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 مقدمة

أشرف النبيني حممد وعلى آله احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

 .الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني

اىل  انتقلتيف املعامالت املالية اليت املستحدثة  املسائلط اجلزائي من الشر

تكاد ختلو منه  ث الاالسالمية، والذي أصبح غالبا قرين كل عقد حي البالد

 تعويض اتفاقي نظمة العربيةالية، وهو يف غال  القوانني واأامل املعاوضاتعقود 

جزايف عن الضرر املتوقع مقدر مسبقًا. وقد أخذت قوانني البالد العربية هذا 

بعض التعديالت، واول قانون عربي التعبري عن القوانني الغربية، وادخلت عليه 

خذ به هو القانون املصري أخذه عن القانون الفرنسي، وعّبر عنه الدكتور ُأ

 (1) .جلزائيو الشرط اأبعبارة التعويض االتفاقي  السنهوري

الشرط اجلزائي كثرية منها ان املشاريع املالية الضخمة تكون  إىلوالدواعي 

اخلسائر كبرية وفادحة عند تأخر تنفيذ املشروع يف وقته وتأخره، وان العقود 

يعرفون بعضهم بعض مما حيتاج اىل شروط  ن اليبعيد متعاملنيصبحت تتم بني أ
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(8) 

 

صبح صفة لكثري من أجزائية لطمأنينة االلتزام لكال الطرفني، كما ان املطل 

فهو يقلل اخلصومات الناس، فالشرط اجلزائي يرفع هذا اخلوف من املماطلة 

 واملنازعات بني املتعاقدين. فأهم فوائد الشرط اجلزائي يعطي الثقة واالطمئنان

 خالل به.للمشرتط يف تنفيذ العقد وعدم اإل

 

 

 الباحث            

 أ.م.د عباس كاشف الغطاء

  



(5) 

 

  االول املبحث

 تعريف الشرط اجلزائي

ده املتعاقدان مقّدما يف العقد جزاء على إخالل هو التعويض الذي حيد

يف  عذراحدهما مبا تعاقد عليه او التزم به او تعهده يف ضمن العقد، ومل يكن 

 اخالله، وقد يكون بعد العقد وقبل حدوث الضرر.

وعرفه الدكتور الصديق الضرير )اتفاق عل تقدير التعويض اذا مل يقم 

 .(1)(يف تنفيذ التزامه تأخرامللتزم بالتزامه يف التنفيذ او اذا 

املتعاقدين مقدمًا على مقدار التعويض  اتفاق)وعرفه زكي الدين شعبان 

  .(2)الذي يستحقه الدائن اذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه او تأخر عنه(

 وقد خص الشرط اجلزائي بالدين رغم انه يدخل على غريه من العقود.

والتعريف الراجح: التزام زائد يتفق مبوجبه املتعاقدان على تعيني التعويض 

 عند االخالل االختياري املضر باملشرتط.الشرعي الذي يستحق 

يوضع عادة كشرط ضمن شروط  أنهومسي هذا االتفاق بالشرط اجلزائي، 

، وتكييفه القانوني كما يقول لي الذي يستحق التعويض على اساسهالعقد االص

. وقد يكون الشرط (3)(هو انه التزام تابع ال التزام أصلي) :السنهوريالدكتور 

اق الحق للعقد قبل وقوع الضرر الذي يقدر من الشرط اجلزائي اجلزائي يف اتف
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 التعويض عنه.

والبند اجلزائي وال أثر  االتفاقييض مساء الشرط اجلزائي التعوومن أ

 التسمية. الختالف

 ميزة الشرط اجلزائي عن بقية الشروطأواًل: 

يتميز الشرط اجلزائي بانه ليس هو السب  يف استحقاق التعويض، بينما 

الشرط غري اجلزائي يف العقد يكون هو السب  يف استحقاق التعويض. والسب  

 يف وجوب املشروط سواء كان تعويضا نقديا او شيئا آخر.

صلي بالتعويض، ولكن أوعلى هذا فال يتولد عن الشرط اجلزائي التزام 

ن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض مببلغ معني، ولذا فإن القانون ذكر امكا

 نقصان او زيادة الشرط اجلزائي كما سيأتي.

وان الشرط اجلزائي قد يكون مقرتنا بالعقد وقد يكون متفقا عليه بعد العقد 

 .(1)وتارة قد يكون قبل العقد ويسمى الشرط اجلزائي السابق

 الشرط اجلزائي ثانيًا: استحقاق

التعويض  استحقاقي نفس شروط الشرط اجلزائي ه استحقاقإن شرط 

 وهي:

إخالل امللتزم بالتزامه. وذلك بعدم التنفيذ او التأخري فيه او التنفيذ املعي  او 

 .(2)مما فيه إخالل بالتزام ذلك اجلزئي

وقوع الضرر بسب  االخالل فإن حصل اإلخالل ومل يقع ضرر على 
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 املشرتط مل يستحق الشرط اجلزائي.

( يف 111) االسالمي بقراره املرقمونص جممع الفقه االسالمي ملنظمة املؤمتر 

. بأن ـه1821( بشأن الشرط اجلزائي يف الدورة الثاني عشرة يف عام 12 /3)

ا يلي )الضرر الذي حيث جاء يف الفقرة اخلامسة منه ممعنوي  الضرر مادي ال

وما حلق املضرور من خسارة الفعلي جيوز التعويض عنه يشمل الضرر املالي 

 .(1)س  مؤكد وال يشمل الضرر االدبي او املعنوي(حقيقية وما فاته من ك

خالل امللتزم هو املفضي اىل وقوع الضرر، اما اذا كان الضرر أن يكون او

نتيجة لفعل غري امللتزم كفعل املشرتط نفسه او فعل اجنيب عن املتعاقدين، او 

واعذار طارئة فال جي  الشرط اجلزائي على امللتزم الذي هو املكلف  أسباب

الشرط اجلزائي مبجرد  استحقاق فاأصلال إبإثبات ان الضرر مل يكن بسببه و

وكذا اذا كان تنفيذ االلتزام مستحيال بسب  مل ميت اىل امللتزم بصلة  .(2)االخالل

ن الشرط اجلزائي هو تعويض فال حيقق للمشرتط له املطالبة بالشرط اجلزائي، ال

ضرر مستحق على امللتزم، فما مل يكن املشرتط عليه دخيال يف اجياد الضرر فال 

 يأتي الشرط اجلزائي.

 الشرط اجلزائي والتهديد املاليثالثًا: 

معنى الشرط اجلزائي ليشمل التهديد املالي، حيث فرض ان الشرط  اتسع

يه، تارة يكون لتقدير تعويض الضرر احلاصل من عدم تنفيذ التزام املشرتطـ عل

التزاماته كاملة غري منقوصة،  بإجنازط على امللتزم وتارة يكون تهديدا ماليا للضغ
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رط من تسليم التهديد املالي فاذا مل ينجز التزاماته كاملة جي  عليه الوفاء بالش

 بكامل اختياره. من العقد وقد قبله هاملشرتط علي

 الفرق بني الشرط اجلزائي والتهديد املاليرابعًا: 

عرفنا الشرط اجلزائي واما التهديد املالي هو اتفاق بني املتعاقدين يف منت 

   الوفاء به ويكون تابع للعقد.العقد جي

 :والفرق بينهما

 اجلزائي غري تابع للعقد بينما التهديد املالي يكون تابعا للعقد.الشرط  .1

الشرط اجلزائي يقاس بالضرر بينما التهديد املالي يقصد به التغل  على  .2

 عناد املدين وتنفيذه اذا حصل العناد.

الشرط اجلزائي يكون متصال بتعويض الضرر بينما التهديد املالي يكون  .3

 العيين.ذه ان مل حيصل التنفيذ بتنفيمتصال بالتنفيذ العيين و

نهائيا قابال للتنفيذ  نعم يتفق الشرط اجلزائي مع التهديد املالي بكونه اتفاقا

  على حاله.



