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 كمية الدراسات العميا

 قسـ القضاء الشرعي

 

"الدفع بالجنون في دعاوى األحوال الشخصية " 

 

:إعداد  

إسميميوعمي عبد الحميد سالم   

 

:إشراؼ  

الحميد البدارين . أيمن عبدالدكتور  

 

ي القضاء الشرعي قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير ف
 بكمية الدراسات العميا في جامعة الخميل.

 

فمسطين –الخميل   

م1049 –ىـ 4110  
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 ب
 

 هذاءإ

 .لمن حممتني في بطنيا تسعة أشير أمي الغالية ياأىدي

   لى و  .ىذا الوصول والدي العزيزمن كابد العناء من أجل ا 

   خوتي وأخواتي األحباءإإلى من وقف بجانبي كما أىدييا و. 

   الذين يكابدون العناء إلخواني األسرىو  ،األقصى مسجدناو  أخيرا إلى كل طالب العمم،و، 

 ولممسممين والمسممات في كل مكان من ىذه الدنيا ذات الفناء.
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 جمذَر وعرفان

الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، مؿء السمكات كمؿء األرض، كمؿء ما شئت مف الميـ لؾ 

شيء بعد، أىؿ الثناء كالمجد، أحؽ ما قاؿ العبد، ككمنا لؾ عبد، أشكرؾ ربي عمى نعمؾ التي ال 

تعد، كآالئؾ التي ال تحد، أحمدؾ ربي كأشكرؾ عمى أف يسرت لي إتماـ ىذا البحث عمى الكجو 

 ترضى بو عني.الذم أرجك أف 

" التي احتضنتني في برنامج جامعة الخميلأتكجو بالشكر أكالن ليذا الصرح العممي الشامخ" 

 الماجستير كالبكالكريكس.

ىذا  ف كاف قائمنا عمىا في برنامج الماجستير، كمالشكر إلى مف رعاني طالبن  ككما أتكجو بكامؿ

 -، الذم لو الفضؿعبد الحميد البدارينأيمن : ألستاذ المشارؾالبحث أستاذم كمشرفي الفاضؿ ا

ا كفكرة إلى أف صار رسالة كاف المكضكع عنكانن أف ذ نعمى البحث كالباحث مي  -بعد اهلل تعالى

 أف يجزيو خير الجزاء. كأسأؿ اهلل  ،فمو مني الشكر كمو كالتقدير كالعرفاف ،اكبحثن 

كمية في  برنامج القضاء الشرعيبالشكر الجزيؿ جميع أساتذتي الفضالء في  كما ال أنسىك 

 الدراسات العميا الذيف أعطكنا مف عمميـ الغزير.

كؿ ، فم، سكاء في معكنة مادية أك معنكيةأعانني عمى إنجاز ىذا البحثكؿ مف لشكر كأتقدـ بال

خكتي كأخكاتي، كزمالئي قمب منزلة:في ال مف أعانني   :أخص منيـ كالدم ككالدتي كا 

 األستاذ أمجد األشقر . -
  .زعترياألستاذ تامر عبد الرزاق  -
  .المصري األخ فارس -
 .األستاذة شروق الزعتري  -
 األخت إيناس حمدان  -

 
 



 د
 

:انممذمة  

خمقتنا كميزتنا عف سائر  ؛لؾ الحمد ربّْ  ،فيالحمد هلل رب العالم ،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ   

لؾ الحمد عمى جميع  ،ؾٍ عظمأسبحانؾ ما  ،ذ العبرالعقؿ لكي نفكر كنتدبر كنأخبات المخمكق

محمد عبدؾ كرسكلؾ كصفيؾ  ،نتأال إلو إال  ،كرامؾا  عامؾ ك نا  ك نعمؾ كالشكر عمى جزيؿ فضمؾ 

 الإ لنا عمـ ال سبحانؾ ،ميفمي األبف عبد اهلل األن  نذير محمدىك السراج المنير كالبشير ال،كخميمؾ 

 .الحكيـ العميـ نتأ نؾإ عممتنا ما

 : بعد ماأ

 ميزه السالـ عميو دـآ اهلل خمؽ فمنذ ،المخمكقات باقي عمى ككرمو اإلنساف خمؽ كجؿ عز اهلل فٌ إف

 عدة عكارض العقؿ يعترم قد لكفك  ،13 : البقرةچڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ چ   قاؿ ،بعقمو

 التكميؼ، حيز عف المكمؼ يخرج  أنو عمى متفؽ فبعضيا ،بو يدرؾ الذم القكيـ مركزه نوع تحجب

 :التكميؼ زيح عف المكمؼ تحجب التي العكارض تمؾ مف فيو أختمؼ ما كمثاؿ ،فيو مختمؼ كآخر

 :التكميؼ حيز مف المكمؼ تخرج بأنيا المتفؽ العكارض عمى مثمةاأل مفك   الغضب،ك  السكر

 أكثر  فييـ البحث ليككف حدل عمى عارض كؿ  العكارض ىذه ةدراس مف بد ال كاف لذلؾ  ،فالجنك 

                                                   .ةالشخصي األحكاؿ دعاكل في بالجنكف الدفع الباحث" اختيار مف اففك ،كمكضكعية دقة

  

 

 

 

 



 ه
 

همُة انذراسة:أ  

 الناحية مف غيره عف المجنكف الشخص بيف التمييز المختص تعيف بأنيا الدراسة ىذه أىمية تبرز

 بما الجنكف بسبب لمدفع كالقانكنية الشرعية النظرة تبيف أنيا ككما ،عميو المترتبة كاألحكاـ الشرعية

 الشخصية. باألحكاؿ بتصرفاتو يتعمؽ

هذاف انذراسة:أ  

 تميػز التػي الخصػائص كبيػاف كالػدفع، الدعكل، مف لكؿ كاالصطالحي المغكم مفيـكال عمى تعرؼ*ال

 .الدعكل عف الدفع

 .عكلالد بدفع امني المطالب كمف عميو كالمدعى المدعي مفيـك *بياف

 .منيا نكع كؿ كصكر الدفكع نكاعأ *بياف

 .غيره عف المجنكف تميز التي وضكابطك  ،الجنكف أنكاع عمى *التعرؼ

 .ال أـ الشيادة قبيؿ مف ىك كىؿ ،الخبير لقكؿ الفقيي التكييؼ عمى *التعرؼ

 .الطبي كالخبير الخبير مفيـك بيف الفرؽ *بياف

 .الخبير قكؿ عمى تطرأ التي الطعكف عمى *التعرؼ

 .كاإلغالؽ كالدىش الجنكف بيف الفرؽ *بياف

 .الخبرة بأىؿ القاضي فيو يستعيف الذم الكقت عمى *التعرؼ

                                                                         :ةحذود انذراس

 الشخصية األحكاؿ قانكف في صيةخالش األحكاؿ دعاكل في الجنكف في الدفكع عف دراستي  تتحدث

 .ـ1976 لعاـ (61) رقـ ةالغربي الضفة في المطبؽ



 و
 

:ذراسات انسابمةان  

 مدفعل التطرؽ دكف اـ،ع بشكؿ الجنكف بسبب الدفع عف تتحدث دراسات عدة الباحث كجد البحث بعد

 الدراسات: تمؾ مفك  ،شخصيةال األحكاؿ في الجنكف بسبب

 :مطالبل (السعكدم ةالشرعي المرافعات نظاـ في يقاتياكتطب ةسالمياإل يعةالشر  في الدعكل دفع)*

 -الجنائية العدالة قسـ ،العميا الدراسات كمية ،ق 1425 عاـ في ،العتمي جعفر بف حسف بف عمي

 .األمنية لمعمـك العربية نايؼ جامعة ،اإلسالمي الجنائي التشريع

 ـكل الدعكل دفع عف تحدث نوأ الإ ادن جيٌ  تكثيقو ككاف ،جيدة مكاضيع عمى احتكل البحث ىذا فٌ إ   

  ،السعكدم القانكف في الدعكل دفع عف تحدث يضاأك   ،ثباتوإ ةككيفي كضكابطو الجنكف عف يتحدث

 كضكابطو نكاعوأك  الجنكف سأبيفك  ،الجنكف بسبب الدفع ىمياأك  الدفكع ببياف سأقـك اهلل شاء فا  ك 

  .ةيالغرب ةالضف في المطبؽ كالقانكف الفقو يف ثباتوإ ةككيفي

 سنة ،النكرم سييؿ لحساـ ،(اإلسالمية ةالشريع يف ةكالفعمي ةالقكلي التصرفات في الجنكف ثرأ)*

 ،الكطنية النجاح بجامعة العميا الدراسات كمية في ،كالتشريع الفقو في ماجستير رسالة ،ق 1435

 .فمسطيف -نابمس

 نوأ الإ ةسالمياإل ةالشريع في بالجنكف تتعمؽ التي يعالمكاض مف عدد عمى البحث ىذا احتكل قدك    

 مفيـك يبيف كلـ ،كجو كمؿأ عمى كضكابطو كأنكاعو الجنكف في ةالمتعمق مكراأل بعض فيبيٌ  لـ

 في الجنكف ـكمفي ببياف سأقـكك  ،الجنكف ثباتإ ةكيفي يبيف كلـ ة،ربعاأل ةالفقيي المذاىب مف الجنكف

 فيبيٌ  كلـ ،ايضن أ الدعكل دفع عف كسأتكمـ ثباتياإ ةككيفي نكاعياأك  كضكابطيا ةربعاأل المذاىب

 ،ةالكالي كال ،ةالكصاي مفيـك كال متسع بشكؿ يوعم الحجر حكـ كال ،المجنكف ةنفق حكـ كذلؾ الباحث

 . اهلل شاء إفٍ  أكسع بشكؿ مكراأل ىذه سأبيف ناأك 



 ز
 

 عمي رحمفال عبد بف مساعدل ،ةتطبيقي  ةتأصيمي  ةفقيي ةدراس (ثباتاإل في ثرىاأك  ةالطبي الخبرة)* 

 .السعكدية ،خالد الممؾ جامعة في ،ق 1432 سنة ،القحطاني جابر ؿآ

 عف ايضن أ حدثتك  ،ثباتوإ ةككيفي الجنكفب مؽعيت فيما جيدة مكاضيع عمى البحث ىذا احتكل لقد   

 دفع عف يتحدث كلـ انكنيالق الجانب لىإ ؽيتطر  كلـ ،الفقو في الطبي الخبير ىمياأك  ثباتاإل كسائؿ

 .كالقانكف الفقو في الجنكف ثباتا  ك  كالجنكف لالدعك  دفع ببياف سأقـك اهلل شاء فإ ناأك  للدعك ا

انذراسة: هحمى  

 :التالي كفؽ كاالستقرائي الستنباطيا فالمنيجي مف امستفيدن  كصفيال المنيج بحثي في اعتمدت

 الحديث كتب ببعض ستعانةالا مع المعتمدة، الفقو مصادر مف كاستخراجيا العممية المادة جمع (1

 .البحث بمكضكع القةع لو كما كشركحو

 ربعةاأل الفقيية بالمذاىب امكتفين  العمماء آراء بذكر فييا مؼالمخت المسألة في النزاع محؿ تحرير (2

 .المستطاع قدر كالترجيح ؼ،الالخ كسبب أدلتيا، مع

 األحاديث عمى كالحكـ ،مظانيا مف النبكية ديثحاألا كتخريج سكرىا، إلى القرآنية اتيآلا عزك (3

  .الصحيحيف غير في كانت إف

 ثـ كمعمكماتو الكتاب ثـ كفاتو تاريخ ثـ الكامؿ اسمو ثـ ممؤلؼل الشيرة اسـ بذكر المعمكمة تكثيؽ (4

 .كالصفحة الجزء

 .البحث في كردت التي المبيمة الكممات معاني بياف (5

 دراستي. في لألعمـ أترجـ لـ (6



 ح
 

ف (7   كالحنبمي. كالشافعي، كالمالكي، الحنفي، األربعة: الفقيية المذاىب اتفاؽ بو يقصد االتفاؽ كا 

حث:مححىي انب  

ة.كخاتم فصكؿ كثالثة تمييدم كفصؿ ةمقدم عمى ةالدراس ىذه احتكت كقد  

عوىوالد الدفع التمييدي: الفصل  

:فاحثمب كفيو  

            مطالب: ثالثة كفيو الدفع كؿ:األ المبحث

.كاصطالحا لغة الدفع تعريؼ كؿ:األ المطمب  

.الدفع ةمشركعي الثاني: المطمب  

.الدفع شركط الثالث: المطمب  

مطالب: ثالثة كفيو الدعكل، الثاني: المبحث  

.الدعكل مفيـك كؿ:األ المطمب  

الدعكل نكاعأ الثاني: المطمب  

ل.الدعك  عف الدفع تميز التي لخصائصا الثالث: المطمب  

مطالب: ثالثة كفيو الدعكل، الثاني: المبحث  

.الدعكل مفيـك كؿ:األ المطمب  

.الدعكل نكاعأ الثاني: المطمب  

.الدعكل عف الدفع بيف كالفرؽ الشبة اكجة الثالث: المطمب  

الدعوى في فعدال ول:األ  الفصل  

:مباحث ةربعأ كفيو  
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.عميو كالمدعى المدعي ةماىي كؿ:األ المبحث  

