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 االىداء
 

 بدكف انتظار العطاء علمٍت من إىل                 كالوقار باذليبة ا كللو من إىل

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم حفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال                 افتخار بكل أمسو أضبل من إىل

           صلاحي  رػػػػػػػس دعائها كاف نػػػػػم ىػػػػإل                ي ػػػػػػػالتفانك  احلب ىػػػػػمعن ىػػػػػػػػػػػػػػػإل
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حفظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالدت                 يػػػػػػػػػػػػػػػرا حػػػػػػػػػج مػػػػػػبلس اهناػػػػػكحن

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصي                  رةػػػػػػػركح اخي العزيز الطاى ىلإ

  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالنف                ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقيق الطاىرة القلوب إىل

 يػػػػػػػػػػواتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخا               يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػحي ُتػػػػػػػػرياح ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل 

 اةػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلي مػػػػػػػػعل يػػػػػػػػػػػػعلمون نػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػإل               نفسهم  على آثركٍل من ىػػػػػػػػػػػػإل

 يػػػػػػػػػػي كأصدقائػػػػػػػػػىلأ اةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلي نػػػػػػػػػػػػػم                أصبل ىو ما يل أظهركا من إىل
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 شكر وتقدير
األنبياء  أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة لعادلُتا رب  احلمد الرحيم / الرضبن ا بسم

 :كبعد ، أصبعُت كأصحابو آلو كعلى كادلرسلُت
 إال العمل يطيب كال ، بذكرؾ إال النهار يطيب كال ، بشكرؾ إال الليل يطيب ال إالىي

 ساعدٍل من لكل الشكر أقدـ أف أنسي ال فإنٍت تعايل ا من أف بعد...  لك باإلخبلص
 .احلايل قالبها ُب خرجت حىت لرسالةا ىذه إسباـ ُب
 ا صلى لرسوؿ قوؿ كمن ، 1" لًنػىٍفسوي  يىٍشكىري  فىًإظلمىا يىٍشكىري  كىمنٍ : " تعايل قولو من انطبلقا 

 باجلميل االعًتاؼ بفضل كاؽلانان  ،2 " النماسي  يىٍشكىرى  الى  مىنٍ  اللموي  يىٍشكىرى  الى "  كسلم عليو
 لكل العظيم كالثناء اجلزيل بالشكر أتقدـ فاٍل ادلعركؼ ابألصح كاالمتناف الشكر كتقدَل

 : بالذكر كأخص الرسالة ىذه إصلاح ُب ساعد من
 اإلسبلمية إبراىيم ادللك موالنا جامعة مدير ، راىرجو موجبا احلاج الدكتور الربفسور .1

 .دباالنج احلكومية
 رئيس ضبيدة توتك كالدكتور ، الدين حبر الدكتور األستاذ العليا الدراسات كلية عميد .2

 .احلكومية اإلسبلمية إبراىيم ادللك موالنا جامعة كالقانوف، الشريعة قسم
 عوف الرفيق بصفتو كالدكتور ، األكؿ ادلشرؼ بصفتو الدكتور، أضبد جبلؿ الدين ، .3

 .األف عليو البحث إىل ما ىو   كصل حىت – كأرشداه الباحث كجها اللذاف الثاٍل ادلشرؼ
ا أشكر صبيع األساتذة ُب الدراسات العليا اًتمُت ، كاألصدقاء اللذين اليسع كم  .4

ادلقاـ لذكرىم صبعيان ،  ىذا كأعود إىل حيث بدأت أشكر ا أكالن كأخَتان على منو كفضلو 
، كأسأؿ ا القبوؿ ، كأف يكوف ىذا العمل ادلتواضع نافعان كمفيد للعباد كالببلد ، اللهم 

 آمُت .
 

                                                           
 . 12. سورة لقماف ، اآلية  1
اب ، ربقيق زلمد . زلمد بن إمساعيل البخارم ، األدب ادلفرد ، باب من ال يشكر الناس ، مذيل بأحكاـ األلباٍل ، كقاؿ عنو األلباٍل : صحيح ُب ذيل الكت 2

 ىػ 1409بَتكت ، الطبعة الثالثة ،  –فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر اإلسادلية 
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 افقة المشرفينمو 
 اليت اعدىا الطالب :على رسالة ادلاجستَت  االطبلعبعد       
 . أرلد إرحومة زلمد خلويلدم:  االسم

 14751023رقم التسجيل : 

الشرط الجزائي وأثره على المتعاقدين  "دراسة مقارنة بين القانون المدني :  العنواف
 .الليبي والشريعة االسالمية "

 رفاف على تقدؽلو رللس ادلناقشة .كافق ادلش         

                المشرف األول ،الدكتور أحمد جالل الدين    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

                            197307192005011003رقم التوظيف :  

                         عون الرفيق المشرف الثاني، الدكتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

            196709282000031001 : رقم التوظيف 

 سم الشريعة كالقانوفق عتماد رئيسا

 ة توتك حميدةالدكتور 

........................................ 

  1959230419862003رقم التوظيف: 
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 مناقشةالموافقة واالعتماد من لجنة ال

 المدني القانون بين مقارنة دراسة "  المتعاقدين على وأثره الجزائي الشرط عنواف الرسالة :
 ". االسالمية والشريعة الليبي

 . 14751023:  التسجيل رقم . خلويلدم زلمد إرحومة اليت اعدىا الطالب : أرلد

قبوذلا للحصوؿ على  كيقر الرسالة أماـ رللس ادلناقشةقد دافع الطالب ادلذكور اعبله عن ىذه 
 ـ . 2016درجة ادلاجستَت ُب الشريعة ك القانوف ، يـو ....... ادلوافق ..../ ..../ 

 كيتكوف رللس ادلناقشة من السادات 

ك مناقشان              رئيسان                                            الدكتور ىادم مسركرم      
                                     .............                   196716082003121002رقم التوظيف :  

 مناقشان أساسيان                                                    عوف احلكيم الدكتور

                      .............                       1965919000031001:   التوظيف رقم

  أكؿ كمناقشا مشرفا  كتور أضبد جبلؿ الدين                                        الد 

                                           .............                    197307192005011003:  التوظيف رقم

 كمناقشاثاف  مشرفا                          الدكتور عوف الرفيق                       

   ............                  197307192005011003 :  رقم التوظيف 
 

                                            
 اعتماد مدير الدراسات العليا

 األستاذ الدكتور بحر الدين
............................ 
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 إقرار الطالب
 -ٌب: أنا ادلوقع إذناه، كبياناٌب كاال

 .أمجد ارحومة الخويلدي  اسم الطالب8

 .14751023 رقم التسجيل8

أقر بأف الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شركط درجة ادلاجستَت ُب الشريعة كالقانوف كلية 
 الدارسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، ربت عنواف:

شريعة الليبي وال المدني راسة مقارنة بين القانوندالشرط الجزائي وأثره على المتعاقدين "
 " اإلسالمية

قد حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من أبداع غَتم أك تأليف األخر كإذا أدعي أحد 
، كتبُت أهنا فعبلن ليست من حبثي، فأنا أربمل كامل ادلسؤكلية  مستقببلن أهنا من تأليفو

ادلشرؼ أك على كلية الدراسات  ىف ادلسؤكلية عل، كلن تكو  على ذلك القانونية ادلًتتبة
 العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية.

 .وقد حررت ىذا القرار بناًء على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك

 توقيع صاحب اإلقرار                                                               
                                                              ...................... 

 أمجد ارحومة الخويلديالباحث8                                                             
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 الدراسة مستخلص 
مقارنة بُت الشريعة كالقانوف"  ، الشرط اجلزائي كأثره على ادلتعاقدين "دراسة2016أرلد أرحومة زلمد اخلويلدم ،

قدـ البحث جلامعة موالنا مالك إبراىيم لنيل درجة ادلاجستَت ُب قسم الشريعة كالقانوف . ربث إشراؼ 
 عوف الرفيق .د. (2(د.أضبد جبلؿ الدين ،1:

اضي ُب التدخل ىدفت ىذه الدراسة إىل بياف الطبيعة القانونية كالشرعية للشرط اجلزائي ، كبياف إمكانية الق       
عرفة أثار الشرط اجلزائي كم،  لتعديل الشرط اجلزائي كفق احكاـ القانوف ادلدٍل اللييب كاحكاـ الشريعة االسبلمية

 علي ادلتعاقدين كفق احكاـ  القانوف ادلدٍل اللييب كاحكاـ الشريعة االسبلمية . 

و الباحث إىل صبع كتيب : يهدؼ من خبللكادلنهج ادل ستخدـ الباحث ادلنهج ادلكتيب ادلقارف ،احيث       
كرسائل علمية ، كالسجبلت ، كالوثائق ، كذلك للحصوؿ علي معلومات صحيحة ،  ادلصادر من كتب

، كىذا ادلنهج مدخلو ادلنهج الوصفي التحليلي   ليستخلص منها ادلة كبراىُت صحيحة غلب هبا علي اسئلة البحث
ث الوصفي على احلصوؿ على معلومات تتعلق باحلالة الراىنة للظاىرة ادلنهج الوصفي التحليلي : كيعتمد البح

موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاىرة كالتعرؼ على العبلقات ادلتداخلة ُب حدكث تلك الظاىرة ككصفها 
 كتصويرىا كربليل ادلتغَتات ادلؤثرة ُب نشوئها كظلوىا .

عبارة عن تقدير للتعويض بصورة اتفاقية بُت طرُب قانونيان ائي ككانت أىم نتائج ىذا البحث إف الشرط اجلز      
العقد ،كُب الشريعة ىو شرط تقييدم مقًتف بالعقد فهو من انواع الشركط اجلعلية اليت يضعها الناس ُب عقودىم 

الة فإنو ُب ىذه احل إرتكب غشان أك خطأ جسيم كأثبت أف ادلدين  رر عن قيمة التعويض ادلتفق عليو إف زاد الض
كُب الشريعة غليز الفقهاء تدخل   حىت يصبح معادالن للضرر الذم كقع ، لقاضي أف يزيد ُب مقدار التعويض غلوز ل

لذلك أك كاف مبالغان فيو   للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفُت أف تعدؿ ُب مقدار التعويض إذا كجدت مربران 
كعقد  كعقود التربعات ادلالية ، كالعقود اإلدارية ، ضات ادلالية غلد الشرط اجلزائي لو مكانة ُب كل من عقود ادلعاك ك 

كالعمل الغَت مشركع ، كُب الشريعة غلوز اشًتاط الشرط اجلزائي الشرط اجلزائي ُب صبيع العقود ماعدا ، اإلذعاف 
 ماعدا العقود يعصب ُب اجلزائي الشرط اجلزائي الشرط اشًتاط غلوز العقود اليت يكوف االلتزاـ األصلي فيها دينان .

 . دينان  فيها األصلي االلتزاـ يكوف اليت العقود

 

 



  

 ط
 

 

ABSTRAK 
Amjad Arhumah Mohamed Khuwailid, 2016. Syarat Jazai dan Dampaknya 

terhadap Dua Belah Pihak yang Bertransaksi (Studi Komparatif antara Hukum 

Islam dan Hukum Negara), Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: Dr. Ahmad Jalaluddin. Pembimbing II : Dr. Aunur Rofik. 

Kata Kunci : Syarat Jazai, Bertransaksi, Hukum Islam, Hukum Negara. 

 Syarat jazai (penalti) merupakan permasalahan modern dalam transaksi keuangan 

yang telah berpindah ke beberapa negara Islam. Secara umum hal tersebut sebagai 

pelengkap pada sebuah kontrak transaksi, dimana setiap kontrak pada transaksi 

penggatian keuangan tidak lepas darinya. Syarat jazai (penalti) adalah kesepakatan antar 

dua belah pihak dalam menentukan besar ganti rugi (kompensasi) yang harus dibayar 

oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang ketika pihak pertama tidak 

melakukan kewajiban atau  terlambat dalam menyelesaikan tanggungan. Sebagai ganti 

dari akibat yang ia perbuat berupa pelanggaran atas hak pemberi hutang. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan sifat hukum Islam dan hukum Negara terkait syarat jazai 

(penalti), dan menjelaskan peluang seorang hakim untuk bisa memodifikasi syarat jazai 

(penalti) sesuai hukum perdata Libya dan hukum syariat Islam, dan untuk mengetahui 

beberapa dampak syarat jazai (penalti) terhadap dua belah pihak sesuai hukum perdata 

Libya dan hukum syariat Islam 

Peneliti menggunakan metode penelitian literatur komparatif, adapun metode 

literatur bertujuan untuk mengumpulkan beberapa sumber data; kitab, jurnal ilmiah, 

catatan dan dokumen. Hal itu untuk memperoleh data yang benar sehingga dapat 

menyimpulkannya dalam bentuk dalil dan bukti yang benar yang dapat menjawab 

rumusan masalah dari penelitian ini. Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif 

analisis, dimana penelitian deskriptif fokus kepada beberapa fenomena dari penelitian ini 

untuk mengetahui sifat dari sebuah fenomena dan mengidentifikasi hubungan timbal 

balik dalam terjadinya fenomena ini, dideskripsikan, dijelaskan kemudian di analisis 

variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya,  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat jazai (penalti) adalah perkiraan 

kompensasi dalam kesepakatan antara dua belah pihak dalam kontrak, dalam hukum 

Islam adalah sebuah syarat mengikat yang berhubungan dengan kontrak, dan termasuk 

dalam kategori syarat ja’liyah yang dimasukkan oleh manusia dalam kontrak mereka; 

jika kerugian lebih besar dari nilai kompensasi yang disepakati, dan membuktikan bahwa 

penghutang melakukan penipuan atau kesalahan serius, dalam hal ini hakim dapat 

menambah besar kompensasi, sehingga menjadi setara dengan kerugian yang terjadi, dan 

juga memungkinkan para ahli hukum (fuqaha) mengajukan ke meja pengadilan bila ada 

laporan dari salah satu pihak untuk menyesuaikan besar kompensasi jika ditemukan bukti 

atau terlalu besar nilainya. Syarat jazai (penalti) digunakan dalam setiap kontrak 

penggatian keuangan, kontrak administrasi, kontrak dana social, kontrak adhesi dan 

kontrak non-proyek kerja, Dalam hukum Islam diperbolehkan menggunakan syarat jazai 

(penalti) untuk semua jenis kontrak, kecuali kontrak yang memiliki komitmen di awal 

sebagai hutang. 
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Penalty (Syarat Jazai) is a modern problem in financial transaction occurring in 

some Islamic countries. Usually, it becomes a complement of transaction contract needed 

by all financial transaction. Penalty requirement is an agreement between two parties in 

deciding the amount of compensation paid by debtors when they fail or late in paying 

their obligation. It acts as replacement for their fault. The study aims to describe the 

characteristics of Islamic and state law related with penalty and explain a judge’s 

opportunity to modify it based on Libyan civil law and Islamic sharia law. Furthermore, it 

also aims to find out some penalty impacts on transacting parties based on both laws.  

The researcher employs a comparative literature research method to compile data 

sources such as kitab, scientific journals, notes, and documents. The objective is to get a 

valid data to draw a correct reason and evidence to answer the problem of the study. The 

study employs an analysis descriptive method which focuses on some phenomena to find 

out their characteristics and identify the relationship among them. Then the researcher 

analyzes the variables affecting their growth and development.  

The result shows that the penalty is the compensation estimation in an agreement 

between two parties under Islamic law. It is a binding condition related with a contract 

and is included as syarat ja’liyah. If the parties suffers from bigger loss than agreed 

compensation and the debtor is proven conducting fraud or fatal mistake, the judge may 

decides to raise the compensation to pay the loss. The law experts (fuqaha) may take to 

the court when one party asks compensation adjustment. The penalty can be used in 

contracts such as financial replacement, administration, social fund, adhesion, nonproject 

works. Islamic law allows penalty for all contracts, except for those which has earlier 

agreement as debt. 
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 ولالفصل األ  

 العام والدراسات السابقة اإلطار 
 8 حثخلفية الب.أ 

اليت انتقلت الشرط اجلزائي من ادلسائل ادلستحدثة ُب ادلعامبلت ادلالية يعترب 
قرين كل عقد حيث ال تكاد زبلو منو  كالذم أصبح غالبان  ،ة اىل الببلد االسبلمي

، كىو ُب غالب القوانُت كاألنظمة العربية تعويض اتفاقي  عقود ادلعاكضات ادلالية
، كقد أخذت قوانُت الببلد العربية ىذا  مسبقان  جزاُب عن الضرر ادلتوقع مقدر

كؿ قانوف عريب أ، ك  دخلت عليو بعض التعديبلتأ، ك التعبَت عن القوانُت الغربية 
ي إىل الشرط القانوف الفرنسي ، كالدكاع ننقلو مأيخذ بو ىو القانوف ادلصرم 

َتة كفادحة ف ادلشاريع ادلالية الضخمة تكوف اخلسائر فيها كبإاجلزائي كثَتة منها 
 ف العقود أصبحت تتم بُت متعاملُت بعيدينأ، ك عند تأخر تنفيذ ادلشركع ُب كقتو 
  لكبل الطرفُت لتزاـاالىل شركط جزائية لطمأنينة إال يعرفوف بعضهم بعض شلا ػلتاج 

، فالشرط اجلزائي يرفع ىذا اخلوؼ من  ف ادلطل أصبح صفة لكثَت من الناسأكما 
صومات كادلنازعات بُت ادلتعاقدين ، فأىم فوائد الشرط ادلماطلة فهو يقلل اخل
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، (3)طمئناف للمشًتط ُب تنفيذ العقد كعدـ اإلخبلؿ بو ائي يعطي الثقة كاالاجلز 
 . (4) اجلزائي الشرط أكاالتفاقي  التعويض بعبارة السنهورم الدكتور عنو كعرٌب 

كُب الغالب  ،مداه عندما يقـو ادلدين بتنفيذه  ىيبلغ االلتزاـ غايتو كاقص
ة لعنصر ادلديوني ستجابةامن جانب ادلدين ،  ختياراكا االعم يتم ىذا الوفاء طوعان 

ك أك الضمَت أ ، ك االخبلؽأ ، يل ذلك بوازع الدينإك الواجب ُب االلتزاـ مدفوعا أ
ك أالدائن برفض مدينو  نو قد يواجوأال إ ، ك هبذه الدكاعي صبيعاأ ، ادلصلحة

طلب التنفيذ لااللتجاء  ىلإعليو شلا يضطر معو الدائن دبا تقاعسو عن الوفاء 
ـ هبذا الواجب كاف من حق ك تلكأ ادلدين ُب القياأذا رفض إالقهرم لبللتزاـ ، ك 

،كىو  ك اجلزاء ُب االلتزاـأالتزامو بتحريك عنصر ادلسؤكلية  تنفيذ ىجباره علإالدائن 
 . (5)احلصوؿ عليو شلكنا ذلك ماداـ  القاضي اف غليبو اىل ىصل  كغلب علاأل

ك أضرر ُب حاؿ عدـ تنفيذه اللتزامو كيلتـز ادلدين بإداء بدؿ العطل كال  
 بدؿ العطل كالضرر ، كقاعدة عامة كادلرجع الطبيعي لتحديده  ، تأخره ُب تنفيذه

كادلاؿ ، كاجلهد ، ىو القضاء ، لكن سلوؾ طريق القضاء ػلتاج الكثَت من الوقت 
 فهي تستلـز بالتأكيد خربة ، التعويض ليست باألمر السهلتقدير ألف عملية 

مر الذم يستوجب تعيُت خبَت لتقدير بدؿ األي ، كمعرفة قد ال يتوفراف ُب القاض
مر النزاع كيتعارض مع الغاية أف يطيل أكىذا من شأنو  ،كالضرر  ، العطل

عقد بأسرع ادلنفعة ادلتوخاة من كراء ال ىصوؿ علقتصادية من التعاقد ىي احلاال
                                                           

، منشورة علي االنًتنت   الشرط الجزائي في الفقو االسالمي دراسة مقارنة. الشيخ عباس كاشف الغطاء ، (3)
http://abbaskashifalgetaa.com/index.php/permalink/3085.html 

ات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة مصر ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.عبدالرزاؽ السنهورم ،   (4)
 . 851،  ص  2، ج

 . 9، ص 2004، سنة 1، ط  2، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ج ،النظرية العامة لاللتزام.زلمد علي البدكم  (5)
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ربديد "نطبلقا من احلرية ادلمنوحة الؤلطراؼ ادلتعاقدة  كتبلفيان  كقت كأيسر السبل ،
يدرج ُب صلب  تفاقيان ا ، كذلك بتضمُت العقد تعويضان "بدؿ العطل كالضرر كديا 

 .(6)تفاؽ الحق اك ُب أالعقد 

القاضي كما ىو  ىلإًتكاف التعويض كػلدث كثَتا أف الدائن كادلدين ال ي 
 ىفيتفقاف عل تقدير ىذا التعويض ، ىتفاؽ مقدما علاال إىلبل يعمداف  صلاأل
ذا ىو ذا مل يقم ادلدين بتنفيذ التزامو كىإدار التعويض الذم يستحقو الدائن مق

مقدار التعويض الذم يستحقو الدائن إذا  ىك علأعدـ التنفيذ ، ن التعويض ع
كىذا االتفاؽ مقدما  ض عن التأخَت ،لتزامو كىذا ىو التعويان ُب تنفيذ تأخر ادلدي

 . (7)علي التعويض 

ككذلك  نواعو كالتجارة بشكل خاص عصب احلياة ،أدلا كاف العمل بكافة  
نساف ُب عبلقات متنوعة كمتعددة مع غَته ينبثق عنها نوعاف من دخوؿ اإل

لتزامات غَت ملزمة ُب نظر القانوف ، كاما ا دبية )طبيعية(ألتزامات ا اما ات االلتزام
حد أتنشأ صفة ادلديونية ، حبيث يكوف ملزمة ، كعن ىذه االخَتة  (قانونية)

حات ف الشرط اجلزائي من ادلصطلأكالشك  خر مديناادلتعاقدين دائنا كاأل
ف التعامل بالشرط أ، ك ال ُب العصور القريبة إاليت مل تكن موجودة  ستحدثةادل

كىي  ، ُب احلياة العملية كالقانونيةاجلزائي ينبثق عنو مشاكل ىامة تعرض كل يـو 

                                                           
 2007رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية ، سنة ،  مدني دراسة مقارنةالتعويض االتفاقي في القانون ال، طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى. (6)

 . 1،ص
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة مصر  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.عبدالرزاؽ السنهورم ،   (7)

 . 851،  ص  2، ج
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كالوسائل القانونية اليت بُت يدم الدائن لضماف تنفيذ  ، ان يمشكلة تنفيذ االلتزاـ عين
 االلتزاـ كدفع ادلدين عليو .

 احكاـ تطبيق عندادلدٍل اللييب كالشريعة االسبلمية  القانوف بُت فجوة ىناؾ 
 غلوز ال قد القانوف أحكاـ دبقتضى ُب عنو التعويض غلوز فما ، اجلزائي الشرط

 أف غلوز اليت العقود بعض أف حيث ،احكاـ الشريعة االسبلمية  ُب عنو التعويض
اف تتضمن الشرط اجلزائي ُب الشريعة  غلوز ال قانونان  فيها اجلزائي الشرط تتضمن

 ادلعنوم الضرر أك ادلادم الضرراالسبلمية ككذلك االمر بالنسبة للتعويض عن 
 خبلؿ من كادلأموؿ الواقع لبياف مقارنة دراسة عقد يستوجب الذم األمر األديب
 ألحكاـ الشريعة االسبلمية .  فقةامو  قانونية نصوص إىل لتصل التفرقة

من القانوف ادلدٍل اللييب على أنو " غلوز للمتعاقدين أف  226تنص ادلادة 
الحق " كمل يشَت  ػلددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليو ُب العقد أك ُب اتفاؽ

نص ادلادة السابق إذ كاف ىناؾ عقود ال غلوز اف تتضمن ىذا االتفاؽ بل تركو  
ادلشرع اللييب جائز ُب كل العقود ، كُب ادلقابل اصدر رللس الفقو االسبلمي 
ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السادس جبدة ُب ادلملكة العربية السعودية بشأف البيع 

 بالتقسيط جاء فيو : 

ا تأخر ادلشًتم ادلدين ُب دفع االقساط عن ادلوعد ادد ، فبل غلوز إلزامو إذ
 أم زيادة علي الدين ، بشرط سابق اك بدكف شرط ، الف ذلك يعترب ربا زلـر .

 عقد السلم :ككذلك االمر بالنسبة ل
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فقد اصدر رللس رلمع الفقو االسبلمي ادلنعقد ُب دكرة مؤسبر التاسع بأبوظيب 
 لسلم ك جاء فيو :بشأف بيع ا

ال غلوز الشرط اجلزائي عن التأخَت ُب تسليم ادلسلم فيو ،ألنو عبارة عن دين  
 كال غلوز اشًتاط الزيادة ُب الديوف عند التأخَت .

من القانوف ادلدٍل اللييب علي أنو "يشمل التعويض  225كتنص ادلادة  
 الضرر االديب ايضان "

سلوب الذم اتبعتو الشريعة ُب معاجلة كيذكر الدكتور الصديق الضرير اف اال
اإلضرار االديب إظلا ىو التعزير الزاجر ، كليس التعويض ادلايل ، إذا التعد الشريعة 
االسبلمية شرؼ االنساف كمسعتو ماالن متقومان يعوض عنو دباؿ أخر إذا اعتدم 

 عليو.

 غلوز كال ، كقانوهنم ، ادلتعاقدين شريعتو كىو ، الفرد إرادة ىو العقددبا إف 
 كل برضا الإ يصح ال فسخها كإف ، صبيعها طراؼاأل برضى الإ لغاؤهكال إ تعديلو

 زلكـو فهو ، كمتناقض شاد كضع ُب كجد اجلزائي الشرط فإف كذلذا هبا التـز من
 القضائي كالتدخل ، ناحية من ادلتعاقدين شريعة كالعقد ، اإلرادة سلطاف دببدأ

 . اخرم ناحة من اجلزائي الشرط مقدار لتعديل

من القانوف ادلدٍل اللييب علي أنو "كغلوز للقاضي  227/2تنص ادلادة رقم 
 "كاف مبالغان فيو ايل درجة كبَتة  أف ؼلفض ىذا التعويض اذا اثبت ادلدين أف التقدير
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 ُب رسالة الدكتوراه ، بعنواف ، اليمٍت سعد بن عبدالعزيز زلمدكيذكر د.  
 العربية ادلملكة ، سعود ادللك جامعة ادلعاصرة عقودال ُب كاثره اجلزائي الشرط

 : ق  1426 -1425 سنة ، السعودية

 يدة كعقود االمتياز كاالستصناعإف ظهور عدد كبَت من العقود كاحلقوؽ اجلد
احلديثة ، كالنقل اجلوم كالبحرم ، كالتوريد ، كادلقاكالت كغَتىا ػلتاج معو إيل 

.  تضمُت العقود شرطان جزائيا ن

ذكر د .ىشاـ ابراىيم توفيق ُب كتابو التعويض االتفاقي بُت الفقو كالقانوف  كي
 : 2011سنة 

أف التعويض االتفاقي يسهم ُب تنمية اجملتمع كازدىاره فإذا ادرؾ اطراؼ 
العقد اف لديها اسلحة فعالة كضباية كضماف تكفل تنفيذ االلتزاـ  كربقق احلد 

ت يًتددكا ُب التعاقد ، كزيادة الركابط االقصى من الضمانات فإهنم االطراؼ ل
العقدية ربرؾ رؤكس االمواؿ  كبالتايل يزداد االنتاج كتوظف األيدم العاملة فيقضي 

 علي مشكلة البطالة .

سئلة جابة بعض األإ إىلج ما تقدـ فإف دراسة الشرط اجلزائي ربتا  ىكبناء عل
ن غَته من االنظمة القانونية الغامضة ، كادلواقف ادلبهمة ، كسبييز الشرط اجلزائي ع

 ة منو . قف القانوف اللييب كالشريع، كمو  ادلشاهبة

  8 اسئلة البحث .ب 
حكاـ القانوف  ادلدٍل أللشرط اجلزائي كفق  كالشرعية  ماىي الطبيعة القانونية  -1

 ؟ك أحكاـ الشريعة االسبلمية  اللييب
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كاـ القانوف   ما إمكانية تدخل القاضي ُب تعديل الشرط اجلزائي  كفق  اح  -2
 ادلدٍل اللييب كاحكاـ الشريعة االسبلمية  ؟

ما ىو أثر الشرط اجلزائي علي ادلتعاقدين كفق احكاـ  القانوف ادلدٍل اللييب       -3
 كاحكاـ الشريعة االسبلمية ؟

 : أىداف البحث .ج 

 شياء منها :أمعرفة عدة  إىلخبلؿ ىذه الدراسة للوصوؿ  يهدؼ الباحث من

للشرط اجلزائي كفق كالشرعية  تعلق بالطبيعة القانونيةكل ما ي  دلعرفة  -1
 كالشريعة االسبلمية .حكاـ القانوف ادلدٍل أنصوص ك 

 احكاـ كفق تدخل لتعديل الشرط اجلزائي الالقاضي ُبامكانية لبياف   -2
 اللييب كاحكاـ الشريعة االسبلمية . ادلدٍل القانوف

اللييب  ادلدٍل القانوف  احكاـ دلعرفة أثار الشرط اجلزائي علي ادلتعاقدين كفق  -3
 كاحكاـ الشريعة االسبلمية .

 : ىمية البحثأ.د 

 علية دراسة الشرط اجلزائي ُب عدة نقاط كىي :أتكمن 

 بو تأخذ مل ادلستحدثة كاليت  ادلسائل من باعتباره اجلزائي الشرط دراسة أعلية  -1
 ُب الغربية ُتبالقوان التأثر نتيجة ادلتأخرة العصور ُب اال العربية اجملتمعات
 . ادلالية ادلعاكضات عقود ُب ادلعاصرة ادلعامبلت
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 ، لو الليبية ادلكتبة كحاجة اجلزائي الشرط دكر لبياف الدراسة هتدؼ ىذه  -2
 التطرؽ ُب القانوف فقهاء من كاضحان  قصوران  غلد اللييب القانوف لكتب فادلتصفح

 ادلوضوع . ىذا ُب مكتباتنا ُب شديدان  فقران  كغلد ، اجلزائي للشرط
هتدؼ ىذه الدراسة دلعاجلة القصور التشريعي ُب القانوف ادلدٍل اللييب لكي    -3

 يتوافق مع احكاـ الشريعة االسبلمية ادلتعلقة بأحكاـ الشرط اجلزائي.
عادة الثقة بالقوة إل دلساعلةباعلية الشرط اجلزائي ُب الدكر الذم تلعبو أ تربز  -4

 يساعد الدكؿ ُب دفع عجلة النمو االقتصادم كبالتايل فهو  التنفيذية للعقود ،
فالكثَت من التجار يسعوف للبحث عن كسائل تضمن ذلم  ، فضلاأل إىل

كتؤمن ذلم احلصوؿ علي حقوقهم كُب  التنفيذ الصحيح كالسريع لتعاقدىم ،
 اسرع كقت ُب حاؿ زبلف ادلدين اك تأخره ُب تنفيذ االلتزاـ . 

يعة القانونية للشرط اجلزائي ُب ظل دراسة الطب ىيهدؼ ىذا البحث عل  -5
دبا ، كاحكاـ الشريعة االسبلمية  بالنسبة للمتعاقدين حكاـ القانوف اللييبأ

 .كاحلكم عليها بناء علي تصور شامل جلميع جوانبو، يتعلق بالشرط اجلزائي 
 8  حدود البحث .ه 

 قسمُت كىي حدكد موضوعية كحدكد زمنية : إىلتنقسم حدكد البحث 

 لموضوعية 8 الحدود ا  -5

ك أاسة يتناكؿ موضوع الشرط اجلزائي ف النطاؽ ادلوضوعي ذلذه الدر إ
كدبا  حكاـ الشريعة االسبلمية ،كأقانوف ادلدٍل اللييب تفاقي ُب كل من الالاالتعويض 

 ك فتاكيهم .، كمؤلفاهتم  ، تناكلو فقهاء القانوف كالشريعة ُب كتبهم
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 كندكر من الفقهاء ادلعاصرين :

 معاصرة . إسبلمية قضايا موسوعة ، الزحيلي زلمد د. -
د. زلمد عثماف شنبَت، صيانة ادلديونيات كمعاجلتها من التعثر ُب الفقو  -

 االسبلمي .
 ، اجلزائي كالشرط ، التأخَت الغرامة: د. علي زلي الدين القره داغي ،  تأصيل -

 الضرر . عن كالتعويض
 د كىبة الزحيلي ، نظرية الضماف . -
 بُت مقارنة دراسة ادلتعاقدين على كأثره اجلزائي الشرط" البحث فبعنوا ادلقصود -

 الصادر اللييب ادلدٍل بالقانوف كادلراد"  االسبلمية الشريعة ك اللييب ادلدٍل القانوف
 . ـ 1988 سنة ُب

 الحدود الزمنية 8  -4

  2015/2016العاـ الدراسي 

 هورية إندكنيسيا .جامعة موالنا مالك ابراىيم االسبلمية احلكومية مبلنق ، صب

 8 مصطلحات البحث.و 
 .الشرط -5

ك ضلوه أزاـ الشيء كالتزامو ُب بيع إلالشرط بإسكاف الراء دبعٌت : اللغة  في -
، كلو عدة معاٍل كالذم يعنينا  منها ما جاء (8)شراطأكالشرط العبلمة ، كاجلمع 

                                                           
 . 7/329، مادة الشرط ،  لسان العربنظور ، . ابن م (8)
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عبلمة ك ضلوه ، كالشرط الألزاـ الشيء كالتزامو ُب بيع إنو أُب لساف العرب من 
 كاجلمع اشراط . 

ذلك علم كعبلمة كما قارب  ىالشُت كالراء كالطاء اصل يدؿ علقاؿ ابن فارس: 
 . (9)شراط  الساعة عبلماهتاأك من علم ، كالشرط العبلمة ، 

شًتاط الذم يشًتطو الناس بعضهم الساعة عبلماهتا ، كمنو اال ف اشراطإ
 . (10)لي بعض أم عبلمات غلعلوهنا بينهمع

كىذه  كالعبلمة ،، كااللتزاـ ،اإللزاـ  ىم  معاٍل الشرط ُب اللغةىل أإنلخص 
الشرط الشرعي كالطهارة للصبلة فهي عبلمة الزمة حيث ال  ادلعاٍل مناسبة دلعٌت

غلعلو الناس ُب عقودىم زائدة  الشرط التقييدم الذم كدلعٌتتوجد الصبلة بدكهنا ، 
 كمؤثر فيو بتعديل اثاره . صلي فهو عبلمة الزمة للعقدااللتزاـ األ ىعل

كال ، كال يلـز من كجوده كجود ، :ىو ما يلـز من عدمو العدـ في االصطالح  -
 .(11)عدـ لذاتو

 صوليُت ، كالذمصطبلح األايقي ُب ك احلقأالشرط الشرعي  ىذا معٌت
نقياد لو ، لتصح منو العبادات كادلعامبلت  يقضي من ادلكلف كجوب اخلضوع كاال

كيضعوهنا ُب معامبلهتم ، خر من الشركط يشًتطها الناسأ عان ف ىناؾ نو أغَت 
بإرادهتم ، كيوقفوف عقودىم عليها ، كيعلقوهنا هبا ، كغلعلوهنا مرتبطة هبده الشركط  

ال إذا ربققت ىذه الشركط ، يطلق عليها الشرط إتتحقق تلك العقود حبيث ال 
                                                           

 . 3/260،  مقاييس اللغة. ابن فارس،  (9)
 . 14/143لسان العرب ، . ابن منظور، ( 10)
 .1/435،   شرح مختصر الروضة. الطوُب ،  (11)
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القويل عند تكوينو ، زائد عن رؼ التقييدم ادلقًتف بالعقد ، كىو التزاـ كارد ُب التص
مور زائد زاـ ادلتصرؼ ُب تصرفو بأمر من األصل مقتضاه ،كالشرط ادلراد ىنا التأ

اـ مل  التصرؼ ، ىكاف ىذا االلتزاـ الزائد من مقتضا سواء  صل التصرؼ ،أ ىعل
ـ مل يكن فيو منفعة اك لغَته ، أواء كاف فيو منفعة للملتـز كحده يكن ، كس

 .(12)الحد

 8 زاءالج  -4
 معاف : (13)ىاجلزاء مصدر جزم غلزم جزاء كيأٌب ُب اللغة عل لغة 8 -

 زليتجا مرت فبلنان أذلم :جزيت فبلنا حقو أم قضيتو  ك القضاء كمنو قو  
 .أم يتقاضاه  ديٍت

اًذًبُتى  كينتيمٍ  ًإف جىزىاؤيهي  فىمىا قىاليوا  ﴿اب ، كمنو قولو تعاىلالعق كيأٌب دبعٌت       كى

ًلكى  جىزىاؤيهي  فػىهيوى  رىٍحًلوً  ُب  كيًجدى  مىن هي جىزىاؤي  قىاليوا أم فما (14) ﴾ الظماًلًمُتى  صلىٍزًم كىذىَٰ
 .(15)عقوبتو 

 كيأٌب دبعٍت الثواب كادلكافأة علي الشيء كمقابلة العمل دبا ؽلاثلو .

 ًمنى  قػىتىلى  مىا ًمٍثلي  فىجىزىاءه  العوض كالبذؿ ، كمنو قولو تعايل ﴿كمن معانيو 
 .بذؿ منو  أم ﴾النػمعىمً 

                                                           
كر ادلؤسسات ادلصرفية االسبلمية ُب االستثمار ، دراسة فقهية مقارنة ، حبث مقدـ ُب مؤسبر د الشرط الجزائي في الديون. علي زلمد احلسُت الصوأ ،  (12

 . 4 -3، ص 2002من شهر ايار عاـ   9-7كالتنمية  ، ادلعقود ُب كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية ُب جامعة الشارقة ، ُب الفًتة ما بُت 
 .14/143،  لسان العرب. ابن منظور ،  (13)
 . 74/75. سورة يوسف اآلية رقم  (14)
 . 4/401ابن كثَت،  . تفسَت (15)
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 كىاًلده  غلىٍزًم الم  يػىٍومنا كىاٍخشىٍوا﴿ غناء ، كمنو قولو تعاىلكفاية كاالال كيأٌب دبعٌت
ٍيئنا كىاًلًدهً  عىن جىازو  ىيوى  مىٍوليوده  كىالى  كىلىًدهً  عىن   (17)أم ال يغٍت كيكفي (16) ﴾ شى

:فادلراد باجلزاء ىنا ىو اجلانب السليب أم : جانب العقاب  في االصطالح -
كف الثواب ، الف ىذا اجلزاء يكوف لضماف تنفيذ االلتزامات بُت الناس  كضع د

 .(18)عن عدـ تنفيذ االلتزاـ  كإال سيجازمتنفيذ التزامو  ىحلمل ادلدين عل

 :األثر -3
األثر مفرد ، كاجلمع آثار ، كأثور . كيطلق على معاف متعددة منها:  في اللغة 8 -

بن فارس: " أثر " اشيء ، كاخلرب . قاؿ بقية الشيء ، كتقدَل الشيء ، كذكر ال
اذلمزة ، كالثاء ، كالراء ، لو ثبلثة أصوؿ: تقدَل الشيء ، كذكر الشيء ، كرسم 

 ( .19الشيء الباقي )

ما بقي من رسم الشيء ، كالتأثر: إبقاء  -بالتحريك  -كقاؿ ابن منظور: األثر 
 ( .20األثر ُب الشيء ، كأثر ُب الشيء ترؾ فيو أثرا)

ال ؼلرج استعماؿ الفقهاء للفظ )أثر( عن ادلعاٍل اللغوية   : طالح الفقهاءفي اص -
كأكثر ما يستعملو الفقهاء للداللة على بقية الشيء ، أك ما يًتتب على الشيء  

   حكاـ .أثر العقد ، كىو ما ترتب عليو من ا كقوذلم اثر البيع ، أك

                                                           
 . 33. سورة لقماف ، اآلية رقم  (16)
 .8/679،  تفسير الطبري. الطربم ،  (17)
، معارؼ  رللة علمية زلكمة كلية العلـو االجتماعية كاالنسانية ، السنة  الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية. اضبد اجلزار زلمد بشناؽ ،  (18)

 . 152، ص  14دد ، الع 2013الثامنة  اكتوبر 
 ىػ .1423اإلصدار : من ربيع األكؿ إىل صبادل الثانية لسنة  -، العدد السادس كالستوف  مجلة البحوث االسالمية. ابن فارس ،  (19)
 .ىػ 1423اإلصدار : من ربيع األكؿ إىل صبادل الثانية لسنة   -، العدد السادس كالستوف  مجلة البحوث االسالمية. ابن منظور ،  (20)
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ويض الذم غلب علي ىو اتفاؽ ادلتعاقدين علي تقدير التع الشرط الجزائي8 -4
جزاء دلا  ادلدين دفعو للدائن ُب حالة عدـ تنفيذ االلتزاـ اك التأخر ُب تنفيذه ،

 .(21)سببو ادلدين من ضرر حلق بالدائن 
ادلتعاقدين ىم طرُب العقد حبيث يصبح كل منهما دائن  معٌتالمتعاقدين 8 -5

 كاالخر مدين .
 . (طرؼ أكؿ: من يكتسب حقا )كيسمى دائنان  -
 . (ٍل: من يتحمل التزاما )كيسمى مدينان طرؼ ثا -
 ىو اجتهاد الفقهاء ادلعاصرين . : المقصود بالشريعة االسالمية  -4
 ربديد ، الدراسة دبوضوع التعريف عن فضبلن  ، القانونية الدراسات تتضمن  -5

  للموضوع القانوٍل النظاـ توضيح أك ، قانونيان  تأصيلو أك ، لو القانوٍل األساس
 . القانونية الطبيعة لتبُت القانونية الدراسة تتعمق أك ، القانونية اعاألكض تعيُت أك

 : الدراسات السابقة .ز 

بعنوان الشرط ، حبث الدكتور الصديق زلمد األمُت الضرير األولى8 الدراسة 
، سنة كادلقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي  الجزائي
2000.  

عركؼ ُب كتب الفقو القدؽلة نو غَت مأاجلزائي كقاؿ بدا بتعريف الشرط  حيث
كطو ، ٍب مثلة كشر أتفاقي ، كذكر لو صرم كىم التعويض االمن القانوف ادلفأخد 

بحث ال كؿًب حا ردٍل ادللتـز بأحكاـ الفقو االسبلمي ،ربدث عنو ُب القانوف األ

                                                           
، رللة الواحات للبحوث كالدراسات ،  حكم الشرط الجزائي الوارد علي االعمال وصور تطبيقاتو  في المصارف االسالمية. عبدالصمد بلحاجي،  (21)

 . 235، ص  2011، سنة  11العدد 
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نو كبُت ف يقاس عليو فذكر العربوف كالشبو بيأعن شيء شبيهو ُب الفقو ؽلكن 
ربعة بينهما  أ ٍب ذكر فركقان  الشرط اجلزائي حيث اف كبل منهما تقدير للتعويض ،

ف الشرط أاء ُب ادلملكة العربية السعودية من كرفض ما جاء ُب ىيئة كبار العلم
 اجلزائي يشبو العربوف .

شًتاط الشرط اجلزائي ا حلديث عن العقود اليت غلوز فيهاإىل ا ًب انتقل 
ستصناع كفيها الشرط شًتاطو ، كذكر قرار اجملمع ُب اإلاغلوز فيها يت ال كالعقود ال

قساـ كعدـ جوازه عن التأخَت ُب تسليم كُب البيع بالتقسيط حبلوؿ األ   ياجلزائ
 ادلسلم فيو . 

كاليت ال غلوز  ، جوز اشًتاط الشرط اجلزائي فيها اليتللعقود  ًب كضع ضابطان 
اجلزائي ُب صبيع العقود ما عدا العقود اليت يكوف  غلوز اشًتاط الشرط :كقاؿفيها 

 كعقد السلم . كالبيع بثمن  مؤجل ، القرض ، ، كىي : االلتزاـ فيها  دينان 

اما الشرط  )كال يعترب الدكتور الصديق الشرط اجلزائي نوعا من العقوبة  فقاؿ 
م ينشأ عن لتعويض عن الضرر الذفق عليو ادلتعاقداف لقيمة اأتاجلزائي فهو تقدير 

كذلذا يطلق عليو بعضهم ) التعويض االتفاقي ( ىذا ُب القانوف  خبلؿ بالعقد ،اإل
عند الدكتور الصديق من  كىلأ ةالسنهورم  ، كىذه التسميُب كتاب الدكتور 

 تسمية الشرط اجلزائي (.

الشركط : االصل فيها إىل أف  ىنتهاف الدكتور الصديق ُب حبثو أكنبلحظ 
صل ألك غرر اك غَت ذلك ،فقد اخد بأف اأ ع اال اذا كاف ىناؾ رباليس ادلناحلل ك 
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صل ُب العقود كالشركط ، كىذا  يذكر ُب كل باحة ككذلك األت اإلُب ادلعامبل
 البحوث كالدراسات الفقهية ادلتعلقة بالشرط اجلزائي .

اخلاسبة كادللخص ، كاقًتح مشركع قرار بشأف الشرط اجلزائي ، ٍب  ىلإ ىٍب انته
 اؼ عدد من ادلبلحق ادلتصلة بادلوضوع .اض

 : وجو التشابوأ    

مُت ، مع ىذه الدراسة ُب اف كل لصديق زلمد اآلتشابو حبث الدكتور ا
ع كر طبيعة كل منهما مذ  الشرط اجلزائي كالعربوف ، كمع منهما حاكؿ التفريق بُت

 .لك لتشابو مكانتهما القانونية ذذكر شركطو كخصائصو كاركانو ، ك 

كر ذ ف كل منهما أىذه الدراسة ُب  عصديق الضرير مابو حبث الدكتور التش
غلوز فيها اشًتاط العقود اليت غلوز فيها اشًتاط الشرط اجلزائي ، كالعقود اليت ال 

  .الشرط اجلزائي

 :  وجو االختالفأ    

 كثَتة كلكن سيكتفي الباحث بأكثر النقاط اعلية :  ختبلؼاالكجو أ

 ىذه الدراسة بذكر العربوف  باعتبار مكانتو القانونية لن يكتفي الباحث ُب
لضرير ، بل ستطرؽ ىذه ادلشاهبة للشرط اجلزائي كما فعل الدكتور الصديق ا

نظمة القانونية األخرل تشابو بُت الشرط اجلزائي كبعض األكر الذ  إىلالدراسة 
 . غرامة التهديدية ي : عقد الصلح ، الكى ادلتشاهبة للشرط اجلزائي 
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الشريعة ستكوف ىذه دراسة ىدا البحث ُب الشرط اجلزائي مزيج بُت 
حبث الدكتور الصديق الضرم اجلانب الشرعي دكف  ىكالقانوف ، بينما غلب عل

 القانوٍل .  

  بعنوان التعويض  ، بو ليلىأحبث االستاذ طارؽ زلمد مطلق  : الدراسة الثانية 
مقدـ ىذا البحث لنيل درجة  دراسة مقارنة  تفاقي في القانون المدنياال

طُت ، بإشراؼ الدكتور حسُت ادلاجستَت جبامعة النجاح الوطٍت ، ُب نابلس ، فلس
 . 2007سنة  مشاقي

:حيث اعترب القانوف ادلدٍل االٌب كتركزت اشكالية ىذا البحث ُب  
القانوف  ىكلذلك اعط،  ج من العقوبة كالتعويضالفلسطيٍت التعويض االتفاقي مزي

سلطة تعديل التعويض االتفاقي ضمن حاالت زلددة ، كُب غَتىا ػلكم  للقاضي
بناء  للقاضي تعديل التعويض االتفاقي جازأما القانوف ادلدٍل االردٍل أ، بو كما ىو
طراؼ العقد ُب كل حالة ال يتساكل فيها التعويض احلاصل مع أحد أعن طلب 

اقي كتعويض فقط دكف التفخد بالتعويض اأردٍل شركع األكهبذا يكوف ادل الضرر ،
 عقوبة . نطوائو علي اما

تفاقي  حكاـ العامة للتعويض االبادم األإىل مثو تطرؽ الباحث ُب بداية حب
 ، كخصائصو االتفاقية ، كالتبعية . عليتوأك  كانو ،أر ك  ككاف ذلك بالتعريف دبفهومو ،

ُب  كذكر شركط استحقاؽ التعويض التفاقي كتطبيقو ، إىلٍب تطرؽ الباحث 
 ، كادلتمثلة ُب ركن اخلطأ  االركاف العامة اخلاصة بالتعويض ستحقاؽشركط اال

ف تتوفر بُت اخلطأ العقدم ُب الشرط اجلزائي أ، كالعبلقة السببية اليت غلب كالضرر
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ركاف حبيث ىم ىذه األأائن ، كركن االعذار كالذم يعترب كالضرر الذم اصاب الد
ُب بعض احلاالت اليت غليزىا  الإعذار ، إدكف  وز ادلطالبة بالشرط اجلزائيال غل

 :قسمُت إىل، كقسمو القانوف ، ٍب ذكر الباحث نطاؽ تطبيق التعويض االتفاقي 
كالتعويض االتفاقي ُب نطاؽ العمل غَت  التعويض االتفاقي ُب نطاؽ العقد ،

 ادلشركع )الفعل الضار(.

كضاع  يٍت كسبيزه عن األقي بالتنفيذ العٍب ذكر الباحث عبلقة التعويض االتفا
مكانية ادلدين ُب االختيار بُت التنفيذ العيٍت إ الباحث انونية ادلشاهبة لو فذكرالق
ُب االختيار كقد فصلها ككذلك امكانية الدائن ، كالتعويض االتفاقي ،  صلياأل

شرح الباحث  ككذلك كتابتو ،، مع االستناد بنصوص قانونية تدعم   جيدان  تفصيبلن 
 . واز اجلمع بُت التعويض االتفاقي كالتنفيذ العيٍتج لُب مد

ٍب ذكر الباحث بعض االكضاع القانونية األخرل ادلشاهبة للشرط اجلزائي 
 كذكر منها :

االتفاقي كعقد  كالتعويض ثراء ببل سبب ،لتمييز بُت التعويض االتفاقي كاألا
فاقي كااللتزاـ البديل عويض االتالتهديد ادلايل ، كالتك االتفاقي  الصلح ، كالتعويض

كضاع اخلاصة بكل من األ كذكر االركاف ، ويض االتفاقي كااللتزاـ التخيَتمالتع
 .  ختبلؼ بينهمكجو الشبو كاالأك  ،القانونية ادلذكورة

 لكذكر مد ثار التعويض االتفاقي كتعلقو بالنظاـ العاـ ،آٍب ذكر الباحث 
ٍب ك بزيادتو ، أواء بالتخفيض فيو ويض االتفاقي سمكانية القاضي ُب تعديل التعإ

معٍت فكرة النظاـ العاـ كموقف القانوف ادلدٍل االردٍل من التعويض  خَتان أكضح 
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االتفاقي ، ككذلك موقف القانونُت ادلدٍل ادلصرم كالفلسطيٍت ، ٍب ذكر اخلبلصة 
 كاخلاسبة التوصيات .

 :الباحث ىو رأيكثر ما يعيب ىذه الرسالة  في أو      

ف الشرط اجلزائي ىو ذاتو التعويض أللقارم  حمل يوض ف الباحثأ : والً أ    
 إىلصبل أالتسمية فقط بل مل يتطرؽ الباحث االتفاقي أف الفرؽ بينهما ُب 

مصطلح الشرط اجلزائي اال مرة كاحدة ككانت معلومتو مغلوطة حيث ذكر الباحث 
للتعويض االتفاقي كىي كجود مؤسسات قانونية متشاهبة إىل ) كغلب التنويو بداية 

نتيجة عدـ الشرط اجلزائي ، فكبلعلا عبارة عن تقدير مسبق للتعويض ادلستحق 
ف التعويض االتفاقي أكلكنها ؼلتلفاف ُب ك التأخَت ُب تنفيذه ، أتنفيذ االلتزاـ 

، ُب حُت اف الشرط اجلزائي  ف يعدلو تبعا للضرر احلاصل فعبلن أيسمح للقاضي 
عرؼ من اين أدة كال بالنقص ( كُب احلقيقة ال تعديلو ال بالزيا ال غلوز يبقي تامان 

ىذه ادلعلومة فكل القوانُت تسمح بتدخل القاضي لتعديل على ربصل الباحث 
 .أك التعويض االتفاقي  الشرط اجلزائي

 إىليتطرؽ  كضاع  القانونية ادلشاهبة كلكنو ملالباحث ربدث عن األ:  ثانياً     
ف الدكتور الصديق الضرير رفض ما إالشرط اجلزائي حيت  إىل العربوف كىو االقرب

ف الشرط اجلزائي يشبو أمن  جاء عن ىيئة كبار العلماء ُب ادلملكة العربية السعودية
ف الشرط اجلزائي يشبو العربوف ُب اف كبل منهما إالعربوف ، ٍب قاؿ  ) ؽلكن القوؿ 

قبل حصوؿ ذلك ( كلكن  شرط علي من اخل بالشرط عقوبة مالية غلرم تعيينها
دا صح للعربوف ال يصح للشرط اجلزائي ، الف الشرط اجلزائي الذم إك لكن  ىذا 
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ظلا ىو تقدير اتفاقي للتعويض ، كمع ذلك ترؾ إعقوبة ، ك نتحدث عنو ليس 
جلزائي كربدث عن الباحث احلديث عن العربوف الذم اشبو ما يكوف للشرط ا

 خيَتم  البعيدين عن الشرط اجلزائي .كااللتزاـ الت،  االلتزاـ البديل

بعنوان ،  معاصرة إسبلمية قضايا ي ، موسوعةالزحيلد زلمد  : الدراسة الثالثة
 .   2009سنة  ، الشرط الجزائي في المعامالت المالية والمصرفية

، كانو من  ىدافوأ، ك  ، كبواعثو كتعريفو ، ذكر فيو حقيقة الشرط اجلزائي 
يت طرأت  علي ادلسلمُت ، كانو االلتزاـ بأمر من االمور ادلستجدات الفقهية ال

لي الذم يشًتطو احد االطراؼ زائد علي صيغة العقد ، كمنو الشرط اجلع التزامان 
ف الشرط اجلزائي اتفاؽ ادلتعاقدين إكذكر ف يرد فيو نص باجلواز اك ادلنع ، أدكف 

 يقم بواجباتو ، اك اخل سلفا علي التزاـ معُت يستحقو الدائن علي ادلدين  ، اذا مل
 هبا ، اك تأخر ُب تنفيذىا . 

 ىكاحلرص عل ف للشرط اجلزائي بواعث كثَتة ، كىي توثيق الدين ،إٍب ذكر 
كيهدؼ  تنفيذ  العقود كااللتزامات ، كذبنب الوقوع ُب احلرج كادلشاكل كالضائقة ،

 القضاء  إىل عفاء االطراؼ من اللجوءإضماف تنفيذ العقد ، ك  الشرط اجلزائي اىل
كذبنب  ثبات الضرر ،إعفاء الدائن من إك  ك اجلزائي مسبقا ،أتعويض كتقدير 

 شكاليات اليت تضعها القوانُت .إلا

حكم الشرط  ولاألنوعُت : إىل الشرط اجلزائي  زلمد قسم الدكتور ٍب
كعقد ادلقاكلة ، كعقد العمل    اجلزائي ُب االعماؿ ، أم التعهدات كادلقاكالت ،
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كالقرض     حكم الشرط اجلزائي ُب الديوف والثانيستصناع ، كاالة االرض ، جار إك 
 .ـ بدفع تعويض للفقراء كجهات الربالثمن ُب البيع االجل ، كالتقسيط ، كااللتزا

كثرىم أفيو قوالف للعلماء ادلعاصرين ، ك ف الشرط اجلزائي ُب االعماؿ  إكر ذ 
ف إدخولو ربت  حرية ادلتعاقدين ، ك لراجحا  زلمدي جوازه كىو ما يراه الدكتور عل

، كػلقق مصلحة باحة ، كلعدـ معارضتو دليل شرعياالصل ُب الشركط كالعقود اإل
 عامة .

ما الشرط اجلزائي ُب الديوف لو عدة صور كفركع  ؼلتلف احلكم الشرعي أ
 فيها عن بعضها ، كىي :

عند  كىو الراجع مبلغ زلدد فاتفقت اجلماىَت علي منعو ، ىإف كاف عل.أ 
 لربا بنوعيو : النسيئة ، كالفضل ، ال نو يدخل ُب باب ا زلمدالدكتور 

 جازه بعضهم جلهات الرب .أك 
ظلا يًتؾ تقديره إإذا كاف الشرط اجلزائي ُب الدين بدكف تقدير مسبق ، ك  .ب 

، فذىب  ملوقت ربققو ، كيدخل ُب ىذا الفرع : التعويض التأخَت 
الف الشرط كإف مل يقدر  ، زلمددكتور كىو الراجح لل منعو ، إىلكثركف األ

كإف  مند سلفا  فهو اشبو بالزيادة الربوية  ُب مقابل االنظار كالتأخَت ،
ُب  ر ، كىو سلالف لنص القرآف الكرَلقراره يشمل ادلدين ادلوسر كادلعسإ
كىو يدخل ربت قاعدة ) كل قرض جر نفعا فهو ربا (  نظار  ادلعسر ،ا

 ادلتفق عليو .
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شرط اجلزائي يتضمن حلوؿ االقساط إذا تأخر ادلدين عن دفع ف كاف الإ.ج 
لعدـ كجود نص شرعي ؽلنعو كلتحقيقو  قسط منها ، فهذا شرط صحيح ،

ُب بيع  صبلأف الثمن ربدد دلصلحة الدائن كادلدين كليس فيو ربا ، أل
كأف االجل  ستقر ُب دمة ادلدين ، كال زيادة عليو ،أك  التقسيط عند العقد ،

 ك بشرط .أن ،فلو اف يتنازؿ عنو صراحة برضاه حق للمدي
ك بدفع صدقة ذلم  أإذا تضمن الشرط اجلزائي الزاـ ادلدين بالتربع للفقراء ، .د 

، ففيو قوالف للعلماء ادلعاصرين:   ك دفع غرامة اك تعويض جلهات الربأ
، كاجلواز ىو الراجح عند الدكتور كىبة ،كاقرتو ىيئة كبار  اجلواز كالعدـ

 ء ُب بيت التمويل الكوييت ،لبعده عن الربا ، كفيو مصلحة للدائن .العلما

 .ُب اخلبلصة كالنتائج ،كالتوصيات اخلاسبة ، متمثلة إىلتطرؽ الدكتور كىبة  ٍب

 8التشابو  أوجو     

ال يتفق حبث الدكتور زلمد مع ىذه الرسالة إال ُب جزئيات بسيطة يلـز 
كىذا أمر بديهي ألف حبث الدكتور زلمد   ذكرىا ُب احلديث عن الشرط اجلزائي ،

 كاف بشكل موجز .

يتفق حبث الدكتور زلمد الزحيلي مع ىذه الرسالة ُب أف كل منهما ذكر 
 بواعث الشرط اجلزائي ، كشركط استحقاقو .
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 وجو االختالف 8 أ 

عل اىتم الدكتور زلمد ُب حبثو بالشرط اجلزائي من الناحية الشرعية ، كما ف       
علل اجلانب القانوٍل للشرط اجلزائي ، كذلذا مل يذكر الدكتور الصديق الضرير ، فقد أ

الدكتور زلمد االساس القانوٍل للشرط اجلزائي ، كال التمييز بينو كبُت بعض االكضاع 
القانونية ادلشاهبة لو كما فعل الدكتور الصديق ، كحيت عندما ذكر الدكتور زلمد شركط 

ائي كاف ذلك ُب بضعة اسطر ، كمل يتطرؽ الدكتور ايل معٍت استحقاؽ الشرط اجلز 
التعويض كال الضرر باعتبارعلا اساس الشرط اجلزائي كانو عبارة عن تعويض عن الضرر 

 كسيحاكؿ ىذا البحث مزيج بُت الشريعة كالقانوف .

"الشرط الجزائي في الفقو بعنواف الركيشد ،  سعد اسن عبد: الدراسة الرابعة
 . 1983رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة كلية احلقوؽ ، سنة  مي"اإلسال

 الشرط نظريو فأ الثابت  فأ الإ اإلسبلمي الفقو ساسهاأ كاف فالرسالة كإ ىذه      
 الضوء تسليطأساسها  لذلك الوضعي القانوف كنف ُب كترعرعت نشأت قد اجلزائى

 بيئتو ُب حيالو القاضي لطةكس كآثاره كشركطو كخصائصو طبيعة الشرط اجلزائي  على
 تتضح فأ ىلإ السبيل نوأ الإ القانوٍل العرض ُب التوسع اقتضى كأف االمر كىذا األصلية
 كأ بصحتو للقوؿ الصاّب ساساأل رساءإ ىلإ كصوال خفاياه بوضوح كيربز جببلء صورتو
 الواجب الشركط من اإلسبلمي الفقو موقف بياف مع اإلسبلمية الشريعة ُب بطبلنو
 . عليو القاضي كسلطة بو العمل يرتبها اليت كاالثار لتطبيقو توافرىا

  التعريفات التمهيدم الباب يعاِب كبابُت سبهيد ىلإ ادلقدمةمن   الرسالةتكونت  كقد
 أما بو االخذ كمزايا اجلزائي الشرط تعريف ككذلك فيو الشرعي كاالصل الشرط تعريف
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 القانونية طبيعةال عن يتحدث ذإ اجلزائي شرطلل العامة النظرية فيناقش االول الباب
 عليو للقاضي سلطة من تقرر كما وعن تنجم اليت كاآلثار تطبيقو كشركط كخصائصو

 نظرية حيث من اجلزائي الشرط من اإلسبلمي الفقو موقف يبحث الثاني الباب كَب
 من ائياجلز  الشرط علي باحلكم كانتهاء اإلسبلمي الفقو ُب بالعقد ادلقًتنة الشركط

 .شرعا عدمو أك اجلواز حيث

 أوجو الشبو  

رسالة الدكتور عبداسن مع ىذه الدراسة ُب ذكر الطبيعة القانونية  تشاهبت8 5
 للشرط اجلزائي كذكر خصائصو كأثاره ككذلك سلطة القاضي ُب تعديلو .

