
  

  احملارضة السادسة 

  نظرية الضامن الفقهية:النظرت 
  ومرشوعيتهحق�قة الضامن 

  ماهيته: الضامن ٔ'وتعريف 

ٔ'لزم8ه  الزتامه،ومضهناملال:: ٔ'ي ومضنيضامن  واملالضام1، ف1ٔ2مضنت املال يقال:الزتامه ضامن املال لغة ٔ'ي 
  .ٕاه

هو واجب رد اليشء ٔ'و  الضامن:ايل ٔ'ن ز ذEر الفقهاء تعريفات Cلضامن، مهنا ما يفهم من @م الغ وقد
  Oلقمية.بدO Pملثل ٔ'و 

عبارة رد م`ل ُعرف:الضامن كام  قال:نقال عن ]ريه فٕانه والنظاYر Eره امحلوي شارح اVٔشTباه ذومهنا تعريف 
  التالف.عبارة عن غرامة  الضامن:تعريف Cلشواكين ح�ث قال:  قميته.ومهناالهاa ٔ'و 

م`ل اليشء ٕان اكن من  غطاء: هو (الضامن) ونصها: 416جمj اVٔحاكم العدلية يف املادة ( وعرف8ه
  ٕان اكن من القمييات). املثليات،وقميته

  الغري.الزتام بتعويض مايل عن رضر  بقوP:الضامن:اVٔسTتاذ الزرقاء  وعرفه

  املذEور.تعريف يف اxقة ٕاىل هذا املعىن تعريف الغزايل  ة،ؤ'قرباملذEورالتعاريف  ؤ'وحضوهو ٔ'وجز 

الضامن مبا يتالءم مع معوم نظريته الشامC jلمسؤوليتني املدنية و اجلنائية مبا اVٔسTتاذ وهبة الزح�يل  وعّرف
اللكي و 'ٔ و عن الرضر اجلزيئ 'ٔ ي2ٔيت: وهو �لزتام بتعويض الغري عام حلقه من تلف املال ٔ'و ضياع املنافع 

  ��سانية.احلادث Oلنفس 

�سTتعملون يف كتهبم الفقهية لكمة "الضامن" مبعىن  والشافعيةواحلنابjالك�ة ويالحظ ٔ'ن فقهاء امل هذا،
الضامن:شغل  املالك�ة:يقول  فالزتمه، و�ليهفهو مشTتق مكن مضن اليشء تضمينا ٔ'ي غرامه ٕاه  الكفا�،



 الغري ٔ'ويقال اللزتام حق �بت يف ذمة  �لزتام،ورش�االضامن لغة  Oحلق.ويقواللشافعية:ذمة ٔ'خرى 
الضامن: مض ذمة الضامن ٕاىل ذمة املضمون عنه يف  مضمونة.ويقوالحلنبلية:�ني  �ليه، ٔ'وٕاحضار من هو 

ام الزت  وهوحبثنا يف الضامن Oملعىن اVٔول  املعىن،وٕامنامنا من الضامن هذا الواحض ٔ'نه ال هي  احلق،ومنالزتام 
  التعويض.

  و م ش2ٔ املسؤولية:'ٔ مرشوعية التضمني 

رباCلرضر،قررت الرشيعة م¦دٔ' التضمني Cلحفاظ �ىل حرمة ٔ'موال اVٓخر¡ن  ومقعا  ؤ'نفسهم،̈و
  النبوية. والسTنةوذa يف م¬اسTبات كثرية يف القر'ٓن الكرمي  Cلعدوان،وزجراCلمعتد¡ن،

  Pت القر'ٓنية قوٓVب®انه:مفن اTالبقرة "�َلَْيُمكْ  ا�َلَْيُمكْ فَاْعَتُدوْا �َلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتَدى اِاْعَتَدىفََمِن "س)

`ْلُهَا") 2/194: ·ٌَة ّمِ ِّ ·ٍَة َس¸ ِّ ْن �َاقَْ¦ُمتْ فََعاِقُ¦وا ِبِمثِْل َما ُعوِقْ¦ُمت ") 42/40(الشورى :"َوَجَز'ُٓء َس¸
¼
َوا

