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 المستخلص
 

اتبع الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي االستقرائي، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثني 

 الفقهية الصناعة معرفة خالل من احلقوقي الفكر وقد بينت املقدمة أهمية البحث وأن موضوع الضمان يصقل

 النظرية الناحية هذه يف أهميتها تنحصر وال الفكر، هلذا املختلفة مبذاهبه اإلسالمي الفقه قدمها اليت الرائعة

الفقه  يف وأهميته وشروطه ومشروعيته الضمان ايضًا، وهدف البحث إىل معرفة العملية األهمية وإمنا فحسب

تعريف الضمان لغًة  به، وقد تناول البحث يتحقق وما وأحكامها الضمان أسباب والقانون اليمين، وتبيني

الحًا، ومشروعيته يف الكتاب والسنة واإلمجاع، وما نص عليه القانون اليمين من أحكام للضمان، وشروط واصط

وتقسيماته عند الشافعية واحلنفية والتقسيم املختار، ومت تبيني أن االلتزام أو العقد سببًا للضمان وتوضيح 

اليمين، وأن الفعل الضار، ويد الضمان سببًا معنى العقد والعقود اليت يرتتب عليها الضمان يف الفقه والقانون 

للضمان ايضًا، وتوضيح ماهية الضرر وأنواعه وما يرتتب عليه من ضمان، وحكم اإلتالف بأمر الغري وما يرتتب 

عليه، والتفريق بني يد األمانة ويد الضمان وحكمهما، وأحكام الغصب وأثاره وما يرتتب لضمان املغصوب من 

 قد اللغة يف الضمان القانون اليمين من أحكام، وتوصل الباحث إىل عدة نتائج أهمها: أنأحكام، وما أخذ به 

الشروط، ثم ختمت الدراسة بعدة  تلك بتحقق إال الضمان يصح فال وشروط وله أسباب الكفالة، على يطلق

 ما وتبيني بالقوانني، ومقارنتها قانونية فقهية دراسة اإلسالمي الفقه أحكام بدراسة توصيات أهمها: االهتمام

اإلسالمي، وعلى اجملالس التشريعية  ديننا يوافق مبا تعديلها إىل والدعوى منها، االسالمية الشريعة خيالف

والقضاء مراعة أحكام الشرعية اإلسالمية عند سن القوانني واحلكم بني الناس ملا فيها من مصلحتهم يف دينهم 

 ودنياهم.

 لضمان ، الفقه، القانون.   الكلمات املفتاحية: أحكام، ا



 

 

Abstract 

 
       In this study, the researcher 

followed the descriptive analytical and 

inductive approach. the study included 

an introduction and two papers. The 

introduction showed the significance of 

the research and that the subject of 

guarantee refines the legal thought 

through recognizing the wonderful 

jurisprudence industry presented by 

Islamic jurisprudence with its different 

doctrines of this thought, and its 

importance is not limited to this 

theoretical aspect only, but  rather 

Practical importance as well, and the 

aim of the research is to identify the 

guarantee, its legitimacy, conditions 

and importance i in jurisprudence and 

Yemeni law, and to clarify the reasons 

for the guarantee and its provisions and 

what is achieved with it. The research 

defined the term "guarantee" both  

linguistically and terminologically  , 

showing  its legitimacy in the holy 

Qura'an and the Sunnah ,and what is 

mentioned in the Yemeni law of the 

provisions of the guarantee ,and the 

conditions of the guarantee and its 

divisions according to the Shafi’i and 

the Hanafi dictorines and the chosen 

division. and it has been shown that the 

commitment or the contract as a reason 

for the guarantee and clarification of 

the meaning of the contract and the 

contracts that result in the guarantee in 

in jurisprudence and Yemeni law, and 

that the harmful act, with the hand of 

the guarantee is a reason for the 

guarantee as well, and the clarification 

of what is the damage, its types and the 

consequent guarantee, and the judgment 

of damage by the matter of others and 

the consequences thereof, and the 

differentiation between the hand of trust 

and the hand of guarantee and their 

ruling, and the provisions of the rape, 

its effects and the provisions that ensue 

to insure the raped and and  the 

provisions that the  Yemeni law 

followed . the research has presented 

several results, the most important of 

which are: The guarantee in language 

may be called bail, and it has reasons 

and conditions  which makes the 

guarantee   invalid unless these 

conditions are fulfilled. Then the study 

concluded with several 

recommendations, the most important 

of which are: paying attention for 

studying the provisions of Islamic 

jurisprudence, a legal jurisprudence 

study and comparing them with laws, 

and clarifying what contradicts Islamic 

shariah thereof, and the call to amend it 

in accordance with our Islamic religion. 

Legislative and the judiciary must 

observe the provisions of Islamic 

shariah when enacting laws and ruling 

among people for the sake  of achieving 

their benefit  in their religion  and their 

life.                                

Key words: provisions, guarantee 

jurisprudence, law.  
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 املقدمة

 النعم، يويف محدًا عظمته، مع ورمحته قدرته، بعد عفوه وعلى علمه، بعد حلمه على هلل احلمد

 تسليمًا وسلم وصحبه أمجعني آله وعلى البشر، خري حممد نبينا على والسالم والصالة النقم، ويدفع

 :وبعد الدين يوم اىل كثريًا

إن الضمان وسيلة قانونية شرعية عرفها اإلنسان منذ أول عهده بالتعامل النقدي إذ أنها من بديهياته 

رة البقرة بآية الدين، وقد تطور الضمان وقد أرشدنا إليها القرآن الكريم فأمر بتوثيق الدين كما يف سو

 أكثر من هي الضاّر الضمان والفعل عن املسؤولية أن شك وتشعب وصار علمًا له قواعده وأسسه، وال

 باحلياة وثيق ارتباط من به متتاز ملا وذلك, والدراسة بالبحث وأجدرها أهمية املدني القانون مسائل

 هو العقد هلا، وضمان مستمرًا عمليًا تطبيقًا يستتبع مما احلياة لظـروف تبعا وتـطورها وظروفـها اليومية

 التعريف املفيد من وجدت املختلفة، وقد مبذاهبه اإلسالمي الفقه كتب يف ورد حمض فقهي مصطلح

 أنه على إليه نظر قد الشراح بعض أن املصطلح والسيما هلذا اإلسالمي الفقه يف االصطالحي باملدلول

 احلديثة. املدنية التقنينات فقه يف العقدية املسؤولية لنظام املقابل الشرعي النظام
 

 :البحث أهمية

من  احلقوقي الفكر تصقل فهي حبتة، نظرية العقد ضمان فكرة يف أن البحث أهمية تبدو 

وال الفكر،  هلذا املختلفة مبذاهبه اإلسالمي الفقه قدمها اليت الرائعة الفقهية الصناعة معرفة خالل

 املالية القانونية العملية ايضًا، فاملعامالت وإمنا األهمية فحسب النظرية الناحية هذه يف أهميتها تنحصر

 من كثرًيا أن الثابت وتوسيعها، ومن حترير التجارة يف التوغل ومع مستمر اتساع يف الدولي الطابع ذات

 اإلسالمي الفقه من أصوهلا وفروعها معظمها أو كلها أحكامها استمدت قد العربية املدنية التقنينات