كذلك تشاهبت ُب ذكر موقف الفقو اإلسبلمي ُب الشرط اجلزائي ، كسلطة 8 4
 قاضي ُب تعديلو كأثاره .تدخل ال

سبيزت رسالة الدكتور عبد اسن بأهنا من أكائل الدراسات ُب ىذا الشأف ، 8 1
 .ككانت دراسة مفصلة كشاملة كعميقة من اجلانبُت الفقهي كالقانوٍل

 أوجو االختالف 8  

اختلفت ىذه الدراسة عن دراسة الدكتور عبد اسن ُب أهنا تطرقت للشرط : 1
عبلقتو ببعض النظم القانونية األخرل الشبيهة لو فيما مل تطرؽ دراسة اجلزائي ك 

 الدكتور عبداسن ذلذا .
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تطرقت ىذه الدراسة لبعض العقود احلديثة اليت ؽلكن أف يتضمنها الشرط : 2
اجلزائي سواء من الناحية القانونية كالفقهية فيما مل تتطرؽ دراسة الدكتور عبداسن 

 العقد مل تربز تلك العقود بالشكل الذم ىو موجود اآلف .ذلذا كلعل ُب ذلك 

التعويض االتفاقي "الشرط " بعنوافابراىيم توفيق ، ىشاـ : الدراسة الخامسة
 رسالة دكتوراه ، ، "الجزائي " دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقانون المقارن

 ـ . 2011سنة 

تعويض اإلتفاقي )الشرط اجلزائي( بُت دلوضوع اللقد أثر باحث ُب ىذه الدراسة      
القانوف ادلقارف كالفقو اإلسبلمي _ من خبلؿ ثبلثة فصوؿ  كخاسبة كبُت ُب الفصل 
األكؿ مفهـو الشرط اجلزائي ُب الفقو اإلسبلمي ،حيث تعرض فيو للمفهـو القانوٍل 

دلشابو للشرط اجلزائي ، كادلفهـو الشرعي للشرط اجلزائي كالنظم القانونية األخرل ا
كُب الفصل الثاٍل قاـ بعرض اإلطار  للشرط اجلزائي كموقف الفقو اإلسبلمي منها ،

النظرم للتعويض اإلتفاقي أك الشرط اجلزائي ُب القانوف ادلقارف ، كًب عرض اخلصائص 
آثاره كسلطة القاضي ُب تعديلو ،  كُب الفصل الشرط اجلزائي ، كشركط استحقاقو ، ك 

دراسة مدم مشركعية الشرط اجلزائي ُب الفقو اإلسبلمي ُب الثالث خصصو الباحث ل
الفقو اإلسبلمي ، حيث تعرض دلوقف ادلذاىب الفقهية من الشركط ادلقًتنة بالعقد 
بصفة عامة ، كمقارنة بُت أعلية الشرط اجلزائي ُب القانوف الوضعي كالفقو اإلسبلمي ٍب 

كنذكر منها أىم النتائج اليت ختم الدراسة خباسبة مشلت اىم النتائج كالتوصيات ، 
 : االٌبتوصل إليها الباحث ، على النحو 
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: إف الوصف للتعويض االتفاقي ىو األكثر مبلئمة لنعت ىذا النمط من  أوالً     
التعويض ،ككذلك فغن اصطبلح الشرط اجلزائي الؼلرجو كثَتان عن ىذا ادلضموف من 

 حيث كونو ُب اساسو أحد شركط العقد .

ىي اخلطأ كالضرر كالرابطة السببية : إف شركط استحقاؽ التعويض االتفاقي  ثانياً     
كاإلعذار كإف عبء اثبات الضرر ىنا ُب ىذا النمط من التعويض يقع على عاتق 

 ادلدين للدائن .

غلب قد شاع استعمالو ، للنص عليو ُب أ: إنو نظران لكوف التعويض االتفاقي  ثالثاً     
 أك اإلدارية حىت اصبح ظاىرة قانونية . العقود سواء ادلدنية

: إف التعويض االتفاقي يتم تقديره من طرقي العقد مقدمان ، كقبل التنفيذ كقبل  رابعاً     
 اخبلؿ ادلدين بالتزامو كقبل كقوع الضرر كمعرفة مداه كابعاده .

: ال يوجد خبلؼ فيما بُت موقف القانوف الوضعي ، كالفقو اإلسبلمي  خامساً     
فيما يتصل بالتعويض االتفاقي ، بل إف موقف كل منهما يكاد يكوف متوافقان إىل حد  

 .بَتك

كمن ىذا ادلنطلق يبلحظ العديد من اإلشكاليات كالصعوبات الٌب تتبلور ُب أحد     
مظاىر ثبلثة كىي : ادلبالغة الكبَتة ُب التعويض االتفاقي كالذم يفوؽ قدر الضرر 

قد يكوف التعويض االتفاقي ادلقدر سلفان أقل من الضرر الواقع  الواقع بالفعل ، كأيضان 
 .أك احلد منها حبيث ال يتناسب معو البتة كأخَتان قد يكوف كسيلة لئلعفاء من ادلسئولية
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 أوجو التشابو 8

 الدكتور ىشاـ ابراىيم مع ىذه الدراسة غي أشياء كثَتة كنذكر منها :تتفق رسالة 

ي ُب كل من القانوف كالشريعة اإلسبلمي ككذلك ُب ُب التعريف بالشرط اجلزائ -1
العربوف سبييز الشرط اجلزائي عن بعض النظم القانونية االخرل ادلشاهبة لو متل 

 كالغرامة التهديدية .
ككذلك ُب ذكر شركط استحقاؽ الشرط اجلزائي كىي اخلطأ الضرر كالعبلقة   -2

 السببية كاإلعذار .
قيمة الشرط اجلزائي ُب القانوف  ككذلك ُب سلطة القاضي ُب تعديل  -3

   .كالشريعة

 : أوجو االختالف   

 زبتلف رسالة الدكتور ىشاـ ابراىيم توفيق مع ىذه الرسالة ُب :    

مضموف الشرط اجلزائي ادلقصود بالدراسة عند الدكتور ىشاـ ىو الشرط  .1
ليان أف اجلزائي مقارنة بُت الفقو االسبلمي كالقانوف ادلقارف ك يبدكا كاضحان كج

ادلقصود من ىذه الدراسة ىو بعض القوانُت العربية منها كالقانوف الفرنسي 
كباألخص القانوف ادلصرم ، بينما تضمنت ىذه الدراسة الشرط اجلزائي بُت 
القانوف ادلدٍل اللييب كالشريعة االسبلمية كادلقصود من الشريعة ىنا ىو اجتهاد 

 الفقهاء ادلعاصرين .
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عن رسالة الدكتور ىشاـ بالتطرؽ كلو بشكل سلتصر عن  سبيزت ىذه الدراسة .2
كذلك لعبلقتو الوطيدة بالشرط حكم التعويض ادلادم عن الضرر األديب 

 اجلزائي فيما مل تذكر عند الدكتور ابراىيم .
 القانوف موقف بُت فيما خبلؼ يوجد تبُت للدكتور ىشاـ من نتائج حبثو أنو ال .3

 موقف إف بل ، االتفاقي بالتعويض يتصل فيما اإلسبلمي كالفقو ، الوضعي
كبَت ، كبينما تبُت للباحث ُب ىذه  حد إىل متوافقان  يكوف يكاد منهما كل

 الدراسة فرؽ جوىرم عند تطبيق الشرط اجلزائي بُت الشريعة كالقانوف .

الشرط الجزائي وأثره في زلمد بن عبد العزيز اليمٍت ،  :الدراسة السادسة 
 ق. 1426 -  1425ة سن العقود المعاصرة

لقد قسم كاف غرض الباحث من البحث ىو بياف طبيعة الشرط اجلزائي    
 التمهيد عن كأحكامو كأثره ُب عقود ادلعاكضات ادلالية ادلعاصرة متدرجان ُب ذلك ُب

وضعي لفهم طبيعتو القانونية كمن ٍب انتقل إىل الباب قانوف الالشرط اجلزائي ُب ال
شرط اجلزائي ، كالشركط ادلقًتنة بالعقد ، كاخلبلؼ ُب األصل األكؿ كىو ُب معٌت ال

ٍب ، كطبيعة الشرط اجلزائي الفقهية  فيها ، كأثر ذلك ُب احلكم على الشرط اجلزائي
الباب الثاٍل كفيو التعويض عن الضرر، كاحلكم على الشرط اجلزائي ، كاالعذار ٍب 

كضات ادلالية ادلعاصرة ، كربدث الباب الثالث ُب أثر الشرط اجلزائي ُب عقود ادلعا
عن معٌت العقد كأقسامو ، كمدل حرية ادلتعاقدين ُب إنشاء العقود ، كاشًتاط 

 الشركط ، كالعقود اليت يدخلها الشرط اجلزائي كموضعو منها .

 



  

28 

 

 8أوجو التشابو 

 ىذه رسالة الدكتور زلمد مع ىذه الرسالة ُب عدة أشياء كنذكر منها :تتشابو     

التطور التارؼلي للشرط  جلزائي كتكييفو القانوٍل كالفقهي ، ككذلك ُبالشرط ا .1
 االخرل . القانونية النظم ببعض اجلزائي الشرط عبلقة اجلزائي ، ككذلك

كالتطور التارؼلي للشرط اجلزائي  ، ككذلك ُب ذكر الشرط اجلزائي ُب العقود  .2
 ادلالية ادلعاصرة منها عقد البيع بالتقسيط .

 ُب ذكر أحكاـ التعويض كالضرر ُب القانوف كالشريعة اإلسبلمية .ككذلك تتفق  .3

 : أوجو االختالف

زبتلف رسالة الدكتور زلمد عن ىذه الرسالة رغم أهنا كانت دراسة فقهية  .1
مقارنة إال اهنا مل ربدد ما ىو القانوف ادلراد بدراستو ، ُب حُت بُت الباحث ُب 

انوف ادلدٍل اللييب كاجتهاد الفقهاء ىذه الدراسة بأف القانوف ادلقصود ىو الق
 ادلعاصرين .

تطرقت ىذه دراسة الدكتور زلمد  لذكر معٌت العقد كأقسامو كالفرؽ بينو كبُت  .2
االلتزاـ ُب التصرؼ ُب حُت مل يتطرؽ الباحث ُب ىذه الدراسة دلعٌت العقد 

 كاقسامو .
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 الفصل الثاني                                     
 النظري االطار

 مبدأ التعويض عن الضرر 8  ولالمبحث األ    
تمع كتطورىا ، تعكس نضج لقيم اجمل حقيقيان  نعكاسان اتعد ادلسؤكلية ادلدنية 

 خبلقي كالقانوٍل فيو .جتماعي كاألالوعي اال

 إىلتقسيم ادلسؤكلية  ىُب الكتب القانونية كالفقهية عل كلقد جرت العادة
ؤكلية تقصَتية ك مس ادلدنية ايل مسؤكلية  تقسم ادلسؤكليةك  جنائية كمسؤكلية مدنية ،

ستقر عليو الفقو كالقانوف ، كاذلدؼ منهما جرب اعقدية ، كىو التقسيم الذم 
ك الضرر الناتج عن اإلخبلؿ أالعقدم  الضرر الناتج عن االخبلؿ بااللتزاـ

 . بادلسؤكلية التقصَتية الناشئ عن العمل غَت ادلشركع

توضيح ادلفهـو :  ض عن الضرر سينقسم ىذا ادلبحث إىلالتعويكلبياف مبدأ  
دلفهـو كتوضيح ا ، ثانياً كتوضيح ادلفهـو القانوٍل للضرر  ، والً أالقانوٍل للتعويض 

 . ثالثاً الفقهي للتعويض عن الضرر 

 المفهوم القانوني للتعويض  ول 8األالمطلب     
لضرر الواقع علي عناصر ايغطي صبيع  ف يكوف التعويض شامبلن أغلب 

كثر شلا أجبة التعويض ، فبل ؽلنح ادلضركر ضرار غَت مستو كال يشمل األ ادلضركر 
 صابتو .إضرار اليت  ينتزع حقو ُب تعويض كامل عن األيستحق ، كال
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التوازف للعبلقات اليت  عادةإلر ر ساسو جرب الضأكاف التعويض ُب كإذا  
ا ُب عدـ ربقق مبدأ التعويض الكامل اختلت نتيجة االخبلؿ بالتزاـ ، فبل ضَت إذ

كسيلة  لجدأكفقا لظركؼ كل حالة ، ك  تدارؾ الضرر دبنح ادلضركر تعويضا عادالن 
ن اذا ما لتعويض ادلضركر ىي  زلو ما اصابو من ضرر، إف كاف ذلك شلكنا ، كلك

القضاء دبا ؼلفف علي ادلضركر ما  الإماـ القاضي أتعذر ذلك التعويض فليس 
ضرر دبا يقدره القاضي من مقابل ، كال يقصد بتعويض الضرر زلوه حدث لو من 

عويض مادم ، كلكن كازالتو من الوجود كاال فالضرر االديب ال ؽلحي كال يزكؿ بت
 ف يستحدث ادلضركر لنفسو بديبل عما اصابو من الضرر أيقصد بالتعويض 

 ادلعٌت ىذا ىجانبها كسب يعوض عنها كعل إىلفاخلسارة ال تزكؿ كلكن يقـو 
 ؽلكن التعويض .

 8 تعريف التعويض لغة واصطالحاً  والً أ    
 ىو العوض دبعٍت البدؿ كاجلمع اعواض ، عاضو بكذا  التعويض لغة:

خد أعوضا اعطاه اياه بذؿ ما ذىب منو فهو عائض ، كاعتاض منو : 
، كالتعويض من العوض كىو البدؿ  عتاض فبلنا سأؿ العوضاالعوض ، ك 

 .(22)ك اخللف أ
 من اكقع ضررا علي  ى: ىو ادلاؿ الذم ػلكم بو عل والتعويض اصطالحا

باألخرين  ئقزالة الضرر احلاإك ماؿ ، كىو قائم علي مبدأ أغَته ُب نفس ، 

                                                           
 2009اح الوطنية ، نابلس فلسطُت ، سنة ، رسالة ماجستَت ،  جامعة النجالتعويض عن الضرر االدبي دراسة مقارنة . باسل زلمد يوسف قبها ،  (22)

 . 19،ص 
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من الضماف دبعناه  ىو جزءكىو مرتبط بوقوع الضرر ال قبلو ، ك 
 .(23)الواسع

 8 عناصر التعويضثانيا8ً        

تفاؽ يقضي ، إذا مل يوجد ا قاضي ُب العادةال كالذم يقـو بالتعويض ىو
 -8 ٌباالذلك ، كتكمن عناصر التعويض ُب بغَت 

  8الكسب والخسارة   -5
و من كسب فإذا فات كالتعويض يشمل ما حلق الدائن من خسارة ، كما

ف البائع اخل أال إيعها ، كربقيق ربح من ذلك ، عادة بشخص بضاعة إل لاشًت 
 اك بالتصرؼ فيها للغَت حسن النية تصرفا ناقبل للملكيةبالتزامو )بإتبلؼ البضاعة 

ما حلقو من  ىف ػلصل من مدينو )البائع ( علأكسلمها لو ( كاف من حق ادلشًتم 
خسارة ، كىو مقدار ما دفع ُب ىذه البضاعة كادلصاريف ادلختلفة اليت تكبدىا 

ًتم نفذ ف ادلشأكاف سيحققو من ربح ُب بيعها لو   الصفقة ، كذلك ما إلبراـ
بُت ادلسؤكلية  الشأفالتزامو كما ينبغي ، كىو ما فاتو من كسب ، كال فرؽ ُب ىذا 

 .(24)العقدية كادلسؤكلية التقصَتية 

كما  كيتضح اف للتعويض عنصرين مهمُت كعلا )ما أصاب الدائن من اخلسارة
سواء التعويض عن عدـ  ذا ُب تقديره للتعويضإفاتو من الكسب ( فالقاضي 

ُب حسابو ىذين العنصرين ذ اك التعويض عن التأخَت ُب التنفيذ ، يدخل التنفي

                                                           
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (23)

 .165ق ، ص   2426 -1425
 .51، ص 2004، سنة  1،  ط   2ليبيا ، احكاـ االلتزاـ  ، ج  –، دار الكتب الوطنية بنغازم  زامالنظرية العامة لاللت. زلمد علي البدكم ،  (24)
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ك بسبب أبسبب عدـ تنفيذ ادلدين اللتزامو ما أصاب الدائن من ضرر  كالن أفيقدر 
فات الدائن من كسب ، كرلموع  تأخره ُب ىذا التنفيذ ، ٍب يقدر بعد ذلك ما

 .(25)ىذين ىو التعويض 

 ان ناؾ زلل للتعويض إذا مل يصب الدائن ضرر يكوف ى نو الإكغٍت عن البياف 
ُب ذلك ككثَتا ك من جراء تأخره أجراء عدـ قياـ ادلدين بالتزامو  كمل يفتو كسب من
ر ُب حالة رلرد تأخر ادلدين ُب تنفيذ التزامو ، كقد يتحقق ايضا مما يتحقق ىذا األ

من التقدـ بامسو ُب ُب حالة عدـ التنفيذ ، كما إذا مل يقم زلاـ بالتزامو ضلو موكلو 
 قائمة توزيع ، كيتبُت اف زبلف اامي مل يلحق بادلوكل ضررا كمل يفوت عليو نفعا 

ع  اصاب ادلوكل شيء من ادلبلغ ادلوز إذ انو لو كاف تقدـ بامسو ُب قائمة التوزيع دلا 
، فيثبت مقدار ما أصابو من ضرر  (26)كالدائن ىو الذم يقع عليو عبء اإلثبات 

 (27)كما فاتو من  كسب كمقداره 

 الضرر المباشر والضرر الغير مباشر 8   -4

 اك للتأخر ُب الوفاء بو  ، الضرر ادلباشرة ىو نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء بالدين 
ف يتوقاىا ببذؿ اجلهد ادلعقوؿ أ مباشرة ىي اليت يستطيع الدائن اما االضرار الغَت

ف الضرر الغَت مباشر ال ألادلباشر ،  الضرر الذم يستحق التعويض ىو الضرر
يشمل التعويض ، ك ادلسؤكلية العقدية أتقصَتية ، يعوض عنو سواء ُب ادلسؤكلية ال

ف يكوف الضرر موضوع التعويض أغلب  راشر دكف الضرر الغَت مباشالضرر ادلبعن 
                                                           

، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (25)
 . 844،  ص  2مصر ، ج

 . كيقع عبء األثبات علي  الدائن اعماالن للقاعدة العامة  " البينة علي من ادعي كاليمُت علي من انكر " . (26)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديدد عبدالرزاؽ السنهورم ،  (27).

 .844ص  ، 2مصر ، ج
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 الضرر كيعترب تزامو ، اك للتأخر ُب الوفاء هباليجة طبيعية لعدـ تنفيذ ادلدين النت
ف أأم  ستطاعتو الدائن اف يتوقو ببذؿ جهد معقوؿ ،ايكن ُب ذا مل إطبيعية نتيجة 

توجد اخلطأ كالضرر رابطة سببية مباشرة كاال انتفت ادلسؤكلية ، سواء كانت عقدية 
سلسلة من االضرار ، كل منها يًتتب إىل اـ تقصَتية فقد  يؤدم الفعل الواحد 

ادلًتتب ال  بُت اخلطأ كبُت الضرر ادلباشر تقـو رابطة السببية ا علي سابقة ، فهنا ال
ضرار غَت ادلباشرة فبل تقـو بينها كبُت اخلطأ عبلقة سببية  علي ىذا اخلطأ ، اما  األ

 . (28)كال يلتـز ادلسؤكلية بتعويضها 

 8التقصيرية ، والمسؤولية العقدية المسؤولية   -3

إذا كاف  فقط اال الضرار ادلتوقعةا ىض ُب ادلسؤكلية العقدية يقتصر علالتعوي
ادية فإذا ارسل شخص حقيبة ع خطأ جسيم من جانب ادلدين ، كأ ىناؾ غش

ة كضاعت احلقيبة خبطأ ك مستندات  مهمأك نقودا أمع ناقل ككضع فيها رلوىرات 
ربتوم  عادة  ال عن قيمة  حقيبة عادية الإ مسؤكاليكوف  ف الناقل الإالناقل ، ف

براـ العقد ىذا مامل إر ادلتوقع ا لذم الناقل عند الضر علي اشياء شبينة ، فهذا ىو 
شياء شبينة ، حينئذ سيكوف أفيها من  ماإىل يكن صاحب احلقيبة قد نبو الناقل 

ك خطا أكل ىذا ما مل يرتكب ادلدين غشا    عما فيها من اشياء  مهمة ،مسؤكال
ررىا يق عن حدكد العقد كال يستحق احلماية اليتجسيما ، حينئذ يكوف  قد خرج 

 (29)القانوف ادلدٍل للمدين ادلتعاقد.

                                                           
 . 71 -70،  ص   2002مصر،  سنة  –،  دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (28)
 . 52، ص 2004، سنة 1، ط  2ليبيا  ، ج  –، احكاـ االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية بنغازم  النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم ،  (29)
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ك غَت أعن كل ضرر مباشر ، متوقعا كاف ، اما ادلسؤكلية التقصَتية يسأؿ 
 عن تعويض مسؤكالفغذا اشعل شخص خبطأ منو النار ُب سيارة كاف  ، (30)متوقع 

شياء شبينة قد يكوف مالكها كضعها فيها ، كمل يكن ذلك أفيها من  السيارة كما
للمسؤكؿ عن احلريق ، كذلك احلاؿ من اعتدم علي رياضي مسببا لو عاىة متوقعا 

من مهنة الرياضة كمل  عن التعويض الكامل لرياضي يعيش مسؤكالُب رجلو كاف 
 .(31)نو رياضي ايكن يعرؼ ب

قل ، كبغض النظر أكثر كال أف يكوف بقدر الضرر ال أكاالصل ُب التعويض 
الضرر، فادلسؤكلية جلرب الضرر ، ال دلعاقبة عن مدم فداحة خطأ ادلتسبب ُب ىذا 

 .(32)ادلتسبب ُب ىذا الضرر كردعو 

 التعويض النقدي والعيني 8  -2

ك أنقود سواء ُب ادلسؤكلية العقدية كالقاضي يقدر التعويض عادة دببلغ من ال
م التزاـ منشؤه مصدر اخر ، كمع ذلك قد يكوف التعويض أك أادلسؤكلية التقصَتية 

ف يأمر أب كالقدؼ غلوز للقاضي ففي دعاكم الس بعض احلاالت ، غَت نقدم ُب
احلكم القاضي بإدانة ادلدعي عليو ُب الصحف ، كىذا  سبيل التعويض بنشر ىعل

النشر يعترب تعويضا غَت نقدم عن الضرر االديب الذم اصاب ادلدعي عليو ، بل 

                                                           
 .71، ص   2002مصر،  سنة  –،  دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (30)
  52، ص 2004، سنة  1،  ط  2ليبيا  ، ج  –احكاـ االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية بنغازم  النظرية العامة لاللتزام ،. زلمد علي البدكم ،  (31)
 . 52، مرجع سابق ، ص  النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم ،  (32)
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ط اقامها ف ػلكم هبدـ حائأعويض تعويضا عينيا فيجوز للقاضي قد يكوف الت
 .(33)ادلالك تعسفا حلجب النور كاذلواء عن جارة 

كالتعويض النقدم اسهل ُب التقدير كاقل مشاكل إذ دبقتضاه يتم حسم النزاع 
بُت  عكس التعويض العيٍت الذم قد يكوف مثار جدؿ فيما بعد ىعل ، هنائيان 

طمة ُب لسيارة اكؿ بأف التعويض العيٍت )اصبلح االدائن كادلدين فيدعي األ
ك ترميم ادلبٍت ( مل يتم كما ينبغي ، كيرد الثاٍل بأنو قد نفذ التزامو علي أحادث 
كالذم  قد ينتهي يراـ ، شلا يقضي الرجوع ايل القضاء حلسم النزاع ،  خَت ما

 (34).بالتعويض النقدم

 وقت تقدير التعويض 8  -5

كم الُب يقدر التعويض عن الضرر بالصورة اليت كصل اليها كقت النطق باحل
ف يزيد مقدار أذلك  ىرفع الدعوم ، كقد يًتتب علتاريخ كقوعو كال ُب تاريخ 
قل أيكوف  فأيضا أحدكث الضرر كقد يًتتب عليو التعويض عن تقديره كقت 

عما بتعويض ػلتفظ للمضركر حبقو ُب ادلطالبة ف أف القضاء يستطيع إبل  قيمة
دم ف يعُت مأي كقت احلكم ف مل يتيسر للقاضإبعد احلكم ،ف يطرأ من اضرار

ف يطالب خبلؿ مدة أف ػلتفظ للمضركر باحلق ُب أالتعويض تعيينا هنائيا ، فلو 
 (35)معينة بإعادة النظر ُب التقدير .

 
                                                           

، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _ اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (33)
 .846،  ص 2مصر ، ج

 . 55، مرجع سابق ، ص  احكام االلتزامالبدكم ، . زلمد علي  (34)
 . 76، ص   2002مصر ، سنة  –،  دار اجلامعة اجلديدة ،  االسكندرية  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (35)
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 : القانوني للضررمفهوم المطلب الثاني 8    

 8أوالً 8 مفهوم الضرر لغة واصطالحاً     

 كسوء احلاؿ ، كالقحط ،  معاٍل كثَتة منها اذلزؿ ىيطلق عل :لغة  الضرر
مواؿ كالشدة ، كما كاف ضد النفع ، كالنقص ُب الشيء ، كالنقص ُب األ

 . (36)كاالنفس 
  األذل الذم يصيب الشخص من جراء ادلساس حبق  اً صطالحأالضرر :

مالو  ك تلك ادلصلحة متعلقة بسبلمةأمن حقوقو ، سواء كاف ذلك احلق 
 . (37)ـ غَت ذلك اـ عاطفتو  أـ عرضو أ

 ةادلسؤكليكالضرر ىو الركن الثاٍل للمسؤكلية التقصَتية ، فليس يكفي لتحقق 
ضركر ىو الذم يثبت كقوع الضرر ف ػلدث الضرر، كادلأف يقع خطأ ، بل غلب أ

 .(38)بو

 8 قسام الضررأ8 ثانياً     

 . (39)  الضرر المادي )الحسي (  والضرر االدبي )المعنوي (       

 قسمُت : إىلكينقسم  ( الضرر المادي )الحسي .1
 : الضرر ادلادم الذم يصيب االنساف ُب جسمو 

                                                           
 .4/482،   لسان العرب. ابن منظور  ،  (36)
 . 23، ص  2003لبناف ، سنة  -الفكر ادلعاصر، بَتكت   ، دار نظرية الضمان. االستاذ كىبة الزحيلي ،  (37)
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  –،  نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (38)

 . 855،  ص  1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ،  ج  –ببل سبب 
، مقدمة للدكرة الثانية  التعويض المادي عن  الضرر االدبي او المادي غير المباشر الناتج عن الجناية او الشكوى الكيدية. زلمد سناف اجلبلؿ ،  (39)

 .16،  ص  2015/ 05/ 10للمجمع الفقهي االسبلمي ، ُب الدكرة الثانية كالعشركف ادلنعقدة ُب مكة ادلكرمة ، بتاريخ 
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من جراح يًتتب عليها  نساف ُب جسمويصيب االفالضرر اجلسمي ىو ما 
ك ضعف ُب كسبو كزلل الضرر : بدف االنساف  اك عجز عن العمل أتشويو فيو 

اٍل  عسواء كاف بإتبلؼ النفس أك بقطع عضو من االعضاء أك بتعطيل معٍت من ادل
 .ك بعاىة تقعد االنساف عن العمل أك البصر أكإذىاب منفعة السمع 

  الذم يصيب االنساف ُب مالو  الضرر ادلادم: 

موالو سواء كانت أاف فيسبب لو خسارة مالية  ُب يصيب االنس لدأىو كل 
ك عن زكاؿ بعض اكصافها  كضلو ذلك من كل أك نقص منافعها أناذبة عن نقصها 

نقص ُب قيمتها عما كانت عليو قبل حدكث الضرر  كىذا النوع  ما يًتتب عليو
، كسواء كاف الضرر  ـ عقاران أـ منقوال أ ما زللو ادلاؿ سواء كاف حيوانان  يشمل كل

ـ حدكث نقص فيها أما للذات اـ تعطيبل لبعض الصفات الذم حلق بو إتبلفا تا
ؼلرج عن االنتفاع  ك باستيبلء عليو كالتعدم علي حيازة صاحبو حبيثأك تعييب أ

 بو ادلنفعة ادلطلوبة .

 المعنوي دبيالضرر األ .4
 كمسي ضرران  ك شعوره ،أك ُب عاطفتو أنساف ُب عرضو يصيب اإل لذأىو كل 

      . غَت مادم ، فإف زللو العاطفة كالشعورم ألنو،  ك معنويان أدبيا ن أ
 8 (40)إىلديب رجاع الضرر األإكؽلكن 

                                                           
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  –،  نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (40)

ن الضرر االدبي او ،  التعويض المادي ع، ك زلمد سناف اجلبلؿ  864،  ص 1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ، ج  –ببل سبب 
 .  23 -22،  مرجع سابق ،  ص  المادي الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية
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 كالتلف الذم يصيب اجلسم كاالمل ، ركح ضرر أديب يصيب اجلسم ، فاجل
ك أعضاء ك ُب األأالذم ينجم عن ذلك كما قد يعقب من تشويو ُب الوجو 

إذا نتج عنو انفاؽ  كادبيان  ماديان  ُب اجلسم بوجو عاـ ، كل ىذا يكوف ضرران 
 ادبيان  ك ُب القدرة علي الكسب ادلادم ، كيكوف ضرران أادلاؿ ُب العبلج 

 نو ذلك .فحسب اذا مل ينتج ع
  كالعرض ، فالقدؼ كالسب كىتك  ، كاالعتبار ،ديب يصيب الشرؼأضرر

 الكرامة ىكاالعتداء عل، كالتحرصات  ، السمعة بالتقوالت كإيذاءالعرض 
إذا ىي تضر بسمعة ادلصاب كتؤدم  دبيان أ كل ىذه اعماؿ ربدث ضرران 

 شرفو كاعتباره بُت الناس .
  مو أالطفل من حضن فانتزاع ناف ، ديب  يصيب العاطفة كالشعور كاحلأضرر

عماؿ تصيب أك الزكجة ، كل ىذه أك الزكج أكخطفو كاالعتداء االكالد 
قلبو الغم كاالسي كاحلزف ، كيلحق  إىلادلضركر ُب عاطفتو كشعوره كتدخل 

هبذه االعماؿ : كل عمل يصيب الشخص ُب معتقداتو الدينية كشعوره 
 ديب .األ

  حق ثابت لو ، فإذا دخل  ىرد االعتداء علديب يصيب الشخص من رلأضرر
ف يطالب أبالرغم من معارضة ادلالك جاز ذلذا  ألخرشخص ارضا شللوكة 

حقو حيت كلو مل  ىديب جراء االعتداء علبتعويض عما اصابو من الضرر األ
 عتداء .يصبو ضرر مادم من ىذا اال
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 8  شروط الضرر الموجب للتعويض8  ثالثاً      

بو عدة  ف تتوافرأموجبا للتعويض غلب اخلطأ ضرر الناشئ عن لكي يكوف ال 
ف يكوف ضررا مباشرا ناصبا عن احد اعماؿ أخصائص ، فهذا الضرر غلب 

ف يكوف زلققا كخاصا فضبل عن مساسو اذلك يشًتط بو  إىل باإلضافةادلخطئ 
اشترط  ف يكوف قاببل للتقدير بالنقود ،أكز ػلميو القانوف  ، كاخَتا غلب دبر 

دبي وسنتناول طا البد منها حتي يتحقق الضرر األدبي شرو ألالقائلون بالضرر ا
 : ىذه الشروط كما يلي

ف يكوف كاقعا فعبل كموجودا كثابتا كتشهد عليو أف يكوف الضرر زلققا ، أم أ .1
إىل بل  تصل ،  دلة كالقرائن كالظركؼ ايطة حبيث التدع رلاال للشك األ

ف ال يكوف زلتمبل ، كيعترب الضرر ادلستقبلي أيعٍت مرحلة الظن الغالب ، كىذا 
ذا توفرت االدلة كالقرائن ادلؤكدة علي كجوده حيت كإف إمن االضرار اققة 

ك أ ، كيتمثل الضرر ادلتحقق فيمن قذؼ انسانا زمن الحق ، إىلتراخي كقوعو 
ك كجدت االـ من جراء التعدم علي جسم اجملٍت عليو كالشك ، اشوه مسعتو 

 .(41)ىذه االضرار موجودة كمشاىدة كؽلكن تقدير الضرر الواقع فيها  فأ
فرد معُت  ىف يقع الضرر علأيقابل ىذا الشرط عمومية الضرر ، أم انو غلب  .2

فراد معينة يسهل ربديدىم ، اما الضرر العاـ فهو الذم يصيب أك رلموعة أ
يقع ربت فراد كيقع عبء  ربملو علي اجلميع ، أم غَت زلدد من األ عددان 

هنا ليست أذ إمسمي االعباء كالتكاليف العامة ، كال يقصد بو اجلسامة ، 

                                                           
 . 23، مرجع سابق، ص  التعويض المادي عن الضرر االدبي او المادي الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية. زلمد سناف اجلبلؿ ،  (41)
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الُب حالة ادلسؤكلية بدكف خطأ، فإحداث تغيَت بطريق عاـ إُب الضرر ،  شرطان 
 . (42) خاصان  ال يعترب ضرران 

خر يعرب عنو أف يكوف الضرر قد جاء كنتيجة مباشرة ، كدبفهـو أيقصد بذلك  .3
نو قد جاء كنتيجة أجم عن ىذا اخلطأ أم ا اخلطأ كالضرر النبعبلقة سببية بُت

حتمية لنشاط ادلتسبب لو ، كالضرر ادلباشر ىو الذم يكوف نتيجة طبيعية لعدـ 
ذا مل يكن إالوفاء بااللتزاـ اك للتأخر ُب الوفاء بو ، كيعد الضرر نتيجة طبيعية 

 . (43)ف يتوقاه ببذؿ جهد معقوؿ أُب استطاعة الدائن 
ك حق ثابت للمضركر ، كيعٍت ذلك أخبلؿ دبصلحة إيشتمل الضرر علي ف أ .4

نو ػلدث اثر فعليا يًتتب عليو ضياع حق من حقوؽ احلرية الشخصية إ
ك من حقوؽ ابتكاره كانتاجو العلمي كحقو ُب االنتفاع أكالكرامة االنسانية 

 .(44)بشيء مشركع 
صاب مصلحة أادم الذم بالنسبة للضرر ادل ف ىذا الشرط ال ؽلثل أم اشكاالن أ .3

ديب مثل حرمانو من ربح معُت ، كلكن يثور بالنسبة للضرر األ مالية للمضركر
ك تقوؽلها بادلاؿ ، كلكن ذلك ال يعٍت أك ادلعنوم كاليت يصعب تقديرىا أ
 . (45)ستحالة التعويض حيت كلو كاف من قبيل رد االعتبارا

 

                                                           
،  دراسة مقارنة بُت االردف كمصر ، رسالة ماجستَت ، جامعة الشرؽ  اشئ عن خطأ االدارة والتعويض عنهاالضرر الن. غازم فوازف ضيف ا العدكاف ،  (42)

 . 86، ص   2012/2013االكسط ، سنة 
العدد الثاٍل،  ، 22، دراسة مقارنة ، رللة جامعة دمشق للعـو االقتصادية كالقانونية اجمللد  التعويض عن الضرر االدبي الناجم عن جرم. فواز صاّب ،  (43)

 . 279، ص   2006
،   مقدمة للدكرة الثانية  التعويض المادي عن  الضرر االدبي او المادي غير المباشر الناتج عن الجناية او الشكوى الكيدية. زلمد سناف اجلبلؿ ،  (44)

 . 23،  ص 2015/ 05/ 10للمجمع الفقهي االسبلمي ، ُب الدكرة الثانية كالعشركف ادلنعقدة ُب مكة ادلكرمة ، بتاريخ 
 2013/ 2012، رسالة ماجستَت ، جامعة الشرؽ االكسط ، سنة  الضرر الناشئ عن خطأ االدارة والتعويض عنها. غازم فواف ضيف ا العدكاف ،  (45)

 .87، ص 
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 .الضرر المطلب الثالث 8 المفهوم الفقهي للتعويض عن    

 8 8 تعريف المفهوم  الفقهي للضررأوالً     

سببان اساسيان للضماف ُب الفقو االسبلمي ، كلعل ىذا ما جعل  يعترب الضرر 
الفقو االسبلمي يعتد بالضرر ، حيث يدكر الضماف مع الضرر كجودان كعدمان  

ربعة حبيث إذا انعدـ الضرر ، فبل زلل للضماف ، كقد اتفقت ادلذاىب الفقهية اال
علي أنو إذا دفع ادلضارب ادلاؿ إيل غَته مضاربة دكف اف يأذف لو رب ادلاؿ فيتعُت 

نو تصرؼ ُب ادلاؿ بغَت اذف بو الضماف اذا ىلك ُب يد ادلضارب الثاٍل أل
 .(46)ادلاؿ

 8 عند الفقهاء القدامى 

 ذكر الفقهاء ادلتقدموف للضرر عدة تعريفات منها :   

ينفعك"  كال صاحبك يضر كالضرر ماقاؿ صاحب معُت احلكاـ "   -1
كقاؿ بعضهم "الضرر ما ينفعك كيضر صاحبك "،  فيكوف الضرر ما 

 . (47)قصد بو االضرار بغَته 
كعرفو اخلشٍت : الضرر ىو ما لك  فيو منفعة كعلى جارؾ فيو مضرة   -2

 .(48)كالضرار ما ليس لك فيو منفعة كعلي جارؾ فيو مضرة 
 .(49)نو : األذل عرفو اإلماـ النوكم الضرر بأ  -3

                                                           
 . 170، ص  2001صدارات القانونية  ، سنة ، ادلركز القومي لئل الشرط الجزائي بين الفقو االسالمي والقانون المقارن. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (46)
،   التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي، منقوؿ من زلمد عبدالعزيز ابو عبادة  ،    معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من االحكام. كتاب  (47)

 . 43، ص 2011الرياض ، سنة  -رسالة ماجستَت ، جلامعة نايف العربية للعلـو االمنية ، السعودية 
 . 40ق ، ص  1331سنة   6، ج   1مصر ، ط   –القاىرة   -،  دار السعادة   المنتقي شرح الموطأ. سليماف بن خلف بن سعد الباجي ،  (48)
 . 128ق ، ص 1408،  1، ربقيق عبدالغٍت الدقر ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ،   ط  تحرير الفاظ التنبيو. ػلي بن شرؼ بن مرم النوكم ،  (49)
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 8 التعريفات المعاصرة للضرر 
عرفو زلمد ادلدٍل أبو ساؽ بأنو " كل أذم يلحق الشخص سواء أكاف ُب  -

 .(50)ماؿ متقـو زلًـت أك جسم معصـو أك عرض مصوف 
كعرفو الدكتور كىبة الزحيلي بأنو " إحلاؽ مفسدة باألخرين ، أك ىو كل  -

جسمو أك عرضو أك  اذم يلحق الشخص سواء أكاف ُب مالو أك ُب
 . (51)عاطفتو 

كعرفو السيد امُت بأنو "عبارة عما يصيب ادلعتدم عليو من األذل فيتلف  -
 . (52) لو نفسا أك عضوان أك ماالى متقومان زلًتمان 

 8 8 المعني الفقهي للتعويض ثانياً     

 بعدة يطلقونو فإهنم الفقهاء اصطبلح كُب ، االلتزاـ ىو 8لغة  الضمان  -1
 على الكفالة كعقد ، الضماف عقد فيقولوف علػى الكفالة، لقونوفيط معافو 
 ضماف كىو غَته ذمة ُب حبق ثابت االلتزاـ هبما يراد مًتادفاف لفظاف أهنما

 بتسليم الوجو ، أك أك النفس ضماف كىو عليو ىو من بإحضار أك الدين ،
 (53).العُت ضماف كىو مضمونة عُت

 يستعملونو أهنم إال اخلاص، بادلعٌت فالضما سمال الفقهاء ستعماؿا ىو ىذا
 هبذا كيراد عتداءكا عقد بغَت أك بعقد ادلاؿ ضماف بأنو د ذلكمػن أعم ىو فيما

                                                           
ق ،   1428، سنة  2ادلملكة العربية السعودية ، ط  –، دار اشبيليا  ،  الرياض  التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي. زلمد ادلدٍل ابو ساؽ ،  (50)

 ..29ص 
 . 33، مرجع سابق ، ص  نظرية الضمان.  كىبة الزحيلي ،  (51)
 . 93، دار النشر مكتبة االسكندرية ، دكف سنة نشر ، ص ير في الفقو االسالمي  المقارن المسؤولية التقصيرية عن  فعل الغ. السيد امُت ،  (52)
 . 82، ص 2003، العدد الثاٍل ، 19، رللة جامعة دمشق ، اجمللد  فكرة ضمان العقد في الفقو االسالمي. اؽلن ابو العياؿ ،  (53)
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 ثبوتو كادلراد ، عمل أك ماؿ من بو الوفاء غلب دبا الذمة شػغل:  عنػدىم العاـ ادلعٌت
 احلاؿ ُب داؤهأ مطلوبان  أكاف سواء ، أدائو شرط ربقػق عند شرعان  أداؤه مطلوبان  فيها

 إذ ، معُت أجل إىل ادلؤجل كالدين ادلعػُت ادلستقبل الزمن ُب أـ ، احلاؿ كالدين
 فاسد بعقد شًتاها من يػد ُب ككادلبيع ، أدائو شرط ربقق ما إذا أداؤه مطلوب ىو
 .  (54) ىلك إذا لبائعػو بقيمتػو فيػضمنو يػده ُب داـ ما مشًتيو على ضمانو فإف

لكن اصحاهبا اكردكىا ثبلثة تعاريف للتعويض ك  لعثور علىكبعد البحث ٍب ا 
 ُب االصطبلح :  دبسميات أخرل

 (55)عرؼ ابن قيم اجلوزية العوض بأنو  مقابلة ادلتلف من ماؿ االدمي  -

وض أم التعويض حبالة التلف  نو قيد العيعيب ىذا التعريف إ كيبلحظ اف ما
  ف يكوف بالتلف كبغَته ايضان مع إف العوض ؽلكن أ

عرؼ الشيخ ميار ادلالكي ادلعاكضة بأهنا أخد ما ؼلالف الشيء ادلدعي  -
 .(56)بو إما ُب اجلنس أك الصفة 

                                                               (57)عرؼ البيجَتمي  ادلعاكضة بأهنا  عدكلة عن حقو ادلدعي بو ايل غَته  -

فقد بذلوا جهودان طيبة ُب بياف ادلراد  ما الباحثون والشراح المعاصرونا
بالتعويض كصنفوا ُب ادلوضوع حبوثان كرسائل عديدة ، فقد استعمل بعضهم لفظ 

                                                           
 . 82،  مرجع سابق ، ص  فكرة ضمان العقد في الفقو االسالمي. اؽلن ابو العياؿ ،  (54)
، مرجع سابق ص  التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي، منقوؿ من رسالة زلمد عبدالعزيز ابو عبادة ،  كتاب  اعالم الموقعين عن رب العالمين.  (55)

28 . 
التعويض عن الضرر في الفقو زيز ابو عبادة ، احلكاـ ، ميار زلمد الفاسي ، منقوؿ من رسالة زلمد عبدالع كتاب االتقان واالحكام في شرح تحفة. (56)

 . 28، مرجع سابق ص  االسالمي
، مرجع  التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي، سليماف زلمد البيجَتمي  ، منقوؿ من رسالة زلمد عبدالعزيز ابو عبادة ،  كتاب التجريد لنفع العبيد (57)

 . 28سابق ص 
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الضماف سَتان علي مصطلح الفقهاء القدامى ، كفضل اخركف استعماؿ  لفظ التعويض 
 :   ومن ىذه التعريفات ما يليتوخيا للدقة ، 

 .(58)إف التعويض ىو رد بدؿ التلف   -1
 .(59)إف الضماف ىو الغرامة لقيمة الشيء أك نقصانو   -2
إف الضماف ىو االلتزاـ بتعويض الغَت عما حلقو من تلف ادلاؿ أك ضياع   -3

 .(60)ادلنافع أك عن الضرر اجلزئي أك الكلي احلادث بالنفس اإلنسانية 
إف التعويض ىو ادلاؿ الذم ػلكم بو على من اكقع ضرران علي غَته ُب   -4

 . (61)ك شرؼ نفس أك ماؿ أ
  االصول الشرعية للتعويض عن الضرر: 

مواؿ من الضركريات اخلمسة اليت جاءت هبا احكاـ الشريعة الغراء إف حفظ األ
ىم الوسائل الشرعية حلفظ عن الضرر  أحد أ تعويضاللصيانتها كيعد الضماف أك 

مأخوذا  نساف، ككانت فكرة االسبلـ القائمة على أساس أف اإلامواؿ الناس كصيانتها 
تقرير مبدأ ك يرد مثلها أك قيمتها ،كافية ُب ، مامل يردىا ، أدبا يفعلو ُب حقوؽ الناس 

التعويض عن الضرر  ، كىكذا يتبُت  أف فكرة التعويض عن الضرر  معهودة ُب الفقو 
 كإف نصوص الشرع  الواردة ُب القرآف الكرَل ُب التعويض عن الضرر  كثَتةاالسبلمي ، 

س طمأنينة علي رسوخ معٍت التعويض ُب التشريع  ، كانٍت ُب ىذا ادلقاـ تعطي النف ،
 اكتفي بذكر بعضها فيما يلي :

                                                           
 . 158ـ ، ص  1972، دار العم للمبليُت ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية مة للموجبات والعقود في الشريعة االسالمية النظرية العاصبحي اصاصي ،  . (58)
 .431، ص   1993، سنة  2، بتصحيح كتعليق ابن ادلؤلف اضبد الزرقاء دار القلم دمشق سوريا ،  ط  ، شرح القواعد الفقهية. اضبد بن زلمد الزرقاء  (59)
 .15، ص  9، ط  2012، دار الفكر دمشق ، سنة نظرية الضمان او احكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو االسالميىبة الزحلي ، . ك  (60)
 . 415، ص  2001، سنة  18، دار الشركؽ ، ط االسالم عقيدة وشريعة.زلمود شاتوت ،   (61)



  

45 

 

 تػيؤىدُّكا أىفٍ  يىٍأميريكيمٍ  اللموى  ًإفم ﴿كُب الكتاب العزيز ما يدؿ علي الضماف قولو تعاىل  
َٰ  اأٍلىمىانىاتً  ىا كقبضها ككجوب فقد اكجب ادلة االمانة على من احتاز  (62) ﴾ أىٍىًلهىا ًإىلى

األداء عليو يستلـز شغل ذمتو بو ، ألنو أثر لتوجو اخلطاب كالطلب إليو ، كما ىو 
 كذلك ما يتحقق بو معٌت الضماف كأنو شغل الدمة شلا غلب الوفاء بو . مبُت ،

ةه  تيضىارم  ال: ﴿ تعاىل فقاؿ  ًمٍثلي  ًرثً اٍلوىا كىعىلىى ًبوىلىًدهً  لىوي  مىٍوليوده  كىال ًبوىلىًدىىا كىاًلدى
 .(63)  ﴾ذىًلكى 

كقولو  (65)أم ضامن  (64)﴾ زىًعيمه  بًوً  كىأىنىا بىًعَتو  ضًبٍلي  ًبوً  جىاءى  كىًلمىن ﴿كقاؿ تعاىل  
فالغاصب غلب عليو رد ادلغصوب  ﴾ ًبوً  عيوًقٍبتيم مىا دبًٍثلً  فػىعىاًقبيوا عىاقػىٍبتيمٍ  كىًإفٍ ﴿تعاىل 

 .(66)نفسو ما جاـ قائمان موجودان 

 أك ضمانان على آليات  الداللة ظاىرة فيها علي أخد الشيء عوضان فكل ىذه ا
 لو كىو مفهـو التعويض عن الضرر.مقاب

 أو التعويض عن الضرر 8يدل علي الضمان  كذلك ورد في السنة ماو 
استعار منو ادرعا يـو }ف النيب صلي ا عليو كسلم ركم عن صفواف بن اميمة أ

عليو النيب  عارية مضمونة قاؿ فضاع بعضها ، فعرضزلمد ؟ بل  يا حنُت فقاؿ اغصبان 
 . (67){ف يضمنها لو فقاؿ أنا اليـو ُب االسبلـ ارغب صلي ا عليو كسلم أ

                                                           
 . 58.سورة النساء ، اآلية  (62)
 .  233ية .سورة البقرة .. اآل (63)
 . 72.سورة يوسف  ، اآلية  (64)
 . 9، ص 2000، دار الفكر العريب القاىرة ، سنة  الضمان في الفقو االسالمي.علي اخلفيف ،  (65)
 . 126.سورة النحل ، اآلية  (66)
دار  -، دار ادلعراج الدكلية  حاديث األحكاماإللمام بأ. تقي الدين أبو الفتح زلمد بن علي بن كىب بن مطيع القشَتم ، ادلعركؼ بابن دقيق العيد ،  (67)

 . 540ـ  ، ص 2002 -ىػ 1423،  سنة   1056،  رقم احلديث  2، ج  2بَتكت ، ط  –الرياض / لبناف  -السعودية  -ابن حـز 
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 النيب كاف  عليو كسبلمو ا صلوات النيب أف عبدا بن جابر عن ركم كذلك
 ني د عليو يعٌت دبيت فأتى دين عليو رجل على يصلي ال} سلم ك عليو ا صلى
 فتح فلما عليو فصلى ا رسوؿ يا علي ىو قتادة أبو قاؿ صاحبكم علىا صلو  فقاؿ
 . (68){ فلورثتو ماال ترؾ كمن فعلي دينا ترؾ من بادلؤمنُت أكىل أنا قاؿ الفتوح ا

 وً ًنسىائً  بعض ًعٍند كىافى  كىسىلمم عىلىٍيوً  اللموي  صىلمى النميب  أىف عىٍنو اللموي  رىًضيى  أنس كىعىن 
اًدـ مىعى  اٍلميؤمًنُتى  أيممهىات ًإٍحدىل فىأٍرسلت  فىكسرت بًيىًدىىا فىضربت طىعىاـ ًفيهىا بقصعة خى
ا اٍلقىصعىة  فىرفع فرغوا حىىتم  كالقصعة الرمسيوؿ كىحبس كلوا كىقىاؿى  الطمعىاـ ًفيهىا كىجعل فىضمهى
 بعض أىٍىدىت لًلتػٍِّرًمًذم رًكىايىة كىُب  مٌ البيخىارً  رىكىاهي  اٍلمىٍكسيورىة كىحبس الصمًحيحىة اٍلقىصعىة

 قىٍصعىة ُب  طىعىاما كىسىلمم عىلىٍيوً  اللموي  صىلمى النميب  ًإىلى  كىسىلمم عىلىٍيوً  اللموي  صىلمى ا رىسيوؿ أىزكىاج
ا اٍلقىصعىة عىاًئشىة فىضربت  طىعىاـ كىسىلمم لىٍيوً عى  اللموي  صىلمى النميب  فػىقىاؿى  ًفيهىا مىا فىأىٍلقىت بًيىًدىى
 .(69)  صىًحيح حسن قىاؿى  ٍبم  بًًإنىاء كإناء ًبطىعىاـ

 عدم أيب ابن حدثنا ادلثٌت بن زلمد حدثناككذلك قولو صلى ا عليو كسلم : 
 على قاؿ} سلم ك عليو ا صلى النيب عن:  مسرة عن احلسن عن قتادة عن سعيد عن
 ضماف ال أمينك فهو فقاؿ احلسن نسي ٍب قتادة قاؿ {تؤدل حىت أخذت ما اليد
، أم غلب علي اليد رد ما أخدتو ، فما أخدتو اليد )ضماف على  العارية يعٍت عليو

 . (70)صاحبها( 

                                                           
 – 1417رقم احلديث  ، سنة   ،  1،  ج  1بَتكت  ، ط  –، دار البشائر اإلسبلمية  جزء ابن الغطريف. زلمد بن أضبد بن الغطريف اجلرجاٍل ،  (68)

 .  73،  ص   1997
،   1مكة ادلكرمة ،  ط  -، دار حراء  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أضبد الشافعي ادلصرم ،   (69)

 . 282، ص   1406سنة   1289، رقم احلديث  2ج 
 1266، رقم احلديث  3لبناف ، ج  -بَتكت  –، دار إحياء الًتاث  ،  الجامع الصحيح سنن الترمذيمذم السلمي . زلمد بن عيسى أبو عيسى الًت  (70)

 .566،    ص
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فيما ركاه أضبد كأبو داكد كابن  د قاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلمكذلك فق
ضر  كالضرر : ال {ال ضرر كال ضرار  }و عن ابن عباس رضي ا عنهما : ماج

أف الضر فعل الشخص الواحد كالضرار فعل االثنُت فصاعد  كالفرؽ بينو كبُت الضرار
ت بو . كقيل : كقيل : الضرار ىو أف تضر من غَت أف تنفع كالضر أف تضر كتنتفع  ان

 .(71)الضر ، فالضر يكوف ابتداء كالضرار جزاء لو  الضرار: اجلزاء على

  الغَت ماؿ ُب الضرر مقابلة كال ، بالغَت راإلضرا غلوز ال أم(  ضرار كال ضرر ال)
 كىي ، الشريعة أركاف من ىي قاعدة يرسى احلديث كىذا : ) الزرقا اضبد الشيخ يقوؿ

 سند أهنا كما ، كالعقوبة ادلايل التعويض ُب نتائجو كترتيب ، الضار الفعل دلنع أساس
 القصاص حلديثا ُب يدخل كال( ادلفاسد كدرء ادلنافع جلب ُب ستصبلحاال دلبدأ

 للجنس النفي سياؽ ُب كرد نكرة( ضرر) كلفظ  فيو تفصيل على ادلشركع كاإلتبلؼ
 كذلك كيشمل ، كالنقص اإليذاء كىو الضرر اسم عليو يطلق ما كل يشمل عاـ فهو

 .(72) كالعاـ اخلاص الضرر

 8  أساس الضمان أو التعويض عن الضرر 

عبلن كيساكيو فبل غلوز أف يزيد يغطي الضرر الواقع ف أف الضماف أك التعويض 
التعويض عن قدر الضرر ، كال ينقص عنو ألف ىذا يناَب العدؿ الذم راعتو الشريعة 

 االسبلمية  ُب صبيع  أحكامها .

فادلقصود من التعويض ىو جرب الضرر الواقع بالتعدم ، أك اخلطأ دكف النظر دلن 
ية أك عدـ كجوده ، ألف الضرر حدث منو الضرر ، كدكف اعتبار لوجود االٍب ُب اجلنا

                                                           
 . 11، ص 2000مي ، دار الفكر العريب القاىرة ، سنة الضمان في الفقو االسال. الشيخ علي اخلفيف ،  (71)
 784، ص  2341، رقم احلديث  2بَتكت ، ج –، دار الفكر  ماجو سنن ابن. زلمد بن يزيد أبو عبدا القزكيٍت ،  (72)
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فعبلن  فيجب أف يكوف التعويض مقدران على اساس تغطية ما كقعكاقعة مادية ، كعليو 
دكف زيادة أك نقصاف ، كدكف سبييز بُت متسبب كأخر ، الف تقوَل ادلتلفات ال ؼلتلف 

 االزماف كال بالنظر ُب الضماف إىلباختبلؼ الناس ، إظلا ؼلتلف باختبلؼ الببلد ك 
 . (73)ىل اغراض ادلبلؾ  نفس ادلفوت ، ال إ

كالقاعدة العامة ُب التعويض ىي مراعاة ادلثلية التامة بُت الضرر كبُت العوض جاء 
) ضماف العدكاف مقدار بادلثل بالنص ( كعليو فإذا مل يًتتب على الفعل وط :ُب ادلبس

ال عن ضرر كاقع رر مل غلب بو ضماف ، ألف التعويض ُب الفقو االسبلمي ال يكوف إض
 . (74)فعبل 

 8  شروط استحقاق الضمان أو التعويض عن الضرر 
 . أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر في مالو أو بدنو  -1

لتطبيق مبدأ التعويض عن الضرر  كعرفان  ، شرعان  ؼلص ىذا الشرط ما يعد ماالن  
ُب الشرع  ثبت لو أحكاـ اجلرب بالتعويض إذا تلف ، كما مل يكن ماالن  فما كاف ماالن 

كالعرؼ ، فبل جرب فيو ، الف اجلرب بالتعويض خاص دبا يصيب ادلاؿ من ضرر ككذلك 
 . (75)ك تفريط يصيب البدف من ضرر نتيجة تعدم أ ما

 أن يكون المال متقوما مملوكاً للمتلف عليو .  -2
شرائط كجوب الضماف فمنها أف يكوف  ر الكساٍل ُب بدؿ الصنائع : كاماذك

فبل غلب الضماف بإتبلؼ ادليتة كالدـ كجلد ادليتة كغَت ذلك شلا ليس دباؿ ادلتلف ماالن 

                                                           
 . 166، مرجع سابق ، ص  الشرط الجزائي واثره علي العقود المعاصرة. عبدالعزيز اليمٍت ،  (73)
 . 79، ص  1989 – 1409،  اجمللد احلادم عشر ، سنة 1بَتكت ، ط -، دار ادلعرفة  ، المبسوط للسرخسي. مشس الدين  السرخسي  (74)
 . 177، ص  التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي. زلمد بن ادلدٍل ابو ساؽ ،  (75)
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كقد ذكرنا ذلك ُب كتاب البيوع ، كمنها أف يكوف متقوما فبل غلب الضماف بإتبلؼ 
اخلمر كاخلنزير على ادلسلم سواء كاف ادلتلف مسلمان أك ذميا لسقوط تقـو اخلمر 

 . (76)كاخلنزير ُب حق ادلسلم 
 ايجاب التعويض فائدة . أن يكون في  -1

القصد من ىذا ال شرط أف يكوف ُب القدرة الوصوؿ للحق كدفع الضرر ، كي ال 
ىل ذلك احلق ، كعدـ يض عبثان ، لعدـ القدرة للوصوؿ إيكوف ُب اغلاب احلق ُب التعو 

إمكانية الوصوؿ اىل احلق ينشأ من عدـ الوالية أك السلطة ، إذا ليس حلاكم بلد أك 
خر ، كىو ما يعرؼ ُب العصر احلديث : دببدأ يذ االحكاـ على رعايا بلد أة لتنفكالي

إقليمية القانوف ، كما ال ؽلكن الوصوؿ اىل احلق إذا انعدمت السلطة كالوالية علي 
 .(77)الة البغاة إذا اتلفوا ماؿ العدؿاألشخاص ، كإف كانوا ُب دار االسبلـ ، كما ُب ح

 . أن يكون المتلف من أىل الضمان -4

حكاـ : اجلوابر مشركعة جللب ما فات من ادلصاّب  قاؿ صاحب قواعد األ
من مصاّب حقوؽ  فات كالزكاجر مشركعو لدرء ادلفاسد ، كالغرض من اجلوابر جرب ما

ف يكوف من كجب عليو اجلرب اشبا ، ككذلك كحقوؽ عباده ، كال يشًتط ُب ذلك أا 
نُت كالصبياف  ذكر كالنسياف كعلى اجملاشرع اجلرب مع اخلطأ كالعمد كاجلهل كالعلم كال
كقد ذبب الزكاجر دفعان للمفاسد من  خببلؼ الزكاجر فإف معظمها ال غلب إال على

                                                           
ـ  1997/  1317،   7لبناف ، الطبعة االكيل ،  ج  –،  دار الًتاث العريب ، بَتكت  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.أبوبكر سعود الكسانيي (76)

 .167.ص
 . 188، مرجع سابق ، ص يض عن الضرر في الفقو االسالميالتعو . زلمد ابو ساؽ ادلدٍل ،  (77)
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الف اإلتبلؼ أمر حقيقي كجوده علي العلم كغَته ، كما أف  (78)غَت إٍب كال عدكاف 
ىل ا إلعقوبة ، كحالة اجلرب ينظر فيهاساس الضماف ُب أمور اجلرب ، كليس اجلزاء كا

عصمة ال  كلذلك فبل فرؽ ُب ضماف ادلتلف ادلخطئ ، كالعامد ، كاجلاد ، كالبلعب  
كالصيب ، كالفرؽ الوحيد بُت الفعل ادلعتمد كاخلاطئ : كىو ُب كوف  كالعاقل كاجملنوف ،

البالغ العامل بفعلو يضمن كيأٍب ، كُب غَت ذلك يضمن كال يأٍب ، كاإلٍب  كعدمو ال 
 . (79)ماف ُب الض فيؤثرا

 أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة .  -3

إف العربة بالتعويض جرب النقص احلاصل ُب ماؿ ادلتضرر أك بدنو ، كلذلك ال  
غلب شيء ُب الضرر غَت اقق ، كالضرر اتمل الوقوع ، كالضرر ادلتوقع بتفويت 

تعويض دبجرد الفرصة كوف ىذه األضرار غَت زلققة الوقوع ، كمن ىنا ال غلب ال
حدكث الفعل الضار ، بل إف ىذا الشرط يقتضي أف يكوف الضرر زلققا بصفة 

مستمرة فيقوؿ الكاساٍل : شرط الوجوب كىو العجز عن االنتفاع عن طريق الدكاـ  
كعليو فإذا رجع الشيء إىل احلالة اليت كاف عليها ، فبل ضماف كما لو نبتت سن 

رح الواقع على احليواف اثناء مدة  الغضب ، ففي ىذه احليواف اجملٍت عليو ، أك عوِب اجل
احلالة كضلوىا ينتفي الضماف ايضا ، لعدـ ربقق الضرر بصفة دائمة ، ألف صاحب 
احلق يستطيع االنتفاع دبالو على الوجو الذم كاف عليو قبل حدكث الضرر ، كألف 

ضرر كأف مل سبب الضماف قد زاؿ بزكاؿ الضرر الذم احدثو فعل اجلاٍل ، فصار ال

                                                           
،  1994، سنة  1، مكتبة الكليات االزىرية ، مصر القاىرة  ، ج قواعد األحكام في مصالح األنام . ايب زلمد عبدالعزيز بن عبدالسبلـ  السلمي  ،   (78)

 . 178ص 
 , 306، ص   الميالتعويض عن الضرر في الفقو االس.زلمد بن ادلدٍل بو ساؽ ، (79)
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للضماف كلعدـ ربققو بصفة  يكن ، فتبُت بذلك أف ىذا الضرر مل يكن موجبان 
 . (80)دائمة

 8 التطور التاريخي للشرط الجزائي المبحث الثاني 8

لطريقة ُب العصور القدؽلة مل يكن معركؼ كهبذه ا الشرط اجلزائي فأ الشك    
كضع لو ىذا  حىتليو االف ك ما ىو ع ىلإنو قد مرم بعدة مراحل حيت كصل أكالشك 

 . النظاـ القانوٍل 

 كلبياف التطور التارؼلي للشرط اجلزائي سينقسم ىذا ادلبحث اىل : الشرط اجلزائي 
 .  ثانياً ، الشرط اجلزائي ُب العصور احلديثة  والً أُب العصور القدؽلة 

 8 ول8 الشرط الجزائي في العصور القديمةطلب األالم    

 : نسان البدائي والتعويضاإلأوالً 8      

نساف ُب اجملتمعات البدائية معٍت ادلقابل الذم يشتمل ُب معناه عرؼ اإل
ىذا  ىال مقابل لضرر ، فالتعويض علإقع العاـ التعويض الذم ما ىو ُب الوا

ك أجرب الضرر فهو يطلب ادلقابل  نساف البدائي دبعٌتتبط ُب ذىن اإلالتصور قد ار 
نظر االنساف البدائي كانت صابو فادلقايضة ُب أه من ضرر دلا يتصور  يدفعو جربان 

ساس فهمو لفكرة  ادلقابل من أ ىعويض كليس علساس فهمو لفكرة التأ ىتتم عل
عوض مايل عن  الإالرأم القوؿ بأف التعويض ما ىو  يؤثر ُب ىذا داءات كالاأل

 متأخر كحىتُب كقت  الإ يعرؼ ُب اجلماعات البدائية االكىلف ادلاؿ مل الضرر أل

                                                           
،  2011، رسالة ادلاجستَت ، جامعة نايف العربية للعلـو العربية ، سنة  التعويض عن الضرر في الفقو االسالمي.زلمد عبدالعزيز ابو عبادة ،  (80)

 .111ص
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كاننا إذا  فراد اجملتمع ،أن ىو السبيل الوحيد للتعامل بُت حُت عرؼ ادلاؿ مل يك
صلد فكرة التعويض تكاد  امعنا النظر ُب صبيع مظاىر احلياة ُب اجملتمعات البدائية

ق عدد من االبقار يقدمو كاف يتم عن طري  كل امر فيها فالزكاج مثبلن   ىتسيطر عل
ة كذلك كتعويض عما يصيبهم من ضرر جراء فقدىم ذلا كيد اىل ادلرأ الرجل اىل

ُب تربيتها اليد  ككذلك التعويض عما تكلفو تلكعاملة ستنتقل ايل الرجل كاىلو ،
 (81) كتنشئتها  كمل ؽلكن االنتفاع هبا بعد زكاجها

 8(82) عند السومريينثانياً 8      

ادلواد  تفاقي ىيمعرفة السومريُت للتعويض اال ىيستدؿ بو علفضل ما ألعل 
االلواح اليت كجدت دبتحف الشرؽ القدَل باستانبوؿ  ىاليت كتبها السومريُت عل

ُب ى ال أهنا ذات أعلية عظمإكتماذلا ، كفعل عامل الزمن فيها كىي رغم عدـ ا 
هنا تنص علي مبدأ بياف موضوع التعويض عندىم علي كجو اخلصوص ، ذلك ا

 . (83)القصاص 

 د دبا يلي :كتقضي تلك ادلوا    

: إذا رجل ضد رجل بآلة  قطع القدـ ، فعليو اف يؤدم عشرة  ىولالمادة األ
 شعبلت من الفضة .