  )16/126(ا���ل:"ِبهِ 

ما رواه ا�س قال ٔ'هدت بعض ٔ'زواج النيب صىل هللا �ليه السالم  املتلفات:السTنة النبوية يف ضامن  ومن
فقال النيب صىل هللا �ليه  فهيا،ف2ٔلقت ما  بيدها،فرضبت �اÂشة القصعة  قصعة،ٕاليه طعاما يف 
  1Oٕء)) وٕا1ءبطعام،  وسمل:((طعام

ئطا (ËسTتا1) ف2ٔفسدت Éن حميصة ٔ'ن 1قة الرباء Éن �ازب دÈلت Çا حراموروى  اÆهبامئ،ج¬ات  ويف
ما ٔ'فسدت COليل  ÆOهنار، ؤ'نن �ىل ٔ'هل احلوائط حفزها 'ٔ فقىض نيب هللا صىل هللا �ليه السالم ( ف�ه،

(من وقف دابة يف  وسمل:قال رسول هللا صىل هللا �ليه  قال:، وروى النعامن Éن Ëشري ٔ'هلها)ضامن �ىل 
ل،ت بيد ٔ'و 2ٔ وط2ٔ ف اسواقهم،ٔ'و يف سوق من  املسلمني،س�Îل هللا من سTبل    ضامن)فهو  ̈ر

(�ىل اليد  وسمل:روى مسرة Éن ج¬دب قاa قال رسول هللا صىل هللا �ليه  وإاليداعوإال�ارة:الغصب  ويف
ال حيل مال امرئ مسمل (: قال  وسملٔ'�س Éن ماa ٔ'ن النيب صىل هللا �ليه  ٔ'Èذت ح8ىتؤديه)، وعنما 

قال يف خطبته يوم النحر  وسملايب Éكرة ريض هللا عنه ان النيب صىل هللا �ليه  وعنٕاال بطيب نفسه)
  �ليمك حرام Ùحرمة يوممك هذا يف شهرمك هذا يف بØمك هذا) واموالمكدماءمك  ٕان(مبين: 

  او اجامع)) يوجهبا نصغرامة مل  Çٔ2دمفال حيل الزا حمرمة،حص ان �موال  قد(:( قال اÉن حزم 



، وهو قوP  الش2ٔنجوب الضامن معوما Çديث نبوي 'ٓخر يعترب قا�دة اساسTية يف هذا و مما يدل �ىل و 
جيب الضامن يف الغصب و إالتالف ، صىل هللا �ليه و سمل :( ال رضر وال رضار ). قال الاكساين : (

ر الن لك ذa اعتداء و ارضار)، و بناء �ىل هذا احلديث وضع الفقهاء �دة قوا�د يف معناه ، مهنا (الرض 
جمj "فالقا�دة �وىل تعين وجوب دفع الرضر ق¦ل 20جمj" (الرضر ¡زال )"م31يدفع بقدر �ماكن ) "م

و قو�ه ، و الثانية تعين وجوب رفع الرضر الفاحش و âرممي ا�ره بعد الوقوع ، ولك ما ذEر يدل �ىل ان 
  م¦دا املسؤولية عن الرضر امر مقرر اسايس يف �سالم.

  ٔ'راكن الضامن 

�عتداء يتحقق ٕاال بوجود ركنني: هام  الالتضمني،والتضمينتوافر معىن  ٕاذاال إ ال جيب ضامن اليشء 
الرابطة بني �عتداء  واالتالفواجلنات.واماميكن ان يفهم من @م الفقهاء عن الغصب ما وذa  ،الرضرو

CلسÎب هو �مر اçي يلزم  انعCلسÎب،واملفهو من ق¦يل �دم وجود املانع  وٕامام¦ارشة،ما æسÎ¦ا إ والرضر
فال  اليشء،هنا: وهو ما يتوقف �ليه وجود معىن الرEن املقصود  ما'ٔ السÎب.و من وجوده �دم حتقق 