؟الدعكل بدفع اإلثبات بعبء المطالب مف الثاني: المبحث  

.الدعكل بو تدفع الذم الكقت الثالث: المبحث  

.الدعكل في الدفكع كاعأن الرابع: المبحث  

.الشكمية الدفكع األكؿ: المطمب  

.المكضكعية الدفكع الثاني: المطمب  

:الجنون دعوى الثاني: الفصل  

:مباحث أربعة كفيو  

:يفمطالب عمى احتكل كقد ىميةاأل عكارض مف ان عارض توبصف الجنكف :كؿاأل المبحث  

.كعكارضيا األىمية :ؿاألك  المطمب  

ا لغة الجنكف تعريؼ الثاني: طمبالم .الصمة ذات كاأللفاظ كاصطالحن  

.كأنكاعو الجنكف ضكابط الثاني: المبحث  

.الجنكف إثبات ث:لالثا المبحث  

.الجنكف دعكل في الطعف الرابع: المبحث  

.وأنواعو بالجنون الدفع عمى تطبيقات :الثالث الفصل  

.المجنكف تزكيج :األكؿ المبحث  

.المجنكف زكاج عقد نياءإ دعاكل في الجنكف بسبب الدفع تطبيقات الثاني: المبحث  

الدراسة: خاتمة  

.كالتكصيات النتائج أىـ كفييا  
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ىيانذفع وانذع انفصم انحمهُذٌ:  
                                                                   ف:ثامبح كفيو

            مطالب: ثالثة كفيو الدفع كؿ:األ المبحث

.كاصطالحا لغة الدفع تعريؼ كؿ:األ المطمب  

.الدفع ةمشركعي الثاني: المطمب  

.الدفع شركط الثالث: المطمب  

مطالب: ثالثة كفيو الدعكل، الثاني: المبحث  

.الدعكل مفيـك كؿ:األ المطمب  

الدعكل نكاعأ الثاني: المطمب  

الدعكل عف الدفع تميز التي الخصائص الثالث: المطمب  
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 الفصل التمهٌدي: الدفع والدعوى.

 كقد احتكل ىذا الفصؿ عمى مبحثيف:

 انمبحث األول: انذفع.

 كقد احتكل ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب:

 انمطهب األول: جعرَف انذفع.

 :ياكمف أىم غةن: الدفع في المغة لو عدة معافو ل أواًل:
 .(1)التنحية  (1
الرد بالحجة: كدفعت القكؿ؛  أم:  رددتو بالحجة، كدفعت الكديعة إلى صاحبيا؛ أم:  (2

 .(2)رددتيا إليو 
ا: استغرقت كسعي بالبحث في كتب الفقياء فمـ أجد ليـ تعريفا مستقال لدفع  ثانًيا:    اصطالحن

الدعكل كجكه الجكاب عمى حيث اجتمع استعماليـ لمفظ دفع الدعكل عمى أنو كجو مف الدعكل، 

 بعض النصكصكمف  ،(6)كالحنابمة ( 5)كالشافعية ( 4)كالمالكية   ( 3)الحنفية راه في كتب كىذا ما ن

 معنى الدفع عندىـ:ك تدؿ عمى استعماليـ لدفع الدعكل، التي 

: " أما شرائط الكجكب فأنكاع منيا اإلنكار؛ ألنيا كجبت لمحاجة إلى دفع التيمة الحنفية (1

 ال حاجة؛ ألف اإلنساف ال يتيـ في اإلقرار ففإذا كاف مقرا  ،اإلنكاركىي تيمة الكذب في 

 .(7)عمى نفسو"

 
                                                             

1
، دار هارون محمد السالم عبد حققه ،اللغة مقاٌٌس معجم ، هـ7;5 ت الحسٌن، أبو القزوٌنً، زكرٌاء بن فارس بن الرازي، أحمد 

 .288\2 م،;9;9 - هـ;;95 سنة الفكر،
2

 .196\1 العلمٌة، المكتبة ،الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح، هـ 997: ت العباس، أبو علً، بن محمد بن أحمد الحموي، 
3

 .205\7، اإلسالمً الكتاب دار ،9ط ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر، هـ 97;: ت محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن نجٌم، ابن 
4

 - هـ9697سنة ،9ط العلمٌة، الكتب دار ،المدونة ،هـ;99: ت المدنً، األصبحً عامر بن مالك بن أنس بن ، مالكمالك بن أنس 

 .769\6، م6;;9
5

 ،الشافعً اإلمام مذهب فً البٌان ،هـ:77: ت الشافعً، الٌمنً العمرانً سالم بن الخٌر أبً بن ٌحٌى الحسٌن الٌمنً، أبو العمرانً 

 .9794\95، م 4777 -هـ 9649 سنة ،9ط ،النووي محمد قاسم حققه
6

 دار ،اإلقناع متن عن القناع كشاف ، هـ9779: ت ،البهوتى إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصور البهوتً، 

 .555\8، العلمٌة الكتب
7

، سنة 4، دار الكتب العلمٌة، طالشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع، 7:9، ت: أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدٌن، عالءالكاسانً،  

 .225\1، م8:;9 - هـ9678
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 .(1): " ال يحكـ حتى يسمع تماـ الدعكل كالبينة، كيسأؿ المدعى عميو ىؿ لؾ مدفع" المالكية (2

: " إذا أقاـ المدعي البينة بما ادعاه كثبتت عدالتيما عند الحاكـ، فإف كاف الشافعية (3

الحاكـ يعمـ المشيكد عميو ال يعمـ أف لو دفع البينة بالجرح... قاؿ لو: قد شيد عميؾ 

فالف كفالف، كقد ثبتت عدالتيما عندم، فيؿ تعرؼ فييما شيئا يجرحيما؟ فإف ادعى 

  (. 2)يقيـ البينة عمى جرحيما ..." جرحيما، أك سأؿ أف يميؿ إلى أف 

، فيذا مف شعير مثال: ال يستحؽ عمي حبة را: "فمك قاؿ المدعى عميو لمدع ديناالحنابمة (4

 .( 3)ليس بجكاب؛ ألنو ال يكتفى في دفع الدعكل إال بنص، كال يكتفى بالظاىر"

 كعرؼ المعاصركف دفع الدعكل بأنو:
ؿ المدعى عميو تدفع؛ أم: ترد كتزيؿ دعكل مف قب -قبؿ الحكـ كبعده-اإلتياف بدعكل  ( أ

 .( 4)المدعي 
دعكل يأتي بيا الخصـ أك ممف لو شأف في الدعكل قبؿ الحكـ أك بعده؛ لمنع مالحقة  ( ب

 .(5)خصمو لو قضائيا أبديا أك مؤقتا 

أف يدعي المدعى عميو أمرا يريد بو درء الحكـ عميو في الدعكل، ما يدفع بو الخصـ  ( ت

 .(6)الشرعيحجة عند الحاكـ 

 .(7)دفع الخصـ عف حؽ نفسو  ( ث

                                                             
1

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك فً فقه اإلمام ، هـ954، ت: الدٌن شهاب زٌد، أبو البغدادي، محمد بن الرحمن عبدابن عسكر،  

 .117\1، 5، مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده، طمالك
2

 شرح وهو الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاوي، هـ677، ت: البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علًالماوردي،  

 .205\16، م ;;;9- هـ ;969، سنة 9، طالعلمٌة الكتب دار ،المزنً مختصر
3

 بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولً دقائق، هـ9779، ت: إدرٌس بن حسن بن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصورالبهوتً،  

 .528\3، م5;;9 - هـ9696، سنة 9، طالكتب عالم، اإلرادات منتهى
4

 - هـ9699، سنة 9، دار الجٌل، طاألحكام مجلة شرح فً الحكام درر، ه9575، ت: أفندي أمٌن خواجه حٌدر علًعلً حٌدر،  

 .212 \4، م9;;9
5

 67، دراسات علوم الشرٌعة والقانون، المجلد آثار الحكم بالدفع فً الفقه اإلسالمً والقانون دراسة مقارنةالعقٌقً، آمنة رشٌد،  

 .637ص، 4العدد 
6

، م:477 - هـ ;964، 9، طالكتب عالم، المعاصرة العربٌة اللغة معجم، ه9646، ت: عمر الحمٌد عبد مختار أحمدأحمد مختار،  

1\745. 
7

، هـ9649، سنة 4، دار السالسل، طالكوٌتٌةالموسوعة الفقهٌة مجموعة من المؤلفٌن، وزارة األوقاف والشؤون الدنٌة اإلسالمٌة،  

6\47. 
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 .( 1)اإلتياف بدعكل قبؿ المدعى عميو تدفع دعكل المدعي  ( ج

دعكل مف قبؿ المدعى عميو أك ككيمو يقصد بيا دفع الخصكمة عنو أك إبطاؿ دعكل  ( ح

 .( 2)المدعي، أك ىك دعكل المدعي عميو يترتب عمى ثبكتيا رد دعكل المدعي 

 وى:التعريف المختار لدفع الدع

 مف كجييف: ةالفقياء لمدفع غير جامع مفاىيـالمتعمقة بالدفع، أرل أف  المفاىيـبعد أف قمت بسرد 

مة مف قبمو، كقد يككف أف جكاب الدعكل مف قبؿ المدعى عميو ال يشمؿ الدعكل المقابً  األول:

 مة.الدفع في بعض الصكر دعكل مقابً 

أنو ال يبيف الكقت الذم يجكز فيو لممدعى عميو دفع الدعكل، فيؿ ىك قبؿ الحكـ أـ  الثاني:

 بعده؟.

 ف: فعرفكا الدفع بتعريؼ غير جامع مف عدة كجكه:يتعريؼ المعاصر  اأم

أنيـ خصصكا الدفع بالمدعى عميو أك ككيمو كىذا غير صحيح؛ ألنو في بعض األحياف  األول:

ع الدعكل، كال أف يككؿ غيره، فيسقط فكنا، فال يستطيع أف يديككف المدعى عميو صبيا أك مجن

المدعى عميو أك ىك نفسو يككف الدافع لدعكل المدعي كىك أف  حقو، فال بد أف يكضع قيد ميـ

مف لو شأف كصفة في الدعكل مف كليو أك كصيو أك الككيؿ أك القيـ، كقد يككف في بعض 

 و كلي؛ ألف السمطاف كلي مف ال كلي لو.الصكر القاضي أك السمطاف في حالة لـ يكف ل

، كىذا الدكر في تعريؼ الدفع دكر كىذا يجعؿ التعريؼ غير دقيؽ في تعريفاتيـ لمدفع الثاني:

 بأنو يدفع  الدعكل.

                                                             
1

 .324\1، مجلة األحكام العدلٌةلجنة، لجنة علماء وفقهاء فً الخالفة العثمانٌة،  
2

، دار الثقافة للنشر جامعة الٌرموك، سنة شرح قانون أصول المحاكمات الشرعٌة ونظام القضاء الشرعًأبو البصل، عبد الناصر،  

 .173ص  م،4777
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أنيـ استخدمكا في تعريفاتيـ لمدفع رد الدعكل؛ بمعنى إبطاؿ دعكل المدعي، كىذا غير  الثالث:

بؿ يأتي  ،ال يبطؿ الدعكلاتو قبؿ ثبكتو ما داـ االدعاء قائما بذدقيؽ في التعريؼ؛ ألف الدفع 

 بأمر خفي كعارض مف عكارض األىمية يجعؿ الدعكل غير نافذة في حقو.

لمنع  الدعوى بعديقوم مقامو دعوى الخصم أو من  فالذم أراه أف التعريؼ المختار لمدفع ىك:

 .   مالحقة خصمو لو قضائًيا

 شرح التعريف:

 كىي ليست دعكل أصمية، بؿ دعكل مقابمة لدعكل المدعي. "دعوى":

لمدعى عميو فيذا قيد ضركرم؛ ألف الذم يدفع الدعكل ليس ا ":من يقوم مقامو " الخصم أو  

، كالكلي كالكصي أك الككيؿ أك القيـ أك السمطاف المدعى عميو ككؿ شخص يقـك مقامو فقط، بؿ

مدعى عميو كلي كال كصي فيككف السمطاف كلي مف أك مف ينكب عف السمطاف في حالة لـ يكف لم

 ال كلي لو.