                                                           
كالقانوف الوضعي ، دار الفكر اجلامعي ،  ، دراسة مقارنة بُت الفقو االسبلمي  التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام. حسٍت زلمد جاد الرب ،  (81)

 . 33، ص  2013مصر ، سنة . –االسكندرية 
 2000لسومرية . ىي حضارة قدؽلة ُب جنوب ببلد الرافدين ، كقد عرؼ تارؼلها من شظايا األلواح الطينية ادلدكنة بالكتابة ادلسمارية ، كظلت الكتابة ا (82)

 سط ُب كقتها.عاـ, لغة االتصاالت بُت دكؿ الشرؽ األك 
، دراسة مقارنة بُت الفقو االسبلمي  كالقانوف الوضعي ، دار الفكر اجلامعي ،  التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام. حسٍت زلمد جاد الرب ،  (83)

 . 35، ص  17.03.2013مصر ، سنة   –االسكندرية 
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 : إذا كسر رجل عظاـ رجل اخر بالسبلح فسوؼ يؤدم منا  كاحدان  المادة الثانية
 من الفضة .

ن شل  2%3: إذا قطع رجل انف رجل بآلة جيسَت فسوؼ يؤد  المادة الثالثة
 الفضة .

كاجلرح ،فإننا ذا ثبت لنا أف دفع الدية ىو ادلقابل ُب حاالت القتل ، كإ
ستقراء بسبب عدـ كصوؿ النصوص الكافية عن ادلعامبلت نستطيع عن طريق اال

السومريُت غَت ما ذكرنا القوؿ بأف مبدأ التعويض عن طريق دفع ادلاؿ ىو ادلقرر 
أنو ؽلكن   مالو دبعٌتيب فيها  الشخص ضرر ُباحلاالت اليت يصف سلتعندىم ُب 

 . (84)لتعميم ُب حاالت النفس ، كادلاؿ ا

 : في القانون البابليثالثاً 8      

مل يعرؼ البابليوف الشرط اجلزائي ال بامسو ، كال بصورتو ادلوجودة ُب الوقت 
تضمُت عقود  إىلقانوف البابلي جلأكا احلاضر كلكن دلا كانت العقود غَت ملزمة ُب ال

نكاح شرطا ىو عبارة عن عقوبة مالية دلن يرجع عن العقد ، فاعترب ىذا البيع ، كال
 .(85)بداية دلا يعرؼ بالشرط اجلزائي 

 

 

                                                           
، دراسة مقارنة بُت الفقو االسبلمي  كالقانوف الوضعي دار الفكر اجلامعي ،  لتزامالتعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ اال. حسٍت زلمد جاد الرب ،  (84)

 . 35،  ص  17.03.2013مصر، سنة   –االسكندرية 
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، السعودية سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (85) 

 . 19، ص  1425/1426
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 8(86) عند االشوريينرابعاً 8      

كاف خد شكل الدية  أف التعويض الذم أيظهر من مواد القانوف االشورم  
فإف من حق صاحب  حيان  أنو إذا قتل رجل كائنان  ىاختياريا فمثبل نصت مواده عل

موت اجملـر  ىك يصَت علأ ىذا الكائن احلي أف يطالب بالتعويض إذا رآه مناسبان 
 ُب الرحم كذلك منعا لئلجهاض . ككذلك احلاؿ إذا كاف ادلقتوؿ جنينان 

يضا القانوف األشورم كذلك الشركط اجلزائية كىي ما يعرؼ ُب أكعرؼ 
ف " كل من أ ىعقد نص فيو عل ىليل بالتعويض االتفاقي فقد عثر عالقانوف احلا

كأربعة من  لئللو آشورينازع ُب الصفقة باسم البائع يقدـ حصانُت أبيضُت 
 دنيوم إىل عشتا إىلنتُت من الفضة ككزنة من الذىب ترجاؿ ، ككز  اجلحوش إىل

ادلشًتم كىو مقدر بعشرة امثاؿ قيمة العقار  إىلدفعو جانب التعويض الواجب 
أف من ينازع ُب عقد البيع يدفع عشر  ىنوف اآلشورم علمواد القا إحدلكنصت 

مينا من الفضة ككمية للمعبد خببلؼ التعويض ادلعتاد ، كقد نقل عن آلشوريُت 
كتسَت آشور    ىحالة التأخر ُب التنفيذ فقد أعط العمل بالتعويض االتفاقي ُب

 علف  كقدشخاص كاف عليهم أف يوردكا لو كمية من الدريس الأسلفة مالية لثبلثة 
ة تسليمها بالكامل كربمل التعويضات ُب حالة مسؤكليعاتقو  ىحدىم علأأخد 

 (87)عدـ مراعاة التنفيذ ُب اآلجل ادد 

 

                                                           
داد أخرل ُب . ىي رلموعة عرقية دينية سامٌية  مسيحية  تسكن ُب مشاؿ ما بُت النهرين ُب العراؽ كسوريا كتركيا كبأعداد أقل ُب إيراف، كما توجد أع (86)

 ادلهجر ُب الواليات ادلتحدة كدكؿ أكركبا كخاصة بالسويد كأدلانيا.
، دراسة مقارنة بُت الفقو االسبلمي  كالقانوف الوضعي دار الفكر اجلامعي ،  فاقي عن عدم تنفيذ االلتزامالتعويض االت.حسٍت زلمد جاد الرب ،  (87)

 . 38- 37،  ص  17.03.2013مصر ، سنة   –االسكندرية 
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 : في القانون االغريقيخامساً 8     

من ؼلل  ىعقوبة مالية عل ىريق  ينصوف ُب عقودىم ادلالية علكاف االغ
فيد التزامو ككانوا احرار ُب قدر تلك جبار ادلدين علي تنإبالتزامو كاذلدؼ منها 

العقوبة كمل يكونوا مقيدين حبد معُت كمل تكن القوة القاىرة تعفي ادلدين من دفع 
الغرامة ادلالية ككاف ؽلكن للقاضي اجلمع بُت تنفيد العقد كايقاع العقوبة ادلالية علي 

 . (88)ادلدين

 8 في القانون الروماني سادساً 8     

ط اجلزائي ُب القانوف الركماٍل ، كقد اطلقت عليها كجدت فكرة الشر 
 (( كىي عبارة ربمل معٌت( stipulation poenaالتسمية البلتينية االتية )

ككاف  االشًتا كالعقاب ، إذ كاف الركماف يعتربكف ادلدين الذم ال ينفذ التزاماتو رلرمان 
نفيذ االلتزاـ ،بل غاية الشرط اجلزائي حينذاؾ ليس تعويض الضرر الناتج عن عدـ ت

انتقل استعماؿ الشرط  قمع اجلـر ادلقًتؼ من قبل ادلدين بعدـ تنفيذ التزامو ، ٍب
الببلد اليت تأثرت بالقوانُت الركمانية ،ككاف يسود ىذا االنتقاؿ فكرة  إىلاجلزائي 

 .(89)العقاب ايضا 

 8في القانون الكنسيسابعاً 8     

 ىالضرر ُب القانوف الكنسي ، فأعط بدأ ظهور الشرط اجلزائي كتعويض عن 
بعض مفكريو سلطة تقديرية للقاضي ُب تعديل الشرط اجلزائي بالزيادة إذا كاف اقل 

                                                           
 .19، مرجع سابق ص ،  الشرط الجزائي واثره علي العقود المعاصرة. زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت   (88)
 .5، ص 2007، ، رسالة ادلاجستَت ، جامعة النجاح الوطٍت ، سنة  التعويض االتفاقي في القانون المدنيزلمد ابوليلي ،   . طارؽ (89)
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طرح الشرط اجلزائي نفسو  (90)فيو من الضرر ، كباالنقاص إذا كاف ادلبلغ مبالغان 
ة علي الكنسيُت حبكم العبلقة ادلمكنة مع ربرَل الربا كانتهي هبم ايل ضركرة مطابق

ما يتعلق حكاـ الربا مفًتض فيأ ىاجلزائي للتعويض الف التحايل عل الشرط
نقودا فأجازكا الشرط  اما إذا مل يكن اجملاؿ مبلغ النقود . ىبااللتزامات الواردة عل

 . (91)لو ذباكز مقدار الضرر ألنو عقوبة للمخطئ اجلزائي حىت

 الشرط الجزائي في العصور الحديثة 8 المطلب الثاني    
 8 في القانون الفرنسيأوالً 8     

كمن الدكؿ اليت تأثرت بالقانوف الكنسي ىو القانوف الفرنسي حيت جاء 
كجدكه ُب القانوف الكنسي  ما  لينقلوا حرفيان  1840كاضعوا التقنُت الفرنسي لعاـ 

ال فيما يتعلق بسلطة القاضي ُب التعديل حيت كرسوا مبدأ عدـ قابلة الشرط إ
كلذلك اتسم الشرط اجلزائي ُب القانوف الفرنسي القدَل بطابع العقاب   ، (92)للتغيَت

 ًتط حىتيفوؽ الشرط ادلش كمل يسمح االجتهاد الفرنسي القدَل دبنح الدائن مبلغان 
لو كاف الضرر الذم حلق بو يفوؽ مقدار الشرط اجلزائي ، لكنو كاف يسمح 

ف إال إالضرر احلقيقي ،  كاف يفوؽ بوضوحلتخفيف ىذا اجلزاء لصاّب ادلدين إذا  
اساس قانوٍل ، كلقد كردت ادلادة  ىالتخفيف ىذه مل تكن ترتكز علسلطة  
يقضي بأف  ف العقد ادلتضمن نصان أ إىلالقانوف ادلدٍل الفرنسي منوىة من  1152

 من ينكث ُب تنفيذه يتوجب عليو دفع مبلغ ما ،كبدؿ عطاء كضرر ،يعترب ملزمان 
                                                           

 .  20، مرجع سابق ، ص الشرط الجزائي واثره علي العقود المعاصرة. زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،   (90)
، رللة القانوف ، رللة سنوية تعٍت بالدراسات القانونية كالشرعية ، اجمللد االكؿ ،  لقانون الفرنسي والليبيالشرط الجزائي في ا. الكوٍل علي عبودة ،  (91)

 . 234، ص 2002السنة االكيل ، سنة 
لشرعية ، اجمللد االكؿ ، ، رللة القانوف ، رللة سنوية تعٍت بالدراسات القانونية كا الشرط الجزائي في القانون الفرنسي والليبي. الكوٍل علي عبودة ،  (92)

 . 235، ص  2002السنة االكيل ، سنة 
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ال ؽلكن منح الفريق الثاٍل مبلغا اكثر اك اقل من ما ىو  ال غلوز تعديلو كبالتايل
 1114ذبو الفقو الفرنسي دبجملو استنادا ايل نص ادلادة أ، كقد (93)متفق عليو 

ف أ عتبارا إىلترب العقد شريعة ادلتعاقدين ، من القانوف ادلدٍل الفرنسي ، كاليت تع
عتبارات تتعلق دبقتضيات جراء أم تعديل علي الشرط اجلزائي الإؽلكنو القاضي ال 

 العدالة .

 القانوف الفرنسي احلديث ُب البداية بوجوب ثبات الشرط اجلزائي ذخأف
اجلزائي بالضرر الواقع  ك نقصانو كعدـ ارتباط الشرطأكعدـ جواز التدخل لزيادتو ، 

جة للظلم الواقع  من ستحقاؽ التعويض ، كلكن نتيا إىلخبلؿ يؤدم دبجرد اإل
ة حبقهم زبلوا عن فكرة ادلدينُت عن طريق كضع شركط جزائية رلحف ىالدائنُت عل

حبث اجاز  1975، إذ عدؿ القانوف ُب سنة  ف العقد شريعة ادلتعاقدين عمليان إ
 ذلك إىلبالزيادة كالنقصاف عند احلاجة للقاضي التدخل  بتعديل الشرط اجلزائي 

 كالقضاء،  اختبلؼ االجتهاد إىلدم أشًتاط الضرر شلا ادكف النص علي 
اشًتاط كقوع الضرر الستحقاؽ  ىلإضهم فذىب بع كاضطرابو ُب تفسَت التعديل ،

 .(94)استحقاقو دكف كقوع الضرر  إىلخركف أكذىب  الشرط اجلزائي ،

 8 في القوانين الوضعية العربيةثانياً 8     

خدت القوانُت العربية الوضعية بفكرة الشرط اجلزائي متأثرة ُب دلك أ
هنا اختلفت ُب ربديد طبيعتو أال إالقانوف الفرنسي   الغربية كباألخصبالقوانُت
ادلادة ُب  القانوف السورمك ،  223 عليو القانوف ادلصرم ُب ادلادة : فنص القانونية

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (93)

 . 856،  ص 2مصر ، ج
 . 21، مرجع سابق  ، ص الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةٍت ،  . زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليم (94)
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 ادلادة كُب القانوف اللبناٍل ، الفقرة االكىل 170العراقي ادلادة كُب القانوف ،  224
 . (95) فقرة اكىل 266

 8 المبادي العامة للشرط الجزائي الثالث 8المبحث     

 ىالعادة علُب  ىتماـ ادلتعاقدين ُب الشرط اجلزائي عند ابراـ العقد اينصب 
كالف عملية  ضماف تنفيذ كل طرؼ منهما لبللتزامات ادلًتتبة عليو دبوجب العقد ،

ك أ ان التنفيذ غَت مضمونة حيث إنو قد يتخلف أحد ادلتعاقدين عن تنفيذ التزامو كلي
ربديد مقدار التعويض  ىعل ذلذا أتاح القانوف للمتعاقدين االتفاؽ مقدمان  ، جزئيان 

الذم يستحقو احدعلا ُب حاؿ أخل الطرؼ اآلخر بالتزامو كىذا ما أطلق عليو 
 فقهان كقانونان اسم الشرط اجلزائي أك التعويض االتفاقي .

ليو إحلاجة ادلتعاقدين  ياة ادلعاصرةكلقد شاع استعماؿ الشرط اجلزائي ُب احل
كالتجارية فادلقاكؿ يلجأ إليو ُب احلياة ادلعاصرة كخاصة ُب رلاؿ ادلعامبلت ادلدنية 

، كرب العمل يشًتطو يضمن قياـ رب العمل بتنفيذ ما عليو من التزامات  حىت
 يضمن انشاء العمل ادلتفق عليو دكف تأخَت كحسب ادلواصفات . حىت

: مفهـو  شرط اجلزائي سينقسم ىذا ادلبحث إىللكلبياف ادلبادم العامة ل
، اإلعذار ُب الشرط  ثانياً ، شركط استحقاؽ الشرط اجلزائي  والً أالشرط اجلزائي 

 .ثالثاً اجلزائي 

 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (95)

 .  854،  ص  2مصر ، ج
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 8 ول 8 مفهوم الشرط الجزائيالمطلب األ    

 8 تعريفات الشرط الجزائيأوالً 8     

بذكر  ىجلزائي ، كإظلا اكتفللشرط ا فان يكمل يضع القانوف ادلدٍل اللييب تعر 
غلوز  "إنو ىمن القانوف ادلدٍل اللييب عل 226حكامو حيث نص ُب ادلادة  أ

للمتعاقدين أف ػلددا مقدمان قيمة التعويض بالنص عليو ُب العقد أك ُب اتفاؽ 
 . (96)" الحق

أنو بند اتفاقي  ىبعدة تعريفات تتفق ُب رلملها عل عرؼ الشرط اجلزائي
ك ُب اتفاؽ الحق لو لضماف احًتاـ العقد كتنفيذ شركطو ، إذا أ،  يدرج ُب العقد

خر ، كقد التعويض ادلتفق عليو للمتعاقد األأخل ادلتعاقد بالتزامو التـز بدفع مبلغ 
ربديد مقدار التعويض  ىاتفاؽ مسبق عل"زلمد علي البدكم  بأنو  عرفو الدكتور

 "تور عبدالرزاؽ السنهورم بأنو،كعرفو الدك(97)عند عدـ التنفيذ أك التأخَت فيو 
التعويض الذم يقـو بتقديره ادلتعاقداف مقدمان بدالن من تركو للقاضي ، كالذم 
يستحقو الدائن إذا مل يقم ادلدين بتنفيذ التزامو أك يتفقاف علي مقدار التعويض ُب 

 ىعل عدناف طو الدكرم  ، كعرفو الدكتور(98)حالة تأخر ادلدين عن تنفيذ التزامو 
اتفاؽ سابق علي تقدير التعويض الذم يستحقو الدائن ُب حالة عدـ التنفيذ  "وأن

كقد عرفو الدكتورين نبيل ابراىيم سعد كزلمد حسُت منصور  ،(99)أك التأخَت فيو 
ذم مبلغ جزاُب يقدر بو الطرفاف مقدمان التعويض ادلستحق عن الضرر ال "أنو ىعل

                                                           
 . 1988، سنة  القانون المدني الليبينوف ، . االدارة العامة للقا (96)
 . 56، ص  2005، سنة  1، ط 2، احكاـ االلتزاـ  ، دار الكتب الوطنية بنغازم ، ج  النظرية العامة لاللتزام.  زلمد علي البدكم ،  (97)
االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (98)

 , 851،  ص 2مصر ، ج
 .69، ص1995، منشورات اجلامعة ادلفتوحة ، سنة  أحكام االلتزام واإلثبات في القانون المدني الليبي . عدناف طو الدركم ، (99)
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أنو  ىعل الصديق الضريرالدكتور و كقد عرف(100)يلحق احدعلا نتيجة خطأ اآلخر
تقدير التعويض اذا مل يقم ادللتـز بالتزامو ُب التنفيذ اك اذا تأخر تنفيذ  ىاتفاؽ عل"

اتفاؽ بُت ادلتعاقدين على أنو "كقد عرفو الدكتور  كىبة الزحيلي   .(101)التزامو 
علي تقدير التعويض الذم يستحقو من شرط لو عن الضرر الذم يلحقو إذا مل 

 (102).فذ الطرؼ االخر ما التـز بو أك تأخر ُب تنفيذه ين

فمن خبلؿ عرض صبيع ىذه التعريفات صلد أهنا تدكر حوؿ فكرة كاحدة 
إدراج شرط ُب العقد ػلدداف فيو  ىاجلزائي اتفاؽ بُت ادلتعاقدين علكىي أف الشرط 

 تفقان كقد يكوف التعويض م ، التعويض الذم يلتـز بو ادلدين إذا ما أخل بالتزامو
يرد االتفاؽ  ك التأخَت ُب التنفيذ كقد الأ ك جزئيان ألعدـ التنفيذ كليا   عليو جزاء

التعويض  عند ابراـ العقد ، كإظلا يتم ُب اتفاؽ الحق للعقد كقبل أف ػلدث  ىعل
التعويض بالتعويض االتفاقي  ىاالتفاؽ عل التزامو ، كيعرؼ ىذاإخبلؿ ادلدين ب

لذم يقدره القاضي ، كالتعويض القانوٍل الذم يقدره دبقابل التعويض القضائي ا
 (103)ادلشرع

 8ائف الشرط الجزائي ظو ثانياً 8  
كىذا  ىو تقدير اتفاقي للتعويض ، يتم االتفاؽ عليو قبل كقوع الضرر بالفعل ،

التقدير قبل  ىالحق ، ادلهم أف يكوف االتفاؽ علاالتفاؽ قد يرد ُب العقد أك ُب اتفاؽ 
 .(104)حيت نكوف اماـ شرط جزائيكقوع الضرر ، 

                                                           
 . 76، ص  2002مصر ، سنة   –اجلامعة اجلديدة االسكندرية ، دار  أحكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، كد زلمد حسُت منصور،  (100)
 . 50ـ ، ص 1999 -ق 1420، الدكرة الثانية عشر ، رلمع الفقو االسبلمي ،  الشرط الجزائي، . حبث الدكتور الصديق الضرير  (101)

 . 245،  ص  2006، دار الفكر، سنة   قضايا الفقو والفكر المعاصر. كىبة الزحيلي ، (102)
، كدكرىا ُب منح تراخي تنفيذ العقود ،  رسالة ماجستَت ، جبامعة  ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديديةبساـ سعيد جرب جرب ،  . (103)

 . 93- 92، ص  2011الشرؽ االكسط ، ، سنة 
 .69، ص1995اجلامعة ادلفتوحة ، سنة ، منشورات  أحكام االلتزام واألثبات في القانون المدني الليبي( . عدناف طو الدركم ،  (104
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شلا غلنب األطراؼ مشقة  ، ض ادلستحق عند اإلخبلؿ بااللتزاـتقدير التعوي
 كتدخل أىل اخلربة ، كيؤدم ذلك إىل، الدخوؿ ُب ادلنازعات كتفادم ربكم القضاء 

توفَت ادلناقشات كاجلدؿ حوؿ مقدار التعويض حبيث يعلم ادلدين مسبقا مدم ما يلتـز 
 .(105)فيذ التزامو أك التأخر فيو بو عند تن

، إذ ادلدين  إىلثبات الضرر من الدائن إقل عبء  إىل نيهدؼ الشرط اجلزائي 
ضرر كعبلقة سببية ، لكن عند ثبات عناصر دعواه ، كىي اخلطأ كالإالدائن  ىغلب عل

مفًتضا يتحدد مقداره دبقدار الشرط اجلزائي ادلتفق  كجود شرط جزائي يكوف الضرر
 .(106)عليو 

 8ئيالدواعي الي الشرط الجزاثالثاً 8  

زيادة قيمة الزمن ُب العقود ادلعاصرة فأصبح تأخر أحد ادلتعاقدين أك امتناعو   -5
ضرا بالطرؼ اآلخر ُب كقتو كمالو عن تنفيذ التزاماتو ُب مواعيدىا اددة م

 شلا ان لقيمة ادلالية للمشاريع كبَتة جدكثر من االزمنة ادلاضية ، ككذلك اأ
 ىيضاعف اخلسائر عند االخبلؿ بالعقد ،كأف تكوف اخلسارة فادحة عل

ادلقاكؿ الذم التـز بإنشاءات معينة ُب كقت زلدد كتطبق عليو غرامات لو 
 .(107)تأخر عنو إذا أخل مورده ادلواد اخلاـ بإمداده هبا ُب الوقت ادلعُت 

ىم ادلزايا اليت يعترب ىذا الضماف لتنفيذ االلتزاـ من أ تنفيذ االلتزاـضماف   -4
  ىتنفيذ التزامو عل ىتفاقي ، فاالتفاؽ عليو يدفع ادلدين علػلققها التعويض اال

                                                           
 .78، ص  2002مصر ، سنة  –، دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية  أحكام اإللتزام. نبيل ابراىيم سعد ، كد زلمد حسُت منصور،  (105)
 . 58، ص  2005، سنة  1، ط  2، احكاـ االلتزاـ  ،  ج  ، النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم  (106)
، رللة الواحات للبحوث كالدراسات ،  حكم الشرط الجزائي الوارد علي االعمال وصور تطبيقاتو  في المصارف االسالميةعبدالصمد بلحاجي،  . (107)

 . 327-326، ص  2011  -11العدد 
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ذلك ألنو يعلم مسبقا بأنو معرض  الوجو ادلطلوب كاحلسن ، بدكف إخبلؿ ،
لتعويض الدائن عن الضرر الذم سيلحق بو نتيجة عدـ التنفيذ أك تأخَته ُب 

ن ُب حالة  إخبللو بتنفيذ التزامو مع كجود أف ادلدي ىالتنفيذ ،ىذا فضبلن عل
كالدائن غَت ملـز ، التعويض االتفاقي يضعو فعبل ُب حالة ادلخل بتنفيذ التزامو 

بأثبات ىذا اإلخبلؿ ، االمر الذم يدفع ادلدين علي الوفاء بالتزامو حيت ال 
بواب أكىذا يسد  ، دفع مقدار التعويض االتفاقي ادلتفق عليو إىل يتعرض

 . (108)بلعب كالفوضىالت
تقدير جزاُب دلبلغ من ادلاؿ ، عن ضرر قد يلحق بالدائن عند عدـ الوفاء   -1

ك مساكيا لو أك أكرب من الضرر ، أكقد يكوف ادلبلغ  بالدين أك التأخَت فيو ،
أقل منو ، فهو تعويض معلق علي ضرر ينتج عن عدـ الوفاء  بالدين أك التأخر 

العربوف  ذلك ، كىو هبذا ؼلتلف عن ىقة علفيو ، أك ىو دبثابة عقوبة معل
  ىالذم يقصد بو استكماؿ إجراءات العقد ، كيعد من الثمن إذ أمض

 .(109)العاقداف العقد 
القضاء  ، كما يًتتب  عليو من مصركفات  إىلعفاء االطراؼ من اللجوء إ  -2

 .(110)كنزاعات ، كخبلفات كخصومات  مالية ،كإجراءات طويلة ،
ك زبفف ادلسؤكلية أاالحكاـ القانونية اليت قد تعفي ادلدين ، ذبنب الدائن من   -3

 .(111)عنو ، أك تشدد ُب االجراءات علي الدائن 

                                                           
 . 12، مرجع سابق ، ص التعويض االتفاقي في القانون المدني. طارؽ زلمد ابوليلي ،  (108)
، دراسة فقهية مقارنة ، حبث مقدـ ُب مؤسبر دكر ادلؤسسات ادلصرفية االسبلمية ُب االستثمار  الشرط الجزائي في الديون الصوأ ، . علي زلمد احلسُت (109)

 . 9، ص 2002من شهر ايار عاـ   9-7كالتنمية  ، ادلعقود ُب كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية ُب جامعة الشارقة ، ُب الفًتة ما بُت 
 . 195 -194، ص  2009، سنة  1، ط 5، الشرط اجلزائي ُب ادلعامبلت ادلالية كادلصرفية ، ج موسعة قضايا اسالمية معاصرةالزحيلي ، . زلمد  (110)
 . 195، ص  2009، سنة  1، ط 5، الشرط اجلزائي ُب ادلعامبلت ادلالية كادلصرفية ، ج موسعة قضايا اسالمية معاصرة. زلمد الزحيلي ،  (111)
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 الدائن ُب احلصوؿ ىيسهل األمر عل فوجود الشرط اجلزائي توفَت الوقت كادلاؿ  -4
تباع اإلجراءات القضائية ادلعقدة كالبطيئة ىذا ناىيك إمبلغ التعويض دكف  ىعل

ك أكادلصاريف اليت يتطلبها الكشف ،  ف ادلالية ، كأتعاب ااماةعن التكالي
يغٍت عن كل  كبالتايل فإف العقد ادلتضمن تعويضا اتفاقيان  ادلعاينة أك اخلربة ،

 .(112)ادلصاعب كال تكاليف 

 8 أثار الشرط الجزائيرابعاً 8    

حقو أم ال يكوف الشرط اجلزائي مستحقان إذا اثبت ادلدين أف الدائن مل يل  -5
 .(113)ضرر 

ف تقرير أؼلفض مبلغ ىذا التعويض إذا اثبت ادلدين  فأ ؽلكن للقاضي  -4
غلوز للدائن   ، فبل كاف مبالغان فيو بالنسبة لقيمة االلتزاـ االصلي التعويض

 .(114)ة االلتزاـ االصلي مف يطالب بأكثر من قيأ

 8 شروط استحقاق الشرط الجزائي المطلب الثاني 8  

  ىذه الشركط أعلها أنو ال يثبت  الشرط الجزائيشروط استحقاق :
استحقاؽ التعويض الناجم عن ربقق الشرط اجلزائي إال إذا كقع خطأ من 

، كما ال  كعبلقة سببية بُت الضرر كاخلطأ،  ادلدين نتج عنو ضرر يصيب الدائن
، كىذه ىي الشركط اليت حددىا القانوف  يثبت استحقاقو إال بعد إعذار ادلدين

                                                           
 . 12، مرجع سابق ، ص التعويض االتفاقي في القانون المدنيزلمد ابوليلي ،  . طارؽ (112)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (113)

 . 867،  ص  2مصر ، ج
، رللة رلمع الفقو االسبلمي ، الدكرة الثانية عشر  مؤسبر الفقو االسبلمي،  سنة  الشرط الجزائي ومختلف صوره واحكاموماء العُت ، . ضبداٌب شبيهنا  (114)

 . 37، ص 2000
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، فإذا مل يتم كل كاحد من ىذه الشركط  سلتلف نصوصو للشرط اجلزائيعلى 
مل ؽلكن احلكم باستحقاؽ التعويض الناجم عن الشرط اجلزائي كىذا التعويض 
عادة ال يًتؾ السلطة التقديرية للقاضي، إذ ُب الغالب يتم النص عليو أثناء 

االثنُت ناشئ عن العقد إبراـ العقد كربطو بالشرط اجلزائي، كدبا أف االلتزاـ بُت 
، فبل يستطيع الدائن مطالبة ادلدين إال دبا نص عليو االلتزاـ األصلي  األصلي

كىذا غلعل الشرط اجلزائي يسرم عليو كل ما يسرم على االلتزاـ األصلي من 
ال يعترب  –كالتعويض   –، كينشأ عن ىذا أف الشرط اجلزائي  بطبلف كإبطاؿ

لتزامنا بديبل فكونو ليس التزامنا زبيَتيًّا يفوت على الدائن ، كال ا التزامنا زبيَتيًّا
، بل ال ؽلكن أف يطالب إال بتنفيذ  فرصة ادلطالبة بتنفيذ أم االلتزامُت أراد

االلتزاـ األصلي، ما داـ ذلك شلكنا، كنفس الشيء أيضنا يقاؿ ُب حق ادلدين 
 .(115)الذم ال ؽللك ىو أيضنا حق ىذا االختيار

نصوص عليو ُب الشرط اجلزائي ، ىو نوع من انواع التعويضات كالتعويض ادل
، فإذا ما تضمن العقد ادلرـب بُت الطرفُت علي (116)اليت نص عليها القانوف ادلدٍل 

  شرط جزائي كحصل نزاع أماـ القضاء فإف مقدار التعويض يلـز اكمة احلكم بو
ؽ الصادر  203/46 رقم كىذا ما قضت بو اكمة العليا الليبية ُب الطعن ادلدٍل

علي أنو )) إذا كاف التعويض زلددان ُب العقد فإنو يتعُت  2004-02-18بتاريخ 

                                                           
 ( منشورة علي االنًتنت .481/ 12. رللة الفقو االسبلمي ، ) (115)

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-19119 
 انوف ادلدٍل علي ثبلثة انواع من التعويض كىم التعويض القانوٍل ، كالتعويض االتفاقي ادلتمثل ُب الشرط اجلزائي ، كالتعويض القضائي .. نص الق(116)
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(( كالتعويض ادلتفق عليو يستحق ُب حالة توافر (117) علي اكمة أف تلتـز ذلك
 .تنفيذ اللتزامو أك تأخره ُب ذلك إحدل حالتُت ، إما ُب حالة زبلف ادلدين عن 

 اجلزائي يتطلب ذلك توافر أركاف ادلسؤكلية العقدية  ستحقاؽ الشرطكال 
 .ثالثاً بُت اخلطأ كالضرر كعبلقة سببية  ، ثانياً  كضرر،  أوالً خطأ الكامنة ُب توفر : 

 8 ركن الخطأأوالً 8   

ؽلكن القوؿ بأف اخلطأ العقدم ىو اضلراؼ اغلايب أك سليب ُب سلوؾ ادلدين يؤدم 
مة العليا الليبية اخلطأ ُب الطعن اجلنائي ادلوسـو بالرقم إيل مؤاخذتو ، كلقد عرفت اك

يقتضيو احلرص كالعقل   ؽ بقوذلا )) أف اخلطأ ادلدٍل : ىو خركج علي ما 174/30
كل خطأ  ناه ُب قانوف العقوبات ، أما اجلنائي فهو سلالفة اإلنساف ألم نص آمر أك

اجلنائية زلصورة  جنائي ُب ذاتو خطأ مدٍل كالعكس ليس صحيح ، إذ األخطاء
(( فاخلطأ ُب  (118)حصر ذلا  بنصوص اللوائح كالقوانُت ، أما االخطاء ادلدنية فبل

 أك دبعٌت مع ما التـز بو ُب العقد يتناَبضلو  ىىو سلوؾ ادلتعاقد علادلسؤكلية العقدية 
ك تأخره ُب أدين اللتزامو الناشئ عن العقد ، عدـ تنفيذ ادل آخر يتحقق ذلك عند

 . (119)تنفيذه 

انو يوجد نوعاف من االلتزامات ىنا كىي : االلتزاـ بتحقيق غاية  إىلكغلب التنويو 
 8 كااللتزاـ ببذؿ عناية

                                                           
،  1، القضاء ادلدٍل ، دار الكتب الوطنية بنغازم   ج  مجموعة أحكام المحكمة العليا،  2004 -02 -18ؽ، بتاريخ  203/46طعن مدٍل رقم  (117)

 ،. 2008ة سن
 , 274، ص  مجلة المحكمة العليا،  4/4/1985ؽ ، تاريخ  30/ 174. طعن جنائي رقم  (118)
 . 113،مرجع سابق ، ص ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية. بساـ سعيد جرب جرب ،  (119)
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كااللتزاـ بتحقيق غاية يكوف كااللتزاـ بنقل حق عيٍت  أيا كاف زلل احلق كااللتزاـ 
معُت  أك ضلو ذلك كااللتزاـ باالمتناع عن عمل  عمل معُت تسليم عُت أك إقامة مبٌتب

يكوف إال بتحقيق ىذه  كل ىذه االلتزامات يقصد هبا ربقيق غاية معينة فتنفيذىا ال
 . (120)االلتزاـ غَت منفذ  ىيا كاف السبب ُب ذلك بقالغاية فإذا مل تتحقق الغاية أ

من ادلدين ىو اافظة علي الشيء أك القياـ  ةكااللتزاـ ببذؿ جهد كغايتو ادلطلوب
فإنو يكوف قد كُب بااللتزاـ إذا بذؿ ُب تنفيذه  ة ُب تنفيذ التزامو ،بإدارتو أك توخي احليط

كمعيار  يبذلو الشخص العادم كلو مل يتحقق الغرض ادلقصود منو ، من العناية كل ما
سرة ادلعٍت برب األ ىفاة مسلك الشخص العادم أك ما يسمىذا االضلراؼ ىو رلا

لنص ىي فكرة رلردة يرجع ُب كفكرة الشخص العادم الواردة ُب ابأمور نفسو ، 
فإذا   ربديدىا إيل الشخص العادم الذم ؽلثل طائفة الناس اليت ينتمي إليها ادلدين ،

رتكب خطأ دبسلك ادلهندس أارف مسلكو دلعرفة ما إذا كاف قد كاف ادلدين مهندسا فيق
شخص ليس ىو خارؽ الذكاء شديد اليقظة ، كال  فهذا العادم إذا كجد ُب ظركفو ،

 . (121)دكد الفطنة خامل اذلمة ىو زل

 8اثبات الخطأ 

كيقع تبعة اثبات اخلطأ علي الدائن ادللتـز لو فهو من يقع عليو عبء اثبات 
لذا  كاليمُت علي من انكر "فالبينة علي من أدعي "اخلطأ ُب جانب مدينو ، 

يكوف علي ادلتضرر إذا أراد احلصوؿ علي التعويض إثبات ما يدعيو ، كإذا زبلف 

                                                           
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  –ة االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ ،  نظري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (120)

 . 657،  ص 1القانوف  ،دار احياء الًتاث العرب ، بَتكت لبناف . ج  –ببل سبب 
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  – العقد –،  نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (121)

 . 657،  ص  1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ،  ج  –ببل سبب 
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طأ فبل زلل إلعماؿ الشرط اجلزائي ، آلنو تقدير اتفاقي كال يستحق ىذا اخل
، كاخلطأ يكوف مفًتضا ُب جانب ادلدين ُب ادلسؤكلية (122)التعويض النتفاء اخلطأ 

العقدية ، إذا مل يقم بتنفيذ التزامو كلية اك جلزء منو ، أك تنفيذه معيبان أك تأخَته ُب 
ينفي ىذا اخلطأ إال إذا اثبت كجود السبب كال يستطيع ادلدين أف  التنفيذ ،
 . (123)االجنيب

ف طبيعة ، ألنواع االلتزاـ أضا اخلطأ ُب جانب ادلدين ُب بعض يأكيفًتض  
راد أحيث يكوف علي ادلدين بعد ذلك إف االلتزاـ ذاهتا قد تقضي ىذا االفًتاض 

فيو حاؿ  كجود سبب أجنيب ال يد لو ى، أف يقيم الدليل عل نفي أك دفع مسؤكليتو
ذا مل إ، فبتحقيق النتيجة اليت تعهد بتحقيقها   بتنفيذ التزامو إذا مل يقمدكف قيامو 

  يكن ىناؾ خطأ من ادلدين ، فبل مسؤكلية ُب جانبو ، كال يكوف التعويض مستحقان 
ؿ الشرط اجلزائي ، فما ىو اال تقدير لتعويض قد استحق لئلعمازلل  كمن ٍب ال

 .(124)قدمنا  كمل يستحق التعويض كما

يد للمدين فيو  اللتزامو يرجع لسبب اجنيب ال دينفإذا كاف عدـ تنفيذ ادل
 بالتعويض ، كُب ىذه احلالة ال ، فبل مسؤكلية ُب جانبو ، كال يكوف ملتزمان 125)

غلوز للدائن احلق ُب ادلطالبة بالشرط اجلزائي ، الف ىذا الشرط ليس إال تقدير 

                                                           
 -112، مرجع سابق ص  ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية ودورىا في منع تراخي تنفيذ العقود. بساـ سعيد جرب جرب ،  (122)

113 . 
 . 29،  مرجع سابق ، ص التعويض االتفاقي في القانون المدنيابو ليلي  ،  . طارؽ زلمد (123)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (124)

 .  856،  ص  2مصر ، ج
االجنيب ىو القوة القاىرة ، اك احلادث ادلفاجئ الذم ال تعويض عنو كال عبلقة للمدين بو كال يلـز بالتعويض عنو كىو ذلك احلادث  . كادلقصود بالسبب (125)

 الذم ليس باإلمكاف عادة توقعو  كال بادلستطاع دفعو اك تبلقيو  .
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حقا إذا مل يكن ىناؾ خطأ من وف مستلتعويض مستحق ، كالتعويض ال يك
 .(126)ادلدين

 8 ثانياً 8 ركن الضرر    

كالضرر كل إيذاء يلحق الشخص سواء أكاف ُب مالو أك جسمو أك عرضو أك 
ف الضرر يشمل الضرر ادلادم كتلف ادلاؿ أفتو كيذكر الدكتور كىبة الزحيلي عاط

 (127)لحق بو مسعة سيئة . اليت سبس كرامة االنساف اك ت كاإلىانةكالضرر ادلعنوم  

ركاف ادلسؤكلية العقدية ، كالذم دبوجبو يستحق أيعترب الضرر الركن الثاٍل من 
التعويض بشكل عاـ ، ك يًتتب الضرر ُب الشرط اجلزائي بسبب عدـ تنفيذ العقد 

ؽ  27/18أك التأخر ُب تنفيذه ، كىذا ما صلد سنده ُب الطعن ادلدٍل ذات  الرقم 
) أف الضرر الذم يصيب الدائن ُب ادلسؤكلية العقدية يكوف سببو كالذم جاء فيو )

  (128)عدـ تنفيذ العقد ، أك تنفيذه بطريقة ال تتفق مع ما يوجبو حسن النية ((
ف يلحق بو ضرران من جراء أق التعويض ُب الشرط اجلزائي غلب يستح فالدائن حىت

دكف ضرر يصيب الدائن  فبل عدـ تنفيذ ادلدين اللتزامو ، فإذا أخل ادلدين بالتزامو 
يسأؿ ادلدين عن التعويض ،كما لو تأخر ادلدين عن تسليم الدائن السيارة اليت 

اؽ ، فالدائن ُب ىذه احلالة بسلسيشارؾ هبا ُب السباؽ ، كتبُت بعد ذلك تأجيل ا
 . (129)مل يلحق بو ضرر من جراء ىذا التأخَت 

 
                                                           

 . 84، ص  2002مصر،  سنة  –عة اجلديدة ، االسكندرية ،  دار اجلام احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، كد زلمد حسُت منصور ،  (126)
 . 29، مرجع سابق ، ص  نظرية الضمان  واحكام المسؤولية المدنية والجنائية. كىبة الزحيلي ،  (127)
 .49ص  1985، سنة  مجلة المحكمة  العليا 07/1972/ 20ؽ بتاريخ  27/18. طعن مدٍل رقم  (128)
 . 36،  مرجع سابق ، ص  ويض االتفاقي في القانون المدنيالتع. طارؽ  زلمد ابوليلي ،  (129)
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 8 عبء اثبات الضرر 

من  ىعد القانونية قاعدة )) البينة علىم القواأمن اجلميع اف  لمن ادلعلـو لد
ىو من  آلنوالدائن  ىعبء اثبات الضرر يقع علمن أنكر ((  ف ىكاليمُت عل ىادع

ينفذ ادلدين التزامو كمع  يفًتض دبجرد تبوث اخلطأ ، فقد ال يدعيو ،  كالضرر ال
ئن ىو االدائن ، فالد ، كادلدعي ىنا ىوذلك ال يصيب الدائن ضرر من ذلك 

 ىاالثبات من أجل ىذه الغاية عل ف يسلك صبيع طرؽأادلكلف بإثبات الضرر كلو 
ف الضرر كاقعة مادية تثبت جبميع الطرؽ كاليت تقدرىا زلكمة ادلوضوع  أعتبار ا

 . (130)ىذا بالنسبة للقواعد العامة 

ادلدين  إىلزائي فينتقل من الدائن اجلالضرر ُب الشرط  أثباتما عبء أ
يكوف التعويض مستحقا إذا  من القانوف ادلدٍل اللييب )) ال 227/1ادة كنصت ادل

ختلف عبء اثبات الضرر من االدائن مل يلحقو أم ضرر (( فقد  اثبت ادلدين أف
الدائن ُب القواعد العامة ايل ادلدين ُب الشرط اجلزائي ، كمن خبلؿ ذلك ؽلكن 

ادلدين كذلك  ىظلا يقع علعبء اثبات الضرر ، كإ القوؿ أف الدائن ال يقع عليو
 ىن ىنا يكوف ادلشرع اللييب خرج علفم بإثباتو نفي كجود الضرر أم عدـ كقوعو ،

دعي كاليمُت علي من أنكر فالضرر أمن  ىبينة علاالصل العاـ الذم يقضي بأف ال
 ىنا يعترب مفًتضا ايل حُت اثبات ادلدين عدـ كقوعو .

ؽ بتاريخ  43/28ُب الطعن رقم  قضت بو اكمة العليا الليبية كىذا ما
بقوذلا )) من ادلقرر أنو كإف  كاف التعويض عن اإلخبلؿ بااللتزاـ  1-6-1980

السببية ، كيقع كعدـ تنفيذه ، يشًتط للحكم بو ربقق الضرر كاخلطأ كالعبلقة 
                                                           

 . 84، ص   2002مصر،  سنة  –،  دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (130)
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طالب التعويض من تنفيذ االلتزاـ أيا كاف مصدر االلتزاـ  ىعبء إثبات ذلك عل
ك كرقة مستقلة ، فإف من شأف ىذا الشرط أد شرط جزائي بالعقد  أنو إذا كجإال

رلرد االخبلؿ بالعقد ، كأف  ىأف  يصبح الضرر مفًتضا يًتتب عل كمن مقتضاه
التعويض ادلقدر بالشرط  ىو التعويض البلـز جلرب الضرر ، إال أف ىذا التقدير 

كمة أنو مبالغا فيو يضا إذا توسع فيو كتبُت للمحألتقدير اكمة ،  يكوف خاضعان 
كىذا االفًتاض بدكره قابل إلثبات العكس ، كتكوف نتيجة الشرط ىي قلب عبء 
االثبات ، فيقع علي عاتق ادلدعي عليو عبء نفي الضرر ، أك اثبات القوة القاىرة 

 .(131)لنفي اخلطأ (( 

ُب تقدير ادلتعاقدين ، كلذلك  فوجود الشرط اجلزائي غلعل الضرر كاقعان 
ف الدائن مل أ ىدعأادلدين إذا  ىكال يكلف الدائن اثباتو كعل وع الضرر ،يفًتض كق

قواعد العامة خبلفان لل فعبء اثبات الضرر إذف يثبت ذلك ،يلحقو أم ضرر ، أف 
 .(132)الدين بفضل كجود الشرط اجلزائي  إىلينتقل من الدائن 

 8 العالقة السببيةثالثا8ً     

 بُت اخلطأ كالضرر ، فحىت رابط الذم غلمع  ماتعترب العبلقة السببية دبثابة ال
ادلدين ىو سبب الضرر  أيتم الزاـ ادلدين بدفع التعويض للدائن غلب أف يكوف خط

من القانوف ادلدٍل  عندما  24عربت عنو ادلادة  الذم حلق بالدائن ، كىذا ما
أف يكوف الضرر الذم حلق بو نتيجة طبيعية إلخبلؿ " اشًتطت لتعويض الدائن 
ادلدين كضرر  لدلقصود من ذلك أنو لو كجد خطأ لدادلدين بتنفيذ التزامو ، كا

                                                           
 . 77العليا ص  مجلة المحكمة،  1980-6-1ؽ جلسة  43/28. طعن مدٍل رقم (131)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديدرزاؽ السنهورم ، . عبدال (132)

 . 808، ص  2مصر ، ج
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 عندئذسبب الضرر للدائن ، فبل ؽلكن  والدائن ، كمل يكن خطأ ادلدين ى للد
احلديث عن إلزاـ ادلدين بتعويض الدائن عما حلق بو من ضرر كونو غَت ادلسؤكؿ 

مباشرة ما بُت اخلطأ الذم  عن ذلك ، فعبلقة السببية معناىا أف توجد عبلقة
 . (133)أرتكبو ادلسؤكؿ كالضرر الذم أصاب ادلضركر 

فادلسؤكلية العقدية فيها رابطة السببية مفًتضة ، ال يتطلب اثباهتا من ادلضركر 
 70بل تعترب مفًتضة كُب ذلك قضت اكمة العليا الليبية ُب الطعن ادلدٍل رقم 

 ا )) من ادلقرر أنو بالنسبةبقوذل 1983-02-21ؽ الصادر بتاريخ  27/
ثبات اخلطأ ادلتمثل ُب االخبلؿ بالعقد كالضرر إللمسؤكلية العقدية يكفي مدعيها 

من  ىعنصرين فإهنا مفًتضة قانونان كعلالذم حلق بو ، أما بالنسبة  للرابطة بُت ال
 . (134)يدعي العكس اثبات السبب االجنيب ((

السببية بُت  كالعبلقةرتباط يتحقق اال ؤكلية العقدية ، إذا مللذلك تنتفي ادلس
سبب  إىل نتفت ىذه الرابطة بأف كاف الضرر راجعان أالضرر كخطأ ادلدين ، فإذا 

ء مسؤكلية ادلدين ، كال يكوف نتفالبلأجنيب ، فبل رلاؿ ألعماؿ الشرط اجلزائي ، 
 . (135)التعويض مستحقان 

باب ادثة كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ماذا لو تعددت االس
للضرر ، كالسبب االجنيب كالقوة القاىرة كخطأ الدائن كفعل الغَت ؟؟ كىذا ما 

ؽ كالذم  75/43كجدت إجابتو ُب حكم اكمة العليا الليبية ُب الطعن  رقم 

                                                           
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  – ،  نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (133)

 . 990، ص  1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ، ج  –ببل سبب 
 .103،ص  مجلة المحكمة العليا،  1983-02-21ؽ ، بتاريخ  70/27.طعن مدٍل رقم  (134)
 . 86،  ص   2002مصر،  سنة  –اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  دار  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، كد زلمد حسُت منصور ،  (135)
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جاء فيو )) يتعُت استعراض األسباب  اليت ذلا دخل ُب احداث الضرر ، كالتمييز 
 ػلدث عادة مثل ىذ غَت ادلألوؼ كالذم البُت السبب العارض ، كىو السبب 

لضرر ُب العادة  ضرر ، كالسبب ادلنتج كىو السبب ادلألوؼ الذم ػلدث اال
 .(136)عتباره ىو كحده السبب ُب احداث الضرر((اكالوقوؼ عنده ك 

فبل يستحق الشرط اجلزائي إال إذا قامت عبلقة سببية بُت اخلطأ كالضرر أما 
بوت السبب االجنيب ، أك انتفت بأف كاف الضرر غَت إذا انتفت ىذه العبلقة بث

مباشر أك كاف ُب ادلسؤكلية العقدية مباشر كلكنو غَت متوقع فعند ذلك ال تتحقق 
 .(137)ادلسؤكلية كال يستحق التعويض فبل زلل إذف إلعماؿ اشرط اجلزائي 

 8ارذاالع المطلب الثالث 8    

عتبار ادلدين مقصران ُب تنفيذ ي الأجل الوفاء  بااللتزاـ ال يكفف رلرد حلوؿ إ
ذا إ ذلك عن طريق أعذار من الدائن  ، حيت ىلإتنبيهو  كالن أغلب  التزامو  كإظلا

دفع مقدار  ىتوجب  معو جربه عليس ان عد مقصر  متنع بعد ذلك عن التنفيذا
عفي من األعذار كال يعترب الشرط اجلزائي  ، فالعقد ادلتضمن شرطان جزائيان ال ي

اعفاء الدائن من أعذار مدينو ، كىذا  ما  ىعلك ضمنيان أتفاقان صرػلان اكجوده 
( علي أنو )) ال يستحق التعويض إال 221يؤكده القانوف ادلدٍل اللييب  ُب ادلادة )

كإظلا ،  بعد إعذار ادلدين ، مامل ينص علي غَت ذلك (( كلكن ىذا ليس مطلقان 
 دكف التقييد باإلعذار كفق ما جاء أجاز ادلشرع اللييب استحقاؽ احلكم بالتعويض

                                                           
 . 143، ص  مجلة المحكمة العليا،   1989 -05-22ؽ بتاريخ  75/43.طعن مدٍل رقم  (136)
نهضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار ال الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (137)

 .  809،  ص  2مصر ، ج
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متعاقدين االتفاؽ علي استبعاد عبله ، كهبذا غلوز للأُب نص ادلادة السابقة ادلشارة 
 عتبار ادلدين معذران دبجرد حلوؿ أجل االلتزاـ  دكف احلاجة لؤلعذار . اعذار ك اإل

 8 وال 8مفهوم االعذارأ    

، يقصد منها انذاره بوجوب  ادلدين إىلعذار ىو دعوة توجو من الدائن اإل
 الوفاء كقد عرؼ االعذار بعدة تعريفات نذكر منها :

دعوة  "اإلعذار بأنو (( البكرم عبدالباقي أ ك ، احلكيم اجمليد عبد د))يعرؼ 
إيل تنفيذ التزامو ، ككضعو قانونان ُب حالة التأخر ُب التنفيذ  دائنوادلدين من قبل 

 (138)ألضرار اليت تصيب الدائن نتيجة ىذا التأخر تأخران تًتتب عليو مسؤكلية عن ا
إعذار ادلدين ىو كضعو قانونان "بأنو يضا (( أعبدالرزاؽ السنهورم ))كيعرفو الدكتور 

باف  ((الدكتور عدناف طو ))، كعرفو  (139)ُب حالة ادلتأخر ُب تنفيذ التزامو 
الدكتور ))و ، كعرف (140)كضع ادلدين موضع ادلتأخر ُب تنفيذ التزامو " االعذار 

إنذار ادلدين علي يد زلضر بأنو متخلف عن تنفيذ "أنو  ((زلمد علي البدكم
 .(141)التزامو كغلب عليو الوفاء بو 

ؽ  30/6يا الليبية أحواؿ اإلعذار ُب الطعن ادلدٍل رقم لكبينت اكمة الع
 مدٍل اظلا يكوف ُب حالة 159بقوذلا )) أف اعذار ادلدين الذم نصت عليو ادلادة 

هنا أٍب عرضو ، صلد  ادلطالبة بتنفيذ العقد أك فسخو ((كادلبلحظ  من خبلؿ ما

                                                           
 .46، دكف سنة نشر ، ص  2،  ج  ، القانون المدني واحكامو. عبد اجمليد احلكيم ،ك  عبدالباقي البكرم ، أزلمد طو البشَت  (138)
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  –االلتزاـ  ،  نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم  (139)

 . 86،  ص   1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ،  ج  –ببل سبب 
 . 57، ص1995، منشورات اجلامعة ادلفتوحة ، سنة أحكام االلتزام واإلثبات في القانون المدني الليبي .عدناف طو الدركم ، (140)
 . 14، ص 2004، سنة  2،  ط  2ليبيا  ج –، احكاـ االلتزاـ ،  دار الكتب الوطنية بنغازم   النظرية العامة لاللتزامبدكم ، . زلمد علي ال (141)
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تدكر صبيعها ُب التوصل إيل غاية كاحدة ، كىي كضع ادلدين موضع ادلتأخر ُب 
اـ ال يًتتب عليو أثار تنفيذ االلتزاـ ، كذلك الف رلرد حلوؿ موعد تنفيذ االلتز 

أك أنو مل يصب بأم ضرر من تأخر  حتمالية أف يكوف الدائن راضيان قانونية ال
 .(142)ادلدين ُب التزامو

 8 شكل اإلعذار 8 ثانياً     

( من القانوف ادلدٍل اللييب  علي أنو )) يكوف اعذار 222نصت ادلادة ))
ادلدين بإنذاره أك دبا يقـو مقاـ االنذار، كغلوز أف يتم اإلعذار عن طريق الربيد علي 

اتفاؽ يقضي بأف  ىت ، كما غلوز أف يكوف مًتتبان علعاالوجو ادلبُت ُب قانوف ادلراف
 أم أجراء أخر ((  إىليكوف ادلدين معذران دبجرد حلوؿ األجل دكف حاجة 

 بأحدمكالواضح من ىذا النص أف االعذار ُب القانوف ادلدٍل اللييب يكوف 
ن كراؽ اضرين يبلغ عأيد زلضر  بورقة رمسية من  ىالطرؽ التالية : االعذار عل

يقـو مقاـ االعذار كؽلكن أف  ك ماأفاء بالدين ، و طريقها الدائن ادلدين بوجوب ال
أك  فاىوش ك حىتأضر ، أك برسالة مسجلة أك عادية يتم بأم طريقة : علي يد زل

 . (143)ذلك  ىإذا كجد اتفاؽ عل

يقـو مقامو  ، ليس من النظاـ العاـ ،ذلذا  كإف اشًتاط قاعدة االنذار أك ما
اف  ىاليت تشر إيل أنو ُب اجلائز االتفاؽ عل 222نص ادلادة اخلركج علي غلوز  ال

أم اجراء اخر ، فحلوؿ  إىلدبجرد حلوؿ االجل دكف احلاجة  يكوف ادلدين معذران 
                                                           

رة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (142)
 . 83،  ص  2مصر ، ج

،   2007، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستَت ، جامعة النجاح الوطنية ، سنة  ، التعويض االتفاقي في القانون المدني. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلي  (143)
 .  46ص
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أجل الدين دكف كجود االتفاؽ ال يعفي الدائن من التزامو بإعذار ادلدين ، فبمجرد 
 ىإذا كجد اتفاؽ بُت ادلتعاقدين علاال  اتو أعذارذيعترب ُب أف ػلل أجل الدين ، ال 

 -11ؽ بتاريخ  75/24صلد سنده ُب النقض ادلدٍل رقم  كىذا ما (144)ذلك 
 )) من ادلقرر أف حلوؿ أجل االلتزاـ ادلًتتب ُب ذمة ادلدين ال  1979 -03

يستحق بصريح  غلعل التعويض مستحقان للمتعاقد اآلخر ، إذا(( إذ التعويض ال
ن القانوف ادلدٍل اال بعد اعذار ادلدين ، مامل يوجد نص بغَت م 221نص ادلادة 

 .(145)ذلك ُب القانوف أك ُب االتفاؽ 

شرط اجلزائي الجل اآلأف يكوف عند حلوؿ  بكلكي يكوف االنذار رلديان غل
ف أثر ، كيصح للدائن يكوف خائبا األُب ىذه احلالة  آلنو أك بعده كال يكوف قبلو ،

دائن دكف خَت من قبل اللتزاـ ُب االعذار ادلوجو ذلذا األفيذ االلتن ؽلنح ادلدين اجبلن 
حل االجل ادلمنوح اصبح ادلدين  مىت آلنوعذار ، ذلك أف يؤثر ذلك علي قوة اإل

 (146)معذران.

تص ) اضر ( قد يكوف عبلف االنذار الذم يقـو بو ادلوظف ادلخإإف 
دلا يتطلبو قانوف  ار كفقان ف يقـو اضر نفسو بتسليم صورة من االنذأمباشران ب

ر عن عبلف االنذار ىنا يقـو بو اضإف يكوف عن طريق بريد فيكوف أادلرافعات أك 
ليو ، كُب احلاالت اليت تقضي ذلك كفقا دلا ىو كارد إطريق الربيد  فيجوز اللجوء 

                                                           
 . 58، ص  1995دلفتوحة ، سنة ، منشورات اجلامعة ا أحكام االلتزام واإلثبات في القانون المدني الليبي. عدناف طو الدركم ،  (144)
 .43، ص مجلة المحكمة العليا، 11.03.1979ؽ، بتاريخ  24/ 75.طعن مدٍل رقم  (145)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (146)

 .  830ص   ، 2مصر ، ج
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ىذا يكوف اإلعذار حبسب ما كرد ُب القانوف اللييب  ىكعل (147)ُب قانوف ادلرافعات 
 الطرؽ التالية :  دمبأح

 يكوف االعذار علي يد زلضر بورقة رمسية من اكراؽ اضرين .  -5
 يضان بالربيد ادلسجل .أعذار يكوف اإل  -4

يفهم منها نية الدائن ُب احلصوؿ علي  لطريقة أخر  مأب يكوف االعذار -3
 التعويض ادلتفق عليو ُب الشرط اجلزائي  كيكوف ذلك حسب العرؼ السائد .

الشرط اجلزائي مستحق دبجرد حلوؿ األجل إذا اتفق ادلتعاقداف  يكوف -4
 علي ذلك .