  .ينطبق �ىل هذه الرابطة

به عند الفقهاء: معىن الظمل  احلد،و¡رادجتاوز لغة:  وهو و التعدي،'ٔ وهو �عتداء  �ول،فالرEن 
ل املعتاد ٔ'و انه العمل الضار من وضابطهاحلق،  والعدوانوجماوزة : هو احنراف عن السلوك امل2ٔلوف Cل̈ر

مفعيار التعدي عند الرشعيني هو يف الغالب مادي موضوعي ال ذايت، ف�نظر  رشعي.زدون حق او جوا
لكام Çدثت،  املترضر)رضورة تعويض  (ٔ'ييرتتب �لهيا املسؤولية واقعة مادية حمضة�ىل ٔ'نه  �عتداءٕاىل 

، واخلط2ٔ ففي ضامن �موال ر فرق بني العمد  وقصده،يف خشص املعتدي  نوع �هليةبقطع النظر عن 
ال يشء �ىل الصيب ]ري املمزي فð ٔ'تلفه من نفس ٔ'و  قالوا:ٕاال ٔ'ن بعض املالك�ة  والصغري،وال بني الك¦ري 
  مال اكلعجامء.

قال  الصغري،من الك¦ري دون  والق8الخلط2ٔ،ويق8صاما يف ضامن �نفس فميزي بني الق8ل العمد 
شTيخ �سالم  اتالفها.وقالموال مساو Cلعمد يف âرتب الغرم يف يف احلمك Oلتضمني VOٔ اخلط2ٔ ن إ "الشاطيب:

 و�يديو�قوالو�فعال،وجيرلضامن ف�عمدها الهنامان االتالف يقع Oلظنون  "السالم:عز اx¡ن Éن عبد 
  "من الزواجر



aلتعدي، ر خيتلف حمك الضامن وكذO  مرا ن ٔ'م  وإالغراقوإالتالفاكٕالحراق  مرا ٕاجيابيا'ٔ سواء ٔ'اكن'ٔ
مضن  م¬عه،قادر �ىل  وهومفن رٔ'ى ٕا�سا1 �رسق الوديعة  Cلضامن،كرتك حفظ الوديعة فٕانه موجب سلبيا
او عن تقدميه لسùني حىت  اليه،لرتك احلفظ امللزتم Oلعقد. ومن ام8نع عن بذل الطعام Cلمضطر  املال،

  Cلضامن.Cلهالك املسTتوجب  ومسÎ¦امات، اكن ذa ا�انة �ىل الق8ل 

وحفر  حق،م`ل قطع اجشار الغري من دون  ،æسÎ¦او 'ٔ م¦ارشة فرق ٔ'يضا بني ان ¡كون التعدي Çاصال  وال
  برئ يف الطريق العام من دون âرخ�ص من السلطة �دارية اûتصة.

Èذ طعام ]ريه xفع 'ٔ مفن اضطر اىل  الضامن،من لٕالعفاءعند مجهور الفقهاء سÎ¦ا ة وال âكون Çا� الرضور 
يف املثلني  القميي،واملثلالقمية يف  البدل:فانه جيب �ليه عند مجهور الفقهاء ضامن  نفسه،اذى اجلوع عن 

يضمن  املالك�ة:وقال  اVٔعيان.الن اçمم تقوم مقام  عنه،م اكن �اجزا 'ٔ احلال،يف  �ىل البدلسواءٔ'قدر 
ح�اء إ ال يضمن لوجوب  الهالك، وق�ل:املضطر قمية اليشء اململوك Cلغري اçي Çافظ به �ىل نفسه من 

  الغري)ال يبطل حق  (�رضارن 2ٔ وهيووجوب الضامن عند العلامء معل Oلقا�دة الرشعية املقررة  النفس،