(1) 

 

  الثاني املبحث

 على الشرط اجلزائي الشرعية دلةاأل

النظرية االسالمية للشروط ان كل شرط نافذ ما مل يكن خمالفا للكتاب 

الكريم او السنة الشريفة ومل يكن الشرط سفيها او خمالفا للعقد. فاملتعاقدان اذا 

شرتطا ن يأتعاقدا وكانت شروط العوضني والعقد واملتعاوضني موجودة، فلهما 

او  البنيكان تعويضا للضرر اذا حصل ضرر يف يف هذا العقد كل شرط سواء أ

ان يتفقا على ان يدفع الضار اىل املتضرر مقدارا مقطوعا من املال، كما يصح ان 

يكون الشرط دفع كمية من املال عند التأخر عن تنفيذ ما على املشرتط عليه وان 

مل حيصل ضرر للشارط كما يصح ان يشرتط احد املتعاقدين على االخر ان مل 

قم بالتزاماته املعينة مبلغا معينا من املال. وهو ما يسمى بالتهديد املالي حلمله ي

؛ على الوفاء بااللتزامات حرفيا، ودفع املال ان مل يقم بذلك االلتزام حرفيا

وذلك الن العقد هو التزام يف مقابل التزام فيج  الوفاء به ومبا يلحقه من 

 ا وال مانع منه وال يوجد مابرضاهمة املتعاقدين، وقد وجد ريعش أنهشروط 

أَوْفُوا ] :يكون داعيا اىل تنفيذه هو قوله تعاىل يبطله ومينع من تنفيذه، بل ما

 (2).)املسلمون عند شروطهم( :واحلديث الشريف (1)[بِالْعُقُودِ

 دلة على صحة الشرط اجلزائياألأواًل: 

 القرآن الكريم .1

فإن عموم اآلية تدل على وجوب اإليفاء بالشرط  [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] :قوله تعاىل
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(11) 

 

اجلزائي قال اجلصاص )كل شرط شرطه اإلنسان على نفسه يف شيء يفعله يف 

(1)املستقبل فهو عقد(.
 

حافز ملن شرط عليه ان  أنهوان الشرط اجلزائي هو من مصلحة العقد، 

 ينجز لصاحبه الشرط حقه ومساعد له على الوفاء بشرطه.

جملس هيئة كبار العلماء )انه ظهر هلا ان الشرط اجلزائي من جاء يف قرار 

 (2)العقد يف وقته(. إلكمالالشروط اليت تعترب من مصلحة العقد، اذ هو حافز 

 وهذا مما ال اشكال فيه.

 اعرتاض

 (3)رد هذا الدليل صاح  الشرط اجلزائي ونظرية الشروط املقرتنة بالعقد

االباحة، كما يف قوله تعاىل عن اخلمر يدل على  وذلك ان وجود املصاحل ال

يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِريٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ ] وامليسر

 (8).[نَفْعِهِمَا

 السنة الشريفة .2

وجلنة كبار العلماء مبا روى البخاري  (5)استدل الدكتور مصطفى الزرقا . أ
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(11) 

 

عون عن ابن سريين قال: قال  جيوز من الشروط، قال ابن يف باب ما

دخل ركابك )اي شّد رحالك على أ –)املكاري املؤجر(- رجل لكّر به

فلك  وكذا للسفر( فان مل ارحل معك يوم كذا ظهر دابتك استعدادًا

ى نفسه طائعا غري مائة درهم، فلم خيرج. فقال شريح: من شرط عل

 (1)مكره فهو عليه(.

قال الزرقا )ان هذا النوع من االشرتاط املروي عن القاضي شريح يف ضمان 

يسمى يف الفقه االجنيب بالشرط  التعويض عن التعطيل واالنتظار هي ما

 (2).(اجلزائي

واوردت جلنة كبار العلماء هذا النص وقالت: فهذه املسألة صرحية يف أنها 

 (3).الشروط اجلزائية من انواع

 اعرتاض 

لة العربون، بالشرط اجلزائي بل هي مرتبطة مبسأربط له  ن هذا احلديث الإ

الن الرواية بصدد عبارة عن عدول عن االجارة مقابل مال فهو اعمال للخيار 

يف ردِّ االجارة مقابل شيء من املال بينما الشرط اجلزائي هو تقدير لتعويض عن 

 االخالل بشرط.ضرر حامل نتيجة 
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عدم وجود شبه بني قول شريح والشرط الضرير وادعى الدكتور الصديق 

لة خالف فيه مجهور الفقهاء ثم ذكر ان حكم شريح يف هذه املسأ ،(1)اجلزائي

 (2).كما يقول ابن حجر

ابو  اإلمام ما روي عن حممد احلليب قال: كنت قاعدا اىل قاٍض وعنده . ب

جالس فجاءه رجالن، فقال احدهما: إني  ˆ جعفر االمام الباقر

تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعًا اىل بعض املعادن، فاشرتطت 

سوق اخاف ان يفوتين،  أنهاعليه ان يدخلين املعدن يوم كذا وكذا، 

فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، 

فقال القاضي: هذا شرط  وإنه حبسين عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما؟

 ˆفاسد وفـّـِه كراه، فلما قام الرجل اقبل الي ابو جعفر االمام الباقر 

 (3).)شرط هذا جائز مامل حيط جبميع كراه( فقال:

واستدل بها مبن لو استأجر  فالرواية تدل على نفوذ الشرط يف االجارة،

ليحمله متاعًا اىل موضع معني بأجرة معينة او اشرتط عليه وصوله يف وقت 

معني، فان قصر عنه نقـّـص من اجرته شيئا معينا جاز وفاقا أكثر فقهاء اأمامية 

 (8)نقال وحتصيال.

ذكر الدكتور الصديق الضرير )من اننا ال نتوقع وجود نص يف القرآن او 
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او قول لصحابي او فقيه من املتقدمني يف حكم الشرط اجلزائي الذي بينا  السنة

 (1).حقيقته يف القانون(

هذا غري صحيح فالرواية هذه تدل على الشرط اجلزائي، وان قبلنا مقولته 

 لفقه القدمية.بان لفظ الشرط اجلزائي غري موجودة يف كت  ا

ويناقش ما ذكره الصديق الضرير بان هذه الرواية دلت على صحة الشرط 

إذ ال ضرر هنا يف تنقيص اأجرة ومل تدل على خصوص تقدير تعويض الضرر، 

يف الوصول اىل السوق متأخرا، بل املوجود عدم النفع، وعدم النفع ليس ضررا 

فالرواية  حقيقيا، وهلذا فال يوجد ضرر حتى يتفقا على تقديره قبل حصوله

نص  يليست يف الشرط اجلزائي، ويف تقدير الضرر قبل حصوله. نعم الرواية ه

يشرتط حصول الضرر بل يشرتط ان حيصل على  يدي الذي الدهيف الشرط الت

يف العقد. وهذا الشرط صحيح املقررة بالتزاماته  امللتزمكمية من املال ان مل يقم 

 .لعموم )املسلمون عند شروطهم(

 (2).استدل باحلديث الشريف )املؤمنون عند شروطهم(جـ. 