علم ادلدين  علم ادلدين فبوصولو إىل إىلعذار ينتج آثاره دبجرد كصولو كاإل
يعترب قرينة علي العلم بو ، كىذا ما قضت بو اكمة العليا الليبية  ُب الطعن ادلدٍل 

ل قانوٍل  تعبَت عن االرادة يصدر من ؽ بقوذلا ))إف التنبيو ىو عم 59/43رقم 
جانب كاحد كال يشًتط لصحتو كترتيب آثاره أف يقبلو الطرؼ ادلوجو إليو بل ىو 
يرتب آثاره دبجرد كصولو إيل علم من كجو إليو ،كيعترب كصولو إليو قرينة علي العلم 

 (148)بو مامل يقم الدليل علي عكس ذلك  ((

 8 علي وجوب االعذار االستثناءات الواردة 8 ثالثاً      

مدٍل  222عفاء االتفاقي من االعذار ، حيت بينا ُب ادلادة اإل إىل باإلضافة
جرد حلوؿ األجل ، دكف أف يكوف ادلدين معذران دب ىلييب  قد أجازت االتفاؽ عل

                                                           
 . 58ص   1995، منشورات اجلامعة ادلفتوحة ، سنة  أحكام االلتزام واإلثبات في القانون المدني الليبي. عدناف طو الدركم ،  (147)
 .68، ص  مجلة المحكمة العليا،   2002- 03-11ؽ ، جلسة  43/ 59.طعن مدٍل رقم  (148)
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جراء آخر ، فاف االعفاء من االعذار يأٌب ُب بعض احلاالت  إأم  احلاجة إىل
 يب :مدٍل لي 223تضمنو  نص ت بنص القانوف ، كىذا  ما

 ذلك فبل ضركرة لؤلعذار ُب احلاالت االتية : ىكبناء عل

 .صبح تنفيذ االلتزاـ غَت شلكن اك غَت رلد بفعل ادلدين أإذا  -
 .عمل غَت مشركع  ىإذا كاف زلل االلتزاـ تعويضان ترتب عل -
إذا كاف زلل االلتزاـ رد شيء يعلم ادلدين أنو مسركؽ، أك شيء تسلمو  -

 .كف كجو حق كىو عامل بذلك د
  . إذا صرح ادلدين كتابة أنو ال يريد القياـ بالتزامو -
احلاالت اليت نصت  إحدلتوفرت  كمن خبلؿ ىذا النص يتبُت أنو إذا ما -

ضركرة لئلعذار  من القانوف ادلدٍل يًتتب عليها ، أنو ال 223عليها ادلادة 
 يلي : كفقان دلا  لحد  فيها ، كسنحاكؿ شرح كل حالة عل

 : إذا اصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.أ 

تنفيذ التزامو ادلتفق عليو ُب  دؼ من األعذار ىو دعوة ادلدين إىلدبا أف اذل
مظنة التسامح معو ُب التأخَت عن التنفيذ ،فإنو يفًتض   ي، كنفالشرط اجلزائي 

بفعل  يذ قد اصبح مستحيبلن بالضركرة إمكاف ىذا التنفيذ ،فإذا كاف ىذا التنف
ادلدين أك اصبح غَت رلد بفعلو  كما لو تعاقد شخص مع مقاكؿ لبناء منزؿ 

ال أنو ارتكب أخطاء فنية إُب العقد ، كباشر ادلقاكؿ العمل دبوصفات معينة 
ؽلكن تداركها ، ففي ىذه احلالة يصبح تنفيذ االلتزاـ من قبل ادلقاكؿ  جسيمة ال

كمة العليا الليبية ُب بسببو ، أم بفعلو ، كلقد قضت اغَت شلكن أك غَت رلد 
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بقوذلا )) من ادلقرر أنو  1989-04-10ؽ جلسة  62/34مدٍل رقم الطعن 
ال ضركرة إلعذار ادلدين قبل ادلطالبة بالفسخ ، إذا اصبح تنفيذ االلتزاـ غَت شلكن 

يذ ليو تنفع  ادلتعذرككاف الثابت من احلكم ادلطعوف فيو أف الطاعن اصبح من 
 ادلطعوف ضده نتيجة سبليكو لساكنو عمبلن بالقانوف التزامو بنقل ملكية ادلنزؿ إىل

ـ فضبلن عن أف رلرد رفع الدعوم بالفسخ يعد  1978لسنة  4 رقم
 .(149)اعذاران((

 : محل االلتزام إذا كان تعويضاً عن عمل غير مشروع .ب 

 عدـ االضرار بالغَتاالخبلؿ بااللتزاـ ب ىذلك  أف ىذا التعويض يًتتب عل
القانوف ، مثاؿ إذا  بنص متناع عن عمل مقررادكف سبب مشركع ، كىو التزاـ ب

قطع شخص بدكف حق األشجار ادلغركسة ُب بستاف تعود ملكيتو لشخص أخر  
بق عذار مسإ لبة بالتعويض بدكف حاجة إىلفمالك االشجار احلق ُب ادلطا

 . (150)للشخص الذم قاـ بقطع االشجار 

 8 ح المدين كتابة انو ال يريد القيام اللتزاموتصري.ج 

فإذا كاف ادلدين مصران علي عدـ التنفيذ كصرح بذلك كتابة فأنو ال تكوف  
علي رفض  رارباإلضصريح تنوف ادلدٍل أف يكوف الكيشًتط القا هر إلعذاىناؾ فائدة 

ذ  كيسلم  التنفيالتنفيذ كتابة ، فبل يكفي أف يعرب ادلدين شفويان عن عدـ رغبتو ُب
أنو  ىي ُب لئلثبات كليس للشكل ، دبعٌتبأف الكتابة ادلطلوبة ىنا  الفقو الراجح

                                                           
 . 126، ص  مجلة المحكمة العليا ـ ، 1989- 04- 10ؽ ، جلسة  62/34.طعن مدٍل رقم  (149)
 .60، ص 1995، منشورات اجلامعة ادلفتوحة ، سنة  أحكام االلتزام واإلثبات في القانون المدني الليبي. عدناف طو الدركم ،  (150)
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ؽلكن االستعاضة عنها بإقرار ادلدين بتصرػلو بعدـ التنفيذ أك نكولو عن حلف 
 .(151)امة ُب االثبات للقواعد الع اليمُت طبقان 

ادلاضي  ىلعينسحب  قرار كتابة بالعـز علي عدـ التنفيذ الف اإلأكيبلحظ 
، فأنو  يما صرح كتابة بعدـ نيتو ُب النفدين متأخران ُب التنفيذ عندفإذا كاف ادل

علي تصرػلو كتابة ، ما مل يكن قد ًب أعذاره  ةغَت معذر طواؿ الفًتة السابقيعترب  
 . (152)قبل تصريح 

 8حالة التزام المدين برد شيء يعلم أنو مسروق أو تسلمو بدون وجو حق  -د 

مقصده ، فالزمو ُب ىذه احلالة سيئ النية ، لذلك عاملو ادلشرع بنقيض  ادلدين
ب علي ادلدين أف يبادر ، كمن ًب غل لئلعذارالدائن بدكف احلاجة  بأف يرد الشيء إىل

 .(153)كاف مسؤكالن عن التأخَت ُب الرد  الكاللدائن دكف إعذار ،  الشيءرد  فوران إىل

 من 222رية كمذكورة ُب نص  ادلادة ما تقدـ نقطة جوى الباحث إىل أضاؼك  
 كىي:الكتب القانونية ذكرىا تالقانوف ادلدٍل اللييب كلكن مل 

أف الشرط اجلزائي يكوف مستحق دبجرد حلوؿ االجبلؿ  ىذا اتفق ادلتعاقدين علإ
 .ىنا  لئلعذارإذا مل يقم ادلدين بتنفيذ التزامو ، فبل حاجة 

 
 

                                                           
 . 18، ص  2004، سنة  1،  ط  2ليبيا ، ج  –، احكاـ االلتزاـ ،  دار الكتب الوطنية بنغازم  النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم ،  (151)
 . 9، ص 2004، سنة  1،  ط  2ؿ يبيا  ، ج –، احكاـ االلتزاـ ،  دار الكتب الوطنية بنغازم  النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم ،  (152)
ت _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبا الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (153)

 . 835، ص 2مصر ، ج
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

غلاد حلوؿ إلث العلمي ىو إجراء عملي منظم كمنضبط  كموضوعي ف البحإ
ك مقوالت ، للتأكد أك ذبميع بيانات عن مقًتحات اك اقًتاحات ، أدلشكبلت ، 

 . (154)جتماعية ، كالنفسية ، هبدؼ التنمية كالتطويركاالمن الظواىر الطبيعية ، 

  و البحثيةلها الباحث جلمع بياناتمنهجية البحث ىي الطريقة اليت يستعم
كدلقارنتها بادلعيار ادلعُت ، كقد يستخدـ الباحث عدة ادكات للبحث اليت تدخل 

 قدر من النتائج . ىاقص ىاالساليب البحثية للحصوؿ علضمن ىذه 

 8 نوع البحث.أ 

 استعماؿ ادلكتبة  أمر الـز  ر الباحث منهج البحث ادلكتيب الفختاأفقد 
النظرم  طارراسات السابقة كربديد اإلالد ةكضركرم مع كل منهج حبث ، فمراجع

ستخداـ ادلكتبة بغض النظر ا من خبلؿ الإث ال يتوقع أف يقـو هبما الباحث للبح
 .(155)عن إم منهج يطبقو"

صبع ادلصادر من كتب  إىلكتيب : يهدؼ من خبللو الباحث كادلنهج ادل
كذلك للحصوؿ علي معلومات ، كالوثائق  ، كالسجبلت، كرسائل علمية 

                                                           
منطقة الرياض  -شقراء -، إدارة التعليمكتاب دليل الباحث في توضيح وتنظيم البحث العلمي في العلوم السلوكية. داككد بن دركيش حلس ،  (154)

 .                      15، ص 2006التعليمية سابقان، سنة 
، قسم ادارة كزبطيط تربوم ،  جامعة ا االماـ زلمد بن سعود ،ادلستوم الثاٍل  بحث بعنوان منهج البحث الوصفي الوثائقيىند عبد العزيز الربيعة ،  .  (155)

 ,18ق ، ص   1443، سنة 
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حة ليستخلص منها ادلة كبراىُت صحيحة غلب هبا علي اسئلة البحث صحي
(156) . 

كىو اجلمع ادلتأٍل كالدقيق جلميع ادلعلومات كالوثائق ادلتوفرة ادلتعددة ُب 
الكتب كاجملبلت كالندكات كاجملبلت كاألحكاـ القضائية كغَتىا من الوثائق  ذات 

ة ُب القانوف ادلدٍل اللييب القانونيالعبلقة دبوضوع الشرط اجلزائي سواء من الطبيعة 
 حكاـ الشريعة االسبلمية .كُب أ

 :وىذا المنهج مدخلو المنهج الوصفي التحليلي      

اتو كاظلا ىو ايضا خطوة ذب قائمان  كادلنهج الوصفي التحليلي فهو ليس منهجان 
 من خطوات اعداد أم حبث كُب أم منهج .

وصوؿ إىل ادلعرفة الدقيقة كالتفصيلية  كيعرؼ ادلنهج الوصفي بأنو " زلاكلة ال
لعناصر مشكلة أك ظاىرة  قائمة ، للوصوؿ إىل فهم أفضل كأدؽ أك كضع 

 .(157)السياسات كاإلجراءات ادلستقبلية اخلاصة هبا" 

احلصوؿ على  ىعل كيعتمد البحث الوصفي التحليلي : ادلنهج الوصفي
اسة لتحديد طبيعة تلك معلومات تتعلق باحلالة الراىنة للظاىرة موضوع الدر 

الظاىرة كالتعرؼ على العبلقات ادلتداخلة ُب حدكث تلك الظاىرة ككصفها 
  . كتصويرىا كربليل ادلتغَتات ادلؤثرة ُب نشوئها كظلوىا

 كلذلك ادلنهج الوصفي مهم ُب الدراسات اإلنسانية كاالجتماعية ..    

                                                           
 .20، مرجع سابق ، ص منهج البحث الوصفي الوثائقي. ىند عبدالعزيز الربيعة ، (156)
 . 11، ص  2013،  سنة  البحث العلمي القانونياسس . باسم بشناؽ ،  (157)
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جل أاضر من احل ىو فهمىداؼ االسلوب الوصفي ُب البحث أىم أف من إ
ستنتاجاتو الواقعية اكحقائقو ك  و ،بيانت فالبحث الوصفي يوفرل ، توجيو ادلستقب

ل كؽلكن اصباؿ فضدية لتحوالت تعترب ضركرية ضلو األباعتبارىا خطوات سبهي
 سلوب الوصفي  ُب النقاط التالية :اىداؼ اال

من  الشرط اجلزائي ُب كلك مشكلة أصبع بيانات حقيقية كمفصلة لظاىرة   -5
 أحكاـ القانوف ادلدٍل اللييب كاحكاـ الشريعة االسبلمية .

ُب تطبيق الشرط اجلزائي ُب احكاـ القانوف ربديد ادلشكبلت ادلوجودة   -4
 ادلدٍل اللييب  كالشريعة االسبلمية كتوضيحها .

غلاد إكتقوؽلها ك ادلتعلقة الشرط اجلزائي  جراء مقارنات لبعض ادلشكبلتإ  -1
فيما يتعلق باالختبلؼ ُب تطبيق الشرط شكبلت العبلقات بُت تلك ادل

اجلزائي ُب العقود بُت احكاـ القانوف ادلدٍل اللييب كتطبيقها ُب الشريعة 
 االسبلمية .

كسيقـو الباحث بعد صبع ادلعلومات الدقيقة ادلتعلقة بظاىرة الشرط   -2
ا حكاـ الشريعة االسبلمية كصفه احكاـ القانوف ادلدٍل اللييب كأاجلزائي ُب

كصفان دقيقان كربليلها كما جاء ُب ادلصادر ادلتوفرة لديو ، سيقـو الباحث 
بأبداء رأيو فيما يتعلق بالظاىرة كسيحاكؿ الباحث حل ادلشكلة كإغلاد 

حكاـ وازف ُب تطبيق الشرط اجلزائي ُب أحكاـ القانوف ادلدٍل اللييب كأت
 الشريعة االسبلمية . 

راء فقهاء القانوف فيما يتعلق أتتبع  ىحث علالباحث ُب ىذا الب أعتمدك 
كذلك باستنباط ادلعلومات  من  ،ادلعاصرين فقهاء الراء أككذلك ، بالشرط اجلزائي 
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لك بوصف ذك كاآليات كاالحاديث النبوية  كالندكات  لالكتب كادلقاالت كالفتاك 
ىذه ادلعلومات كصفا دقيقا كربليلها كمقارنتها ببعضها حيت يتسٌت للباحث 

 علي نتيجة صحيحة. احلصوؿ

 8 مصادر البيانات .ب 

االستعانة دبعلومات ُب مد الباحث تعند كتابة حبث ما ُب أم رلاؿ كاف، يع
من ادلصادر ادلختلفة، كؽلكن تعريف مصادر ادلعلومات على أهٌنا ادلراجع اليت ؽلكن 

 .منها استخبلص ادلعلومات ادلختلفة عند احلاجة إليها

احلصوؿ على ادلعلومات زلور البحث العلمي سبثل عملية صبع البيانات ك 
كأساسو، ألنو بدكف احلصوؿ على البيانات كادلعلومات ال ؽلكن أف تتم إجراءات 
البحث العلمي كخطواتو األخرل؛ لذا فإف صبع البيانات البد ذلا من أدكات زلددة 

 زبتلف باختبلؼ مناىج البحث اليت اعتمدىا الباحث 

نوٌع مصادر ادلعلومات، كىي من األمور اليت ال أنواع مصادر ادلعلومات تت
، حيث  ؽلكن االستغناء عنها أبدان لغايات البحث العلمٌي كغَته من الغايات أيضان 

ربتوم مصادر ادلعلومات على خبلصة خربات مًتاكمة دلن قاـ بالٌتدكين، كمن ىنا 
و من علـو ، كما استطاعوا الٌتوصل إلي فهي تساعد على إكماؿ ما بدأه األٌكلوف

، فللعلم طبيعة تراكمٌية، حيث يكمل اإلنساف ما بيدء قببلن، كفيما يلي  كمعارؼ
 بعض أبرز أنواع مصادر ادلعلومات:
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 8 8 المصادر االولية والً أ    

الوثائق اليت تتضمن احلقائق كادلعلومات األصلية ادلتعلقة بادلوضوع   كىي تلك
نقل ىذه ادلعلومات ، كىي اليت غلوز كبدكف استعماؿ كثائق كمصادر كسيطة ُب 

 .(158)أف تطلق عليها اصطبلح "ادلصدر" 

ادلصادر األكلية ىي ُب حد ذاهتا مصادر مهمة للمعلومات، فبل يصبح 
 موضوع ما علمان قائمان بذاتو، إال إذا أتيح لو أف يظهر كيًتاكم لديو مصادر أكلية

علي ادلعلومات اجلديدة أك  كىي عبارة عن الوثائق كادلطبوعات اليت تشمل أساسان 
التصورات أك التفسَتات اجلديدة أك أفكار معركفة ، أم اهنا تلك ادلصادر اليت قاـ 
الباحث بتسجيل معلوماهتا مباشرة استنادان إىل صبع البيانات لغرض اخلركج بنتائج 

كغالبا ما تكوف معلومات جديدة كحقائق غَت معركفة سابقان مثل مصادر الكتب 
كىي تشمل أظلاطا عدة أعلها:  كتب  صادر حديثة دبعٌت أهنا مل تنشر سابقان ىذه ادل

ادلقاالت ادلنشورة ُب  ، الفقو كالقانوف ، األحباث العلمية ادلنشورة ُب الدكريات
 ، كقائع ادلؤسبرات ، براءات االخًتاع ، التقارير على اختبلؼ أنواعها الصحف

 .(159)يم كادلنشورات احلكومية اجلديدة ، البيانات كالتعام األطركحات اجلامعية

 

 

                                                           
، دليل الباحث ادلبتدئ ُب موضوعات البحث كرسائل ادلاجستَت كالدكتوراه ، مًتجم من الفرنسية  ، تنسيق ،  منهجية البحث العلمي. مانيو جيدير،  (158)

 .  39د.زلمد عبدالغٍت السيد غاًل ، ص
 . 25، ص  1995عماف ، سنة  –، مكتبة اضبد ياسُت  ياساليب البحث العلم. نائل العواملة ،  (159)
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 8يلي المصادر األولية في ىذه الدراسة المكتبية ما أىم  ومن  

 8 المصادر القانونية 
 . 1988القانوف ادلدٍل اللييب لسنة  -
 كتاب أحكاـ االلتزاـ للدكتور زلمد البدكم . -
 هورم .كتاب الوسيط ُب شرح القانوف ادلدٍل اجلديد للدكتور عبدالرزاؽ السن -
 كتاب أحكاـ االلتزاـ د. نبيل ابراىيم سعد ك أ. زلمد حسُت منصور . -
 8 المصادر الشرعية 
 كتاب نظرية الضماف للدكتور كىبة الزحيلي . -
 رللة رلمع الفقو االسبلمي ُب الدكرة الثانية عشرة دلؤسبر الفقو اإلسبلمي . -
  زلمد الزحيلي . للدكتور معاصرة اسبلمية قضايا موسعة -

 88 المصادر الثانوية  ثانياً     

ادلراجع العلمية اليت تستمد قوهتا من مصادر ككثائق أصلية كمباشرة أم  كىي
أهنا الوثائق كادلراجع اليت نقلت احلقائق كادلعلومات عن ادلوضوع زلل البحث ، أك 

 (160)عن بعض جوانبو من مصادر ككثائق اخرم 

ة كمل تأٌب من قبل خربات كليزكد الباحث بتفسَتات للبيانات األفإهنا ت
شخصية ؽلارسها االشخاص مصادر ادلعلومات الثانوية فهي أكعية ادلعلومات 

مصادر ادلعلومات االكلية بعد معاجلتها  ىلإ ة اليت سبكن ادلستفيد من الوصوؿادلرجعي
 كربليلها كتقدؽلها بشكل جديد منظم كمرتب كفقا ألحد أنظمة الًتتيب ادلعركفة

                                                           
، دليل الباحث ادلبتدئ ُب موضوعات البحث كرسائل ادلاجستَت كالدكتوراه ، مًتجم من الفرنسية  ، تنسيق ، د.  منهجية البحث العلمي.مانيو جيدير،  (160)

 . 40زلمد عبدالغٍت السيد غاًل ، ص
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ت اليت يوفرىا ىذا النوع من ادلصادر ليست حديثة بل منشورة لذلك فادلعلوما
كتشمل مصادر ادلعلومات الثانوية  ، ُب ادلصادر األكلية كمستخدمة سابقان 

، معاجم الًتاجم، ادلراجع اجلغرافية دبا فيها األطالس كاخلرائط كادلعاجم  ادلوسوعات
، كتب  تب السنوية، الك اجلغرافية، القواميس، األدلة على اختبلؼ أنواعها

، نشرات االستخبلص، فهارس ادلخطوطات ككل ما يندرج  احلقائق، الكشافات
ربت عنواف الكتب ادلرجعية أك ادلراجع اليت تستشار عند احلاجة من أجل احلصوؿ 

 على معلومة أك رقم أك أسم شخص أك ىيئة معينة.

حيث تضم  كرب مزكد للباحث ُب العصور احلديثة ،ألك شبكة االنًتنت ذكك
لك ذيات زللية كإقليمية كعادلية ، ككمن شبكات ادلعلومات علي مستو  كبَتان عددا ن 

    ومن ،  شبكات االنًتنت ىتوفرة ُب ادلكاتب االلكًتكنية علالكتب االلكًتكنية  ادل
 أىم المصادر الثانوية في ىذه الدراسة المكتبية ما يلي 8

 . م االبتدائية، كااك أحكاـ اكمة العليا الليبية -
رسالة دكتوراه ، بعنوف الشرط اجلزائي كأثره علي العقود ادلعاصرة ، للدكتور  -

 . زلمد بن عبدالعزيز اليمٍت
رسالة ماجستَت ، بعنواف التعويض االتفاقي ُب القانوف ادلدٍل ، لؤلستاذ  -

 طارؽ زلمد ابو ليلي .
ائي الوارد رللة الواحات للبحوث كالدراسات ، بعنواف حكم الشرط اجلز  -

ُب االعماؿ كصور تطبيقاتو ُب ادلصارؼ اإلسبلمية ، لؤلستاذ عبدالصمد 
 بلحاجي .
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 : دوات جمع البياناتأ.ج 

 ادلنهج الوصفيدراسة ى البيانات ُب ىذا البحث تعتمد عل ف طريقة صبعإ
بيانات البحث اليت يستخدمها ك  نية كالفقهيةكذلك جلمع ادلواد القانو  التحليلي 

ك عن طريق ربقيق ادلوضوعات أ، سواء عن طريق تعيُت البيانات  حبثوالباحث ُب 
كتب مع بعضها بطريقة دلة ادلأخوذة من الوثائق كالكضع األادلتعلقة بالبحث ، 

دلتها ُب تكوين النتائج أككضع  الكتب ادلتعلقة بالبحث ،اءة قر لك ذمنطقية ، كك
 ستخراج النتيجة منها .ائق جديدة ك اليت تؤسس حقا

اهتا كىي ادلرحلة ادلهمة كفيها سيتم التجميع الفعلي ذذه مرحلة قائمة بكى
ختارىا أبواسطة ادكات صبع البيانات اليت للبيانات كادلعلومات االزمة للبحث 

دلك ، كاليت ًب صبعها  ك غَتأئق كالتقارير كالدراسات السابقة الباحث كىي الوثا
سوؼ  ك  دراسات السابقة ،جل ربديد مشكلة الدراسة كدبسح الأمن  سابقان 
مانة العلمية ُب صبع ادلادة العلمية ادلوضوعية كاأل الباحث ُب ىذا البحث يتوخى

 ـ مل تتفق .أتفقت مع كجهة نظره اسواء  تودراسل

عملية ُب  عتمادا كليان االباحث  ما الوثائق فهي الطريقة اليت سيعتمد عليهاأ
دلراجع اليت تناكؿ ُب الكتب كا صوؿ البياناتإىل اسَتجع  صبع البيانات حيث

ضا أيكمقارنتها بالبيانات ادلستخرجة ستخراجها كسبغ اغوارىا اموضوع البحث ك 
الغاية ادلرجوة كاذلدؼ ادلنشود من دراسة  إىللكتب القانونية كالفقهية لنصل من ا

 ىذا البحث  .
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 8 طريقة تحليل البيانات.د 

ُب ربليل البيانات ُب باحث م سيستخدمو الذسلوب كادلنهج الكفيو بياف األ
 ىكيشتمل علادلنهج ادلقارف  ىه الدراسة علذى الباحث ُب أعتمدك ،  دراستو ىذه

 ٌب :آلا

 8 المنهج االستقرائي 8 والً أ    

كىو تصفح أمور جزئية ليحكم حبكمها علي أمر يشمل تلك اجلزئيات  
 كينقسم ايل :  (161)

  الكلي على االستغراؽ .التاـ : كىو إثبات احلكم ُب جزئي لثبوتو ُب -
 الناقص :إثبات احلكم ُب كلي لثبوتو ُب أكثر جزئياتو . -

الكل   ىحقائق تعم عل ىىذا ادلنهج باستقراء االجزاء ليستدؿ منها عل يهتم
ستقرائي ىو فجوىر ادلنهج اال اجلزء يسرم علي الكل ، ىف ما يسرم علأعتبار اب

 .(162)ص ايل العاـ اخلا طالكليات  إىلنتقاؿ من اجلزئيات اال

التعميمات عن  إىلق ضلو تكوين ادلفاىيم كالوصوؿ ستقراء ىو الطريكاال
 .(163)غلاد احللوؿ كاالدلة إبلحظة كدراسة الفركض كالرباىُت ك طريقة ادل

كادلنهج االستقرائي معركؼ هبذا االسم ُب رلاؿ العلـو الطبيعية ، كبعض 
تماع ، كُب رلاؿ العلـو القانونية  يعرب العلـو االجتماعية كعلم االقتصاد كعلم االج

                                                           
 . 4، ص  1992، سنة  6، ج  2لصفوة للطباعة كالنشر بالغردقة مصر ، ط ، دار ا البحر المحيطالزركشي ،  (161)
 . 32، ص  2012، منشورات زين احلقوقية ،  سنة  المنهجية في دراسة القانون. صاّب طليس  ،  (162)
 .54، ص   1963، سنة   2القاىرة ، ط –، مكتبة النهضة االسبلمية  ، استخدام المصادر وطرق البحث. ابراىيم حسن علي  (163)
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ىم رلاالتو ما يتعلق أكلعل  عن ادلنهج االستقرائي عادة بادلنهج التأصيلي ،
باستقراء اذباىات احكاـ القضاء ُب موضوع معُت لبياف القاعدة اليت ربكم 

 ادلوضوع كىذا ىو زلل البحث الذم سنستخدمو ىنا ُب ىذه الدراسة .

سة اجلزئيات للشرط اجلزائي كاستقراء أحكاـ القضاء ُب كيكوف ذلك بعد درا
الشرط اجلزائي لبياف القاعدة اليت ربكمو ، كتطبيقها علي العاـ كىو التعويض 
كالضماف ، باعتبار أف احلكم العاـ ىو التعويض ، كالشرط اجلزائي ىو اخلاص  

 سبلمية .كالعاـ ىو التعويض عن الضرر ُب القانوف ، كالضماف ُب الشريعة اإل

 المنهج االستنباطي 8 8 تانياً   

ىو كل مستخرج شيء كاف مستًتان عن أبصار العيوف أك عن معارؼ القلوب 
 . (164)فهو لو مستنبط 

نهج ادلنهج االستنباطي عكس ادلنهج االستقرائي ، فالباحث كفقا ذلذا ادلك 
د ق لتفسَت القواعكاالستنباط ىو الطري احلقائق اجلزئية ، إىليبدأ من احلقائق الكلية 

احلاالت  لىص النتائج اليت ؽلكن تطبيقها عاستخبل إىلالعامة كالكلية كينتهي منها 
 النظَتة .

 كادلنهج االستنباطي معركؼ ُب الدراسات القانونية بادلنهج التحليلي كيفيد
حكاـ القضائية قبل النطق هبا ، حيث يوجد عداد مشركعات األأىذا ادلنهج ُب 

اليت  كالسوابق القضائية صوص القرآنيةك االستنباطي ذكر النأيلي حلادلنهج الت

                                                           
ـ ،  2007ق /  1428، سنة  1، مركز الدراسات كادلعلومات القرآنية ، ط  منهج االستنباط من القرآن الكريم. فهد بن مبارؾ عبدا الوصي ،  (164)

 . 32ص 
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كيليها ذكر العناصر سباب ك صدر األأؿ اليها منطوؽ احلكم ، ُب مقدمة يستد
كل ما سبق ، كيعد تطبيقا لو   ىمنطوؽ احلكم ، الذم يبٍت عل خَتان أالواقعية ، ك 

(165). 

ة متعمقة لكل جزئية من كُب ىذا ادلنهج يلتـز الباحث بإجراء دراسة ربليلي
ف يتناكؿ كل أىو كائن ، بل يتوجب عليو جزئيات البحث ، فبل يكتفي بعرض ما 

ف يطرح الباحث كجهة نظره الذاتية حُت قيامو أبالتحليل ، كىذا يستلـز جزئية 
 .لبلـز بإجراء التحليل ا

أما ىنا ُب ادلنهج االستنباطي فسيكوف االستدالؿ بالكليات على اجلزئيات 
فيستدؿ الباحث بأحكاـ ااكم ُب التعويض كيطبقها على الشرط اجلزائي كتطبيق 
شركط استحقاؽ التعويض على الشرط اجلزائي ، ككذلك االستدالؿ باآليات 
القرآنية الواردة ُب التعويض كالضماف ، ككذلك االحاديث النبوية الواردة ُب السنة  

 ئي .كآراء الفقهاء ، كتطبيقها ُب الشرط اجلزا

 : ثالثاً 8 المنهج المقارن     

ؽلثل ادلنهج ادلقارف ُب الدراسات أعلية علمية قيمة ، فعن طريق ىذا ادلنهج  
يقـو الباحث بإجراء ادلقارنة بُت ما جاء ُب نصوص القانوف ادلدٍل اللييب كأحكامو   

كل   كبُت ما جاء ُب الشريعة االسبلمية ، كسيقـو الباحث بإبراز خصائص كشليزات
منهما كأكجو الشبو كاالختبلؼ ، كمدل أمكانية تطبيق الشرط اجلزائي ُب القانوف 
كالشريعة ، ك ما أذل تطبيق الشرط اجلزائي ُب القانوف اللييب ايل الدخوؿ ُب الربا 

                                                           
 .63ـ ، ص 1983، 2، مطابع سجل العرب  ، ط البحث العلمي. عفيفي ضبودة زلمد ،  (165)
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أك إف تطبيقو موافق للشريعة اإلسبلمية ، كسيضع الباحث أماـ ادلشرع افضل 
 تعديل تطبيق الشرط اجلزائي ُب القانوف اللييب احللوؿ اليت يراىا ليستعُت هبا ُب

 كمدل تدخل القاضي لتعديل الشرط اجلزائي .

  8 البحث ىيكل.ه 

 الدراسة متطلبات أف إيل كصلت الدراسة ىذه ُب كالتأٍل البحث فبعد
 - : ايل ادلوضوع ىذا اقسم أف جعلٍت فقد ادلوضوع كطبيعة العلمية

 8 السابقة والدراسات مالعا االطار8  االول الفصلفي      

 من اعطا كاليت البحث خلفية إىلالعاـ  اإلطار ىذا ُب الباحث تطرؽ لقد
 بو اإلدلاـ القارئ علي ليسهل ، اجلزائي الشرط موضوع عن عاـ مفهـو خبلذلما

 تضمنها اليت ادلشاكل ابرز البحث ىذا مقدمة ُب سردت كقد ، جوانبو صبيع من
 عليةكأ ، البحث اىداؼ ٍب ، البحث اسئلة يلا الباحث تطرؽ ،ٍب البحث ىذا

 الفصل كانتهي ، البحث كمصطلحات ، البحث حدكد الباحث كبُت ، البحث
 .الدراسة ىذه كبُت بينها كالتشابو االختبلؼ كاكجو السابقة الدراسات بسرد االكؿ

 . النظري او العام االطار8  الثاني الفصلوفي    

 ايل ثبلثة مباحث كىي علي النحو التايل :لقد قسم الباحث ىذا الفصل     

كىو مبدأ التعويض عن الضرر ، كقسم ايل ثبلثة مطالب :  المبحث االول
فاألكؿ ذكر فيو الباحث مفهـو القانوٍل للتعويض ، كالثاٍل مفهـو القانوٍل للضرر، كُب 

بحث ادلطلب الثالث مفهـو التعويض عن الضرر ُب منظور الشريعة االسبلمية ، ٍب ادل
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بعنواف التطور التارؼلي للشرط اجلزائي ، كجاء ُب ادلطلب االكؿ الشرط اجلزائي  :الثاٍل 
ُب العصور القدؽلة كُب ادلطلب الثاٍل الشرط اجلزائي ُب العصور احلديثة ، ٍب ادلبحث 

كقسم ايل ثبلثة مطالب ، ككاف ادلطلب االكؿ  مفهـو الشرط اجلزائي  :الثالث 
 .ط استحقاؽ الشرط اجلزائي كادلطلب الثالث اإلعذار كادلطلب الثاٍل شرك 

 . البحث منهجية8  الثالث الفصلوفي 

 كىو أال الدراسة ىذه ُب الباحث اتبعو الذم البحث كنوع منهج كتشمل
 كمصادر أساسية مصادر كىي البيانات صبع كمصادر التحليلي الوصفي ادلنهج
 ربليل طريقة ٍب البيانات صبع طرؽ علي الفصل ىذا ايضا  كػلتوم ، ثانوية

 . البحث كىيكل البيانات

 عرض البيانات وتحليلها . وفي الفصل الرابع 8 

 الباحث ىذا الفصل إىل ثبلثة مباحث كىي على النحو التايل : قسم 

       القانوف أحكاـ كفق اجلزائي للشرط كالشرعية القانونية الطبيعة: األول المبحث  

  ، كقسم الباحث ىذا ادلبحث إىل اربعة مطالب   اإلسبلمية كالشريعة اللييب ادلدٍل
 االكضاع بعض عن اجلزائي الشرط سبييز والثاني،  اجلزائي الشرط خصائص ألولا

ادلادم  التعويض الرابعو  ادلفهـو الشرعي للشرط اجلزائي  ث الثالو ، لو ادلشاهبة القانونية
 ..ةاإلسبلمي الشريعة ألحكاـ كفقن  ادلعنوم الضرر عن

  القانوف ُب اجلزائي الشرط تعديل ُب  القاضي سلطة بعنواف : الثاني المبحثثم 
 والثاني اجلزائي الشرط زبفيض األولكقسم ىذا ادلبحث إىل ثبلثة مطالب كجاء ُب 
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 الفقو ُب اجلزائي الشرط مقدار لتعديل القاضي تدخل الثالثك اجلزائي الشرط زيادة
 اإلسبلمي

كقسم ىذا . ادلتعاقدين على اجلزائي الشرط أثر : بعنواف  أما المبحث الثالث 
 أثر الثاني،  ادلدٍل القانوف ُب اجلزائي الشرط تطبيق أثر األولادلبحث إىل مطلبُت 

 . اإلسبلمي الشريعة القاف  أحكاـ كفق العقود نطاؽ ُب اجلزائي الشرط تطبيق

 ت .قسم إىل اخلاسبة كالنتائج كالتوصياأما في الفصل الخامس 

كقسمت النتائج إىل ثبلثة تقسيمات حسب اسئلة البحث ، ككذلك التوصيات قسم 
 لقسمُت األكؿ للمشرع اللييب كالثاٍل للباحثُت .
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 

المبحث األول  8 الطبيعة القانونية للشرط الجزائي وفق احكام القانون المدني 
 .إلسالمية الليبي والشريعة ا

ف بياف احكاـ الشرط اجلزائي مهم ، فبياف طبيعة الشرط اجلزائي كفق أالشك 
مر ضركرم كالـز ، حىت تكتمل صورتو ، فقد اختلفت أحكاـ القانوف ادلدٍل اللييب أ

مساء الشرط اجلزائي كمنها البند اجلزائي أك التعيُت باالتفاؽ أك التعيُت أالقوانُت ُب 
ض االتفاقي ككذلك اختلفت القوانُت ُب ربديد طبيعة الشرط اجلزائي االتفاقي أك التعوي

بُت من يرل أنو عقوبة ك من يرل أنو هتديد كمن يرل انو تعويض كمن يرل أنو تأمُت 
 كمن يرل أنو رلرد اتفاؽ .

 . في القانون المدني الليبيالمطلب األول 8 خصائص الشرط الجزائي  

 8 بعيأوالً 8 الشرط الجزائي التزام ت

إف االلتزاـ بالشرط اجلزائي ىو التزاـ تابع ال التزاـ أصيل ، أما االلتزاـ األصيل الذم 
يتبعو االلتزاـ بالشرط اجلزائي فهو ما التـز بو ادلدين أصبل بالعقد أك بغَته من مصادر 
 االلتزاـ ، فقد يلتـز بنقل ملكية أك بعمل أك باالمتناع عن عمل ، ًب يتفق مع الدائن علي

 .(166)مبلغ معُت يقدراف بو اف التعويض فيما إذا أخل ادلدين بالتزامو

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  وسيط في شرح القانون المدني الجديدال. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (166)

 . 860،  ص  2مصر ، ج
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كىذا يعٍت أنو ال ؽلكن اف يقـو إال علي أساس اتفاؽ سابق على عمل ما ، يتمثل 
التزاما بو ، فدكف االتفاؽ السابق ، يكوف الشرط اجلزائي قائما على ال شيء إذ ىو 

، كضماف للمحافظة على بنوده ، فلو مل اتفاؽ تابع التفاؽ أصيل ، كاحتياط لتنفيذه 
فبل يتصور االتفاؽ على التعويض عن امر غَت موجود أصبلن  يكن شبة اتفاؽ سابق ،

 كيًتتب على ذلك اآلٌب بيانو :  (167)

أنو ال اعتبار للشرط اجلزائي ُب مواجهة االلتزاـ االصلي ادلنصب عليو االلتزاـ   -1
اللتزاـ األصلي ماداـ ذلك شلكنا كما  ال فبل ؽللك الدائن مطالبة ادلدين إال با

غلوز للمدين اف يعرض علي الدائن إال االلتزاـ األصلي الوارد بالعقد ، كالعلة ُب 
ذلك اف الشرط اجلزائي ليس مقصود لذاتو ، كلكنو كسيلة لغاية ىي ضبل 

اـ ادلتعاقد علي تنفيذ التزامو األصلي الوارد بالعقد اما إذا كاف تنفيذ ىدا االلتز 
غَت شلكنا فانو غلوز للدائن مطالبة ادلدين بالشرط اجلزائي عليو بالعقد، كما 
ؽللك ادلدين اف يعرض علي الدائن الوفاء بالشرط اجلزائي إذا اصبح تنفيذ 

 .(168)االلتزاـ األصلي مستحيبل خبطئو أم خبطأ راجع إىل ادلدين كبسببو  
دين إذا عرض ادلدين تنفيذ االلتزاـ يستفاد من ىنا أنو ال غلوز للدائن اف يطالب ادل

األصلي ، كال غلوز للمدين اف يعرض الشرط اجلزائي إذا طالب الدائن بتنفيذ التزامو 
األصلي  ، ككاف التنفيذ شلكنا ، كادلقصود ىنا كجود الشرط اجلزائي ال ؽلنع  الدائن من 

صلي ال بالتعويض االتفاقي ادلطالبة بتنفيذ التزامو األصلي ، كذلك الف العربة بااللتزاـ األ
 .(169)الذم ال ؽلتل سوم التزاما تبعيان فقط 

                                                           
 . 133، ص  2009، جامعة اخلليل ، سنة  نظرية الشرط الجزائي بين الفقو والقانون.  جواد زلمود أضبد حبر ،  (167)
 . 94، ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي سعد الركيشد ،. عبد اسن  (168)
 . 116، ص  2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (169)
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ػلوؿ دكف التجاء ادلدين إىل الوسائل  ف االتفاؽ علي الشرط اجلزائي الإ  -2
القانونية ادلقررة إلدراؾ التنفيذ العيٍت مباشرة ، كالتنفيذ على نفقة ادلدين كخاصة 

ىل كسائل غَت مباشرة للتنفيذ العيٍت  ُب عقود التوريد كادلقاكلة ، ككذلك اللجوء إ
كالغرامة التهديدية ، كذلك بشرط توافر الشركط البلزمة دلثل ىذه احلاالت 

 كادلقررة قانونا .
كمن نتيجة تبعية الشرط لبللتزاـ األصلي ، أف سقوط االلتزاـ األصلي يؤدم   -3

صلي من ايضان إىل سقوط الشرط اجلزائي معو ، كإف صبيع ما يلحق االلتزاـ األ
كأف يتفق شخص مع آخر ،  (170)أكصاؼ  يلحق بالتبعية ُب الشرط اجلزائي  

على ارتكاب جرؽلة ، كإال أضطر إىل دفع مبلغان من ادلاؿ كشرط جزائي ، فإف 
االلتزاـ األصلي ىو ) ارتكاب جرؽلة ( يبطل لعدـ مشركعيتو كيبطل معو بالتبعية 

 . (171)اآلداب العامة الشرط اجلزائي ، ألنو سلالف للنظاـ العاـ ك 
فإذا  ائياف انقضاء االلتزاـ األصلي يؤدم إىل انقضاء االلتزاـ التبعي الشرط اجلز   -4

فاء و انقضي االلتزاـ األصلي انقضي معو الشرط اجلزائي بالتبعية فقد يتم ال
ففي متل ، بااللتزاـ االصلي أك ينقضي ىذا االلتزاـ الستحالة تنفيذه لقوة قاىرة 

 . (172)ينقضي االلتزاـ بالشرط اجلزائي ايضا ىذه االحواؿ 
إف صبيع األكصاؼ اليت تقًتف بااللتزاـ األصلي تقًتف بالتبعية بااللتزاـ التبعي   -5

بوصف االلتزاـ األصلي   كىي الشرط اجلزائي كيصَت ىذا االلتزاـ األخَت موصوفان 
ـ جل أك معلقا على شرط ُب ذلك سباما شأف االلتزاأ ف يصبح مضافا إىلأب

                                                           
 . 126، ص   2016، دار الكتب كالدراسات العربية _ االسكندرية _ مصر ، سنة  ط الجزائي في العقود المدنيةالشر ابراىيم السيد أضبد ،  (170)
 . 126، ص  2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (171)
 . 82، ص  1996، دار إحياء ادلعرفة اجلامعية _ االسكندرية ، طبعة  مأحكام االلتزا. نبيل ابراىيم سعد ،  (172)
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ـ االصلي كاف التعويض االتفاقي أك الشرط ااألصلي كعليو فانو إذا بطل االلتز 
 .(173)اجلزائي كىو التزاـ تبعي باطبل مثلو سباما ، كذلك أمر منطقيان  

 8 ثانيا8ً الشرط الجزائي تعويض يقدره الطرفان 

يض ربقيقان لقد خوؿ القانوف ادلدٍل اللييب للمتعاقدين إمكانية التقدير االتفاقي للتعو 
للوظيفة التعويضية للشرط اجلزائي ، كاف كاف عدـ نفاذ العقد سيؤدم إىل صَتكرة الشرط 

اجلزائي غَت ذم أثر ، بصرؼ النظر عن كصف الطرفُت بعدـ نفاذ أك عدـ فاعلية العقد  
فالشرط اجلزائي عقد أك بند ُب عقد  فهو تعويض قدره ادلتعاقداف مسبقان ، ككثَتان ما 

دير ادلتعاقدين غَت متطابق مع الضرر الذم حلق الدائن نتيجة إخبلؿ ادلدين يكوف تق
 .(174)بالتزامو 

ف التعويض االتفاقي ىو تعويض يقدره الطرفاف ُب العقد أك ُب اتفاؽ الحق مقدمان إ
أك قبل تنفيذ العقد ، لذلك فانو  ُب حقيقتو ال يعدك اف يكوف  بند أك شرط ُب عقد أك 

ضمن ربديدا للجزاء ادلًتتب على االخبلؿ بااللتزاـ ، كذلك بتحديد ُب اتفاؽ الحق يت
 . (175)التعويض ادلستحق للدائن عند ىذا اإلخبلؿ 

 : قد يكون التعويض االتفاقي مبالغاً فيو .1
كالغالب أف يتم النص على الشرط اجلزائي  ُب عقد االلتزاـ االصلي ، غَت أنو  

عليو الحقان للعقد األصلي ، فاالتفاؽ على  ليس ىناؾ ما ؽلنع  من أف يكوف  االتفاؽ
الشرط اجلزائي غلب أف يتم قبل إخبلؿ ادلدين بالتزامو ، سواء كاف ذلك ُب حالة امتناع 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (173)

 . 864،  ص  2مصر ، ج
 . 59، ص  2004، سنة 1، اجلزء الثاٍل ، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  ظرية العامة لاللتزامالن. زلمد علي البدكم ، (174)
 . 220، ض  2002، رسالة دكتوراه ، كلية القانوف جامعة بغداد  ، سنة  سلطة القاضي في تعديل العقد. راقية عبداجلبار ،  (175)
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ادلدين عن تنفيذ التزامو أك تأخر ادلدين ُب تنفيذ التزامو ، فإذا كاف االتفاؽ علي الشرط 
فيذ االلتزاـ ، فإنو ُب ىذه احلالة يعترب اجلزائي الحقان حلالة عدـ التنفيذ أك التأخَت ُب تن

 .(176)صلحان ال تعويضان متفق عليو 

عند ابرامو ، أك  ككذلك الشرط اجلزائي يتم النص عليو ُب عقد االلتزاـ االصلي
(من  226يكوف باالتفاؽ عليو الحقان للعقد األصلي ، كىذا  ما نصت عليو ادلادة )

ما تقدـ فانو من ادلتصور أف ال يتناسب الشرط  كبناء على ،(177)القانوف ادلدٍل اللييب 
اجلزائي ادلتفق عليو مع مقدار الضرر  لذلك نراه احيانا ُب فرضنا احلايل يزيد زيادة كبَتة 

 مبالغان فيها عن مقدار الضرر احلاصل بالفعل .

ف الفائدة ادلتوخاة من الشرط اجلزائي قطع السبيل علي ادلدين ُب اجلدؿ حوؿ إ
ويض ادلستحق ، فقد اتفق مع الدائن علي تقديره فبل زلل إلعادة النظر فيو مقدار التع

 كلو كاف مبالغان فيو لدرجة كبَتة .

فقد سار ادلشرع اللييب علي زبفيض مقدار التعويض االتفاقي ليكوف منسجمان مع 
الضرر الذم اصاب الدائن ككذلك ُب حالة ادلبالغة الكبَتة ُب التعويض االتفاقي عن قدر 

الرد إىل حالة التناسب ما بُت التعويض االتفاقي كالضرر  دبعٌت،  الضرر الواقع بالفعل
 .(178)الواقع بالفعل

 

                                                           
 2007، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية ، سنة  التعويض االتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنةيلى، . طارؽ زلمد مطلق ابو ل (176)

 . 17،  18ص 
 . نصت ادلادة على ) غلوز للمتعاقدين أف ػلددا قيمة التعويض بالنص عليها ُب العقد أك ُب اتفاؽ الحق ( . (177)
 . 122، ص 2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  ط الجزائي بين الفقو والقانونالشر . ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (178)
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 قد يكون الشرط الجزائي اقل من الضرر  .2
طادلا إف تقديره يتم قبل حصوؿ الضرر فانو ؽلكن أف يكوف اقل  إف الشرط اجلزائي

بالتزامو ، كتعد ىذه اإلشكالية  من الضرر الذم يصيب الدائن نتيجة إلخبلؿ ادلدين 
 كثَتة احلصوؿ ُب الواقع العلمي .

كلعل ىذا ىو سبب الذباه القوانُت ادلقارنة إىل زيادة مقداره ليكوف متناسبان مع 
الوقت على إعلاؿ إلدارة ادلتعاقدين   الضرر الفعلي ، بيد أف ىذا االذباه ينطوم ُب ذات

علي ال غلوز التحلل منو أك التجاكز عليو لذلك كرغبتهما ُب ربديد مبلغ التعويض حبد ا
فاف التشريعات اليت  تعتمد ىذا االذباه تقيد سلطة القاضي  ُب زيادة الشرط اجلزائي  
بضركرة ارتكاب ادلدين غشا أك خطأ جسيم حيت يتم القضاء بزيادة الشرط 

 .(179)اجلزائي

 قد يكون وسيلة لإلعفاء من المسئولية 8 .1
حيانا إيل االتفاؽ علي شرط جزائي ضئيل ُب مقداره حبيث ال أ قد يلجأ ادلتعاقدين

يتناسب مع أم ضرر ؽلكن أف ػلدث من جراء عدـ التنفيذ ، كذلك بغية الوصوؿ إيل 
ف مثل ىذا الشرط إاإلعفاء أك التنصل من ادلسئولية ادلدنية  كالقاعدة ُب ىذا الشأف 

وز االتفاؽ غلدلسؤكلية التقصَتية غذ ال اجلزائي  يكوف  باطبلن مىت كاف زللو اإلعفاء من ا
 . (180)علي اإلعفاء من ىذه ادلسئولية لتعارض مع القواعد العامة 

                                                           
 . 122. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  مرجع سابق  ، ص (179)
لنهضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار ا الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (180)

 . 879،  ص  2مصر ، ج
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) كيقع  من القانوف ادلدٍل اللييب ُب فقرهتا الثالثة  220 ذلك تقضي ادلادة ُبك 
 (181)باطبلن كل شرط يقضي باإلعفاء من ادلسئولية ادلًتتبة على العمل غَت ادلشركع ( 

باطالً كل شرط يقضي باإلعفاء من المسئولية  المترتبة على العمل غير ويقع  .4
  المشروع

ف ىذا أأما إذا كاف الغرض من الشرط اجلزائي اإلعفاء عن ادلسئولية العقدية ، ف 
ف أ ـجسيمان ، كيتضح شلا تقد الشرط يكوف صحيحان إال إذا كاف ادلدين قد ارتكب غشان 

ن ادلسئولية كذلك بإبراـ شرط جزائي يوصي باإلعفاء على  اإلعفاء م يالشرط االتفاق
منها باطبل سواء كانت مسئولية تقصَتية أك مسئولية عقدية  كحدث من ادلدين غشان أك 

 . (182)خطأ جسيمان 

 8 ثالثاً 8 الشرط الجزائي تقدير جزافي للتعويض

ُب  ف الشرط اجلزائي ىو تعويض يقدره الطرفاف ُب العقد أكأبادئ ذم بدء نقرر 
اتفاؽ الحق جزاء لعدـ التنفيذ أك الًتاخي فيو ، كىذا كما أسلفنا طبقان لنص القانوف 
كمن حيث كوف ىذا التعويض سالف البياف كادلقدر مقدما ُب العقد أك ُب اتفاؽ الحق 
دبنأل عن الضرر ، كذلك الف تقديره يكوف قبل التنفيذ فهو كاحلاؿ ىكذا يكوف جزافيان 

ين قد قدرا التعويض ادلستحق مقدمان قبل كقوع الضرر ، كمعرفة درجة كذلك الف ادلتعاقد
جسامتو فمن الطبيعي حتمان أف ؼلتلف التقدير عن مقدار الضرر احلقيقي أك الفعلي 

فإذا كاف الشرط اجلزائي يتضمن ،  الواقع على الدائن جراء عدـ تنفيذ ادلدين اللتزامو
إخبلؿ ادلدين بالتزامو أك امتناعو عن تنفيذ  تقديران للتعويض الذم يستحقو الدائن عند

                                                           
 . 3، الفقرة  220. القانوف ادلدٍل اللييب ، ادلادة   (181)
 . 73، ص  2002،  سنة  2مصر،  ج –،  دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (182)
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ىذا االلتزاـ فاف ىذا التعويض يقدر بشكل جزاُب ، ذلك إف ادلتعاقدين يقوماف بتحديد 
 .(183) مقداره ابتداء قبل كقوع الضرر

على ما تقدـ يكوف الضرر ، عبلكة على عدـ معرفة درجة اجلسامة  كتأسيسان 
 .(184)كث الضرر ىذا قاببلن إلثبات العكس مفًتض الوقوع ، كذلك كاف افًتاض حد

كعلى الرغم من قابلة الشرط اجلزائي استناد اىل صفتو اجلزائية ، للتعديل بالزيادة أك 
 النقصاف فانو ػلقق للدائن فوائد كثَتة من ىذا الشرط كتتمثل تلك الفوائد فيما يأٌب :

ال يكلف الدائن إف كجود الشرط اجلزائي غلعل من كقوع الضرر أمران مفًتضان ك  -5
بإثباتو ، فإذا ادعى ادلدين انتفاء الضرر تعُت عليو ال على الدائن عبء اثبات 

 . (185) ذلك
فاالتفاؽ على ربديد مقدار التعويض ُب العقد ُب حالة عدـ تنفيذ معناه التسليم 
من ادلتعاقدين أف عدـ التنفيذ يًتتب عليو ضرر حتما ، كأف الضرر  يقدر بادلبلغ ادلتفق 

ليو  ألف انتقاؿ ادلتعاقدين إىل البحث ُب التعويض ينطوم ُب الواقع على التسليم دبسألة ع
استحقاقو كاعتبارىا فبل يقبل بعد ذلك من ادلدين مطالبة الدائن بإثبات حصوؿ 

 .(186)الضرر

إف كجود الشرط اجلزائي غلعل من ادلفركض أف تقدير التعويض الوارد ُب ىذا   -4
لضرر الذم كقع فإذا ادعى ادلدين انو تقدير مبالغ فيو الشرط ىو تقدير صحيح ل

                                                           
 . 221، ص  2002، رسالة دكتوراه ، كلية القانوف جامعة بغداد  ، سنة  القاضي في تعديل العقدسلطة . راقية عبداجلبار ،  (183)
 . 75، ص 1996، طبعة  2، دار إحياء ادلعرفة اجلامعية _ االسكندرية ،  ج أحكام االلتزام.  نبيل ابراىيم سعد ،  (184)
 . 125، ص  2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (185)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (186)

 . 874،  ص  2مصر ، ج



  

112 

 

لدرجة كبَتة كاف عليو اثبات ذلك دكف اف تكوف للدائن اية عبلقة ُب ىذا 
 . اخلصوص

اف التعويض ال يتحتم فيو اف يكوف مساكيا للضرر ، اذ ينبغي اف يتضمن شيئان   -1
يض يقدر مقدما من التناسب مع الضرر كليس ادلساكة ادلطلقة معو ذلك اف التعو 

عن ضرر مفًتض احلدكث ، كبالتايل فإف ادلتعاقدين ال يعلماف كقت ابراـ العقد 
الرغم من احتماذلما حدكث الضرر مدل درجة جسامة ىذا الضرر ، كإذا  على

ما حدث الضرر بالفعل فانو يكفي رلرد تناسب ىذا التعويض ادلتفق عليو مع 
 . (187) دلطلقة بُت التعويض كالضرردكف اشًتاط ادلساكاة ا الضرر احلاصل ،

يضاؼ إىل ما تقدـ أف التقدير اجلزاُب للشرط اجلزائي يؤدم دكران مهما ُب كثَت 
من األحياف ، كذلك حبسبانو كسيلة ىامة كحيوية للضغط على ادلدين  تدفعو إىل 

 اء عليو ذلك خشية كقيع ىذا اجلز االمتثاؿ لتنفيذ التزامو تنفيذان عينيان ، كعدـ التأخر ُب 

 8  في القانون المدني الليبي رابعاً 8 الشرط الجزائي  

بذكر  ىاكتف كإظلامل يذكر القانوف ادلدٍل اللييب تعريفا للشرط اجلزائي ، 
ف ػلددا قيمة انو )غلوز للمتعاقدين أ( علي  226حكامو حيت نص ُب ادلادة )أ

 .(188)ك ُب اتفاؽ الحق (أالتعويض بالنص عليو ُب العقد 

ف الشرط اجلزائي ، عبارة عن تعويض اتفاقي بُت أخبلؿ ذلك يفهم  فمن
للضرر الذم  طرُب العقد مقدما علي مقدار ما يلتـز ادلدين بدفعو للدائن جربان 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  ط في شرح القانون المدني الجديدالوسي. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (187)

 . 876،  ص  2مصر ، ج
واد ُب القانوف ادلدٍل ( من القانوف ادلدٍل ادلصرم حرفيا ، كؽلكن القوؿ اف اغلب ادل223( من القانوف ادلدٍل اللييب ، تطابق نص ادلادة )226. ادلادة ) (188)

 اللييب ، تتطابق حرفيا مع نصوص القانوف ادلدٍل ادلصرم ، كذلك لبلرتباط الوثيق بينهما .
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ف كل من إك تأخر ُب تنفيذه ، كحيث أ يلحقو بو إذ مل ينفذ ادلدين التزامو ،
زائي عن التأخَت ُب تنفيذ جازا استحقاؽ الشرط اجلأالقانوف ادلدٍل ادلصرم كاللييب 

 لتزاـ كمل يقتصراف عن استحقاؽ التنفيذ ُب حالة عدـ التنفيذ .اال

لو  ف الشرط اجلزائي يستحق حىتأ ىلإبالعكس من القانوف الفرنسي ذىب 
ف اتفاؽ الطرفُت علي شرط جزائي  أ، ف صابوأ ف ىناؾ ضرران أمل يثبت الدائن 

هنما مسلماف بأف اخبلؿ ادلدين أمعناه كتقديرعلا مقدما للتعويض ادلستحق ، 
، كادلثاؿ  علي (189)بالتزامو ػلدث ضررا اتفقا علي ادلقدار البلـز لتعويضو 

ؽ  229/48التعويض عن حالة عدـ تنفيذ االلتزاـ ، ُب الطعن ادلدٍل رقم 
نو أ ماـ زلكمة الزاكية االبتدائية جاءت ُب كقائعها ))أف دعوم منظورة إكىو (190)
دارم كقاعة اجتماعات دبدينة إعداد تصاميم جملمع إلطاعن عقدا بشأف بـر مع اأ

عماؿ ادلطلوبة كاستكمل النواقص ،ٍب االتفاؽ علي ربديد ف سلم األأالزاكية كبعد 
ف الطاعن مل يسدد لو ما ًب االتفاؽ أال إتعاب ، انسبة االصلاز  كما يستحقو من 

لو ادلبلغ ادلتفق عليو مع تعويضو ف يدفع أطلب احلكم بإلزامو  ىلإعليو  كانتهي 
% من قيمة االتعاب ادلستحقة (( كادلثاؿ عن حالة  التأخَت ُب تنفيذ 15بنسبة 

، حيث اقامت الشركة (191)ؽ  46/ 203االلتزاـ صلد لو ُب الطعن ادلدٍل رقم 
الطاعنة قائلة ُب بياهنا )) اهنا تعاقدت مع الشركة ادلدعي عليها علي توريد كميات 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (189)

 .  857، ص  2ج مصر ،
، دار  2007، ط  2005، سنة  1، رلموعة احكاـ اكمة  العليا القضاء  ادلدٍل ، ج 2005-3-5ؽ ،بتاريخ   299/48. الطعن ادلدٍل رقم  (190)

 .183، 182، 181الكتب الوطنية  بنغازم ، ص
، سنة    1،2008، ط 2004، سنة  1العليا القضاء ادلدٍل ، ج، رلموعة احكاـ اكمة  2004-2-18ؽ ، بتاريخ  203/46. الطعن ادلدٍل رقم  (191)

 دار الكتب الوطنية  بنغازم .
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ال إك  ربعوف ساعة ،أف يتم التسليم ُب مدة اقصاىا شبانية ك أت اركات علي من زيو 
 . ربملت ىامش الربح ((

 وكذلك فيما يتعلق بالتعويض المادي عن الضرر األدبي 8     

( على أنو : يشمل  225فإف القانوف ادلدٍل اللييب ينص ُب مادتو ) 
 التعويض الضرر األديب أيضان .

ييب ال يفرؽ ُب التعويض ادلادم بُت الضرر ادلادم أك األديب فهنا القانوف الل
 ادلعنوم.

 .وضاع القانونية المشابهة لوالمطلب الثاني 8 تمييز الشرط الجزائي عن بعض األ   
دبا أف موضوع الشرط اجلزائي ُب الغالب مبلغان من النقود ، كنظران للخصائص 

القانونية األخرل ، شلا غلعل التمييز كضاع اليت  يتمتع هبا ، فإنو ؼلتلط ببعض األ
بينهما امران صعبان ، كتعترب ىذه االكضاع القانونية قريبة من الشرط اجلزائي كذلذا 

برز الفركقات ما بُت الشرط اجلزائي أسيحاكؿ البحث ُب ىذا ادلقاـ أف يظهر 
 كضاع القانونية .كىذه األ

 8 فهوم العربونم8  أوالً      

من الثمن قبل العقد  ان و ، أف يدفع ادلشًتم إيل البائع جزءالعربوف  بأن ؼفعر 
أك ُب إثنائو علي أنو إف ًب البيع فهو من الثمن كإال فهو للبائع ال يرجعو ادلشًتم 

يضان بأنو ادلبلغ الذم يأخذه الدائن بسبب عدكؿ ادلدين عن إسباـ أكعرؼ  ،(192)

                                                           
 1430، من اصدارات كحدة البحوث  الشرعية ، جامعة القصيم ، ادلملكة العربية السعودية ،  سنة  حكم بيع العربون. عبدالعزيز بن زلمد الربيش ،  (192)

 . 10ق ، ص  
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مبلغ من ادلاؿ يدفعو  أحد كعرؼ بانو  (193)إبراـ العقد الذم ًب االنفاؽ ُب شأنو
 .(194)ادلتعاقدين لآلخر عند إبراـ العقد 

حد ادلتعاقدين ، بعد اكتماؿ الًتاضي مبلغا  أُب العمل أف يدفع   ان ػلدث كثَت 
خر كما ُب عقد البيع كاالغلار ،قد يكوف الغرض من دفع  من ادلاؿ للطرؼ اآل

ة مثبل ،كقد يكوف كسيلة ادلبلغ ىو الوفاء جبزء من شبن الشيء ادلبيع أك األجر 
براـ الصفقة  إأم شبن عدكلو عن  حد الطرفُت ،أتفاؽ من لتحديد شبن الرجوع ُب اال

  . (195)العربوف  بكىذا ما يسمي 

براـ العقد إإعطاء لنفسيهما الفرصة ُب الرجوع عن  ىقد يتفق ادلتعاقداف عل
ما بعد انقضاء  إىل براـ العقدإالنهائي ، كُب نفس الوقت ؼلشيا لو ًب التأخر ُب 

خر عن التعاقد تلك الفًتة ، أف تضيع عليهما فرصة التعاقد النصراؼ الطرؼ اآل
براـ العقد مع االحتفاظ حبق العدكؿ عن إجاز ادلشرع أأك لتعاقده مع غَته ، لذلك 

ك باالتفاؽ ، كقد يكوف االتفاؽ أال بنص القانوف إالعقد ، كال يثبت ىذا احلق 
ك أنية ادلتعاقدين الصرػلة  الرجوع ُب ىذا اجملاؿ إىل ، كغلب ضمنيان  كأصرػلا ن 

 .(196)اليت غلب التعويل عليها ُب ربديد الغرض من دفع العربوف يألهنا ى الضمنية

كالعربوف يولد االطمئناف كالثقة ادلتبادلة لدم الطرفُت ادلتعاقدين : صاحب 
 السلعة ، كالراغب ُب الشراء ، أك االجارة .