الفعل اذا اكن  ٔ'ما  احلق، و من صاحب'ٔ ذون به رش�ا2ٔ معل ]ري م¦اح وال مه ن2ٔ و يفهم من لكمة التعدي
رش�ا كام يف Çا� اxفاع عن النفس ٔ'و املال ٔ'و العرض ، ٔ'و عند �طالع �ىل ب¸ت اVٓخر¡ن  ذو1 به2ٔ م

من السطح ٔ'و من ثقوب الباب و حنو ذa ، ٔ'و اكن إالذن حبق صادرا من ويل �مر احلامك ، كام يف 
لعقوOت الرشعية ، ٔ'و وقوع ٕا�سان يف برئ حفره يف السوق Oٕذن Çال هالك احملدود ٔ'و املعر Çني ٕاقامة ا

و اكن الفعل 1جتا عن اسTتعامل و ممارسة 'ٔ تالف من صاحب املال نفسه ، و اكن امرا Oالٕ 'ٔ ويل اVٔمر ، 
احلق من دون تعسف ، ففي هذه احلاالت �ربع : ال ¡كون الفعل مسTتوج¦ا لضامن املال او النفس ، 

فقهية القائj :(اجلواز الرشعي ينايف الضامن )و سTيايت تفصيل @م العلامء يف لك ذa عند معال Oلقا�دة ال 
حبث عوارض املسؤولية التقصريية ، و ضامن �نفس ËسÎب تطبيق العقوOت ، و اثناء رشح هذه 

.PتعامTالقا�دة ملعرفة ضامن احلق و �دمه عند التعسف يف اس 

  الضامن:امل احلقمذاهب الفقهاء يف التعسف يف اسTتع

 وم`�بل ٕان القانون املدين املرصي اجلديد  احلق،عرف الفقه إالساليم نظرية التعسف يف اسTتعامل 
�ىل �سTتفادة من القوا�د اليت  -xى صيا]ة النص اçي ٔ'ورده يف هذه النظرية –السوري قد حرص 

  إالساليم.اسTتقرت يف الفقه 



  النظرية:جيدر بنا إالشارة مجمال ٕاىل 'ٓراء الفقهاء حول هذه  وهنا

رٔ'ي ٔ'يب ح¬يفة و الشافعي و داوود الظاهري : ¡رى هؤالء ان إال�سان حر الترصف يف ملكه ، وال  ٔ'وال:
يق�د حقه يف ذa حىت و لو ترضر اVٓخرون ، Vٔنه يترصف يف Èالص ملكه ، وٕان اكن يلحق الرضر 

يصح دنة عند ٔ'يب  اللكن " الرشعي ينايف الضامن زاجلوا"الرضر معال بقا�دة بغريه ،فال �س2ٔل  عن 
ف�ه دليل �ىل  "ال رضر وال رضار "ح¬يفة اختاذ حق امللك�ة س�Îال ٕاىل إالرضار Oلناس ، Vٔن Çديث 

حترمي الرضر �ىل ٔ'ي صفة اكن ، من ]ري فرق بني اجلار و ]ريه ، كام ٔ'نه قال يف Çا� اجلوار العلوي 
(الطوابق): ال جيوز ترصف إال�سان يف ملكه ٕاال Oٕذن اجلار ، الن �صل يف ترصفات املاa يف ملكه 
اليت يتعلق هبا حق الغري : هو املنع و احلظر ، فال يباح P ٕاال ما ي�قن ف�ه �دم الرضر ، و يتوقف ما 

ه مبا اكن سائدا xى الرٔ'ي اçي هو مق8ىض الق�اس ش�Î وهذا�داه �ىل ٕاذن صاحب احلق و رضاه . 
  املطلق.القانونيني من نظرية احلق 

  اVٔحاكم العدلية: م28ٔخري احلنف�ةوجمjمن  وجام�ة(ٔ'بو يوسف و محمد) ي الصاح¦ني'ٔ ر  �نيا:

Ëرشط ٔ'ن ¡كون  VOٓخر¡ن،¡رون ٔ'ن حريةاملاa يف ملكه مطلقة ما مل يرتتب �ىل ذa ٕارضار  وهؤالء
وترصف  املصاحل،والرضر ¡زال، ودرء املفاسد مقدم �ىل ¨لب  والرضار،ٕاذ ال رضر  فاحشا،الرضر 