 شريعتنا يف املميزة الفقهية والصناعة الفقهي الرتاث على االطالع الضروري املتعددة، فمن مبذاهبه

 .الغراء
 

 هدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية:  :البحث أهداف
 اليمين.معرفة الضمان ومشروعيته وشروطه وأهميته يف الفقه والقانون  -1

 تبيني أسباب الضمان وأحكامه وما يتحقق به يف الفقه والقانون اليمين. -2
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 :البحث مشكلة

إن موضوع الضمان من أهم القضايا اليت تهم اإلنسان يف حياته اليومية وهناك بعض التساؤالت 

 تكمن يف مشكلة البحث ال بد من اجلواب عن التساؤالت التالية:

 فيها اإلسالمية الشريعة ودنياهم؟ وهل دينهم أمور يف الضمان أحكام معرفة إىل حباجة الناس هل

املعاصرة؟ وهل القانون اليمين  وقضاياها الضمان موضوع يف الناس على وتيسر جتيز اليت احللول من

 أخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية يف أحكام الضمان وغريها؟

 :البحث منهجية

لنتائج وتوصيات  والوصول املوضوع عرض بغرض التحليلي، االستقرائيالوصفي  املنهج اتباع مت

 .والعملي نأمل أن ختدم الغرض العلمي

 :البحث خطة

مت تقسيم البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة، تناول املبحث األول تعريف الضمان يف اللغًة 

اسباب الضمان وما يتعلق  واإلصطالح وبيان مشروعيته وشروطه، ومت ختصيص املبحث الثاني إىل تبيني

به من أحكام وأن االلتزام والفعل الضار ويد الضمان، أنها سبب للضمان، وأنه ال جتب على يد األمانة 

 الضمان، ومت تبيني الغصب وأثاره وما يتعلق بضمان املغصوب من أحكام.

 املبحث االول: تعريف الضمان ومشروعيته وشروطه
لناس وهو حكم أساس من أجل أن يامن الناس على أنفسهم أن الضمان حكم ضروري يف حيات ا

 وأمواهلم وسنتناول يف هذا املبحث تعريف الضمان ومشروعيته وشروطه.
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 املطلب األول تعريف الضمان لغًة واصطالحًا

 :اللغة يف الضمان تعريف اواًل:

 صلى  - غريه، وقوله وضّمنه  به له كفل إذا منه املال ضمن  يقال، (1)وااللتزام الكفالة الضمان: 

 عليه فأنا مرضــــاتي  وابتغاء ســــبيلي  يف جماهدًا خرج من» تعاىل اهلل عن حكاية  وســــلم  واله عليه اهلل

 .(2)وميتا حيا اجلزاء من وعدته ما ضمان يف إني واملعنى «ضامن علّي هو أو ضامن
ــيء" ضـــنمتن ُت"وعرفه غريهم بقوله:  ــتمل أي" َفتنضـــنمتننُه" عليه حمتويا جعلته الشـ  واحتوى، عليه اشـ

 .(3)وحوته" ضنِمننت ُه" أي النسل، الفحول أصالب اهلل" ضنمتنن" ومنه
 :االصطالح يف الضمان تعريف: ثانيًا

عرف الضمان كثري من الفقهاء ويبدوا أن التعاريف متشابهة فمن الفقهاء من فرق بني الكفالة    

 املثليات من كان إن الشيء مثل إعطاء هو فعند احلنفية الضمانوالضمان ومنهم من جعله شيء واحدًا 

ــب يف أي القيميات من كان إن وقيمته ــمان بأنه، (4)واإلتالف الغصـــ ــغل وعرف املالكية الضـــ  ذمة شـــ

 .(5)باحلق أخرى
 
 
 

                                                             

ـــــ مصطفى إبراهيم (1)  ـــــ الزيات أحمد ـ ـــــ القادر عبد حامد ـ  مجمع: الدعوة، تحقيق دار  ، الوسيط النجار، المعجم محمد ـ
 . 544ص1، ج2: األجزاء العربية، عدد اللغة

يد عبد بن ناصــــــــــــر (2)  زِّّى، اْلُمْغرِّبِّ  الخوارزمي الدين الفتح برهان على، أبو ابن المكارم أبى الســــــــــــ يبِّ  فِّي الُمَطرِّ  َتْرتِّ
،  . 285، ص1: األجزاء تاريخ، عدد وبدون  طبعة بدون : العربي، الطبعة الكتاب دار ،اْلُمْعرِّبِّ

العصرية،  محمد، المكتبة الشيخ يوسف: تحقيق و المنير، دراسة المقري، المصباح الفيومي علي بن محمد بن أحمد (3) 
 . 188ص ،1: المجلدات عدد

 مجلـة شــــــــــــرح في الحكـام العثمـانيـة، درر الخالفـة في وفقهـاء علمـاء عـدة من مكونـة لجنـةالعـدليـة،  األحكـام مجلـة (4) 
 باغ، كراتشــــــــــــي، عدد كتب، آرام تجارتِّ  محمد، كارخانه هواويني، نور نجيب: األحكام، مرجع ســـــــــــــابق، المحقق

 . 80، ص1: األجزاء

: الكتب، الطبعة عالم دار ،الخليل مختصر لشرح الجليل الرُّعيني، مواهب بالحطاب المعروف ،المغربي الدين شمس (5) 
 . 30ص7م، ج2003 - هـ1423 خاصة طبعة
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 التعريف املختار

 :(6)من خالل عرض تعاريف الضمان من كتب الفقهاء تبني للباحث األتي
 :عليه املرتتب لألثر تبعًا ثالثة اجتاهات الضمان تعريف يف للفقهاء
 الدِّين، يف عنه املضمون  ذمة إىل الضامن  ذمة ضم  الضمان  أن االجتاه هذا أصحاب  يرى :األّول االجتاه

 والشــّافعّية املالكية من اجلمهور مذهب وهذا عنه، املضــمون ذمة يف بقائه مع الضــامن ذمة به فتنشــغل

 واحلنابلة.

شغل  الضامن  أن يرى :الّثاني االجتاه  سقط  كله، بالدين ذمته ت  مطالبته حتل فال عنه املضمون  عن وي

 .بعد

 الدِّين، حتمل يف فقط، جمرد املطالبة، ال املطالبة يف أخرى إىل ذمة ضــم الضــمان أن :الّثالث االجتاه

ــحيح على احلنفية إليه ذهب ما وهذا ــمان عرفوا فقد ولذا مذهبهم، من الصــ ــم: "بأّنه الضــ  إىل ذمة ضــ

 ".املطالبة يف أخرى

 أما القانون اليمين فقد عرف الضـــمان والكفالة بتعريف وأحد وف يفرق بينهما فنص: التضـــامن 

 .(7)به الوفاء أو احلق استيفاء يف ذمة إىل ذمة ضم هما والتكافل
 لألدلة ملوافقته األّول؛ االجتاه أصحاب وهم اجلمهور إليه ذهب ما هو التعريفات من والّصحيح