ن االصل يف أذه  اكثر املتأخرين اىل جواز الشرط اجلزائي استنادا اىل 

والشرط اجلزائي مل يأت  (3)ما دل الدليل على حرمته. اّلإالشروط االباحة 
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 (1).الدليل حبرمته نصا فهو جائز

 معنى احلديث 

هو مالزمته اياه، وقيامه مبقتضاه، وتعني ان معنى كون املؤمن عند شروطه 

 انهائه وامتامه وتنفيذه شرعا. وذلك:

 وجوب الوفاء تكليفا. .1

وإذا امتنع املشروط عليه عن الوفاء بالشرط جاز اجباره عليه، الن  .2

الشرط حق للشارط يف ذمة املشروط عليه مبقتضى العقد املقرون بالشرط 

ستحقه الغري عليه. وهذا االجبار فيجرب على تنفيذه، لكونه ممتنعا عما ي

ميكن ان يصل اليه املشرتط عن طريق القضاء. واذا مل ميكن اجباره على 

 العمل بالشرط فيكون له خيار الفسخ.

ن املتعاقدين اذا تعاقدا بصورة اختيارية وكان رضاهما موجودا بشروط إ

سواء كانت شروط للتعويض عن الضرر حاصلة من شرط جزائي ام شرط 

يدي نفعي ينتفع بها املشرتط له ان مل تنفذ االلتزامات اليت تعهد بها امللتزم،  مته

 ومل يكن هنالك مانع من موانع العقد فيج  الوفاء بكل الشروط شرعا.

ويكون احلق للمشرتط له يف اجبار املشرتط عليه بالتنفيذ ولو بالدعوى عليه 

ان يطبق ما جرى العقد عليه من شرط فال يزيد  اّلإيف احملاكم، واحلاكم ليس له 

او السنة  الكريم وال ينقص اال اذا رأى ان يف الشروط ماهو منايف للقرآن

 الشريفة.
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 أدلة أخرى .3

استدلت جلنة كبار العلماء يف تصحيح الشرط اجلزائي  للرهن والكفيل  . أ

ذلك ملصلحة الذي له مصلحة يف العقد وقياس الشرط اجلزائي عليهما و

بشرطه فكأنه شبيها باشرتاط الرهن والكفيل يف ملساعدة على الوفاء ا

(1)الوفاء لصاح  الشرط بشرطه.
 

جاء يف قرار جملس هيئة كبار العلماء )انه ظهر هلا ان الشرط اجلزائي من 

 (2).الشروط اليت تعترب من مصلحة العقد، اذ هو حافز إلكمال العقد يف وقته(

 اعرتاض 

تشبيه الشرط اجلزائي بالرهن والكفيل غري واضح وذلك الن الرهن ليس فيه 

بشرطه هو عبارة  –لصاح  الشرط-تعويض عن الضرر وال الكفيل يف الوفاء 

عن السعي لتنفيذ العقد وعدم تأخريه بينما الشرط اجلزائي هو تعويض عن 

زائي عن فيختلف الشرط اجل التأخريالضرر الذي يلحق من عدم التنفيذ او 

الكفيل. كما اوضح الدكتور الصديق الضرير ان الشرط اجلزائي ليس للشارط 

 (3).او بقائه االرشاال التعويض وال خيار له بني الفسخ و 

عند االرش على  وا، كما ان الفقهاء اتفقكاالرشان الشرط اجلزائي  . ب

مع  االرشني فسخ العقد او ب العقد برتاضيهما، وان صاحبه له اخليار

بقائه. فذلك يصح الشرط اجلزائي ويلزم الوفاء به فان مل يف وتعذر 
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 كاالرش.فات تعّين ملن اشرتط شرطا جزائيا  استدراك ما

 اعرتاض

 اّلإهذا القياس غري صحيح وذلك الن صاح  الشرط اجلزائي ليس له 

 التعويض وليس له اخليار يف فسخ العقد.

 التأخريو أوذلك ان عدم التنفيذ  (1)(ضرار ضرر وال استدل مبا روي )الجـ. 

وامل نفسي وهو ضرر يوج  و كس  متوقع أيؤدي اىل تفويت فرصة 

 .التعويض

 اعرتاض

و كس  مظنون ال يوج  التعويض، وان أرد تفويت فرصة متوهمة ن جمإ

 .يض يكون بعد وقوع الضرر ال قبلهتقدير التعو

وضرر واكل املال  والن الشرط اجلزائي تقديره مسبقا يؤدي اىل جهالة

 .(2)(بالباطل

تعارف الناس على وضع شروط جزائية يف كثري من عقودهم املعاصرة د. 

مثل عقود املقاوالت والتوريد واالستصناع، وعرف التعامل بالشرط 

اجلزائي عرف صحيح شرعا أنه ال يعارض دليال شرعيا وال يبطل 

 (3).واجبا وال حيل حراما فهو جائز وصحيح
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 اعرتاض

يسلم حيث ان العرف هذا  ذكر عبد العزيز اليميين ان االستدالل بالعرف ال

راد من املوالعرف مورده يف تطبيق االحكام وحتديد  لألدلةعرف فاسد ملخالفته 

 (1)االلفاظ.

فان بعض العقود يف  (2)عدة )احلاجة تنزل منزلة الضرورة(االستدالل بقاهـ. 

فيها وابيحت خالفا للقياس حلاجة الناس اليها  رخصالشريعة االسالمية 

 أنهاصل فيها التحريم ن اأأورفعا للضرر عنهم كالسلم واالجارة مع 

 (3).عقود على معدوم، فالشرط  اجلزائي كذلك مباح للحاجة املاسة اليها

 اعرتاض

يسلم بوجود حاجة ماسة اىل الشرط اجلزائي،  ردَّ عبدالعزيز اليميين بانه ال

جارة قياس مع الفارق ملورد ادلة ان قياس الشرط اجلزائي على السلم واالثم 

 (8).العقدين خالفا للشرط اجلزائي بإباحة

 االدلة على عدم صحة الشرط اجلزائي: ثانيًا

 (6)والشيخ عبداهلل حسني (5)ذه  كل من الشيخ عبد اهلل بن زياد ال حممود
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والدكتور فتحي  (2)علي اخلفيفوالشيخ  (1)السنهوريالرزاق  والدكتور عبد

اىل عدم صحة  (5)وحممد حافظ صربي (8)والدكتور شفيق شحاته (3)الدريين

 الشرط اجلزائي.

 وساقوا ادلة نذكرها:

يف قصة بريرة: ما بال اقوام يشرتطون  iروي عن رسول اهلل  ما .1

من اشرتط شرطا ليس يف كتاب اهلل فليس  تاب اهللشروطا ليست يف ك

 (6).اشرتط مائة شرطله، وان 

قال ابن حزم الظاهري بعد ذكر هذا احلديث )فهذا االثر كالشمس صحة 

 (7).وبيانا يرفع االشكال كله(

 اعرتاض

 ن )ليس يف كتاب اهلل( املراد به ماأبابن حزم الظاهري  ليس االمر كما قال

خالف الكتاب العزيز، وليس املراد ان كل من شرط شرطا مل ينطق به الكتاب 
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 (1).باطل، امنا املراد من الشرط الذي خيالف الكتاب العزيز

روي عمر بن شعي  عن ابيه عن جده  حديث النهي عن بيع وشرط: .2

 .عن بيع وشرط( iنهى رسول اهلل )قال: 

 اعرتاض

، وقال ابن عرفة : ال اعرف هذا أحكامهاحلق من  هذا احلديث رواه عبد

قال ابن رشد: روى عن ابي حنيفة انه روى  (2)من طريق عبداحلق اّلإاحلديث 

 (3).)نهى عن بيع وشرط( iان رسول اهلل 

وقال ابن قدامة املقدسي )حديث النهي عن بيع وشرط ليس له اصل. وقد 

 (8).انكره امحد، وال نعرفه مرويا يف سند فال يعول عليه(

يث املنت فان االحاديث الصحيحة تعارضه، لذلك محله على اما من ح

الشرط الذي يناقض كتاب اهلل العزيز او مقتضى العقد او يعود اىل االخالل 

 (5).بالثمن

وذه  احملقق الكركي اىل عدم صحة الشرط لكونه يوج  تعليقا وجهالة 
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 (1).وابهاما وانه كالبيع بثمنني نقدا ونسيئة