من ا�j الرضر الفاحش  1199عرفت املادة  وقدذا مليترضر به ]ريه. إ إال�سان يف Èالص ملكه ٕامنا يصح 
لك مامينع احلواجئ اVٔصلية يعين املنفعة اVٔصلية املقصودة من البناء اكلسكىن ٔ'و  فقالت:(الرضرالفاحش:

الرضر ممنوع بقطع النظر عن نية صاحب  وهذاو¡كون سÎب اهندامه) وهنا،رض البناء ٔ'ي جيلب �ليه ي
  احلق.

مىش ٔ'بو  القانونيني،وقدوهذا الرٔ'ي اçي هو مق8ىض �سTتحسان عند احلنف�ة ش�Îه Oلنظرية املادية عند 
فقرر ٔ'نه ال جيوز  ب¸ّ¬ا،ذa كام  نه زاد �ىلإ حىت  والسفل،ح¬يفة �ىل هذا الرٔ'ي يف �القات اجلوار Oلعلو 

Vٔن حرمة الترصف  به،لصاحب السفل ٔ'ن يترصف يف ملكه من ]ري رضا صاحب العلو حىت ولو مل يرض 
  سواء ترضر به ٔ'م ال. حرام،بل هو  الرضر،ال تتوقف �ىل وقوع  وحقوقهيف م� الغري 

رٔ'ي إالمامني ماa و ٔ'محد : Cلامa اسTتعامل حقه يف ملك�ته �ىل ٔ'ال ¡كون قصده إالرضار ، ٔ'و لزم �لثا:
من اسTتعامل احلق ٕا رضار اVٓخر¡ن ، وجب م¬عه ،و غزا� الرضر عينا ٔ'و بدال عنه، معال حبديث ( 

نو1 ، ومبق8ضاه الرضر وال رضار) وهذا الرٔ'ي اçي ينظر ٕاىل قصد ذايت و معيار نفساين هو السائد قا



هؤالء :  فقها1جيب ضامن اVٔرضار النامجة من سوء اسTتعامل احلقوق  ومن ٔ'م`j م¬ع التعسف عند 
وجوب سد النافذة اليت تطل �ىل �ساء اجلار، وردم البرئ اليت اكنت سÎ¦ا يف ذهاب ماء برئ اجلار ، و 

بذa ، وم¬ع بناء فرن ٔ'و حامم ٔ'و  م¬ع دخول اجلار ، وم¬ع دخول اجلار من ارض ¨اره ٕاذا اكن  يترضر
Oجلريان، و م¬ع بناء ر� (طاحونة ) يف داره يرض دوهيا  كري Çداد ٔ'و صائغ يف دار مما يرض دÈانه

 Oجلار، و هدم الب �ان اçي بين بقصد م¬ع الضوء و الشمس و الهواء عن اجلار.

لك ٕايذاء يلحق الشخص, سواء ٔ'اكن ماP  مفسدة VٔOخر¡ن ,ٔ'و هو اقحلإ :فهو ؤ'ما الرEن الثاين وهو الرضر

اكٕالهانة اليت متس Eرامة  اVٔديبٔ'م جسمه ام عرضه ٔ'م �اطف8ه.فهو �شمل الرضر املادي كتلف املال والرضر 

إال�سان ٔ'و تلحق به مسعة س¸·ة,سواء ٔ'اكن ذO aلقول اكلقذف والشTمت ٔ'م Oلسعاية من دون حق ٕاىل 

لرضب وإالحراق وإالغراق اكإالجيابياحلامك,والرجوع عن الشهادة بعد صدور احلمك �ىل املهتم ,ام Oلفعل 

عن âرممي احلائط ٔ'و  اكالم8ناعاملباين ,ٔ'م Oلفعل السليب والرتويع واÆهتديد وٕاتالف الزرع واVٔجشار وهدم 

و Ùضياع مصل®ة حمققة 'ٔ  ٕا]اثة امللهوف ٔ'و عن ٕاطعام املضطر ٔ'و عن æسلمي Cلوديعة بعد طلب صاحهبا لها,

  لعدم ق�ام املتعهد بتوريد السلعة يف الوقت احملدد,ٔ'والوفاء Oاللزتام Ëشحن وتصد¡ر البضا�ة يف زمن معني .