 اآلخرين. االجتاهني أصحاب بني وتوسطه الشرعية

 املطلب الثاني: مشروعية الضمان يف الفقه والقانون

 الفرع االول: مشروعية الضمان يف الفقه اإلسالمي

 بالضــــرورة وقد الدين من معلوم وحترميه حمرم، عليهما واالعتداء واملال، الدم معصــــوم املســــلم

ــرع ــمان شـ ــرر، وجرًبا واألنفس، لألموال حفًظا الضـ  الكتاب هذا على دل وقد ،(8)للعدوان وردًعا للضـ

 .الصحيح والنظر واإلمجاع، والسنة،

                                                             

 إشبيليا كنوز ماجستير، دار رسالة: الكتاب الُقَرب، أصل أعمال على المال شاهين، أخذ محمد بن شاهين بن عادل (6) 
 . 614ص2م، ج 2004 - هـ 1425األولى، : والتوزيع، الطبعة للنشر

 .175، المادة 2002المدني اليمني، لسنة القانون ( 7)

ْبَي، الُمَعاَماَلتُ  محمد بن ُدْبَيانِّ  عمر أبو (8)  اَلة الَمالِّيَّةُ  الدُّ َرة، الناشــر مكتبة َأصــَ  - الوطنية، الرياض فهد الملك َوُمَعاصــَ
 . 403ص9، ج\هـ،  1432الثانية، : السعودية، الطبعة العربية المملكة
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 .(9) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّ ٹ ٹ  الكتاب فمن
 الضــــــمان باب من هذا: كثري ابن وقال. الكفالة جواز يف نص وهذا الكفيل، الزعيم: عباس ابن قال

 .(10)والكفالة

 .(11) َّ يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّ ٹ ٹ  -2
 جبنازة َفُأِتين - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عند كنا: قال األكوع بن سلمة حديث: السنة ومن

 ثالثة: قالوا"  دني ٌن؟ عليه هل: "قال ال،: قالوا"  شيًئا؟ ترك هل: "قال عليها، صل اهلل، رسول يا: فقالوا

 فصلى ديُنه، وعليت اهلل رسول يا عليه صل: قتادة أبو فقال ،"صاحبكم على صلوا: "قال دنانري،

 .(12)عليه
 من سبيل يف دابة أوقف من: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال بشري، بن النعمان وحديث

 .(13)ضامن فهو رجل أو بيد فأوطأت أسواقهم، من سوق يف أو املسلمني، سبل
 يومنا وإىل األوىل القرون منذ بعًضا بعضهم وكفالة الناس تعامل من نراه ما فهو: اإلمجاع أما

 صلى - قوله وسنده اإلمجاع ودليل .(14)الفقهاء من كثري اإلمجاع نقل وقد أحد، من إنكار دون هذا

 .(15)"غارم الزعيم: "- وسلم عليه اهلل

                                                             

 ٧٢: يوسف( 9) 

الفكر،  حســـــــن، دار محمود: المحقق ،العظيم،  القرآن الدمشـــــــقي، تفســـــــير القرشـــــــي كثير بن إســـــــماعيل الفداء أبو (10) 
  .590ص2م، ج1994/هـ1414 الجديدة الطبعة: الطبعة

 ١٩٤: البقرة( 11) 

:  الطبعةالنجاة،  طوق  المختصــر، الناشــر دار الصــحيح المســند البخاري، الجامع إســماعيل بن محمد هللا عبد أبو (12) 
 . 94ص2، ج2289هـ، رقم 1422 األولى

 1424األولى، : لبنان، الطبعة – الرسالة، بيروت مؤسسة ،الدارقطني، سنن الدارقطني، عمر بن علي الحسن أبو (13) 
  .235ص4، ج3385م، برقم  2004 - هـ

 دار ،المختار الدر على المحتار رد الحنفي، الدمشــــــــــــقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين عابدين، محمد ابن (14) 
 . 283ص5، ج6: األجزاء م، عدد1992 - هـ1412الثانية، : بيروت، الطبعة -الفكر

ــــــــــــ،  1344: النشر أباد، سنة حيدر: النشر المعارف مدينة دائرة الكبرى، الناشر مجلس البيهقي، السنن بكر أبو (15)  هـ
 . 72ص6، ج11725األولى، برقم : الطبعة رقم
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 الفرع الثاني: مشروعية الضمان يف القانون:

( يف 1ومبادئه من الشريعة اإلسالمي الغراء فقد نصت املادة )أن القانون اليمين أخذ قواعده 

 واملسائل املعامالت مجيع على اإلسالمية الشريعة أحكام من املأخوذ القانون هذا القانون املدني: يسري

 .(16)ومعنى نصوصه لفًظا تتناوهلا اليت
سواء يف الضمان أو الغصب مبعنى أن القانون املدني اليمين أخذ جبميع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 وأثاره والضرر واألحكام املتعلقة به وغريها من األحكام.

 لشيء ضامًنا كان من فكل بالضمان ( من قانون املدني اليمين بقوله: اخلراج16وقد نصت املادة )

   .ملالكه الرهن فخراجه يف إال له ضمانه فرتة يف غلته يستحق هالكه تبعة وعليه
اليمين يف أول ذكره للضمان يف القانون املدني أن كل من ضمن شيء فعليه  فقد وضح القانون

   جراجه مقابل حتمل تبعات هالكه واستثناء من ذلك الرهن ألنه ال جيوز االنتفاع به.

 املطلب الثالث: شروط الضمان

 هناك عدة تقسيمات لشروط الضمان ُذكرت يف كتب الفقه وسيتطرق الباحث إىل بعض منها:

 :(17)الفرع األول: تقسيم الشافعية لشروط الضمان فقسموها إىل أربعة اقسام
 :شروط فيه فيشرتط الضامن إىل يرجع: األول القسم

 يصح. ضمانه فإن لسكر عقله غاب الذي خبالف من اجملنون يصح فال عاقاًل يكون أن -1
 الصيب. ضمان يصح فال بالغًا يكون أن -2

 عليه احملجور أما السفه بسبب عليه احملجور ضمان يصح فال لسفه عليه حمجورًا يكون ال أن -3

 ضمانه. فال يصح اإلفالس بسبب
  .ضمانه يصح فال مكرهًا يكون ال أن -4

 فيه: ويشرتط احلق صاحب وهو له املضمون إىل يرجع: الثاني القسم

 ولينًا. شدًة املطالبة يف الناس لتفاوت امسه معرفة تكفي فال بشخصه للضامن معروفًا يكون أن 

 

                                                             

 م.2002القانون المدني اليمني لسنة ( 16)

لبنان،  – العلمية، بيروت الكتب األربعة، الناشـــــــــر دار المذاهب على الفقه الجزيري، عوض محمد بن الرحمن عبد (17) 
  .209_208ص3م، ج2003 - هـ 1424، 2ط
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 :شرطان للصيغة فيشرتط الصيغة إىل يرجع: الثالث القسم

 لك تكفلت أو علّي لك الذي دينك ضمنت: يقول كأن بااللتزام يشعر لفظًا تكون أن: أحدهما

 .به ضمن الذي بالشيء التزم قد أنه على يدل مما ذلك وحنو فالن بدين

 فالن مال ضامن أنا: قال أو ضمنتك الغد جاء إن: قال فإذا مؤقتة أو معلقة تكون أن ال: ثانيهما