كيقصد  فإف الدفع مف قبؿ المدعى عميو ال يككف إال بعد دعكل المدعي،": الدعوى " بعده  

 .بالدعكل ىنا الدعكل األصمية المقامة مف المدعي

دعكل لمنع  ": فإف الدفع ليس إبطاالن لدعكل المدعي، بؿ ىك"لمنع مالحقة خصمو لو قضائًيا  

مالحقتو، كقد تككف مؤقتنا أك دائما، فمف األمثمة عمى منع مالحقة الخصـ قضائيا ابتداءن؛ ادعاء 

قرارو طمقيا ثالث طمقات متفرقات، الزكجة عمى زكجيا بأن  كليو بيذه الطمقات لكنو ادعى كقكع كا 

ر التفريؽ بيف أصبح مجنكننا قبؿ كقكعيا، فينا ال يصد الطمقة الثالثة عف غير كعي، بأف

لمفظ الطالؽ مع  االزكجيف؛ ألف الطمقة الثالثة دفع ادعاء كقكعيا بأف المدعى عميو لـ يكف مدركن 

صدكره منو. كمف األمثمة أيضا عمى عدـ مالحقة الخصـ لو قضائيا مؤقتا: ادعاء الزكجة 

رجكع بأف المطمقة أثناء عدتيا أك التي خرجت مف بيت زكجيا إلى بيت األىؿ كامتنعت مف ال
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الزكج ال ينفؽ عمييا، كطمبت النفقة، فقاـ الزكج بدفع دعكل النفقة بأنيا ناشز، كالناشز ال نفقة 

 ليا، فالنشكز سبب مؤقت ليس دائمنا، فيك منع لممالحقة مؤقتنا إذا زاؿ سبب النشكز.

 .الدعوى دفع مشروعٌة: الثانً المطلب

جماع الفقياء: ،دفع الدعكل مشركع  كقد ثبتت مشركعيتو بالكتاب كالسنة كا 

 أواًل: القرآن الكريم.

( 1) چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ قوله تعالى:  (9
. 

( أم: بعذر كاضح وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ( يعني: قتمو، كقكلو: )ەئ: قوله: )وجه الداللة  

 بيف.

كقاؿ المفسركف في ىذا الجانب: لما قدـ اليدىد قاؿ لو الطير: ما خمفؾ، فقد نذر سميماف    

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  چ دمؾ!، فقاؿ ىؿ استثنى؟ فقالكا: نعـ، قاؿ:  

 فقاؿ: نجكت إذا. (، 2) چۇئ  ۇئ  

ا يدؿ (، فقاؿ: إذا نجكت، فيذوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  فقد استنبط اليدىد مف قكلو تعالى: )   

 . ، كىذا ما يسمى بدفع الدعكل (3)عمى أف المدعى عميو إذا كاف لو حجة فحجتو معتبرة

 . ( 4) چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ چ قكلو تعالى:  (2

: ىذه اآلية فييا إخبار عف عدلو تعالى، كأنو ال يعذب أحدا إال بعد قياـ الحجة وجو الداللة  

عميو، فإذا كاف اهلل سبحانو كتعالى المكصكؼ بالعدؿ المطمؽ ال يعذب أحدنا إال بعد تماـ الحجة 

                                                             
1

 .١٢آٌة : النملسورة  
2

 .١٢آٌة : النملسورة  
3

م، ;;;9 -ه 9647، سنة 4، دار طٌبة للنشر والتوزٌع، طتفسٌر القرآن العظٌمه،  996ابن كثٌر، اسماعٌل بن عمر القرشً، ت:   

 .185\6حققه: سامً سالمة، 
4

 .٢٤آٌة : اإلسراءسورة  
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ف بالعدؿ أال يحكمكا عمى الشخص إال بعد كفيقضاة كاألئمة المكصعميو، فمف باب أكلى عمى ال

جة عميو، فإف كاف لممدعى عميو حجة كدليؿ عمى ما يقكؿ بو يككف قكلو معتبرنا تماـ الح
(1 ). 

( 2)چ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قوله تعالى:  (5
 . 

: أف اهلل تعالى أنزؿ كتبو كأرسؿ رسمو بالبشارة كالنذارة، كبيف ما يحبو كيرضاه مما وجو الداللة

كاف  إف اهلل سبحانو كتعالى يعذر عباده، فإذا يكرىو كيأباه، لئال يبقى لمعتذر عذر، كحيث

 .ما يسمى بالدفع يدخؿ فيوك ، (3)لإلنساف عذر مقبكؿ يأخذ بو

 ثانًيا: السنة:

  ليقبض ثمف فرسو، فأسرع النبي  ابتاع فرسا مف أعرابي، فاستتبعو النبي أف النبي )     

يعترضكف األعرابي، كيساكمكنو الفرس،  المشي كأبطأ األعرابي، فطفؽ رجاؿ مف أصحاب النبي 

 الفرس، كال يشعركف أف النبي  حتى زاد بعضيـ في السكـ عمى الثمف الذم ابتاع بو النبي 

ال بعتو، فقاـ النبي  : إف كنت مبتاعان  ابتاعو، فنادل األعرابي النبي حيف  ىذا الفرس فابتعو كا 

: بمى ؿ األعرابي: ال كاهلل ما بعتكو، فقاؿ النبي ليس قد ابتعتو منؾ؟ فقاك سمع األعرابي فقاؿ : أ

، فطفؽ األعرابي 4كباألعرابي ، كىما يتراجعاف قد ابتعتو منؾ. فطفؽ الناس يمكذكف بالنبي 

يقكؿ: ىمـ شييدا يشيد أني قد بايعتؾ، فمف جاء مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

ال حقا ، حتى جاء خزيمة بف ثابت رضي اهلل عنو، لـ يكف ليقكؿ إ لألعرابي: كيمؾ إف النبي 

عمى خزيمة  كاألعرابي، فقاؿ: أنا أشيد أنؾ قد بايعتو، فأقبؿ النبي  فاستمع لمراجعة النبي 

 فقاؿ : بـ 

                                                             
1

 .74\7 ،العظٌم القرآن تفسٌر ،كثٌر ابن 
2

 .٢٥٤ آٌة :النساءسورة  
3

 .74\7 ،العظٌم القرآن تفسٌر ،كثٌر ابن 
4

 .57/9:7م، 8;;9، 9، طالدولٌة المعراج دار، النسائً سنن شرح، موسى بن آدم بن علً بن محمدأي هلم وهات. اإلثٌوبً،  
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 .(1) (شيادتو بشيادة رجميف فجعؿ النبي ) .رسكؿ اهلل تشيد ؟ فقاؿ : بتصديقؾ يا

لـ ينكر ما  : حيث إف األعرابي كاف يدعي ممكية الفرس محؿ النزاع، كالرسكؿ وجو الداللة

يدعيو، كلكنو دفع دعكل األعرابي بدعكل مقابمة كىي انتقاؿ ممكية الفرس إليو بطريؽ الشراء مف 

شيادة صحة دفعو بصحة ،  حتى أثبت الرسكؿ األعرابي كقد أنكر األعرابي دفع الرسكؿ

 .(2)خزيمة كىذا ما يعرؼ بدفع الدعكل 

 :ثالثا: اتفاق المذاهب الفقهٌة

عمى أف  (6)كالحنابمة ( 5)كالشافعية ( 4)المالكية ( 3)الحنفية مف األربعة  الفقيية المذاىب فقتات  

دفع الدعكل مشركع كمعتبر، كال بد لكؿ قاضو أف ال يحكـ عمى المدعى عميو إال بعد تماـ الحجة 

 ، كىذا ما يسمى بدفع الدعكل.افإف كاف لو حجة كدليؿ  فال بد أف يجعؿ قكلو معتبرن عميو، 

 الدفع. شروط: الثالث المطلب

كىي تقسـ إلى شركط في الدعكل، كشركط في المدعي كالمدعى عميو، كشركط بالمدعى بو، 
 كىي كالتالي:

 شركط الدفع في الدعكل، كمف تمؾ الشركط: أوال:

ألمر سبؽ صدكره مف المدعي أك المدعى عميو، حيث يصعب  ان مناقض يككف الدفع أف ال  (1

 . (7)تصديؽ أك تكذيب أحد تمؾ األقكاؿ المتناقضة، كألنو في التناقض يبطؿ الدفع 

ا كغير قابؿ لمتكفيؽ،  فاذا كاف التناقض غير  قانكفالكقد اشترط    أف يككف التناقض كاضحن
 .(8)بيف ىذه االقكاؿ، يككف دفعو صحيحا كاضح كيمكف تكفيقو كقاـ الدافع بالتكفيؽ

                                                             
1

 .949\7 ،الغلٌل إرواء األلبانً،األلبانً،  صححه .:57\5(، 5879) رقمحدٌث  ،داوود أبً سنن داوود، أبورواه أبو داود.  
2

(، 5686المكتبة الشاملة إصدار ) ،اإلسالمٌة البحوث مجلة واإلرشاد، والدعوة واالفتاء العلمٌة البحوث إلدارات العلمٌة الرئاسة 

57\977. 
3

 .:44 \: ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر نجٌم، ابن 
4

 األزهرٌة، الكلٌات مكتبة ،هـ;;9: ت ،األحكام ومناهج األقضٌة أصول فً الحكام تبصرة  ،محمد بن علً بن إبراهٌم ابن فرحون، 

 .161\1، م8:;9 - هـ9678سنة ،9ط
5

 .53\1، العلمٌة الكتب دار9 ،هـ698: ت ، الشافعً اإلمام فقة فً المهذب ٌوسف، بن علً بن إبراهٌم اسحاق أبو الشٌرازي، 
6

 .:;5\5، اإلقناع متن عن القناع كشاف البهوتً، 
7

 .4:9 \47 ،الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعةمجموعة من المؤلفٌن،  
8

 .955 ص ،الشرعٌة الحاكمات أصول قانون البصل، أبو 
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أف يككف الدفع بعبارات جازمة كقاطعة، كال يككف بعبارات مترددة كأشؾ أك أظف أك   (2

 . (1)أتكقع؛ ألف في ذلؾ احتمالية الخطأ، كال تبنى الحقكؽ إال عمى الظاىر القطعي 

دفع دعاكل العيف بأف المدعى بو بيد غير المدعى عميو، مثاؿ ذلؾ: أف يدعي  ككفأف ي (3

ا آخر عقارنا فدفع المدعي عميو الدعكل بأف ذلؾ العقار في يد  شخص أنو أعطى شخصن

 . ( 2)المدعي كحكزتو 

أف يككف الدفع في مجمس القضاء؛ ألنو ال عبرة لمدفع خارج مجمس القضاء كليس لو   (4

مس القضاء صفة اإللزاـ، فإذا ثبت ذلؾ الدفع ألزمو بما ترتب عميو مف أثر، كألف في مج

 . (3)إسقاط الحقكؽ 

 المدعى عميو، كمف تمؾ الشركط:ك شركط الدفع في المدعي  ثانًيا: 

، فقد اتفؽ ( 4)األىمية   (1 ا؛ أم: بالغنا عاقالن : كيقصد بيا أف يككف الشخص مكمفنا شرعن

الفقياء عمى أنو ال يجكز دفع الدعكل مف غير العاقؿ كلكف يجكز مف كصيو الذم يعينو 

مميز ليس لو أىمية دفع الدعكل، الالقاضي أك كليو، كاتفؽ الفقياء عمى أف الصبي غير 

 يجكز لو دفع الدعكل أـ ال؟ عمى قكليف:كاختمفكا في الصبي المميز ىؿ 

 الحنفٌة ذهب :األول القول
(5 )

والمالكٌة 
(6 )

  الممٌز. الصبً من ٌصح الدعوى دفع أن إلى  :

 الشافعٌة ذهب :الثانً القول
(7 )

والحنابلة 
(8)

 الممٌز. الصبً من الدعوى ال ٌصح دفع أن إلى  :

                                                             
1

 .9;4 \47 ،الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ، المؤلفٌن من مجموعة 
2

 المصدر السابق. 
3

 جامعه ،السعودٌة الشرعٌة المرافعات نظام فً وتطبٌقها االسالمٌة الشرٌعة فً الدعوى دفع  جعفر، بن حسن بن العتبً، علً 

 .104ص ، هـ9647 سنة رسالة ماجستٌر، االمنٌة، للعلوم العربٌة ناٌف
4

 .6;4-4;4 \47 ،الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ، المؤلفٌن من مجموعة 
5

 .444\8، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائعالكاسانً،  
6

 شرح فً الجلٌل مواهب ،هـ76;: ت ،المغربً الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن شمس ،الحطاب 

 .949\8، م4;;9 - هـ9694 سنة ،5ط الفكر، دار  ،خلٌل مختصر
7

، م 5:;9 - هـ 9579سنة الكبرى، التجارٌة المكتبة ،المنهاج شرح فً المحتاج تحفة ،حجر بن علً بن محمد بن الهٌتمً، أحمد 