                                                           
، مقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي  ،  2000، سنة  الشرط الجزائي ومختلف صوره وأحكاموالعينُت ،  .  ضبداٌب شبيهنا ماء (193)

 . 36العدد الثاٍل عشر ، ص
 . 149، ص  1945مصر ، سنة   --، االلتزامات ، اجلزء االكؿ ، ادلطبعة العادلية  شرح القانون المدني. زلمد كامل مرسي ،  (194)
 . 88، ص  2003ليبيا ،  –بنغازم  –،اجلزء االكؿ دار الكتب الوطنية  مصادر االلتزام. زلمد علي البدكم ،  (195)
، ص 1998، )دراسة مقارنة ُب الفقو االسبلمي ( الطبعة الثانية ، ادلكتب الفٍت ، سنة  مصادر االلتزام في القانون المدني االردني. انور سلطاف ،  (196)

73 . 
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صاحب  ىلعىذا العربوف  –الراغب ُب الشراء  –حدعلا أع فحينما يدف
فإنو يؤكد لو اجلدية ُب طلبو كأنو ليس رلرد كبلـ كبذلك يطمئن الطرفاف  –السلعة 

ادلتعاقداف أف العملية التجارية تسَت ُب مسارىا الصحيح كما أف الطرفُت ادلتعاقدين 
نتظار لنفاذ العقد من يستفيداف من ذلك ، فيستفيد صاحب السلعة أف عملية اال

، ألف ذلا مقابل كىو سبلك  لعدمو من قبل الراغب ُب الشراء لن تذىب سد
يضان ، حيث سيتم أالعربوف لو مل يتم العقد ، كما أف الراغب ُب الشراء مستفيد 

كؿ حيت يتقرر لدم الطرؼ الثاٍل إسباـ يقاؼ عرض السلعة من قبل الطرؼ األإ
 .(197)العقد من عدمو 

 8  8 دالالت العربون نياً ثا     

 ٌب :منو علي اآل 103نص ادلشرع ُب القانوف ادلدٍل اللييب بادلادة      

براـ القد يفيد أف لكل من ادلتعاقدين احلق ُب العدكؿ إدفع العربوف كقت " -1
_ فإذا عدؿ من دفع العربوف فقده كإذا  2عنو ، إال إذا قضي بغَت ذلك  

 "و مل  يًتتب علي العدكؿ أم ضررعدؿ من قبضو رد ضعفو ، ىذا كل
فمن خبلؿ ىذا النص يفهم أف العربوف يقصد بو إعطاء حق العدكؿ لكل 
من الطرفُت ، كمن ٍب يكوف دفع العربوف داالن علي البدء ُب التنفيذ كمرد 

نية ادلتعاقدين ، كأف داللة العدكؿ ال يأخذ هبا إذا  إىلمر ُب النهاية األ

                                                           
 1430، من اصدارات كحدة البحوث  الشرعية ، جامعة القصيم ، ادلملكة العربية السعودية ،  سنة  حكم بيع العربوفعبدالعزيز بن زلمد الربيش ، .  (197)

 . 11ق ، ص 
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ت إيل أف ذبعل من دفع العربوف  بدءا ُب تنفيذ ف نية الطرفُت قصدأاثبت 
 .(198)العقد 

بتاريخ  9/ 28كىذا ما قضت بو اكمة العليا الليبية ُب الطعن ادلدٍل رقم 
)) من ادلقرر قانونان أف نية ادلتعاقدين ىي كحدىا اليت غلب  1964/  4/ 12

أف تفسَت العقد  يضان أالتعويل عليها ُب إعطاء العربوف حكمو القانوٍل كمن ادلقرر 
ما ربملو عباراتو ألجل الكشف عن تلك النية شلا يدخل ُب سلطة زلكمة ادلوضوع 

 .(199) التقديرية اليت ال رقابة للمحكمة العليا عليها ((

 8 وجو االختالف بين الشرط الجزائي والعربونأثالثاً 8       

من  الشرط اجلزائي ىو تعويض اتفاقي عن الضرر الذم يصيب الدائن  -1
ما أ جراء إخبلؿ ادلدين بالتزامو فشرط استحقاؽ الشرط اجلزائي ىو الضرر

خر عند حد ادلتعاقدين للمتعاقد اآلأالعربوف فهو مبلغ من ادلاؿ يدفعو 
التعاقد كيعطي كبل ادلتعاقدين خيار العدكؿ إال إذا ًب علي غَت ذلك كإذا 

لو كلو مل ثكمعدؿ عن العقد من دفعو فقده ، ك إذا عدؿ من قبضو رده 
 . (200)يًتتب علي العدكؿ أم ضرر 

ف الشرط اجلزائي ال يعترب التزاما زبيَتيان حبيث أف ادلدين ال ؽللك العدكؿ إ  -4
عن التنفيذ العيٍت إيل التعويض االتفاقي بل يبقي ملزمان بتنفيذ التزامو 

صلي كادلتمثل بالتنفيذ العيٍت للعقد ما داـ شلكنان ، ُب حُت أف عربوف األ

                                                           
 . 89، ص  2003ليبيا ،  –بنغازم  –،اجلزء االكؿ دار الكتب الوطنية  مصادر االلتزام. زلمد علي البدكم ،  (198)
 . 12، رللة اكمة العليا ، ص  1993/ 04/ 12ؽ بتاريخ  28/9دٍل رقم . طعن م (199)
،  رسالة ماجستَت ، جبامعة  ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  ودورىا في منح تراخي تنفيذ العقود. بساـ سعيد جربجرب ،  (200)

 . 103، ص  2011الشرؽ االكسط ،  سنة 



  

118 

 

االختيار بُت تنفيذ العقد أك  يعطي احلق لكل من ادلتعاقدين ُب العدكؿ
 . (201)العدكؿ ُب مقابل دفع مقداره 

الشرط اجلزائي عبارة عن تعويض مقدر مسبقان باالتفاؽ عند اإلخبلؿ   -3
ما العربوف فهو شبن أ بااللتزاـ ، كذلذا ال يستحق اال إذا كاف ىناؾ ضرر ،

ال يتوقف مقداره علي ما يصيب ادلتعاقد من  العدكؿ عن ابراـ العقد ،
 .(202) ضرر نتيجة العدكؿ عن اسباـ الصفقة

ما الشرط اجلزائي أالعربوف يتفق عليو كقت العقد كال يتصور بعده ،   -4
 . (203)فيجوز بعد العقد ُب اتفاؽ الحق قبل كقوع الضرر

ما الشرط أمن حيت سلطة القاضي فالعربوف ال غلوز للقاضي تعديلو ،   -5
جلزائي فإف غلوز للقاضي تعديلو بالزيادة كالنقصاف ليتناسب مع الضرر ا

 .(204)احلاصل فعبلن 
ما العربوف يستحق بدكف أالشرط اجلزائي ػلتاج ايل اعذار الستحقاقو ،  -6

 عذار .إتوجيو 
فسخ العقد ، بل يبقي ادلتعاقد الذم أخل  ىلإالشرط اجلزائي ال يؤدم   -7

ما العربوف فيؤدم أذ العيٍت إذا كاف ذلك شلكنان، بتنفيذ التزامو ملزمان بالتنفي
 . (205)فسخ العقد كالرجوع فيو  إىل

                                                           
، ص 1998، )دراسة مقارنة ُب الفقو االسبلمي ( الطبعة الثانية ، ادلكتب الفٍت ، سنة  مصادر االلتزام في القانون المدني االردني. انور سلطاف ،  (201)

81 . 
 . 57، ص  2004، سنة 1، اجلزء الثاٍل ، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  النظرية العامة لاللتزام .  زلمد علي البدكم ، (202)
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (203)

 . 151، ص 2426 -1425
فلسطُت ،  –رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية  ، التعويض االتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (204)

 . 73، ص  2007سنة 
 . 78، ص  1980سنة ،  4ط  مصر ،  -عامل الكتب ، القاىرة  ،  عقد البيع ،اجمللد االكؿ ،  ، العقود المسماة. سليماف مرقص  (205)
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 8 وجو االتفاق بين الشرط الجزائي والعربونأرابعاً 8      

ال يستحق أم منهما إذا  ًب فسخ العقد برضا ادلتعاقدين ، أك إذا استحاؿ 
يًتتب علي ذلك عدـ تنفيذ العقد لسبب أجنيب ال يد الحدعلا ُب إحداثو ،فإنو 

 .(206)استحقاؽ كل من الشرط اجلزائي كالعربوف  

خر لغرض ضماف تنفيذ حد ادلتعاقدين أف يدفع ماال للمتعاقد اآلغلوز أل
 . (207)االلتزاـ ُب كل من الشرط اجلزائي كالتعويض االتفاقي 

ف كل من العربوف كالشرط اجلزائي  يقصد منو سبلمة العقود من التبلعب  إ
ف ىذا حث ادلتعاقد علي التنفيذ ، كذلك بتخويفو من مغبة عدـ التنفيذ ،ألهبا ، ك 

 . (208)يعرضو خلسارة العربوف ،أك دفع الشرط اجلزائي 

ال ُب حالة عدـ إيتم البحث فيو  ف كل منهما يبقي ُب حالة سبات الإ
أك اختياره  تنفيذ العقد من قبل أحد ادلتعاقدين ، سواء كاف عدـ التنفيذ راجعان إىل

عماذلم مسؤكلية تعاقدية أشخاص شلكن يسأؿ عن ناشئان عن فعلو أك فعل احد األ
 . (209)فإذا زبلف ادلدين عن تنفيذ التزامو ، فإنو يستحق التعويض ُب كل منهما 

ف كل من الشرط اجلزائي كالعربوف تقديران للتعويض ُب حالة العدكؿ عن إ
 (210)تنفيذ التزامو 

                                                           
 .200، ص 1975سنة ،  1ط  ار البحوث العلمية ، كويت ، ، د شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي. عباس الصراؼ ،  (206)
 . 205، ص 1975سنة  ،  1ط  ، دار البحوث العلمية ، كويت ، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي. عباس الصراؼ ،  (207)
ه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة ، رسالة دكتورا الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (208)

 . 149ق ، ص  2426 -1425
فلسطُت ،  –، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية  التعويض االتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (209)

 . 72، ص   2007سنة 
، سنة  2ادلقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي،  ج ، بحث بعنوان الشرط الجزائيد األمُت الضرير ،  . الدكتور الصديق زلم (210)

 . 57، ص  2000
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 8 ة التهديديةخامساً 8مفهوم الغرام     

حدىم بأهنا عبارة عن مبلغ من ادلاؿ يكوف )نقدم ُب الغالب ( أكقد عرفها 
شهر  كأسبوع أك أػلكم بو القاضي علي ادلدين ادلماطل عن كل فًتة زمنية بيـو 

كسيلة  ، (211)يتأخر فيو ادلدين عن الوفاء بالتزاـ يقتضي تنفيذه تدخلو الشخصي 
الضغط علي شخص ادلدين بغية  ىلإكهتدؼ  من كسائل  ضماف التنفيذ العيٍت

ضبلو علي تنفيذ التزامو عينان ُب مدة معينة ، كذا تأخر عن التنفيذ كاف ملزمان بدفع 
خرم ، أك عن عمل  كل أغرامة عن كل يـو أك اسبوع أك شهر أك ام كحدة زمنية 

ؽلتنع هنائيا  كأف يقـو بالتنفيذ العيٍت أ ىلإعمل مرة  يرتكب فيها عمبلن ؼلل بالتزامو 
ادلدين بدفع بالتنفيذ العيٍت كبغرامة  ىاحلكم عل  (212)عن االخبلؿ بااللتزاـ 

سبوع أك شهر  إذا تأخر ُب تنفيذ التزامو ُب أهتديدية باعتبار كذا عن كل يـو أك 
 .(213)ميعاد معُت ربدده اكمة 

مة كشلا تقدـ من التعريفات السابقة يتضح للباحث أف اذلدؼ من فرض الغرا
التهديدية ، ىو التغلب علي عناد كتعنت كشلاطلة ادلدين ادلمتنع عن تنفيذ 

 .(214)التزامو

الغرامة التهديدية ليست تعويضا عن عدـ التنفيذ العيٍت أك التأخر فيو كذلذا 
ال يقاس مبلغها دبقدار الضرر الذم يلحق الدائن من عدـ التنفيذ أك التأخَت فيو  

                                                           
 . 44، ص 2004، سنة 1، اجلزء الثاٍل ، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  النظرية العامة لاللتزام. زلمد علي البدكم ، (211)
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (212)

 .807، ص  2مصر ، ج
 . 44، ،ص 2002،  سنة  2مصر،  ج –، االسكندرية  ،  دار اجلامعة اجلديدة احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (213)
،  رسالة ماجستَت ، جبامعة  ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  ودورىا في منح تراخي تنفيذ العقود. بساـ سعيد جربجرب ،  (214)

 . 50، ص  2011الشرؽ االكسط ،  سنة 
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بالغرض ادلراد منها كىو كسر مقاكمة ادلدين كعناده   ان ساسأف مقدارىا مرتبط إبل 
عدـ التنفيذ العيٍت ، فالقاضي ػلدد ادلبلغ  دبا يراه   ىكثنيو عن عزمو كإصراره عل

التنفيذ العيٍت ، مراعيان ُب ذلك ادلركز ادلايل للمدين  ىحبمل ادلدين عل ككفيبلن 
د ال يؤثر علي مدين كمدم قدرتو علي ادلقاكمة فما يكفي حلمل مدين فقَت  ق

 .(215)غٍت

 سادساً 8 دالالت الغرامة التهديدية     
 8 ٌباآل ىمن القانوف ادلدٍل اللييب عل 216نصت ادلادة 

إذا كاف تنفيذ االلتزاـ عينان غَت شلكن أك غَت مبلئم إال إذا قاـ بو ادلدين   -1
 نفسو جاز للدائن أف ػلصل علي حكم بإلزاـ ادلدين هبذا التنفيذ كيدفع

 .ف امتنع عن ذلك إغرامة هتديدية 
كراه ادلدين ادلمتنع عن كإذا رأم القاضي أف مقدار الغرامة  ليس كافيا إل " -2

 "التنفيذ جاز لو أف يزيد ُب الغرامة  كلما رأم داعيان للزيادة 
صر  ادلدين علي رفض  أإذا ًب التنفيذ العيٍت أك " علي أنو  217كنصت ادلادة   

مقدار التعويض الذم يلـز بو ادلدين مراعيان ُب ذلك الضرر الذم   التنفيذ حدد القاضي
 ".أصاب الدائن  كالعنت الذم بدأ من ادلدين 

ف القضاء يلـز ادلدين بتنفيذ التزامو عينا ُب خبلؿ مدة معينة ، فإذا تأخر ُب إ
كل يـو   عن معينان  غان لتنفيذ التزامو كاف ملزمان بدفع غرامة هتديدية عن ىذا التأخَت ، مب

كحدة اخرم من الزمن ، أك عن كل مرة يأٌب عمبل  مسبوع أك كل شهر  أك أأأك كل 

                                                           
 . 47، ص 2004، سنة 1، اجلزء الثاٍل ، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  لتزامالنظرية العامة لال. زلمد علي البدكم ، (215)
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ؼلل بالتزامو ، كذلك إيل أف يقـو بالتنفيذ العيٍت أك إيل أف ؽلتنع هنائيان عن االخبلؿ 
بااللتزاـ ، ٍب يرجع إيل القضاء فيما تراكم علي ادلدين من الغرامات التهديدية كغلوز 

 . (216) فض ىذه الغرامات أك أف ؽلحوىا بتاتاللقاضي أف ؼل

 شروط الحكم بالغرامة التهديدية : 
أف الغرامة التهديدية ال تشكل تعويضا يقاس بنسبة  توصلنا شلا تقدـ سرده إىل

الضرر الذم يصيب ادلدين ، كإظلا ىي كسيلة ضغط علي ادلدين ادلماطل ُب تنفيذ 
تزامو ، كيشًتط ُب احلكم بالتهديد ادلايل عدة التزامو ادلستحق كإجباره علي الوفاء بال

 شركط :

 أن يكون التنفيذ العيني مازال ممكنا 8.أ 
فهدؼ الغرامة ىو احلصوؿ علي التنفيذ العيٍت من ادلدين  شخصيان  ،  فإذا 
أصبح التنفيذ العيٍت مستحيبلن ، فبل فائدة من احلكم هبا ، كلو كانت ىذه 

، كأف يفوت الفناف موعد أحياء حفلة العرس  االستحالة راجعة إيل خطأ ادلدين
جنيب فاف التزاـ أال إذا كانت االستحالة راجعة ايل سبب إاليت تعهد بأحيائها ، 

 . (217)ادلدين بالتنفيذ  ينقضي ، ألنو ال تكليف دبستحيل 

 

 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (216)

 . 807 ، ص 2مصر ، ج
 45، ص  2004، سنة 1، اجلزء الثاٍل ، أحكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  النظرية العامة لاللتزام . زلمد علي البدكم ، (217)
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ن يكون تنفيذ االلتزام عينًا غير ممكن أو غير مالئم اال إذا قام بو أ .ب 
 المدين بنفسو 8

الغرامة التهديدية ُب احلاالت اليت يكوف تدخل  ىلإدد نطاؽ االلتجاء يتح
ك أادلدين ضركريا لتنفيذ االلتزاـ عينان ، أم حينما يكوف تنفيذ االلتزاـ غَت شلكن 

ال إذا قاـ بو ادلدين بنفسو ،كالتزاـ الطبيب بإجراء عملية جراحية أما إغَت مبلئم 
جربان علي ادلدين ، دكف احلاجة إيل  تدخلو فبل  مكاف التنفيذ العيٍتإذا كاف  ُب اإل

 .(218)غلوز االلتجاء إيل الغرامة التهديدية ، بل كجب احلكم مباشرة بالتنفيذ العيٍت

 ن يتمسك الدائن بالغرامة 8أ.ج 
فبل غلوز أف تقضي اكمة من تلقاء نفسها بغرامة هتديدية علي ادلدين  إذا 

يتمسك هبا الدائن كيطلب اكمة أف مل يطلب الدائن منها ذلك ، فيجب أف 
خر غلوز للمحكمة أف تقضي هبا من تلقاء آتقضي هبا ، كمع ذلك يذىب اذباه 

 . (219)نفسها ، إذا توفرت هبا بعض الشركط  
 : وجو الشبو بين الشرط الجزائي والغرامة التهديديةأسابعاً 8     

دين ُب تنفيذ التزامو أك الُب حالة تأخر ادلإمنهما ال يثار  البحث فيو  أف كبل
 . (220)ضماف تنفيذ االلتزاـ  ىلإُب حالة عدـ التنفيذ ، فكبلعلا يهدؼ 

كبلعلا ؽلتاز بطابع قهرم ، فالغرامة التهديدية تتسم بالطابع القهرم بشكل 
 . (221)دائم ، كيتخذه الشرط اجلزائي عندما يتجاكز ادلبلغ ادد الضرر الفعلي 

                                                           
 . 46-45،  ص 2002سنة ،   2مصر،  ج –،  دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  أحكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد ، ك زلمد حسُت منصور ،  (218)
 .47، ص  2004سنة ،  2ج ، 1، أحكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ط  النظرية العامة لاللتزام . زلمد علي البدكم ، (219)
  65،ص 2007فلسطُت ، سنة   –لوطنية معة النجاح ا، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلا التعويض االتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنةطارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (220)
،  رسالة ماجستَت ، جبامعة الشرؽ االكسط ،   ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  ودورىا في منح تراخي تنفيذ العقود.  بساـ سعيد جربجرب ،  (221)

 . 61، ص   2011سنة 
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رية كىو يصدر ُب كل من  احلكم بالغرامة يتمتع القاضي بسلطة تقدي
 . (222)التهديدية كالشرط اجلزائي 

 8 وجو االختالف بين الشرط الجزائي والغرامة التهديديةأثامناً 8      

التنفيذ العيٍت لبللتزاـ كليس  ىف الغاية من التهديد ادلايل ىي احلصوؿ علإ
من  ان اجلزائي يعترب نوع ف الشرطأتعويض الدائن عما حلقو بو من ضرر ، ُب حُت 

 .نواع التعويض عن الضرر أ

اختبلؼ مصدر كل من النظامُت ، فمصدر الشرط ىو اتفاؽ ادلتعاقدين 
علي التعويض ُب حالة ربقق  شركطو ، كالتعويض يقدر دبقدار الضرر بينما مصدر 
الغرامة التهديدية ىو  صدكر حكم من القضاء  عليها ُب حالة ربقق شركطها 

 . (223) يض فيها يقدر بشكل ربكمي ، ال يقدر دبقياس الضرر كالتعو 

ك  أك شهر أسبوع أك أالغرامة  التهديدية تقدر عن كل كحدة  من الزمن يـو 
ىذا النحو إال  ىما الشرط اجلزائي فبل يقدر علأكل مرة ؼلل فيها ادلدين بالتزامو ، 

اف تعويضا عن عدـ ذا كإإذا كاف تعويضا عن تأخَت ادلدين ُب تنفيذ التزامو ،ف
 . (224)التنفيذ فانو يقدر عادة مبلغان مقطوعان 

                                                           
،  رسالة ماجستَت ، جبامعة  بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  ودورىا في منح تراخي تنفيذ العقود ضوابط التفرقة. بساـ سعيد جربجرب ،  (222)

 . 61، ص   2011الشرؽ االكسط ،  سنة 
تَت ، جبامعة ،  رسالة ماجس ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  ودورىا في منح تراخي تنفيذ العقود. بساـ سعيد جربجرب ،  (223)

 . 63، ص  2011الشرؽ االكسط ،  سنة 
 القاىرة ، العربية النهضة دار ، االلتزاـ اثار_ االثبات_ عاـ بوجو االلتزاـ نظرية ، الجديد المدني القانون شرح في الوسيط د عبدالرزاؽ السنهورم ، (224)

 . 866 ص ، 2ج ، مصر
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ؽلكن اجلمع بُت كالغرامة التهديدية  كالتعويض ،ُب حُت ال غلوز اجلمع بُت 
إذا كاف متفقا عليو حلالة التأخر ُب تنفيذ  الإالشرط اجلزائي كالتنفيذ العيٍت 

 . (225)االلتزاـ
 يقبل التنفيذ إال إذا حوؿ من غرامة التهديد ادلايل حكم كقيت هتديدم فهو ال

ظلا ىو إما الشرط اجلزائي فليس بوقيت كال هتديدم  ك أهتديدية إيل تعويض هنائي ، 
اتفاؽ هنائي قابل للتنفيذ علي حالو كإذا جاز زبفيض الشرط للمبالغة فاألصل فيو 

يد عدـ التخفيض اما التهديد ادلايل فاألصل فيو التخفيض ، ألنو يكوف عادة از 
  . (226) تعويض هنائي إىلبكثَت من الضرر  احلقيقي ، فيغلب زبفيضو عند ربويلو 

 8 للشرط الجزائي الشرعيالمفهوم  المطلب الثالث 8 

غلب أف تكوف ُب مواعيدىا اددة دكف تأخَت أك شلاطلة  عن أداء حقوؽ العباد
  الوقت ادلعاصر .كبالتايل تظهر أعلية الوفاء بااللتزامات ُب مواعيدىا اددة ُب

كأنو دلا كاف القانوف قد أجاز كما بينا آنفا تضمُت العقود شرطان جزائيان يضمن 
الوفاء بااللتزامات الواردة بالعقد ، كيعد ُب نفس الوقت تعويضان اتفاقيان عن اإلخبلؿ 

 بااللتزاـ أك التأخَت فيو .

تطلب منا بدارة أف كلعل حبث ىذا ادلوضوع من ادلفهـو الشرعي للشرط اجلزائي ي
نسلط الضوء على الشرط كأصل عاـ ُب الفقو االسبلمي ٍب نتوجو بالنظر إىل موقف 

 صل ُب الشرط كتقسيماتو .الشريعة االسبلمية من األ
                                                           

فلسطُت ،   –، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية  ي في القانون المدني دراسة مقارنةالتعويض االتفاق. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (225)
 . 66سنة ،  ص

، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (226)
 . 866، ص  2مصر ، ج
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 8 تعريف الشرط وأنواعو في الفقو اإلسالمي  أوالً 
سبق كإف عرفنا الشرط ُب الفصل األكؿ من ىذا  البحث كلكن البأس من التطرؽ 

 إليو ىنا كمدخل ُب ىذا الفصل بأكثر تفصبلن حلاجتنا ادلاسة إليو .

الشرط اسم يتكوف من ثبلثة حركؼ أصلية ىي الشُت ، كالراء  الشرط لغة 8 -
 . (227)كالطاء ، كىي تدؿ على علم كعبلمة ، كما قارب ذلك من علم 

زمة كذلك ادلعٌت العاـ : يشمل العبلمة ، سواء كانت الزمة للحقوؽ أـ  غَت ال
كمن الشركط اليت دبعٌت العبلمة ،الشركط للصكوؾ ، ألهنا تكوف عبلمة الزمة حلقوؽ 

 . (228)كمنها حرؼ الشرط عند أىل اللغة ، فإف جواهبا عبلمة الزمة لفعلها  

كفرؽ بعض العلماء بُت الشرط زلرؾ الراء كساكنها بقولو " الشرط إلزاـ الشيء 
طة صبع شركط ، كبالتحريك العبلمة ، كصبعو كالتزامو ُب البيع ، كضلوه ، كالشري

 (229)أشراط

كجاء ُب مغٌت اتاج : " كالشركط : صبع شرط بسكوف الراء ، كىذا ىو ادلشهور 
ي  الشرط بسكوف الراء إلزاـ الشيء ، كالتزامو ال عُب اللغة ، كإذا قاؿ اإلماـ الشاف

 . (230)فتح العبلمة  كإف عرب هبا بعضهم ، فإهنا  ىي  معٌت الشرط بال

كالشرط لو عدة معاف ُب اللغة ، كما يهمنا ُب دراستنا ىو الشرط دبعٌت إلزاـ الشيء 
كالتزامو ، كيقاؿ شرط بكسر الراء كضمها إذا شرط على صاحبو أمر ، كيقاؿ شارطو إذا  

                                                           
 . 260ـ ،  ص  1369،  سنة  3، دار الكتب الوطنية ، ج معجم مقاييس اللغة. ابن فراس ،  (227)
 . 12،  ص 2013االسكندرية مصر ، سنة  –،  دار الفكر اجلامعي  التعويض االتفاقي عن عدـ تنفيذ االلتزاـ. حسٍت زلمد جاد الرب ،  (228)
 .559، ص1995، دار اجليل للطباعة كالنشر كالتوزيع، سنة  يطالقاموس المح. القَتكزم ابادم ،  (229)
 . 184ـ ،  ص 1978، سنة  1، دار الفكر ببَتكت ، جمعنى المحتاج  . الشربيٍت ،  (230)
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شرط كل منهما على صاحبو أمر ، كادلثاؿ الشرط املك عليك أـ لك ، كمعناه أف 
 . (231)كاف لو أك عليو  أم يوضح كيقر احلق ، كيبعد عنو اإلهباـ    الشرط ؽللك اإلنساف

 8تعريف الشرط عند االصوليين  -
الظاىر ادلنضبط الذم ،  (232)يطلق الشرط ُب اصطبلح االصوليُت على الوصف 

، كمعٌت توقف  كجود احلكم على شرطو  عليو يتوقف عليو كجود الشيء من غَت إفضاء
الشرعي حبيث تًتتب عليو أثاره الشرعية ، إال إذا كجد  : أف احلكم ال يتحقق كجوده

شرطو ، أك مشركطو فمثبلن كجود الصبلة الصحيحة اجملزية على  كجود شركطها الشرعية  
 . (233)كطهارة البدف كالثوب كسًت العورة كاستقباؿ القبلة 

 (234)كإذا ما تطرقنا إىل تعريف الشرط عند الفقهاء فنجد أنو قد أزبد معنياف علا :

األمر الزائد عن ماىية الشيء كحقيقتو الشرعية ، الذم يتوقف كجود الشيء  -1
على كجوده كيعدـ لعدمو ، كذلك كالزكجية بالنسبة لطبلؽ فإهنا زائدة عن 

حكامو بلفظ سلصوص كلكن أحقيقة الطبلؽ فهو رفع عقد الزكاج كإهناء أثاره ك 
دـ الطبلؽ فإذا مل يتوقف على كجودىا الطبلؽ شرعان كما يلـز من عدمها ع

 توجد الزكجية ، مل يوجد الطبلؽ .
صل أمور زائد على كىو زلل دراستنا ، التزاـ ادلتصرؼ ُب تصرفو بأمر من األ  -2

التصرؼ سواء أكاف ىذا االلتزاـ الزائد من مقتضى التصرؼ أـ مل يكن فيو من 

                                                           
 . 8،ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (231)
 . الوصف أمر عارض يضاؼ  إىل االلتزاـ بعد أف يستوَب اركانو . (232)
 .92.ايل  88، ص 1984،  ط احلليب ، سنة  الحاشية السنية  على الجوىرة الزكية.  الصفيت ،  (233)
 .34، ص  2011ة ، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبع الشرط الجزائي بين الفقو والقانون.  ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (234)
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و منفعة مقتضاه ، كسواء أكانت فيو منفعة ، للملتـز لو أك لغَته أـ مل يكن في
 .ألحد ، كسواء ثبت باللفظ أـ ال 

 : ثانياً 8 تقسيمات الشرط في الفقو االسالمي 

ذىب الفقهاء ُب تقسيم الشرط إىل اذباىات عديدة ، سبثلت ُب عدة تقسيمات 
للشرط  فمن ناحية النظر إىل احلكم قسموه إىل شرط تكليفي كشرط كضعي ، كمن 

إىل شرط للسبب كشرط للمسبب ، كمن ناحية  ناحية ارتباطو بالسبب كادلسبب قسموه
 مصدره قسموه إىل شرط شرعي كشرط جعلي .

 كعلى ذلك سوؼ نوضح ما سلف من تقسيمات على النحو التايل بيانو :

 أنواع الشركط :

 8 الشرط التكليفي والشرط الوضعي 
 : الشرط التكليفي .1
اط الطهارة ىو شرط إما أف يكوف مأمور بو ، كال مناص منو ، كذلك كاشًت  

للصبلة ، أك منهيا عنو كإنقاص النصاب قبل سباـ احللوؿ ، فانو شرط إلسقاط الزكاة 
كىذا النوع من الشركط قد قصده الشارع فعبلن أك تركا ، كلو ُب حقيقة األمر اعتباراف 
االعتبار األكؿ كونو شرطان فهو حكم كضعي ، كاالعتبار الثاٍل من ناحية هني فعلو أك 

 .(235)تكليفي  تركو فهو

 

 
                                                           

 . 36، ص  2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانونىشاـ ابراىيم توفيق ،  (235)
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 : الشرط الجعلي .2
كىو شرط غَت مطلوب الفعل أك الًتؾ كينظر إليو من ناحية شرطية فقط ، فيلـز 

كاحلرز ُب  امن عدـ العدـ ، كال يلـز من كجوده شيء كذلك كحوالف ، احلوؿ ُب الزك
السرقة لقطع اليد ، كاإلحصاف ُب الزنا للرجل ، فكلها شركط كضعية ال تكليف فيها 

للشارع عز كجل قصد ُب ربصيلو من حيث ىو شرط كال قصد لو ُب عدـ  كليس
 . (236)ربصيلو

 8 شرط السبب وشرط المسبب 
 شرط السبب  -5

كىو الذم يكمل السبب كغلعل أثره مًتتبا عليو ككوف القتل  عمدا عدكانا بالنسبة 
للقتل ادلوجب للقصاص ، فالقتل سبب إلغلاب القصاص ، كلكن شرط سببتو أف يكوف 

مدا عدكانا ، ككالشهادة بالنسبة لعقد الزكاج فإف عقد الزكاج سبب دلا ترتب عليو من ع
 اآلثار كلكن بشرط كجود الشاىدين مثبلن .

 : شرط المسبب -2
كىو يكمل ادلسبب مثل ادلوت للمورث موتا حقيقيا أك حكميا أك حياة الوارث كقت 

 زكجية أك الوالء .كفاة ادلورث فهما شرطاف لئلرث الذم سببو القرابة أك ال

 8 الشرط الشرعي والشرط الجعلي 
 : الشرط الشرعي -1

كىو الذم يكوف اشًتاطو حبكم الشارع ، كالشركط اليت اشًتطها الشارع ُب 
العبادات ، كادلعامبلت ، كإقامة احلدكد كغَتىا ، كيعرب عنها ُب جانب العقود )بشركط 

                                                           
 .14، ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي عبد اسن سعد الركيشد ، (236)
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، ليست كلها موضع اتفاؽ (237)ان عدة اجلانب انواع العقد ( كقد ذكر ذلا الفقهاء ُب ىذا
بينهم كألف ىذا القسم ليس مدار البحث فسأكتفي بتعددىا مع ضرب االمثلة كىي ما 

 يلي :

)كالعقل ( ُب ادلتعاقدين ، فبل ينعقد عقد اجملنوف ، كالصيب الذم  شروط االنعقاد -
 .(238)ال يعقل ، كادلغمي عليو ، بل يقع باطبلن باتفاؽ العلماء 

 . (239): كإذف الويل لنفاذ بيع الصيب ادلميز فاذشروط الن -
 .(240): كالقدرة على تسليم ادلبيع  شروط الصحة -
 .(241): كعدـ اخليار للزـك البيع  شروط اللزوم -
 :  الشرط الجعلي -2
كىو ما يشًتطو ادلتعاقدكف بعضهم مع بعض ُب صبيع العقود الشرعية كما يشًتط  

ن جانب كاحد كالطبلؽ ، كالوقف ، كاذلبة كالوصية  ُب التصرفات اليت يتم  االلتزاـ فيها م
كاجلعالة ، كىو ما كاف مصدر اشًتاطو إرادة ادلكلف كرغبتو فيجعل بعض عقوده ، أك 

مر ال تتحقق تلك العقود التزاماتو معلقة عليو ، أك مقيدة بو حبيث إذا مل يتحقق ذلك األ
 . (242)كااللتزامات 

 

                                                           
ق ، ص  1426 -1425، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةزلمد بن سعد اليمٍت ،  (237)

56 . 
 . 228، ص5، ج  2لبناف ،ط –، دار ادلعرفة بَتكت  البحر الرائق. ابن صليم ،  (238)
 . 110، ص 5، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ج  لمختار لتنوير االبصارحاشية ابن المحتار على الدر ا ، عابدين ابن.  (239)
 . 14-9ق ، ص  1415، سنة 3، ج 1لبناف ،ط –بَتكت  –،  دار الكتب العلمية   بلغة السالك أألقرب المسالك . الدريد ،  (240)
 . 30ق ، ص  1412،  سنة 6، ج 2مصر ، ط –رة القاى –، ىجر للطباعة كالنشر  المغني على مختصر الخرقي . ابن قدامة ، (241)
ق / ص  1426 -1425، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةزلمد بن سعد اليمٍت ،  (242) 

57 . 
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 8 تقسيمات الشرط من حيث الحكم 
 قسم الشرط من حيث احلكم إىل نوعُت : شركط صحيحة كشركط فاسدة .ين

 الشروط الصحيحة 8  -5
ىناؾ اتفاؽ من الفقهاء على صحة اشًتاط صفة قائمة دبحل العقد كقت صدكره  
كما اتفقوا على صحة اشًتاط ما يقتضيو العقد ، كاشًتاط البائع على ادلشًتم تسليم 

وا على صحة اشًتاط ما كرد ُب الشرع دليل جبواز الثمن قبل تسليم ادلبيع ، كما اتفق
 . (243)اشًتاطو ، كاشًتاط اخليار كاشًتاط خيار الرؤية 

كزاد فقهاء احلنفية ) الشرط الذم يبلئم العقد ( كىو الذم ال يقتضيو العقد كلكنو 
يؤكد موجبو كيقرره ،)كاشًتاط البائع على ادلشًتم أف يعطيو بالثمن رىنان معلومان أك  

بلن معينان كقبل الكفيل ، فالرىن كالكفيل مل غلبا بنفس العقد ، كلكن فيهما توثيق دلا كفي
 . (244)كجب بالعقد كىو الثمن فكانا مبلئمُت كجازا ( 

يضان ) الشرط الذم جرم بو العرؼ ( كىو كل شرط تعامل بو أكأضاؼ احلنفية 
تضيو العقد كال يبلئمو كال عتادكه ، كفيو منفعة ألحد ادلتعاقدين كإف كاف ال يقاالناس ك 

بو كمثالو : كأف يشًتم نعبلن على أف ػلذكه  وفاءكرد بو نص  فهو شرط صحيح يلـز ال
البائع ، أك ثوبا ن بو خرؽ على أف غلعل عليو الرقعة ، ككشراء اجللد على أف غلعلو 

 . (245)حذاء

                                                           
 . 39، ص  2011لئلصدارات القانونية ، طبعة ، ادلركز القومي   الشرط الجزائي بين الفقو والقانون.  ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (243)
 .172-171ق ،ص 1406، سنة  5، ج 2لبناف ط -، دار الكتب العلمية ، بَتكت بدائع الصنائع. الكساٍل ،   (244)
 . 14ق ، ص1414، 13،ج 1لبناف ، ط –، دار الكتب العمية ، بَتكت لمبسوط ا ،  للسرخسي . (245)
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ثابت بالعرؼ إذا الثابت بالعرؼ ،  (246)كدليل جواز ىذا النوع من االستحساف 
فالقياس عدـ جوازه ، ألنو شرط ال يقتضيو العقد كفيو منفعة ألحد  كإالبدليل شرعي 

 . (247)ف كذلك يفسد العقد عندىم و ادلتعاقدين ، ككل شرط يك

كزاد فقهاء الشافعية كاحلنابلة صحة اشًتاط ما ػلقق مشركعو للعاقد كليس مضره 
 . (248)مثبلن إال كذا حيواف  –آلخر ، كاشًتاط الراىن اال يأكل ادلرىوف 

كزاد احلنابلة ) الشركط اليت يقتضيها  العقد ( كاشًتاط التقابض ُب البيع ، كحلوؿ  
فيما يصَت إليو من شبن ، أك مثمن ، كىذا النوع  بايعُتالثمن ، كتصرؼ كل كاحد من ادلت

و من الشركط كما سبق بياف كجوده كعدمو سواء ، ألنو بياف ، كزيادة تأكيد دلا يقتضي
 . (249) العقد بدكف شرط

 (250): الشروط الفاسدة أو الباطلة  -2
إذا ما ًب إخراج زلًتزات قيود الشركط الصحيحة عند الفقهاء ؽلكن إيراد تعريف 

العقد ، بل ىو  أمر زائد عليو ،كال يبلئمو  كال يقتضيو للشرط الفاسد " الشرط الذم ال 
 (251)ألحد " كرد بو نص ، كال جرم  بو العرؼ ، كال منفعة فيو 

                                                           
 ُب مسألة عن مثل ما حكم بو ُب نظائرىا إىل خبلفو لوجو ىو أقوم (.  كاالستحساف ىو : ) العدكؿ  (246)
 .75ق ص  1426 -1425، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةزلمد بن سعد اليمٍت ،   (247)
 . 90، ص 1995، سنة  1جبَتكت ،  –، دار الكتب العلمية  التنبيو . الفَتكز ابادم ، (248)
 .32ق ، ص 1414، سنة 6، ج  2مصر، ط –القاىرة  –، ىجر للطباعة كالنشر المغني على مختصر الخرقي. ابن قدامة ،  (249)
، لقانون الشرط الجزائي بين الفقو وا، منقوؿ من كتاب ،  ىشاـ ابراىيم توفيق ،  138/ 1كالتنبيو للفَتكز ابادم  1/404 ، الشيرازي، .ادلهذب  (250)

 . 40، ص  2011ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة 
رع بأصلو دكف . ذىب احلنفية إىل التفرقة بُت العقد الباطل كالعقد الفاسد، فقالوا: الباطل: ىو ما مل يشرع ال بأصلو كال بوصفو، كالفاسد ىو الذم ش (251)

كأف احلنفية متفقوف  –كقاعدة عامة   –وف على أف العقد الباطل ال يًتتب عليو أثر شرعي من آثار العقد كصفو، كأما اجلمهور فقالوا بًتادفهما، كاجلميع متفق
يو بعض اآلثار منها انتقاؿ مع اجلمهور ُب أف العقد الفاسد دبجرده ال يًتتب عليو أثر شرعي، غَت أف احلنفية قالوا: إذا ًب القبض ُب العقد الفاسد فإنو يًتتب عل

 البيع،. ادللكية ُب
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يؤدم إىل غرر غَت يسَت أك اشًتاط أمر مر أكقد عرفو فقهاء احلنفية بأنو اشًتاط 
 (252)زلظور أك اشًتاط ماال يقتضينو العقد 

  كقد عرفو فقهاء ادلالكية بأنو اشًتاط امر زلظور  ، كالشركط اليت تظهر غررا فاحشان 
العقد  ضأك كاف الشرط يناق أك ربا كاضحا ، أك جهالة تفضي إىل النزاع بشكل بُت ،

ة بُت الظاىر كبُت اخلفي كبُت ضكيفرقوف بُت الغرر كالربا كاجلهالة كادلناق،  ة ظاىرةضمناق
الكثَت كالقليل فالغرر كالربا كاجلهالة إذا كثرت ، كادلناقضة دلقتضي العقد إذا اتضحت ُب 

ط ، ذبعل الشرط باطبل الشرط كاف الشرط كالعقد باطلُت ، كالغرر كالربا كادلناقضة الوس
 .(253)العقد صحيحا   ىكيبق

كالغرر كالربا كادلناقضة بقدر ضئيل غَت كاضح تبقي العقد كالشرط صحيحُت تغليبا 
 .للصاّب العاـ ُب تصحيح ادلعامبلت كعمبل على استقرارىا 

كعرفها فقهاء الشافعية " اشًتاط ما مل يرد ُب الشرع " أك ىو الشرط الذم ال 
قد ، كليس من مصلحتو كالشرط الذم يوجب الربا ، أك يورث غررا أك جهالة يقتضيو الع

 . (254)تفضي إىل التنازع ، أك يوجب منعا دلقتضي العقد 

كُب بياف الشركط الصحيحة كالفاسدة نورد ما جاء عن الفقيو الكبَت ابن قدامة 
 من انو : اشًتاط ما يناُب مقتضي البيع كىو على ضربُت : (255)

                                                           
 . 13، كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ،اجلزء السادس كالعشركف ، ص 1992ق  1312، سنة  1، مطابع دار الصفوة  ، ط الفقهية الكويتية ةالموسوع.  (252)
 .112ـ  ، ص  1994ق  1415، سنة 2،ج 1مصر ، ط –، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة  ، بداية المجتهد. ابن رشد   (253)
 .33ص 2لبناف ،ج –، دار احياء الًتات ، بَتكت  مغني المحتاجالشربيٍت ،  .  (254)
 . 3ق ، ص  1414، سنة 4، ج  2، ىجر للطباعة كالنشر،  القاىرة، مصر ، ط المغني. ابن قدامة ،   (255)



  

124 

 

اشًتاط ما بٍت على التغليب كالسراية مثل أف يشًتط البائع  8 ول لضرب األا -
على ادلشًتم عتق العبد فهل يصح على ركايتُت احداعلا يصح كالثانية : الشرط 

 يبيعو ألنو شرط عليو إزالة ملكو عنو . فاسد أشبو إذا شرط أف ال
هب كال أف يشًتط غَت العتق مثل أف يشًتط أف ال يبيع كال ي الضرب الثاني 8 -

ف إيعتق كال يطأ أك يشًتط عليو أف يبيعو أك ينفقو أك ميت نفق ادلبيع كإال رده أك 
ف اعتقو فالوالء لو ، فهذه كما اشبهها شركط إغصبو غاصب رجع عليو بالثمن ك 

 .(256)فاسدة 
 8 شرط الجزائيللالشرعية  الطبيعة الشرعيةثالثاً 8 

ليها يؤدم دكره باعتباره إشرنا أو اليت إف الشرط اجلزائي دبفهومو ادلتقدـ ، كبغايت
شرط يقتضيو العقد ككذلك يبلءـ مقتضاه كأيضان تتجلى فيو مصلحة العقد ، كعبلكة 
على ذلك تظهر فيو ادلنفعة سواء فيما يتصل بالعقد ذاتو كااللتزامات الواردة فيو أك 

 . (257) بالعاقدين ذاهتما

ئي شرط رلمع عليو الف اشًتاطو من ف الشرط اجلزاأكعلى ذلك فانو ؽلكن التقرير ب
 بو منفعة .ك مصلحة العقد ، كمؤكد دلوجبة 

ف أحدىا أقساـ أكتأكيد لذلك يقوؿ الشاطيب " الشركط مع مشركطتها ثبلثة 
يكوف مكمبل حلكمو ادلشركط كعاضدا ذلا حبيث ال يكوف منافاة ذلا على حاؿ كاشًتاط 

نكاح ، كاشًتاط الرىن كاحلميل كالنقد الكف كاالمساؾ دبعركؼ كالتسريح بإحساف ُب ال

                                                           
 . 157ق ، ص  1414، سنة 4، ج  2، ىجر للطباعة كالنشر،  القاىرة، مصر ، ط المغني. ابن قدامة ،   (256)
 . 601، ص  1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ،  (257)
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شكاؿ ُب صحتو شرعان فانو مكمل حلكمة  إع فهذا القسم ال يأك النسيئة ُب الثمن ُب الب
 . (258)كل سبب يقتضيو حكمان " 

 االدلة من القرآن الكريم 8  -5
 . (259)قاؿ ا سبحانو كتعايل : ﴿ يىا أىيػُّهىا المًذينى آىمىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد  ﴾ 

 ف عمـو اآلية يدؿ على كجوب اإليفاء بالشرط اجلزائي.إف

جاء اخلطاب من ا جبل كعبل بلفظ اإلؽلاف للتكرَل كالتعظيم ، أم يا معشر 
كبُت  –كىو لفظ يشمل كل عقد كعهد بُت اإلنساف كربو  ،ادلؤمنُت أكفوا بالعقود

 . (260)نساف اإلنساف كاإل

صلى ا  –ن أحب أف يدخل ُب عقد زلمد ففي صلح احلديبية جاء ُب كثيقة : م
كعهده دخل فيو ، كمن أحب أف يدخل ُب عقد قريش كعهدىم دخل  –عليو كسلم 

 . (261)فيو 

ايىنتيم ًإذىا آمىنيواٍ  المًذينى  أىيػُّهىا يىا﴿  : قاؿ ا سبحانو كتعاىل ٍينو  تىدى  مُّسىمًّى أىجىلو  ًإىلى  ًبدى
نىكي  كىٍليىٍكتيب فىاٍكتيبيوهي   الٌلوي  عىلممىوي  كىمىا يىٍكتيبى  أىفٍ  كىاًتبه  يىٍأبى  كىالى  بًاٍلعىٍدؿً  كىاًتبه  مٍ بػميػٍ

ٍيئان  ًمٍنوي  يػىٍبخىسٍ  كىالى  رىبموي  الٌلوى  كىٍليىتمقً  احلٍىقُّ  عىلىٍيوً  المًذم كىٍلييٍمًللً  فػىٍليىٍكتيبٍ   .(262) ﴾ شى

ابة ، كحفظها حكاـ القرض احلسن ببل فائدة من كجوب الكتأاشتملت اآلية على 
بالشهادة ، حفظان للحقوؽ كقطع دابر النزاع ، كالذم ينص فيو عليو التعويض االتفاقي 

                                                           
 . 199، ص  2004-1425، سنة  1، ج 1، دار الكتب العلمية ، ط لموفقات لشاطيب ، اا.  (258)
 .1سورة ادلائدة اآلية رقم  (259)
 3، ص1956، سنة  2تفسَت القرآف العظيم ، دار ادلطبعة الفنية ،ج ، كثَت ابن.  (260)
 .  103ق ،  ص1377،  سنة  21، ج الفتح الرباني. الساعاٌب ،  (261)
 . 282.  سورة البقرة ، اآلية  (262)
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بُت ادلتعاقدين فإنو يعمد إىل ربقيق االغراض اليت جاءت هبا اآلية ، ألف النص عليو يعد 
 ربديدان ألضرار الناشئة عن عدـ تنفيذ االلتزاـ كذلك لقطع دابر النزاع حوؿ قيمة الضرر

 . (263)أك ادلماطلة ُب التعويض عنو كالريبة حوؿ مقداره 

 بػىٍعدى  اأٍلىؽٍلىافى  تىنقيضيوا كىالى  عىاىىدًبٍُّ  ًإذىا اللموً  ًبعىٍهدً  كىأىٍكفيوا ﴿ كقولو سبحانو كتعايل :
ا  (264) ﴾ تػىٍفعىليوفى  مىا يػىٍعلىمي  اللموى  ًإفم   كىًفيبلن  عىلىٍيكيمٍ  اللموى  جىعىٍلتيمي  كىقىدٍ  تػىوًٍكيًدىى

مر صريح من ا سبحانو كتعايل بضركرة أكاآليات سالفة البياف جاءت ُب صورة 
الوفاء بالعقود كالعهود ، أم دبا فيها من التزامات ككذلك  ما تضمنو من شركط طادلا  

مر كاجب ، كبالتايل أف الوفاء بالعقد أكاف التعاقد ُب حدكده ادلشركعة ، دبا يستدؿ منو 
مر ما كاف عليهما أمر  ال ذبوز شرعا ، فما داـ ادلتعاقداف قد اتفقا على فإف سلالفة اال

كىذا  حدعلا بالتزامو كاف سلالفا ألمر ا سبحانو كتعاىلأخل أالوفاء دبا التزما بو ، فغذا 
ؽلثل ادلقاصد العامة للشريعة االسبلمية ، كىو اافظة على امواؿ الناس ، كالنهي عن 

  (265)د كعهود بـر من عقو أنقض ما 

ذا ما نظرنا إىل علة كجود الشرط اجلزائي ، كتصميم ادلتعاقدين على تضمينو إف
تضمنتها اآليات اليت  ضغراعقدعلا سنجد اهنما اظلا عمدا إىل ذلك ربقيقا لذات األ

شكل النص على الشرط اجلزائي حث ادلتعاقدين على  الكرؽلة سالفة الذكر ، حيث
ضركرة الوفاء بالتزامو ادلنصوص عليو بالعقد ، ربديدان لؤلضرار الناشئة عن عدـ تنفيذ 
االلتزاـ كذلك لقطع دابر النزاع حوؿ تقدير الضرر كربديد قيمتو أك ادلماطلة ُب التعويض 

 .عنو 
                                                           

 . 589،  ص 1983قاىرة ، سنة ، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة ال الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (263)
 . 91.سورة النحل ، اآلية   (264)
 . 588، ص  1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (265)
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لشرط الجزائي فهي عديدة وأما عن االحاديث الشريفة المثبتة لصحة ا  -2
 : نذكر منها االحاديث الشريفة االتية

أنو قاؿ :" إف أحق الشركط أف توفوا  –صلى ا عليو كسلم  –ما ركم عن رسوؿ ا 
 .(266)" بو ما استحللتم بو الفركج 

ف أكيستدؿ من ىذا احلديث ضركرة استحقاؽ الشركط للوفاء كذلك بصفة عامة ، ك 
كىل كذلك لعظم قدرىا ، كحرمة موضوعها ، كذلك كما ألوفاء ، ك حق باأشركط النكاح 

ةً  الصملىوىاتً  عىلىى حىاًفظيوا﴿ُب قولو عز كجل ُب كتابو العزيز   لًلموً  كىقيوميوا اٍلويٍسطىى كىالصمبلى
،  تىكيونيوا ملىٍ  مىا عىلممىكيمٍ  مىاكى  اللموى  فىاذٍكيريكا أىًمٍنتيمٍ  فىًإذىا ريٍكبىاننا أىكٍ  فىرًجىاالن  ًخٍفتيمٍ  فىًإفٍ  قىانًًتُتى

 (267) ﴾تػىٍعلىميوفى 

ا عليو كسلم  ىعن ايب ىريرة رضي ا تعايل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا صل
كادلسلموف على  ـ حبلالن ر أك ح حل حرمان أ ال صلحان إ"الصلح جائز بُت ادلسلمُت 

 .(268)شركطهم 

كضركرة الوفاء بعهودىم كادلستفاد من ىذا احلديث التزاـ ادلسلموف بشركطهم 
فااللتزاـ بالشرط ، كالوفاء بالعهد من االؽلاف، كاخلركج على ذلك خركجان على سنة رسوؿ 

 ا صلى ا عليو كسلم 

                                                           
ـ ،   2002 -ىػ  1423، : األكىل ، سنة   1، ط6زيع ، الكويت ج ، مؤسسة غراس للنشر كالتو  صحيح أبي داود. زلمد ناصر الدين األلباٍل  ،  (266)

 . 356ص 
 .238. سورة البقرة اآلية  (267)
،  مكتبة الرشد  خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير. ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أضبد الشافعي ادلصرم ،   (268)

 . 87، ص 2، ج  1410،  سنة  1الرياض ، ط ا –
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كذلك جاء عن أيب ىريرة  رضي ا عنو اف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: 
 .(269) ( مطل الغٍت ظلم ، كإذا اتبع احدكم  على ملئ فليتبع) 

رضى ا عنهما قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  –كعن عمرك بن الشريد عن ابن عباس 
  .(270)" ا عليو كسلم " يل الواجد ػلل عرضو كعقوبتو  ىصل

عدـ تنفيذ االلتزامات إذا حلت مع  -حذر الرسوؿ صلى ا عليو كسلم من 
ص بنفسو اليسر ، كاعترب ذلك شكبلن من أشكاؿ الظلم الذم غلب أف ينأم كل شخ

فإذا  كاف األمر كذلك فإنو شلا يتفق مع ركح ىذين  –عنو بل جعلو مسوغان للعقاب 
النصيُت  الشرعيُت كيتناسب مع مرادعلا القوؿ بصحة التعويض االتفاقي الذم يرـب عادة 
ليحوؿ دكف شلاطلة ادلدين ادلليء حيث يقـو بغلق الباب أماـ ىذه ادلماطلة كػلفز على 

 . (271)زمبو الوفاء دبا الت

جاء عن عمرك بن الرشيد عن ابن عباس عن ابيو رضي ا عنهم قاؿ : قاؿ 
 . لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم " يل كاجد ػلل عرضو كعقوبتو "

ذا حلت مع إكىنا نفر الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ من عدـ تنفيذ االلتزامات 
ف ينام كل شخص بنفسو أب شكاؿ الظلم الذم غلأاليسر ، كاعترب ذلك شكبلن من 

مر كذلك فإف شلا يتفق مع ركح ىذين ذا كاف األإعنو بل جعلو مسوغان للعقاب ، ف
النصُت الشرعيُت كيتناسب مع مرادىا القوؿ بصحة الشرط اجلزائي الذم يرـب عادة 

                                                           
مكتبة دار  -مطبعة ادلبلح  -مكتبة احللواٍل  ، الرسول أحاديث في األصول جامع. رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد اجلزرم ابن األثَت ،   (269)

 . 454،  ص   4، ج 1البياف ، ط
، دار عامل الكتب، الرياض، ادلملكة  لجامع ألحكام القرآنلدين القرطيب ، . أبو عبد ا زلمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي مشس ا (270)

 . 360، ص 2ـ ، ج2003ىػ/ 1423العربية السعودية ،الطبعة : 
  594،   ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (271)
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ماـ مثل ىذه ادلماطلة كػلفز أليحوؿ دكف شلاطلة ادلدين ادلليء حيث يقـو بقفل الباب 
 . (272)فاء دلا التـز بو على الو 

ا عليو كسلم : آية ادلنافق ثبلث :" إذا حدث كذب ، كإذا كعد  ىقولو صل
 . (273)أخلف ، كإذا اؤسبن خاف" 

كدالالت احلديث على إف عدـ الوفاء بالوعد أمر خطَت يقدؼ اإلنساف ُب أتوف 

 النمارً  ًمنى  اأٍلىٍسفىلً  الدمٍرؾً  ُب  اٍلمينىاًفًقُتى  ًإفم  ﴿النفاؽ ، الذم قاؿ ا عز كجل ُب أصحابو 

دى  كىلىن  (274)﴾نىًصَتنا ذلىيمٍ  ذبًى

قاؿ ابن القيم إذا كاف من عبلمات النفاؽ إخبلؼ الوعد ، كليس دبشركط فكيف 
بالوعد ادلؤكد بالشرط بل ترؾ الوفاء بالشرط يدخل ُب الكذب كاخللف كاخليانة 

 . (275)كالغدر

بل انو شلا ؽليز الشرط اجلزائي عن الكفالة كالرىن  كيقوؿ الفقيو الدكتور الركيشد "
ف غلدىا بسهولة االقًتاض كتقدـ للدائنُت أهنا كسائل ذبيز دلن ىو ُب حاجة إىل النقود أ

عسار االحتمايل للمدين ، أما الشرط اجلزائي فهو ال يسهل ائتماف ضمانات ضد اإل
علالو إد كسيلة للضغط ضد عسار ىذا ادلدين فهو يعإادلدين ، كال ػلفظ للدائن من 

ال إذا كاف ادلدين موسران آلنو ُب ظل ىذا إكخطئو أك سوء نيتو كلكن ال تكوف لو  فاعلية 
 . (276)صلي بدال من احلكم عليو بدفع الشرط اجلزائييفضل التزامو األ

                                                           
 . 314، ص   2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانونىشاـ ابراىيم توفيق ،  . (272)
 . 12ق ، ص  1314، سنة  1، ط االمَتية ،ج كتاب االيمان. احلديث أخرجو البخارم ُب صحيحو ، (273)
 . 145. سورة النساء اآلية   (274)
 .  402، ص  1955، سنة  3، ط الطباعة ادلنربية ،  ج م الموقعينإعال. ابن القيم ،  (275)
 . 594، ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (276)
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 ثر 8وأما في األ  -3
عن عبدالرضبن بن غنم قاؿ : كنت مع عمر حيث سبس ركبيت ركبتو كفجأة جاء 

ل فقاؿ : يا أمَت ادلؤمنُت تزكجت ىذه ، كشرطت ذلا دارىا ، كأٌل أصبع أمرل أف رج
أنتقل إىل أرض كذا ككذا فقاؿ عمر : ذلا شرطها فقاؿ  الرجل : ىلك الرجاؿ إذان ال 
تشاء امرأة  أف تطلق زكجها إال  طلقت فقاؿ عمر : ادلؤمنوف عند شركطهم ، كُب ركاية 

 . (277)، كذلا ما شرطت  إف مقاطع احلقوؽ عند الشركط
أكضحت جببلء  شرعية الشركط  –رضى ا عنو  –ككجو الداللة أف عبارة عمر 

 ككجوب الوفاء هبا .
عامل الناس على أنو إذا جاء عمر  –ركم أف عمر بن اخلطاب رضى ا  عنو 

 . (278)بالبذر من عنده فلو الشطر ، كإف جاءكا بالبذر فلهم كذا 
بن سلمة األنصارم  اشًتل من نبطى حزمة حطب ازلمد ضبد أف أذكر االماـ 

 . (279)عليو ضبلها إىل قصر سعد ذكاشًتط 
عن أيوب بن سَتين أف رجبلن باع طعامان كقاؿ : إف لن آتك األربعاء فليس بيٍت 

 . (280)كبينك بيع فلم غلئ فقاؿ شريح للمشًتم : أنت أخلفت فقضى عليو 
لكريو رحل ركابك ، فإف مل أرحل معك عن زلمد بن سَتين أنو قاؿ : قاؿ رجل 

ُب يـو كذا ككذا فلك مائة درىم فلم ؼلرج فقاؿ شريح للقاضي : من شرط على نفسو 
 . (281)طائعان غَت مكره فهو عليو 

                                                           
 .  26ق  ، ص 1314، سنة  7،  ج باب الشركط ُب النكاح ، ط االمَتية –كتاب النكاح . اخرجو البخارم ،  (277)
 . 104ق ، ص 1314، سنة  3، ط االمَتية ، ج باب المزارعة. اخرجو البخارم ،  (278)
 . 401ق ، ص  1314،  سنة  3، ط الطبعة ادلنربية ، ج اعالم الموقعين. ابن القيم  ،  (279)
 . 198، ص 1314، سنة  3، ج شتراط  ولثنياباب ما يجوز من اال. اخرجو البخارم ُب صحيحو لسنده ، ط االمَتية ،  (280)
 . 198، ص 1314، سنة  3، ج باب ما يجوز من االشتراط  ولثنيا. اخرجو البخارم ُب صحيحو لسنده ، ط االمَتية ،  (281)
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ككجو الداللة ، حكم شريح القاضي حكمان صرػلان ُب ىذه ادلسألة كىي صرػلة ُب 
حد طرُب العقد عند التعاقد أو إذا التـز هنا  من أنواع الشركط اجلزائية فهي تدؿ على أنأ

أف يدفع للطرؼ اآلخر مقداران معينان من ادلاؿ إف مل  يقم بتنفيذ العقد ككاف صادران عن 
 .رضا كاختيار فإف التزامو يكوف صحيحان كغلب العمل  دبقتضاه 

كجاء ُب كتاب " من ال ػلضره الفقيو " ركل منصور بن يونس عن زلمد احلليب 
نت قاعدان عند قاضي كعنده أبو جعفر عليو السبلـ  جالسان فآتاه رجبلف فقاؿ قاؿ : ك

أحدعلا أٍل تكاريت إبل ىذا الرجل ليحمل يل متاعان إىل بعض ادلائن فاشًتطت  أف 
يدخلٍت  ادلدينة  يـو كذا ككذا ألف هبا سوقان أزبوؼ أف يفوتٍت فإف احتبست عن ذلك 

كذا ك كذا كأنو حبسٍت عن ذلك الوقت كذا   حططت من الكراء  عن كل يـو احتسبو
فلما قاـ الرجل أقبل إىل أبو  –ككذا يومان فقاؿ القاضي : ىذا الشرط فاسد كلو كراؤه 

 . (282)كقاؿ : شرطو جائز ما مل ػلط جبميع كرائو  –جعفر عليو السبلـ 

ىو كالداللة ىنا إف الشرط الذم اشًتطو صاحب ادلتاع على ادلكارم أم الناقل إظلا 
تطبيق لفكرة التعويض االتفاقي ُب حالة التأخَت ُب تنفيذ االلتزاـ ، كمن ادلعلـو أف احلط 

  .من األجرة دبثابة الدفع ، كقد حكم أبو جعفر باجلواز

 أما اإلجماع 8 -2
أصبعت ادلذاىب الفقهية على صحة الشرط الذم يشكل مصلحة العقد كيؤكد 

رىن  كالشهادة فالشركط مع مشركطاهتا ثبلثة موجبو ، كالتعويض االتفاقي كالكفالة كال
أف يكوف مكمبلن حلكمة ادلشركط كعاضدان ذلا حبيث ال يكوف فيو   8 أحدىا 8اقساـ

                                                           
 . 30ـ ، ص1992 –ق  1413، سنة  3ط دار األضواء ، ج ، من ال يحضره الفقيو. ابن بابوية القممى ،  (282)
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منافاة ذلا على حاؿ كاشًتاط الكفء ، كاإلمساؾ دبعركؼ كالتسريح بإحساف ُب النكاح 
ا القسم ال إشكاؿ ُب ، كاشًتاط الراىن كاحلميل كالنقد أك النسيئة ُب الثمن ُب البيع فهذ

 مبلئم غَت يكوف أف ثانيها 8،  صحتو شرعا فإنو مكمل حلكمة كل سبب يقتضي حكما
 كال دلشركطو منافاة الشرط ُب يظهر ال أف ثالثها 8 ، حلكمتو مكمل كال ادلشركط دلقصود
، كالتعويض االتفاقي من مصلحة العقد ألنو حافز دلن شرط عليو أف ينجز (283) مبلءمة

الشرط حقو كمساعدان لو على الوفاء بشرطو فكاف شبيها باشًتاط الرىن لصاحب 
كالكفيل ُب الوفاء لصاحب الشرط بشرطو فليـز الوفاء بالتعويض االتفاقي إذا من 

 . (284)الشركط الصحيحة 

 أما بالعرف 8  -3
اما إذا نظرنا إىل العرؼ صلد أف الفقو االسبلمي يوليو اعتبار كخاصة إذا  كاف 

 لى التعامل بو .عتعارؼ الناس تعامبلن ك 

من الشركط  االربعة الصحيحة لديهم الشرط إنو  اإلحناؽكلعل ما ذىب إليو 
 .الذم يقضي العرؼ بو 

كالعرؼ ىنا اظلا ادلقصود بو ىو كل ما تعارفو الناس كيشًتطونو ُب معامبلهتم فإف 
مو ، كاثران من اثاره اشًتاه يكوف صحيحان يتقيد العقد بو ، كيصَت دبوجبو حكمان من احكا

 . (285)كىذا رأم االماـ كصحابيو 

                                                           
 . 210،ص 2004-1425، سنة  1، ج 1، دار الكتب العلمية ، ط لشاطبيا،  . ادلوفقات  (283)
 . 47/48، ص  2013، دار الفكر اجلامعي ، سنة  التعويض االتفاقي عن عدم التنفيذ  ،  الرب جاد زلمد حسٍت.  (284)
 . 598، ص  1983قوؽ جامعة القاىرة ، سنة ، رسالة دكتوراه ،كلية احل الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (285)
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ف كاف شرطن ال يقتضيو العقد كفيو عرؼ ظاىر إيقوؿ السرخسي تأكيد لذلك " ك 
ف ُب النزكع عن العادة ف الثابت بالعرؼ ثابت بدليل شرعي كأليضا ألألذلك جائز 

 . (286)الظاىرة حرجان بينان"

الشرط الذم جرل بو العرؼ ، ما جاء  يضا ما أخد بو احلنفية من جوازأكيؤكد 
ال يقتضيو العقد كفيو أهنم صرحوا بفساد البيع بشرط  أعن ابن عابدين حيث قاؿ  ) 

حد ادلتعاقدين ، كاستدلوا على ذلك  بنهيو صلى ا عليو كسلم عن بيع كشرط منفعة أل
ئع قاؿ ُب ف ػلدكىا الباأبالقياس استثنوا من ذلك ما جرل بو العرؼ  كبيع نعل على 

منع الغفار : قلت إذا مل يقصد الشرط ادلتعاقد عليو يلزماف يكوف العرؼ قاضيان على 
ف احلديث معلـو بوقوع النزاع احلديث ؟ قلت ليس يقاضي عليو بل على القياس أل