 .يصح ال أسبوعًا بدينه كافل أو شهرًا

 فيه: فيشرتط نفسًا أو عينًا أو دينًا كان سواء به املضمون إىل يرجع: الرابع القسم

 .ذلك وحنو املبيعة السلعة ومثاله مثن املال، أو احلال يف الزمًا يكون أن -1

 صفة. أو جنسًا أو قدرًا اجملهول ضمان معلومًا الدين يكون أن -2

 الفرع الثاني: تقسيم احلنفية لشروط الضمان:

 :(18)احلنفية ذكر كما ثالثة فهي تسبيبا اإلتالف يف الضمان شروط وأما
 حيفر كأن الشرع، به يسمح ما أو احلق، جتاوز السبب، وهو فاعل من تعد حيدث أن: التعدي - 1

 احلاكم وغري ذلك. إذن غري من العام الطريق يف بئرًا شخص

حلقت  خسارة كل واملتعدي الغاصب وقد أكد القانون اليمين هذا الشرط بقوله: يضمن

 فأكدت املادة أن التعدي شرط يف الضمان على املؤجر أو املستأجر وغريها.، (19)املؤجر أو باملستأجر

 فيه، حيمله ما منه فيسقط إنسان ثوب جيذب كأن وإرادة، قصد عن الفعل يصدر أن وهو: التعمد -2

 بدابة جمنون صاح فلو ال، أم قصد هناك أكان سواء التعدي، هو بالتعمد فيضمن، واملراد فيتلف،

 اإلضرار، قصد عنده يكن ف وإن املال ضامنًا كان فتلف، احلمل، أو الراكب ووقع فجفلت شخص،

 .(20)متعِد لكنه

                                                             

 وبدون  طبعة بدون : الطبعةاإلســالمي،  الكتاب الضــمانات، دار الحنفي، مجمع البغدادي محمد بن غانم محمد أبو (18) 
 . 323 تاريخ،، ص

 .727القانون المدني اليمني، المادة ( 19)

 المنقَّحة الرَّابعة: دمشــــــــق، الطبعة – ســــــــوريَّة - الفكر دار وأدلَُّتُه، اإلســــــــالميُّ  الزَُّحْيلِّّي، الفِّْقهُ  مصــــــــطفى بن َوْهَبة (20) 
لة، ج   .838ص6المعدَّ



 

 
173 

     أحكام الضمان يف الفقه اإلسالمي والقانون اليمني

 الباحث/ يعقوب علي مهيوب الوحش ، الدكتور/ مصعب عمر الحسن طه                                       
 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 مشروع غري ترك أو التعدي شرط يف الضمان فنص على أن كل فعلوبني القانون املدني اليمين أن 

 الغري بتعويض أرتكبه من ضرًرا، يلزم للغري سبب إذا خطأ، أو عمد شبه أو عمد عن ناشًئا كان سواًء

 .(21)أصابه الذي الضرر عن
 يتخلل أال: أخرى وبعبارة: العادة حبســب  آخر ســبب  تدخل دون قطعًا، النتيجة إىل الســبب  يؤدي أن - 3

 .مباشرة إليه الفعل نسب آخر، عنصر تدخل فإن آخر، شخص فعل واملسبب السبب بني

 :الضمان املختارة الفرع الثالث: شروط

ــمان تبني للباحث أنه ميكن  ــيم من خالل البحث يف كتب الفقه عن شـــروط الضـ  شـــروط تقسـ

 املال. على اجلناية ضمان وشروط النفس، على اجلناية ضمان شروط :(22)قسمني إىل الضمان

 مكلفا اجلاني وكان عمدا كانت إن النفس على اجلناية النفس: على اجلناية ضمان شروط: أوال 

 الدية. فيها وجبت خطأ اجلناية كانت أو مكلف، غري اجلاني كان فإن القصاص، فيها جيب

 مال على واقعًا االعتداء، يكون أن يف الشروط هذه تتلخص :املال على اجلناية ضمان شروط: ثانيا  

 تضمن ف احليوان سن نبتت فلو) دائما احلادث الضرر يكون أن يشرتط كما حمرتم، مملوك، متقوم،

 إنسان مال أتلفت مالكها إذا وال البهيمة، تضمن فال الوجوب، أهل من املعتدي يكون وأن ،(املكسورة

 مال من أتلفه ما الصيب فيضمن مكلفًا، املال على اجلاني كون يشرتط جبار، وال ألنه مسيبة، وهي

 .(23)الغري حق يبطل ال االضطرار ألن ضامن، واملضطر اآلخرين، على
 املبحث الثاني: اسباب الضمان وما يتعلق بها من أحكام  

ال شك أن الضمان له أسباب توجبه وجتعله وأجبًا على من وقع عليه ذلك السبب وسنوضح تلك 

 من أحكام فقهية وقانونية يف ثالثة مطالب مستقله.االسباب وما يتعلق بها 
 املطلب االول: االلتزام سبب للضمان

من العقود ما ُشرع إلفادة الضمان حكمًا واثرًا كعقد الكفالة، وهو التزام يتم بني طرفني أو 

 اكثر على رأي بعض الفقهاء فيكون عقدًا باملعنى اخلاص.

 

                                                             

 .304المادة القانون المدني اليمني، ( 21)

جزء،  45: األجزاء الكويت، عدد – اإلســـــالمية والشـــــ ون  األوقاف وزارة: عن الكويتية، صـــــادر الفقهية الموســـــوعة( 22) 
 . 227 -226ص38هـ،  ج1427 - 1404 من: الطبعة

  .218 – 216 الفقهية، ص الكلبي، القوانين ُجَزي  ابن محمد القاسم أبو (23) 
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 معنى ضمان العقد:

العقد سواًء عقد البيع أو عقد اإلجارة، وما يضمن ضمان عقد هو ما ُعني يف  وهو ما ُنص عليه يف

صلب العقد من مبيع أو مسلم فيه أو أجرة أو مثن، فاملبيع عند هالكه يف يد البائع مضمون بالثمن 

 .(24)فيسقط الثمن بهالكه، ويبطل البيع ويلزم برد الثمن إن كان قد قبضه قبل ذلك
 به يتعلق املتعاقدين أحد من إجياب ين معنى العقد بشكل عام بقوله: العقدوقد بني القانون اليم

 التزام العقد على ويرتتب( احملل) عليه يف املعقود أثره يرتتب وجه على عليهما يدل ما أو األخر من قبول

 أي أن كل طريف العقد يضمن تنفيذ العقد ويتحمل مسئولية، (25)لآلخر به وجب مبا املتعاقدين من كل

 التقصري أو أي ضرر ينتج عن ذلك.

 العقود اليت يرتتب عليها الضمان:

لقد فرض الضمان من أجل حفظ حقوق الناس ومصاحلهم واملعاملة الصحيحة يف حياتهم اليومية، 

 وهناك عدة عقود يرتتب عليها الضمان سنذكرها يف االتي:

يده إىل أن يسلمه من أجل يكون عقدًا وهو أن ُيلزم البائع بضمان املبيع ما دام يف  عقد البيع: -1

 صحيحًا، وإذا هلك قبل تسليمه للمشرتي فيسقط الثمن ويسرتده إن كان قد سلمه للبائع.