10\293. 
8

 .5:6\8 ،اإلقناع متن عن القناع كشاف البهوتً، 
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: أف دفع الدعكل مف الصبي المميز ال يصح؛  لما فيو مف ضرر عميو، فيقـك أميؿ إليوكالذم    

ا ليـ القدرة عمى الدفاع عف حقكؽ الناس  كليو بالدفاع عف حؽ الصبي فإذا عجز يككؿ أشخاصن

يصاليا إلى أصحابيا، كىذا ما يسمى   ."التككيؿ بالخصكمة" كيقـك بو اليـك المحامكفكا 

يككف لكال الطرفيف المدعي كالمدعى عميو عالقة في  : كيقصد بالصفة أف(1)الصفة  (2

ف لـ يكف ليما صفة  الدعكل؛ ألف المقصد الرئيسي في الدعكل ىك فصؿ الخصكمة، كا 

في الدعكل لف يككف ىناؾ خصكمة لدفعيا، كتككف الصفة لممدعي أك المدعى عميو 

 بككنو أصيالن أك ككيالن أك كليا أك كصيا أك قيما، كبيانيا كاآلتي: 

 الككيؿ: ( أ

: التككؿ: إظيار العجز كاالعتماد عمى غيرؾ، كاالسـ التٍُّكالف. كاتكمت عمى فالف في لغة  
 .(2)أمرم إذا اعتمدتو 

 لعجز لغيره كالككيؿ ىك: مف يتصرؼ :: كٌكؿ الشخص: أم جعمو ككيالن لواصطالحاأما   
 . (3)مككمو

الشركط أف يككف الككيؿ حاصالن عمى كقد اشترط في القانكف شركط لمككيؿ، كمف أىـ ىذه 

تقسـ إلى في الدفع مينة المحاماة، كالككالة بعة أك القانكف، كأف يككف مجازنا شيادة في الشري

ا   بالدفاع عف المككؿقسميف، ككالة عامة كككالة خاصة، فالككالة العامة يككف الككيؿ فييا مفكضن

قضية  بالدفاع عف قضايا أك افييا مفكضن ، كالككالة الخاصة يككف الككيؿ جميع القضايا في

، كالفرؽ بيف الككالة العامة كالخاصة أف الككالة الخاصة يككف تصديقيا مف قبؿ الككيؿ، ةمعين

  بد لكؿ مف أما الككالة العامة يككف تصديقيا مف قبؿ القاضي، كالككالة كظيفة عظيمة الشأف فال

                                                             
1

 .;;4-6;4 \47 ،الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ،المؤلفٌن من مجموعة 
2

 ،5، طصادر دار ،العرب لسان ،ه999: ت األنصاري، منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد ،ابن منظور
 .736\11، 9696 سنة

3
 م،5:;9- هـ9675سنة  ،9ط العلمٌة، الكتب دار ،التعرٌفات, ه98:ت:  الشرٌف، الزٌن علً بن محمد بن علً،الجرجانً 

 .476ص
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 .( 1)ف يتصؼ بالتقكل كاألمانة كالصدؽ كجميع األخالؽ الحميدة أيتصدر ليذه الكظيفة 

 الكلي: ( ب

: القيرب، كالدُّنيك، كالكلي: االسـ منو، الميًحب، كالصديؽ، كالنصير لغة 
(2 ). 

  (. 3) أبى أك هغير  شاء ،هغير  عمى القكؿ ذمف ينف: اصطالًحاأما 

ف نزؿ بفاالكلي إما أف يككف ابف، أك ابف   ف عال جد ، أك أب، أككا  أك إخكة أك أبناء اإلخكة  كا 

قرب درجة يككف أكلى مف الذم أأك أبناء األعماـ فما كاف  ،أك أعماـ ،سكاء كانكا أشقاء أك ألب

يميو كيحجبو في الميراث، فإف لـ يكف ىنالؾ أم صنؼ مف ىذه األصناؼ يككف الكلي في ىذه 

ف السمطاف كلي مف ال كلي لو كالغاية مف الكالية تككف إما لحفظ أمكاؿ أل؛ الحالة السمطاف

 الصغار أك نكاح البكر. 

 الكصي: ( ت

 .( 4): مف يقـك عمى شؤكف الصغير كاألنثى لغة 

 .( 5)" .التصرؼ دكف الحفظ إليو يفكضمف  "  ىك :االصطالحكأما في     
: يعني السيد كسائس األىمر، كمف يتكلى أمر المحجكر عميو، كقيـ المغةفالقيـ في   القيـ: ( ث

 . (6)القىـك الذم يقـك بشأنيـ كيسكس أمرىـ 

عمى ممتمكات كأمكاؿ الفرد الذم يٌتضح أنو غير قادر عمى  عيّْفي: كصٌي االصطالح أما في  

 .(7)كيتكلى الحفظ دكف التصرؼإدارتيا 

                                                             
1

 .:9-9: ص ،الشرعٌة الحاكمات أصول قانون البصل، أبو 
2

 هـ 9648سنة ،:والنشر، ط للطباعة الرسالة ،المحٌط القاموس ,هـ99:: ت ،ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن ، مجدالفٌروز أبادي 

 .1344\1، م 4777 -
3

 .476ص ،التعرٌفات ،الجرجانً 
4

 .381\1، م ::;9- هـ :967 سنة دمشق، ،4ط الفكر، دار ،واصطالحا لغة الفقهً القاموس سعدي أبو حبٌب، حبٌب، أبو 
5

 .459ص م،4775 - هـ9646سنة  ،9ط ،دار الكتب العلمٌة ،الفقهٌة التعرٌفات المجددي، اإلحسان عمٌم محمد ،البركتً 
6

، اٌةداله دار ،القاموس جواهر من العروس تاج ،هـ9477: ت ،الفٌض أبو الحسٌنً، الرّزاق عبد بن محّمد بن الزبٌدي، محّمد 

12\49. 
7

 .459ص ،الفقهٌة التعرٌفات ،البركتً 
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القانكف بيف حقكؽ اهلل كحقكؽ فرؽ المفاىيـ التي تتعمؽ بشرط الصفة فقد أىـ فبعد أف بينت    

 .العباد فاشتيرط الصفة في حقكؽ العباد، أما في حقكؽ اهلل فال ييشترط فييا الصفة

ففي حقكؽ  ،أنو ال فرؽ بيف حقكؽ اهلل كالعباد في اشتراط الصفة يرل الدكتكر أيمف البداريف،ك  

األمر ب و مكمؼ شرعا؛ ألنعو بإنكار المنكرعف اهلل في الدفاع عف شر  ككيال مكمؼاهلل يككف كؿ 

 .(1)المساف أك القمب ليد أك نيي عف المنكر سكاء باالبالمعركؼ ك 

 شركط الدفع في المدعى بو، كمف تمؾ الشركط: ثالًثا:

مصمحة مشركعة : كالمصمحة المشركعة تككف فيما بو حفظ لمضركريات  في أف يككف (1

 ، فالمصالح المتحققة إما أف تككف دينية أك ماؿكال لنسؿكالعقؿ كا كالنفسالخمس، الديف 

 .(2)دنيكية، كككنيا مشركعة، أم أف الشريعة نصت عمييا 

؛ معمكمنا : فال يجكز لإلنساف أف يدعي بشيء مجيكؿو  في الدفع أف يككف المدعى بو (2

ألنو إذا كاف مجيكالن ال يستطيع إثباتو، كمعمكمية الشيء تختمؼ بناءن عمى المدعى بو، 

تجاىات االفمثالن العقارات تختمؼ عف األمكاؿ المنقكلة، حيث إف العقارات تحتاج تحديد 

 لة فيكفي فييا المعمكمية ذكر مقدارىاالتي تحيط بالعقار كمساحتو، أما األمكاؿ المنقك 

 .(3)كالسبب الذم انتقمت بو إلى يد كؿ منيما  كصفتيا

أف يككف المدعى بو يمكف إثباتو : كذلؾ بأف يككف محتمؿ الثبكت عقالن كشرعنا، كأف ال  (3

، كمف المحاؿ العقمي: أف يدفع دعكل السرقة بأف المدعي كلده كىك أكبر  يككف محاالن

ث إف األب ال يقطع بأخذ ماؿ مف ابنو، كمف المحاؿ الشرعي؛ أف تدفع كحي ،منو سننا

امرأة كىي عمى ذمة زكج آخر في دعكل غصب ماؿ تمؾ الدعكل أنيا زكجة لذلؾ 

                                                             
1

 مساًء. 94:57الساعة  :479\4\97وهً عبارة عن مقابلة مكتبٌة بٌن الباحث والدكتور فً تارٌخ  ،أٌمن عبد الحمٌد ،البدارٌن 
2

 .:5-59 ص ،سالمٌةاإل الشرٌعة فً الدعوى دفع العتبً، 
3

 .;5ص ، اإلسالمٌة، الشرٌعة فً الدعوى دفع العتبً، 
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ؿ الشرعي أف تتزكج فأخذت منو الماؿ؛ ألنيا مأذكنة في أخذه، كمف المحا المدعي الرجؿ

 .(1)في آف كاحد  يفامرأة مف رجم

 انذعىي:انثاوٍ: انمبحث 

 كقد احتكل ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب، ىي:

 :يانمطهب األول: جعرَف انذعى

 .3، كالزعـ بالشيء سكاء أكاف حقا أـ باطال2خباراإل: ليا عدة معاف أىميا: التنحية، الطمب، لغةن 

 أىميا: اتالفقياء بعدة تعريف افقد عرفي أما اصطالحان 

 .4حالة المنازعةالحنفية: إضافة الشيء إلى نفسو في  (1

تَّبي لىو عمىٍيو نىٍفع معتبىر شر مٍ ك أىأ ،فما ًفي ذمة معي أك ،فب معيممالكية: طال (2  .5عنار يىتىرى

مىى غير الشا (3  .6حاكـ ًه ًعٍندى فعية: إخباره عف كجكب حؽ ًلٍمميٍخًبًر عى

 .7غيره افتو إلى نفسو استحقاؽ شيء في يدالحنابمة: إض (4

 .8أك حمايتو في مجمس القضاء ،لو، أك لمف يمثمو ان شخص حق طمبكعرفيا أىؿ القانكف بأنيا: 

 

                                                             
1

 .47ص ، اإلسالمٌة، الشرٌعة فً الدعوى دفع العتبً، 
 .6;9/9، المنٌرالمصباح الحموي، 2
تحقٌق: عبد الحمٌد الهنداوي، دار الكتب العلمٌة،  المحكم  والمحٌط األعظم،هـ، :67ابن سٌده، علً بن اسماعٌل، ت؛3

 .4/549م، 4777بٌروت، 
 .595/;م، 4777، 9، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.البناٌة شرح الهداٌةهـ، 77:العٌنً، محمود بن أحمد، ت؛4
، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، الذخٌرة، 8:6بن ادرٌس،ت؛ القرافً، أحمد5

 .7/99م، 6;;9،9ط.
أسنى المطالب فً هـ، 48;زكرٌا االنصاري ، زكرٌا بن محمد بن زكرٌا االنصاري زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنٌكً ، ت؛6

 .6/5:8، دار الكتاب اإلسالمً، د.ط،شرح روض الطالب
 .97/464م، :8;9، مكتبة القاهرة، د.ط، المغنً، 847ابن قدامة المقدسً، عبد هللا بن أحمد، ت؛ 7
 .;99، شرح قانون المحاكماتأبو بصل، 8
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 :التعريف المختار

عمى كجكد بعض المالحظات  بعد سرد التعريفات المتعمقة ببياف معنى الدعكل؛ أرل     

 :التعريفات السابقة كمف أىميا

 ،الدعكل مف غير خصكمة ال تعد دعكل فحيث إ ،كركا الخصكمة في تعريفاتيـلـ يذ أنيـ - أ

 .ماعياكال يجب عمى القاضي س

ينكا مقصدىـ مف العيف حيث لـ ييب ،اضحأف استعماؿ المالكية لفظ "ميعيف" غير ك  –ب 

 .في التعريؼ

الدعكل ًبأف ترفع إلى حاكـ أك قاضو في أف اشتراط كؿ مف الشافعية كأىؿ القانكف  -ج

يجكز رفع  كبذلؾ فإنوي  ،كذلؾ أف ىذا الشرط يؤدم إلى حصر الدعكل  ،غير ضركرم

كيككف القرار الذم  ، كيمكف  لمميحكميف النظر في الدعكل ،لى الحاكـإكتقديـ الدعكل 

كلكف الفرؽ بينيـ أف عمى الحاكـ إيصاؿ الحؽ إلى صاحبو عمى كجو  ،اممزم يتخذكنو

كىذا ىك األثر مف  ،صالو فيجبره بأم كسيمة ميما كانتكذلؾ إذا امتنع عف إي ،اإللزاـ 

 .جراءات المتعمقة بالدعكلاإلليس مف الدعكل ك 

 التعريف الراجح:
عند  ىي " إضافة المدعي شيئان إلى نفسو أك مف ينكب عنو :بأف الدعكل أال كىك تعريؼ 

 المنازعة" 
 :شرذ لُىد  انحعرَف

ف أ: ىذا لفظ عاـ يشمؿ كؿ شيء يجكز لممدعي المطالبة بو، بشرط ئاشية الميدعي إضاف -1

نكاعيا، سكاء كانت مادية أمنفعة بجميع  كأ عقاران  كأ ان دين كأ ان أكاف عينء ايككف مشركعنا سك 

 .ك معنكية أ
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قرار، فالشيادة ىي مف الشيادة كاإل فيخرج كالن  ،ىذا قيد ضركرم لمدعكل إلى نفسو:  -2

 نفسو عند المنازعة.عمى  ضافة الشيءإر بقراإلكا ،لى غيره عند المنازعةإضافة الشيء إ

ىذا القيد ضركرم ليشمؿ إضافة الشي مف قبؿ الككيؿ إلى مككمو، أك مف ينكب عنو:  -3

 كالكلي إلى مف يتكلى أمكره، كالكصي لـ يقـك بالكصاية عميو.