اVٔرضار املادية و�دبية ٔ'و املعنوية ٕاذا اكنت حمققة الوقوع æسTتوجب الضامن يف العرف  لك هذه

دون املعنوية فٕاهنم اكتفوا فهيا املادية،فقهائنا اق8رصوا يف تعويض اVٔرضار �ىل النوا� 'ٔن مجهورٕاال،احلارض

ٔ'و التعز¡ر اي العقوبة ]ري الكرمي،Ù®د القذف مثانني ¨Øة الثابت Oلقر'ٓن  �لهيا،Oٕجياب عقوبة ج¬ائية 

  املقدرة املفوضة ٕاىل راي القايض وذa يف لك معصية ٔ'و ج¬اية ال Çد فهيا.

ËسÎب الرضر اVٔديب يف Çا� اVٔمل  التعويضومع هذا فقد ٔ'بو يوسف ومحمد صاح¦ا ٔ'يب ح¬يفة انه جيب 

در ما حلق املرضوب ٔ'و فقال محمد: جتب حكومة �دل ٔ'ي تعويض يقدره القايض �ىل اجلاين بق اجلسامين،

  من مثن اxواء ؤ'جرة اVٔطباء. ٔ'نفقهCلمجين �ليه ان ¡رجع �ىل اجلاين مبا  يوسف:ا�روح من اVٔمل. وقال ٔ'بو 

ن مل ينص فقهاؤ1 �ليه ٕاال ٔ'نه ميكن Cل®امك احلمك به بناء �ىل إ ؤ'ما تعويض الرضر لضياع املصل®ة فهو و 

وتطالب بضامن �رضار املرتتبة �ىل الفعل ËسÎب تقصري ٔ'وٕاهامل ،الرضرالقوا�د العامة اليت تنفي وقوع 

املعروف عرفا  )و(إالسالمرضر يف  ال(و )¡زاللرضر ا(م`ل قا�دة  ذa،ٔ'و�دم اÇرتاز ٔ'و لتعارف الناس 



  اكملرشوط رشطا).

به عند �لامء املالك�ة, وبعض  واملفيتومما يؤيد وجوب تعويض اVٔرضار معوما ٔ'ن اO يوسف  من احلنف�ة, 

ات ز الشافعية, واÉن âميية وتلميذه اÉن القمي من احلنابj, لك هؤالء جيزيون Cلقايض ان حيمك يف نطاق التعز¡

ي Oجلزاء النقدي بدال من احلÎس و]ريه �ىل اVٔرضار اليت ال عقوبة مقدرة فهيا 'ٔ  OلعقوOت املالية,

 صىل اCلهعليه وسمل من ٔ'مره Éكرس د1ن امخلر وشق رش�ا,بدليل ما ثÎت يف سTنة رسول هللا

ظروفها,وهدمه مسùد الرضار Cلمنافقني, ومضاعف8ه الغرم �ىل سارق ما ال Çد ف�ه Oلقطع من اÆمثر ٔ'و من 

]ري حرز ٔ'و�ام  ا�ا�ة , ؤ'Èذه شطر مال مانع الزاكة عزمة من عزمات الرب تبارك هللا تعاىل,وم`ل حتريق 

ده من طعام مع سائل فوق معر و�يل ريض هللا  عهنام املاكن اçي يباع ف�ه امخلر, ومصادرة معر ما ̈و

ن العقوOت املالية م سوÈة" ؤ'طلق ذa, فقط يف نقل إ كفايته, وحنو ذa كثري,حىت ٕان من قال :" 

  مذاهب اVٔمئة و�سTتدالل �لهيا.

