالة اآثار ال�رضر.

القول الثاين: اأنَّه يجوز اأخذ التعوي�س املايل بدًل عن ال�رضر املعنوي )والأدبي(, 

وا�ضتدلنّوا مبا يلي: 
ژےۓۓڭڭڭ الــطــالق:  ــة  اآي يف  تعالى  قوله  االأول:  الدليل 
ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى
ژڭۇۇۆۆ تعالى:  وقوله   .)22( )البقرة:  ىائائژ 

ۈۈٴۇۋۋۅژ )الن�ضاء: )1(. 
الأدبي  ال�رضر  اأحلقت  التي  الزوجة  من  الفداء  اأخذ  جواز  جاء  الآيتني  هاتني  ففي 
بالزوج, واإنَّ املق�ضود بعدم اإقامتها حلدود اهلل يف الآية الأولى الن�ضوز واإظهارها له البغ�س 
الزنا والبذاءة  الثانية  املبيَّنة يف الآية  بالفاح�ضة  بالكالم, واملق�ضود  له  والكره, واإيذاوؤها 

بالل�ضان, وهذه اأ�رضاٌر اأدبيٌة, مما يدلنّ على جواز التعوي�س املايل عن ال�رضر الأدبي. 
ا�ضتدلنّوا باآيات املتعة التي يبذلها الزوج لزوجته اإذا رغب طالقها. قال تعالى: 

ژڻڻڻۀۀہہہہھھھھژ..االآية 
)البقرة: 236(.

وقوله تعالى: ژڈژژڑڑکککژ )البقرة(.
ا حلقها ب�ضبب الطالق من ال�رضر املعنوي,  ا مالًيا عمَّ فالآيتان جتعالن للمراأة تعوي�ضً

وهو انك�ضار القلب, فتكون املتعة ت�ضليًة لها وجرًبا خلاطرها كما ذكره املف�رضون. 
الدليل الثاين:  قوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ل �رضر ول �رضار«)7(. 

فاحلديث دلَّ على حترمي ال�رضر, وهو هنا عام, ي�ضمل ال�رضر الأدبي واملايل, 

ا، و�ضححه الألباين. رواه ابن ماجة والإمام اأحمد والبيهقي، قال النووي عن �ضواهد احلديث: يقوي بع�ضها بع�ضً  )7(
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واإذا كان ال�رضر الأدبي حمرًما وجب التعوي�س عنه, ورفع اأثره بالبديل اأو املماثل, 
ومنه التعوي�س املايل.

يغرم  ال�ضحابة  اآذى  باأننّ من  اأمر  النجا�ضي -ر�ضي اهلل عنه -  اإنَّ  الثالث:  الدليل 
اأربعة دراهم, ثم �ضاعفها, وقد اأخرب عن ذلك جعفر بن اأبي طالب, فا�ضتغفر له النبي 

-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-, ومل ينكر ما �ضنع. 
الدليل الرابع: قوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »من لطَم مملوكه, ف�رضبه فكفارته اأْن 
اململوك,  بعتق  املايل  التعوي�س  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  جعل  فقد  يعتقه«)8(, 

مقابل ال�رضب والإذلل بلطم الوجه. 
واأنَّه   - اليهود  اأحبار  من  وهو   - �ضعفة  بن  زيد  اإ�ضالم  ق�ضة  يف  اخلام�ص:  الدليل 
النبي  اإلى  بثمانني مثقاًل من ذهب, فجاء  للنبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف متر  اأ�ضلم 
اأو ثالثة, فاأخذ مبجامع قمي�ضه -�ضلى اهلل  -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قبل الأجل بيومني 
عليه و�ضلم- وقال له: األ تق�ضيني يا حممد حقي...؟ قال: ونظرت اإلى عمر بن اخلطاب 
-ر�ضي اهلل عنه- وعيناه تدوران يف وجهه كالفلك امل�ضتدير, ثم رماين بب�رضه, وقال: 
يا عدو اهلل, اأتقول لر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ما اأ�ضمع, وتفعل به ما اأرى, فو 
الذي بعثه باحلق لول ما اأحذر فوته ل�رضبت ب�ضيفي هذا عنقك, ور�ضول اهلل -�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم- ينظر اإلى عمر يف �ضكون وتوؤدة, ثم قال: »اإنا كنَّا اأحوج اإلى غري هذا منك يا 
عمر, اأن تاأمرين بح�ضن الأداء, وتاأمره بح�ضن التباعه, اذهب يا عمر, فاق�ضه حقه, وزْده 

ع�رضين �ضاًعا من غريه مكان ما رعته«)9(. 
وكذلك ق�ضة تعوي�س عمر -ر�ضي اهلل عنه- للحالق الذي �رضط من الفزع عنده«)10(. 

رواه الإمام م�ضلم.  )8(
رواه ابن حيان.  )9(

املحلى 459/10.   )10(
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ا حلق البدن من ذهاب اجلمال  الدليل ال�ساد�ص: ما قرره الفقهاء من التعوي�س عمَّ
يف الأ�ضنان اأو الأع�ضاء اأو الوجه, فهذه تعاوي�س عن اأمر معنوي. 

اإن�ضانًا حتى اأحدث, قاله  اإنَّ عثمان ق�ضى بثلث الدية ملن �رضب  الدليل ال�سابع: 
فاإن عثمان ق�ضى  اأحدث,  اإن�ضانًا حتى  103/12, »ومن �رضب  ابن قدامة يف املغني 
فيه بثلث الدية, قال اأحمد: ل اأعلم �ضيًئا يدفعه, و�ضواء كان احلدث ريًحا, اأو غائًطا اأو 

بوًل, وكذلك احلكم فيما اإذا اأفزعه حتى اأحدث«)11(. 
ولعلَّ هذا النظر يف هذا اخلالف ل ي�ضمل النظر يف التاأديب للحق العام؛ لأنَّ ذلك 

نافٌذ, واإمنا النظر هنا يف احلق اخلا�س املجرد. 

ثانًيا: اإثبات ال�شرر: 

يتفق اأهل الفقه والقانون على اأنَّ الإثبات يقع على املدعي.
اأهل الفقه يقررون: اإنَّ عبء الإثبات يقع على مدعي ال�رضر ملا يلي: 

•لأنَّ البيَّنة على املدعي لالأدلة الواردة يف ذلك.  	
•لأنَّ الأ�ضل براءة الذمة, ومدعي ال�رضر يخالف هذا الأ�ضل.  	