 اعرتاض 

مل يكن يف الشرط اجلزائي تعليقا او ابهاما يف االجارة اليت ذكرتها  اوال:

بالناقص لو مل يصل اىل اليوم املعني، بل وصل بعده،  يستأجرهمل  ال نهالرواية، 

نّقص من االجرة، وهذا  تأخربل االجرة معينة ان وصل يف اليوم املعني، فان 

، والفرق بينهما الفعلالشرط يف منت العقد على حنو شرط النتيجة او شرط 

واضح، اذ على النحو شرط النتيجة يكون املشروط له )على تقدير خمالفة 

الشرط( قد ملك مقدار النقصان على ذمة املشروط عليه، بينما على النحو 

الثاني شرط الفعل ال يوج  اشتغال ذمة املشروط عليه، بل جي  عليه متليك 

 فقط.مقدار النقصان فان مل يفعل فعل حراما 

ن التشبيه بالبيع بثمنني ليس بصحيح، الن املشابهة للبيع بثمنني ان إ ثانيا:

دينار وبعتك هذه السيارة بعد شهر  بألفيقول مثال: بعتك هذه السيارة االن 

 دينار. بألفني

ويف جامع املقاصد محل احملقق الكركي الرواية اليت صححت هذا الشرط 

 (2)الة.هاجلعلى 

 اعرتاض

غري صحيح ،  الةهاجلان ما ذه  اليه احملقق الكركي من محل الرواية على 

 وقد خالف اكثر الفقهاء وهو  اجتهاد مقابل النص.
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ان الشرط اجلزائي هو التعويض قبل وقوع الضرر والتعاقد عليه،  ثالثًا:

 وذلك الن الضرر عند العقد معدوم وجمهول، واملعدوم واجملهول ال تصح مقابلته

ل. وانه ال يصح ضمان اجملهول وما مل جي . والن الضرر هو سب  باملا

التعويض فال يتقدم املسب  عن السب  والن الواج  التساوي بني الضرر 

والتعويض الن كل جزء من العوض البد ان يقابله جزء من املعوض. وتقدير 

 (1)التعويض مسبقا يؤدي اىل الضرر واجلهالة.

 اعرتاض

 بعد وقوع الضرر. إاللشارط ا ايستحقهال التعويض  إن

استدل عبدالعزيز اليميين على بطالن الشرط اجلزائي بانه يؤدي اىل  رابعًا:

واالختالف الذي سوف يؤول االمر  الضرر واكل اموال الناس بالباطل والتنازع

ول االمر بدال من التقدير عند القاضي الذي أان يرتك من  فاأوىلىل القضاء إ

  (2).، وسدا للذريعةمزيد من الشحناء والبغضاءدي اىل يؤ

عامة مثل اكل املال بالباطل والضرر  بأدلةان الذي يستدل  ويرد عليه:

دلة واهية ال أواجلهالة والتنازع وسد الذريعة والتعويض من دون سب  كلها 

 عالقة هلا بالشرط اجلزائي.
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 املبحث الثالث 

 صور من مصاديق الشرط اجلزائي

ي أو أذا اشرتطت الزوجة على زوجها ضمن عقد النكاح إ: الصورة اأوىل

خر الزم ان ال يطلقها وال يتزوج عليها، وان طلقها او تزوج عليها كان آعقد 

عليه كذا من املال تعويضا على الضرر الذي يصيبها من جراء ذلك ، فهو شرط 

 صحيح.

ال يكون له حق الزواج  يكون له حق الطالق او ذا اشرتطت عليه ان الإما أ

 .خيالف الكتاب الكريم والسنة الشريفة نهأ اًلبامرأة ثانية ، فهذا شرط باط

الشرط اجلزائي يف عقد املناقصة عند ختلف املقاول عن تسليم : الصورة الثانية

 املصنع مثال يف املوعد املقرر عند حصول الضرر.

النهائي الذي تسلمته الشرط اجلزائي يف خطاب الضمان : الصورة الثالثة

الشركة الداعية اىل املناقصة من البنك عند ختلف املقاول او البائع عن 

 االلتزامات والشروط املشرتطة عليه بصورة عامة يف العقد.

قاول بدفع مبلغ معني الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة يلزم امل: الصورة الرابعة

 فيه املقاول عن تسليم العمل. يتأخرو اسبوع أعن كل يوم 

جرة العامل جزاء له أالشرط اجلزائي خبصم مبلغ معني من : الصورة اخلامسة

املصنع قد تتضمن شروط جزائية  الئحةخالل بالتزاماته املختلفة. فان على اأ

تقضي خبصم مبالغ معينة من اجرة العامل جزاء له على االخالل بالتزاماته 
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(1)املختلفة.
 

ان يكون الشرط اجلزائي هو متلك الزراعة القائمة على : السادسةالصورة 

جارتها عند االخالل بتسليم االرض خالية عند انتهاء أاالرض عند انتهاء مدة 

 مدة االجارة.

ان يكون الشرط اجلزائي ليس مقدار معني من النقود بل : الصورة السابعة

قسط يف وقته . وهذا داء أهو اشرتاط حلول مجيع االقساط عند التخلف عن 

 يف املعامالت، والكالم عن هذا الشرط مفصال ما يلي: مشاعاالشرط  قد يكون 

 رط اجلزائي يف حلول مجيع االقساطالشأواًل: 

 املدين يف دفع قسط منها: تأخرالشرط اجلزائي هو حلول مجيع االقساط اذا 

والدكتور الصديق  ذه  كل من عبداهلل بن منيع والدكتور مصطفى الزرقا

ئي يف تأخري تسديد العزيز اىل صحة الشرط اجلزا الضرير والدكتور حممد عبد

مماطلة املدين ظلم ومماطلته حبكم الغص  وهو ضرب من  أنالدين. وذلك ب

ضروب الظلم والتعدي، والغاص  ضامن ما غصبه، فذلك املماطل يضمن ما 

 .فات من منافع املال نتيجة مطل ادائه ملستحقه

ل اهلل رة: )ان رسوبي هريأمماطلة الغين ظلم ملا روي عن  على :واستدل

 (2).قال: مطل الغين ظلم(

قال عبداهلل بن منيع )ومما تقدم يظهر لنا وجه القول جبواز احلكم على 

املماطل وهو قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسب  مماطلته وّليه 
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بقدر فوات  الّليشرطا جزائيا لقاء املماطلة و وان تضمن عقد االلتزام باحلق

 [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] :املنفعة، فهو شرط صحيح واج  الوفاء لقوله تعاىل

 (1)و حرم حالال(.أحل حراما أ)املسلمون عند شروطهم إال شرطا  iولقوله 

 اعرتاض

 إال أنه ليس غاصبا لعني خارجية، الن الذي ظامل املوسرالشك ان املدين 

يف الذمة وهو يستحق ان يشهر به  كليمينعه عن صاحبه ليس عينا خارجية، بل 

وحيبس ويعاقبه ولي االمر ثم ان املدين عندما مياطل فقد فوت على الدائن منفعة 

حمققة او متوقعة للمدين، فان هذا خيتلف عن الغاص  الذي غص  عينا كدار 

، ولكن هنا دينا يف الذمة، فألن فاتت ستان او سيارة فانه يردها ويرد اجرتهاب وأ

 منفعة الدين الذي يف الذمة فال جيوز اخذ هذه املنفعة الفائتة أنه هو الربا.