ادلخرج للعقد عن ادلقصد بو كىو قطع ادلنازعة كالعرؼ ينفي النزاع  فكاف موافقان دلعٌت 
ال القياس كالعرؼ  قاضي عليو انتهي فهذا غايتو ما كصل إى من ادلوانع احلديث كمل يبق

 . (287)علم (أإليو فهمي ُب تقدر ادلسألة كا تعاىل 

كذلك يؤكد ىذا االذباه العبلمة الشيخ مصطفى الزرقا ، فيقوؿ " كعلى كل حاؿ 
االجتهاد  فقد كاف استثناء الشرط ادلتعارؼ من ادلنع موسعان من تضيق حرية الشركط ُب

 . (288)احلنفي ، ألف العرؼ على الشركط قد عم 

كشلا الشك فيو إف الشرط اجلزائي كما أكضحنا سلفا يؤدم دكره ُب تنفيذ العقود 
كحفظ احلقوؽ كاحليلولة دكف التبلعب بااللتزامات كُب ىذا ربقيق للصاّب اخلاص 

س  كافة ُب معامبلهتم كالصاّب العاـ ، كمن ىنا كانت حاجة ادلتعاقدين لو ، بل كالنا
                                                           

 . 14، ص  13مصر ، ج –،  ط السعادة ، القاىرة ، المبسوط  . السرخسي (286)
 . 14، ص 13االبصار  ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ج حاشية ابن المحتار على الدر المختار لتنوير ، عابدين ابن.  (287)
 . 380، ص  1964، سنة  1سوريا ، ، ج –، ط احلياة ،  دمشق  الفقهي العامالمدخل . مصطفى الزرقا ،  (288)
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ماـ أ كعقودىم ، كالشك اف احلاجة تدخل استثناء على القواعد الشرعية كتفتح الباب
اجلواز الشرعي ذلا كذلك سدا حلاجة الناس ، كعلى سند من ذلك ؽلكن التقرير بصحة 

ف اعتماد الناس اشًتاط الشرط اجلزائي ُب عقودىم  كاف ابن حاجتهم  الشرط اجلزائي أل
 . (289)دائها أة إىل حفظ حقوقهم كمنع ادلنازعة حوؿ ثبوهتا أك ادلماطلة ُب ادلاس

كُب ذلك يقوؿ الشيخ زلمد أبو زىرة " اف الصفقات التجارية قد اتسع افقها 
نواعها ، كتنوع حبسب العرؼ التجارم ما يشًتطو العاقدكف حىت كجدت أكتشعبت 

صوذلا ادلذكورة ُب كتب أبُت العقود ك  عقود مل تكن كتفنن الناس ُب الشركط تفننا باعد ما
لك العقود كفساد الشركط لصار الناس ُب حرج كضيق تالفقو ، كلو حكمنا ببطبلف 

التجارية بُت لناس ، بل لتقطعت  لتقطعت العبلقات سواؽ كت احلركة ُب األلكانش
 . (290)حاد الناس ، كال تنمو ثركة اجلماعات أسباب فبل تنمو ثركات األ

نساف ُب معامبلتو كعقوده ، كموقف الفقو االسبلمي رادة اإلإرقنا إىل كإذا ما تط
كالىا أهنا  كانت زلل اعتبار كشأف من كجهة نظر الشريعة الغراء  بل كلقد أمنها ، صلد 

 .سبلـ بقيمة ُب ذاهتا اإل

مور معاشها ما أف ؼللي بينها كبُت تدبَت أف من حق االرادة البشرية أفالثابت 
سبلـ ذلا قيمة ُب ذاهتا  نسانية ُب اإلما يضر بالفرد كاجملتمع ، فاإلرادة اإل دامت مل ترـب

 .(291) نساف مكلفان سلفنا ما داـ اإلأكما 

 

                                                           
 . 318،  ص  2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (289)
 . 264،ص  1977اىرة ، سنة الق –،  دار الفكر العريب  الملكية ونظرية العقد. زلمد ابو زىرة ،  (290)
 . 612، ص 1983، رسالة دكتوراه ،كلية احلقوؽ جامعة القاىرة ، سنة  الشرط الجزائي في الفقو االسالمي . عبد اسن سعد الركيشد ، (291)
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 الجزائي 8 للشرط الشرعي أو الفقهي التكييف  -4
 كبالتايل ، اإلباحة ىو الشركط ُب األصل أف على الفقهاء صبهور أف ادلعلـو من

 مقبوؿ شرط فهو اإلصباع أك ، رسولو كسنة ا بكتا من نصان  ؼلالف مل شرط فكل
 عندىم

:  نوعاف اجلزائي الشرط كلكن ، ادلبدأ حيث من مقبوؿ اجلزائي فالشرط ىنا كمن
 . الديوف على آخر كنوع ، كالتنفيذ العمل ُب التأخَت على نوع

 تنفيذ ُب التأخَت على زلددان  تعويضان  ادلتضمن اجلزائي الشرط:  األول النوع 
 (292): أعلها من صور كلو ، مطلقان  تنفيذه عدـ أك ، عماؿاأل

  يـو كل عن زلدد مبلغ دفع ادلتضمن االستصناع أك ، ادلقاكلة بعقد ادلقًتف اجلزائي الشرط
 . كالتسليم للتنفيذ ادد ادلوعد عن التأخَت من شهر أك

 خاصان  أجَتان  األجَت كاف سواء العمل على اإلجارة بعقد ادلقًتف اجلزائي الشرط
  العمل تنفيذ ُب تأخر إذا زلددان  مبلغان  عليو يشًتط بأف كذلك ، مشًتكان  أك ، العمل برب

 . العمل عقود القانوف ُب عليو يطلق ما كىذا ، األجرة من زلددان  مبلغان  منو ؼلصم أك

 ادلؤجر تأخر إذا معُت مبلغ خصم اشًتاط مثل األعياف اإلجارة ُب احلكم ككذلك
 ادلؤجرة ُتالع تسليم ُب

 الوفاء على الدالة الكثَتة لؤلدلة بو الوفاء غلب جائز اجملاؿ ىذا ُب اجلزائي كالشرط
 دكرة ُب اإلسبلمي الفقو رلمع من قرار بذلك صدر كقد ، كالشركط كالعهود بالعقود

                                                           
، ادلوقع الرمسي للشيخ  علي زلي  رربعنوان غرامة التأخير ، والشرط الجزائي ، والتعويض عن الض ،.  مقالة  للشيخ علي زلي الدين القراه  داغي   (292)

 .  2009سبوز  15الدين القراه داغي  منشور على االنًت نت  ، األربعاء, 
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 نص حيث 1992 مايو 14ػ9 ادلوافق ىػ12/11/1412ػ7 ُب جبدة السابع مؤسبره
 اتفق ما دبقتضى جزائيان  شرطان  يتضمن أف االستصناع عقد ُب غلوز: ) (293) أنو على
 ( . أعلم كا.  قاىرة ظركؼ ىناؾ تكن مل ما العاقداف عليو

 معظم أف ادلعلـو كمن ، الديوف سداد ُب تأخَت على اجلزائي الشرط:  الثاني النوع 
 ؟ إلجراء ىذا ُب اإلسبلمي الفقو حكم فما ، اآلجل كالبيع ادلراحبات ُب ذلك

 :(294) نوعاف السداد ُب يتأخر الذم ادلدين أف:  نقوؿ ذلك عن لئلجابة
 (295) الفقهاء اتفق فقد بديونو الوفاء على يقدر ال الذم ادلعسر ادلدين:  األول -

َٰ  فػىنىًظرىةه  عيٍسرىةو  ذيك كىافى  كىًإف ﴿ تعاىل لقولو إنظاره كجوب على  كىأىف  مىٍيسىرىةو  ًإىلى

يػٍره  تىصىدمقيوا  إف: )  العريب ابن القاضي قاؿ ،(296) ﴾ تػىٍعلىميوفى  كينتيمٍ  ًإف  لمكيمٍ  خى
 مطالبتو فتكوف الغرَل على احلاؿ كينقلب ، عدؿ فمطلو غنيان  ادلدياف يكن مل

 (297)(ظلمان 
 ضابط أف على نص حيث لئلعسار معياران  اإلسبلمي الفقو رلمع كضع كقد
 يفي األصلية حوائجو عن دزائ ماؿ لو يكوف ال أف ىو اإلنظار يوجب الذم اإلعسار

 (298)عينان  أك نقدان  بدينو

 . عليػو البحػث ينػصػب الػذم ىػو كىػذا ، ادلمػاطػل ادلػوسػر ادلػديػن:  الث ان  ي -

                                                           
 . 1992مايو  14ػ9ىػ ادلوافق 12/11/1412ػ7ُب دكرة مؤسبره السابع جبدة ُب ،  قرارت من مجمع الفقو اإلسالمي.  (293)
، ادلوقع الرمسي للشيخ  علي زلي  بعنوان غرامة التأخير ، والشرط الجزائي ، والتعويض عن الضرر ،. مقالة  للشيخ علي زلي الدين القراه  داغي   (294)

 .  2009سبوز  15الدين القراه داغي  منشور على االنًت نت  ، األربعاء, 
 .  164ق ، ص 1414،  24ج ، 1لبناف ، ط –، دار الكتب العمية ، بَتكت  المبسوط للسرخسي.  زلمد بن أضبد بن أيب سهل السرخسي،  (295)
 . 280. سورة البقرة ، اآلية  (296)
 . 47، ص 6، ج 1، ط 199 – 1418، دار الكتب العلميةسنة:  عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر بن العريب ادلالكي ،  (297)
 ىػ1412ذك القعدة  12ػ7ُب دكرتو السابعة  ،  قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي.  (298)
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 اجلمهور جعلو بل كعدكاف كإٍب ظلم الغٍت مطل اف الفقهاء بُت عليو ادلتفق كمن
 كغَته البخارم ركاه ذمال الصحيح احلديث ذلك ُب كرد دلا كذلك ، الكبائر من كبَتة
 (299) ( ظلم الغٍت مطل: )  قاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف ىريرة أيب عن

 عقوبات الظلم ىذا على تًتتب ىل أف ىو ادلوضوع ىذا حوؿ يثور الذم كلكن
 العقوبات ىذه فرض ُب احلق لو الذم كمن ؟ العقوبات ىذه نوعية كما ؟ دنيوية

 ؟ القضائية السلطة ـأ األفراد ىل ؟ كتنفيذىا

 ذلك ضلو أك ، حبس أك ضرب من التعزيرية العقوبات فرض جواز الفقهاء أقر كقد
 السنن كاصحاب أضبد ركاه الذم ، كاحلديث السابق احلديث على بناء الغٍت مطل على

 قاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف بسندىم كالبيهقي حباف كابن كصححو كاحلاكم
 الذىيب ككافقو اإلسناد صحيح احلاكم قاؿ(  كعقوبتو عرضو ػلل ظلم دالواج يلُّ : ) 
 (300).حسن  إسناده:  حجر ابن احلافظ كقاؿ ، تعليقان  البخارم كركاه

 ُب حصركىا الفقهاء فإف ، جائزان  الغٍت مطل على تعزيرية عقوبات فرض كاف كإذا
 كليست ، القضائية السلطة ىي التعزيرية العقوبات فرض تستطيع اليت السلطة ىذه أف
 بأف عرضو ػلل: )  احلديث ىذا شرح ُب ادلناكم قاؿ ، كالشركات ، األفراد حق من

 كعقوبتو ، فحش كال بقذؼ ليس شلا كضلوه شلاطل أنت ، ظامل أنت:  الدائن لو يقوؿ
 . (301) ( يؤدم حىت حبس أك ضرب بنحو األداء على القاضي يعزره بأف

 
                                                           

 . 61، ص5،ج 5، ط 1993 - 1414، سنة النشر:  كتاب االستقراض. زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم البخارم،  (299)
 ، الجامع ألحكام القرآن. أبو عبد ا زلمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  (300)

 . 360، ص  2ـ ، ج2003ىػ/ 1423سنة دار عامل الكتب، الرياض، ادلملكة العربية السعودية ،
 400، ص 5، دار ادلعرفة ، ج  فيض القدير شرح الجامع الصغير.  زلمد عبد الرؤكؼ بن زين العابدين ادلناكم ،  (301)
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 8 معني الفقهي للشرط الجزائي 
 اختلف الفقهاء في معني الشرط الجزائي إلى خمسة آراء اجملها في اآلتي 8

أنو عقوبة خاصة فيستحق دبجرد اإلخبلؿ بو دكف النظر إىل الضرر ، كىذا ما   -1
 . (302)كاف عليو الشرط اجلزائي ُب القانوف الركماٍل 

ة أنو تعويض اتفاقي ، احتمايل جزاُب عن الضرر اتمل لو بعض آثار العقوب  -2
يستحق عند كقوع الضرر كغلوز أف يزيد التعويض عن الضرر كأف ينقص لكن ُب 
حالة الزيادة الفاحشة ػلق للقاضي تعديلو عند طلب ادلتضرر كىذا الذم عليو 

 . (303)القانوف ادلصرم كأغلب القوانُت كاألنظمة العربية 
ردٍل أنو تعويض احتمايل عن الضرر ادلتوقع كمساك لو كبو أخد القانوف اال -3

 كاإلماراٌب 
 كينقص يزيد أف فيجوز بالضرر لو عبلقة أنو رلرد اتفاؽ على التعويض ال  -4

كبو أخد القانوف الفرنسي كالقضاء   للضرر النظر دكف اإلخبلؿ دبجرد كيستحق
 .(304)اللبناٍل 

أنو تأمُت فيستحق دبجرد اإلخبلؿ كلو انعدـ الضرر كاخلطأ بل حىت ُب حالة   -5
 (305)العذر الطارئ 

                                                           
كة العربية السعودية ، سنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلمل الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (302)

 . 129ق ، ص  2426 -1425
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (303)

 . 129ق ، ص  2426 -1425
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة  شرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةال. زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،   (304)

 . 130ق ، ص  2426 -1425
لعربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة ا الوسيط في شرح القانون المدني الجديد . عبدالرزاؽ السنهورم ،  (305)

 . 860،  ص  2مصر ، ج
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يرل الدكتور زلسن الركيشد بأف االقرب إىل العدؿ ، كمن ٍب إىل الشرعة ك 
اإلسبلمية ىو القوؿ بأنو : تقدير جزاُب للتعويض الذم غلب تعديلو ليساكم الضرر 

 (306)حُت كقوعو  

فقد ذكر الدكتور زلمد عثماف شنبَت بأنو عقوبة كحيث قاؿ : الشرط اجلزائي 
اللتزاـ ، كىي إما أف تكوف مبلغان من النقود كالتعويض عقوبة تًتتب على إخبلؿ ادلدين با

االتفاقي ، كإما غَت دلك : كتعجيل اقساط الدين ادلؤجلة إذا تأخر ادلدين عٌت دفع 
 .(307)قسط منها 

كيرل الدكتور زلمد الزحيلي  بأف الشرط اجلزائي : ىو اتفاؽ ادلتعاقدين سلفان على 
ى ادلدين ، إذا مل يقم ادلدين بوجباتو ، أك إذا تأخر التزاـ معُت يستحقو الدائن أك غَته عل

ُب تنفيذىا ،كمسي شرطان جزائيان ألنو يتضمن العقوبة اليت يتحملها ادلدين عند اإلخبلؿ 
 .(308)بالتزاماتو كردع من جهة ، كتعويضان لدائن من جهة اخرل 

 كذكر الشيخ الصديق الضرير بعد اف دكر أكجو الشبو كاالختبلؼ بُت الشرط
اجلزائي كالعربوف  بأف : كؽلكن القوؿ بأف الشرط اجلزائي يشبو العربوف ُب أف كبلن منهما 

  (309)شرط يوجب على من أخل بالشرط عقوبة مالية غلرم تعيينها قبل حصوؿ دلك 
ٍب ذكر باف ىذا القوؿ إذا صح بالنسبة للعربوف فإنو ال يصح بالنسبة للشرط 

نتحدث عنو ليس عقوبة ، كإظلا ىو تقدير اتفاقي  اجلزائي  ألف الشرط اجلزائي الذم
 للتعويض .

                                                           
 . 79، مرجع سابق ، ص   في الفقو اإلسالميالشرط الجزائي . عبد اسن الركيشد ،  (306)
 . 36ص ، مقالة منشورة رللة البحوث كادلؤلفات ُب اجلامعة األردنية ،  صيانة المديونيات ومعالجتها من التعتر في الفقو اإلسالمي. زلمد عثماف شبَت ،  (307)
 . 192ـ ،  ص  2009 –ق  1430 1، دار ادلكتيب ، ط موسوعة قضايا إسالمية معاصرة. زلمد الزحيلي ،  (308)
كادلقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي ، العدد الثاٍل عشر   ، بعنوان الشرط الجزائي. حبث الدكتور الصديق زلمد األمُت الضرير ،  (309)

 . 56ـ ، ص  2000-ق  1421الثاٍل ، سنة   ، اجلزء
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كدكر الشيخ علي السالوؿ ُب تعريفو للشرط اجلزائي بأنو : ادلراد باجلزاء العقاب ال 
الثواب ، كالشرط اجلزائي يعٍت اجلزاء ادلًتتب على اإلخبلؿ بالشرط ،كادلكافأة على 

 .(310)اإلخبلؿ بالشرط ال تكوف ثوابا 

ضي زلمود مشاـ ُب حديثو عن الشرط اجلزائي بأنو :كالشرط اجلزائي لو كيدكر القا
صبغة خاصة شليزة فهو شرط تعويضي عن ضرر معنوم أك مادم كما لو صبغة 

 .(311)اجلزاء

كجاء ُب قرار رللس ىيئة كبار العلماء :أصدر رللس ىيئة كبار العلماء بادلملكة 
 الذم ينص على اآلٌب : 1394/  8/ 12بتاريخ  25العربية السعودية القرار رقم 

)) إف الشرط اجلزائي الذم غلرم اشًتاطو ُب العقود شرط صحيح معترب غلب 
األخذ بو ما مل يكن ىناؾ عذر ُب اإلخبلؿ بااللتزاـ ادلوجب لو يعترب شرعان فيكوف العذر 

يل مسقطا يوجب حىت يزكؿ كإذا كاف الشرط اجلزائي كثَت عرفا حبيث يرد بو التهديد ادلا
كيكوف بعيد عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع ُب ذلك إىل العدؿ 
كاإلنصاؼ على حسب ما فات من منفعة كما حلق من ضرر كيرجع ُب تقدير ذلك عند 

 االختبلؼ إىل احلاكم الشرعي عن طريق أىل اخلربة كالنظر ((

فكما اف الشرط  أف الشرط اجلزائي فهو مزيج من التعويض كالعقوبة ، ويرى الباحث
اجلزائي كظيفة تعويضية فهو ايضا ال ؼللو من الوظيفة العقابية اليت تضمن للمدين تنفيذ 

                                                           
كادلقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي ، العدد الثاٍل عشر ، اجلزء الثاٍل  ، بعنواف الشرط اجلزائي. حبث الدكتور علي اضبد السالوؿ ،  (310)

 . 56ـ ، ص  2000 -ق  1421، سنة  
كادلقدـ ايل الدكرة الثانية عشر دلؤسبر رلمع الفقو االسبلمي ، العدد الثاٍل عشر ، اجلزء ،   بعنواف الشرط اجلزائياـ ، . حبث الدكتور القاضي زلمود مش (311)

 . 56ـ ، ص  2000-ق  1421الثاٍل ، سنة  
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التزامو ، كاليت يستخدمها ادلتعاقدين اليـو لضماف تنفيذ العقود ُب حاؿ تراخي ادلدين عن 
 تنفيذ التزامو .

الشريعة  عن الضرر المعنوي وفًق ألحكامالمادي المطلب الرابع 8 التعويض 
 اإلسالمية

نوم ( مستعمبلن لدل فقهائنا األقدمُت عمل يكن مصطلح ) مصطلح األديب أك ادل
كا  قد تكلموا ُب مضمونو أثناء تناكذلم للديات كاالركش كأنواع الضماف ، فقد دكإف كا

القذؼ كىي جرؽلة سبس العرض كالشرؼ ، كما ربدثوا عن  ةربدث الفقهاء عن جرؽل
 تم شلا ال يصل إىل القذؼ ، لكنهم مل يفردكا مسمي خاصا باسمعقوبة السب كالش

 )الضرر األديب أك ادلعنوم ( .

كالفقهاء ادلعاصركف تناكلوا الضرر األديب أك ادلعنوم من حيث تأصيلو كربطو بقواعد 
التشريع أكالن ، ٍب تناكلوه من حيث العقوبة عليو ، كىل تقتصر على عقوبة تعزيرية غَت 

 أنو ؽلكن التعويض عما أصاب ادلضركر بعوض مايل ؟مالية ؟ أـ 

ففقهاء الشريعة االقدموف كادلعاصركف  كإف ربدثوا عن التعويض كالعقوبة ادلالية إال 
أهنم ُب احلقيقة يغلبوف اجلانب األمسى كىو الكياف اًـت ُب اإلنساف ، كيأٌب احلديث 

هاء الشريعة ادلعتربين قدؽلا كحديثا عن اجلانب ادلادم تبعان ، كمل يدر ُب خلد أحد من فق
أف العوض ادلايل شبن لكرامة اإلنساف كعرضو كشرفو ، فهذه ال زبضع للثمن ، كحُت 
يقوؿ بعضهم بفرض تعويض مايل للمضركر فهو نظر إىل عقوبة على اجلاٍل أكالن ، كقد 



  

142 

 

ا تصيب ادلضركر يكوف التغرَل بادلاؿ أكقع عليو ، كثانيان ىناؾ أضرار ذلا أثر  زلسوس  ردب
 . (312)فيتطلب األمر تعويضا لو عما أصابو 

لقد اختلف الفقهاء ُب مفهـو الضرر االديب ، فمنهم من توسع ُب مفهومو حىت 
إنو أدخل بعض األمور اسوسة كجعلها جزءا من الضرر األديب كأخركف اقتصركا على 

ىذه التعريفات تدكر ُب  اجلانب ادلعنوم ففسركا الضرر أثره دبا يصيب ذلك اجلانب ككل
رلملها على أف الضرر األديب أك ادلعنوم ىو ) األذل الذم يصيب الشخص ُب عاطفتو 

ُب التعريفات  (  ٍب تنوعت عباراهتم بعد ذلك كشعوره كشرفو كيدخل إىل قلبو الغم كاحلزف
 : (313)ما يلي  ما بُت متوسع كمضيق كمن تلك التعريفات

 . أو المعنوي ف الضرر األدبييأوالً 8 تعر 
الضرر األديب ىو "الذم يصيب اإلنساف ُب كيانو ادلعنوم "، كقد ينجم عن جرح 
يسبب األمل كيشوه اجلسم ، كقد يصيب الشرؼ كاالعتبار ، كقد يصيب الشعور 

 (314)كالعاطفة 
 . (315) الضرر االديب ىو " اإلخبلؿ دبصلحة أك حق غَت مايل "

نساف ُب شرفو كعرضو من فعل أك قوؿ  يعد الضرر األديب " يتمثل فيما يصيب اإل
مهانة لو كما ُب القدؼ كالسب ، كفيما يصيبو من أمل ُب جسمو أك ُب عاطفتو من 

 . (316)" ضرب ال ػلدث فيو أثر أك من ربقَت ُب سلاطبتو أك امتهاف ُب معاملتو 
                                                           

، الدكرة الثانية كالعشركف  يديةالتعويض عن الضرر االدبي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الك. د زلمد سناف اجلبلؿ ،  (312)
 . 18للمجمع الفقهي اإلسبلمي ،  ادلملكة العربية السعودية ، مكة ادلكرمة ، ص 

 . 18صمرجع سابق ،  ،  الكيدية الشكول أك اجلناية عن الناتج ادلباشر غَت ادلادم أك االديب الضرر عن التعويض. زلمد سناف اجلبلؿ ،  (313)
، حبث مقدـ إىل رللة الشريعة كالقانوف ، جامعة الشرؽ االكسط االردف ، العدد التاسع  التعويض عن الضرر األدبيبو مغلي ، . مهند عزمي مسعود أ (314)

 .211ـ ، ص  2009ق يوليو  1430كالثبلثوف ، رجب 
 .425، ص  1977، منشأة ادلعارؼ االسكندرية ،  سنة   مصادر االلتزام  -أصول االلتزامات . جبلؿ علي العدكم ،  (315)
 . 44ـ ، ص   1971، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي. علي اخلفيف ،  (316)
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الضرر األديب " ىو الذم يصيب اجلسم  فيحدث فيو تشويها فيو فيتأمل الشخص 
كباجلملة  ، أك قد يصيب الشخص ُب شرفو أك ُب اعتباره أك ُب عرضو اك عاطفتو لذلك

 . (317)" نساف فهو عبارة عن االمل كاحلزف الذم يصيب اإل

الذم ؽلس مصلحة لئلنساف  "أما القانونيوف فقد اتفق رأيهم أف الضرر األديب ىو
الشخص ُب  غَت مالية ، كقد عرفوا الضرر األديب بأنو  الضرر الذم ال يصيب

 .(318)"مالو

غلب الباحثُت ال يفرقوف بُت الضرر أكمن خبلؿ التعريفات السابقة ندرؾ أف 
األديب كالضرر ادلعنوم ) فيجعلوهنا دبدلوؿ كاحد باستثناء الشيخ علي اخلفيف الذم فرؽ 
بينهما كاعترب أف الضرر األديب : يطلق على ( ما يصيب الشخص ُب شرفو كعرضو كفيما 

ك من ربقَت كامتهاف  أأمل ُب جسمو أك ُب عاطفتو ، من ضرر ال ػلدث فيو أثر يصيبو من 
أما الضرر ادلعنوم  عنده فهو ) ادلتمثل ُب تفويت مصلحة غَت مالية ملـز هبا ، كما ُب 
التزاـ امتنع فيو ادللتـز عن تنفيذ التزامو ، كالوديع ؽلتنع عن تسليم الوديعة إىل مالكها 

تسليم العارية إىل ادلعَت كادلستأجر ؽلتنع عن تسليم العُت ادلستأجرة إىل  كادلستعَت ؽلتنع عن
 . (319)مؤجرىا كضلو ذلك من كل ما ليس فيو تفويت ماؿ على صاحب العُت(

 8 ثانياُ 8 الضرر األدبي والتعويض عنو لدى الفقو اإلسالمي

هاء الشريعة من ادلعركؼ أنو بالنسبة للضرر ادلادم كالتعويض عنو فهو زلل إصباع فق
مصطلح حديث ُب الفقو اإلسبلمي لذم فإف  إنواإلسبلمية ، أما بالنسبة للضرر األديب ف

                                                           
 .53. ص  2003لبناف ، سنة  -، دار الفكر ادلعاصر، بَتكت   نظرية الضمان. كىبة الزحيلي ،  (317)
اإلثراء  –العمل غَت مشركع  –العقد  –تزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ ،  نظرية االل الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. السنهورم ،عبدالرزاؽ ،  (318)

 . 864، ص  1القانوف  ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت لبناف ، ج  –ببل سبب 
 . 44ـ،  ص   1971، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي.علي اخلفيف ،  (319)
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التعويض عنو ليس متفقان عليو أك مسمان بو عند كل الفقهاء ادلعاصرين ،  فذىب صباعة 
ضرار عن األ الإمن ادلعاصرين إىل أف الفقو االسبلمي ال يعًتؼ بذلك ، فبل تعويض فيو 

ضرار ادلعنوية كجرح الشعور كثلم الشرؼ فبل ة اليت ؽلكن تقوؽلها بادلاؿ ، أما األادلاثل
زالتها بو ، كذىب فريق آخر أف الفقو اإلسبلمي قد إؽلكن تعويضها بادلاؿ كال رفعها ك 

عرؼ التعويض عن الضرر ادلعنوم األديب كأقر بو ، كإف مل يسميو هبذا االسم ، كال مانع 
ار الناذبة عنو  بقدر االمكاف ، كبالقياس للمضار ادلعنوية ُب ضر من التعويض عن األ

 ، كنرل ىنا أقواؿ كل من الفريقُت :التقوَل على ادلنافع ادلعنوية 

 القول األول 8 -
ذىب رلموعة من الفقهاء  ادلعاصرين بأنو ال ذبوز ادلطالبة بالتعويض ادلايل عػػن  

التعزير الزاجر دلقابلة ىذا الضرر كليس  الضرر األديب ،  كىؤالء يركف أف الشريعة كضعت
 التعويض ادلايل .

كمن الفقهاء ادلانعُت : الشيخ علي اخلفيف ، فقد ذكر الضرر األديب كادلعنوم كفرؽ 
بينهما ٍب قاؿ ) كأما النوعاف الثاٍل كالثالث  فليس فيهما تعويض مايل على ما تقضي بو 

ر ) إف الفقو اإلسبلمي ال يرتب كقاؿ ُب موضع أخ(320)قواعد الفقو اإلسبلمي ( 
على ىذا مل غلب التعويض عن كما قاؿ ) ك (321)التعويض عن الضرر األديب ( 

 . (322)(الضرر

                                                           
 44ـ،  ص   1971، دار الفكر ،  سنة  سالميالضمان في الفقو اال. علي اخلفيف ،  (320)
  20ـ،  ص   1971، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي. علي اخلفيف ،  (321)
 159ـ،   ص   1971، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي. علي اخلفيف ،  (322)
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الزرقا كقاؿ : ) كخبلصة القوؿ أننا ال نرل  ىادلنع ايضان الشيخ مصطف لكما رأ
تحت رلاال ديب بالتعويض ادلايل مادامت الشريعة قد فمربرا استصبلحيان دلعاجلة اإلضرار األ

 . (323) كاسعا لقمعو بالزكاجر التقديرية (
كعرض الزرقا جرؽلة القدؼ كاآليات الواردة بشأهنا ٍب ذكر أف الضرر األديب بالقياس 
الشرعي  كاالجتماعي ، لو اعتباره ادلتميز ُب نظر الشريعة كأنو قد يكوف حبسب نوعيتو 

كربل ، فمرتكبو يستحق اجلزاء ُب أشد كأعظم ُب ادليزاف الشرعي من األضرار ادلادية ال
الدنيا ك اآلخرة ، لكن النصوص دبنطوقها تفيد أف موجب الضرر األديب ىو العقوبة ال 

 .(324)التعويض ادلايل 

 . (325)يضان الدكتور الصديق الضرير ُب حبثو عن الشرط اجلزائي أكمن ادلانعُت  

ديب علي إثر األ كصدر قرار من رلمع الفقو االسبلمي دبنع التعويض عن الضرر
 حبوث قدمت عن الشرط اجلزائي ُب ادلماطلة ُب الديوف كنص قرار اجملمع : 

خامسان : ) الضرر الذم غلوز التعويض عنو يشمل الضرر ادلايل الفعلي كما حلق 
ادلضركر من خسارة حقيقية كما فاتو من كسب مؤكد ، كال يشمل الضرر األديب أك 

 . (326)ادلعنوم ( 

 

                                                           
 . 124، ص  1998، سنة  1ر القلم للطباعة كالنشر ،  ط،  دا الفعل الضار والضمان فيو. مصطفى أضبد الزرقا  ،  (323)
 . 20/  19،  1998، سنة  1،  دار القلم للطباعة كالنشر ،  طالفعل الضار والضمان فيو . مصطفى أضبد الزرقا  ،   (324)
صبادل  25الرياض  –ادلملكة العربية السعودية البحث مقدـ إىل رلمع الفقو اإلسبلمي  ُب دكرتو الثانية عشر ب ،  الشرط الجزائي. الصديق الضرير ،  (325)

 . 64/ 63ق ، رللة اجملمع  العدد الثاٍل عشر اجلزء الثاٍل ، ص 1421رجب  –اآلخرة 
ة صفح 2ق ، رللة اجملمع العدد الثاٍل عشر ، اجلزء  1421صبادل اآلخرة _ رجب  25ُب دكرتو الثانية عشر ادلنعقدة بالرياض   ، قرار مجمع الفقو.  (326)

306 . 
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 ين 8المانعدلة أ -
إف التعويض ادلادم عن الضرر ادلعنوم  أخذ ماؿ ال ُب مقابل ماؿ، كىذا أكل 

نىكيٍم  ﴿للماؿ بالباطل، كىو زلظور لقولو تعاىل:  يىا أىيػُّهىا المًذينى آمىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 ادلاؿ فقط كالضرر كجو االستدالؿ هبذه اآلية أف ا تعاىل جعل التجارة ُب  ﴾ بًاٍلبىاًطلً 
 . (327)ادلعنوم ليس دباؿ كحينئذو ال غلوز التعويض عنو  

كما استدلوا بأف العقوبات كالضمانات يشًتط فيها ادلماثلة ، كال شلاثلة بُت 
ادلساس بالشرؼ كالعرض كالكرامة ، كبُت التعويض بادلاؿ ، فهما ليس من جنس 

 . (328)كاحد

يس ماالن ُب حُت أف الضماف ُب الفقو اإلسبلمي استدلوا أيضان بأف الضرر ادلعنوم ل
 عبارة عن إحبلؿ ماؿ مكاف ماؿ متلف .

أف التعويض عن الضرر األديب ليس كافيان، كال يؤدم إىل إزالة الضرر، كليس فيو 
جربه للمتضرر عما أصابو فهو غلحف بالفقَت كال يردع الغٍت كالتعويض إظلا يقصد بو 

يزيل  ان يعة ما يناسبو من احلد أك التأديب ،كىو تعويض كافياجلرب؛ كلذا كضع لو ُب الشر 
،كيدؿ لذلك ما كرد ُب قصة العسيف فإف  النيب صلى  (329)آثار  الضرر عن ادلضركر

ألقضُت بينكما بكتاب ا أما الوليدة كالغنم فرده عليك كعلى  ا عليو كسلم قاؿ: "
 . (330)ابنك جلد مائة كتغريب عاـ ... " 

                                                           
 .  29. سورة النساء ، اآلية  (327)
 . 40ـ ، ص 2000، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي. علي اخلفيف ،  (328)
 ،56 – 55ـ ، ص 2000، دار الفكر ،  سنة الضمان في الفقو االسالمي . علي اخلفيف ،  (329)
 .2549ا على صلح جور فالصلح مردكد، رقم: ، باب إذا اصطلحو كتاب الصلح.  ركاه البخارم ُب صحيحو،  (330)
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ا كذلك بأف تقدير الضرر ادلعنوم غَت شلكن ألنو غَت منضبط ، يقوؿ كاستدلو   
الشيخ الزرقا : )إف قبوؿ مبدأ التعويض ادلايل عن األضرار األدبية زلذكر كاضح ىو أف 
مقدار التعويض اعتباطي زلض ال ينضبط بضابط بينما يظهر ُب أحكاـ الشريعة كاحلرص 

ض ، كىذا متعذر ىنا ، ككثَتان ما نسمع على التكافؤ ادلوضوعي بُت الضرر كالتعوي
فندىش ُب أخبار الدعاكل كاألقضية األجنبية أرقامان بادلبليُت لقاء مزاعم أضرار أدبية 

  (331)فهي منتهى التفاىة( 

أف التعويض بادلاؿ يقـو على اجلرب بالتعويض ، كذلك بإحبلؿ ماؿ زلل ماؿ مفقود 
؛ فلذلك  ربه التعويض ادلايل كال يسدهمكافئ أك قريب لو ، ك الضرر ادلعنوم ال غل

كضعت لو الشريعة ما يناسبو من احلد كالتأديب ك إف إعطاء ادلاؿ ُب ىذا النوع من 
الضرر ال يرفعو ، كال يزيلو ، فأخذ ادلاؿ فيو ال يعود بالثقة اليت فقدىا البنك ُب اجلرائم 

 . (332) ادلعلوماتية ػ مثبلن ػ إىل ما كانت عليو من السبلمة 

أف ادلثل العليا تأىب على أف يساـك الشخص على شرفو كعرضو كما يساـك على 
 .(333)األمواؿ

 القول الثاني 8 -
ذىب رلموعة من ادلعاصرين إىل جواز التعويض ادلادم عن الضرر األديب ، كىؤالء 
يركف أف الضرر االديب كادلادم ُب التعويض فهو ينطوم على اعتداء علي حق كغلب 

                                                           
 . 126، ص  1998،سنة  1،  كالضماف فيو ، دار القلم للطباعة كالنشر ، ط الفعل الضار. مصطفي الزرقا ،  (331)
  2016/ 9/4، ملتقى أىل احلديث ، منشور علي االنًتنت بتاريخ  التعويض المالي عن الضرر المعنوي. زلمد بن علي البيشي ،  (332)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879 
 . 56/57ـ ، ص  1971، دار الفكر ،  سنة  الضمان في الفقو االسالمي. علي اخلفيف ،  (333)
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لو  كغلوز للمضركر أخد ادلاؿ مقابل الضرر احلاصل لو بسبب اجلناية من تقرير الضماف 
 مرتكبها .

كشلن قاؿ هبذا الرأم : الدكتور كىبة الزحيلي  فقد ذكر أف بعض الفقهاء يرل لزـك 
التعويض عن الضرر االديب ٍب قاؿ : ) كىذا الرأم ىو ادلتفق ُب تقديرنا مع الركح العامة 

نع الضرر جبميع أنواعو كترمم آثاره كتساير ادلصاّب حسب كل للنصوص الشرعية اليت سب
 . (334)زماف كمكاف ( 

كما قاؿ هبذا القوؿ الدكتور زلمد فوزرم فيض ا فقد عرؼ الضرر ادلعنوم ٍب 
قاؿ ) كتعريف الضرر الذم ذكرناه كىو إحلاؽ مفسدة باآلخرين  ؽلكن أف يشمل ىذه 

ه األضرار أكقع كأبلغ ُب الضرر األديب من األضرار األنواع من األضرار بل ردبا كانت ىذ
 . (335)ادلادية كأكىل منها بالتعويض 

كما قاؿ هبذا الشيخ زلمود شلتوت ، كالدكتور خالد شعيب ، كالدكتور زلمد 
 . (336)أضبد سراج 

كقد ذكر الدكتور على القره داغي ) أرل أف القوؿ بوجوب التعويض عن الضرر 
الشريعة كأف تأثَت الضرر ادلعنوم قد يكوف أشد من الضرر  ادلعنوم يتفق مع مبادئ

 .(337)ادلادم( 

                                                           
 .54. د كىبة الزحيلي ، نظرية الضماف أك أحكاـ ادلسؤكلية ادلدنية كاجلنائية ُب الفقو اإلسبلمي  ص  (334)
 . 92ص، مرجع سابق  ،   ظرية الضمان في الفقو اإلسالمي العامن كىبة الزحلي ،  . (335)
، حبث مقدـ جملمع الفقهي  التعويض عن الضرر األدبي أوالمادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية. زلمد سناف اجلبلؿ ،  (336)

 . 35االسبلمي ، ُب دكرتو الثانية كالعشركف ُب مكة ادلكرمة ، ص 
، ادلوقع الرمسيللشيخ علي زلي الدين ، منشور على االنًتنت  موقف الفقو اإلسالمي من التعويض عن الضرر المعنويعلي زلي الدين القره داغي ، .   (337)

 . 2009سبوز  8،  بتاريخ 
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 أدلة المجيزين 8 -
فىمىًن اٍعتىدىلَٰ عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو دبًٍثًل مىا اٍعتىدىلَٰ عىلىٍيكيٍم  كىاتػمقيوا  ﴿قولو عز كجل  

 . (338)﴾اللموى كىاٍعلىميوا أىفم اللموى مىعى اٍلميتمًقُتى 

يػٍره  ﴿قولو عز كجل كل  كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا دبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيم ًبًو  كىلىًئن صىبػىٍرًبيٍ ذلىيوى خى

 . (339)﴾لِّلصماًبرًينى 

جىزىاءي سىيِّئىةو سىيِّئىةه مِّثٍػليهىا  فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللمًو  إًنموي  ﴿لقولو عز كجل ى ك 
بُّ   . (340)﴾  الظماًلًمُتى  الى ػلًي

ككجو الداللة أف اآليات الكرؽلة أف ا عز كجل أكجب ادلماثلة ُب العقاب ردعا 
للمعتدين كجربا لضرر ادلتضررين ، كال تتحقق ادلماثلة ُب كل صور العقاب  لذا تكوف 
ادلماثلة فيما ؽلكن أف يتحقق فيو من القصاص كاجلركح ، أما حُت تتعذر ادلماثلة فإف 

دذلا يكوف االرش كحكومة العدؿ ، كىذا يأٌب ُب الضرر ادلعنوم الذم تتعذر فيو ب
 . (341)ادلماثلة

ةه  تيضىارم  ال ﴿ فقاؿ تعاىل :  ًمٍثلي  اٍلواًرثً  كىعىلىى ًبوىلىًدهً  لىوي  مىٍوليوده  كىال ًبوىلىًدىا كاًلدى
كاإلرادة ، أك يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : )ادلضارة مبناىا على القصد  (342) ﴾ذًلكى 

                                                           
 . 194. سورة البقرة ، اآلية  (338)
 . 126. سورة النحل ، اآلية  (339)
 . 40. سورة الشورل ، اآلية  (340)
، حبث مقدـ جملمع الفقهي  التعويض عن الضرر األدبي أوالمادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيديةزلمد سناف اجلبلؿ ، .   (341)

 . 41االسبلمي ، ُب دكرتو الثانية كالعشركف ُب مكة ادلكرمة ، ص 
 . 223. سورة البقرة ، اآلية  (342)
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على فعل الضرر عليو ، فمىت قصد اإلضرار كلو بادلباح ، أك فعل اإلضرار من غَت 
 .(343)اشتقاؽ فهو مضار(  

ما ركاه ابن عباس رضى ا عنو أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: "ال ضرر 
كىو نص عاـ فقصره على الضرر ادلادم زبصيص بغَت سلصص،  (344)كال ضرار" 

: أف زلل اخلبلؼ ىو طريقة الزجر كالشريعة أخذت ُب مبدأ الزجر بعقوبة التعزير كنوقش
 . (345)ال بالتعويض ادلايل ُب الضرر األديب 

ا عليو كسلم ) كل ادلسلم على ادلسلم حراـ دمو كمالو  ىاستدلوا بقوؿ النيب صل
عليكم حراـ  كبقولو عليو الصبلة كالسبلـ ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم(346)كعرضو(

 (347)كحرمة يومكم ىذا ُب بلدكم ىذا ُب شهركم ىذا (

ا عليو كسلم ، حـر علي ادلسلم عرض أخيو  ىككجو الداللة ىنا : أف النيب صل
نساف أك ما بو قواـ شرفو كاعتباره شلا يتعلق كالعرض ىو موطن الشرؼ ُب اإل ادلسلم ،

معطوفان على أمرين ال ؼلالف فقيو  ديب ، كقد جاء ربرَل العرض ُب احلديثبكيانو األ
على تقدير مبدأ التعويض فيهما إصباال ، فدؿ ذلك على أف ادلعطوؼ كىو العرض لو 

 . (348) حكم ما عطف عليو ُب الضماف بالتعويض

                                                           
،  موجود ُب ادلوقع الرمسي لفضيلة الشيخ علي زلي الدين  الفقو اإلسالمي من التعويض عن الضرر المعنويموقف . علي زلي الدين القره داغي ، (343)  

 . 2009سبوز  8القره داغي  على االنًتنت ،بتاريخ 
 . 2/210، كحسنو ابن رجب ُب جامع العلـو كاحلكم، 2865، رقم 5/55.  ركاه أضبد ُب ادلسند  (344)

 . 125،  1998، سنة  1،  دار القلم للطباعة كالنشر ،  ط الفعل الضار والضمان فيو،    مصطفى أضبد الزرقا  (345)  .
كسنن  4882حديث  5/195كسنن أيب داكد  2564، حديث رقم  4/1986.  احلديث ركاه مسلم كأبو داكد كالًتمذم ، ُب صحيح مسلم   (346)

 . 1927حديث  4/324الًتمدم 
  1652حديث  619/ 2 .  متفق عليو ، صحيح البخارم (347)
، حبث مقدـ جملمع الفقهي  التعويض عن الضرر األدبي والمادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية.  زلمد سناف اجلبلؿ ،  (348)

 .43االسبلمي ، ُب دكرتو الثانية كالعشركف ُب مكة ادلكرمة ، ص 
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أف الشريعة شرعت احلد جلرؽلة القذؼ كىو أديب فبل مانع أف يعوض األضرار 
 . (349) اإلمكاف األدبية اليت ىي دكف ذلك إزالة الضرر بقدر

نوقش: بأف الشريعة إظلا عاجلت الضرر األديب ُب جرؽلة القذؼ باحلد كالتأديب 
الزاجر كليس بالتعويض ادلايل، فبل يصح أف يكوف أصبلن للتعويض ادلايل عن األضرار 

 .(350) األدبية

 الترجيح  8 -
ريعة كذلك األف الش أف التعويض ادلادم عن الضرر األديب غَت جائزويرى الباحث 

اإلسبلمية عاجلت اإلضرار األديب بالتعزير كالزجر كليس التعويض ادلايل ، ٍب إف ٍب إف 
الشريعة ال تعترب شرؼ اإلنساف كمسعتو ماالن متقومان  يعوض عنو بادلاؿ إذا اعتدل عليو 
ككذلك إف رلمع الفقو اإلسبلمي ُب دكرتو الثانية اصدر قراران  بعد تقدَل رلموعة من 

تعلقة بالشرط اجلزائي كمناقشتها كتفصيلهان كتنقيبها من قبل كبار العلماء ك البحوث ادل
ٍب إف التعويض عن الضرر ادلعنوم ليس ، الفقهاء دبنع التعويض ادلايل عن الضرر االديب 

فيو خسارة مالية كىو شيء غَت زلسوس كال ؽلكن تقديره كال يًتؾ آثاره ظاىرة ُب اجلسم  
ايل عن األضرار األدبية لو زلذكر كاضح ىو أف مقدار الضرر فقبوؿ مبدأ التعويض ادل

اعتباطي زلض ال ينضبط بضابط ، بينما ربرص الشريعة علي التكافؤ ادلوضوعي بُت 
 . الضرر كالتعويض

 

 
                                                           

 . 2008/ 25/1، منشور علي االنًت نت  علي موقع شبكة رسالة االسبلـ ، بتاريخ  يحكم التعويض عن الضرر األدب. سعد آؿ فرياف ،  (349)
 . 124، ص  1998، سنة  1،  دار القلم للطباعة كالنشر ،  ط الفعل الضار والضمان فيو. مصطفى أضبد الزرقا  ،   (350)
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( لبيان طبيعة الشرط الجزائي في كل من القانون المدني الليبي 5جدول رقم )
 ، والشريعة اإلسالمية ، ورأي الباحث .

 
 من حيث         

 
 القانوف اللييب 

 
 الشريعة اإلسبلمية 

 
 رأم الباحث       

 
 
 

 الطبيعة      
 الشرط      
 اجلزائي    

 
من القانوف  226تنص ادلادة  

ادلدٍل اللييب على أنو "غلوز 
للمتعاقدين أف ػلددا قيمة 
التعويض بالنص عليو ُب العقد أك 

 ُب اتفاؽ الحق .

 
بالشرط اجلزائي كقد اىتم الفقهاء 

ادرجوه ضمن اعماؿ الدكرة الثانية 
عشر جملمع الفقو اإلسبلمي أصدر 
رللس ىيئة كبار العلماء بادلملكة 

 25العربية السعودية القرار رقم 
الذم  1394/  8/  21بتاريخ 

 ينص على اآلٌب:
)إف الشرط اجلزائي الذم غلرم 
اشًتاطو ُب العقود شرط صحيح 

بو، ما مل يكن  معترب، غلب األخذ
ىناؾ عذر ُب اإلخبلؿ بااللتزاـ 
ادلوجب لو يعترب شرعنا، فيكوف 
العذر مسقطنا لوجوبو حىت يزكؿ، 
كإذا كاف الشرط اجلزائي كثَتنا 
فيجب الرجوع ُب ذلك إىل العدؿ 
كاإلنصاؼ على حسب ما فات 
من منفعة، أك حلق من ضرر، 
كيرجع ُب تقدير ذلك عند 

لشرعي عن االختبلؼ إىل احلاكم ا
 طريق أىل اخلربة كالنظرة(

 
 من مزيج فهو اجلزائي الشرط أف

 اف فكما ، كالعقوبة التعويض
 تعويضية كظيفة اجلزائي الشرط

 الوظيفة من ؼللو ال ايضا فهو
 للمدين تضمن اليت العقابية

 يستخدمها كاليت ، التزامو تنفيذ
 تنفيذ لضماف اليـو ادلتعاقدين

 دينادل تراخي حاؿ ُب العقود
 . التزامو تنفيذ عن
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الشرط اجلزائي عبارة عن تعويض 
يتفق عليو الطرفاف مقدمان على 
مقدار ما يلـز ادلدين بدفعو للدائن 
جربان للضرر الذم يلحقو إذا مل 
ينفذ ادلدين التزامو ، أك تأخر ُب 

 تنفيذه .

  
كجاء ُب قرار رللس ىيئة كبار 
العلماء :أصدر رللس ىيئة كبار 

لعلماء بادلملكة العربية السعودية ا
/  8/ 12بتاريخ  25القرار رقم 

 الذم ينص على اآلٌب : 1394
)) إف الشرط اجلزائي الذم غلرم 
اشًتاطو ُب العقود شرط صحيح 
معترب غلب األخد بو ما مل يكن 
ىناؾ عذر ُب اإلخبلؿ بااللتزاـ 
ادلوجب لو يعترب شرعان فيكوف العذر 

ؿ كإذا كاف مسقطا يوجب حىت يزك 
الشرط اجلزائي كثَت عرفا حبيث يرد 
بو "التهديد ادلايل "كيكوف بعيد عن 
مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب 
الرجوع ُب ذلك إىل العدؿ 
كاإلنصاؼ على حسب ما فات 
من منفعة كما حلق من ضرر كيرجع 
ُب تقدير ذلك عند االختبلؼ إىل 
احلاكم الشرعي عن طريق أىل 

 اخلربة كالنظر.

 
 الضرر عن ادلادم التعويض أف

 األف كذلك جائز غَت األديب
 عاجلت اإلسبلمية الشريعة
 كالزجر بالتعزير األديب اإلضرار

 ٍب إف ٍب ، ادلايل التعويض كليس
 شرؼ تعترب ال الشريعة إف

  متقومان  ماالن  كمسعتو اإلنساف
 اعتدل إذا بادلاؿ عنو يعوض

 . عليو

نص ُب فإف القانوف ادلدٍل اللييب ي 
(  على أنو :  225مادتو ) 

يشمل التعويض الضرر األديب 
 أيضا .

فهنا القانوف اللييب ال يفرؽ ُب 
التعويض ادلادم بُت الضرر ادلادم 

 أك األديب ادلعنوم.

صدر قرار  من رللس رلمع الفقو 
اإلسبلمي الدكيل ادلنبثق عن منظمة 
ادلؤسبر اإلسبلمي ُب دكرتو الثانية 

 ادلملكة العربية عشرة بالرياض ُب
صبادل اآلخرة  25السعودية، من 

ىػ 1421رجب  1ىػ ػ 1421
أيلوؿ ) سبتمرب  28 – 23ادلوافق 

ـ، كمن القرارات  ما يلي 2000( 
: 

خامسا: الضرر الذم غلوز التعويض 
عنو يشمل الضرر ادلايل الفعلي، كما 
ق ادلضركر من خسارة حقيقية،  حلًى
كما فاتو من كسب مؤكد، كال 

 مل الضرر األديب أك ادلعنوم.يش

 

 المصدر: إعداد الباحث .
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 .في تعديل الشرط الجزائي في القانون  المبحث الثاني 8 سلطة القاضي
ملزمان للمتعاقدين  اجلزائي مىت ربققت شركط استحقاقواألصل أف يعترب الشرط 

تفق عليو دكف زيادة كاكمة فالقاضي ملـز بأف ػلكم على ادلدين ادلخل بالتزامو بادلبلغ ادل
أك نقصاف ، بغض النظر عن مقدار الضرر الذم أصاب الدائن ، ألف العقد شريعة 
ادلتعاقدين ، كعلى الرغم من ذلك ادلبدأ إال أف معظم القوانُت ادلنظمة للتعويض االتفاقي 

 .  خولت القاضي سلطة تعديل  التعويض االتفاقي من حيث ادلبدأ

ه ادلتعاقداف مقدمان عن الضرر ادلتوقع حدكثو نتيجة عدـ فالشرط اجلزائي تعويض قدر 
تنفيذ االلتزاـ أك التأخَت فيو ، كمن ٍب فاألصل ىو كجوب احًتاـ ما انصرفت إليو ارادة 
ادلتعاقدين ، كاحلكم بالتعويض ادلتفق عليو ، كلكن استثناء من ىذا األصل العاـ منح 

و دبقتضاىا مراقبة الشرط اجلزائي ادلشرع القاضي سلطة خاصة ذات نطاؽ متسع ؽلكن
كمدل التزاـ األفراد بقواعد تقدير التعويض ببل مغاالة أك تعسف ، كمؤدل ذلك أف 
القاضي يستطيع تعديل الشرط اجلزائي بالتخفيض أك بالزيادة كىذه السلطة ادلمنوحة 

اد للقاضي ال غلوز حرمانو منها باتفاؽ خاص ، أم أننا بصدد قاعدة آمرة ليس لؤلفر 
 .(351)االتفاؽ على ما ؼلالفها 

فقد تبُت شلا سبق أنو للقاضي أف ؼلفض ُب مبلغ التعويض ادلتفق عليو ُب الشرط 
اجلزائي إذا أثبت ادلدين أف التقدير كاف مبالغان فيو إىل درجة كبَتة ، أك أف االلتزاـ 

ض ادلتفق األصلي قد نفذ ُب جزء منو ، كأما ُب حالة ما إذا جاكز الضرر قيمة التعوي
عليو ُب الشرط اجلزائي ، فبل غلوز ُب ىذه احلالة للدائن أف يطالب بأكثر من ىذه القيمة 

                                                           
،  1990، رللة احلقوؽ ، جامعة االسكندرية  ، اعلدد الثالث كالرابع ، سنة  الشرط اجلزائي ُب القانوف ادلصرم كالقانوف الفرنسي. نبيل ابراىيم  سعد ،  (351)

 . 87ص
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إال إذا اثبت أف ادلدين قد أرتكب غشان ، أك خطأ جسيمان ، كىذا ما نص عليو ادلشرع 
فالتعديل  (352) 228،  227، 226اللييب ُب القانوف ادلدٍل من خبلؿ نصوص ادلواد 

 . (353)انوف للقاضي ىو أما بزيادة الشرط اجلزائي أك بتخفيضو الذم منحو الق

 8 المطلب األول 8 تخفيض الشرط الجزائي

مدٍل علي أنو  ) غلوز للقاضي أف   227/2نص ادلشرع اللييب صراحة ُب ادلادة 
ؼلفض ىذا التعويض  إذا ثبت ادلدين أف التقدير  كاف مبالغان فيو إىل  درجة كبَتة ، أك 

اـ األصلي قد نفذ ُب جزء منو (  إذ أنو كفقا لنص ادلادة سالفة الذكر ، فإف أف االلتز 
: حالة ادلبالغة ُب تقدير التعويض  أولهما سلطة القاضي ُب التخفيض ، تظهر ُب حالتُت 

: حالة تنفيذ جزء من االلتزاـ األصلي ، كسيتم شرح  احلالتُت من خبلؿ  وثانيهما
 العرض التايل :

 8 الغة في تقدير التعويضأوالً 8 المب 

مدٍل علي أنو  ) غلوز للقاضي أف   227/2نص ادلشرع اللييب صراحة ُب ادلادة 
ؼلفض ىذا التعويض  إذا ثبت ادلدين أف التقدير  كاف مبالغان فيو إىل  درجة كبَتة ، أك 

 أف االلتزاـ األصلي قد نفذ ُب جزء منو (  

تنفيذ ػلتفظ بقوتو ادللزمة ، كذلذا ال يكفي ادلبدأ أف الشرط اجلزائي ُب حالة عدـ ال
أف يثبت ادلدين أف التعويض االتفاقي غلاكز مقدار الضرر الذم حلق بالدائن ، حىت 

                                                           
 من القانوف ادلدٍل اللييب .  228،  227،  226. أنظر نصوص ادلواد  (352)
حيث عدؿ ادلشرع ُب  1975سنة . القانوف ادلدٍل الفرنسي مل يكن يسمح للقاضي بتعديل الشرط اجلزائي ، تطبيقان دلبدأ العقد شريعة ادلتعاقدين إىل  (353)

كر القاضي مراقبة الشرط أحكاـ القانوف ادلدٍل ، كمسح للقاضي بالتدخل ُب تعديل الشرط اجلزائي ، بنفس حاالت ادلوجودة ُب القانوف اللييب كزاد عليها أنو دبقد
 اجلزائي ُب حالة ادلبالغة .
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يستطيع القاضي أف ؼلفض ىذا التعويض ، كإال نكوف قد نزعنا كل فائدة للتعويض 
ة ، حالتو إذا  االتفاقي ، فينبغي أف ؽلارس القاضي ىذه السلطة حبذر كبطريقة استثنائي

كاف التعويض الثقاُب رلحفا حبق ادلدين ، كيقع على ادلدين ىنا عبء اثبات حيث 
يتعُت عليو أف يثبت اف التقدير التعويض كاف مبالغان فيو إىل درجة كبَتة ، فإذا ما أثبت 
ادلدين ذلك يقـو القاضي خبفض التعويض إىل احلد ادلعقوؿ ، أم إىل احلد الذم يتناسب 

عاقدين كمصاّب الدائن آخذا ُب االعتبار إرادة ادلت رر ال إىل حد ادلساكة للضرر ،مع الض
كللقاضي ىنا سلطة تقديرية  فيما يقرره أك ينفيو من مبالغة التعويض  كحسن النية

 . (354)االتفاقي كال رقابة عليو من زلكمة النقض 

ئي ادلبالغ فيو كادلبلحظ أف ىذه الصبلحية ادلمنوحة للقاضي بتخفيض الشرط اجلزا
تعترب خركجان عن قاعدة )العقد شريعة ادلتعاقدين (  ففكرة التخفيض تشكل استثناء على 
القاعدة ، ك االستثناء  ال يتوسع فيو  كلكن القاضي ىو من يستخلص مدل ادلبالغة ُب 

ازنة تقدير التعويض ، فيستطيع االستعانة بفكرة أعلية الدين ، كادلركز ادلايل للمدين ، كادلو 
بُت قيمة الشرط كبُت الضرر الذم أصاب الدائن من جراء عدـ التنفيذ أك التأخر فيو 
كيقع عبء اثبات تقدير قيمة التعويض إذا كاف مبالغان فيو إىل درجة كبَتة على عاتق 
ادلدين ، فيكفي أف يثبت ادلدين أف ُب التقدير زيادة تؤدم إىل عدـ التناسب بُت الضرر 

ن من جراء عدـ التنفيذ ، أك التأخر فيو كقيمة التعويض ادلقدر ُب الذم أصاب الدائ
الشرط اجلزائي ، حبيث يكوف التقدير مبالغان فيو إىل درجة كبَتة ، يتم اثبات ذلك بكافة 
طرؽ االثبات ألنو كاقعة  مادة تتمثل ُب عدـ التناسب  التعويض ادلقدر ُب الشرط 

 اجلزائي مع الضرر الذم أصاب الدائن .
                                                           

،  2007، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية ، سنة  انون المدني دراسة مقارنةالتعويض االتفاقي في الق. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (354)
 . 76ص
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كيقوؿ الدكتور عبدالرزاؽ السنهورم كقد بررت زلكمة االستئناؼ الوطنية ُب 
دكائرىا اجملتمعة بأف الشرط اجلزائي إذا كاف مبالغان فيو ، يكوف الطرفاف على علم هبذه 
ادلبالغة ، بل يكوناف قد قصدا إليها كجعبل الشرط اجلزائي شرطان هتديديان حلمل ادلدين 

امو ، كمؤدم ذلك أف الشرط اجلزائي ادلبالغ فيو ينطوم ُب الواقع على عدـ اإلخبلؿ  بالتز 
من األمر على عقوبة فرضها الدائن على ادلدين فيكوف باطبلن كيعمد القاضي عند ذلك 
إىل تقدير التعويض كفقان للقواعد العامة ُب تقدير التعويض بواسطة القاضي ، كؽلكن أف 

ال يعرض إال لتقدير التعويض ادلستحق ، فهو  يضاؼ إىل ىذا التربير أف الشرط اجلزائي
ليس سببان ُب استحقاؽ التعويض ، بل يقتصر على رلرد تقديره مقدما كفقان دلا قاـ أماـ 
الطرفُت كقت ال لتفاؼ من اعتبارات كظركؼ ، فإذا اتضح بعد ذلك أف الضرر الذم 

ا للتعويض عن ىذا كقع مل يكن بادلقدار الذم  ظنو الطرفاف قبل كقوعو ، كإف تقديرعل
الضرر كاف مبالغان فيو إىل حد كبَت ، فإف األمر  ال ؼللو عندئذ من غلط ُب التقدير كقع 
فيو ادلتعاقداف أك ضغط كقع على ادلدين فقبل شرطان يعلم مقدمان أنو رلحف بو ، كُب 

 . (355)احلالتُت يكوف الواجب زبفيض الشرط اجلزائي إىل حد الذم يتناسب مع الضرر 

ن صور ادلبالغة ما كرد ُب حكم اكمة العليا الليبية ، من أف شخصان اشًتل آلة كم
ألف دينار من شركة ، كمل يتسلم البائعة اآللة ُب ادليعاد فاتفق  13000ثقيلة دببلغ 

دينار عن كل يـو تأخر ُب التسليم   100ادلتبايعاف على أف الشركة البائعة تدفع مبلغ 
اآللة إال بعد أكثر من ستة أشهر فيكوف رلموع التعويض عن  كفعبلن الشركة مل تسلم

دينار ، كقضت ُب  18000دينار أم  100 ×يـو  180التأخر ُب تنفيذ االلتزاـ ىو 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،  (355)

 . 875،  2مصر ، ج
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ادلوضوع بتسليم اآللة كدفع ادلبلغ فطعنت الشركة البائعة ُب ىذا احلكم كنقضت اكمة 
 . (356)العليا ىذا احلكم ألف الشرط اجلزائي مبالغان فيو 

أف تدخل القاضي لتعديل قيمة الشرط اجلزائي ُب حاؿ ادلبالغة   ويرى الباحث 8
فيو ال مربر لو بل إف ادلبالغة ُب رفع قيمة التعويض غالبان ما ػلقق فائدة كضامن للدائن 
حىت إذا حاكؿ ادلدين العدكؿ أك اإلخبلؿ بالتزامو فهو يعلم مقدار التعويض الذم غلب 

ؿ اخبللو بتنفيذ التزامو كىذا ما غلرب ادلدين على بذؿ كل ما ُب  كسعو عليو دفعو ُب حا
لتنفيذ التزامو األصلي حىت ال يطر لدفع التعويض ادلبالغ فيو كباألخص إذا أجاز ادلشرع 
للمدين طلب تدخل القاضي لتعديل قيمة الشرط ادلبالغ فيو فسوؼ يعطي ذلك للمدين 

 . مو كالطلب بتخفيض قيمة التعويضدافع ُب عدـ الرغبة ُب تنفيذ التزا

كلفساد أخبلؽ الناس كذىاب القيم اليت ربض على الوفاء بالعهد الذم يطلقو 
اإلنساف على نفسو كألف تنفيذ االلتزاـ ُب كقتو ادد ذا ضركرة كبَتة بالنسبة للمتعاقدين  

تعويض ادلتفق عليو لذا قد يلجأ أحد  ادلتعاقدين كقت إبراـ العقود إىل ادلبالغة ُب قيمة ال
خشية عدـ تنفيذ االلتزاـ من شخص ادلدين ُب الوقت ادد لو أك التأخر ُب تنفيذه ، شلا 
يسبب ضرران كبَتان يلحق بالدائن ، كحىت يضمن لو كسيلة للضغط على ادلدين لتنفيذ 

 التزامو .