اأهل القانون والأنظمة يقولون: يقع عبء اإثبات ال�رضر على مدعيه, فعليه اأْن يثبت 
جميع اأركان امل�ضئولية من خطاأ و�رضر, وعالقة �ضببية بني اخلطاأ وال�رضر. 

والقاعدة العامة: اأنَّ من يدعي خالف الثابت فعاًل -الثابت بدليل اأو حكم -, وهو 
ما يتعلق مع اأ�ضل عام- اأو غالًبا -كالرباءة الأ�ضلية-, هو الذي يقع عليه عبء اإثبات 

ال�رضر, بو�ضائل الإثبات املتعددة. 

اأنظر فيما �ضبق بحث »التعوي�ص عن اأ�ضرار ال�ضجن اخلطاأ« اإبراهيم بن حممد احليدر �ص77 اإلى �ص100.  )11(
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ثالًثا: املجالت التي ميكن اأن يح�شل فيها �شرٌر عند التقا�شي:

»القا�ضي, ال�ضاهد, املزكي, املدعي, املدعى عليه, اأهل اخلربة,... الخ«. 
د اجلور يف حكمه, وحكم بغري احلق فاإنَّه ي�ضمن  اتفق الفقهاء على اأنَّ القا�ضي اإذا تعمَّ
ده يف ق�ضائه باجلناية  ما فات بذلك من جناية اأو تلف متعلقة باملال)12(. واختلفوا عند تعمنّ

على النف�س فما دونها, هل ي�ضمنها بالدية اأو الق�ضا�س على قولني: 
القول االأول: الق�ضا�س من القا�ضي عند جنايته عمًدا وعدوانًا »وهو للجمهور«. 

وا�ضتدلنّوا مبا يلي: 
• ژڑ	 القاتل:  من  الق�ضا�س  يف  الــواردة  والأحــاديــث  القراآنية  ــات  الآي عموم 

النف�س  امرئ...  )البقرة:178(, وحديث »ل يحلنّ دم  ڑککککژ 
بالنف�س«. 

•الإجماع على اأنَّ احلر امل�ضلم ُيقاد به قاتله, واإن تفاوتا يف العلم وال�رضف ونحوهما,  	
قال ابن قدامه -رحمه اهلل-: »ويجري الق�ضا�س بني الولة والعمال وبني رعيتهم, ل 

نعلم يف هذا خالًفا«)13(. 
مبا  اجلناية  اإلى  َل  تََو�ضنّ مع�ضومة  نف�س  على  اجلناية  يف  املت�ضبب  القا�ضي  •اأنَّ  	
اإذا  بالق�ضا�س  عليه  فيحكم  بال�ضالح,  اجلاين  اأ�ضبه  غالًبا,  لها  وُيو�ضل  يوقعها 

ثبت تعمده)14(. 
من  وعزله  وتعزيره  ماله،  الدية يف  �شمان  بل  منه،  الق�شا�س  الثاين: عدم  القول 

الق�ضاء, وهو لبع�س الأحناف, وذلك ملا يلي: 
الت�ضبب غري  باب  اأو اجلرح هو من  بالقتل  القا�ضي من حكم  ما �ضدر من  •اأنَّ  	

املغني 456/11.  )12(
املغني 459/14، 480.  )13(

املغني 456/11.  )14(
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امللجئ, وهذا ل يوجب الق�ضا�س, كحفر البئر. 
بهات, والق�ضا�س  •اأنَّ الق�ضاء �ضبهٌة مانعٌة من الق�ضا�س, ولأنَّ احلدود تدراأ بال�ضُّ 	

ياأخذ حكمها يف درئه بال�ضبهة. 
ل  معنى  قتل  هو  ت�ضبًبا:  فالقتل  باملبا�رضة,  والقتل  بال�ضبب  القتل  بني  •التفريق  	
ينتفي  امل�ضاواة  انتفاء  وعند  و�ضورة,  معنى  قتل  فهي  املبا�رضة  ــا  واأمَّ �ضورة, 
وجوب الق�ضا�س؛ لأنَّ الق�ضا�س هو جمازاة اجلاين مبثل فعله, ولي�س بني القتل 

بالت�شبب والقتل باملبا�رصة مماثلة)15(. 
ولعلَّ هذا القول ي�ضتند اإلى عدم اإعمال الق�ضا�س بالقتل بال�ضبب. 

- ولكن الراجح هو القول الأول لظهور الأدلة.   

�شمان خطاأ القا�شي: 

اإلى ذلك, ومثاله لو حكم بعني  ُي�ضار  فاإننّه  اأمكن ت�ضحيح اخلطاأ والرجوع عنه  اإذا 
لرجل, ثم ظهر له بطالن حكمه, فريجع عنه, ويحكم بها ل�ضاحبه. 

واإذا فات حمل احلكم وفني, فاإنه يتم �ضمانه باملال من بيت املال على ال�ضحيح. 
وقال بع�س اأهل العلم: اإنه ُي�ضمن من مال القا�ضي وهو قول مرجوح. 

النبي  بذل  عليه  ويدلنّ  احلكم,  تنفيذ  مت  اإذا  اجلنايات  يف  باحلكم  خطاأه  ذلك  ومثل 
التي  املــراأة  ق�ضة  وكذلك  الوليد.  بن  خالد  قتلهم  من  لدية  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى 
اأ�ضقطت من طلب عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه- لها, فقال علي -ر�ضي اهلل عنه -: 

»اأرى اأن ديتها عليك, فاأنت اأفزعتها واألقت ولدها يف �ضببك«. 
غري  قول  وهو  هدر,  هو  بل  اهلل,  اخلطاأ يف حق  على  ال�ضمان  عدم  الثاين:  القول 

املغني 456/11.  )15(
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م�ضهور عند املالكية, وقول اأبي حنيفة يف بع�س �ضور اخلطاأ, وهو اجللد فقط. 
وا�ضتدلنّوا مبا يلي: 

اأنَّ القا�ضي قد فعل الذي يجب عليه فال تبعة عليه. 
- والراجح الأول, ويتم حتميل التعوي�س من بيت املال. 