اعتبارات   ال يف الراحج عندمه ,نظروا ٕاىلن ٔ'مئة املذاهب اVٔربعة اç¡ن الجيزيون التعز¡ر بÈٔ2ذ املإ بل 

ها بغري حق Oمس و Èذ2ٔ سTياسTية حمضة ويه خشTية ٔ'ن يسلط الظلمة من احلاكم �ىل ٔ'موال الناس,ف�

العقوبة,مث ي2ٔلكوهنا.وهذا احملذور ]ري قامئ اVٓن بعد تنظمي القانون الوضعي Eيف�ة دفع الغرامات ٕاىل اخلزينة 

 ٕاماCلضامن و ام æسÎ¦ا فهو اVٔساس الثالث عما م¦ارشة إ والرضر  اخلط2ٔ  التعدي العمة م¦ارشة.ؤ'ما الرابطة بني

ٔ'نه ال ينطبق �ليه معىن الرEن املقصود هنا:وهو مايتوقف �ىل س�Îل املبارشة ٔ'و السTب�Îة, فال ضامن يف ]ري 

اكلق8ل واVٔلك املبارشة والسÎب.واملبارشة اجياد �j التلف, ٔ'ي ٔ'نه ي سب ٕاليه التلف يف العرف والعادة 

¡كون ش¸·ا  وٕامنا ،�ادةماحيصل الهالك عنده ٔ'ي ٕانه الي سب ٕاليه الهالك  والسÎب: ٕاجيادوإالحراق. 

  مقصودا لتحصيل وâرت¸ب ما ي سب ٕاليه الهالك.

كام لو جرح ٕا�سان ]ريه ٔ'و رضبة ، التلف�سان بغريه وحيدث م¬ه ٔ'ن يتصل فعل االٕ  :ٔ'خرى: املبارشةوبعبارة 

  مفات.

 البرئ، فٕا1ٕ(ر احلفركام معلية حفر  فع�، ف�تلف¦ه،ال حق�قة  بغريه،والسÎب: ان يتصل ٔ'(ر فعل ��سان 

Vٔن احلفر م8صل Oملاكن ال ، احلفرفالتلف مل حيدث حبق�قة الفعل وهو ، وهو اçي اتصل مبن وقع ف�ه مفات



اتالف اليشء  م¦ارشة: هوالت" إالتالف Oلواقع يف البرئ.وعرفت ا�j @ من االتالف م¦ارشة وæسÎ¦ا فق

"إالتالف æسÎ¦ا: هو السÎب لتلف يشء يعين ٕاÇداث ٔ'مر  887ويقال ملن فع�: فا�ل م¦ارش''م çOات،

كام ٔ'ن  مسÎب،ويقال لفا��:  العادة،يف يشء يفيض اىل تلف يشء يفيض ٕاىل تلف يشء 'ٓخر �ىل جري 

و¡كون ح�نئذ قد تلف  وا.كساره،قوطه �ىل اVٔرض من قطع ح¦ل ق¬ديل معلق ¡كون سÎ¦ا مفضيا لس

وتلف ذa السمن: ¡كون قد  مسن،ٕاذا شق ٔ'Çد ظرفا ف�ه  æسÎ¦ا وكذaالق¬ديل  م¦ارشة، وEرساحلبل 

  م888ٔ'تلف الظرف م¦ارشة والسمن æسÎ¦ا. "

هو اçي  واملبارش: هو ٔ'ن حيصل التلف بفع� من ]ريه ٔ'ن يت1لل بني فع� والتلف فعل خمتار. واملسÎب:

  حصل التلف بفع� وختلل بني فع� والتلف فعل خمتار.