يجب عمى القاضي ال  ك ،ف معتبرةك ال تك لف الدعك أل؛ ىذا قيد ضركرمعند المنازعة:  -4

كال يجب  لتعتبر دعك ذا لـ تكف ال فإذا كانت بيا خصكمة كمنازعة حقيقية، إ إال سماعيا

لكي  ؛ساسي في الدعكةف المنازعة كالخصكمة ىي العنصر األعمى القاضي سماعيا؛ أل

 لزاـ.صحابيا عمى كجو اإلألى إيصاؿ الحقكؽ إجؿ أيقـك الحاكـ بميمتو القضائية مف 

 :انمطهب انثاوٍ: أوىاع انذعىي فٍ انفمه وانماوىن

 ، ىي:1عتباراتًبا أنكاع لىإ تقسـ الدعكل في الفقو كالقانكف

 :بطالنأواًل: من حيث الصحة وال

 لى قسميف:إل كتقسـ ىذه الدعاك 

 أكمف حيث سماعيا مف قبؿ القاضي  : دعكل صحيحة؛ كىذا النكع يقسـالقسم األول

 عدمو إلى قسميف:

عمى خصـ  يفييا شرائط الصحة بأف يدع تكافرتىي التي دعكل صحيحة تسمع:  (1

أف يتعمؽ بو حكـ عمى المطمكب حاضر كأف يككف المدعى بو شيئنا معمكمنا معيننا، ك 

 .منو

ا جميع الشركط العامة لصحة فييدعكل صحيحة ال تسمع: ىي الدعكل التي يتكفر   (2

 جؿ تنظيـ القضاء، كمف الصكر أكال يجب عمى القاضي سماعيا مف  ،الدعكل
                                                             

 .5/9:9م، 6;;9، 4، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.تحفة الفقهاءهـ، 767السمرقندي، محمد بن أحمد، ت؛ 1
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 مركر الزمف.ب "التقادـ "التكضيحية لبياف ىذا النكع 

 عمى النحك التالي:  ،كشركطو ،كحكمو ،كسكؼ أبيف تعريفو 

ـى الشٍَّيءي التقادـ لغةن  ـى ًمٍثميوي، تقادـ الشيء قدـ كطاؿ عميو األمد: قىدي تىقىادى ا فىييكى قىًديـه كى ًقدىمن
1. 

يمنع مف سماع الدعكل أماـ  ؛"مضي مدة معينة عمى كجكب أداء الحؽ :ىككاصطالحان 

 .2القاضي"

 دياني كقضائي، كىك بالنسبة لمتقادـ عمى النحك التالي: ؛أما حكمو فيك نكعاف

 :الحكـ الدياني لمتقادـ 

ال يعتبر التقادـ في الشريعة اإلسالمية سببان صحيحان مف أسباب كسب الحقكؽ  

سبب شرعي؛ كألف  أك إسقاطيا ديانة، إذ ال يجكز ألحد أف يأخذ ماؿ أحد بال

 .3الحؽ أبدم ال يزكؿ إال بمسكغ شرعي مقبكؿ

 :الحكـ القضائي لمتقادـ 
مف أسباب سقكط الحؽ كعدـ سماع الدعكل  ككف التقادـ سببان اختمؼ الفقياء في      

 مف قبؿ القاضي عمى قكليف:

ألف  الدعكل؛ف لـ يكف لممدعي مانع مف : الى تسمع الدٍَّعكىل بعد ميًضٌي مدة إاألكؿالقكؿ 

 .4ترؾ الدعكل مع التمكف يدؿ عمى عدـ الحؽ ظاىران 

 .5القكؿ الثاني: ال اعتبار لطكؿ مدة الزمف في إسقاط الدعكل
                                                             

 6;9/4، الصحاحالجوهري، 1
 .6:م، ص98;9، رسالة دكتوراه بعنوان: نظرٌة عدم سماع الدعوى للتقادمحامد، عبد الرحمن، 2
 .6/548، 6، دار الفكر، دمشق، ط.الفقه اإلسالمً وأدلتهم، 4797الزحٌلً، وهبة بن مصطفى، ت؛3
.  7;9/:، دار الفكر للطباعة، بٌروت، د.ط، شرح مختصر خلٌل للخرشًهـ، 9979الخرشً، محمد بن عبد هللا، ت؛4

 .9;/:، دارالفكر للطباعة، بٌروت، د.ط، قرة عٌن األخٌار لتكملة رد المحتار، 9578ابن عابدٌن، محمد بن عمر، ت؛
، تحقٌق: نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهبهـ، :69. الجوٌنً، عبدالملك بن عبد هللا، ت؛ 7;9/:، مختصر خلٌلالخرشً، 5

، حمدالكافً فً فقه االمام أهـ،  847، عبد هللا بن قدامه، ت؛. ابن قدامه979/;9، 4779، 9عبد العظٌم الدٌب، ط.

 .6/4:9م، 6;;9، 9تحقٌق: محمد فارس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.
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 طيا شرك ذا تكفر فييا جميع إ كالذم أميؿ إليو أف التقادـ مانع مف سماع دعكل المدعي     

ىتماـ في اال المعتبرة؛ كذلؾ مف أجؿ تنظيـ القضاء، كلكي ال يككف صاحب الحؽ متساىالن 

ذا ا  ، ك كيستعممو استعماؿ المالؾ صاحب الحؽ المتقادـبحقو، كلكي ال يترؾ ىذا الحؽ في يد 

لى كثرة الخصكمات كالمنازعات إفسكؼ يؤدم  ،قمت بأنو ليس ىناؾ مانع مف سماع الدعكل

 جؿ تنظيـ القضاء.أمف الكسائؿ مف  مةالتقميؿ مف ىذه الخصكمات بأم كسيكميمة القضاء ،

مف  ،شركط التقادـ: ال بد مف تكفر شركط حتى يككف ىناؾ مانع مف سماع الدعكل

 :1أىميا

 أكال: شركط عامة:

كىي التي يجب تكفرىا في جميع الدعاكل التي ال يجكز سماعيا بعد مدة معينة كمف 

 أىميا:

 األعذار بأحد الحاصؿ الزمف مركر كأما ،مف رفع الدعكل في كقتيا مانع عدـ كجكد -1

 ،السفر مدة أخرل ديار في ككنو أك معتكىان، أك مجنكنان  أك صغيرنا المدعي كككف الشرعية

 .كاندفاعو العذر زكاؿ تاريخ مف الزمف مركر مبدأ يعتبر فمذلؾ  لو اعتبار فال

 كالمطالبة االدعاء كأما القاضي، أماـ الدعكل يى الزمف مركر في الدعكل في المعتبر -2

 .الزمف مركرب تدفع فال القاضي حضكر في تكف لـ التي

 القاضي حضكر في صراحة عميو المدعى كاعترؼ أقر إذا الزمف بتقادـ الحؽ يسقط ال  -3

 الزمف. مركر فييا كجد دعكل في الحاؿ في حقنا عنده لممدعي بأف

 ثانيا: شركط خاصة:
                                                             

 559-9/555، مجلة األحكام العدلٌةجمٌع الشروط التً ذكرت العامة والخاصة من: مجموعة من المؤلفٌن،  1
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نكع مف األنكاع الدعاكم التي ال يجكز سماعيا بعد مدة مف الزمف كمف  كىي خاصة بكؿ

 أىميا:

يف كالعقار كالميراث، كدعكل الطريؽ الخاص كالمسيؿ كحؽ الشرب ال تسمع بعد دعكل الدّْ -1

 مضي خمس عشرة سنة.

ال تسمع دعكل المتكلي كالمرتزقة في حؽ أصؿ الكقؼ أك حؽ المسيؿ كحؽ الشرب في  -2

 قؼ بعد مركر ست كثالثيف سنة.عقار الك 

ال تسمع دعاكل األراضي األميرية بعد مركر عشر سنكات، كذلؾ ال تسمع دعاكل  -3

 الطريؽ الخاص كالمسيؿ كحؽ الشرب في األراضي األميرية بعد أف تركت عشر سنكات.

كالطريؽ العاـ  ،ال اعتبار لمركر الزمف في دعاكل المحاؿ التي يعكد نفعيا لمعمـك-4

كالنير كالمرعى، مثال: لك ضبط أحد المرعى المخصكص بقرية كتصرؼ فيو خمسيف 

 سنة بال نزاع ثـ ادعاه أىؿ القرية تسمع دعكاىـ.

فكما ال تسمع الدعكل في حياة المدعي، ال تسمع مف  ؛ تقادـ الزمف يكرث لمكرثة-5

، فيذا العذر معتبر في الدعكل ان كرثتو بعد مماتو أيضان، أما إذا كاف بعض الكرثة صغار 

 في حؽ الصغير فقط كفي حصتو مف المدعى بو، كال يسرم العذر عمى باقي الكرثة.

: ىي التي يكجد فييا شركط الدعكل كيجب سماعيا كال يجب ة: الدعكل الفاسدالقسم الثاني

كـ ًبمضمكنيا إال بعد تكضيح  .1الجيالة المكجكدة فيياسبب الفساد كيا بإزالة الحي

كـ ًبمضمكنياكال ال ،الدعكل الباطمة: ىي التي ال يجكز سماعيا القسم الثالث: كذلؾ اًلنعداـ  ،حي

 .مف شركط صحتيا أم شرط مف الشركط 

                                                             
 .959، صشرح قانون أصول المحاكمات. أبو بصل، 5/9:9، تحفة الفقهاءالسمرقندي، 1
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 من حيث المدعى بو. أقسام الدعوى  -ثانًيا

 :1لى قسميفإكتقسـ 

ميحرما كقع مف يا ى بًو فيكىي التي يككف الشيء الميدع الدعكل في التيمة: :القسم األول

ف أسباب كغيرىا م ،سرقةالك  ،كقطع الطريؽ ،مثؿ القتؿ ،ذلؾ ميعاقبتوبجب بحيث يك  ،المطمكب

 .العيدكاف

: كىي التي يككف الشيء الميدعى بًو فييا حؽ مف الحقكؽ  في غير التيمة دعاكل: القسم الثاني

العقاب ففي ىذا النكع ال  ،كالقرض ،مثؿ البيع كالرىف ،نزاع في ميعاممة مف الميعامالتب المتعمقة

 .مف المحكـك عميو أف يسمـ المحكـك بو أك أف يأتي ًبكفيؿ عمى تسميـ المحكـك بو بؿ ييطمب

 :عه انذعىي انذفعأوخه انشبه وانفرق بُه انثانث:  انمطهب

ال بد أف أبيف كجو الشبو بيف الدفع كالدعكل، كبعد ذلؾ سأقـك ،ف أبيف ىذه الخصائص أكقبؿ 

 ببياف خصائص الدفع.