ينقص وال يتلف ابدا، فإما ان يكون مثليا او  ين الذي يف الذمة الكما ان الد

 بقيمته ويوم اقرتاضه، فكيف ينقص.قيميا فاملثلي يضمن مبثله والقيمي يضمن 

وقد اصدر جملس جممع الفقه االسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس 

 18/2/1111هـ(، 1811شعبان ) 23-17جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

 بشان البيع بالتقسيط جاء فيه: 53/2/6القرار رقم 

احملدد، فال جيوز الزامه اي ذا تأخر املشرتي يف دفع االقساط عن املوعد إ)

زيادة على الدين، بشرط سابق او بدون شرط، الن ذلك ربا حمرم( و)حيرم 

جيوز  على املدين املليء ان مياطل يف اداء ما حل من االقساط، ومع ذلك ال
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 (1).(لتعويض يف حالة التأخر عن االداءشرعا اشرتاط ا

ح فيعزر املماطل بالعقوبة ان التعزير بالعقوبات املالية جائز وصحي ثانيا:

 املالية.

)ليُّ الواجد ُيحلُّ  iملا روي عن عمرو بن الشريد عن ابيه عن النيب 

 (2).عرَضه وعقوبته(

واستدل عبداهلل بن املنيع بان عقوبة املماطل ال تنحصر باحلبس وشكايته فهو 

بدفع الغرامة  بإلزامهتفسري ببعض املعاني، بل تعم وتشمل دفع الضرر وذلك 

 (3).الية ملا احلق ضرر مادي بالدائنامل

واشار اىل ما يؤيد ما ذه  اليه ما ذكره ابن القيم بالتعزير بالعقوبات املالية  

يف مواضع خمصوصة يف مذه  مالك وامحد بن حنبل واحد قولي الشافعي بال 

 خالف بينهم وهو املروي عن ابي يوسف ايضا.

العقوبات املالية  (8)وذكر الدكتور بكر ابو زيد يف كتابه احلدود والتعزيرات 

 iمتنوعة عن النيب  بأقضيةعن ابن القيم من كتاب الطرق احلكمية فيما ذكر 

اخلمر وحتريق املتاع الغال واشكال  دنانمن هدم مسجد ضرار و امره بكسر 

ن الثمر املعلق قبل ان )فيما سرق م iذلك، ملا روي عن ابي داود عن النيب 
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 (2).(اّن عليه جلدات نكال وغرمه مرتني (1)ؤويه اجلريني

على َمْن مطَله من منفعة  ما فاتفاحلاصل ان هذا املطل يستوج  ضمان 

حمققة او متوقعة او ما يرتت  على املطل من نقص على املمطول حقه لقاء 

 (3).املطل(

، املتأخر يف السداد مليًا مماطال واشرتط حممد بن عبدالعزيز اليميين ان يكون

وَإِنْ ]عسار فال يستحق هذا الشرط لقوله تعاىل اما اذا كان سب  التأخري اإل

  (8).[كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

فيها مقابل  ما زيدان يوضع من االقساط املؤجلة اليت حلت بالشرط  :وثانيا

قيمتها احلالية، الن الزيادة كانت يف مقابل االجل فأخذها  اّلإل فال يأخذ يالتأج

 (5).بدون مقابل أنهالناس بالباطل  أموالبدون االجل اكل 

 اعرتاض 

ان كل ما ذكر من العقوبات املالية يف املواضع املخصوصة كل هذا مل يكن 

هذه حق العقوبة بسب  يف مورد تأخر الدين بسب  املماطلة للمدين وان كان يست

اذا كانت العقوبة مالية على املماطلة فهي ربا حمرمة، فال بد ان  اّلإاملماطلة، و
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 ولي.اليت ليست حمرمة بالعنوان اأ حتمل على العقوبة

ان الشرط اجلزائي حبلول اقساط الدين اذا تأخر املدين بدفع قسط منها  ثالثا:

ليس فيه مقدارا معينا من النقود قدر به  أنهخيتلف نوعا عن الشروط وذلك 

وهذا الشرط صحيح الن كل عقد جي   التعويض بل هو تعجيل اقساط مؤجلة،

وكل شرط جي  الوفاء به اذا مل يكن خمالفا  [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] :الوفاء به لقوله تعاىل

قد، العللكتاب العزيز والسنة الشريفة وكان مقدورا ومل يكن خمالفا ملقتضى 

جي  ان يكون هذا الشرط اجلزائي حبلول  وكان له غرض صحيح فعلى هذا

بقية االقساط عند عدم االلتزام بتسديد قسط يف وقته صحيحا. الن هذا ال يلزم 

منه الربا وليس حتليال حلرام او حترميا حلالل، وهو مقدور للمشروط عليه ومل 

 خيالف مقتضى العقد، ويوجد غرض صحيح من اشرتاطه.

بشأن بيع التقسيط الصادر يف دورة املؤمتر  66/2/7وقد جاء يف القرار رقم 

)جيوز اتفاق  ما يلي 1112مايو/ 1-8 هـ ،1812ذي القعدة  12-7السابع جبدة يف 

املتداينني على حلول سائر االقساط عند امتناع املدين عن وفاء اي قسط من 

 .االقساط املستحقة عليه ما مل يكن معسرا(

 اعرتاض

قد يقال ان هذا الشرط يكون خمالفا ملقتضى العقد حيث ان العقد هو عقد 

بيع نسيئة فاذا حلت بقية االقساط عند عدم الوفاء بقسط واحد كان معنى ذلك 

 ان البيع بيع نقدي مع انه ليس كذلك.

، بل هو شرط على حلول ا الشرط ليس خمالفا ملقتضى العقدان هذ اجلواب:

االقساط املؤجلة عند االخالل بقسط واحد يف وقته، كما ورد يف ان الدين 
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 املؤجل حيل مبوت املدين.

املدين عن دفع قسط منها ليس خمالفا ملقتضى  تأخروحلول االقساط كلها اذا 

العقد، اذ املخالف ملقتضى العقد هو البيع بدون الثمن او االجارة بدون اجرة، 

 البيع بدون حق  التصرف يف املبيع وغريها. او

وجبوازه صدر  فالشرط اجلزائي صحيح يلزم الوفاء به اذا اكتملت ضوابطه

جممع الفقه االسالمي ملنظمة املؤمتر االسالمي يف دورته السادسة  (1)قرار

 .51/2/6هـ( القرار رقم /1811)

 الشرط اجلزائي يف الديونثانيًا: 

وهو اشرتاط زيادة معينة يف العقد على اصل الدين عند عدم السداد او 

 يف سداد الدين يف الوقت احملدد. التأخر

ومثاله لو اشرتى سلعة رجل بثمن مؤجل و اشرتط الدائن يف العقد انه ان 

املشرتي عن السداد يف الوقت احملدد فعليه شرط جزائي قدره كذا كان  تأخر

فيه عن السداد، او مبلغا مقطوعا يزاد على  يتأخرل شهر يكون نسبة معينة عن ك

 .تأخريهقيمة السلعة املباعة وهو تعويض عن ضرر عدم سداد الدين او 

 :اأولالرأي 

زيادة على اصل الدين مقابل التأجيل، وهو  أنههذا الشرط اجلزائي حرام 

 (2).صريح ربا اجلاهلية )اما ان تقضي او تربي(

وهذا الشرط اجلزائي حمرم سواء كان مشروطا يف العقد او اشرتط منفردا 
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عند حلول االجل وقد نص على حتريم هذا الشرط اجلزائي جممع الفقه 

 (1)االسالمي ملنظمة املؤمتر االسالمي.

