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فريح العنزى. د.إعداد أ  53 ٥٣  

  فهد ذعار العتيبى  اســم الباحـث
: اإلعفاء من التعويض عن األضرار فى الفقه اإلسالمى  عـنـوان البحث

ون المدنى المصرى دراسة مقارنة بين الفقه والقان
  .والكويتى

  الفيوم  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٥(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
أن التشريع اإلسالمى بما يتضمنه من أحكام مفصلة لكل شئون  -١

علقة بالتعويض أو الحياة قادر على أن يعطى أفضل األحكام المت
  .اإلعفاء عنه

كثرت المشكالت التى يثيرها موضوع المسئولية المدنية، وأثر هذه  -٢
 .المسئولية بالتعويض على المسئول تجاه المتضرر

أن هناك ظروفا تحيط باإلنسان قد تكون هى السبب ألن يلجأ إليها  -٣
الدفع مسئوليته عن الضرر الذى حدث، حيث إن هذه الظروف تكون 

  .ة عن إرادته وغير متوقعة وال يستطيع دفعهاخارج
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فريح العنزى. د.إعداد أ  54 ٥٤  

  منهج الدراسة
يعتمد هذا البحث على المنهج الموضوعى التحليلى الذى يعتمد على 
النصوص ويفسرها، سواء ما ورد فى الشريعة اإلسالمية من نصوص قرآنية 
وأحاديث نبوية صحيحة وموقف هذه النصوص من موضوع البحث باإلضافة 

لفقهية القانونية المتعلقة بموضوع البحث كذلك يعتمد البحث إلى الدراسات ا
  .علي المنهج المقارن

  استنتاجات الدراسة
أن التعويض هو أثر لتحقيق المسئولية قصد به إزالة الضرر وتصحيح -١

التوازن الذى اختل نتيجة حدوث الضرر، فال يمكن أن يقف المجتمع سواء 
الوضعى موقفا سلبيا من األضرار التى من خالل الفقه اإلسالمى او القانون 

ألحقها البعض بالبعض اآلخر، فالبد من تعويض المضرور عما لحقه من 
  .أضرار

وبالنسبة لتعريف التعويض رأي أن الفقه اإلسالمى يستخدم لفظ الضمان بدل 
التعويض، واستخدم البعض لفظ الضمان للتعبير عن الكفالة، والبعض اآلخر 

لضرر المتحقق وذلك باعتباره غرامة لما تلف، وخلصنا ربط بين الضمان وا
جبر الضرر الواقع على النفس أو : إلى أنه يمكن تعريف التعويض بأنه

المال، وذلك من خالل تحقق أى نوع من أنواع المسئولية، سواء أكانت 
مسئولية جنائية إذا كان التعويض يتعلق بالقصاص، أم مسئولية عقدية فى 

نفيذ االلتزامات العقدية، أم مسئولية تقصيرية فى حالة الضرر حالة اإلخالل بت
  .بالغير كاإلتالف أو الغصب

  
  