 أواًل: وجوه الشبو:

يا ما يشترط في الدعكل، فيقبؿ المدعى عميو فيشترط بينت في ما سبؽ أف الدفع دعكل مف  

كبما لزاـ، ذا كاف في مجمس القضاء؛ كذلؾ ألف لمقضاء صفة اإلإال إ ،اي ال يعتبر دفعنا معتبر لكف 

ًبمجرد القكؿ ًبأنوي يدعي  ال يسمعو القاضينو أب ،الدعكلما يشترط  فيوف الدفع دعكل فيشترط أ

، كما أنو ال يصح تقديـ الدفع ف كجو دعكاه أك دفعوبؿ ال بيد أف يبيٌ  ،أك يدفعوي عف نفسو شيئا

أم لو صفة في  ،مرر عف شخص مكمؼ كلو عالقة بيذا األذا صدإال إكالدعكل كال يككف معتبرنا 

 الدعكل كالدفع.
                                                             

تحقٌق: محمد  المستدرك على مجموع فتاوى شٌخ اإلسالم أحمد بن تٌمٌة،هـ،:94ابن تٌمٌة، أحمد بن عبد الحلٌم، ت؛  1

 . غٌر التهمه 7;7/9م، :;;9، 9قاسم، ط.
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 :أوجو اإلختالف ثانًيا:

 عف الدعكل كمف أىميا: دفع مجمكعة مف الخصائص التي تميزهمل

ف يقدـ فيو الشخص دفعو كيككف معتبرنا ما أيجكز دفع الدعكل في أم كقت معتبر كجائز  -1

 كىذا ما سأبينو في المبحث القادـ. ، 1داـ في الكقت

لممدعى  ىكحتى ال يبق ،ال بعد تماـ الحجةإال يجكز لمحاكـ الحكـ عمى المدعى عميو   -2

ك أبقي لؾ حجة أف يسألو: أعميو أم عذر، كال بد لمحاكـ قبؿ الحكـ عمى المدعى عميو 

 .2فميحكـ عميو .مدفع؟ فإذا قاؿ: لـ يبؽ لي شيء

ال يجكز لمحاكـ أف يحكـ عمى المدعى عميو بككنو امتنع عف اليميف؛ كذلؾ ألنو يجكز  -3

ثـ يأتي ببينو تؤكد عمى امتناعو لعدـ  ،العيف لف يمتنع عف اليميف في دعاك ألممدعى عميو 

 .3حمؼ اليميف، كتككف بينتو معتبرة كيجب عمى القاضي سماعيا

أما كلالدع داخؿ يككف الدفع أف :الدعكل عف يختمؼ الدفع أف الدفع خصائص مف كيتضح 

 ال الدعكل أما مدفع؟ لؾ ىؿ القاضي قبؿ مف عنو يسأؿ الدفع كأيضا دعكل. داخؿ تككف ال الدعكل

 يأتي أف يجكز فإنو لممدعي بينة ال حيث اليميف عف بنككؿ أنو كأيضا دعكل؟. لؾ القاضي يسأؿ

 ببينة. عميو المدعى يأتي فال الدعكل في أما ،عنو الحؽ لدفع نككلو سبب تبيف ببينة عميو المدعى

 

                                                             
ٌق: زكرٌا عمٌرات، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ، تحقاألشباه والنظائرهـ، 97;ابن نجٌم، زٌد الدٌن بن إبراهٌم، ت؛1

 .7;9/9م،;;;9، 9ط.
، مكتبة الكلٌات األزهرٌة، تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة ومناهج األحكامهـ، ;;9ابن فرحون، إبراهٌم بن علً، ت؛ 2

 .9/479هـ، 8:;9، 9ط.
 .99/574، الحاوي الكبٌرالماوردي، 3
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نذعىيفع فٍ اذان ول:انفصم األ  

 

مباحث ةربعأ كفيو  

.عميو كالمدعى المدعي ةماىي كؿ:األ المبحث  

الدعكل؟ بدفع اإلثبات بعبء المطالب مف ي:الثان المبحث  

.الدعكل بو تدفع الذم الكقت الثالث: المبحث  

.الدعكل في الدفكع كاعأن الرابع: المبحث  

.الشكمية الدفكع األكؿ: المطمب  

.المكضكعية الدفكع :يالثان المطمب  
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 : انذفع في انذعىي األولانفصم 

 سثعخ يجبحث:أاحتىي هزا انفصم عهً 

 ه.ول: ماهُة انمذعٍ وانمذعً عهُانمبحث األ

 المدعى عميو:: تعريف المدعي و ولالمطمب األ 

 ًبعدة تعريفات أىميا: عيرّْؼ لغىةلقد أكالن: 

 .1"اىك مف ييدعى منوي حقن  و"مف يدعي حقنا لوي، كالمدعى عمي المدعي ىك -1

 .2" اف"المتخاصمالمدعي كالمدعى عميو ىما:   -2

 .3ب منوي بالشيء"ىك مف ييطالى  :، كالمدعى عميةيئاالمدعي ىك "مف يطميب ش-3

ًبعدة  عميوأىؿ القانكف المدعي كالميدعى ثانينا: في اصطالح الفقو كالقانكف: عٌرؼى الفقياء ك 

 تعريفات أىميا:

كىابى ييٍجبىري "اٍلميدًَّعي  -1 ٍف إذىا تىرىؾى اٍلجى مىٍيًو مى مىٍييىا، كىاٍلميدَّعىى عى ٍف إذىا تىرىؾى اٍلخيصيكمىةى الى ييٍجبىري عى مى

ميو"  .4عى

ري يىكيكفي ميدًَّعينا" -2 ٍيًف أىيُّييمىا كىافى ميٍنًكرنا فىاآٍلخى اًصمى "ييٍنظىري إلىى اٍلميتىخى
5. 

لمدعييف؛ كذلؾ أفى اإلنكار ليسى ضابطا دقيقا في ىذا التعريؼ غير دقيؽ في التمييز بيفى ا 

 عميوالميتنازع يأخذ كذلؾ لكي  .كف أف يككفى منكرنا مع أنوي ميدعالتمييز بينيـ، كألفى الميدعي يم

                                                             
1

 .9/549، 4م، ط.8:;9، تحقٌق: زهٌر سلطان، مكتبة الرسالة، بٌروت، لغةمجمل الهـ، ;57ابن فارس، أحمد، ت؛
2

 .;9/45، دار الدعوة، القاهرة، د.ط، المعجم الوسٌطمجمع اللغة العربٌة فً القاهرة،  
3

 .6;9/9، المصباح المنٌرالحموي، 
4

 .6/996. علً حٌدر، درر الحكام شرح مجلة االحكام، 8/446، بدائع الصنائعالكاسانً، 
5

 .8/446، بدائع الصنائعالكاسانً، 
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ف ىذا الشخص الميقترض لـ أاؿ ك مف الم انوي اقرضو مبمغن أنساف بإبغيًر حؽ كمف ادعى عمى 

مر ىذا الماؿ فينكر الميدعي ىذا األ هنوي أكفاأًبذلؾ الماؿ الذم أقرضو لو فيخبره الميًقرض ب يكؼ

الميدعى عميو بما يدعيو  كقد ييًقر ،مف غير كجو شرعي اكبيتانن  الكي يستكفي ىذا الماؿ منو ظممن 

ـ ًبحمؼ اليميف اف ينكر ألو الحؽ ب فِّ أالمدعي مع  الشرعي حتى لك دعاءه فال ينكره؛ لكي ال ييمزى

ادعي عميو سكاء كانت دعكل مستحقيا أك ميدعي زكران، كًلذلؾ اشترط البعض أف يككف بيف 

 المدعييف خيمطة.

مَّا ًفي يىًد نىٍفًسوً  -3 ٍف ييٍخًبري عى مىٍيًو مى ٍيًرًه ًلنىٍفًسًو، كىاٍلميدَّعىى عى مَّا ًفي يىًد غى ٍف ييٍخًبري عى  "اٍلميدًَّعي مى

 .1ًلنىٍفًسًو"

خبار ال يدؿ ألفى اإل ؛بو لكي ييميز بيف الخصـك مقاضي االستعانةل ىذا التعريؼ ال يمكففى إ

كًليذا ال يجب عمى القاضي سىماعيا فال يحتاج  ف،يفى ىينالؾ مينازعة حقيقية بيفى المتداعيأعمى  

 .ف كالتمييز بينيـيالقاضي معرفة المتداعي

قنا، "اٍلميدًَّعي مف يٍمتىمس ًبدىٍعكىاهي ًإٍثبىا -4 يره ًفي اٍلعيف أىك ًفي الٌديف أىك يثبت حى ت ممؾ عمى غى

مىٍيًو مف يٍدفع ذىًلؾ عىف نىفسو كينفيو" كىاٍلميدَّعى عى
2. 

ألفى الميدعي  ؛و كالتمييز بينيـمف أدؽ التعريفات في بياف الميدعي كالميدعى عمي تعريؼف ىذا الإ

مف ادعاءه ًبميمكية الشيء كالميدعى عميو يدفعو كينفيو، كىذا التعريؼ ميمًيز ليـ  يمتمس ًبدعكل

كأفى  ،الميدعى عميو ىك الذم يدفع الحؽ عف نفسو كينفيو بداية الدعكل. كمف المعركؼ أفِّ 

                                                             
1

 . 8/446، تحفة الفقهاء، السمرقندي
2

، تحقٌق: محمد الحسون، منشورات مكتبة آٌه رسائل المحقق الكركً. الكركً، علً بن الحسٌن، 9/9:9، تحفة الفقهاءالسمرقندي، 

 .6/995 االحكام، مجلة شرح دررالحكام ر،حٌد علً.558د.ط،  القضاء،. اآلشتٌانً، محمد بن حسن، 4/594هللا العظمى، د.ط، 
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ا بالبينات، كىذا ما أكد عميو الرسكؿ محمد  في ملسو هيلع هللا ىلصالميدعي ىك الذم يدعي بالشيء متسمحن

 ملسو هيلع هللا ىلصعنو أف رجالن مف حضرمكت جاء إلى النبي رضي اهلل  كائؿ بف حجرالحديث الذم ركاه 

 انشجم إٌ هللا سسىل يب :لبل يًيُه"، "فهك :ملسو هيلع هللا ىلص لبل .ال ":لبل ثيُخ؟" "أنك :: نهحضشييملسو هيلع هللا ىلص فمبل 

 .رنك" إال يُه نك "نيس :ملسو هيلع هللا ىلص فمبل شيء، يٍ يتىسع ونيس عهيه حهف يب عهً يجبني ال فبجش

ب نيأكهه يبنه عهً حهف نئٍ "أيب أدثش: نًب ملسو هيلع هللا ىلص هللا سسىل فمبل ،نيحهف فبَطهك ًً  وهى هللا نيهميٍ ظه

يعشض" عُه
1
نهُ عمىثخ  تحهيفه ثيٍولجَم  ،خشثِتحهيف انخصى اآل مبوف خثيُ ال يًهكهُ أَجبة ثأرا ئف 

ٌ يًتُع عٍ حهف أفيجىص نهُ  في انحذيث انسبثك، ملسو هيلع هللا ىلصانشسىل  ثيُهب انحبنف ثيًيٍ فبجشح ولذ

ٌَ يعهُ ثيٌُ أانيًيٍ ثِششط  ال كبٌ ايتُبعه عٍ حهف انيًيٍ إو ،هى صبحت انحك َهأكذ ؤت خيكى

 .ٌ انحك نِخصًهُ أَهُ ُيستحك يُهُ رنك وأثِ 

مىٍيًو مف يتىمىسَّؾ ًبالظَّاًىرً  -5 "اٍلميدًَّعي مف يٍمتىمس خالؼ الظَّاًىر، كىاٍلميدَّعى عى
2. 

مىٍيًو ىيكى مف   الفىة أصؿ كىاٍلميدَّعى عى ٍعييكد أىك لميخى كًجًو عىف مى ري  كاٍلميدَّعي مف كىافى قىٍكلو أىٍضعىؼ ًلخي

ترجح قىٍكلو بعادة أىك ميكىافقىة أصؿ أىك قرينىة"
3 . 