 بعضه أو كله للغري املبيع إستحقاق ضمان البائع وقد أكد القانون اليمين ذلك فنص على أنه يلزم

 عليه منصوص هو ملا طبًقا املبيع يف ظهري الذي وضمان العيب املبيع يف املشرتط الوصف فوات وضمان

 .(26)القانون هذا يف
وهو أن يتم الضمان على املنتفع بالشيء املؤجر له إذا كان العقد صحيحًا  عقد اإلجارة أو املنفعة: -2

أو فاسدًا، و يكون باملثل وإن زاد على ما مت تسميته، فذهب الشافعية إذا كان فاسدًا إنه له أجرة املثل 

 .(27)زادت على األجرة املسماهولو 

                                                             

 الكتب الشـــــافدية، دار فقه فروع و قواعد في النظائر و الدين الســـــيوطي، األشـــــبا  جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد (24) 
 .277لبنان،  ص – بيروت العلمية

 .138القانون المدني اليمني، المادة ( 25)

 .536القانون المدني اليمني، مرجع سابق، المادة ( 26)

 الفكر المنهاج، دار شـــــــرح إلى المحتاج نهايةالصـــــــغير،  بالشـــــــافعي الشـــــــهير الدباس أبي بن محمد الدين شـــــــمس (27) 
 .323ص 5بيروت ، ج - للطباعة
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 الشروط أحدهما خالف إذا واألجري املستأجر ونص على ذلك أيضًا القانون اليمين بقوله: يضمن

 .(28)ضرر عليه يرتتب ما أحدث أو العرف والعادة خالف أو العقد يف عليها املنصوص الصحيحة
ويكون الضـــــــــــــــمان مبجرد إمتامه فيكون الزوج ملزم باملهر فإن كان دينًا فيكون  عقد النكاح: -3

حكمه حكم الديون، وأما إن كان عينًا فإنه يكون مبجرد العقد مملوكا للزوجة وجيرب الزوج على 

أن يســـلمه إليها وهو ضـــامن له، وتكون الزوجة ضـــامنه كامل املهر يف حالة كانت الفرقة من قبلها    

 .(29)ألنه فسد ما يف يدهاقبل الدخول 
وهو ما يوجب ضـمان العارية ما دامت يف يد املسـتعري، فإذا تلفت يف يده ضـمن قيمتها     عقد العارية: -4

وإن كانت عينية ضـــــمن مثلها، ســـــواًء أكان تلفها نتيجة تعدي من املســـــتعري أم من غريه، وقال بعض 

 .(30)عينية والعربة بقيمتها وقت التلفالشافعية أن الضمان يكون بالقيمة سواًء كانت قيمية أو 
أما القانون املدني اليمين فقد أخذ بأن العارية أمانه وال يضمن املستعري إال إذا فرط فيها فقد نصت 

 مال على به حيافظ مبا عليها احملافظة فيلزمه املستعري يد يف أمانة املعارة ( على أن العني973املادة: )

 فانه منها شيًئا ضمن او ضمنها قد كان أو منه تفريط او بتعد اذا حصل اال تلفها يضمن وال نفسه

 .ضمن ما تلف يضمن

 املطلب الثاني: الفعل الضار سببًا للضمان

 الفرع االول: ماهية الضرر

واملراد بالضرر كل أذى يصيب اإلنسان فيسبب له خسارة مالية يف أمواله سواًء كانت ناجتة عن 

منفعتها أو عن زوال بعض أوصافها وحنو ذلك من نقص مثنها، وهذا هو الضرر نقصها، أو عن نقص 

 . (31)املالي، وال يكون الضرر املالي املوجب للتعويض إال يف مال متقوم، أي مملوك للمضرور
 عنه وتنشأ بالغري يضر فعل كل هو الضار وقد عرف الفعل الضار القانون اليمين بقوله: الفعل

 .(32)ةالتقصريي املسؤولية
                                                             

 .704القانون المدني اليمني ، ( 28)

 للطباعة الفكر حنيفة، الناشر دار أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد عابدين، حاشية ابن (29) 
 .377و 361ص2ج .والنشر،  بيروت

 .428 -189والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، صاالشبا  ( 30) 

 .428 -189االشبا  والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص (31) 
 (، الفقرة االولى.128القانون المدني اليمني، المادة )( 32)



 

 
176 

     أحكام الضمان يف الفقه اإلسالمي والقانون اليمني

 الباحث/ يعقوب علي مهيوب الوحش ، الدكتور/ مصعب عمر الحسن طه                                       
 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 :(33)الفرع الثاني: أنواع الضرر وما يرتتب عليها من ضمان
الضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه: وهو الضرر الذي ظهر أثره يف جسم اإلنسان، وقد فرض له  -1

 الشارع وقدر لفاعله جزاء.

والسب، الضرر الذي يصيب اإلنسان يف شرفه وعرضه: سواءً كان فعل أو قول يعد مهانه كالقذف  -2

 أو حتقري يف خماطبته، أو امتهان يف معاملته.

الضرر الذي يؤدي إىل فوات مصلحة غري مالية يكون ملتزم بها، كما يف امتناع امللتزم بتسليم  -3

العارية من تسليمها إىل مالكها، أو املستأجر عن تسليم العني املؤجرة، وغريه، ويسمى هذا الضرر 

 بالضرر املعنوي.

الناتج عنه تفويت مال الغري، سواًء كان إتالف على املال كله أو بعض منه، أو بتعييب يف الضرر  -4

 املال أدى إىل نقص قيمته أو منفعة من منافعه.

فأما النوع األول ففيه اجلزاء املالي من الشارع، وقد ذكرنا أنه جزاء يشبه التعويض من ناحية، 

 ويشبه العقوبة من ناحية أخرى.

لثاني والثالث فليس فيهما تعويض، مالي على ما تقضي به قواعد الفقه اإلسالمي، أما النوع ا

 وإمنا عقوبة على الفاعل من أجل الزجر ورد اعتبار للمجين عليه.  