 

 

 
                                                           

 . 2، اذلامش رقم  2004، سنة 1، ط  2، احكاـ  االلتزاـ ، دار الكتب الوطنية ، بنغازم ليبيا ، ج النظرية العامة لاللتزامزلمد علي البدكم ، . (356)
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 8 ثانياً 8 تنفيذ جزء من االلتزام

مدٍل علي أنو  ) غلوز للقاضي أف   227/2نص ادلشرع اللييب صراحة ُب ادلادة 
ؼلفض ىذا التعويض  إذا ثبت ادلدين أف التقدير  كاف مبالغان فيو إىل  درجة كبَتة ، أك 

 أف االلتزاـ األصلي قد نفذ ُب جزء منو (  

يوضع الشرط اجلزائي  عادة حلالة عدـ قياـ ادلدين بتنفيذ التزامو أصبلن فإذا كاف  
فيذ جزء من التزامو ، فاف القاضي يكوف قد احًـت إرادة ادلتعاقدين إذا ادلدين قد قاـ بتن

خفض الشرط اجلزائي بنسبة ما نفذ ادلدين من التزامو ، كيعترب األساس ىو ادلبلغ ادلقدر 
ُب الشرط اجلزائي ، فينخفض ىذا ادلبلغ إىل النسبة اليت تتفق مع اجلزء الباقي دكف تنفيذ 

 . (357)قع عبء إثبات التنفيذ اجلزئي على ادلدين من االلتزاـ األصلي ، كي

كقد يتفق الطرفاف على استحقاؽ الشرط اجلزائي إذا مل ينفذ ادلدين االلتزاـ األصلي 
بأف ينفذه أصبل أك  نفذه تنفيذان معيبان ، كُب ىذه احلالة  فيذان سليمان ، كسواء كاف ذلكتن

لتنفيذ ، نزكال على اتفاؽ الطرفُت  يستحق الشرط اجلزائي  كلو إذا كاف ىناؾ عيب ُب ا
مبالغان  يكوف الشرط اجلزائي ، كتعويض عنوكلكن إذا كاف ىذا العيب غَت جسيم حبيث 

 (358)فيو إىل درجة كبَتة ، جاز للقاضي زبفيض الشرط اجلزائي ، إىل احلد ادلناسب 

ضو كنفس احلكم ُب حالة الشرط اجلزائي عن التأخَت ُب التنفيذ ، حيث غلوز زبفي
بنسبة ما نفذ من االلتزاـ ُب ادليعاد إىل القدر الذم يتناسب مع اجلزء الذم تأخر ُب 
تنفيذه ، كمؤدم ذلك أف التخفيض ال يقصد بو ادلساكاة بُت ادلبلغ اكـو بو كبُت 

                                                           
هضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار الن الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (357)

 ,871/  870، ص  2مصر ، ج 
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عبدالرزاؽ السنهورم ،   (358)

 .  871، ص 2مصر ، ج
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الضرر الذم أصاب الدائن بالفعل ، بل ؼلفض القاضي ادلبلغ ادلقدر ُب الشرط اجلزائي 
عادت على الدائن ، من اجلزء الذم ًب تنفيذه من االلتزاـ أك بنسبة ما  بنسبة الفائدة اليت

نفذ منو ُب ادليعاد ، كذلك بادلقارنة دبا كاف سيحصل عليو لو نفذ االلتزاـ كامبلن ُب ادليعاد 
(359). 

من القانوف ادلدٍل حيث قررت أنو للقاضي أف  227/2كما نصت عليو ادلادة 
الشرط اجلزائي عندما يكوف التنفيذ جزئيان بناء على طلب يعدؿ التعويض ادلتفق عليو ُب 

ادلدين كالذم يقع عليو عبء اثبات التنفيذ اجلزئي ، فإذا أثبت ادلدين حدكث التنفيذ 
اجلزئي ، فأف القاضي رغم ذلك ليس ملزمان باحلكم بتخفيض مقدار الشرط اجلزائي 

للقاضي يقدره ُب ضوء ادلتفق عليو ، ذلك أف القانوف جعل التخفيض أمر جوازم 
الظركؼ ايطة كأف كجد أف ما ًب تنفيذه من التزاـ كاف تافها مثبلن ، أك مل ػلصل منو 
الدائن على فانة تذكر ، فإنو ال ػلكم بالتخفيض ذلك أف القاضي لو سلطة تقديرية 

 .ليس فقط استظهار أف التنفيذ حسبما كشف عنو الواقع ىو رلرد تنفيذ جزئي 

ان إف االحكاـ ادلتعلقة جبواز زبفيض الشرط اجلزائي سواء ُب حالة كيبلحظ أخَت 
ادلبالغة لدرجة كبَتة أك حالة التنفيذ اجلزئي لبللتزاـ  تعترب من ادلسائل ادلتعلقة بالنظاـ 

 مدٍل على أنو  227/3العاـ ، حبيث يقع باطبلن كل اتفاؽ ؼلالفها حيث نصت ادلادة 
 حكاـ الفقرتُت السابقتُت (.) كيقع باطبل كل اتفاؽ ؼلالف أ

كلقد قررت اكمة العليا الليبية ُب ىذا الصدد من خبلؿ الطعن ادلدٍل رقم 
ؽ بقوذلا " حيث إف الطعن ادلقدـ قد عاب على زلكمة استئناؼ بنغازم أهنا   88/25

                                                           
، رللة احلقوؽ ، جامعة االسكندرية  ، العدد الثالث كالرابع ، سنة  قانون المصري والقانون الفرنسيالشرط الجزائي في ال. نبيل ابراىيم  سعد ،  (359)

 . 88، ص  1990
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قد اضلرفت عن عبارة العقد الواضحة اليت تقرر أنو ُب حالة عدـ  –من بُت أمور أخرل 
ادلرحلة الثانية من قبل الشركة ادلطعوف ضدىا ، تلتـز بدفع القيمة الباقية من ادلبلغ  تنفيذ

( دينار لييب ، دفع نصفها عند تنفيذ ادلرحلة األكىل من 9000ادلتفق عليو بالكامل أم )
عملية نقل األثاث من بنغازم إىل طرابلس ، إال أف اكمة قضت دببلغ جزاُب قدره 

طبق االتفاؽ ُب العقد ، كىو شريعة ادلتعاقدين ، دكف أف تستند إىل دينار ، كمل ت 150
مسوغ قانوٍل يكفي لتقدير ذلك  العدكؿ ، كقد ردت اكمة العليا  بقوذلا  ) كحيث 
أف ىذا النعي مردكد ذلك كإف كاف غلوز للمتعاقدين أف ػلددا مقدمان قيمة التعويض 

ال يكوف مستحقان اذا اثبت ادلدين اف  بالنص عليو ُب العقد ، اال اف ىذا التعويض
التقدير كاف مباغان فيو اىل درجة كبَتة ، أك اف االلتزاـ االصلي قد نفد ُب جزء منو ككاف 
احلكم ادلطعوف فيو قد انتهى اىل اف االضرار اليت حلقت الطاعن الناقل ىي نتيجة تأخَت 

يذ ادلرحلة الثانية مدة تسعة ُب تكليفو للطعن لتنف –ادلطعوف ضده الشركة صاحبة االثاث 
دينار كاف البُت من  150أياـ ، كرأت اكمة تعويض الطعن عنها تعويضان مناسبان دببلغ 

ذلك اف احلكم قد خفض التعويض ادلتفق علية دبا يتناسب كالضرر الذم حلق الطعن 
لتعويض من القانوف ادلدٍل اللييب ، ىو قضاء سليم يعتمد ُب تقدير ا 277عمبلن بادلادة

على الضرر الذم حلق الطاعن فغبلن من تأخر ادلطعوف ضده ُب طلب التنفيذ ، كعليو 
فإذا أنتهى احلكم اىل زبفيض التعويض ادلتفق علية بالقدر ادلناسب كالضرر الذم حلق 
الطاعن كقضى بالتزاـ ادلطعوف ضده هبذا التعويض فإنو ال يكوف قد خالف الثابت ُب 

 . (360)ران ُب االسباب اك فسادان ُب االستدالؿ(االكراؽ ، أكشابو قصو 

                                                           
، نقبلن عن الكوٍل عبودة ، الشرط اجلزائي ُب   95، ص 2، ع  17، س  مجلة المحكمة اعليا،  1980-6-1جلسة  25/  88. طعن مدٍل   (360)

 . 262، السنة األكىل ، اجمللد األكؿ ، ص  2002عرض اطركحة دكتوراه ( ، رللة القانوف ، جامعة طرابلس ، سنة  القانوف الفرنسي كاللييب ، )
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يستند عليو القاضي  ُب زبفيض قيمة  : أف يضع ادلشرع اللييب معياران  ويرى الباحث
اجلزائي ُب حالة التنفيذ اجلزائي لبللتزاـ ، كذلك ألف الفائدة اليت تعود على الدائن  لشرطا

أخر فقد  ينفذ ادلدين جزءان كبَتان من من التنفيذ اجلزئي ، قد زبتلف قيمتها من تنفيذ إىل 
يعود على الدائن  ، كقد ينفذ جزءان يسَتان منو ال يعود على الدائن بفائدة تذكرالتزامو ، 

بفائدة  كبَتة ، فيتعُت على القاضي ُب مثل ىذه احلالة  أف ؼلفض مبلغ اجلزاء بنسبة 
ـ ، كليس  بنسبة اجلزء الذم ًب الفائدة اليت عادت على الدائن من التنفيذ اجلزائي لبللتزا

تنفيذه ، كطللص إىل أف ىذه القاعدة أكثر توافقان مع ما يوجبو مبدأ حسن النية ، أم أنو 
تزاـ اللالتعويض ُب الشرط اجلزائي باإلضافة إىل شرط قابلية ا ط لتعديل مقداريشًت 

 للتنفيذ اجلزئي ، أف يكوف الدائن قد استفاد من ذلك التنفيذ .

حرل بادلشرع أف ينص ايضا عند احلديث عن زبفيض قيمة الشط اجلزائي ككاف اال
" إذا قل الضرر عن قيمة التعويض االتفاقي فبل غلوز للمدين ادلطالبة بأقل من ىذه 
القيمة اال إذا اثبت أف ادلدين قد أرتكب غشان أك خطأ جسيما "  كما فعل ُب احلديث 

التناقض اف ؽلنع الدائن من ادلطالبة بأكثر من عن زيادة قيمة الشرط اجلزائي ، فهنا من 
قيمة التعويض االتفاقي اال إذا اثبت  اف ادلدين ارتكب غشان أك خطأ جسيما ، كال 
يسمح للمدين ادلطالبة خبفض قيمة التعويض االتفاقي إذا اثبت أف الدائن ارتكب غشان 

 أك خطأ جسيمان .

 8  المطلب الثاني 8 زيادة الشرط الجزائي

مدٍل علي أنو  )إذا جاكز الضرر قيمة  228ادلشرع اللييب صراحة ُب ادلادة  نص 
التعويض االتفاقي فبل غلوز للدائن أف يطالب بأكثر من ىذه القيمة اال إذا أثبت أف 
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ادلدين قد ارتكب غشا أك خطأ جسيما (.فإف ادلشرع اللييب مل غليز زيادة التعويض 
يض ادلنصوص عليو ُب الشرط اجلزائي  اال ُب حالتُت دلصلحة الدائن إذا جاكز قيمة التعو 

األكىل : ارتكاب ادلدين الغش احلالة الثانية ارتكاب ادلدين خطأ جسيم ، كىذا ما قضت 
ؽ بقوذلا )  إف مؤدم نصي   229/48بو اكمة العليا الليبية ُب الطعن ادلدٍل رقم 

ن أف يطالب بالزاـ مدينو أف يدفع من القانوف ادلدٍل اللييب أف للدائ 226/228ادلادتُت 
لو فضبلن عن التعويض االتفاقي تعويضان آخر ، إذا ذباكز الضرر قيمة التعويض االتفاقي 
مىت أثبت أف ادلدين قد ارتكب غشان أك خطأ جسيمان شلا ينبغي معو على زلكمة ادلوضوع  

على ضلو ما  إذا ما قضت فوؽ التعويض االتفاقي أف تتحقق من توافر شركط استحقاقو
سبق من بياف فإف تفعل كاف قضاؤىا سلطأ ُب تطبيق القانوف قاصر البياف ، كدلا كاف يبُت 

، كقضي لو أيضان  كم  زلكمة أكؿ درجة فيما قضا بومن احلكم ادلطعوف فيو أنو أيد ح
دببلغ عشرة آالؼ دينار كتعويض آخر دكف أف يورد ُب اسبابو ما يفيد أف الضرر ذباكز 

تعويض ادلتفق عليو ، أك أف ادلدين ارتكب غشان أك خطأ جسيم ، فإنو أكؿ يكوف قيمة ال
يفهم من الطعن ادلذكور أف حكم زلكمة أكؿ درجة قضت  (361)معيبان يتعُت نقضو (

بزيادة قيمة التعويض ُب الشرط اجلزائي بدكف أف يتم اثبات أف ادلدين قد ارتكب غشان أك 
فلمضركر ال ؽلكنو أف يطالب زيادة قيمة  خطأ جسيمان ، فحكمت بنقيضو لذللك

الشرط اجلزائي ، إال إذا اثبت أف ادلدين ارتكب غشان أك خطأ جسيمان اثناء االتفاؽ على 
مقدار التعويض ُب الشرط اجلزائي ، كلتوضيح شركط زيادة الشرط اجلزائي ، يكوف ذلك 

 طأ جسيم .كشركط ارتكاب ادلدين خ ، شرط ارتكاب ادلدين غشان  من خبلؿ بياف

 
                                                           

،  2005، سنة  1، ج منشور في مجموعة أحكام المحكمة العليا القضاء المدني،  2005__3_5ؽ جلسة  229/48. طعن مدٍل رقم  (361)
 . 183، دار الكتب الوطنية بنغازم ص  2007،  1ط
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 8 غش المدين أواًل8 ارتكاب

سالفة الذكر ، كاليت تبُت من خبلذلا أف الدائن ال  228ىذا كاضح من نص ادلادة 
يستطيع أف يطالب بزيادة مقدار الشرط اجلزائي  إال إذا اثبت أف ادلدين قد ارتكب غشان 

القاضي زيادة  أك خطأ جسيمان ، فإذا استطاع اثبات ذلك ، ففي ىذه احلالة يتعُت على
مقدار التعويض االتفاقي ليكوف متناسبان مع الضرر ، كتربر زلكمة النقض ادلصرية ذلك 
بقوذلا " الغش يبطل التصرفات ، ىي قاعدة قانونية سليمة ، كلو مل غلر هبا نص خاص 
ُب القانوف كتقـو على اعتبارات خلقية كاجتماعية ُب زلاربة الغش كاخلديعة كاالحتياؿ 

الضلراؼ عن جادة حسن النية الواجب توفرىا ُب ادلعاقدات كالتصرفات كعدـ ا
 . (362) كاإلجراءات عمومان صيانة دلصلحة األفراد كاجلماعات

كمع ذلك غلوز للمدين أف يشًتط عدـ مسئوليتو عن الغش من أشخاص 
يستخدمهم ُب تنفيذ التزامو ، كيًتتب على ذلك أنو غلب إعماؿ الشرط اجلزائي كما ىو  
كال ذبوز زيادتو ، بالرغم من أف الضرر يزيد عن التعويض ادلقدر فيو ، إذا كاف ىذا الضرر 
مرجعو الغش أك اخلطأ جسيم الصادر عن االشخاص الذين يستخدمهم ادلدين ُب تنفيذ 

 . (363) التزامو

دبصطلح التدليس كاليت جاء  125كىذا ما يعرب عنو القانوف ادلدٍل كفقان لنص ادلادة 
  :فيها

                                                           
،  2007، رسالة ماجستَت ، مقدمة جلامعة النجاح الوطنية ، سنة  التعويض االتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة. طارؽ زلمد مطلق ابو ليلى،  (362)

 .81ص 
ة  ، اعلدد الثالث كالرابع ، سنة ، رللة احلقوؽ ، جامعة االسكندري الشرط الجزائي في القانون المصري والقانون الفرنسي. نبيل ابراىيم  سعد ،  (363)

  91، ص  1990
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غلوز ابطاؿ العقد ادلدلس إذا كانت احليل اليت جلأ إليها ادلتعاقدين أك نائب عنو   -1
 .من اجلسامة  حبيث لوالعلا دلا ابـر الطرؼ الثاٍل العقد

عن كاقعة أك مبلبسة إذا اثبت أف ادلدلس عليو ما   ان السكوت عمدان سكيعترب تدلي  -2
 . (364) بلبسة ((كاف ليرـب العقد لو علم  بتلك  الواقعة أك ىذه ادل

 8 ثانياً 8 ارتكاب المدين خطأ الجسيم

كاليت تبُت من خبلذلا أف الدائن ال  228كىذا كاضح ايضان من نص ادلادة  
يستطيع أف يطالب بزيادة مقدار الشرط اجلزائي  إال إذا اثبت أف ادلدين قد ارتكب غشان 

يط الذم تًتتب عنو نتائج ترب من قبيل اخلطأ اجلسيم التهاكف البسعأك خطأ جسيمان ، كي
خطَتة مثل التدخُت ُب االماكن العامة اليت توجد هبا مواد قابلة لبلشتعاؿ مع علم 
الشخص دبنع التدخُت ُب تلك األماكن ، كلقد تيب ادلشرع اللييب ُب القانوف ادلدٍل فكرة 

ة ، حيث نص ُب األكىل  على حالة رلاكز  228كادلادة  220اخلطأ اجلسيم ُب ادلادة 
الضرر لقيمة التعويض ادد ُب الشركط اجلزائي ، حيث منع ادلدين شلن ادلطالبة بأكثر 
من قيمة التعويض ادلتفق عليو إال إذا أثبت  الدائن أف ادلدين قد ارتكب غشان أك خطأ 
جسيمان ، كما أشار ادلشرع لفكرة اخلطأ اجلسيم ُب ادلادة الثانية ادلشار اليها ، حيث 

على إعفاء ادلدين من أية مسؤكلية تًتتب على اإلخبلؿ بالتزاـ تعاقدم إال  أجاز االتفاؽ
 . (365)ما ينشأ عن غشو أك خطأ اجلسيم 

قيمة  جسيم ُب حالة ما إذا جاكز الضرر طأكإذا اثبت الدائن ارتكاب ادلدين خل
اقي بزيادة قيمة التعويض االتف4التعويض ادلتفق عليو ُب الشرط اجلزائي ، جاز لو أف يطاؿ

                                                           
 . القانون المدني الليبي.  (364)
،  االلتزامات في التشريع الليبي، رلموعة ادلكتب الفٍت ، منقوؿ من كتاب الدكتور مصطفى مصباح شليبك ،  10/3/1974. نقض مدٍل بتاريخ  (365)

 . 355ص ، 2008مصادر االلتزاـ ، منشورات جامعة الزاكية ،  سنة 
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يفتح اجملاؿ للدائن ُب  ، ال(366)دبا يتناسب مع مقدار الضرر ، كإذا كاف اخلطأ يسَتان 
ادلطالبة بأكثر من قيمة التعويض اددة ُب الشرط اجلزائي، سواء كاف اخلطأ اليسَت ال 

أف التعويض ادلقدر  أك الرجل العادم ، فإذا تبُت دان جيستطيع تبلفيو إال لرجل احلريص 
ان فيو بل ىو أقل من الضرر الواقع ، فإف اكمة ال غلوز ذلا زيادتو حىت ليس مبالغ

يكوف ُب ىذه مع الضرر ، بل ربكم بو كما ىو كإال فقد الشرط اجلزائي معناه ك  يتساكل
ؼلفف دلسؤكلية ادلدين ، أم غلوز  للقاضي أف يزيد جلعلو مساكيان  اخلالة دبثابة شرط

 . (367) للضرر الواقع

ادلشرع اللييب إىل فكرة اخلطأ اجلسيم كشرط  دلخاصمة  القضاة كأعضاء كقد أشار  
حيث جاء فيها )) تقبل سلاصمة القضاة   720/1النيابة  ُب قانوف ادلرافعات ُب ادلادة 
إذا كقع من القاضي أك عضو النيابة ُب عملهما  -1كأعضاء النيابة ُب األحواؿ التالية 

يا الليبية ُب ل....((  كقد عربت عنو اكمة العخطأ جسيم  غش أك تدليس أك عذر أك
من  720/1ؽ على النص بقوذلا " ادلستفاد من نص ادلادة  21/40الطعن ادلدٍل رقم 

قانوف ادلرافعات ، أف  ادلقصود باخلطأ ادلهٍت اجلسيم الذم  ذبوز معو  سلاصمة القضاة 
فاحش ، ما كاف ليقع فيو ىو ذلك اخلطأ الذم  يرتكبو القاضي نتيجة كقوعو  ُب  غلط 

لو أنو أكىل الواقعة ادلطركحة  عليو قدران من االىتماـ ، أك إلعلالو ُب عملو إعلاالن 
 (368)بينا ن 

                                                           
ظ . اخلطأ اجلسيم ىو الذم ال يقع من شخص متوسط احلرس كالعناية ، كيطلق عليو ايضان اسم اخلطأ العادم  ، كبفضل بعض الشراح أف يوصف بلف (366)

 اخلطأ اجملرد من كل كصف .
 . 355،ص  2008كية ،  سنة ، مصادر االلتزاـ ، منشورات جامعة الزا االلتزامات في التشريع الليبي. مصطفى مصباح شليبك ،  (367)
 . 202، ص 3،ط2، ع  30رللة اكمة العليا ، س   - 17/4/1995ؽ ، بتاريخ  21/40. طعن مدٍل  رقم  (368)
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كيفهم شلا تقدـ : أنو إذا زاد الضرر عن قيمة التعويض ادلتفق عليو كأثبت الدائن أف 
يزيد من مقدار  ادلدين ارتكب غشان أك خطأ جسيمان فإنو  ُب ىذه احلالة  للقاضي أف

التعويض حىت يصبح معادالن  للضرر الذم كقع كلكن  إذا كاف الغش أك اخلطأ اجلسيم مل 
يصدر من ادلدين شخصيان ، بل  كقع من أحد  األشخاص  الذين يستخدمهم ادلدين 

اكز الضرر ادلبلغ  ادلتفق ُب تنفيذ التزامو فإنو ال  غلوز للقاضي  زيادة التعويض حىت  لو ج
 . عليو

المطلب الثالث 8 تدخل القاضي لتعديل مقدار الشرط الجزائي في الفقو  
 .اإلسالمي

مل يتطرؽ الفقهاء دلدل امكانية تدخل القاضي لتعديل الشرط اجلزائي كما ىو 
موجود ُب القوانُت الوضعية ، كمن فعل فلم يزد عن ما ذكره فقهاء القانوف كما فعل 

ذكر مدل إمكانية تدخل القاضي لتعديل الشرط  الدكتور الصديق ألمُت الضرير فقد
اجلزائي ُب حبثو ادلقدـ دلؤسبر رلمع الفقو اإلسبلمي ُب دكرتو الثانية عشر ككاف ذلك فيما 
ال يتجاكز صفحة كاحدة كبشكل سلتصر ، ُب حُت مل يتطرؽ غَته من ادلتقدمُت ببحوث 

 لذات الدكرة دلسألة تدخل القاضي لتعديل الشرط اجلزائي . 

أما سلطة القاضي ُب تعديل العقد أك إهنائو ُب الشريعة اإلسبلمية ، فإهنا رغم عدـ 
اىتماـ الفقهاء بدراستها ، كشح الدراسات ادلباشرة ادلتعلقة هبا ، إال إننا نستشف من 

للقاضي سلطة   ادلعامبلت ادلدنية كغَتىا ، أفدراستنا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب
 .ؿ كاسعة ُب ىذا اجملا
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 . أوالً 8 سلطة القاضي في تعديل مقدار التعويض

األصل أف سلطة التعاقد زلًتمة ما دامت ال تناُب األصوؿ ، فإذا تعاقد اثناف على 
أمر ما ، فواجب كل منهما التزاـ موجب ىذا العقد ُب جانبو ، كاألصل ُب القاضي 

ا ىنا فيما قدراه من شرط احًتاـ إرادهتما ، كسبثل إرادهتما اليت غلرم حوذلا البحث ى
جزائي مقابل الضرر ادلفًتض حُت يقع األخبلؿ بتنفيذ العقد ، فاألصل إبقاء التعويض 

ما اتفق عليو أثناء إبراـ العقد ، حيث تنص القاعدة الفقهية على أنو " يلـز  مقداره علىك 
ا أمكن مراعاة الشركط قدر اإلمكاف " يقوؿ الكساٍل  " األصل ُب الشركط اعتبارىا م

(369). 

( بشأف موضوع الشرط اجلزائي ُب الفقو  12/ 3) 109بالرجوع إىل القرار رقم : 
اإلسبلمي الصادر عن رللس رلمع الفقو اإلسبلمي الدكيل ادلنبثق عن منظمة ادلؤسبر 
اإلسبلمي ، صلد يقرر ُب البند السابع منو بأنو " غلوز للمحكمة بناء على طلب أحد 

 .(370)مقدار التعويض إذا كجدت مربران لذلك أك كاف مبالغان فيو الطرفُت أف تعدؿ ُب 

ق ( الصادر عن ىيئة كبار  12/8/1394( بتاريخ ) 25ككرد ُب القرار : )
العلماء ُب السعودية بشأف الشرط اجلزائي ما يلي : " كإذا كاف الشرط اجلزائي كثَتا عرفا 

القواعد الشرعية فيجب الرجوع ُب  حبيث يراد بو التهديد ادلايل كيكوف بعيدا عن مقتضى
ذلك إىل العدؿ كاإلنصاؼ على حسب ما فات من منفعة أك احلق من ضرر  كيرجع 

 .(371)تقدير ذلك عند االختبلؼ إىل احلاكم الشرعي عن طريق أىل اخلربة 

                                                           
 . 98ـ ، ص 1986 -ىػ 1406، سنة   6، ج 2ط  -، دار الكتب العلمية  بائع الصنائع. الكساٍل ،  (369)
 . 670،  2شرة ، ج ، الدكرة الثانية  ع مجلة الفقو اإلسالمي.  (370)
 ق ( . 12/8/1394( بتاريخ ) 25، السعودية ، : ) قرارات الهيئة كبار العلماء.   (371)
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إف تدخل القاضي الشرط اجلزائي ػلتمل زبفيض الشرط إذا كاف مبالغان فيو ككثَت 
 زيادتو إذا كاف ضئيبلن ، كبالرجوع إىل القرارين السابقُت نبلحظ : جدان ، كما ػلتمل 

أهنما ؽلنحاف القاضي سلطة زبفيض الشرط اجلزائي صراحة ، حيث كرد لفظ  -
)مبالغا فيو ...كثَتان ( ، كسلطة القاضي ُب تعديل قيمة الشرط اجلزائي ، غلب 

مة التعويض ادلقابل  أف تنحصر ُب ما إذا كاف التفاكت كبَت بُت قيمة الضرر كقي
كادلفًتض ُب ادلتعاقدين أال ينسيا احتماؿ التفاكت فيما بُت الضرر كالتعويض إذا 
ال ؽلكن تقديره متساكيا أصبل كىذا التساكم مل يطلبو أكؿ نص فقهي أصل 
للشرط اجلزائي ، كىو ما ركاه البخارم عن شريح القاضي قاؿ رجل لكربو : 

ك يـو كذا ككذا ، فلك مائة درىم ، فلم ؼلرج ، أدخل ركابك ، فإف مل أرحل مع
، فالقاضي (372)فقاؿ شريح " من شرط على نفسو طائعا غَت مكره فهو عليو " 

شريح حكم بالشرط اجلزائي  دكف أف يتطرؽ دلسألة ما إذا كاف تقدير التعويض 
مبالغا فيو أـ ال ، فادلساكاة ليست الزمة ، بل الواجب أال  يكوف  التفاكت بُت 

 قيمة الضرر كقيمة التعويض كبَتة .
كمع ذلك فردبا يصح أف يقاؿ : إف ىذا التفاكت الكبَت ذاتو شلكن اجلواز  
ألجل أف شرػلا مل يسأؿ عنو أيضا ، كُب تقديرم أف شرػلا يعلم أف مثل ىذا ادلبلغ 
ال يتفاكت تفاكتا كبَتان مقابل الضرر الذم كقع عليو ، ألنو يعيش تلك البلد اليت 

ع فيها مثل ذلك اإلخبلؿ ، كىو قاض فيها مع ما يفًتض بالقاضي من معرفة كق
بواقع الناس ، فبل بد أف يكوف عارفان أف ادلائة درىم ال تتفاكت كثَتان مع حجم 

 الضرر الواقع .

                                                           
 . 981، ص 2، ج 1987 – 1407بَتكت ،الطبعة الثالثة ،  –، دار ابن كثَت ، اليمامة الجامع الصحيح المختصر. صحيح البخارم ،  (372)
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أما ما يتعلق دبسألة زيادة الشرط اجلزائي ، فقرار رلمع الفقو اإلسبلمي فيو ما 
التعديل جاء عاما ، مل ػلدد حالة التخفيض أك الزيادة  يدؿ على ذلك باعتبار لفظ 

لذا أرل أنو يشملهما معا ، أما قرار  ىيئة كبار العلماء السعودية فإنو التـز الصمت 
 بشأف الزيادة فلم  يشَت إليها ال صراحة  كال ضمنا .

 كرأل أف  القرار ادلشار إليو ال ؽلتنع الشرط اجلزائي  إذا كاف يسَت ال يتناسب
 مع الضرر الذم حل بادلتضرر ، كالدليل على ذلك ما يلي : 

أف القرار احتكم إىل مبادئ العدؿ كاإلنصاؼ اليت تأىب أف يلحق ضرر بأحد  -
 ادلتعاقدين 

 أنو ترؾ أمر التقدير للقاضي عن طريق االستعانة بأىل اخلربة كالنظر . -
ة كاسعة  ُب تعديل كبناء  على ما سبق فإف للقاضي ُب إطار الفقو اإلسبلمي سلط

الشرط اجلزائي أك إهنائو ، ىذه السلطة تتسع لتشمل كل احلاالت اليت أخدت هبا 
التقنينات ادلدنية احلديثة بشأف تعديل الشرط اجلزائي ، فالقاضي يقـو بتخفيض الشرط 
اجلزائي إذا كاف مبالغا فيو ، كالزيادة فيو إذا كاف يسَت ال يتناسب مع حجم الضرر 

أما إذا كاف الشرط قد دخل دائرة الفساد أـ البطبلف أك أثبت ادلدين أف الدائن  احلادث ،
مل يلحقو ضرر من جراء عدـ التنفيذ ، فإف من حق القاضي أف يقـو بإلغاء الشرط 

 اجلزائي كاعتباره كأف مل يكن كإعفاء ادلدين منو هنائيا .

 . يثانياً 8 سلطة القاضي في منح الميسرة في الفقو اإلسالم 

يعترب مبدأ انتظار ادلدين ادلعسر إىل أف يؤسر ُب الفقو اإلسبلمي مبدأ إنسانيا 
كدعامة مهمة من دعائم التشريع اإلسبلمي ، فهو ؽلثل جانب الرأفة كالرضبة بالناس 

 كالتيسَت عليهم كدفع احلرج عنهم .
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مي  كمصطلح " نظرة ادليسرة " ادلتداكؿ عند القانونيُت مأخوذ من الفقو اإلسبل

َٰ  فػىنىًظرىةه  عيٍسرىةو  ذيك كىافى  كىًإف ﴿حيث جاءت التسمية ُب قولة تعاىل   كىأىف  مىٍيسىرىةو  ًإىلى

يػٍره  تىصىدمقيوا ، كادلقصود بالعسرة ضيق احلاؿ من جهة  (373) ﴾تػىٍعلىميوفى  كينتيمٍ  ًإف  لمكيمٍ  خى
ك ، كأما ادليسرة ادلاؿ ، أما النظرة فهي التأخَت ، كمن ذلك أنظرتك الدين ، أم أخرت

 (374)مصدر ، دبعٌت : اليسر ككفرة ادلاؿ 

يقوؿ االماـ ابن كثَت ُب تفسي ىذه اآلية " يأمر تعاىل بالصرب على ادلعسر الذم ال 

َٰ  فػىنىًظرىةه  عيٍسرىةو  ذيك كىافى  كىًإف ﴿غلد كفاء ، فقاؿ :  ال كما كاف أىل اجلاىلية  ﴾ مىٍيسىرىةو  ًإىلى
عليو الدين : إما أف تقضي كإما أف تريب ،... ٍب يندب إىل  يقوؿ أحدىم دلدينة إذا حل

 (375)الوضع عنو ، كيعد على ذلك اخلَت كالثواب اجلزيل " 

كُب السنة النبوية صلد العديد من األحاديث الثابتة عن رسوؿ ا ) صلى ا عليو 
 كسلم ( اليت ربض على منح نظرة ادليسرة للمدين حىت يتبُت يساره منها : 

لو ) صلى ا عليو كسلم ( : " من أنظر معسران كاف لو بكل يـو صدقة " قو  -
(376) 

كقولو  : " من سره أف ينجيو ا من كرب يـو القيامة فليتنفس عن معسران أك  -
 يضع عنو " 

                                                           
 . 280. سورة البقرة اآلية  (373)
 . 374ـ ، ص  2003ق /  1423ادلملكة العربية السعودية  ف سنة  –الرياض  –،عامل الكتب  الجامع ألحكام  القرآنطيب ، . القر  (374)
 . 717ـ ، ص  1999 –ق  1420. ا مساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ، تفسَت أبن كثَت ، دار طيبة ، سنة  (375)
، سنة   2، ج   1لبناف  ، ط -بَتكت  -، دار إحياء الًتاث العريب  الكشف والبيانبن زلمد بن إبراىيم الثعليب النيسابورم ،  . أبو إسحاؽ أضبد (376)

 . 288ـ ، ص  2002 -ىػ  1422
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كقولو ) صلى ا عليو كسلم ( : " من أنظر معسران أك كضع عنو أظلو ا ُب  -
  (377)ظلو يـو ال ظل إال ظلو " 

كاف أبو بكر كعمر ) رضي ا عنهما ( يستحلفاف ادلعسر الذم ال يعلم لو ماؿ ك 
على عدـ كجود ما يقضي بو دينو ال من قرض كال من عرض ، ٍب ؼلليانو ليسعى ُب 

 األرض طلبان للرزؽ ، كانتظار للميسرة 

كركم عن اإلماـ علي ) رضي ا عنو ( أنو كاف يقوؿ " إذا حبس القاضي رجبل  -
ين  ٍب تبُت لو إفبلسو كحاجتو أخرجو حىت يستقيد ماال ، ٍب يقوؿ ماال ُب د

 فالقسمة بُت غرمائك "
كبالنظر ُب ىذه األدلة الثابتة بكتاب ا كسنة رسولو كأقواؿ الصحابة ، ؽلكن  -

القوؿ أف الفقو اإلسبلمي يتميز خباصية التسامح ُب االستيفاء كاألداء ، حيث 
ء كامبلن ، لكن الشارع ندب صاحب احلق إىل عدـ أف األصل أف يكوف استيفا

استيفاء حقو كلو أك بعضو تسازلان كاحسانا كإيثارا ، كخباصة إذا كاف ادلكلف أك 
ادلدين ُب ضائقة ، كأف ادلدين ادلعسر ؽلنح نظرة ادليسرة اليت حبب أليها الشارع 

ئ عن اإلسبلمي كحض عليها ، كيستوم أف يكوف الدين ربويا أك أم دين ناش
معامبلت أخرل ، كال بد أف يكوف ادلدين معسران أم ال ماؿ لو ، فإف كاف ذا 
ماؿ أجرب على الوفاء ككاجب كيل األمر حاكما كاف أك قاضيا أف يرفع الظلم 

 .(378)كغلرب ادلدين على الوفاء 
                                                           

 .. 364ـ ،  ص  1997 -ىػ  1417، 1، ج 4،  دار طيبة للنشر كالتوزيع ، ط معالم التنزيل. زلي السنة ،  (377)
 .38، ص  4دمشق ، ج -زحيلي ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو  ، دار الفكر سورية  . كىبة ال (378)
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( لبيان سلطة القاضي في تعديل قيمة الشرط الجزائي في كل من 4جدول رقم )
 الليبي ، والشريعة اإلسالمية ، ورأي الباحث .القانون المدني 

 

 
 من حٌث         

 
 القانون اللٌبً 

 
 الشرٌعة اإلسالمٌة 

 
 رأي الباحث     

 
 
 

سلطة القاضً فً     
 تعدٌل الشرط الجزائً 

 

 
 صراحة اللٌبً المشرع نص 

  أنه علً مدن222ً  المادة فً

 قٌمة الضرر جاوز إذا)
 ٌجوز فال االتفاقً التعوٌض

 هذه من بأكثر ٌطالب أن للدائن
 المدٌن أن أثبت إذا اال القٌمة

 جسٌما خطأ أو غشا ارتكب قد
.) 

 
 3) 901:  رقم ٌنص القرار

 الشرط موضوع بشأن(  92/

 اإلسالمً الفقه فً الجزائً
 الفقه مجمع مجلس عن الصادر

 عن المنبثق الدولً اإلسالمً
 ، اإلسالمً المؤتمر منظمة
 منه السابع البند فً ٌقرر نجد
 على بناء للمحكمة ٌجوز"  بأنه
 فً تعدل أن الطرفٌن أحد طلب
 وجدت إذا التعوٌض مقدار
  فٌه مبالغا   كان أو لذلك مبررا  

. 

 
 لتعدٌل القاضً تدخل أن:  
 فً الجزائً الشرط قٌمة
 له مبرر ال فٌه المبالغة حال
 قٌمة رفع فً المبالغة إن بل

 ٌحقق ما غالبا   التعوٌض
 حتى للدائن وضامن فائدة
 أو العدول المدٌن حاول إذا

 ٌعلم فهو بالتزامه اإلخالل
 ٌجب الذي التعوٌض مقدار
 اخالله حال فً دفعه علٌه
 .التزامه بتنفٌذ

 
 ٌنص أن بالمشرع االحرى
 عن الحدٌث عند اٌضا

 الجزائً الشط قٌمة تخفٌض
 قٌمة عن الضرر قل إذا" 

 ٌجوز فال االتفاقً التعوٌض
 من بأقل المطالبة مدٌنلل

 أن اثبت إذا اال القٌمة هذه
 أو غشا   أرتكب قد المدٌن
 فً فعل كما"   جسٌما خطأ

 قٌمة زٌادة عن الحدٌث
 الجزائً الشرط

 

 

 ادلصدر : إعداد الباحث .
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 . في القانون الليبي المبحث الثالث 8 أثر الشرط الجزائي على المتعاقدين

واسع ُب االلتزامات اليت تنشأ عن التصرفات القانونية غلد الشرط اجلزائي تطبيقو ال
ُب اطار العقود ، كخاصة ما كاف  منها على درجة من األعلية ، فيتفق ُب عقد ادلقاكلة 
مثبلن على أف يلتـز ادلقاكؿ بدفع مبلغ معُت من النقود إذا مل ينفذ التزامو أك إذا تأخر ُب 

زمانية يـو أك اسبوع أك شهر ، مثبلن يتأخر فيو تنفيذه ، أك بدفع مبلغ معُت عن كل فًتة 
عن تسليم العمل ، كذلك قد يتفق ُب عقد اإلغلار ، على مبلغ معُت يدفعو ادلؤجر 

للمستأجر إذا مل يسلمو العُت ادلؤجرة ُب كقت معن ،  كلكن السؤاؿ الذم يثار ىنا ىو  
كعقود  ، قود االداريةكالع ،ىل ؽلكن إدراج الشرط اجلزائي ُب كل من عقود ادلعاكضات

 كعقود اإلذعاف  ؟، التربعات

 . الليبي المطلب األول 8 أثر تطبيق الشرط الجزائي في القانون المدني 

كلذلك سوؼ يقسم ىذا إىل فقرتُت على التوايل ، زبصص الفقرة، األكىل : لدراسة 
 العقود االدارية  الشرط اجلزائي ُب عقود ادلعاكضات ادلالية ، كالثانية : الشرط اجلزائي ُب

 كالثالثة : الشرط اجلزائي ُب عقود التربعات ، كالرابعة : الشرط اجلزائي ُب عقود اإلذعاف.

 8 أواًل8 الشرط الجزائي في عقود المعاوضات المالية

عقد ادلعاكضة يقصد بو العقد الذم يتناكؿ فيو الطرفاف ادلزايا الناشئة عن التعاقد  
ا يعطي ، فيجوز أف يوضع الشرط اجلزائي ُب حلظة االتفاؽ فيأخذ كل طرؼ مقاببلن دل

نشاء اتفاؽ خاص بو بعد العقد ، ففي عقود ادلعاكضات ادلالية إعلى العقد  أك أف يتم 
يعرؼ فيو كل متعاقد مقدار ما ىو ملتـز بو كما ىو مستحق لو ،  بصرؼ النظر عن 
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نطاؽ االلتزاـ ادللقى على عاتق تعادؿ القيمتُت أك تفاكهتما ، فكل متعاقد يعلم سلفان 
 . (379)الطرؼ اآلخر 

كصور الشرط اجلزائي عديدة ُب رلاؿ عقود ادلعاكضات كأبرزىا ُب عقود البيع 
حلمل ادلشًتم على دفع الثمن ُب اآلجل ادلتفق عليو كوسيلة فنية لضماف تنفيذ  آلجلبا

شرط  دراجإعلى  كذلك ُب عقود االغلار قد يتفق ادلؤجر كادلستأجر(380)ىذه العقود 
جزائي  يقضي بالزاـ ادلستأجر أف يدفع للمؤجر مبلغان نقديان معينان عن كل كحدة زمنية 
يتأخر فيها عن إخبلء  العُت كفقان للقواعد القانونية السارية ، أك يقضي بإلزاـ ادلؤجر بأف 

تفق عليو ، أك دلوعد ادليدفع للمستأجر مبلغان نقديان معينان إذا مل يسلم العُت ادلؤجرة ُب ا
يدرج الشرط اجلزائي ُب عقد ُب ىذا التسليم عن  مدة زمنية  معينة ، كأيضا  إذا تأخر

زلدد ادلدة ، كيكوف ذلك ُب حالة خشية الطرفُت  من قياـ أحدعلا بإهناء عقد  العمل
العمل ادلرـب بينهما ُب كقت غَت مناسب ، فيشًتط صاحب العمل على العامل بأف ال 

إال بعد انقضاء مدة معينة يتفقاف عليها ، حبيث أنو إذا اهنى العامل خبلؿ  ينهي العقد
ادلدة كقبل أف تنقضي كلية ، فإنو يلـز بدفع مبلغ جزائي لصاحب العمل فضبلن عن 

لضماف عدـ  أداةمصاريف ابراـ عقد العمل نفسو فالشرط اجلزائي ُب ىذه احلالة يكوف 
ة ادلتفق عليها كاليت يقدر صاحب العمل أهنا كافية قياـ العامل بإهناء العقد خبلؿ ادلد

براـ العقد كتدبر أموره ، كمنها على سبيل ادلثاؿ توفَت عامل أخر بدالن إلتحقيق ىدفو من 
 . (381)من العامل األكؿ ، فيما لو رغب ىذا األخَت  ُب اهناء العقد 

                                                           
 .43، ص  2008، مصادر االلتزاـ ، منشورات جامعة الزاكية ، سنة  االلتزامات في التشريع الليبي. مصطفى مصباح سليبك ،   (379)
 .  126، ص  2013االسكندرية مصر ، سنة  –،  دار الفكر اجلامعي م التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزا. حسٍت زلمد جاد الرب ،   (380)
 . 117. زلمد شتا أبو سعد ، التعويض القضائي كالشرط اجلزائي كالفوائد القانونية ، ص  ( 381)
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ويض ُب حالة عقد النقل كثَتان ما يتضمن مستند الشحن ربديد مبلغ معُت كتع كُب
ما إذا زبلف الشاحن عن تنفيذ االلتزاـ بتسليم البضائع ُب الزماف كادلكاف ادلتفق عليهما  
أك تأخر ُب تسليمها  كُب عقد ادلقاكلة إذا أخل ادلقاكؿ بالتزامو كخالف الشرط اجلزائي 
ادلتفق عليو فإف لصاحب العمل أف يطلب تطبيق أحكاـ الشرط اجلزائي دبقدار ما ربقق 

 . (382)من ضرر بشرط أف يسبقو بإنذار 

 آلة اشًتل شخصان  أف من ، الليبية العليا اكمة حكم ُب كرد ما ادلبالغة صور كمن
 فاتفق ادليعاد ُب اآللة البائعة يتسلم كمل ، شركة من دينار ألف 13000 دببلغ ثقيلة

  التسليم ُب خرتأ يـو كل عن دينار 100 مبلغ تدفع البائعة الشركة أف على ادلتبايعاف
 عن التعويض رلموع فيكوف أشهر ستة من أكثر بعد إال اآللة تسلم مل الشركة كفعبلن 
 ُب كقضت ، دينار 18000 أم دينار 100×  يـو 180 ىو االلتزاـ تنفيذ ُب التأخر

 اكمة كنقضت احلكم ىذا ُب البائعة الشركة فطعنت ادلبلغ كدفع اآللة بتسليم ادلوضوع
 .   فيو مبالغان  اجلزائي الشرط ألف احلكم ىذا العليا

 8  ثانياً 8 الشرط الجزائي في العقود اإلدارية

العقد اإلدارم ، ىو عقد يربمو شخص معنوم عاـ مع طرؼ أخر بقصد تنظيم 
كقيل ىو عقد يرتبط  (383)مرفق عاـ أك تسيَته مستخدمان ُب ذلك كسائل القانوف العاـ  

أك مديران عامان كؼلضع  مسؤكالسواء كاف موظفان  بو شخص من أشخاص النظاـ العاـ

                                                           
 . 126،  ص  2013نة االسكندرية مصر ، س –،  دار الفكر اجلامعي  التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام. حسٍت زلمد جاد الرب ،  ( 382)
، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة.  زلمد عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (383)

 . 330ق ، ص   2426 -1425
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لنظاـ قانوٍل خاص تسوده مقتضيات ادلرفق العاـ دبوجب الشركط كالقوانُت ادلمنوحة دلثل 
 . (384)ىذه احلاالت االرتباطية 

أما القضاء االدارم اللييب فقد ساير غَته من القوانُت العربية  فهذه  دائرة القضاء 
إذا  كاف أحد  طرفيو  ف العقد يعترب اداريان أكحيث " بأنوم تقرر دارم دبحكمة بنغاز اإل

  (385)شخصان عامان ك كمتصبل دبرفق عاـ كمتضمنا شركط غَت  مألوفة ُب القانوف اخلاص "

كما تقضي اكمة العليا ُب ليبيا على أنو " أف يكوف أحد ادلتعاقدين فيو احلكومة 
لعاـ ، كأف يكوف متعلقا بتسيَت مرفق أك أم شخص معنوم آخر من أشخاص القانوف ا

 . (386) عاـ كمتضمنا شركطا غَت مألوفة  ُب القانوف اخلاص " 

دارية ػلمل صفة خاصة زبتلف  سبامان عن العقود ادلدنية  التعويض ُب العقود اإل
كلذلك يطلق عليو ُب ىذه العقود بالغرامات التأخَتية ، كالغرامة التأخَتية  ىي دبثابة 

اجلزائية اليت تتخذىا اإلدارة ادلتعاقدة ُب مواجهة ادلتعاقد معها إذا أخل   االجراءات
بالتزاماتو التعاقدية الناشئة عن العقد كأيا كاف شكل ىذا اإلخبلؿ سواء أزبد صيغة عدـ 

دارة التنفيذ أك تأخَت ُب التنفيذ عن ادلوعد ادد أك كاف التنفيذ غَت مرض جلهة اإل
 . (387)ادلتعاقدة  

رج الشرط اجلزائي ُب العقود اإلدارية ، بل تكاد ال زبلو منو ىذه العقود من كيد
شركط جزائية ، لضماف تنفيذىا ُب ادلواعيد اددة ذلا ، كمن ىذه العقود  ىاحتوائها عل

                                                           
، رسالة  الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرةبن سعد اليمٍت ، ، منقوؿ من  زلمد عبدالعزيز  المصطلحات الفقهية والقانونية لجرجس.  (384)

 . 330ق ، ص  2426 -1425دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، ادلملكة العربية السعودية ، سنة 
 .  1974/  6/  24جلسة  – 25لسنة  17. احلكم الصادر ُب الدكة رقم  (385)
 ؼ . 1971/  6/  20_ جلسة  . حكم المحكمة العليا الليبية (386)
 . 138، ص   2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون. ىشاـ ابراىيم توفيق ،  (387)
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اإلدارية اليت ينتشر استخداـ الشرط اجلزائي  فيها ، عقد األشغاؿ العامة ، كعقد التوريد 
لسنة  563رض أيضان  كلقد بينت الئحة العقود اإلدارية الليبية رقم اإلدارم ، كعقد الق

منها على رلموعة من العقود ، كأصبغت عليها صيغة العقود  3ُب ادلادة  2007
اإلدارية ، كىي عقود مقاكالت األشغاؿ العامة ، كعقود التوريد كالًتكيب كعقود الصيانة 

د اإلدارة دبختلف أنواعها للمرافق العامة كالتشغيل للمشركعات كادلرافق العامة ، كعقو 
كادلنشآت الصناعية ، أك السياحية كغَتىا كعقود بيع األشياء اليت تقرر االستغناء عنها  
كعقود استخداـ ادلكاتب االستشارية كعقود تنفيذ ادلشركعات غَت ادلمولة من ادليزانية 

ي  ُب عقود امتياز ادلرافق العامة العامة ، فعلى سبيل ادلثاؿ ، اإلدارة تدرج الشرط اجلزائ
كىي عقود ادارية ، يتوىل ادللتـز فيها كعلى مسؤكليتو إدارة مرفق عاـ اقتصادم كاستغبللو 

مقابل رسـو يتقاضاىا من ادلنتفعُت  مع خضوعو للقواعد اليت تضبط سَت ادلرافق العامة  
تضمن العقد بندان يلـز   فضبلن  عن الشركط اليت تدرجها االدارة ُب عقد االمتياز ، فإف

ادلتعاقد مع اإلدارة دبباشرة العمل بنفسو ، كعدـ ربويلو  لشخص  آخر ربت جزاء مادم 
 . (388)كجب عليو  احًتامو 

كيتعُت التنويو ُب ىذا الصدد إىل أف سلطة االدارة ادلتعاقدة ُب توقيع الغرامات 
ة بضوابط قانونية  يتعُت عليها  ظلا  ىي مقننإالتأخَتية على ادلتعاقد معها ليست مطلقة ك 

ال اضلرفت بالسلطة ، كتتمثل ىذه الضوابط عمومان ُب ضركرة اإلعذار إتتعسف هبا ك  إال 
هنا سبارس سلطتها ادلتقدمة ربت رقابة القضاء الذم كاف كاف ال إقبل التنفيذ ، كإضافة 

                                                           
 . 2007لسنة  563رقم ،  الئحة العقود االدارية الليبية.  (388)
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باف لو التعسف ُب يستطيع ُب اغلب االحياف الغاء اجلزاء اال انو ؽللك التعويض إذا است
 . (389)استعماؿ السلطة من االدارة ادلتعاقدة 

كعلى سبيل ادلثاؿ صلد ُب العقد ادلرـب لذل الشركة العامة لنقل كتوزيع الغاز ، بشأف 
تنفيذ مشركع ادلرحلة األكىل من شبكات الضغط ادلتوسط للغاز الطبيعي دلدينة طرابلس 

 ألزمت فيها الطرؼ الثاٍل إذا ما  تأخر منو على غرامات التأخَت 28حيث نصت ادلادة 
% ( عن كل  0.1عن موعد اصلاز  العمل ادلتفق على إصلازه خبلؿ مدة معينة ، بدفع )

يـو تأخَت من قيمة األعماؿ ادلتأخرة ، إذا كانت ىذه األعماؿ ال سبنع  من االستفادة 
كل يـو تأخر من   %( عن 0.1من األعماؿ ادلنجزة ، كأيضا يلتـز الطرؼ الثاٍل بدفع )

القيمة اإلصبالية للعقد ، كذلك إذا كانت ىذه األعماؿ ادلتأخرة سبنع االنتفاع دبا ًب إصلازه 
 . (390)من العمل  

 8 في عقود التبرعاتالشرط الجزائي ثالثاً 8  

ىو الذم ال يأخذ فيو ادلتعاقد مقاببل دلا يعطيو، كال يعطي فيو ادلتعاقد األخر مقاببل 
فهو عقد يتم ُب غياب تقابل عوضُت. كعقود التربع كثَتة. كالعارية كاذلبة دلا يأخذه. 

 كالقرض بدكف فائدة.

ؽلكن للموصي أك الواىب أف يقرف كصيتو أك ىبتو بأعباء أك التزامات تثقل كاىل 
ادلستفيد من ىذه التصرفات اجملانية ، كال نزاع ُب أف إدراج شرط جزائي دبثل ىذه 

 .فعالة  لغرض احًتامها  ككفالة تنفيذىا التصرفات يعد كسيلة 

                                                           
 ،  . 233، ص  2003، سنة 3ز القومي للبحوث كالدراسات العلمية، طرابلس ، ج، ادلرك أصول القانون اإلداري الليبي. زلمد عبدا احلرارم،  (389)
،  1، ج 2، ادلركز القومي للبحوث كالدراسات العامة ، ط  قانون النشاط االقتصادي المبادئ والقواعد العامة. زلمد اجليبلٍل البدكم األزىرم ،  (390)

 . 109- 108،  1999سنة  
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كما يستخدـ الشرط اجلزائي : ليضمن ادلتربع عدـ قياـ ادلستفيد من تربعو بادلنازعة   
ُب ىا التربع أماـ القضاء كادلطالبة بإبطالو قاصدان أم ادلتربع  من كزراء ذلك ضباية 

 .اجلزائي  مصلحة دلستفيد  آخر من ىذا التصرؼ يتقدـ على من يثقلو الشرط

كالشرط اجلزائي ُب ىذه العقود قد يكوف حبرماف ادلوصي لو أك ادلوىوب لو من صبيع 
 .االمواؿ ادلوصي هبا أك ادلوىوبة أك قسم منها  

 8  الشرط الجزائي في عقود االذعانرابعاً 8 

براـ عقدعلا ُب الغالب إال بعد مناقشات كمفاكضات إادلتعاقداف على  ال يتقدـ
براـ العقد بينهما ، كإذا  إأمامهما مضموف العقد كقوامو ، ٍب يتم بعد ذلك  حىت يتحدد

كاف ذلك ىو األمر الغالب  ، فإف ىناؾ ظلطان من العقود ال يتمتع فيها أحد ادلتعاقدين  
حبق  مناقشة الشركط كالبنود اليت يضعها ادلتعاقد االخر ، كالعلة ُب ذلك أف ىذا ادلتعاقد 

ة االقتصادية تؤىلو لفرض شركطو على من يتعاقد معو ، كرفض أية يتمتع بقدر من القو 
 . (391)مناقشة أك مفاكضة  ُب تلك الشركط 

ُب القوة ، ككذلك االختبلؼ ُب ادلراكز بُت الطرفُت أدل إىل فرض  كاالختبلؿ
الطرؼ القوم شركطو على الطرؼ الضعيف  ، كذلك ربقيقا  دلصلحتو ككذلك االرادة 

يقـو باحتكار انتاجو احتكارا قانونيا أك فعليا  ، كتأسيسا على ذلك  موقعة كانتاج ما
 أك بكامل شركطو دكف مناقشةاصبح دكر الطرؼ الضعيف ينحصر  ُب قبوؿ العقد 

من قبيل التسليم دبا كرد ُب العقد أك رفضو   مفاكضة ُب أم من تلك الشركط فهو
 . (392)برمتو

                                                           
 . 127، ص   2011، ادلركز القومي  لئلصدارات القانونية ، طبعة  الشرط الجزائي بين الفقو والقانون . ىشاـ ابراىيم توفيق ، (391)
 . 108، ص  2002، رسالة دكتوراه ، كلية القانوف جامعة بغداد  ، سنة  ، سلطة القاضي في تعديل العقد. راقية عبداجلبار  (392)
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ال تتضمن تعريفا ذلذه العقود ، لذلك فقد  كذبدر االشارة إىل أف القوانُت ادلقارنة
اذبو الفقو إىل اعطاء تعريفات ذلا كيبلحظ أف معظم التعريفات تدكر حوؿ فكرة كاحدة 

كط التعاقد مقدمان ُب صيغة كقوامها " أهنا  عقود يستقبل فيها أحد الطرفُت بوضع شر 
التعامل مع على شكل ) مشركع عقد ( كيضم إىل ىذا ادلشركع كل من يريد  مفصلة

 . (393)الطرؼ األكؿ  

من القانوف ادلدٍل اللييب على أنو " القبوؿ ُب عقود االذعاف  100كتنص ادلادة  
 . (394)  يقتصر على رلرد التسليم بشركط مقررة يضعها ادلوجب كال يقبل مناقشة فيها "

ال زبتلف عقود اإلذعاف عن العقود األخرل إال  من حيث أهنا تتضمن  طرفُت  
تع احدعلا دكف اآلخر بقدر كبَت من القوة  االقتصادية ، كمن ىذا ادلنطلق فإف ىذا يتم

 .395)النوع من العقود ػلتوم كسائر العقود األخرل على تعويض اتفاقي أك شرط جزائي 

كذبدر اإلشارة إىل أف التعويض االتفاقي ُب ىذه العقود يتخذ صيغة شرط جزائي  
ر فيو ، كيتم النص على كل  من ىاتُت الصيغتُت  عن عدـ تنفيذ االلتزاـ أك التأخ

دلصلحة الدائن ، كمثاؿ األكؿ : ما ربدده شركات الطَتاف كالسك احلديدية كشركات 
النقل من مبلغ معُت تدفعو ادلصلحة أك الشركة ادلتعاقدة ُب حالة فقد أك ضياع أك تلف 

لتوريدات ، حيث يتم النص ُب طرد التزمت بنقلو  ، كمثالو الثاٍل : صلده ُب ادلقاكالت كا
تلك العقود على التزاـ ادلقاكؿ أك ادلورد بدفع مبلغ معُت من النقود عن كل فًتة زمنية 

 .  (396)معينة يتأخر فيها عن اسباـ التزامو 

                                                           
 . 109، ص  2002، رسالة دكتوراه ، كلية القانوف جامعة بغداد  ، سنة لعقد سلطة القاضي في تعديل ا. راقية عبداجلبار ،  (393)
 . القانوف ادلدٍل اللييب . (394)
 133ص 2008، مصادر االلتزاـ ، منشورات جامعة الزاكية ، سنة  االلتزامات في التشريع الليبي. مصطفى مصباح سليبك ،  (395)
 .  67، ص   2ر احياء ادلعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، ج دا ، ، احكام االلتزام. نبيل ابراىيم سعد  (396)
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 8 الشرط الجزائي في العمل غير المشروعخامساً 8  

للغَت يلتـز  من القانوف ادلدٍل على أنو " كل خطأ سبب ضرران  166نصت ادلادة  
بأنو  )) يكوف الشخص مسؤكالن عن  1/ 167من ارتكبو  بالتعويض " كنصت ادلادة 

ادلشار إليها  عربت على  166أعمالو غَت مشركعة مىت صدرت منو كىو شليز (( فادلادة 
أف كل شخص يرتكب خطأ كيًتتب عليو ضرران لآلخر يلتـز بتعويضو عن الضرر الذم 

مدٍل عن ادلقصود باخلطأ بأنو عمل غَت مشركع  167/1ادلادة اخلطأ كعربت  عنينتج 
 شليز  عندما ذكرت بأف الشخص ال يكوف مسؤكالن عن أعمالو غَت ادلشركعة إذا كاف غَت

الشخص مسؤكلية تقصَتية ، فيجب أف يصدر عنو خطأ  فالعمل غَت ادلشركع يسأؿ عنو
 . (397)كالضرر  يًتتب عليو ضرر ، كأف تتحقق عبلقة السببية بُت اخلطأ

لقد تباينت اآلراء الفقهية بُت من أجاز أف يطاؿ نطاؽ الشرط اجلزائي العمل غَت 
ادلشركع ، كمن حصر إدراج الشرط اجلزائي  ُب ادلسؤكلية التعاقدية دكف التقصَتية لذلك 

 سنوضح آراء الفقهاء باخلصوص .