فجميكر الفقياء قالكا بأف الميدعي مف  ،المفظمختمفيف في المعنى ميتشابييف في  فيذيف التعريفيف

الميدعي مف يمتمس خالؼ األصؿ أك معيكد أك عيٍرؼ  فٌ إس خالؼ الظاىر، كالمالكية قالكا يمتم

 .نةأك قري

                                                             
1

، 9، تحقٌق: محمد فؤاد عبد الباقً، دار إحٌاء الكتب العربً، بٌروت،ط.صحٌح مسلمهـ، 489النٌسابوري، مسلم بن الحجاج، ت؛ 

 .9/945(، ;95باب اإلٌمان، كتاب وعٌد من اقتطع حق مسلم بٌمٌن فاجرة، حدٌث رقم)
2

 للنشر، الفكر دار الطالب، منهج بشرح الوهاب هـ،فتح48;احمد،ت؛ بن زكرٌا السنٌكً،. :/8 األخٌار، عٌن قرة عابدٌن، ابن

 هـ،969احمد،ت؛ بن محمد ،جزي ابن. 4/4:4 ط،.م،د6;;9
3

 . 545. 9;9/9، 9م، ط.4795، تحقٌق: ماجد الحموي، مكتبة ابن حزم، القوانٌن الفقهٌة فً تلخٌص مذهب المالكٌة
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 أفى الظاىر في الميدعى عميو ًبأف كمف األمثمة التكضيحية عمى ما يقكؿي ًبو جميكر الفقياء،

ى عميو يمتمس عمى ذلؾ فإفى الميدع ناءن كب برمء حتى تثبيت إدانتو، أم أنو  ،األصؿ براءة ذمتو

  .كالميدعي يمتمس بخالؼ ذلؾ ،ك قرينوأ ًبالظاىر أك األصؿ أك معيكد أك عيٍرؼ

، أرل أف: اٍلميدًَّعي مف يٍمتىمس مناقشتياكسعي في  ريفات ، كاستفراغً جميع التع بعد استعراضً 

قنا، كالميدعى عميو مف يدفع عف  ًبدىٍعكىاهي ًإٍثبىات ممؾ عمى غىيره ًفي اٍلعيف أىك ًفي الٌديف أىك يثبت حى

ىو طمب الحق الذي يدعيو المدعي عمى خصمو من نفسو ذلؾ كينفيو ؛ألف األصؿ في الدعكل 

منفعة ،بجميع صورىا، وىذا  أو ،احقً  أوديًنا ، أوميما كان ،عيًنا ، ،الحقأجل ثبوت ذلك 

 إلىالتعريف من أدق وأوضح التعريفات في التمييز بينيما لدى القاضي من أجل الوصول 

 الحق.

 المطمب الثاني: أىمية التمييز بيَن الُمدعي والُمدعى عميو في الفقو والقانون:

كتعكد  ،ىمية في القضاءف لما لوي أيفي المطمب السابؽ ضكابط التمييز بيفى الميتىداعي بينت 

 أىميا: أىميتو إلى عدة أمكر

لجعؿ عبء اإلثبات في جانب المدعي كما عمى كًؿ قاض كحاكـ أف يميز بينيما ؛  -1

،  ملسو هيلع هللا ىلص، كىذا ما بينوي النبي حددت السنة فأكؿ ما يقكـ  عندما كافى يقضي بيف الخصـك

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ أف اهلل عنيماابف عباس رضي كعف ، 1ألؾ بينة؟ بًو يسأؿ الميدعي:

طًَ : "نَى  قاؿ ، انَُّبسُ  يُع  َىاهُى  ، ِسَجبل   ِدَيبءَ  ََبس   اَلدََّعً ثَِذع  َىانَهُى  ٍَّ  َوأَي  ٍَ  َونَِك ي ًِ  َعهًَ ان يَ

ذََّعً ًُ فيذا يدؿ عمى أفى الميدعي ىك الميطالب باإلثبات كعميو أف ييقدـ البينات 2"َعهَي هِ  ان 

ـى ًبتقديـ البينات فعمى الميدعى عميو أف ييقر ذلؾ أك ينفيو  التي تيثبت ًبأفى الحؽ لوي، فإذا قا
                                                             

1
 سبق تخرٌجه 

2
 هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحٌح المسند، النٌسابوري القشٌري الحسن أبو الحجاج بنسلم. مسلم، ارواه م  

 .5/9558، (9999)، د.ط، حدٌث رقم العربً التراث إحٌاء دار، الباقً عبد فؤاد محمد: المحقق، وسلم علٌه هللا صلى
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سيد األدلة،  اإلقرارعف نفسو، فإذا أقرى ًبالحؽ بأنوي ًلخصمو فإنو ممـز عميو إقراره ؛ ألفى 

عبره  حجة قاصرة ،فإذا أقرى الخصـ عمى خصمو ًبفعؿ ميعيف فإفى ىذا اإلقرار الكلكنيا 

يقضي فييا  ملسو هيلع هللا ىلصفي كثير مف الخصكمات التي كافى  ملسو هيلع هللا ىلصكىذا ما بينوي النبي  بو

كـ عمى  ملسو هيلع هللا ىلص فالخصـ ىنا أقر ًبالزنا كذىكىرى المزني ًبيا فقاـ ،زقصة ماعكما في  ًبالحي

ا آخر يسأؿ الميتيمىة ًبالزنا. ، الزاني ٍيرىةى عف كبعث شخصن ا ًإلىى أىًبي ىيرى مى مىٍيًف اٍختىصى : أىفَّ رىجي

 ، ري قىاؿى اآلخى ا: اٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب المًَّو، كى ديىيمى ، فىقىاؿى أىحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكًؿ المًَّو صى

سيكؿى  ٍؿ يىا رى ا: أىجى :  كىىيكى أىٍفقىييييمى ، قىاؿى المًَّو، فىاٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب المًَّو كىٍأذىٍف ًلي أىٍف أىتىكىمَّـى

مىى ىىذىا « تىكىمَّـٍ » ًسيفنا عى : ًإفَّ اٍبًني كىافى عى : كىالعىًسيؼي األىًجيري  -قىاؿى اًلؾه نىى  -قىاؿى مى زى

، فىاٍفتى  ـى مىى اٍبًني الرٍَّج كًني أىفَّ عى اًريىةو ًلي، ثيَـّ ًإنّْي ًباٍمرىأىًتًو، فىأىٍخبىري دىٍيتي ًمٍنوي ًبًمائىًة شىاةو كىجى

مىى  ـي عى ا الرٍَّج نَّمى ، كىاً  اـو تىٍغًريبي عى ٍمدي ًمائىةو كى مىى اٍبًني جى كًني أىفَّ مىا عى ، فىأىٍخبىري سىأىٍلتي أىٍىؿى الًعٍمـً

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمىا »اٍمرىأىًتًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى أىمىا كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى

مىٍيؾى  دّّ عى اًريىتيؾى فىرى نىميؾى كىجى امنا، كىأيًمرى أينىٍيسه « ًبًكتىاًب المًَّو، أىمَّا غى بىوي عى مىدى اٍبنىوي ًمائىةن كىغىرَّ كىجى

فىٍت  ًر، فىًإًف اٍعتىرى يىا"األىٍسمىًميُّ أىٍف يىٍأًتيى اٍمرىأىةى اآلخى مى فىٍت فىرىجى يىا، فىاٍعتىرى مى رىجى
؛ فإف اعترؼ 1

ذا نفى يدل ميو ييحكـ عميو كىذا يسمى اقراره المدعى ع المدعي عمى صدؽ ما  ؿمنو، كا 

ادعاه، فإذا لـ يىتىٌحصؿ عمى بينة فحينئذ يطمب مف القاضي تحميؼ المدعى عميو، فإذا 

ذا قاـى عف حمؼ اليميف  فقد ثبتى الحكـ عميو بأفى خصموي نكؿ  مستحؽ ًلذلؾ األمر، كا 

كـ لو ب بحمؼ اليميف بأفى الشيء الميتنازع عميو لو ، كىذا األمر وفقد ثبتى الحكـ لوي كحي

كاـ مستندهي فعؿ النبي  صفة  ملسو هيلع هللا ىلص، فكاف لمنبي في القضاء ملسو هيلع هللا ىلصالذم يفعموي الحي

                                                             
1

، تحميك: يحًذ انُبصش، داس طىق انُجبح، وسىىه وأَامه ملسو هيلع هللا ىلصالمختصر من أحادٌث النبً  الجامعالبخاري، محمد بن إسماعٌل،  

 .8/111(، 3366)، كتبة األيًبٌ وانُزوس، ثبة كيف كبَت يًيٍ انُجي، حذيث سلى1هـ،ط.1211
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القضاء ككاف يقضي بيفى المختصميف إذا لـ يكف لممدعي بينو، فيأمر الميدعى عميو 

كـ اليميف الكاذبة، فإذا لـ ًبحمؼ اليميف ، كلكف قبؿى أف يحمؼ ييبيف ًلممدعى عميو حي 

ع التمييز بيفى الميتىداعيف فقد يؤدم إلى تغير الحقائؽ؛ فيصبح الميدعى عميو ىك يستط

الميطالب منو باإلثبات كىذا ميخالؼ ًلجميع القكاعد كاألحكاـ الشرعية التي تيمـز كيؿ 

التقاضي بيفى الخصـك مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؽ لكي يكصمو الحاكـ قاضي في كيفية 

1إلى صاحبو
. 

المحكمة المختصة في نظر  ف أمر ضركرم؛ مف أجؿ معرفةيإفى التمييز بيفى الميتىداعي -2

في مكاف رفع الدعكل، ىؿ ىي في محكمة الميدعي أـ  فيالدعكل عند اختالؼ الميتىداعي

"كىك  :ِباالختصاص المكانيمحكمة المدعى عميو، كىذا ما يطمؽ عميو في القانكف 

محكمة نوي لكؿ أ، أم 2عبارة عف تكزيع االختصاص بيفى المحاكـ عمى أساس جغرافي"

مى كفؽ ذلؾ معينة ع في منطقة فتنظر تمؾى المحكمة ،فًنطاؽ ميعيف يحدده القانك 

 النطاؽ.

 كىذه المسألة اختمؼي الفقياء فييا عمى قكليف:

بف الحسف مف فقياء المذىب الحنفي إلى أف المحكمة إميحمد  اإلماـذىبى  :األولالقول 

، كأستدؿ: بأف المدعى عميو ىك دافع لمدعكل كليس المختصة ىي محكمة مكاف الميدعى عميو

 .فيعتبر قاضيو 3ناشئا ليا

                                                             
1

 .947، شرح أصول المحاكماتأبوالبصل، 
2

 .977، شرح أصول المحاكماتأبو البصل، 
3

 .5;9/9، 4، دار الكتاب اإلسالمً، ط.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 97;ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن ابراهٌم، ت؛
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كالمالكية  ذىبى جميكر الفقياء كىـ أبك يكسؼ مف فقياء المذىب الحنفي، الثاني:القول 

، كاستدلكا: بأف المدعى إلى أفى المحكمة المختصة ىي محكمة مكاف الميدعي ،كالشافعية كالحنابمة

 .1عميو ىك المنشئ لمدعكل فيعتبر قاضيو

عمى ىذا القكؿ: بأف المدعى عميو يطمب السالمة بدفعو، كاألصؿ براءة الذمة فمذلؾ  ويعترض

 .2يعتبر قاضيو ال قاضي المدعي المنشئ

فإفى األصؿ ىك أفى الدعكل تيرفع في مكاف  ،3كىك الراجح  كأما بالنسبة لممختار في القانكف 

ي إذا لـ يكف ًلمميدعى عميو محكمة الميدعى عميو، كلكف يجكز رفعيا إلى محكمة مكاف الميدع

، فإذا كافى مكاف الميدعى عميو مجيكالن   فيحؽ رفعيا في محؿ مكاف محكمة الميدعي. مكاف معمـك

كـ الغيابي؛ حيث  تور أىميف أمر ضركرم كتظييعياإفى التمييز بيف الميتىد -3  فٌ إفي الحي

كـ الغيابي عمى الميدعي يختمؼ عف الميدعى عميو، كالغائب في القضاء ىك كؿ  الحي

أك ميدعى عميو كقد تـ تبميغو مف ًقبؿ  ان شخص لوي عالقة ًبالدعكل سكاء كافى ميدعي

حمكؿ قة ًبالدعكل، كعند القاضي بالكقت الذم سكؼ يتـ بو البدء باإلجراءات الميتعم

 ف مكجكدنا لكي يحضر إلى مجمس القضاء،لـ يكإف عميو ف القاضي بالمناداة يقكـ األجؿ

، كلكف إذا حضرى يككف الحكـ غيابيان  أمر النداء في المحكمة كلـ ييمب ان أك كافى ميكجكد

كمفي أم جمسة ث كـ عميو حي بؿ حكما غيابيان بصكرة  4غيابينا ان ـ غاب فال ييعد الحي

 .الكجاىية

                                                             
1

دار الفكر، بٌروت،  حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،م، 9457. الدسوقً، محمد بن أحمد، ت؛5;9/9، البحر الرائقابن نجٌم، 

، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاجهـ، 99;. الشربٌنً، محمد بن أحمد، ت؛6/957د.ط،

 . 4;8/4 كشاف القناع،. البهوتً، 8/594، 9م، ط.6;;9
2

 .5;9/9، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجٌم، 
3

 .975-974، شرح أصول المحاكماتأبو البصل، 
4

 .999صول المحاكمات، شرح أأبو البصل، 
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كـ الغيابي عمى قكليف:  جكاز فإفى الفقياء اختمفكا فيىك الغائب في القضاء مف كبعد بياف    الحي

كـ عمى إلى  ةبماكالحن ،ةكالشافعي ،ةالمالكي : ذىب جميكر الفقياء مفاألولالقول  جكاز الحي

فمو عذر لعدـ حضكر مجمس القضاء  ؛ ألنو إف لـ يضرب لو أجؿ1إف ضرب لو أجؿ الغائب

 كىك عدـ التبميغ، كالقضاء عمى الغائب لتسريع التقاضي.