اإذا ظهر للقا�ضي بطالن حكمه وخطئه, فكيف يعمل؟ هل يطلب الطرفني ويبلغهما 
وينظر يف الق�ضية؟ اأو يرفع الأمر اإلى حمكمة التمييز ابتداًء, وي�ضتاأذن يف نظر الق�ضية 

من جديد؟ 

كالق�شا�س  خا�ٌس  حٌق  هو  فيما  اجلناية  يف  حكمه  خطاأ  القا�شي  �شمان  م�شاألة: 

ونحوه: 

اختلف الفقهاء يف �ضمان خطاأ القا�ضي يف حق املخلوق على ثالثة اأقوال: 
القول االأول: اأنَّ القا�ضي ي�ضمن؛ لأنَّه حكمه, وخطاأ منه, فيكون ال�ضمان عليه. 

القول الثاين: اأنَّ ال�ضمان يكون يف مال املحكوم له, ولي�س على القا�ضي �ضماٌن؛ 
لأنَّ القا�ضي عمل للمحكوم له, فيكون عليه ال�ضمان؛ لأنَّ اخلراج بال�ضمان. 

القول الثالث: اأنَّ ال�ضمان على القا�ضي اإْن كان هو املبا�رض ل�ضتيفاء احلكم وتنفيذه, 
وعلى املحكوم له اإْن كان هو املنفُذ. 

بيت  ال�ضمان هو  فاإننّ حمل  القا�ضي  ال�ضمان على  واإذا وجب  الأول/  الراجح   -
املال؛ لأنَّ القا�ضي نائب عن الإمام, وخطوؤه ي�ضمن من بيت املال.

م�شاألة: اإذا كان ال�شرر حا�شاًل ب�شبب ال�شاهد: 

اأواًل: امتناع ال�ضاهد املتعني عليه ال�ضهادة عن ال�ضهادة املو�ضلة مما فوت احلق على 
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�ضاحبه, وكان امتناعه من غري عذٍر مقبوٍل فهل ي�ضمن: 
فيه قولن: 

القول االأول: اإنَّ ال�ضاهد ل ي�ضمن ب�ضبب امتناعه, وهو قول اجلمهور. 
القول الثاين: اإننّه ي�ضمن, وقال به ابن تيمية وابن القيم؛ لأنَّ ال�ضاهد اأمكنه تخلي�س 

حق �ضاحبه, فلم يفعل, فلزمه ال�ضمان, كما لو اأمكنه تخلي�ضه من هلكته فلم يفعل. 
ثانًيا: رجوع ال�ضاهد عن �ضهادته بعد احلكم, و�ضمان ما فات على طريف الق�ضية 

مع عدم ت�ضديق املحكوم عليه اأوله لل�ضاهد يف هذا الرجوع: 
اأما يف  اأو ق�ضا�س, ومل ينفذ فاإن يوقف التنفيذ,  اإن كان احلكم يف جناية من حٍد 
فيغرم  ال�ضاهد  ينفذ, ول يوقف ويرجع على  اإن احلكم  العلم:  اأهل  قال  الأموال فقد 
بالرجوع,  يتاأثر  حتى  بهة  بال�ضُّ ي�ضقط  مما  لي�س  املال  لأنَّ  عليه؛  امل�ضهود  على  فات  ما 
ولحتمال اأْن يكونا �ضادقني يف �ضهادتهما الأولى, فهما �ضهادتان تعار�ضتا, وقد رجح 

اأحدهما احلكم فرتجح. 
واإذا كانت ال�ضهادة بعني, ثم رجعوا عن ال�ضهادة, فاإنهم ي�ضمنوا قيمتها اإذا قب�ضها 

ا قبل القب�س فعلى قولني:  املحكوم له, واأمَّ
ويبطل  القب�س,  لعدم  احلكم  اإيقاف  يرى  من  ومنهم  احلكم,  نفاذ  يرى  من  منهم 

احلكم. 
رجوع ال�شاهد الأ�شل هل يوؤثر على �شهادة التحمل؟ 

 نعم, ويلزم ال�ضمان على ال�ضاهد الأ�ضل. 
 رجوع ال�ضاهد الفرع دون رجوع الأ�ضل على قولني: 

•عدم ال�ضمان؛ لأنَّ �ضاهد الأ�ضل باٍق, وميكن اأن يعمل به.  	
•ال�ضمان, وهو قول اجلمهور؛ لأنَّه قد ل ميكن الو�ضول للحق اإل عن طريقهما.  	
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وهذا هو الراجح؛ لأنَّ �ضاهد الأ�ضل قد ل يكون موجوًدا. 
الرجوع عن التزكية لل�شهود، فهل ي�شمنون: 

•اإننّهم ي�ضمنون ما ي�ضمنه ال�ضهود لو رجعوا.  	
•اإننّهم ل ي�ضمنون �ضيًئا.  	

ا عند التنفيذ؛ لأن ال�ضهادة مل تُقبل اإل بعد التزكية.  والقول الأول قوي, وخ�ضو�ضً
م�شاألة �شمان ال�شرر احلا�شل ب�شبب رجوع اأهل اخلربة اأو خطئهم: 

اأهل اخلربة: هم اأهل الخت�ضا�س املخربون عن حقيقة ال�ضيء املتنازع فيه بطلب من 
جهة الق�شاء. 

احلديث هنا عند عدم التعمد يف اخلطاأ؛ لأنَّه عند التعمد ال�ضمان ظاهٌر, بل التعزير 
متوجٌه؛ لأنَّه خائن )ت�ضاهل اأع�ضاء هيئة النظر يف تو�ضيف الأحياء(. 

فاإن كان الرجوع ب�ضبب اخلطاأ غري املتعمد, فلعلنّ ما قيل يف ال�ضاهد ُيقال هنا. 
م�شاألة: �شمان متلف وثيقة احلق التي ل يو�شل اإلى احلق اإل بها، وي�شمل اأمرين: 

•�ضمان قيمة الوثيقة نف�ضها, »وهو حمل اتفاق«.  	
•�ضمان احلق الذي ت�ضمنه الوثيقة على قولني:  	

اإننّه ي�ضمن احلق الذي ت�ضمنته الوثيقة املتلفة.  1 .
عدم �ضمان احلق الذي ت�ضمنته الوثيقة املتلفة.  2 .