 اآلراء الفقهية . -
جلزائي  زلصور ُب ادلسؤكلية التعاقدية  السائد ُب فرنسا ىو أف نطاؽ الشرط ا لالرأ

من القانوف ادلدٍل  1382كأف ىذا الشرط ال ؽلكن ادراجو ُب اجملاؿ التقصَتم ألف ادلادة 
الفرنسي اليت ترتدم طابع النظاـ العاـ سبنع أف يكوف التعويض ُب ادلسؤكلية التقصَتية غَت 

يعترب أنو ؽلكن أف  اء ُب فرنساف بعض الفقهأال ، إ(398)سبامان على الضرر الواقع فعبلن 
عن خطأ تقصَتم ، أك  ان مقطوعان  للتعويض عن ضرر ناجمربدد البنود اجلزئية مبلغ

                                                           
 . القانون لمدني الليبي.  (397)
  86، ص 2006، دراسة مقارنة ، ادلؤسسة احلديثة للكتاب ، طرابلس ، لبناف  ، سنة  البند الجزائي. زلمد مرعي مصعب ،  (398)



  

183 

 

التعويض عن ضرر مسبب عن خطأ تعاقدم على حد سواء كبالرغم من إقرار ىؤالء بأف 
ص الشرط اجلزائي نادر االستعماؿ ُب إطار ادلسؤكلية التقصَتية ، كأف يقـو أحد األشخا

بتحديد مدل األضرار التقصَتية اليت ؽلكن أف تصدر عنو بصورة اتفاقية دكف أف يكوف 
إىل فكرة التقارب  لاصها ، كيستند اآلخذكف هبذا الرألو احلق بإلغاء مسؤكليتو أك إنق

فإنكارىم لطابع النظاـ  ربد من ادلسؤكلية كالشرط اجلزائيالذم غلركنو بُت البنود اليت 
ػلدك هبم على اعتبار أنو باإلمكاف  من القانوف ادلدٍل الفرنسي 1382 العاـ للمادة

تعديل ادلسؤكلية التقصَتية ، كحىت الغائها تعاقدان باستثناء بعض احلاالت كيستخلصوف 
، كيرل  (399)من ذلك أف ادلسؤكلية التقصَتية ؽلكن أيضان أف ربدد اتفاقان بشرط جزائي

و قد يرد الشرط اجلزائي ُب ميداف ادلسؤكلية العرب منهم ، أن فقهاء القانوف ادلدٍل
التقصَتية الناشئة عن العمل غَت ادلشركع ، كأف يتفق صاحب مصنع مع جَتانو على 
مقدار التعويض عن الضرر الذم يصيبهم مستقببلن من الدخاف ادلتصاعد من مداخن 

ي ُب حالة ادلصنع ، أك من الضجة الناذبة عن آالتو ككذلك كأف يتفق على تعويض اتفاق
اإلخبلؿ بوعد الزكاج ،  إذا اإلخبلؿ هبذا الوعد يًتتب  عليو مسؤكلية تقصَتية ال عقدية  

الشرط اجلزائي الذم يتفق عليو ُب حالة إبطاؿ ملك الغَت يعترب تقدير التعويض  كذلكك 
 . (400)عن ادلسؤكلية عمبلن غَت مشركع 

ئي ُب نطاؽ ادلسؤكلية ال شيء ؽلنع من إدراج الشرط اجلزا أف ويرى الباحث8
، للمتعاقدين (401) 226التقصَتية فعندما أجاز القانوف ادلدٍل من خبلؿ نص ادلادة 

                                                           
لية التقصَتية مرفوض كغَت شلكن ُب احلاالت الشادة اليت يكوف ىذا احلد زلظوران فيها ،  . كيضيف ىؤالء أف استعماؿ البنود اجلزائية للحد من ادلسؤك  (399)

 كاخلطأ ادلقصود أك اجلسيم ، كالضرر االحق باألشخاص .
ضة العربية ، القاىرة ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد . عبدالرزاؽ السنهورم ، (400)

 .  851،  ص  2مصر ، ج
 . نصت على أنو )) غلوز للمتعاقدين أف ػلددا مقدمان قيمة التعويض بالنص عليها ُب العقد أك ُب اتفاؽ الحق ((. (401)
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االتفاؽ ادلسبق على ربديد مقدار التعويض قبل ربقق الضرر بالنص عليو ُب العقد أك ُب 
اتفاؽ الحق على العقد ، فهو تكلم عن الشرط اجلزائي  كتعويض ػلدد ُب حالة عدـ 

أف ػلدد مصدر االلتزاـ الذم يوضع الشرط االلتزاـ أك التأخر ُب تنفيذه دكف تنفيذ 
بسببو كذلك حدد ادلشرع ُب القانوف ادلدٍل مصادر االلتزامات ُب العقد كاإلرادة  اجلزائي

ادلنفردة ، كالعمل غَت ادلشركع ، كاإلثراء ببل سبب ، كالقانوف ُب نصوص متفرقة ، فمثلما 
 العقد تنشأ األعماؿ الغَت مشركعة )) ادلسؤكلية التقصَتية (( . تنشأ االلتزامات عن

كطادلا أف الشرط اجلزائي كجد لغرض تعويض الدائن عن الضرر الذم أصابو من 
جراء امتناع ادلدين عن تنفيذ التزامو أك التأخر فيو ، كأف ادلشرع  مل ػلصر االلتزاـ  الوارد 

قدم حيث ؽلكن القوؿ جبواز إعماؿ الشرط بااللتزاـ التعا 226ذكره ُب نص ادلادة 
اجلزائي ُب حاالت ادلسؤكلية التقصَتية كادلتمثلة ُب العمل غَت ادلشركع ، لذلك فإنو ؽلكن 

لوحدة العلة بينهما كالغاية بينهما (402) 166مدٍل بنص ادلادة  226ربط نص ادلادة 
كالتقصَتية ُب ذات  فإنو يفًتض اعتبار نطاؽ الشرط اجلزائي يشمل ادلسؤكلية العقدية

 .الوقت 

المطلب الثاني8 أثر تطبيق الشرط الجزائي في نطاق العقود وفق أحكام الشريعة 
 اإلسالمية 

 .  أوالً 8 الشرط الجزائي في عقد االستصناع

 8ًعقد االستصناع لغة واصطالحا 

                                                           
 . 337، ص   2008، مصادر االلتزاـ ، منشورات جامعة الزاكية ، سنة  االلتزامات في التشريع الليبي. مصطفى مصباح سليبك ،  (402)
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االستصناع لغة عائد إىل األصل صنع ، ) كىو كل عمل الشيء صنعان ، كامرأة 
 . (403)رجل صناع ، إذا كانا حاذقُت فيما يصنعانو ( صناع ك 

جاء ُب معجم مقاييس اللغة البن فراس ) كالصنيعة : ما اصطنعتو من خَت   
كالتصنيع : حسن السمت ، كفرس صنيع : صنعو أىلو حبسن القياـ عليو ، كادلصانع : 

 . (404)ما يصنع من بئر كغَتىا للسقي ( 

ع فبلف خاسبا ، إذا سأؿ رجبل أف يصنع لو خاسبان  كُب لساف العرب : ) كيقاؿ اصطن
 . (405)كاصطنع الشيء ، دعا إىل صنعو ( 

 :اصطبلحان  عرؼ بتعريفات كثَتة منها 

عقد كارد على العمل كالعُت ُب  ،(406)عقد على عمل سلصوص ُب عُت سلصوصة 
 (407)الذمة

 كهبذا يتضح أنو عقد مستقل زللو العمل كالعُت .

ما صورة االستصناع  فهي أف يقوؿ أاالستصناع ما يلى ) كقد جاء ُب تصوير 
إنساف لصانع من خفاؼ ، أك صفار ، أك غَتعلا اعمل يل خفان أك آنية من أدَل ، أك من 
ضلاس من عندؾ بثمن كذا يبُت نوع ما يعمل كقدره كصفتو فيقوؿ الصانع نعم ( كىذه 

الستصناع حبيث مشلت كل أما اآلف فقد اتسعت دائرة ا، أمثلة لبلستصناع قدؽلان 

                                                           
 . 313ق ، ص 1369، سنة  3، ط احلليب ،ج   مقاييس اللغة. ابن فراس ،  (403)
 .313ق ، ص 1369، سنة  3، ط احلليب ،ج   مقاييس اللغة. ابن فراس ،  (404)
 . 2508ـ ، ص  1956، سنة 4، دار صادر ،بَتكت ، ج  لسان العرب. ابن منظور.   (405)
 . 212ق ، ص 1325، سنة  4،  ط ادلطبعة الكربل ،ج  ابدين على الدر المختارحاشية ابن ع. ابن عابدين ،   (406)
 . 223، ص  1992، سنة  2العدد السابع ،ج ، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي.   (407)
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الصناعات اخلفيفة ، كالثقيلة ، كادلتوسطة ، كالربية كادلعدات ، كالبحرية كالسفن كاجلوية 
 . (408) كالطائرات بل كالفضائية كاألقمار الصناعية كضلوىا

أصدر رللس رلمع الفقو اإلسبلمي ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السابع جبدة ُب ادلملكة 
ـ  1992مايو  14 – 9ق ،  1412ذك القعدة  12إىل  7 العربية السعودية من

 8 (409)وقد جاء فيو بشأف عقد االستصناع ،  67/3/7القرار رقم 

غلوز أف يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيان دبقتضى ما اتفق عليو العاقداف  -4
 .مامل تكن ىناؾ ظركؼ قاىرة 

وضعية عندما تكوف ادلادة عقد االستصناع ىذا يقابل عقد ادلقاكلة ُب القوانُت ال
كالعمل من ادلقاكؿ ، كيطابقو سبامان على الرأم القائل إف عقد االستصناع عقد ملـز 

 .للطرفُت ، كىذا ما قرره رلمع الفقو اإلسبلمي  

غليز اشًتاط الشرط اجلزائي ُب عقد االستصناع ، كيلـز ادلتعاقدين بتنفيذ  ىذا القرار
 ؾ ظركؼ قاىرة سبنع تنفيذ العقد  .ما اتفقا عليو ، مامل تكن ىنا

مُت الصديق الضرير ىو الصواب كالذم أف ما ذكره الشيخ األ:  ويرى الباحث
القرار مل يفرؽ  بُت ما إذا كاف الشرط اجلزائي على الصانع كىو أف غلب أف يؤخذ بو ، 

الواجب إذا اخل بالتزامو ، أك على ادلستصنع إذا أخل بالتزامو ُب دفع الثمن ُب موعده ك 

                                                           
، السعودية سنة  ، رسالة دكتوراه ، جامعة ادللك سعود الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة. زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،   (408)

  319ص  1425/1426
 9ق ،  1412ذك القعدة  12إىل  7ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السابع جبدة ُب ادلملكة العربية السعودية من ،  قرارات  مجلس مجمع الفقو اإلسالمي.   (409)

 بشأف عقد االستصناع ، 7ـ  ،  1992مايو  14 –
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التفرقة بينهما ، ألف الشرط اجلزائي غلوز اشًتاطو على ادلستصنع الف اشًتاطو علي 
 ادلستصنع  إذا تأخر ُب الدفع  ربا زلـر .

كالعلة ُب ذلك أف اشًتاط الشرط اجلزائي على الصانع أمر جائز شرعان ، أما 
حلالة يعترب دين ُب اشًتاطو على ادلستصنع فهو غَت جائز ، كيعترب ربا ، ألنو ُب ىذه ا

الدمة ، كىذا القصور الدم شاب قرار رللس رلمع الفقو اإلسبلمي أنو مل يفرؽ بُت ما 
 إذا كاف الشرط اجلزائي مشًتط على الصانع ، أك ادلستصنع .

 الثانية دكرتو ُب اإلسبلمي الفقو رلمع قرار : على ما جاء ُب ويستند الباحث ىنا
 يكوف اليت العقود عدا ما ادلالية العقود صبيع ُب زائياجل الشرط يشًتط أف غلوز: عشر

 الصريح . الربا من ىذا فإف دينا، فيها األصلي االلتزاـ

 8 عقد التوريدثانياً 8  الشرط الجزائي في 

التوريد لغة : مصدر كرد يورد ، يقاؿ : كرد فبلف كردان إذا حضر ، كأكرده غَته 
 كاصطبلحان : (410)كاستورده أم أحضره 

، ككصف بأنو اتفاؽ يتعهد فيو أحد (411)قد عُت موصوفة ُب الذمة بثمن معلـو ع 
خر سلعان موصوفة مؤجلة دفعة كاحدة أك على دفعات مقابل الطرفُت بأف يسلم إىل اآل

 . (412)شبن معُت مؤجل كلو أك بعضو ، أك معجل ، أك مقسط 

  

                                                           
 .457ـ ، ص 1956، سنة 3َتكت ، ج، دار صادر ،ب  لسان العرب. ابن منظور.  (410)
، رسالة الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة لعبد الوىاب ابوسليماف ، منقوؿ من رسالة زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  عقد التوريد.  (411)

 . 324،  ص   1425/1426دكتوراه ، جامعة ادللك سعود ، السعودية سنة 
 ـ . 2000ق ،  1421، العدد الثاٍل عشر ، اجلزء الثاٍل ،  نية عشر للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر اإلسالميقرارات الدورة الثا.  (412)



  

188 

 

 حكم دخول الشرط الجزائي على عقد التوريد .

 لى المستورد 8الشرط الجزائي  ع 
ىو أف يشًتط مورد السلعة ) البائع ( على ادلستورد ) ادلشًتم ( أنو ُب حالة تأخره 
ُب سداد االقساط ُب كقتها مثبلن من قيمة السلعة ُب أكقاهتا اددة فإف عليو شرطان جزائيان 

 .(413) صريحالشرط اجلزائي ُب الديوف فاسد ألنو  من باب  قدره كذا ، فهذا

غلوز اف يشًتط الشرط اجلزائي على ادلستورد ألنو ُب ىذه احلالة يعترب من كىنا ال 
 دينا ، كىو ربا زلـر . فيها األصلي االلتزاـ يكوف اليت العقود

 8 الشرط الجزائي على المورد 
كما لو اشًتط ادلستورد على مورده البضاعة أنو ُب حالة تأخره ُب تسليم البضاعة   

شرطان جزائيان عن كل يـو تأخَت ، فجمهور العلماء على صحتو  ُب كقتها ادد فإف عليو
 .(414)كاإللزاـ بو 

كقد فصل الشيخ عبدا ادلطلق ُب حكم الشرط اجلزائي ُب عقد التوريد فذكر أف 
التعويض ُب الشرط اجلزائي إف كاف أكرب من الضرر فهو فاسد كال يعمل بو كيرجع ُب 

ايل ، كؼلالف مقتضى قاعدة : الضرر ال يزاؿ تقديره للقضاء الشرعي ألنو هتديد م
بالضرر ، ككذا ؼلالف حديث ) ال ضرر كال ضرار ( ، كإف كاف التعويض ُب الشرط 

                                                           
 . 4ص،  البيع على الصفة  ،عقد التوريد ، ادلصرم رفيق . (413)
امعة ادللك سعود ، السعودية سنة ، رسالة دكتوراه ، ج الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة.  زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  (414)

 . 326،  ص  1425/1426
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اجلزائي أقل من الضرر ادلتوقع فإنو ال يربئ ادلشًتط عليو من باقي التعويض ، أما إف كاف 
 . (415)التعويض مساكيان للضرر فهو صحيح  

لف األمر عند تطبيق الشرط اجلزائي  ُب اشًتاطو على ؼلت أنو ويرى الباحث 8
ادلستورد أك ادلورد ، فجائز اشًتاطو على ادلورد ، كربا زلـر اشًتاطو على ادلستورد ، ألنو  

 . كما سبق ذكره يعترب االلتزاـ األصلي فيو دينا

 8 عقد البيع بالتقسيطثالثاً 8 الشرط الجزائي في 

األقتساط : اإلقتساط . كتقسطوا الشيء بينهم : : ىو التقتَت ، ك  التقسيط لغة -
معلومة ، كقسط  أجزاء جعلو تقسيطا الشيء كقسط (416)اقتسموه بالسوية ،

 . (417)الدين تقسيطان جعلو أجزاء معلومة تؤدم ُب أكقات معينة 
: ىو عقد معاكضة مالية تفيد ملك عُت على التأبيد ، أك مبادلة ادلاؿ  اصطالحاً  -

، أك ىو سبليك ادلاؿ دباؿ بإغلاب كقبوؿ  (418)دلتقـو سبليكان كسبلكان ادلتقـو بادلاؿ ا
 (419)عن تراض منهما

ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السادس جبدة ُب  رلمع الفقهي اإلسبلمي أصدر رللس
آذار )مارس (  20 – 14ق 1410شعباف  23إىل  17ادلملكة العربية السعودية من 

 :(420)تقسيط  جاء فيو بشأف البيع بال 2/6/  35ـ رقم  1990

                                                           
، رسالة دكتوراه ، جامعة الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة ، منقوؿ من رساؿ زلمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمٍت ،  عقد التوريد لمطلق.  (415)

 . 326، ص  1425/1426ادللك سعود ، السعودية سنة 
 . 45، ص  2002، دارالكتب العربية ، بَتكت ، سنة  كتاب التعريفاتىلي اجلرجاٍل ، . علي بن زلمد بن  (416)
 . 393، ص  3، ج القاموس المحيط. الفَتكز أبادم ،  (417)
 . 44، ص  2003دمشق  ، سنة  –، دار الفكر   القاموس الفقهي.  سعدم أيب احلبيب ،  (418)
 . 568،  1ة ، بَتكت ، ج، دار الكتب العلمي أحكام القرآن. اجلصاص ،  (419)
 ، بشأف البيع بالتقسيط .1990ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السادس جبدة ُب ادلملكة العربية السعودية ، سنة  ،  قرار مجلس مجمع الفقهي اإلسالمي.  (420)
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إذا تأخر ادلشًتم ادلدين ُب دفع االقساط عن ادلوعد ادد فبل غلوز إلزامو أم  -3
 .زيادة على  الدين ، بشرط سابق أك بدكف  شرط ، ألف ذلك ربا زلـر 

ػلـر على ادلدين ادلليء أف ؽلاطل ُب أداء ماحل من األقساط ، كمع  ذلك ال -4
 .يض ُب حالة التأخر عن األداء غلوز شرعان اشًتاط التعو 

ىذا القرار ؽلنع اشًتاط الشرط اجلزائي ُب حالة تأخر ادلدين عن األداء سواء أكاف  
 الدين قرض أـ دين بيع ، ألف ىذا ربا زلـر . 

ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السادس جبدة  أصدر رللس رلمع الفقهي اإلسبلمي ك كذلك
آذار  20 – 14ق 1410شعباف  23إىل  17ُب ادلملكة العربية السعودية من 

ُب الفقرة  بشأف البيع بالتقسيط  جاء فيو 2/6/  35ـ رقم  1990( )مارس
(4)(421): 

غلوز شرعان أف يشًتط البائع باآلجل حلوؿ األقساط قبل مواعيدىا عند تأخر -5
 . عند التعاقد طبعضها ، ماداـ ادلدين قد رضى هبذا الشر  أداءادلدين عن 

بشأف البيع بالتقسيط الصادر ُب دكرة ادلؤسبر  2/7/ 66ان ُب القرار رقم كجاء ايض 
 ـ ما يلي 1992مايو  14-9ق  1412ذم القعدة  12 – 7السابع جبدة من 

 :  (6 – 5الفقرة ) 

 الوفاءغلوز اتفاؽ ادلتداينُت على حلوؿ سائر االقساط عند امتناع ادلدين عن  -
 .مامل يكن معسران  أم قسط  من االقساط ادلستحقة عليو ب

                                                           
 ، بشأف البيع بالتقسيط . 1990سعودية ، سنة ادلنعقد ُب دكرة مؤسبره السادس جبدة ُب ادلملكة العربية ال ، قرار مجلس مجمع الفقهي اإلسالمي.   (421)
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ك شلاطلتو ، فيجوز ُب صبيع أإذا اعترب الدين حاؿن دلوت ادلدين ، أك إفبلسو ،  -
 . ىذه احلاالت احلط منو للتعجيل بالًتاضي

ىذا ادلثاؿ من أمثلة الشرط اجلزائي ادلنصوص عليها ُب القانوف ، فالشرط اجلزائي 
ف يكوف شيئان أك عمبلن أك األصل فيو أف يكوف مبلغان من النقود ، كلكن يصح أ

 .(422)امتناعان 

كيفهم أف العقد الواحد غلوز أف يشًتط فيو الشرط اجلزائي من جهة ، كال غلوز 
 ، ككلك التوريد .اشًتاطو من جهة أخرل ، كىذا ما غلب أف يكوف ُب عقد االستصناع 

اؿ :أنو من ادلتفق عليو أنو غلوز اشًتاط حلوؿ باقي األقساط ُب ح ويرى الباحث
امتناع ادلدين عن كفاة أم قسط من األقساط ادلستحقة عليو مامل يكن ادلدين معسران  
فنرم أنو غلوز اشًتاط على ادلدين غرامة ُب حاؿ تأخر كماطل عن دفع ما عليو من التزاـ 

 ككاف ادلدين موسران كقادران عن االيفاء بالتزامو ، ألنو ُب حاؿ . 

 بالتقسيط من أف :  البيع بشأف 2/6/  35  القرار قمأف ما جاء ُب ايضان  ويرى الباحث 

 غلوز ال ذلك  كمع ، األقساط من ماحل أداء ُب ؽلاطل أف ادلليء ادلدين على ػلـر
 . األداء عن التأخر حالة ُب التعويض اشًتاط شرعان 

فإف ىذا سيفتح اجملاؿ أماـ ادلماطلُت ُب الًتاخي عن تنفيذ التزامو ، كباألخص إذا  
 علم منذ الوىلة األكىل بأنو غَت ملـز بدفع غرامة عن التأخَت .كاف ي

 

                                                           
، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ _االثبات _اثار االلتزاـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. .عبدالرزاؽ السنهورم ،   (422)

 .855،  ص 2مصر ، ج
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( لبيان أثر لشرط الجزائي في كل من القانون المدني الليبي ، 1جدول رقم )
 شريعة اإلسالمية ، و رأي الباحث .وال

 
 

 من حٌث         
 

 القانون اللٌبً 
 

 الشرٌعة اإلسالمٌة 
 
 رأي الباحث    

 
 
 

 لجزائً أثر الشرط ا    
 

 
 الشرط اللٌبً المشرع أجاز 

 عقود من كل فً الجزائً
 وعقد المالٌة المعاوضات

 مشروع الغٌر والعمل االدعان
 فً وكذلك االدارٌة والعقود
 . التبرعات عقود

 
 اإلسالمً الفقه مجمع أجاز

 كل فً الجزائً الشرط اشتراط
 بالنسبة اإلستصناع عقد من

 ةبالنسب التورٌد وعقد ، للصانع
 ٌشترط  أن وأجاز ، للمورد
 األقساط حلول باآلجل البائع
 المدٌن تأخر عند مواعٌدها قبل
 امتنع إذا أو بعضها أداء عن
  قسط باي الوفاء عن
 

 الجزائً الشرط اشتراط ومنعوا
 ومنعوا ، للمستسنع بالنسبة
 بالنسبة الجزائً الشرط اشتراط

 . للمستورد
 

 منعوا فد بالتقسٌط البٌع وعقد
 عن الجزائً الشرط تراطاش

 تأخره حال فً الملًء المدٌن
 التنفٌذ عن

 
 إدراج من ٌمنع شًء ال أن

 نطاق فً الجزائً الشرط
 فعندما التقصٌرٌة المسؤولٌة

 من المدنً القانون أجاز
 ،  222 المادة نص خالل

 المسبق االتفاق للمتعاقدٌن
 التعوٌض مقدار تحدٌد على
 بالنص الضرر تحقق قبل
 اتفاق فً أو العقد ًف علٌه
 تكلم فهو ، العقد على الحق
  الجزائً الشرط عن

 حالة فً ٌحدد كتعوٌض
 التأخر أو االلتزام تنفٌذ عدم
 ٌحدد أن دون تنفٌذه فً

  ٌوضع الذي االلتزام مصدر
 . بسببه  الجزائً الشرط

 
 إذا ما بٌن  ٌفرق ٌجب أن

 على الجزائً الشرط كان
 ، بالتزامه اخل إذا الصانع

 أخل إذا المستصنع على أو
 فً الثمن دفع فً بالتزامه
 التفرقة والواجب موعده
 الشرط ألن ، بٌنهما

 اشتراطه ٌجوز الجزائً
 الن المستصنع على

  المستصنع علً اشتراطه
 ربا  الدفع فً تأخر إذا

 محرم

 

 ادلصدر : إعداد الباحث .
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 الخامس الفصل
 والتوصيات النتائج و الخاتمة

 

 اللييب القانوف ُب اجلزائي الشرط دلوضوع تعرضنا اف كبعد ، الدراسة ىذه هناية ُب      
 من اللييب القانوف ُب اجلزائي الشرط استعراض خبلؿ من كذلك ، االسبلمية الشريعة كُب

 على  كأثره ، تعديلو ُب القاضي كسلطة ، لو ادلشاهبة القانونية كالنظم ، مفهومو حيث
 . ادلتعاقدين

 مفهومو حيث من االسبلمي الفقو نظر كجهة من اجلزائي للشرط تعرضنا  ككذل       
 القاضي سلطة ككذلك ، ادلعنوم االديب الضرر عن التعويض كامكاٍل مشركعيتو كمدم

 . ادلتعاقدين على كأثره ، تعديلو ُب

 على تقسيمها يمكن ىامة نتائج عدة إلى خلصنا قد الطرح ذلك خالل من وأنو
 : كاآلتي وىي ؤالس كل نتيجة حسب

 ادلدٍل  القانوف أحكاـ كفق اجلزائي للشرط  كالشرعية القانونية الطبيعة ماىي .1
 ؟ االسبلمية الشريعة أحكاـ ك اللييب

 فهو ، العقد طرُب بُت اتفاقية بصورة للتعويض تقدير عن عبارة اجلزائي الشرط:  أوالً 
 الضرر عن ، الحدعلا دلستحقا التعويض قيمة مقدمان  ادلتعاقداف بو يقدر جزاُب مبلغ
 توافر يفًتض اليت بادلسؤكلية يتعلق اتفاؽ فهو ، الطرفُت أحد خطأ نتيجة يلحقو الذم
 تقديران  للتعويض القضائي بالتقدير استبداالن  يكوف أف يعدكا ال ألنو ، عناصرىا صبيع
 . العقد أطراؼ أحد من عليو متفقان 
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 الحق اتفاؽ ُب يتحدد أك ، األصلي العقد من ينبثق عقدم نظاـ اجلزائي الشرط:  ثانياً 
 األصيل العقد بعكس بزكالو كيزكؿ ، بقيامو فيقـو األصيل للعقد تابع نظاـ فهو ، لو

 . بقيامو يقـو كال ، اجلزائي الشرط بزكاؿ يزكؿ ال الذم

 عن بديبلن  اجلزائي الشرط ُب ادلقدر التعويض بُت الدائن ؼلتار أف جواز عدـ:  ثالثاً 
 عدـ على كاصراره األصلي االلتزاـ تنفيذ عن ادلدين امتناع حالة ُب إال ، العيٍت نفيذالت

 التنفيذ ادلدين على استحاؿ أك ، للمدين ارىاؽ فيو العيٍت التنفيذ أصبح أك ، التنفيذ
 . عليو ادلتفق الزمن ُب التنفيذ أك ، العيٍت

 الختبلؼ أثر  كال اجلزائي كالبد االتفاقي بالتعويض اجلزائي الشرط يسمي:  رابعاً 
 . التسمية

 تنفيذ ُب للمشًتط كاالطمئناف الثقة يعطي أنو  اجلزائي الشرط فوائد أىم من:  خامساً 
 . بو اإلخبلؿ كعدـ العقد

 اليت اجلعلية الشركط انواع من فهو بالعقد مقًتف تقييدم شرط اجلزائي الشرط:  سادساً 
 .  عقودىم ُب الناس يضعها

 عن فالتعويض ، اإلسبلمي الفقو ُب ذلا مثيل ال مستحدثة معاملة اجلزائي شرطال:  سابعاً 
 . اإلسبلمي الفقو ُب معركؼ غَت جديد تعويض اجلزائي بالشرط الضرر

 ادلطل كرلرد كاألديب ادلعنوم أما ،( احلسي) ادلادم ىو عنو يعوض الذم الضرر: ثامناً 
 .اآلراء  من راجحال على ماليان  عنها يعوض فبل بالعقد كاإلخبلؿ
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 زمن إىل تنفيذىا ػلتاج اليت ادلًتاخية العقود يلحق أحوالو غالب ُب اجلزائي الشرط: تاسعاً 
 . فيها تظهر فائدتو ألف ، شلتد

   القانوف احكاـ  كفق  اجلزائي الشرط تعديل ُب القاضي تدخل إمكانية ما .2
  ؟  االسبلمية الشريعة كاحكاـ اللييب ادلدٍل

 الضرر مقدار بُت التقريب على يقـو اجلزائي الشرط تعديل ُب القضاء دكر:  أوالً 
 . بالتعويض الضرر مساكاة على كليس ، التعويض كبُت ادلدين تقصَت أثر احلاصل

 أك غشان  إرتكب ادلدين أف كأثبت ، عليو ادلتفق التعويض قيمة عن الضرر زاد إف:  ثانياً 
 حىت ، التعويض مقدار ُب يزيد أف ضيللقا احلالة غلوز ىذه ُب فإنو ، جسيم خطأ

 .  كقع الذم للضرر معادالن  يصبح

 جاز فيو مبالغان  كاف أك ، منو جزء ُب نفذ قد األصلي االلتزاـ أف ادلدين اثبت إذا:  ثالثا
 . اجلزائي زبفيض للقاضي

 مقدار ُب تعدؿ أف الطرفُت أحد طلب على بناء للمحكمة  تدخل الفقهاء غليز:  رابعاً 
 .  فيو مبالغان  كاف أك لذلك مربران  كجدت إذا ويضالتع

 ما حسب على كاإلنصاؼ العدؿ إىل اجلزائي الشرط تعديل ُب الرجوع يكوف:  خامساً  
 الشرعي احلاكم إىل االختبلؼ عند ذلك تقدير كيرجع ضرر من احلق أك منفعة من فات
 .  اخلربة أىل طريق عن

 اللييب ادلدٍل القانوف احكاـ كفق نادلتعاقدي علي اجلزائي الشرط أثر ىو ما .3
 ؟ االسبلمية الشريعة كاحكاـ
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 اليت العقود ماعدا العقود صبيع ُب اجلزائي الشرط اجلزائي الشرط اشًتاط غلوز:  أوالً 
 . دينان  فيها األصلي االلتزاـ يكوف

 انونيةالق التصرفات عن تنشأ اليت االلتزامات ُب الواسع تطبيقو اجلزائي الشرط غلد:  ثانياً 
 . األعلية من درجة على منها  كاف ما كخاصة ، العقود اطار ُب

 اليت العقود ماعدا العقود صبيع ُب اجلزائي الشرط اجلزائي الشرط اشًتاط غلوز:  ثالثاً 
 .. دينان  فيها األصلي االلتزاـ يكوف

 أم إلزامو غلوز فبل ادد ادلوعد عن االقساط دفع ُب ادلدين ادلشًتم تأخر إذا:  رابعاً  
 ادلدين على ػلـر ك ، زلـر ربا ذلك ألف ، شرط بدكف أك سابق بشرط ، الدين على زيادة
 التعويض اشًتاط شرعان  غلوز ال ذلك كمع ، األقساط من ماحل أداء ُب ؽلاطل أف ادلليء

 . األداء عن التأخر حالة ُب

 اللييب ادلدٍل للمشرع األكؿ يكوف قسمُت إىل التوصيات ىذه كأقسم:  التوصيات:  ثانيان 
 : العلم لطبلب كالثاٍل

 : اللييب ادلدٍل ادلشرع أكصي

 ُب اجلزائي أف الشرط قيمة زبفيض ُب القاضي عليو يستند معياران  اللييب ادلشرع يضع
  اجلزئي التنفيذ من الدائن على تعود اليت الفائدة ألف كذلك ، لبللتزاـ اجلزائي التنفيذ حالة

 يعود ال ، التزامو من كبَتان  جزءان  ادلدين ينفذ  فقد أخر إىل تنفيذ من قيمتها زبتلف قد
  كبَتة بفائدة الدائن على يعودك  منو يسَتان  جزءان  ينفذ كقد ، تذكر بفائدة الدائن على
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 عادت اليت الفائدة بنسبة اجلزاء مبلغ ؼلفض أف  احلالة ىذه مثل ُب القاضي على فيتعُت
 . تنفيذه ًب الذم اجلزء بنسبة  كليس ، لبللتزاـ ئياجلزا التنفيذ من الدائن على

 أف كعلي ، األديب الضرر عن التعويض نص ُب النظر ادلشرع يعيد أف الباحث يقًتح
 الفقو اجملمع قرارات ُب جاء ما مع يتفق حىت األديب الضرر عن ادلادم التعويض ؽلنع

 .اإلسبلمي

 ألف  اجلزائي الشرط تعديل ُب القاضي سلطة نصوص ُب النظر إعادة الباحث يقًتح
 القاضي تدخل ُب التوسع غلوز فبل التعديل ىو كاالستثناء ادلتعاقدين اتفاؽ ىو األصل
 . اجلزائي الشرط لتعديل

 ؼلفض أف للقاضي كغلوز  أنو"  على تنص الليب ادلدٍل القانوف من   -2/  227 ادلادة
 أف الباحث يقًتح"  كبَتة درجة إىل وفي مباغان  التقدير أف ادلدين اثبت إذا التعويض ىذا

 ادلبالغة حاؿ ُب اجلزائي الشرط قيمة لتعديل القاضي تدخل ألف الفقرة ىذه  ادلشرع يلغي
 للدائن كضامن فائدة ػلقق ما غالبان  التعويض قيمة رفع ُب ادلبالغة إف بل لو مربر ال فيو

 غلب الذم التعويض مقدار يعلم فهو بالتزامو اإلخبلؿ أك العدكؿ ادلدين حاكؿ إذا حىت
 كسعو  ُب ما كل بذؿ على ادلدين غلرب ما كىذا التزامو بتنفيذ اخبللو حاؿ ُب دفعو عليو

 تدخل سلطة مع كباألخص فيو ادلبالغ التعويض لدفع يطر ال حىت األصلي التزامو لتنفيذ
 لرغبةا عدـ ُب دافع للمدين ذلك يعطي فسوؼ فيو ادلبالغ الشرط قيمة لتعديل القاضي

 . التعويض قيمة بتخفيض كالطلب التزامو تنفيذ ُب

 اجلزائي الشط قيمة زبفيض عن احلديث عند ايضا ينص أف ادلشرع على الباحث يقًتح
 ىذه من بأقل ادلطالبة للمدين غلوز فبل االتفاقي التعويض قيمة عن الضرر قل إذا"  بنص
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 احلديث ُب فعل كما"   جسيما أخط أك غشان  أرتكب قد ادلدين أف اثبت إذا اال القيمة
 من بأكثر ادلطالبة من الدائن ؽلنع اف التناقض من فهنا ، اجلزائي الشرط قيمة زيادة عن

 كال ، جسيما خطأ أك غشان  ارتكب ادلدين فأ اثبت إذا الإ االتفاقي التعويض قيمة
 غشان  كبارت الدائن أف اثبت إذا االتفاقي التعويض قيمة خبفض ادلطالبة للمدين يسمح

 . جسيمان  خطأ أك

 كما ، الئحة كليس ليبيا ُب اإلدارية العقود ينظم قانوف ىناؾ يصبح أف ، الباحث يقترح
  ألف ، 2007 لسنة 563 رقم اإلدارية العقود الئحة من  احلايل الوقت ُب عليو ىو

 تشريعيةال اجلهات من إال التعديل أك لئللغاء ؼلضع كال ، قيةاكادلصد القوة ؽللك القانوف
 التشريعية اجلهات من إال التعديل أك لئللغاء تتعرض قد اليت البلئحة بعكس ، للدكلة
 حلظة أم كُب ، التعديل أك لئللغاء تتعرض اليت البلئحة بعكس ، للدكلة

 باآلتي 8 العلم طالب أوصي

 صبيع ُب ربكيمها على كحثهم ، ادلسلمُت كدعوة ، الشريعة زلاسن بإبراز االىتماـ
 ُب األمة ىذه تأخر سبب كإف ، الوضعية القوانُت ربكيم من كربديرىم  ، هنمشؤك 

 . ا شرع تطبيق عن ابتعادىا

 األديب الضرر عن ادلادم كالتعويض ، الضرر عن التعويض مبدأ إىل الباحث تطرؽ
 . مفصبلن  بشكل ادلوضوع ىذا  ُب للباحثُت األمر كترؾ جزئي بشكل

 ُب اجلزائي الشرط مراجع يشوب الذم للقصور نظران  زائياجل الشرط بدراسة االىتماـ
 . اللييب ادلدٍل القانوف
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 المصادر والمراجع
 . الكريم القرآن 

 دار ، ابادي الفيروز ، التنبيو.  يعقوب زلمد الدين زلى الشَتازم ، الفَتكز أبادم  

 .ـ 1995 سنة ، 1ج ، بَتكت – العلمية الكتب

 اجليل دار ، المحيط القاموس ، يعقوب زلمد الدين زلى الشَتازم ، الفَتكز أبادم  

 . ـ 1995 سنة كالتوزيع، كالنشر للطباعة

 بن حريز بن سعد بن أيوب بن بكر أيب بن زلمد ا عبد أبو الدين مشس ، القيم ابن

 .ـ1955 سنة ، 3ج  ، ادلنربية الطباعة ، الموقعين اعالم  الزُّرعي، الدين زيد مكي

 ، المجتهد بداية ، أضبد بن أضبد بن زلمد بن أضبد بن زلمد الوليد بوأ ، رشد ابن 

 .  ـ 1994 ىػ 1415 سنة ،2،ج 1ط ، مصر – القاىرة ، اخلاصلي مكتبة

 الكتب دار ، االبصار لتنوير المختار الدر على المحتار ابن حاشية ، عابدين ابن   

 . ، دكف سنة  13ج ، لبناف ، بَتكت ، العلمية

 المختار الدر على المحتار ابن حاشية ، عبدالعزيز بن عمر بن زلمد ، ابدينع ابن   

 دكف سنة.،5 ج ، لبناف ، بَتكت ، العلمية الكتب دار ،  االبصار لتنوير
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 حاشية ، احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمُت زلمد عابدين، ابن    

 . ىػ 1325 سنة ، 4  ،ج كربلال ادلطبعة ط ، المختار الدر على عابدين ابن

 ، اللغة مقاييس معجم ،  الرازم القزكيٍت زكريا بن فارس بن أبواحلسن ، فارس ابن   

 . ـ1369 سنة ، 3ج ، الوطنية الكتب دار

  كالنشر، للطباعة ىجر ، المغني كتاب  ، أضبد بن ا عبد الدين موفق ، قدامة ابن  

 . ىػ 1414 سنة ،4 ج ، 2ط ، مصر القاىرة،

 ىجر  ، الخرقي مختصر على المغني،  أضبد بن ا عبد الدين موفق ، قدامة ابن    

 . ىػ 1414 سنة ،6 ج ، 2ط مصر، – القاىرة – كالنشر للطباعة

 ىجر ، الخرقي مختصر على المغني ، أضبد بن ا عبد الدين موفق ، قدامة ابن .

 . ىػ 1414 ةسن ،5ج ، 2ط مصر، – القاىرة – كالنشر للطباعة

 بن كثَت بن ضوء بن كثَت بن عمر بن إمساعيل الدين عماد الفداء أبو ، كثَت ابن   

 .1956 سنة ، 2،ج الفنية ادلطبعة دار ، العظيم القرآن تفسير ،القرشي زرع

 البحوث رللة  ، العرب لسان ، مكـر بن زلمد الدين صباؿ الفضل ايب  ، منظور ابن 

 الثانية صبادل إىل األكؿ ربيع من:  اإلصدار - كالستوف دسالسا العدد ، االسبلمية

 . ىػ1423 لسنة
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  ، صادر دار ، العرب لسان ، مكـر بن زلمد الدين صباؿ الفضل ايب  ، منظور ابن 

 ، دكف سنة . 4ج

   صادر دار ، العرب لسان ، مكـر بن زلمد الدين صباؿ الفضل ايب ، منظور ابن 

 ة .، دكف سن 7، ج الشرط مادة

  ، صادر دار ، العرب لسان ، مكـر بن زلمد الدينق صباؿ الفضل ايب  ، منظور ابن 

 ، دكف سنة . 14ج

 ، صادر دار ، العرب لسان ، مكـر بن زلمد الدين صباؿ الفضل ايب منظور، ابن 

 .ـ 1956 سنة ،3ج ، بَتكت

 ادلعرفة دار ، جيمن البن الرائق البحر ، زلمد بن إبراىيم بن الدين زين ، صليم ابن   

 ، دكف سنة . 5 ج ، 2،ط لبناف – بَتكت

 رللة(   ىػ 395 ت)  اللغة مقاييس ، زكريا بن فارس ابن  اضبد ، احلسُت أبو 

 إىل األكؿ ربيع من:  اإلصدار - كالستوف السادس العدد ، االسبلمية البحوث

 . ىػ 1423 لسنة الثانية صبادل

 سنة ، 3  ،ج احلليب ط ، اللغة مقاييس ، زكريا نب فارس ابن  اضبد ، احلسُت أبو  

 . ىػ 1369
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    ، دمشق جامعة رللة ، االسالمي الفقو في العقد ضمان فكرة ، اؽلن ، العياؿ أبو   

 . 2003، الثاٍل العدد ، 19 اجمللد

 تأكيل عن البياف جامع ، الطبري تفسير ،  الطربم جرير بن زلمد ، جعفر أبو 

 . 679/ 8 ، ـ 1994 ، االكيل الطبعة  ، بَتكت لرسالةا مؤسسة ، القرآف

  ،  اشبيليا دار ، االسالمي الفقو في الضرر عن التعويض ، ادلدٍل ،زلمد ساؽ أبو 

 .   ق 1428 سنة ، 2 ط ، السعودية العربية ادلملكة – الرياض

 دلؤسبرا دلنظمة الفقهي للمجمع مقدـ حبث ، التوريد عقد ، عبدالوىاب ، سليماف أبو  

 . ىػ 1412 ، عشر الثانية الدكرة ، اإلسبلمي

 رسالة ، االسالمي الفقو في الضرر عن التعويض ، عبدالعزيز زلمد ، عبادة أبو 

 .2011 سنة ، الرياض - السعودية ، االمنية للعلـو العربية نايف جلامعة ، ماجستَت

 رسالة ، المدني القانون في االتفاقي التعويض ، مطلق محمد طارق ، ليلي أبو 

 . 2007 سنة ، الوطنية النجاح جلامعة مقدمة ، ماجستَت

 رللة إىل مقدـ حبث ، األدبي الضرر عن التعويض ، مسعود عزمي ،مهند مغلي أبو   

 رجب ، كالثبلثوف التاسع العدد ، االردف االكسط الشرؽ جامعة ، كالقانوف الشريعة

 . ـ 2009 يوليو ق 1430



  

213 

 

 علي  نت االنًت علي منشور ، األدبي الضرر عن التعويض حكم ، ،سعد فرياف آؿ   

 . 2008/ 25/1 بتاريخ ، االسبلـ رسالة شبكة موقع

  المقارن  االسالمي الفقو في الغير فعل  عن التقصيرية المسؤولية ، السيد ، أمُت 

 . نشر سنة دكف ، االسكندرية مكتبة النشر دار

  -  السعادة دار  ، الموطأ شرح المنتقي ، سعد بن خلف بن سليماف الباجي، 

 . ق 1331 ، 6 ج ، 1 ط ، مصر  – القاىرة

 الثانية الدكرة ايل كادلقدـ ، الجزائي الشرط بعنوان ، السالوؿ اضبد علي الدكتور حبث

 - ىػ 1421  سنة ، 2ج ، عشر الثاٍل العدد ، االسبلمي الفقو رلمع دلؤسبر عشر

 . ـ 2000

 سنة ،5،ج 5ط  ، البخاري صحيح كتاب ، إبراىيم بن إمساعيل بن زلمد ، البخارم

 . ـ1993 – 1414

 الكتب دار ، االلتزاـ  احكاـ  ، لاللتزام العامة النظرية ، علي زلمد ، البدكم 

 . 2004 سنة ،1 ط  ، 2 ج ، ليبيا بنغازم ، الوطنية
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 ، شرعيةال والبدائل الديون في الجزائي الشرط ، زلمد اجلزار اضبد ، بشناؽ 

 العدد،  الثامنة السنة ، كاالنسانية االجتماعية العلـو كلية زلكمة علمية رللة  معارؼ

 . 2013 اكتوبر ، 14

 وصور االعمال علي الوارد الجزائي الشرط حكم ، عبدالصمد ، بلحاجي 

 العدد ، كالدراسات للبحوث الواحات رللة ، االسالمية المصارف في  تطبيقاتو

 .2011، سنة 11

 8ج ، حزم ابن المحلي ، الظاىرم ادلذىب ناشر األندلسي حـز بن علي ، حـز بن 

 ، اجلامعي الفكر دار ، الرب جاد حسٍت  كتاب من منقوؿ ،  184 ص

 . 2013 سنة ، مصر – االسكندرية

 احلديث أىل ملتقى ، المعنوي الضرر عن المالي التعويض ، علي بن زلمد البيشي، 

 .ـ2016/ 9/4 بتاريخ تاالنًتن علي منشور ،

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879 

 المقارن والقانون االسالمي الفقو بين الجزائي الشرط ، ابراىيم ىشاـ ، توفيق 

 . 2001 سنة ،  القانونية لئلصدارات القومي ادلركز
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 دراسة ، زامااللت تنفيذ عدم عن االتفاقي التعويض ، زلمد حسٍت ، الرب جاد 

 – االسكندرية ، اجلامعي الفكر دار الوضعي كالقانوف  االسبلمي الفقو بُت مقارنة

 . 2013   سنة ، مصر

 التهديدية والغرامة الجزائي الشرط بين التفرقة ضوابط ، جرب سعيد بساـ ، جرب 

  ، االكسط الشرؽ جبامعة ، ماجستَت رسالة  ، العقود تنفيذ تراخي منح ُب كدكرىا

 . 2011 سنة

 اإلسبلمية البشائر دار ، الغطريف ابن جزء ، الغطريف بن أضبد بن زلمد ، اجلرجاٍل 

 .   1997 – 1417  سنة ،  احلديث رقم  ، 1 ج  ، 1 ط ،  بَتكت

 غير المادي او االدبي الضرر عن المادي التعويض ، سناف زلمد ، اجلبلؿ 

 الفقهي للمجمع الثانية للدكرة ، ةالكيدي الشكوى او الجناية عن الناتج المباشر

 بتاريخ ، ادلكرمة مكة ُب ادلنعقدة كالعشركف الثانية الدكرة ُب ، االسبلمي

10 /05 /2015 . 

 للبحوث القومي ادلركز ، أصول القانون اإلداري الليبي ، عبدا زلمد ، احلرارم   

 . 2003 سنة ،3ج ، طرابلس العلمية، كالدراسات
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 المدني القانون ، طو زلمد ، البشَت ، عبدالباقي ، البكرم ،ك يداجمل عبد احلكيم، 

 . نشر سنة دكف ، 2 ج  ، واحكامو

 في العلمي البحث وتنظيم توضيح في الباحث دليل  ، دركيش بن داككد ، حلس 

 سنة سابقان، التعليمية الرياض منطقة -شقراء -التعليم إدارة ، السلوكية العلوم

2006. 

 سنة ، القاىرة العريب الفكر دار ، االسالمي الفقو في الضمان ، يعل ، اخلفيف 

2000  . 

 ، القاىرة - العربية الكتب احياء دار ، الكبير الشراح ، زلمد بن اضبد  ، الدردير 

 ، دكف سنة . 3ج ، مصر

 السالك بلغة ، اخلىٍلوىٌب  األزىرم ادلالكي العىدكم حامد أيب بن أضبد بن أضبد ، الدردير  

 سنة ،3 ج ،1،ط لبناف – بَتكت –  العلمية الكتب دار ، المسالك أألقرب

 . ىػ 1415

 الليبي المدني القانون في واإلثبات االلتزام أحكام ، طو عدناف ، الدركم 

 . 1995 سنة ، ادلفتوحة جلامعةا منشورات
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/  2 ط ، طيب دار ، كثير ابن تفسير ، القرشي كثَت بن عمر بن إمساعيل ، الدمشقي

 .  1999 – 1420 سنة  ، الرابع اجمللد

  البحوث كحدة اصدارات من ، العربون بيع حكم ، زلمد بن ،عبدالعزيز الربيش   

 . ىػ 1430 سنة  ، السعودية العربية ادلملكة ، القصيم جامعة ، الشرعية

 كزبطيط ادارة قسم ، الوثائقي الوصفي البحث منهج ، العزيز عبد ىند  ، الربيعة 

 . ق  1443 سنة ، الثاٍل ،ادلستوم سعود بن زلمد االماـ ا جامعة ، ربومت

الشرط اجلزائي  ، االسالمي الفقو في الجزائي الشرط ، سعد اسن ،عبد الركيشد   

 . 1983 سنة ، القاىرة جامعة احلقوؽ ،كليةُب الفقو اإلسبلمي 

 ادلعامبلت ُب جلزائيا الشرط ، معاصرة اسالمية قضايا موسعة ، زلمد ، الزحيلي 

 . 2009 سنة ، 1ط ، 5ج ، كادلصرفية ادلالية

  سنة ، ادلعاصرة الفكر دار ، المعاصر والفكر الفقو قضايا ، كىبة ، الزحيلي 

2006  . 

 سنة ، لبناف -  بَتكت ادلعاصر، الفكر دار ، الضمان نظرية ، كىبة ، الزحيلي 

2003 . 
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 الفقو في والجنائية المدنية المسؤولية احكام او الضمان نظرية ، كىبة ، الزحيلي 

 .  2012 سنة  ، 9 ط ، دمشق – الفكر دار ، االسالمي

 الفقو في والجنائية المدنية المسؤولية أحكام أو الضمان نظرية ، كىبة ، الزحيلي

 .  1971 سنة،  الفكر دار ، اإلسالمي

 1ج ، سوريا – دمشق ، اةاحلي ط ، العام الفقهي المدخل ، أضبد مصطفى ، الزرقا   

 .ـ 1964 سنة ،

  ، كالنشر للطباعة القلم دار ، فيو والضمان الضار الفعل ، أضبد ،مصطفى الزرقا    

 . ـ1998 سنة ، 1ط

 ط  ، سوريا - دمشق القلم دار ، الفقهية القواعد شرح ، زلمد بن اضبد  ، الزرقاء    

 . 1993 سنة ،  2

 الزرقاني شرح ، ادلصرم الزرقاٍل زلمد بن أضبد بن يوسف بن الباقي عبد،  الزرقاٍل   

 . ـ 1978 ، ق1398 سنة ،7ج ، الفكر دار ، خليل مختصر على

  الساعاٌب ابن رستم بن علي بن زلمد بن علي الدين هباء احلسن بو ، الساعاٌب   

 .  ىػ1377 سنة  ، 21،ج الرباني الفتح
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  ،1ط ، بَتكت - ادلعرفة دار ، يللسرخس المبسوط ، الدين مشس  ، السرخسي 

 . 1989 – 1409 سنة ،  عشر احلادم اجمللد

 ، العمية الكتب دار ، للسرخسي المبسوط ، سهل أيب بن أضبد بن زلمد ، السرخسي

 . ىػ1414 ، 24ج ، 1ط ، لبناف – بَتكت

 دار ،للسرخسي المبسوط ، السرخسي سهل أيب بن أضبد بن زلمد ، السرخسي  

 ق . 1414،   13ج ، 1ط ، لبناف - بَتكت  يةالعم الكتب

 دار ، للسرخسي المبسوط السرخسي، سهل أيب بن أضبد بن زلمد السرخسي،  

 . ىػ1414 ، 16،ج 1ط ، لبناف – بَتكت ، العمية الكتب

 رللة، الفرنسي والقانون المصري القانون في الجزائي الشرط ، ابراىيم نبيل ، سعد   

 . ـ1990 سنة ، كالرابع الثالث العدد ،  ندريةاالسك جامعة ، احلقوؽ

 سنة ، االسكندرية_  اجلامعية ادلعرفة إحياء دار ، االلتزام أحكام ، ابراىيم ،نبيل سعد  

1996 . 

 اجلامعة دار  ، االلتزام احكام ، حسُت زلمد ، منصور ك ، ابراىيم ،نبيل سعد 

 .  2002 سنة  مصر، – االسكندرية ، اجلديدة
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 العدد العدؿ رللة ، المعنوي الضرر عن التعويض ، اضبد بن عبدالعزيز ، مةالسبل 

 .   ق 1431 شواؿ 48

 ُب مقارنة دراسة ، االردني المدني القانون في االلتزام مصادر ، انور ، سلطاف    

 .1998 سنة ، 2ط ، الفٍت ادلكتب ، االسبلمي الفقو

 إحياء دار ، الصحيح الجامع  ، الًتمذم عيسى أبو عيسى بن زلمد  ، السلمي 

 . 3ج ، لبناف  - بَتكت – الًتاث

 االنام مصالح في األحكام قواعد ، عبدالسبلـ بن عبدالعزيز زلمد ايب ، السلمي 

 . 1994 سنة ، 1 ج  ،  القاىرة مصر ، االزىرية الكليات مكتبة

 االلتزاـ يةنظر  ، الجديد المدني القانون شرح في الوسيط  ، عبدالرزاؽ ، السنهورم 

دكف . 2ج ، مصر القاىرة ، العربية النهضة دار ، االلتزاـ اثار_ االثبات_ عاـ بوجو

 سنة .

 االلتزاـ نظرية  ، الجديد المدني القانون شرح في الوسيط ، ،عبدالرزاؽ السنهورم 

 – سبب ببل اإلثراء – مشركع غَت العمل – العقد – االلتزاـ مصادر عاـ بوجو

 ، دكف سنة . 1 ج ، لبناف بَتكت ، العريب الًتاث احياء ردا ،  القانوف

 . 2001 سنة ،  18ط ، الشركؽ دار ، وشريعة عقيدة االسالم ، ،زلمود شاتوت 
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   الموفقات ، الشاطيب اللخمي زلمد بن موسى بن إبراىيم اسحاؽ أبو ىو ، الشاطيب   

 .  2004-1425 سنة ، 1ج ، 1ط ، العلمية الكتب دار

 شركة ، األم كتاب ، القرشيٌ  ادلطمًليبٌ  الشافعيٌ  إدريس بن زلمد ا عبد أبو فعيالشا   

 .ـ 1961 ىػ،1377 سنة ، 3ج ، ادلتحدة الفنية الطباعة

 1ج ، ببَتكت الفكر دار ،  المحتاج معنى ، الدين مشس اضبد بن زلمد ، الشربيٍت   

 . ـ 1978 سنة ،

 ، الًتات احياء دار ،  المحتاج مغني،  ن أضبد مشس الدي بن زلمد ، الشربيٍت   

 ، دكف سنة . 2،ج لبناف – بَتكت

 ، االلتزاـ مصادر ، الليبي التشريع في االلتزامات ، مصباح مصطفى شليبك،  

 . 2008 سنة  ، الزاكية جامعة منشورات

 شرع الثانية الدكرة ايل كادلقدـ ، الجزائي الشرط بعنواف حبث ، زلمود القاضي ، مشاـ  

 - ىػ 1421  سنة ، 2ج  ، عشر الثاٍل العدد ، االسبلمي الفقو رلمع دلؤسبر

 . ـ 2000

 رللة ، مقارنة دراسة ، جرم عن الناجم االدبي الضرر عن التعويض ، فواز  ، صاّب 

 .  2006 الثاٍل، العدد ، 22 اجمللد كالقانونية االقتصادية للعـو دمشق جامعة
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 الجوىرة على  السنية الحاشية ، ادلالكي امساعيل نب سعيد بن يوسف ، الصفيت   

 . 1984 سنة ، احلليب ط  ، الزكية

 ، مقارنة فقهية دراسة ، الديون في الجزائي الشرط ، احلسُت زلمد علي ، الصوأ 

 من  9-7 بُت ما الفًتة ُب ، الشارقة جامعة - االسبلمية كالدراسات الشريعة كلية

 . 2002 عاـ ايار شهر

 الفقو رلمع ، عشر الثانية الدكرة ، الجزائي الشرط ، ألمُت الصديق ر،الضري 

 . ـ 1999 -ق 1420 ، االسبلمي

 مختصر شرح ، الدين صلم سعيد بن الكرَل عبد بن القوم عبد بن سليماف ، الطوُب 

 . 2 ،ط 1ج 1987 – 1407 سنة  الرسالة مؤسسة ،  الروضة

 البحوث دار ، الكويتي المدني انونالق في البيع عقد شرح ، الصراؼ عباس   

 . 1975 سنة،  1ط  ، كويت ، العلمية

 القانوف كلية ، دكتوراه رسالة ، العقد تعديل في القاضي سلطة ، راقية ، عبداجلبار  

 . 2002 سنة ،  بغداد جامعة
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 القانوف رللة ، والليبي الفرنسي القانون في الجزائي الشرط ، علي الكوٍل ، عبودة 

 سنة ، االكيل السنة ، االكؿ اجمللد ، كالشرعية القانونية بالدراسات تعٍت سنوية ةرلل ،

2002 . 

 رسالة ، ومصر االردن بين مقارنة دراسة ، ا ضيف فوازف  غازم   العدكاف، 

 .   2012/2013 سنة ، االكسط الشرؽ جامعة ، ماجستَت

 ادلعارؼ منشأة ، زامااللت مصادر - االلتزامات أصول ، علي ،جبلؿ العدكم  

 . ـ1977  سنة  ، االسكندرية

 النهضة مكتبة ، البحث وطرق المصادر استخدام ، حسن ابراىيم ، علي 

 . 1963 سنة ،  2ط ، القاىرة – االسبلمية

 سنة ، عماف – ياسُت اضبد مكتبة ، العلمي البحث اساليب ، نائل  ، العواملة 

1995 . 

 ، مقارنة دراسة ، االسالمي الفقو في لجزائيا الشرط ، كاشف عباس الغطاء، 

 http://abbaskashifalgetaa.com/index.php/permalink/3085.html منشورة

 . اللييب ادلدٍل القانوف 
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 رسالة ، مقارنة دراسة ، االدبي الضرر عن التعويض ، يوسف زلمد باسل ، قبها 

 . 2009 سنة ، فلسطُت ، نابلس ، الوطنية النجاح جامعة  ، ادلاجستَت

 ُب جبدة السادس مؤسبره دكرة ُب ادلنعقد ، اإلسالمي الفقهي مجمع مجلس قرار  

 .،1990 سنة بالتقسيط، البيع ، بشأف السعودية العربية ادلملكة

 اجملمع رللة  بالرياض ادلنعقدة عشر الثانية دكرتو ُب ، االسالمي الفقو مجمع قرار   

 .2000 – ق 1421 رجب_  اآلخرة صبادل 25،  2 اجلزء ، عشر الثاٍل العدد

 العدد ،اإلسالمي المؤتمر لمنظمة الفقهي للمجمع عشر الثانية الدورة قرارات  

 . ـ 2000 ، ق 1421  ،2ج ، عشر الثاٍل

 ( .ىػ 12/8/1394) بتاريخ  (25): ، السعودية ، العلماء كبار اذليئة قرارات

 عن والتعويض ، الجزائي والشرط ، لتأخيرا غرامة ، الدين زلي علي داغي،  القراه  

  نت االنًت على منشور  داغي القراه الدين زلي علي  للشيخ الرمسي ادلوقع ، الضرر

 .  2009 سبوز 15, األربعاء ،

 الضرر عن التعويض من االسالمي الفقو موقف ، الدين زلي ،علي داغي القراه 

 االنًتنت كةشب علي 2009 سبوز 08  بتاريخ منشور ، المعنوي
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http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_c

on48ك&catid=57:2009-07-08-07-58-38&Itemid=13. 

 مشس اخلزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أضبد بن زلمد ا عبد أبو ، القرطيب

 ةالعربي ادلملكة الرياض، الكتب، عامل دار ، القرآن ألحكام الجامع ، الدين

 . ـ2003/ ىػ1423 ،سنة 2ج ، السعودية

 اإللمام ، مطيع بن كىب بن علي بن زلمد الفتح أبو الدين تقي ، القشَتم 

/  الرياض - السعودية - حـز ابن دار - الدكلية ادلعراج دار ، األحكام بأحاديث

 - ىػ1423  سنة  ، 1056 احلديث رقم  ، 2ج ،  2 ط ، بَتكت – لبناف

 . ـ2002

  الفقيو يحضره ال من ، القمي بابويو بن موسى بن احلسُت بن علي بن زلمد ، القممى 

 . ـ1992 – ىػ 1413 سنة ، 3ج ، األضواء دار

  العريب الًتاث دار ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ، سعود أبوبكر ، الكساٍل 

 . ـ 1997/  1317 ،  7 ج  ،1ط ، لبناف – بَتكت
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 الصنائع بدائع ، فَتكز بن هبمن بن ا عبد بن ضبزة بن علي احلسن أبو ، الكسائي

-171،ص ق 1406 سنة ، 5ج ، 2ط لبناف -بَتكت ، العلمية الكتب دار

172. 

 . 2007 لسنة 563 رقم ، الليبية االدارية العقود الئحة   

 رلمع رللة ، واحكامو صوره ومختلف الجزائي الشرط ، شبيهنا ضبداٌب ، العُت ماء 

 . 2000 سنة  االسبلمي، الفقو مؤسبر  عشر الثانية الدكرة ، السبلميا الفقو

 الكتب دار ، الترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة ، العريب بن بكر أبو ، ادلالكي

 . 1418 سنة 6ج ، 1ط ، العلمية

 االنًتنت علي منشور 481/ 12 االسالمي الفقو مجلة 

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page- 

 . العليا المحكمة مجلة 

 . 1992 سنة ، 2،ج السابع العدد ، اإلسالمي الفقو مجمع مجلة    

 بدكلة بأبوظيب التاسع مؤسبره دكرة ُب ادلنعقد،  اإلسالمي الفقو مجمع مجلس   

 . السلم بيع بشأف ، 1995 سنة ، ادلتحدة العربية اإلمارات
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 ج ، بنغازم الوطنية الكتب دار ، دلدٍلا القضاء ، العليا المحكمة أحكام مجموعة 

 . 2008 سنة ، 1

 ، االسالمية الشريعة في والعقود للموجبات العامة النظرية ، صبحي ، اصاصي 

 .  ـ  1972  سنة ، 2 ط  ، لبناف ، بَتكت ، للمبليُت العم دار

 . ـ1983 ،2ط ،  العرب سجل مطابع ، العلمي البحث ، ضبودة عفيفي ، زلمد 

 سنة ، القاىرة – العريب الفكر دار  ، العقد ونظرية الملكية ، زلمد  زىرة ابو   

1977 . 

 ، القانونية والفوائد الجزائي والشرط القضائي التعويض ، شتا زلمد ، سعد أبو   

 .دكف سنة 

 - ىػ 1417، 1ج ، 4ط ، كالتوزيع للنشر طيبة دار  ، التنزيل معالم ، السنة زلي   

 . ـ 1997

 ادلطبعة ، االكؿ اجلزء ، االلتزامات ، المدني القانون شرح ، كامل زلمد مرسي،     

 . 1945 سنة ، مصر  -- العادلية

 الكتب عامل ، 4 ط  ، االكؿ ،اجمللد البيع عقد ، المسماة العقود ، ،سليماف مرقص   

 . 1980 سنة ، مصر --  القاىرة ،
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 ،سنة 1ج ، احلليب ط ، مسلم يحصح ،  احلجاج بن مسلم احلسُت أبو ، مسلم  

 .  ـ 1960

 تحفة  ، الشافعي أضبد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ادللقن ابن ، ادلصرم 

 رقم ، 2 ج  ، 1 ط  ، ادلكرمة مكة - حراء دار ، المنهاج أدلة إلى المحتاج

 . 1406 سنة  1289 احلديث

الشركة العادلية ،  ةمعجم المصطلحات الفقهية والقانونيجرجس ، جرجس ،   

 . 1996، سنة  1ط  ،للكتاب

 ، للكتاب احلديثة ادلؤسسة ، مقارنة دراسة ، الجزائي البند ، مرعي زلمد ، مصعب

 .  2006 سنة ،  لبناف ، طرابلس

 ، اإلسبلمية سعود بن زلمد اإلماـ جامعة رللة ، التوريد عقد ، عبدا ، مطلق 

 .ىػ1414 ،10 العدد ، السعودية ، الرياض

 ، الصغير الجامع شرح القدير فيض ، العابدين زين بن الرؤكؼ عبد زلمد ، ادلناكم

 . السنة ،5 ج ، ادلعرفة دار

   ، سوريا ، دمشق ، القلم دار ، التنبيو الفاظ تحرير ، مرم بن شرؼ بن ػلي  ، النوكم

 .  ق 1408  سنة ، 1 ط
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 دار ، الكشف والبيان ، الثعليب إبراىيم بن زلمد بن أضبد إسحاؽ ،أبو النيسابورم

 - ىػ 1422  سنة ، 2  ج ، 1ط ،  لبناف - بَتكت - العريب الًتاث إحياء

 . ـ 2002

 ، المعاصرة العقود في واثره الجزائي الشرط ، سعد بن عبدالعزيز زلمد ، اليمٍت    

 -1425 سنة ، السعودية العربية ادلملكة ، سعود ادللك جامعة ، دكتوراه رسالة

 .  ق  2426

 

 