وذه  اىل حرمة هذا الشرط اجلزائي الدكتور الصديق الضرير بقوله )ال 

املدين على ان يدفع له مبلغا حمددا، او نسبة من جيوز ان يتفق البنك مع العميل 

الدين الذي عليه يف حالة تأخره عن الوفاء يف املدة احملددة سواء مسي هذا املبلغ 

 (2).غرامة او تعويضا او شرطا جزائيا، الن هذا ربا اجلاهلية اجملمع على حترميه(

 الرأي الثاني:

 املدين تأخرجبواز تعويض الدائن قضائيا عن  ذه  الدكتور مصطفى الزرقا

 (3).يف السداد املؤدي للضرر

كما ذه  الشيخ عبداهلل املنيع جبواز الشرط اجلزائي يف الديون كما جاء يف 

حبثه يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة )بان مطل الغين ظلم حيل عقوبته 

لقاء املماطلة واللي بقدر وعرضه( وان تضمن عقد االلتزام باحلق شرطا جزائيا 

 (8).فوات املنفعة فهو شرط صحيح واج  الوفاء(

 اعرتاض

ان املماطل وان كان يستحق العقوبة بسب  هذه املماطلة، ولكن اذا كانت 
                                                           

  .266هـ(/ انظر قرارات اجملمع/ ص1811( يف الدورة السادسة سنة )2/6) 51. رقم القرار 1

 (/3) (/ اجمللد1) العدد جدة/ جملة احباث االقتصاد االسالمي/ جامعة امللك عبدالعزيز/. 2
 .112ص /ـه1815سنة 

انظر مقال: هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن/ الدكتور . 3
 .158/ جملة احباث االقتصاد االسالمي/ العدد الثاني/ اجمللد الثاني/ ص مصطفى الزرقا

 .23(/ ص12جملة البحوث الفقهية املعاصرة/ العدد ). 8



(31) 

 

العقوبة مالية على هذه املماطلة فهي ربا فتكون حمرمة. فكل مبلغ يدفع زيادة 

دة احملددة للوفاء سواء قسط او الدين عن امل لتأخرعلى اصل الدين سواء 

او شرطا جزائيا  فهي ربا  اخذت هذه الزيادة بعنوان التعويض او الغرامة

 حمرمة.

يصح الشرط اجلزائي يف عقد القرض على تأخري تسديد الدين  واحلاصل ال

، فال جيوز الشرط اجلزائي على  جنوموكذا البيع بثمن مؤجل او مقسط على 

 تأخري الدفع او تأخري قسط من االقساط.

 الشرط اجلزائي يف عقد االستصناعثالثًا: 

ذه  الصديق الضرير اىل جواز الشرط اجلزائي يف حالة التأخري يف التسديد 

ويف حالة االمتناع من التنفيذ يف عقد االستصناع، وذلك الن عقد االستصناع 

 (1).زام بالصنع، وهو خيتلف عن الدينعبارة عن الت

 اعرتاض

ال نرى فرق بني عقد االستصناع وعقد السلم اذ كل منهما هو التزام بتسليم 

املسلم فيه او املستصنع فاذا كان املسلم فيه دين فاملستصنع الكلي كذلك دين، 

 .التأخرييصح الشرط اجلزائي على  واذا كان كليا فهو دين فال

االستصناع على اشياء مثلية كاملالبس للجيش مثال او صناعة وفرق بني عقد 

 شابه ذلك وهو الصورة االوىل. احذية او آنية معينة وما

وبني الصورة الثانية فيما اذا كان عقد االستصناع على اشياء خارجية 

مشخصة كصناعة جمسرات يف منطقة ما، او صناعة الف شقة مثال يف ارض 
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 معينة.

وىل يكون عقد االستصناع واقعا على شيئا كليا ميكن فان يف الصورة اال

تطبيقه على مصاديق متعددة فكما ميكن صناعته ميكن شرائه من السوق مصنوعا 

 .بالصفات املشرتطة اذا وجد، فهو دين يف ذمة

بينما يف الصورة الثانية ان املستصنع خيتلف وليس كليا ميكن تطبيقه على 

متعددة كالدين وعلى هذا ميكن اشرتاط الشرط اجلزائي يف االستصناع  مصاديق

التسليم ويف صورة االمتناع من التنفيذ بالكلية  تأخرييف الصورة الثانية يف صورة 

فال ياتي حمذور الربا مثاله فيما اذا كان املستصنع دين ال يكون هنالك  أنهوذلك 

اقع على االرض والذي وقع مل يكن كليا يف الذمة، بل هو شيء خارجي و

العمل عليه، وحينئد سيكون الشرط اجلزائي على عدم تسليم املستصنع 

 اخلارجي الشخصي فيكون جائزا.

يف دورة املؤمتر السابع جبدة يف  املنعقدصدر جملس جممع الفقه االسالمي وا

م بالقرار 1112مايو  18-1ذو القعدة املوافق  12-6اململكة العربية السعودية من 

بشان عقد االستصناع وقد جاء به )جيوز ان يتضمن عقد  67/3/7رقم 

االستصناع شرطا جزائيا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف 

 (1)قاهرة(.

قرار جييز اشرتاط الشرط اجلزائي يف عقد االستصناع، ويلزم وهذا ال

 اك ظروف قاهرة متنع تنفيذ العقد.املتعاقدين بتنفيذ ما اتفقا عليه، ما مل تكن هن
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واحلاصل ال يصح الشرط اجلزائي يف عقد االستصناع اذا كان املستصنع 

العمل تسليم املستصنع ال على عدم  تأخريمؤجال وكان الشرط اجلزائي على 

 أنهيف تسليم الثمن  وتأخر بالعقد اصال، كما ال يصح اذا كان على املستصنع

 ربا جاهلي.

 الشرط اجلزائي يف عقد التوريدرابعًا: 

عقد التوريد هو اتفاق يتعهد فيه احد الطرفني بان يسلم اىل اخر سلعا 

جل كله او موصوفة مؤجلة دفعة واحدة او على دفعات مقابل مثن معني مؤ

 وهو من العقود املستحدثة. (1)بعضه، او معجل او مقسط

 الصورة االوىل: الشرط اجلزائي على املستورد:

هو ان يشرتط مورد السلعة )البائع( على املستورد )املشرتي( انه يف حالة 

يف سداد االقساط يف وقتها مثال من قيمة السلعة يف اوقاتها احملددة فان  تأخره

 ربا. أنهعليه شرطا جزائيا قدره كذا. فهذا الشرط اجلزائي يف الديون فاسد 

 : الشرط اجلزائي على املورد:نيةالصورة الثا

يف تسليم  تأخرهكما لو اشرتط املستورد على مورد البضاعة انه يف حالة 

. فان كان تأخرييف وقتها احملدد فان عليه شرطا جزائيا عن كل يوم البضاعة 

دين وال  أنهاملثمن دينا يف ذمة املورد للمستورد فانه ال جيوز الشرط اجلزائي 

ربا، وان كان املثمن ليس دينا يف ذمة املورد بل  أنهجيوز اخذ الزيادة عن الدين 

 تسليم البضاعة. تأخريهو عني خارجية فيجوز الشرط اجلزائي على 
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 الشرط اجلزائي يف عقد االجارةخامسًا: 

كما لو اشرتط املؤجر على مستأجر العني كالدار او االرض مثال انه يف حال 

تأخره عن اخلروج عن الوقت احملدد، فإنه يدفع تعويضا عن هذا االخالل قدره 

لو اشرتط  كذا من املال عن كل يوم تأخري فهذا الشرط اجلزائي ال بأس به، وكذا

رب العمل على العامل انه ان مل ينفذ العمل يف الوقت احملدد فسيخصم عليه 

 مبلغ كذا عن كل يوم تأخري فكذلك ال بأس بالشرط اجلزائي.