ا اإذا كان الإتالف عفوًيا غري متعمٍد, ولكنَّ الأظهر  وهما قولن ظاهران, وخ�ضو�ضً
الأول, وذلك اإذا كان احلق ل ي�ضل اإل بها, ول ميكن ال�ضتعا�ضة عنها, ومل يقرنّ مب�ضمونها 

املدعى عليه, ومل تكن يد املتلف يد اأمانة؛ لأنَّه ل ي�ضمن اإذا مل يفرط. 
ويلحق بهذه امل�ضاألة من اأخفى الوثيقة ومنعها. 
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رابًعا: املجالت التي ميكن اأن يقع عليها ال�شرر عند التقا�شي:

»املدعي, املدعى عليه, ال�ضهود, املزكيون, جهات التنفيذ, احلار�س الق�ضائي.. الخ«. 
اإذا وقع على اأحد اأطراف الدعوى, اأو من طلب للدخول بها وامل�ضاركة اأيَّ �رضر 
فاإننّه يتم ح�رض هذا ال�رضر, وكلُّ اجلهات التي تكون طرًفا يف الدعوى قد يقع عليها نوٌع 
من اأنواع ال�رضر, واأظهر هذه اجلهات ما اأ�رضت اإليه اأعاله, وعند وقوع ال�رضر فاإنَّ ملن 
حلقه هذا ال�رضر احلق يف ح�رض هذا ال�رضر وبيانه, ثم املطالبة بالتعوي�س عنه, وهذا حٌق 

له حتفظه اجلهات الق�ضائية لكل من وقع عليه اأينّ نوع من اأنواع ال�رضر. 
م�شاألة: 

ال�رضر معنوًيا,  فاإن كان  اأعوانه,  اأحد  اأو  القا�ضي,  ال�رضر  يقع عليه  الذي  لو كان 
فقد جعل النظام لناظر الق�ضية اأْن يف�ضل بهذا ال�رضر, كتاأديب من اأخلَّ بنظام اجلل�ضة 

ونحوها)16(. 
ل النظام للقا�ضي  واإذا كان ال�رضر مالًيا كالعتداء على القا�ضي اأو اأحد اأعوانه فقد خونّ
اأثناء  اأن حتاكم من تقع منه يف  املادة )144(, وهي للمحكمة  حق نظر الدعوى مبوجب 
انعقادها جرمية تُعدُّ على هيئتها, اأو على اأحد اأع�ضائها, اأو اأحد موظفيها, وحتكم عليه وفًقا 
للوجه ال�رضعي بعد �ضماع اأقواله, ويف املادة )145( اأنَّه اإذا وقعت يف اجلل�ضة جرمية غري 
م�ضمولة بحكم املادتني )145,144( فللمحكمة -اإذا مل تَر اإحالة الق�ضية اإلى هيئة التحقيق 
والدعاء العام- اأْن حتكم على من ارتكبها وفًقا للوجه ال�رضعي بعد �ضماع اأقواله, اإل اإذا 

كان النظر يف اجلرمية من اخت�ضا�س حمكمة اأخرى, فتحال الق�ضية اإلى تلك املحكمة. 
يكون  احلال,  يف  تنظرها  ومل  اجلل�ضة  يف  تقع  التي  اجلرائم  اأننّ   )146( املادة  ويف 

نظرها وفًقا للقواعد العامة. 

اأنظر املادتني 143،144  )16(
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املبحث الثاين 
ال�ضمان والتعوي�ض 

وي�ضمل: 
اأوًل: م�شروعية ال�شمان والتعوي�س

الأدلة على امل�رضوعية من الكتاب وال�ضنَّة: 
ژ  ژ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  تعالى:  قال  الكتاب:  من 

)البقرة: 194(. 
وقال تعالى: ژ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ )النحل: 126(. 

وقال تعالى: ژ ھ ھ ے ےژ )ال�ضورى: 40(. 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ژ  تعالى:  وقــال 

ڻ ڻ ۀ ۀ ژ )الأنبياء(. 

من ال�ضنَّة: ما رواه اأن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه - قال: »كان النبي -�ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- عند بع�س ن�ضائه, فاأر�ضلت اإحدى اأمهات املوؤمنني ب�ضحفة فيها طعام, ف�رضبت 
التي النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف بيتها يد اخلادم, ف�ضقطت ال�ضحفة, فانفلقت, 
فجمع النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ِفَلَق ال�ضحفة, ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي 
كان يف ال�ضحفة, ويقول: غارت اأمكم, ثم حب�س اخلادم حتى اأتى ب�ضحفة من عند التي 
هو يف بيتها, فدفع ال�ضحفة ال�ضحيحة اإلى التي ُك�رضت �ضحفتها, واأم�ضك املك�ضورة 

يف بيت التي َك�رَضت«)17(. 
وكذلك حديث الرباء بن عازب قال: »كانت له ناقة �ضاربة, فدخلت حائًطا فاأف�ضدت 
بالنهار  اأنَّ حفظ احلوائط  فيه, فكلنّم ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فيها, فق�ضى 

اأخرجه البخاري.  )17(
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على اأهلها واأنَّ حفظ املا�ضية بالليل على اأهلها, واأنَّ على اأهل املا�ضية ما اأ�ضابت ما�ضيتهم 
بالليل«)18(. 

وحديث ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما-: »اأنَّ ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
قال: »ل �رضر ول �رضار«. 

يقول ابن القيم -رحمه اهلل-: »اقت�ضت ال�ضنَّة التعوي�س باملثل«)19(.