 وقد وضح القانون اليمين أن أي عمل يسبب لإلنسان ضرر فيجب إزالته فنصت املادة بقوهلا: الضرر

 .(34)التعارض عند املصاحل جلب ىعل مقدم املفاسد ودرء يزال أن جيب
 

 الفرع الثالث: إتالف املال بأمر الغري:

وضحنا سابقًا أن ما أتلفه اإلنسان يف ملك الغري يعد ضامنًا، هذا يف حالة االختيار، أما إذا ُأكره 

اإلنسان على إتالف ملك الغري فهناك تفصيل، إن أكره على ذلك مبا ال يعد أكراه ملجئًا، ف يغري من 

حكمه فيضمن املتلف، وأما إذا كان اإلكراه ملجئًا، فإن املكره )بفتح الراء( يعد يف هذه احلال إذا 

أقدم على اإلتالف كاآللة يف يد املكره )بفتح الراء(، وعلى ذلك يكون اإلتالف منسوبًا إليه، ويكون 

 . (35)الضمان عليه وحده، وخالف بعض الفقهاء ذلك فقالوا أن الضمان عليهما مجيعًا

                                                             

 .45 -44، صم2000علي الخفيف، الضمان في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة،   (33) 

 (.4اليمني ، المادة )القانون المدني ( 34)

ـــــــــــــ1250: المتوفى) اليمني الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن محمد (35)   حدائق على المتدفق الجرار السيل (،هـ
 5 عابدين ابن ، وينظر ايضـا: حاشـية813ص1، ج1: األجزاء ، عدد1ط: حزم، الطبعة ابن األزهار، الناشـر دار

 . 211/  4 القليوبي وحاشية ،232/  3 والتلويح والتوضيح ،90 /
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وقد وضح القانون اليمي أن للمكرنه أن يرجع إىل من اكرهه يف الضمان فقد نص القانون بقوله: 

املكره  عليه رجع إذا اآلخر للمتعاقد كان اآلخر املتعاقد علم بدون املتعاقدين غري من اإلكراه صدر إذا

 من على يرجع واملكره ضرر من أصابه وما غرمه ما بتعويض يطالبه أن عليه أكره ما إلرجاع

، أما الضرر الناتج عن التعسف يف استعمال احلق: ويأتي من التصرف باحلق من غري دراية (36)أكرهه

 .(37) وال تدبر، وينشى عن هذا الشيء ضرر، فإذا أصاب ذلك الضرر غري فاعله فإنه يكون ضامنًا

 املطلب الثالث: يد الضمان سببًا للضمان:

يف مجيع األحوال، فقد تكون يد أمانة وقد تكون يد ضمان، وسنبني  ليست اليد سببًا للضمان

 ذلك يف فرع مستقل ونبني بعده الغصب وما يرتتب عليه من أحكام.

 الفرع األول: يد األمانة:   

 صح ُيضمن ما جنس من وكان شيئًا أخذ إذا أنه ذلك على وبناًء فّرطت، إذا إال تضمن ال أنك وهي

 أن هي: مثال يف بصورتها أتينا لو فالعارية الضمان، يصح ال يضمن ال ما جنس من كان وإن الضمان،

 أسبوعًا، أو شهرًا أو يومني أستخدمها أو كذا، مكان إىل بها أذهب سيارتك أعطين: لك ويقول يأتي

 .(38)ضمان يد اليد أن: الثاني أمانة، يد فيها اليد أن: األول قوالن فيها والعارية عارية، هذه

 واملقارض، واملودع، والوكيل، والوصي، احلاكم، وأمني احلاكم، يد أمثلة يد األمانة:ومن 

 عليهم إن: قلنا فلو حاجة، ذلك إىل وبالناس مالكها، ملنفعة العني ميسكون ألنهم واملساقي، والشريك،

 .(39)ذلك قبول من الناس المتنع الضمان،

 الفرع الثاني: يد الضمان: 
عدا ما أشرنا إليه آنفًا من األيدي، وضمان صاحبها ملا تلف حتتها من  أما يد الضمان فهي ما

 :(40)األموال يرجع إىل سبب من االسباب اآلتية
                                                             

 .178القانون المدني اليمني، المادة ( 36)

 . 329ص4وأدلَُّتُه، مرجع سابق، ج اإلسالميُّ  الزَُّحْيلِّّي، الفِّْقهُ  مصطفى بن َوْهَبة (37) 

 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس:  الكتاب المستقنع، مصدر زاد الشنقيطي، شرح المختار محمد بن محمد (38) 
 . 306ص8اإلسالمية ، ترقيم المكتبة الشاملة، ج

 قاســـــم: الشـــــافعي، المحقق اإلمام مذهب في البيان ، الشـــــافعي اليمني ســـــالم بن الخير أبي بن يحيى الحســـــين أبو (39) 
 (. 457ص6، )ج13: األجزاء م، عدد 2000 -هـ 1421األولى، : جدة، الطبعة – المنهاج النوري، دار محمد

  .81 -80الضمان في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص( 40) 
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االعتداء الذي يتمثل يف وضع يد على مال لغري صاحبها فيحول بني مالكه وبينه، أو مينعه من  اواًل:

 االنتفاع به على الوضع الذي يريده.
مان صاحبها، وإن وضعت على املال بإذن صاحبها كيد املستعري عند احلنابلة حكم الشارع بض الثاني:

 والشافعية وضمان املرتهن عند احلنفية.
وضع اليد على أساس التملك والضمان، ليكون وسيلة وطريقة إىل التملك كما يف يد القابض  الثالث:

 على سوم الشراء اتفاقًا، ويد القابض على أساس النظر.
ع اليد على مال الغري بإذن من صاحبها ملصلحة اليد خاصة، فإن كانت مصلحة املالك أرجح وض الرابع:

 كانت يد أمانه، وإال يد ضمان.
 

 الفرع الثالث: الغصب وأحكامه:

 أو يده يف كان إن املالك يد ينفي وجه على املالك إذن بغري حمرم متقوم مال أخذ: شرعًا الغصب

 به يتعلق ال ونوع علم، عن وقع ما وهو املأثم، به يتعلق نوع :نوعان وهو يده، يف يكن ف إن يده تتغري

 املغصوب وحق اهلل حق الغصب يف وجيتمع، (41)مجيعًا بهما يتعلق والضمان جهل، عن وقع ما وهو املأثم،

 عن الناس ليتناهى احلاكم اجتهاد قدر على والسجن األدب تعاىل هلل حلق الغاصب على فيجب منه

 .(42)منه املغصوب عفو عنه ذلك يسقط وال اهلل حرمات

 مال على االسـتيالء  هو ( من القانون املدني اليمين فنصـت: الغصـب  1119وعرفت الغصـب املادة ) 

 .شرعي سبب بدون عدواًنا حقه، أو الغري

 الفرع الرابع: آثار الغصب: 

 .منه واملغصوب والغاصب املغصوب الشيء من بكل تتعلق آثار للغصب

 

 

 

 

                                                             

ـــــــــ616: المتوفى) الحنفي البخاري  المعالي أبو (41)   العلمية، بيروت الكتب ،دار النعماني الفقه في البرهاني ، المحيط(هـ
 . 463ص 5م، ج 2004 - هـ 1424، 1لبنان، ط –

  .121ص1الضمانات، مرجع سابق، ج مجمع( 42) 
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 الغاصب:  يلزم ما أوال:

ــب يلزم -1 ــوبة العني ورد الغري، مال أنه علم إذا اإلثم الغاصـــــ  إذا وضـــــــمانها قائمة، دامت ما املغصـــــ

 .(43)هلكت
 أو صغريًا مميز، غاصب والسجن بالضرب يؤدب بأنه والشافعية واملالكية احلنفية التعزير وصرح -2 

 وإصالح الفساد لدفع ؛ احلاكم باجتهاد ، منه املغصوب عنه عفا ولو تعاىل اهلل حلق رعاية ؛ كبريًا

 .(44)وألمثاله له وزجرًا حاله
صوب  للمالك :منه املغصوووب حقوق ثانيا: صب  يلزم ما تقابل حقوق منه املغ سابقة،  األحكام من الغا  ال