فاسد غري مفسد  أن الشرط اجلزائيالعزيز اليميين  وقد ذه  حممد بن عبد

ولزوم الوفاء صحة هذا الشرط  اىلن يللعقد وقد خالف مجهور العلماء املعاصر

 (1)مل يكن على دين يف الذمة. أنهبه. والشرط اجلزائي صحيح وذلك 

دفع مبلغ من املال كشرط جزائي  املستأجرنعم اذا اشرتط مؤجر العني على 

زيادة  أنهجرة يف الوقت احملدد فهذا ربا صريح عن سداد اأ التأخرعند 

 ربا. أنهمشروطة على دين هو حمرم 

 اجلزائي يف عقد السلمالشرط سادسًا: 

جيوز الشرط اجلزائي يف عقد السلم الذي يكون فيه املثمن مؤجال على  ال

يف دورة  تأخري تسليم املثمن، وقد اصدر جملس جممع الفقه االسالمي املنعقد

هـ 1815 ذي القعدة 6-1مؤمتره التاسع يف دولة االمارات العربية املتحدة من 

بشأن السلم وتطبيقاته  45/2/1م قرار رقم 1115 نيسان )ابريل(/ 6-1املوافق 

املعاصرة جاء فيه )ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه أنه 

 (2).عبارة عن دين، وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري(
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 الشرط اجلزائي يف عقد املقاولةسابعًا: 

 املقاول له )رب العمل(الشرط اجلزائي على  : الصورة االوىل

كاشرتاط  املقاول على رب العمل انه يف حالة تأخره عن سداد مستحقاته يف 

وقتها فان عليه شرطا جزائيا مقداره كذا من النقود عن كل يوم تأخري، فهذا 

شرط زيادة على دين وهو ربا صرحيا ، وهو من باب الشرط  أنهالشرط فاسد 

 اجلزائي يف الديون.

على املقاول انه يف حالة تأخره يف تسليم  ملكاشرتاط رب الع :انيةالصورة الث

جزائيا مقداره كذا عن كل يوم  ايف الوقت احملدد فان عليه شرط -مثال -املبنى 

 (1).، فجمهور العلماء واملعاصرين على صحته وااللتزام بهتأخري

 الشرط اجلزائي يف عقد الصيانةثامنًا: 

عقد معاوضة يرتت  عليه التزام طرف بفحص و اصالح ما  عقد الصيانة:

حتتاجه الة، او اي شيء اخر من اصالحات دورية او طارئة ملدة معلومة يف 

 مقابل عوض معلوم . وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده او بالعمل واملواد.

 .الشرط اجلزائي على املصون له :الصورة االوىل

عن دفع بعض اقساطه  تأخرهون له انه يف حالة ن يشرتط الصائن على املصأب

ط جزائي يف الديون شر أنهفان عليه شرطا جزائيا قدره كذا فهذا الشرط فاسد 

 وهو ربا صريح.

 .الشرط اجلزائي على الصائن الصورة الثانية:

 تأخرن ن ان عليه شرطا جزائيا قدره كذا إن يشرتط املصون له على الصائأب
                                                           

 .323العزيز اليمين/ ص الشرط اجلزائي واثره يف العقود املعاصرة/ حممد عبد. 1



(35) 

 

 يف اوقاتها احملددة الدورية. –مثال  –اجهزة احلاسوب اآللي صيانة واصالح يف

 (1).فجمهور العلماء املعاصرين على صحة الشرط اجلزائي وااللتزام به

 الشرط اجلزائي يف غري الديونتاسعًا: 

ذه  مجهور العلماء املعاصرين اىل جواز الشرط اجلزائي يف غري الديون، 

 (/111االسالمي ملنظمة املؤمتر االسالمي رقم )فقد جاء يف قرار جممع الفقه 

ـ حيث جاء يف الفقرة الرابعة منه )جيوز ه1821( يف دورته الثانية عشر يف 3/12)

ان يشرتط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود املالية ما عدا العقود اليت يكون 

على هذا فيجوز  الربا الصريح، وبناًء االلتزام االصلي فيها دينا، فان هذا من

يف عقود املقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة  –مثال  –هذا الشرط 

يف  تأخرللمورد، وعقد االستصناع بالنسبة للمصانع اذا مل ينفذ ما التزم به، او 

املدين عن سداد  تأخريف البيع بالتقسيط بسب   –مثال  –تنفيذه . وال جيوز 

كان بسب  االعسار او املماطلة، وال جيوز يف عقد  االقساط املتبقية سواء

 (2)يف اداء ما عليه(. تأخراالستصناع بالنسبة للمستصنع اذا 

وهو قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورتها اخلامسة 

 .هـ(22/4/1318-5ما بني ) املنعقدة

لبيت التمويل الكوييت رقم  وقرار دار االفتاء املصرية وفتوى اهليئة الشرعية

( حيث كان جوابها عن سؤال عن حكم الشرط اجلزائي بالتالي ) ومثل هذا 6)

من قبيل الشروط الصحيحة، وهلذا فاشرتاطه يف  –الشرط اجلزائي  –الشرط 
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 (1).العقد ال يفسده(
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  الرابع املبحث

 موارد بطالن الشرط اجلزائي

 االجرة كاملة:: الشرط اجلزائي يف سقوط واًلأ

اذا كان الشرط اجلزائي هو سقوط االجرة بكاملها ان مل يوصله يف الوقت 

يرجع اىل  أنهاملعني مثال فهو شرط باطل لكونه شرطا منافيا ملقتضى االجارة، 

استحقاق املستأجر العمل بقصد االجارة بال اجرة فهو مثل قوله : آجرتك بال 

ساسي بين أشرط  أنهاجرة، وحينئذ فان فسد الشرط فسد العقد على رأي، 

 ˆعليه العقد، كما يدل على بطالن الشرط رواية احلليب عن االمام الصادق 

 (1).(هكراهذا جائز ما مل حيط جبميع  ه)شرط

ذا فسد الشرط، ولكن ال بأس بالتنبيه إوعلى قول اخر عدم بطالن العقد 

على كال التقديرين من بطالن عقد االجارة او  مثلهعلى ان املؤجر يستحق اجرة 

عمل عمال بدون تربع بطل  من اجلان  االخر يف  أنهعدم بطالنه، وذلك 

يحه يضمن دة )ما يضمن بصحملا عمل. ولقاع العقد، فيستحق اجرة املثل

املسماة، فلو كان  باأجرةواالجارة عقد مضمون لو كان صحيحا  (2).(بفساده

 املثل ايضا. بأجرةفاسدا فهو مضمون 

 ثانيا: الشرط اجلزائي يف عقد باطل

ذا كان العقد الذي وجد فيه الشرط اجلزائي باطال فالشرط اجلزائي باطال إ

، الن صحة العقد من حيث الشروط تربه يفتبعا لبطالن العقد لكونه فاقدا ملا يع
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الشرط اجلزائي تابع للعقد وفرع عنه، والفرع يتبع االصل، فاذا كان العقد غري 

صحيح وغري ملزم بشيء للطرفني املتعاقدين، كان الشرط اجلزائي املبين على 

ذلك العقد غري معترب وغري ملزم ايضا. مثاله اجرتك على ان تقتل فالنا مبليون 

ئة الف ااىل يوم االحد ينقص من االجرة م تأخرتم السبت فان دينار يف يو

دينار او اجرتك املغنية للغناء بكذا اجرة بشرط ان تغين عارية فان مل تفعل 

 نصف االجرة. املستأجرتدفع اىل 

 فان هذا الشرط اجلزائي باطل الن العقد باطل.