ثانًيا: الن�شو�س النظامية الواردة يف التعوي�س عن الأ�شرار

الناجتة عن  بالتعوي�س عن الأ�رضار  ل يوجد يف الأنظمة خالٌف يف جتويز املطالبة 
التقا�ضي فكلها ترى ت�ضويغ ذلك: 

باملر�ضوم  ال�ضادر  وتقليدها  النقود  بتزييف  اخلا�س  اجلزائي  النظام  •ن�س  	
امللكي رقم م/12 يف 1379/7/20هـ )املادة: 13( على الآتي: »يجوز 
للحكومة ولكل من اأ�ضابه �رضٌر؛ ب�ضبب اجلرائم املن�ضو�س عليها يف هذا 
اأو  مادي  �رضر  من  حلقه  ا  عمَّ بتعوي�ضه,  عليه  املحكوم  يطالب  اأْن  النظام 

معنوي« 
• يف  	200 الوزراء رقم  بقرار جمل�س  ال�ضادر  الإجــراءات اجلزائية  نظام  ويف 
1422/7/14هـ امل�ضدق باملر�ضوم امللكي رقم م/)3 يف 1422/7/28هـ 
يف املادة )210( »اأنَّ كل حكم �ضادر بعدم الإدانة بناًء على طلب اإعادة النظر 
ا معنوًيا, ومادًيا للمحكوم عليه, ملا اأ�ضابه من �رضر  يجب اأن يت�ضمن تعوي�ضً

اإذا طلب ذلك«. 
اتهامه  نتيجة  �رضٌر  اأ�ضابه  من  لكل  »اأنَّ   )217( املادة  اآخر  مو�ضع  يف  وكذلك 

اأخرجه اأبو داود والن�ضائي وابن ماجه، و�ضححه الألباين.  )18(
اأعالم املوقعني 123/2.  )19(
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كيًدا, اأو نتيجة اإطالة فرتة �ضجنه, اأو توقيفه اأكرث من املدة املقررة, احلق يف طلب 
التعوي�س«. 

يلي:  ما   ) • املادة )236	 ما جاء يف  ال�ضعودي  ال�رضعية  املرافعات  نظام  ويف 
»لكل مدٍع بحق على اآخر اأثناء نظر الدعوى اأو قبل تقدميها مبا�رضة اأنَّ يقدم 
اإلى املحكمة املخت�ضة باملو�ضوع دعوى م�ضتعجلة ملنع خ�ضمه من ال�ضفر, 
اأنَّ  الظن  اإلى  اأ�ضباب تدعو  قامت  اإذا  باملنع  اأمًرا  اأن ي�ضدر  القا�ضي  وعلى 
يوؤخر  اأو  للخطر,  املدعي  حق  يعر�س  واأنَّه  متوقٌع,  اأمٌر  عليه  املدعى  �ضفر 
اأداءه, وي�ضرتط تقدمي املدعي تاأميًنا يحدده القا�ضي لتعوي�س املدعى عليه 
احلكم  مع  بالتعوي�س  ويحكم  دعواه,  يف  حمٍق  غري  املدعي  اأنَّ  ظهر  متى 
اأ�رضار لتاأخريه عن  يف املو�ضوع, ويقدر بح�ضب ما حلق املدعى عليه من 

ال�شفر«. 
وجاء يف الالئحة التنفيذية للنظام ما يلي: 

4/236 التعوي�س للممنوع من ال�ضفر يقدره القا�ضي بوا�ضطة اأهل اخلربة. 
حمجوز  م�رضيف  ب�ضيك  القا�ضي  حدده  الذي  التعوي�س  املدعي  يقدم   5/236

القيمة با�ضم رئي�س املحكمة, ويودع يف �ضندوق املحكمة. 
وجاء يف املادة )80( من النظام املذكور:

 »للمدعى عليه اأن يقدم من الطلبات العار�ضة ما ياأتي: 
طلب احلكم له بتعوي�س عن �رضر حلقه من الدعوى الأ�ضلية, اأو من اإجراء فيها. 

عن  بالتعوي�س  املطالبة  عليه  للمدعى   :1/80 للنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  وجاء 
ال�رضر الذي حلقه من الدعوى, ول ي�ضتحقه اإل يف حال ثبوت كذبها«. 
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ثالًثا: �شور �شمان الأ�شرار التي تلحق املتقا�شيني 

- �ضمان اأجرة الوكيل »املحامي«. 
- �ضمان نفقة تقدمي الدعوى. 

- �ضمان اأجرة املحكم. 
- �ضمان اأجرة نقل العني املدعى بها. 

- �ضمان اأجرة حفظ العني املدعى بها. 
- �ضمان ال�رضر الناجت عن املماطلة. 

- �ضمان ال�رضر الناجت عن الدعاوى الكيدية. 
- �ضمان نفقة ح�ضور ال�ضاهد واملزكي. 

- �ضمان اأجرة اخلبري. 
- �ضمان اأجرة احلار�س الق�ضائي. 

غرمه  يف  لل�ضكاية  احلق  �ضاحب  ي�ضطر  حتى  الدين  �ضداد  يف  املدين  •مماطلة  	
املدعي؛ ب�ضبب ال�ضكاية على املدعى عليه)20(. 

بها,  املدعى  للعني  كاإح�ضاره  املدعي,  ب�ضبب دعوى  املدعى عليه  •ما غرمه  	
واإقامته للمحامي ونحو ذلك, فاإْن مل يثبت احلق املدعى به لزم املدعي ما 
بن  العز  قال  �ضيًئا,  يغرم  فال  للمدعي  احلق  ثبت  واإْن  عليه,  املدعى  غرمه 
عبدال�ضالم: يف كتابه قواعد الأحكام: 25/2: »اإذا لزم املدعى عليه اإح�ضار 
العني لتقوم عليها البينّنة فاأح�رضت, فاإْن ثبت احلق كانت موؤونة الإح�ضار 
على املدعى عليه, واإن مل يثبت كانت موؤونة الإح�ضار والرد على املدعي؛ 

لأنَّه مبطل«. 
وجمموع   ،235/13 وال�ضرح  املقنع  مع  الإن�ضاف   ،441/3 املنتهى  و�ضرح   ،348/3 القناع  ك�ضاف  اأنظر   )20(

الفتاوى ل�ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية 25-24/30.



جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�سمان �لأ�سر�ر �لناجتة عن �لتقا�سي 

124

للكفيل  كال�ضجن  املدين,  مماطلة  ب�ضبب  ال�رضر  من  وال�ضامن  الكفيل  حلق  •ما  	
وال�ضامن, اأو بيع �ضلعة باأقل من ثمن مثلها ل�ضداد الدين عن مكفوله, قال يف 
ك�ضاف القناع 349/3: »لو تغيَّب م�ضمون عنه فما غرم ال�ضامن ب�ضببه رجع 

مبا غرمه اأو اأنفقه«. 
اإتالف  اأو  �ضيارته  اأو  دابته  اأخذ  ب�ضبب  منه  املغ�ضوب  اأو  منه  امل�رضوق  حلق  •ما  	
م�ضجلها ونحو ذلك, وكذلك تكاليف رد امل�رضوق. قال يف املقنع مع الإن�ضاف 
وال�رصح 127/15: ويلزم رد املغ�ضوب اإن قدر على رده, واإن غرم اأ�ضعاف 
قيمته, وقال يف الك�ضاف 65/4: ويلزمه -اأي الغا�ضب - رد املغ�ضوب اإلى 
حمله الذي غ�ضبه منه لقوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- »على اليد ما اأخذت حتى 

توؤديه«. 
ال�رضح  املقنع مع  قال يف  الق�ضا�س.   ا�ضتيفاء  الوكيل يف  اأجرة  •حتميل اجلاين  	
والإن�ضاف 174/25: واإن احتاج اإلى اأجرة فمن مال اجلاين, قال يف ال�رضح: 
وقيل يوؤخذ العو�س من بيت املال, فاإْن مل يح�ضل ذلك فالأجرة على اجلاين؛ 

لأنَّها اأجرة لإيفاء احلق الذي عليه, فكانت عليه, كاأجرة الكيال يف بيع املكيل. 
       )اأجرة املحامي يتحملها اجلاين اإذا ثبتت جنايته(. 

كاذب  تبليغ  اأو  ونحوها,  �ضلعة  عن  الكاذبة  الأخبار  ن�رض  اأو  ال�ضمعة  •ت�ضويه  	
للجهات املعنية؛ كاأن يقول طعام املطعم به, ويت�رضر �ضاحبه لكذبه عليه. 

م �ضخ�س ب�ضبب كذب عليه عند ويل  قال يف ك�ضاف القناع 349/3: لو غرنّ
مه, لت�ضببه.  الأمر, اأو دللة عليه, رجع الغارم على املت�ضبب مبا غرنّ
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اأجرة ح�شور ال�شاهد وتعطيله عن عمله وك�شبه: 

اأوًل: هل يجوز لل�شاهد اأن ياأخذ الأجرة على اأداء ال�شهادة؟

فيه اأربعة اأقوال:
•عدم اجلواز »عند اجلمهور«.  	

•اأنَّ من له الكفاية ول تعينت عليه ال�ضهادة, فال يجوز له الأخذ, واإل جاز »وهذا  	
لبع�س احلنابلة«. 

•اأنَّه يجوز عند حاجة ال�ضاهد »اختيار ابن تيمية«.  	
•اأنَّه يجوز اأخذها من بيت املال ل من امل�ضهود له وهو لبع�س احلنابلة.  	

ولعلَّ اجلواز بالأخذ عند احلاجة هو الأظهر, ولكن تكون اأجرته على املحكوم عليه 
ي�ضمنها دون املحكوم له لئال يكون �ضبًبا يف اأخذ املال على ال�ضهادة, وتكون مو�ضلة 

ل�ضهادة الزور. 

ثانًيا: �شمان اأجرة ونفقة ح�شور ال�شاهد: 

يجوز لل�ضاهد اأْن ياأخذ هذه النفقة كاأجرة املركوب ونفقة الطريق, ومنهم من قينّد اأْن 
يكون ذلك مب�ضافة, ويتعذر ال�ضتخالف, ويكون �ضمانها على املحكوم عليه. 

ثالًثا: �شمان تعطل ال�شاهد عن عمله: 

ياأخذ ال�ضاهد اأجرة مثله.. اختلف فيها: 
اإنَّه يجوز قيا�ًضا على الكاتب الذي ياأخذ اأجرته. 

اأنَّه ل يجوز. 
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اأنَّه يجوز اأخذه عند التحمل ول ياأخذ على الأداء دفًعا للتهمة عند الأداء. 
ولعلَّ الأول هو الأظهر, ويتحملها املحكوم عليه, وهذا الكالم كلَّه يف حال امل�ضاحة, 
واإننّ كان الأولى على ال�ضاهد األ ياأخذ �ضيًئا طلًبا لالأجر ومتامه, ودفًعا للتهمة ونحوها. 

م�شاألة: �شمان اأجرة اخلبري: 

اأْن يكون موظًفا كمقدري ال�ضجاج, واأع�ضاء ق�ضم اخلرباء »املهند�س - ع�ضو  ا  اإمَّ
النظر -« فلي�س له اأجرة. 

غري املوظف كاملحا�ضب القانوين ونحوه فاإن ظهر ظلم ومطل املحكوم عليه فالأمر 
ظاهر يف التحميل, واإن كان الأمر ب�ضبب �ُضبهة قوية عند الطرفني, فاإْن اتفقا على حتمل 

الأجرة بينهما فاإنه يجوز, واإن مل يتفقا فاإنه يتحملها املحكوم عليه. 

رابًعا: اأركان التعوي�س )ثالثة(: 

•الأذى: وهو ما يلحق الإن�ضان يف ماله اأو نف�ضه,ح�ًضا اأو معنًى.  	
•التعدي: وهو جماوزة ال�ضيء اإلى غريه, وهو الظلم والعتداء.  	

•الرتباط بني الأذى والتعدي, فال بد من وجود العالقة بينهما, بحيث اإن الأذى  	
الذي حلق باملجني عليه هو ب�ضبب تعدي الطرف الآخر, فاإذا انفك اأحدهما عن 

الآخر مل يح�ضل �رضٌر موجٌب لل�ضمان. 

خام�ًضا: �ضروط التعوي�ض: 

• ك�ضب الدعوى.  	
لقد جاءت الن�ضو�س الفقهية والنظامية دالة على ذلك. 
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جاءت املادة )36( من نظام املرافعات ال�رضعية ال�ضعودي يف منع املدعى عليه 
املدعى  لتعوي�س  القا�ضي؛  يحدده  تاأميًنا  املدعي  تقدمي  »وي�ضرتط  ال�ضفر,  من 
التنفيذية لهذا  اللوائح  اأن املدعي غري حمق يف دعواه«. ويف  عليه متى ظهر 
النظام على املادة )1/80( يف ا�ضتحقاق التعوي�س: ول ي�ضتحقه اإل يف حال 

ثبوت كذبها.
•ثبوت ال�رضر.  	

لأنَّ ال�رضر �ضبٌب للتعوي�س, فال يوجد التعوي�س مع انعدام �ضببه. 
•واقعية اأ�ضباب ال�رضر.  	