 :هي احلقوق وهذه

 إىل  املغصوبة العني رد الغاصب على جيب أنه إىل الفقهاء رد املغصوب وقد ذهب -1 

 حتى أخذت ما اليد على: وسلم عليه اهلل صلى لقوله بذاتها، ووجودها قيامها حال صاحبها

 . (45)تؤدي
ــح القانون اليمين ذلك فقد نص على إلزام ــب كما وضـ ــوب عني رد الغاصـ  ولو مالكه إىل املغصـ

 .(46)قيمًيا كان أن قيمته أو كان مثلًيا إن مثله رد فيلزمه يستهلك أو يتلف ماف نقًدا
 ، أتلفه أو نقص أو الغاصب يد يف املغصوب تلف إذا أنه إىل الفقهاء الضمان على الغصب فقد ذهب -2

وأكد ، (47)تضمينه منه املغصوب للمالك وحق ضمانه، الغاصب على وجب فيه، مفسد عيب حدث أو

 املغصوب رد تعذر إذا: من القانون املدني اليمين ( ١١٢٨)  ذلك القانون اليمين يف مواده بقوله: يف املادة

 . صاحبه يقبض أن إىل ضمانه الغاصب لزم احلال يف
 كما صاحبه إىل املغصوب برد يلزم الغاصب أن على الفقهاء اتفق كل ما أحدثه فقد  وقلع اهلدم -3

 الذي الزرع أو غرسه الذي الشجر وقلع غرس، أو زرع أو بناء، من فيه أحدث ما بإزالة يلزم كما أخذه،

                                                             

 .330الفقهية، مرجع سابق، ص القوانين ،126ص 5مرجع سابق، ج المختار، الدر( 43) 

 . 330ص الفقهية، مرجع سابق، القوانين (44) 

، وجاء 20157القاهرة ، برقم   قرطبة حنبل، مؤســـســـة بن أحمد اإلمام الشـــيباني، مســـند عبدهللا أبو حنبل بن أحمد (45) 
 من سماعه يذكر لم البصري  الحسن أن أجل من ضديف إسناد لغير ، وهذا في نفس الكتاب في التحقيق أنه حسن

 (. 6826" )الكبير" في والطبراني (،3561) داود أبو سمرة، وأخرجه

 .1120القانون المدني اليمني، المادة ( 46)

 جديدة،  طبعة:  لبنان، الطبعة – بيروت - الفكر المقتصـــــــد، دار ونهاية المجتهد رشـــــــد، بداية بن محمد الوليد أبو (47) 
  .330 ص الفقهية، مرجع سابق، والقوانين 312 ص/ 2م ج 1995 - ه 1415
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 يف شيًئا شخص أحدث إذا: من القانون املدني اليمين ( ١١٥٣) فنصت املادة ، (48)املالك إذن بال زرعه

 يدفع أن مقابل يف أو إبقائها إزالتها طلب بني اخليار األرض لصاحب كان له مملوكة مبواد غريه أرض

 .لسببها األرض قيمة يف زاد ما أو القلع مستحقة بقيمتها تعويًضا إما لصاحبها

 :أحكام املغصوب من بضمان يتعلق ما ثالثًا:

 قيميًا، كان إذا وبقيمته مثليًا، املال كان إذا الفقهاء باتفاق باملثل الضمان جيبالضمان:  كيفية -1

 للضرورة كما مت تبيينه. القيمة وجبت املثل وجود تعذر فإن

 السوق من انقطع إذا املثلي ضمان وجوب ووقت التعويض قيمة تقدير يف احلنفية ذهب :الضمان وقت -2

 أبي عند السبب انعقاد يوم وهو الغصب، يوم القيمة وجوب أقوال األول: ثالثة عليه احلصول وتعذر

 وأما احلاكم، حكم يوم وهو اخلصومة يوم:  حممد، الثالث قول وهو االنقطاع يوم: يوسف، الثاني

وقد أخذ القانون اليمين بالقول األول فنص ، (49)احلنفية بني باالتفاق غصبه يوم قيمته فتجب القيمي

 .(50)"الوفاء وقت إىل الغصب وقت من القيم بأوفر قيمته القيمي تلف يف الغاصب "يلزم
 :أربعة أمور بأحد عهدته وتنتهي الغاصب ذمة تربأالغاصب:  عهدة انتهاء -3

 آخر. بشيء تشغل ف بذاتها، باقية دامت ما صاحبها إىل املغصوبة العني رد األول:

 .(51)ملالكها سلمها إذا وقيمتها املغصوبة العني من الغاصب كما بني القانون اليمين بقوله: يربأ
 أصالة. مطلوب الضمان ألن املغصوب؛ تلف إذا نائبه أو املالك إىل الضمان أداء الثاني: 
 منك وهبته أو عنك، أســـقطته أو الضـــمان، من أبرأتك: مثل صـــراحة إما الضـــمان من اإلبراء الثالث: 

 الصريح. جمرى جيري مبا أو وحنوه،

 يربأ ف بذلك يعلم ف فإن طعامه، أنه يعلم وهو لدابته، أو ملالكه املغصوب الغاصب إطعام الرابع:

 .(52)الغصب صفة تتغري حتى الغاصب،
 ألن األسعار؛ هبوط بسبب املغصوب نقص يضمن ال احلنفية غري اجلمهور قال :املغصوب نقصان -4

 أن إال منه للمغصوب فليس مساوية، بآفة النقص كان الناس، فإذا رغبات فتور بسبب كان النقص

                                                             

 . 137 – 135ص 5المختار، مرجع سابق، ج الدر (48) 

 . 137 – 135ص 5المختار، مرجع سابق، ج الدر(49) 

 .1144القانون المدني اليمني، المادة ( 50)

 .1125القانون المدني اليمني، المادة ( 51)

العلمية،  الكتب الشـرائع، دار ترتيب في الصـنائع الحنفي، بدائع الكاسـاني أحمد بن مسـعود بن بكر أبو الدين عالء (52) 
  .151ص 7م، ج1986 - هـ1406 الثانية،: الطبعة
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 جبناية النقص كان كله، وإن املغصوب قيمة الغاصب يضمن أو هو، كما ناقصا املغصوب يأخذ

 أشهب يفرق وف اجلناية، نقصته ما مع يأخذه أو القيمة، الغاصب يضمن أن بني خمري فاملالك الغاصب،

 .(53)الغاصب وجناية مساوية بآفة نقص بني

ــب أنفق ما املالكية قال :املغصوووووووب نفقة - 5 ــوب، على الغاصــ  األرض وســــقي الدابة، كعلف املغصــ

 الغاصب  استغلها  اليت الغلة نظري يف يكون منه، للمغصوب  بد ال ذلك مما وحنو شجر  وخدمة وعالجها

 .(54)بزائدها الغاصب على الرجوع فللمالك النفقة على الغلة زادت املغصوب؛ وإن يد من
ــوبة العني ( من القانون املدني اليمين: أن نفقة1150أكد القانون اليمين يف املادة ) وقد  حلفظها املغصــ

 .له رجوع وال الغاصب على وتنميتها

 اخلامتة

 لقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج والتوصيات أهمها ما يأتي:
 أواًل: النتائج:

أن الضمان يف اللغة قد يطلق على الكفالة، وقد يأتي الضمان ملعنى االلتزام واالحتواء، واحلفظ،  -1

 والرعاية، وغريها من املعاني املرتادفة. 