 ثالثا: الشرط اجلزائي املستتبع حملرم

ي ان ال يكون حملال أحمرم كالربا،  أمرمستتبع زائي ن ال يكون الشرط اجلإ

يكون الشرط اجلزائي خمالفا  تعبري اخر ان البللحرام، او حمرما للحالل، او 

غري مقدور عليه  يفة، وان ال يكون الشرط اجلزائي للكتاب العزيز والسنة الشر

، جيعله دار دعارة واال فعليه كذا نأقتضى العقد، فلو باعه البيت على او منافيا مل

فهذا شرط باطل، لكونه مبينا على التزام غري سائغ يف نفسه او خمالف للكتاب 

كذا  هوالسنة، كما اذا باعه شيئا بشرط ان ال يتصرف املشرتي فيه واال فعلي

يستمتع بها الزوج واال فعليه غرامة، او اشرتطت الزوجة يف عقد النكاح ااّل 

 ه الشروط اجلزائية باطلة.، فكل هذكذا

 رابعا: الشرط اجلزائي يف الوعد:

ن الوعد ان الشرط اجلزائي اذا كان مرتتبا على وعد فيكون باطال وذلك ال

بالزواج منها فإن مل يفعل فلها مليون دينار  غري ملزم فمثال لو وعد المرأة

فيكون الشرط اجلزائي باطل وذلك الن جمرد الوعد من حيث انه مل يكن غري 

 .ائي يتضمنه هذا الوعد يكون باطالملزم فكل شرط جز
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 املبحث اخلامس

 نقصان وزيادة الشرط اجلزائي
 نقصان الشرط اجلزائي :اوال

 الناشئالشرط اجلزائي هو تقدير من تعويض الضرر الذي حصل من امللتزم 

 من خمالفة التزامه، فيجوز ختفيض الشرط اجلزائي من قبل القاضي يف حالتني:

رط ذا نفذ املدين االلتزام االصلي يف جزء منه وكان تقدير التعويض يف الشإ

اجلزائي بنسبة ما نفذ ، فالقاضي خيفض الشرط اجلزائي على عدم التنفيذ اصال

 املدين من التزامه.

ىل درجة كبرية إن تقدير التعويض كان مبالغا فيه ذا اثبت املشرتط عليه اإ

ر لتعويض الضرر، فاذا كان وذلك الن االصل يف الشرط اجلزائي هو تقدي

ن خيفض الشرط أتقدير تعويضه السابق كان للقاضي قل بكثري من أالضرر 

 اجلزائي.

 اعرتاض 

الفائدة من الشرط اجلزائي هو قطع السبيل على امللتزم يف احملاّجة واجلدل  نإ

 إلعادةرط على تقديره، فال حمل ايف مقدار التعويض املستحق وقد اتفق مع الش

 (1).(1152النظر فيه لتقليله. وهذا ما نص عليه القانون املدني الفرنسي يف املادة )

 : زيادة الشرط اجلزائيثانيا

اذا جاوز الضرر قيمة التعويض املقدر، واثبت الدائن ان املدين قد ارتك  
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، فيجوز للقاضي ان يزيد يف تقدير التعويض حتى يصبح غشا او خطأ جسيما

معادال للضرر الذي وقع، وذلك الن الدائن الذي اتفق مع املدين على تقدير 

لزيادة ه االتعويض مل يدخل يف حسابه غش املدين او خطئه اجلسيم. وهذ

و اخلطأ اجلسيم هو مضمون وال بد ان يعوض وال أصحيحة الن الغش يف العقد 

 ربط له بالشرط اجلزائي.

 الشرط اجلزائي يف الضرر االدبيثالثًا: 

يف و أيف حريته او يف عرضه او يف شرفه الضرر االدبي هو كل تعٍد على الغري 

املالي يوج  مسؤولية املتعدي من و يف اعتباره أمسعته او يف مركزه االجتماعي 

 ومثال الضرر االدبي كالقذف والس  وهتك العرض. (1)التعويض.

والفقه االسالمي ال يقبل التعويض عن الضرر االدبي الواقع، وما ذكر يف 

عقوبة الفقه االسالمي من حد القذف او الديات واالروش فهي عبارة عن 

ه القانون يف التعويض عن الضرر . ويوافق الفقوليست تعويض وكذلك التعزير

املالي ولكن يفرتق الفقه عن القانون يف التعويض عن الضرر االدبي، فان 

الفقهاء املتقدمني مل يتعرضوا له باالسم، واختلف يف الضرر االدبي الفقهاء 

 املعاصرون اختالفا كبريا.

عا وضح االستاذ علي اخلفيف )ان عدم قيام امللتزم بالتزامه يستلزم شرأ

الزامه واجباره عليه، فان امتنع كان امتناعه معصية يستحق عليها التعزير اىل ان 

ناعه من ضرر ال يتمثل ميتثل، اما الزامه مبال على وجه التعويض عما احدثه بامت

، فال تبيحه القواعد الفقهية واالصول الشرعية اليت تقضي بان اخذ يف فقد مال
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واال كان اكال له  او اتلف مقابلة مال اخذاال تربعا، او يف املال ال يكون 

، وعلى ذلك يكون اخذه تعويضا عن ضرر مل يرتت  عليه تلف ملال غري بالباطل

قابلة املال باملال فاذا جائز شرعا، الن اساس التعويض يف نظر الفقهاء هو م

ا يكون يف ال بغري مال كان اكال بالباطل ، فان وجوب التضمني باملال امنقوبل امل

، او نقص قيمته بفعل ضار، ضرر مالي اصاب املضرور، وذلك بتلف بعض ماله

 (1).اما الضرر الذي ال يتمثل يف فقد مال كان قائما، فال يرى الفقهاء فيه تعويضا

االستاذ علي اخلفيف يف منع التعويض عن  ويوافق االستاذ مصطفى الزرقا

الضرر االدبي، ولكن جييز التعويض عما فات املضرور من كس ، ويشرتط يف 

 املأمول، اما ن فواته ان يكون اكيدا ال شك فيهالكس  الذي يعوض ع

 (2).االحتمالي فال

واحلاصل احلكم بالتعويض املالي عن الضرر االدبي حكم مستحدث ليس 

يف معاجلة  اإلسالمية الفقه االسالمي واالسلوب الذي اتبعته الشريعة له نظائر يف

، وليس التعويض املالي، اذ ال تعد ر االدبي امنا هو التعزير الزاجراالضرا

ما يعوض مبال اخر اذا اعتدى تقوالشريعة شرف االنسان ومسعته ماال م

 (3).عليه
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 واملراجع املصادر
 أواًل: القرآن الكريم

 الكتبثانيًا: 

حكام عقود التأمني ومكانها من شريعة الدين مع بيان انواع من العقود أ .1

واملعامالت الرائجة بني املسلمني/ الشيخ عبداهلل بن زيد ال حممود/ الطبعة 

 االوىل.

االشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية/ جالل الدين عبدالرمحن بن  .2

/ / دار الكتاب العربيباهلل البغدادي ابي بكر السيوطي/ حتقيق حممد املعتصم

 .ـه1817بريوت/ لبنان/ الطبعة االوىل/ 

بداية اجملتهد ونهاية املقتصد/ ابو الوليد حممد بن امحد بن رشد القرطيب/  .3

 .ـه1314لبنان/ الطبعة الرابعة/  دار املعرفة/ بريوت/

بدائع الصنائع يف ترتي  الشرائع/ عالء الدين ابو بكر بن مسعود  .8

 .ـه1816/ دار الكت  العلمية/ بريوت/ لبنان/ الطبعة الثانية/ كاسانيال

اجلامع أحكام القرآن/ ابو عبداهلل حممد بن امحد القرطيب/ دار الكت   .5

 .ـه1813العلمية/ بريوت/ لبنان/ 

الرمحن بن حممد بن قدامة  الشرح الكبري/ مشس الدين ابي الفرج عبد .6

الفتاح  احملسن الرتكي والدكتور عبد بن عبداملقدسي/ حتقيق الدكتور عبداهلل 

 .ـه1818احللو/ هجر للطباعة والنشر/ القاهرة/ مصر/ الطبعة االوىل/ 

الشرط اجلزائي/ الدكتور الصديق حممد االمني الضرير/ حبث مقدم اىل  .7
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الدورة الثانية عشرة  الرباط/ اململكة العربية املغربية/ منظمة املؤمتر االسالمي/ 

 وث االسالمية/ جدة.جممع البح
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