فال بد اأْن تكون الأ�ضباب التي ذكرها مدعي ال�رضر معقولًة ومتنا�ضبًة مع واقع 
الدعوى  قدر  عن  زائــًدا  به  املطالب  التعوي�س  يكون  فال  وحجمها,  الدعوى 
ال�ضياحية  الدرجة  ي�ضافر على  املدعي ممن  كان  اإذا  فمثاًل  فيه,  ومبالًغا  الأ�ضلية 
البلد  اإذا حلَّ يف  اأو  الأولى,  الدرجة  اأْن يقدم تذاكر  منه  ُيقبل  )ال�ضيافة( فال 
�ضكن يف اأفخم الفنادق ويف جناح ملكي, وهو لي�س من اأهل ذلك, اأو ا�ضتاأجر 

�ضيارة فارهة.
قال ابن تيمية -رحمه اهلل - يف الفتاوى »24/30و25« فيمن َغَرَم اأجرة الرحلة 
التي �ضافرها ليطالب بحقه )اإذا كان الذي عليه احلق قادًرا على الوفاء ومطله 
حتى اأحوجه اإلى ال�ضكاية, فما غرمه ب�ضبب ذلك فهو على الظامل املماطل, اإذا 
ربنّ  غرمه  )فما   :348/3 القناع  ك�ضاف  يف  وقال  املعتاد(,  الوجه  على  كان 
احلق فعلى املدين املماطل اإذا غرمه على الوجه املعتاد(, فاإذا غرم ما يزيد عن 
اإلى  تقدير ذلك  الزيادة, ويرجع يف  له دون  ما يجب  اإل  ُيعطى  فاإنه ل  املعتاد 

الق�شاء واأهل اخلربة. 
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•احلاجة اإلى رفع الدعوى.  	
اإلى  فعليًة  الدعوى حمتاًجا حاجًة  رافع  يكون  اأْن  التعوي�س  لتحقق  وي�ضرتط 
الفقه على  اأهل  بدونها, وقد ن�سَّ  الدعوى, بحيث ل يح�ضل على حقه  رفع 

احلاجة اإلى رفع الدعوى. 
قال ابن مفلح يف الفروع 2/4)2: »ومن مطل غرميه حتى اأحوجه اإلى ال�ضكاية 

فما غرمه ب�ضبب ذلك فعلى مماطل«. 
وقال �ضاحب الإن�ضاف )235/13( نحوه, وكذلك يف الختيارات الفقهية 
)136(؛ لأنَّه اإذا مل يكن املدعي حمتاًجا اإلى رفع الدعوى, اإن اأمكنه احل�ضول 
على احلق من غري تقا�ٍس, فاإنَّه يتحمل هذه التكلفة؛ لأنَّه املت�ضبب فيها من غري 
حق, »بل قد ُيقال اإن عليه عقوبة اأو غرامة اإن كان غر�ضه اإ�ضاءة �ضمعة املدعى 

عليه اإذا ثبت ذلك«. 
•انتفاء العذر يف الإجلاء اإلى رفع الدعوى: 	

اأْن يكون املدعى عليه قادًرا على الوفاء غري معذور برتك ذلك, كاملع�رض ومن له 
مال غائب, اأو يحتاج اإلى مهلة جلمع املال ونحوه. 

كان  »واإذا  الفتاوى )24/30و25(:  تيمية -رحمه اهلل- يف جمموع  ابن  قال 
الذي عليه احلق قادًرا على الوفاء ومطله حتى اأحوجه اإلى ال�ضكاية... الخ«. 

الفقه  يف  التقا�ضي  اأ�ــرضار  عن  »التعوي�س  كتاب  ال�رضوط  هذه  يف  يراجع 
والنظام, د.الالحم«. 

�شاد�ًشا: حتديد مقدار التعوي�س: 

النوعي,  اخت�ضا�ضه  بح�ضب  بالقا�ضي  مناٌط  املــايل  التعوي�س  مقدار  حتديد  اإنَّ 
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فاملحاكم العامة واخلا�ضة والق�ضاء الإداري كل ينظر يف اخت�ضا�ضه, وال�ضعي لتحديد 
مقدار التعوي�س املايل املرتتب على ال�رضر احلا�ضل ب�ضبب التقا�ضي, �ضواء كان �رضًرا 

معنوًيا اأو مالًيا. 
ويعمل القا�ضي اجتهاده يف ذلك؛ لأنَّه هو املكلف يف احلكم يف هذه الدعوى, وله 

اأن ي�ضتفيد من اأهل اخلربة يف بيان مقدار هذا التعوي�س اإن احتاج اإلى ذلك.

�ضابًعا: �ضقوط التعوي�ض: 

يتم �ضقوط التعوي�س اإذا ثبت ا�ضتحقاقه باأمرين: 
•تنازل املت�رضر عن ذلك التعوي�س وعن املطالبة به.  	

•التقادم وترك املطالبة باحلق, فاإذا م�ضى مدة طويلة من الزمن منذ تاريخ ن�ضوء  	
احلق املدعى به, ما مل يوجد عذٌر �رضعيٌّ حال دون رفع الدعوى)21(, فاإْن هناك 

من يرى �ضقوط املطالبة بهذا احلق. 
وقد ذكر بع�س الفقهاء كاحلنفية واملالكية ال�ضقوط بالتقادم دون املطالبة مع عدم   

املانع)22(, وقد اختلفوا يف تقدير هذه املدة من �ضنتني اإلى خم�س �ضنوات. 
ويف نظام العمل والعمال ال�ضعودي اإعماٌل للتقادم عندما يتاأخر العامل يف مطالبة 

مكفولة باأجرته ملدة �شنتني. 
وم�ضاألة التقادم: هل هو م�ضقط للحق, م�ضاألة مبحوثة يف كتب الفقه بتو�ضع ميكن 

الرجوع اإليها. 

اأنظر: املادة الأولى من نظام ديوان املظامل ال�ضادر عام 1402هـ.   )21(
املب�سوط 31/17، وحا�ضية ابن عابدين 356/4، البهجة �ضرح التحفة 342/2.  )22(
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م�شائل متفرقة: 

بطلب  اأو  ابتداًء  منه  يكون  )اإذا ظهر جوره(, هل  القا�ضي عن حكمه  •رجوع  	
يرفع ملحكمة  اأو  الطرفني  ي�ضتدعي  يتم ذلك؟ وهل  الطرفني؟ وكيف  اأحد  من 

التمييز؟ 
•�ضمان اأجرة العني املتلفة مع �ضمان اأر�س اإ�ضالحها.  	