أن الضمان له شروط فال يصح الضمان إال بتحقق تلك الشروط، وإال كان الضمان غري صحيح وال  -2

 عربه به.

نتجت عنها أحكام وقواعد جيب االلتزام بها وتطبيقها يف الواقع  للضمان أسباب وأسس أساسية -3

 العملي ويف احملاكم الشرعية، وقد أخذ القانون املدني اليمين بها.

أن الغصب له أثار وأحكام خاصه ختتلف على األحكام األخرى يف الضمان وأحكام تتعلق بضمان  -4

 املال املغصوب مت تبيينها.

 

 

                                                             

 .331ص الفقهية، مرجع سابق، القوانين ، 312ص 2ج المجتهد، مرجع سابق، بداية( 53) 

 بحاشــــية المعروف المســــالك ألقرب الســــالك المالكي، بلغة بالصــــاوي  الشــــهير الخلوتي، محمد بن أحمد الدباس أبو (54) 
 . 598ص 3المعارف، ج الصغير، الناشر دار الشرح على الصاوي 
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 ثانيًا: التوصيات:  

نوصي الباحثني واملتخصصني باالهتمام بدراسة أحكام الفقه اإلسالمي دراسة فقهية قانونية  -1

ومقارنتها بالقوانني، وتبيني ما خيالف الشريعة االسالمية منها، والدعوى إىل تعديلها مبا يوافق ديننا 

 اإلسالمي.

عية اإلسالمية عند صياغة نوصي اجملالس التشريعية يف البلدان املسلمة مراعاة أحكام الشر -2

القوانني، ملا فيها من مصلحة اإلنسانية وكونها شاملة كاملة جلميع جماالت احلياة، وصاحلة يف كل 

 زمان ومكان.

نوصي القضاة واملصلحني يف شتى البقاع أن يرجعوا إىل أحكام الفقه اإلسالمي، عند احلكم، ملا  -3

 ودنياهم.فيه من غزارة ومصلحة للناس يف دينهم 
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 :واملراجع املصادر قائمة
 القرآن الكريم. .1
 الطبعة: الطبعة الفكر، دار: الناشـــــــــر  العظيم، القرآن كثري، تفســـــــــري  بن إمساعيل الفداء أبو .2

 .م1994/هـ1414 اجلديدة
 . هـ1422سنة،  النجاة، طوق دار: الناشر البخاري، صحيح .3
 . ـه1344: عام أباد مدينة حيدر املعارف يف دائرة جملس: الناشر الكربى، البيهقي، السنن بكر أبو .4

 . األوىل: الطبعة بريوت، الرسالة، مؤسسة: الناشر الدارقطين ، سنن .5

: النشر دار  الوسيط، النجار، املعجم حممد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أمحد ـ مصطفى إبراهيم .6

 الدعوة. دار
: الطبعة العربي، الكتاب دار: الناشر  اْلُمع ِرِب، تنر ِتيِب ِفي امُلَطرِِّزّى، اْلُمغ ِرِب اخلوارزمي ناصر .7

 . تاريخ وبدون طبعة بدون

 . العصرية املكتبة: املنري، الناشر املقري، املصباح حممد بن أمحد .8

 عدة من مكونة جلنة: املؤلف العدلية، األحكام جملة األحكام، جملة شرح يف احلكام درر .9

 . العثمانية اخلالفة يف وفقهاء علماء

: الطبعة الكتب، عاف دار: الناشر اخلليل، خمتصر لشرح اجلليل املغربي، مواهب الدين مشس .10

 . م2003 - هـ1423 خاصة طبعة

: الطبعة والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار: الُقرنب، لناشر أعمال على املال شاهني، أخذ بن عادل .11

 . م 2004 - هـ 1425 األوىل،

 الوطنية، فهد امللك مكتبة: الناشر  ونُمعناصنرنة، َأصناَلة امَلاِليتُة الدُّب ين، امُلعنامنَلاُت حممد بن ُدب يناِن .12

 . هـ، 1432 الثانية،: الطبعة الرياض،

 بريوت، -الفكر دار: الناشر املختار، الدر على احملتار احلنفي، رد الدمشقي عابدين أمني حممد .13

 . م1992 - هـ1412 الثانية،: الطبعة

 لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: األربعة، الناشر املذاهب على اجلزيري، الفقه الرمحن عبد .14

 . م 2003 - هـ 1424 الثانية،: الطبعة

: الطبعة اإلسالمي، الكتاب دار: الناشر الضمانات، احلنفي، جممع البغدادي غامن حممد أبو .15

 . تاريخ وبدون طبعة بدون
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 دمشق، – سوريتة - الفكر دار: الناشر ، وأدلَُّتُه اإلسالميُّ الزُّحني ِلّي، الِفْقُه مصطفى بن ونه بنة .16

 . املعدتلة املنقَّحة الرتابعة: الطبعة

: الطبعة الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقهية املوسوعة .17

 (. هـ1427 - 1404 من)

  الفقهية،. الكليب، القوانني ُجزني ابن حممد القاسم أبو .18

 الكتب دار:  الناشر الشافعية، فقه فروع و قواعد يف النظائر و السيوطي، األشباه الدين جالل .19

 .لبنان – بريوت العلمية

 املنهاج، الناشر شرح إىل احملتاج الصغري، نهاية بالشافعي الشهري العباس أبي بن حممد الدين مشس .20

 بريوت. - للطباعة الفكر دار: 

 القاهرة،، ،م2000 العربي، الفكر دار الناشر اإلسالمي، الفقه يف اخلفيف، الضمان علي .21

 (.45 -44ص)

 ابن دار: الناشر  األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار اليمين، السيل الشوكاني علي بن حممد .22

 . األوىل الطبعة: الطبعة حزم،

 املستقنع. زاد الشنقيطي، شرح املختار بن حممد .23

 جدة، – املنهاج دار: الناشر  الشافعي، اإلمام مذهب يف الشافعي ، البيان اليمين حييى احلسني أبو .24

 .م 2000 -هـ 1421 األوىل،: الطبعة
 . القاهرة  قرطبة مؤسسة:  الناشر حنبل، بن أمحد اإلمام مسند .25

 لبنان، – بريوت/  الفكر دار: الناشر  املقتصد، ونهاية اجملتهد رشد، بداية بن حممد الوليد أبو .26

 . م1995 - ـه 1415  جديدة، طبعة:  الطبعة

 العلمية، الكتب دار: الناشر الشرائع،  ترتيب يف الصنائع احلنفي، بدائع الكاساني الدين عالء .27

 .م1986 - هـ1406 الثانية،: الطبعة

 بالصاوي الشهري الصغري، الشرح على الصاوي اخللوتي، حاشية حممد بن أمحد العباس أبو .28

 .املعارف دار: الناشر املالكي،
 .م2002لسنة  14القانون املدني اليمين رقم  .29
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