دت املبارش وÇدها لزم الضامن م`ل  ، والهدم،والكرس،واçحب،وتقاطع، الرسقة،و�حراق،و�غراقفٕاذا ̈و

.aوحنو ذ  

د السÎب    الضامن Oلرشوط اVٓتية: وÇده، وجبوٕاذا ̈و

  ٔ'ن حيدث تعد من فا�ل السÎب.- 1.1

  بتعمد املسÎب.ٔ'ن يقع الرضر - 2.2

  ٔ'ن يؤدي السÎب ٕاىل الن�ùة قطعا دون تدÈل سÎب 'ٓخر حسب العادة.- 3

  �سب الفعل ٕاليه م¦ارشة. 'ٓخر، وٕاالٔ'و ٔ'ال يت1لل بني السÎب واملسÎب فعل خشص 

و ٕاذا اكن العلامء م8فقني يف امجلj �ىل هذا فٕاهنم اخ8لفوا يف تقد¡ر وجود السÎب يف بعض احلاالت ، مهنا 
  :ما ي2ٔيت 

  ف8ح القفص وحنوه:

ل فرتكه مف8وÇا ٔ'وال: Çل رOط دابة فهربت ٔ'و  فطار، اؤ'و ف8ح قفص طاYر  فرسق،من ف8ح Çانو4 ل̈ر
ف8ح Oب إالصطبل ٔ'و Çل رOط سف�نة فغرقت ٔ'و ذهبت هبا الرح ن ففي لك هذه احلاالت يضمن 



املالك�ة  إالتالف، ؤ'ضافVٔنه æسÎب يف  احلنف�ة،Éن احلسن من  واحلنابjومحمداملسÎب عند املالك�ة 
  سواء فعل ذa لكه معدا ام خط2ٔ).(قوهلم. 

  æسÎ¦ا.والل¸س Oٕتالف م¦ارشة  وحنوهVٔن جمرد الف8ح  ؤ'بويوسف:ال يضمنٔ'بو ح¬يفة  وقال

اق8رص  الفرار،وٕانVٔنه ٔ'جل2ٔه ٕاىل  احلال:مضنه،فطار يف  وهيùه،من ف8ح قفصا �ىل طاYر  الشافعية:وقال 
فال  طار،وقف مث  ب¬فريه،وٕانمضن Vٔن طريانه يف احلال �شعر  احلال:�ىل الف8ح فاVٔظهر ٔ'نه ٕان طار يف 

ٔ'و ف8ح Oب  هبمية،التفصيل ينطبق �ىل Çل رOط  Oخ8ياره. وهذالب2ٔن طريانه بعد الوقوف �شعر  يضمنه،
  ذa. وحنو

و دل 'ٔ ومن ف8ح Oب احلرز فرسق ]ريه  ال،مضن.احلف2ٔلكته هبمية يف  و�اءاما لو Çل رOطا عن �لف يف 
د م¬ه سÎب ميكن تعليق الضامن  �ليه،سارقا فرسق ال ضامن   فغرقت،Çل رOط سف�نة  به.وٕانVٔنه مل ي̈و

مل  هبت،وقفت مث غرقت: فٕان اكن ËسÎب Çادث Eرحي  وٕانفٕان غرقت يف احلال مضن Vٔهنا تلفت بفع�، 
  قت من ]ري سÎب Çادث فف�ه ر'ٔن:غر  فع�،وٕانغرقت بغري  يضمن، Vٔهنا

  ال يضمن اكلزق ٕاذا ثÎت بعد ف8®ه مث سقط. ٔ'Çدهام:

  ن املاء ٔ'Çد املتلفات .Vٔ  يضمن،ه ال ٔ'نو الرٔ'ي الثاين: 

  )922و يف رٔ'ينا املذهب اVٔول احص و ٔ'رحج، çا اÈذت به ا�j (م 

  نرضية الضامن VٔسTتاذ1 د وهبة الزح�يليه نقل حريف من كتاب  سادسةل6ٔمانة العلمية فٕان احملارضة ال 

واحملارضة السابعة و الثام¬ة و التاسعة و العارشة يه من نفس الك8اب وت هت7ي احملارضات عند هناية 
 املبحث الرابع :ٔ'سTباب التضمني الرشعية ٔ'و مصادر الضامن صف®ة 81  والك8اب هبذا الرابط   
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