•�ضمان اأجرة الطبيب والعالج مع �ضمان دية واأر�س الإ�ضابة.  	
•املطالبة بالتعوي�س، هل يلزم اأن تكون بدعوى م�شتقلة اأو تكون �شمن الدعوى  	

الأ�ضلية؟ 
•التعوي�س عن الك�ضب الفائت, للفقهاء اجتاهان:  	

الفائت؛  الك�ضب  عن  التعوي�س  جواز  عدم  يرى  من  الفقهاء  من  هناك  1 .
ولي�س  احتمايل,  وهو  قائٍم,  ماٍل  فقد  يف  يتمثل  �رضٌر  فيه  لي�س  ذلك  لأنَّ 
موؤكًدا )منتهى الإرادات 162/3, ال�ضمان يف الفقه الإ�ضالمي, للخفيف 

�س46(. 
انعقد  الذي  الفائت,  الك�ضب  عن  التعوي�س  جواز  يرى  من  منهم  هناك  2 .
�ضبب وجوده, قال اخلر�ضي يف حا�ضيته على خمت�رض خليل 43/6: »من 
فاإننّه ي�ضمن الربح  اأو دنانري ل�ضخ�س وحب�ضها عنده مدة,  غ�ضب دراهم, 

لو اجتر ربنّها بها«. 
موجود,  اإعــدام  نوعان:  الإتــالف  اإن  تيمية:  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ  )يقول 

وتفويت ملعدوم انعقد �ضبب وجوده, وهذا تفويٌت(. 
وقد قررت هيئة كبار العلماء باململكة �ضمان التفويت يف اإقرارهم لل�رضط اجلزائي 
كان  »واإذا  ن�ضه:  ما  القرار  يف  جاء  حيث   ,214/1 الهيئة  اأبحاث  يف  ن  املدوَّ بالقرار 
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بعيًدا عن مقت�ضى  املايل, ويكون  التهديد  به  ُيراد  ال�رضط اجلزائي كثرًيا عرًفا, بحيث 
القواعد ال�رضعية, فيجب الرجوع يف ذلك اإلى العدل والإن�ضاف, على ح�ضب ما فاته 

من منفعة اأو حلقه من م�رصة. 
انعقد �ضبب وجوده,  اإذا  الفائت  الك�ضب  بالتعوي�س عن  القول  الراجح هو  ولعلَّ 

وهو الك�ضب املتحقق. 
•التعوي�س عن ال�ضجني بغري حق, �ضواء لالأ�رضار املعنوية اأو املالية.  	

ال�ضجن خطاأ, هل يلزم له تعوي�س عنه؟: 
عند  وجــه  وهــو  مطلًقا,  املادية  احلب�س  ــرضار  اأ� عن  التعوي�س  يجب  ــه  اإننّ 1 .
بالتعوي�س  الأخذ  لقواعد  املوافق  لأنَّه  الراجح؛  ولعله  ال�ضافعية واحلنابلة, 

عن الأ�رضار. 
اإنَّه ل يجب التعوي�س مطلًقا, وهو قول احلنفية.  2 .

اإذا  ا  اأمَّ بال�ضتعمال,  ال�ضخ�س  منافع  ا�ضتوفيت  اإذا  التعوي�س  يجب  اإنَّه  3 .
ا�ضتعمل  اإذا  »اأينّ  التعوي�س؛  يجب  فال  بال�ضتعمال  منافعه  ت�ضتوَف  مل 
ال�ضافعية  عند  روجه  املالكية  قول  وهو  فال«,  ل  ا  اأمَّ فيعو�س,  ال�ضجن  يف 

واحلنابلة. 
لو حكم على امرئ بال�ضجن وحب�س, ثم ظهرت براءته فكيف يعو�س؟ 

اأو  التمييز  حمكمة  اإلى  الق�ضية  رفعت  ثم  و�ضجن,  بال�ضجن  امرئ  على  لوحكم 
املجل�س, ونق�س احلكم, فكيف يعو�س؟ 

الدعاء  فيها �ضالحية  بدون حكم حمددة,  ال�ضجني  لبقاء  النظام  قررها  التي  املدة 
العام, وبعدها يبقى باأمر املحكمة لو بقي مدة طويلة, ثم �ضدر حكم عليه باأقل مما اأم�ضاه 

كيف يعو�س؟ 
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كتب مت�شلة باملو�شوع:

التعوي�س عن اأ�رضار التقا�ضي يف الفقه والنظام, اأ.د.عبدالكرمي حممد الالحم.  1 .
2.  التعوي�س عن اأ�رضار ال�ضجن اخلطاأ, ال�ضيخ/ اإبراهيم حممد احليدر. 

ال�ضمان يف الفقه الإ�ضالمي د.عمار بن �ضعد احلقباين, »ر�ضالة دكتوراه«.  3 .
نظرية ال�ضمان, د.وهبة الزحيلي.  4 .

ال�رضر يف الفقه الإ�ضالمي, د.اأحمد موايف.  5 .
التعوي�س عن ال�رضر يف الفقه الإ�ضالمي, د.حممد املدين بو �ضاق.  6 .

التعوي�س عن ال�رضر الأدبي يف الفقه والنظام, نايف بن دخيل الغزي, »بحث  7 .
تكميلي ماج�شتري«. 

�ضمان الأ�رضار املتعلقة بالتقا�ضي وتطبيقاته الق�ضائية, م�ضعب اخلنني, »بحث تكميلي«.  8 .
ال�رضر املعنوي و�ضمانه باملال يف الفقه والنظام, عبدالعزيز بن حممد القا�ضم,  ( .

»بحث تكميلي ماج�ضتري«. 
ال�ضمان يف الفقه الإ�ضالمي, ال�ضيخ/ علي اخلفيف.  10 .

ويف اخلتام:

اأ�ضاأل اهلل اأْن يجعل هذا اجلهد من العلم النافع, واأْن يجعله خال�ضاً لوجهه الكرمي, 
اإنه ويل ذلك والقادر عليه, و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم)23(.

اأ�سل هذا البحث حما�سرة األقيت يف املعهد العايل للق�ساء.  )23(