كـ قكؿ لكذىب فقياء المذىب الحنفي ك  القول الثاني: إلماـ أحمد بف حنبؿ إلى أنوي ال يجكز الحي

 ؛ ألف األصؿ في القضاء المكاجية.2عمى الغائب

ك  كالسرعة  ـ عمى الغائب؛ كذلؾ مف أجؿ انتظاـ القضاءكالرأم المختار في القانكف أنوي يجكز الحي

 .3في إنياء النزاع

كـ عمى الغائبعدة شركط  كقد اشترط القانكف    :كمنيا كي يتـ الحي

ال  حضر إلى مجمس القضاء، فإف لـ يبمغالمدعى عميو كضرب لو أجالن لي أف يتـ تبميغ (1

 يجكز محاكمتو غيابيان.

 عمى الميدعي تقديـ البينات التي تديؿ عمى ًصدؽ ما يدعيو ًلكي تككف دعكتو أفٌ  (2

كـ ًبمضمكنيا.بكيقـك القاضي كالحاكـ  ،مسمكعة  الحي

 

                                                             
1

، تحقٌق: د.محمد حجً وآخرون، دار البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل لمسائلهـ، 747ابن رشد، محمد بن أحمد، ت؛

 الحاوي الكبٌر فً فقة مذهب اإلمامهـ، 677. الماوردي، علً بن محمد، ت؛9:7/;، 4م، ط.::;9الغرب اإلسالمً، بٌروت، 

، المغنً. ابن قدامه، 98/458، 9م، ط.;;;9وجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ، تحقٌق: علً معوض وعادل عبد المالشافعً

97/;7 . 
2

 .7;/97. ابن قدامة، المغنً، 9/946دار المعرفة ، بٌروت، ط.د،  المبسوط،هـ، :65السرخسً، محمد بن أحمد، ت،
3

 .;:9-:99شرح أصول المحاكمات، أبو البصل، 
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 انذعىي؟ بذفع اإلثبات بعبء انمطانب مه :انمبحث انثاوٍ

كىذا ما ال يتـ دفع الدعكل إال مف قبؿ المدعى عميو أك مف لو صفة أك عالقة بالدعكل،  

 سأتحدث عنو في ىذا المبحث مف خالؿ مطمبيف:

 :وصفة بالدعوى : دفع الدعوى من غير الُمدعى عميو ولو عالقةاألولالمطمب 

 كليذا النكع صكر أىميا:

عمى  كقد اتفؽ الفقياء كأىؿ القانكف  ،دفع دعكل الديف المتعمؽ ًبالميت مف أحد الكرثة -1

 .1جكاز دفع دعكل الديف مف أحد الكرثة

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية؛ يجكز ًلمكرثة في دعكل الديف المقدمة  91ففي المادة      

عمى المديف كىك المكرث بإنكار الديف مف ًقبىًميـ مع البينة عمى كفاء الديف، مع أفى الذم يقـك 

يت في عف الم ان بذلؾ األمر ىك المديف كلكف الفقياء أجازكا ذلؾ األمر مف كرثتو ككنيـ نكاب

 ةلتقميؿ مف حصصيـ المستحقة مف ترككألفى سككتيـ عف ذلؾ فيو ضرر عمييـ كىك ا الدفع،

 الميت.

إف مات المديف كلـ  فاألصؿ في كؿ إنساف عميو ديف أف يقـك بسداده في أقرب كقت؛ ألنو    

ذك  ،يؤد الديف الذم عميو فإفى المأمكر بالكفاء ىـ الكرثة لـ يكفكا الديف كامتنعكا عف سداده  اا 

رّْث أنو امتنع عف  ملسو هيلع هللا ىلصكىك الميت، كقد كرد عف سيدنا محمد  ،فسكؼ يقع العقاب عمى الميكى

مف باب أكلى يحؽ فىـ المأمكريف بالكفاء بالديف  كاالصالة عمى الميت الذم عميو ديف، فإذا كان

رّْث قد كفى بيذا ال عن سممة بن ف .ان ديف فيككف دفعو ميعتبر ليـ أف يدفعكا دعكل الديف بأف الميكى

األكوع رضي اهلل عنو، قال: كنا جموسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم، إذ أتي بجنازة، فقالوا: 

                                                             
1

 بٌروت، العلمٌة، الكتب دار الجندي، الكرٌم عبد: تحقٌق النعمانً، الفقه فً النعمانً لمحٌطا ،898ت؛ أحمد، بن محمود مازة، ابن 

 .5/894 النهى، دقائق والبهوتً،. 5/67 المطالب، أبهى والسنٌكً،. :49/: ،4776 ،9.ط
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، قالوا: ال، فصمى «فيل ترك شيئا؟»، قالوا: ال، قال: «ىل عميو دين؟»صل عمييا، فقال: 

قيل: « ىل عميو دين؟»ل عمييا، قال: عميو، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول اهلل، ص

، قالوا: ثالثة دنانير، فصمى عمييا، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل «فيل ترك شيئا؟»نعم، قال: 

، قالوا: ثالثة دنانير، قال: «فيل عميو دين؟»، قالوا: ال، قال: «ىل ترك شيئا؟»عمييا، قال: 

 .1ل اهلل وعمي دينو، فصمى عميو، قال أبو قتادة صل عميو يا رسو«صموا عمى صاحبكم»

كالكصية إما أف تككف بشيء  دفع الدعكل مف كصي الصغار الذم يكصي بو الميت، -2

فإذا قاـ الشخص  أك تككف بكضع أشخاص أكصياء عمى ماؿ الصغار، مف الماؿ،

ـى ذلؾ. كقد اتفؽ الفقياء  قبؿ الكفاة بتعيف كصي ييتـ ًبماؿ الصغار فيجب عميو أف ييًت

 .2ان الدفع الذم يصدر مف الكصي يككف ميعتبر عمى أف 

، كذلؾ ألنو رعيةمف قانكف أصكؿ المحاكمات الش 91عمى ىذا في مادة  القانكف كقد نص     

ىك الذم يتصرؼ ًبماؿ الصغار مف بيع كشراء، فقد يككف عمييـ ديكف كقاـ الكصي بالسداد كبعد 

أف يدفع دعكل الديف ىذه الحالة يجكز لمكصي ديف، ففي عمييـ بال دعاءالبمكغ يقـك الميدعي ًباال

كاألصؿ أفى الذم يدفع ،، مع أفى الدعكل ميقامة عمييـ ان كصحيح ان الميقامة عمييـ كيككف دفعو ميعتبر 

الدعكل الميدعى عميو، كلكف يجكز مف الكصي ذلؾ األمر لككنو ىك الميكمؼ باالىتماـ ًبشؤكنيـ 

 الصغار دكف كجو حؽ.أخذ الماؿ مف كيترتب عمى سككتو ضرر ب

 ءعمى جكاز كقؼ الشي فقد نصت السنة النبكية دفع الدعكل مف أحد المكقكؼ عمييـ: -3

ِإَلى َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  رضي اهلل عنو َجاَء ُعَمرُ  نحك كجية خيرية، وكحبس

َوَسمََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، ِإنّْي َأَصْبُت َمااًل َلْم ُأِصْب ِمْثَمُو َقطُّ، َكاَن ِلي ِماَئُة َرْأٍس 
                                                             

1
 (.2289, رقم)3/94, صحٌح البخاري 
2

النوادر والزٌادات على ما فً المدونة ، 5:8. وأبً زٌد النفزي، عبد هللا بن عبد الرحمن، ت؛;47/:، قرة عٌن األخٌارابن عابدٌن، 

. والسنٌكً، أسنى 99/548، 9م، ط.;;;9، تحقٌق: محمد حجً وآخرون، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، من غٌرها من األمهات

 .:;9/9، د.ت، د.ط، سئلة واألجوبة الفقهٌةاألهـ، 9644. السلمان، عبد العزٌز بن محمد، ت؛6/675المطالب
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نّْي َقْد َأَرْدُت َأْن أَ  َتَقرََّب ِبَيا ِإَلى المَِّو َفاْشَتَرْيُت ِبَيا ِماَئَة َسْيٍم ِمْن َخْيَبَر ِمْن َأْىِمَيا، َواِ 

، َقاَل:   .1«َفاْحِبْس َأْصَمَيا، َوَسبِّْل الثََّمَرةَ »َعزَّ َوَجلَّ

فإذا قاـ اإلنساف بكقؼ شيء كجعمو عمى جميع ذرية المكقكؼ عمييـ ثـ حصمت   

دفع الدعكل مف أم طبقة مف طبقات عمى جكاز  فينا اتفؽ الفقياء  منازعة بينيـ،

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  91المادة كىك ما نصت عميو ، 2المكقكؼ عمييـ

 الشرعية.

كقؼ عمى قبؿى مكتو ًبجعؿ جزء مف ميمكو  صإذا قاـ شخ كمف األمثمة التكضيحية لبياف ذلؾ، أنو

ـ، فإذا تكفي أحد المكقكؼ عمييـ كحصمت المنازعة بيف أحد ئيأشخاص معنييف كجميع أبنا

لجزء مف ىذا الكقؼ، فإنو يىحؽ ًليؤالء  ان الذم كاف ميستًحق المكقكؼ عمييـ كأحد أبناء الميت

ا مستحق األبناء دفع الدعكل، كذلؾ لككف الميت كاف مستحؽ لمكقؼ فإف أبناءه ًلجزء مف  كفأيضن

فإذا سكتكا عف  ،بناءف األبناء ييدافعكف عف الحصة مف الكقؼ الذم سكؼ ينتقؿ إلى األا  الكقؼ، ك 

الحؽ في دفع الدعكل فإفى في سككتيـ ضرر عمييـ، كمف القكاعد  ذلؾ كاعتبرنا بأنو ليس ليـ

كؿ ضرر يجب إزالتو كىذا الضرر الكاقع  أفأم  ،أف الضرر يزاؿ اإلسالميةالمقررة في الشريعة 

 عمييـ ال يمكف إزالتو إال بالدفع مف ًقبىًمًيـ.

 عالقة في الدعوى.المطمب الثاني: دفع الدعوى من طرف آخر ليس لو صفة في الدعوى ولكن لو 

 كليذا النكع صكر أىميا: 

 جكاز دفع الدعكل عمى دفع الدعكل مف البائع في دعكل بيف المٌدعيف كقد اتفؽ الفقياء  -1

                                                             
1

, تحقٌق: عبد الفتاح أبو غدة, حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمٌة , السنن الصغرى, أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً, النسائً 

 .3/159, التلخٌص الحبٌر، ابن حجر(.  حدٌث حسن صحٌح،  3604, رقم)6/232
2

م، 6;;9، 9دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط. المدونة،هـ، ;99. واألصبحً، مالك بن أنس، ت؛9/47، البحر الرائقابن نجٌم، 

، دار المبدع فً شرح المقنعهـ، 6::. و ابن مفلح، محمد بن عبد هللا، ت؛599/ 6، ى المطالبأسم. زكرٌا األنصاري، 6/647

 . 7/998م، 9;;9، 9الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.
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ف لـ تكف الدعكل ميقامة عميو  .1مف البائع كا 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني  912في مادة كىك ما نص عميو القانكف      

أجاز ىذه الصكرة مف أجؿ تحقيؽ مصمحة لمبائع، كىك ككف عقد  حيث ـ،1959الصادر عاـ 

ا دفع مفسدة عف نفسو، كمف األمثمة التكضيحية لبياف  بو البائع صحيحان  البيع الذم قاـ  كفيو أيضن

، ثـ بعدى ذلؾ ادعى شخص ان ككاف ىذا الشيء مشركع ما لمشترو  ئان إذا باع شخص شي ىذا أنو:

فيحؽ ًلمبائع دفع  وىذا الشيء قد اغتصبو منو ىك لو كأفى البائع الذم باعآخر بأف ىذا الشيء 

فإذا قاـ بتقديـ البينات فإفى ىذا  ،البينة عمى ذلؾ وكمع وذه الدعكل بأفى ىذا الشيء ىك ممكى

 .     تبرالدفع صحيح كمع

الميكمؼ ًبعمؿ مف غير أجر ر،  كالمسخر في المغة ىك:خَّ سى دفع الدعكل مف المي  -2
3. 

 .4ممحكمةل لممدعى عميو الذم ال يمكف إحضارهكفي االصطالح: ىك مف ينصبو الحاكـ 

 .5من ينصبو القاضي وكيال عن الغائب لمدفاع عنووىو 

، كأما حكـ دفع الحاكـ عف الميدعى عميو الغائب كقد بيفى الفقياء أفى المسخر ىك الذم يعينو

 المسائمة عمى قكليف:قياء في ىذه الدعكل مف المسخر فقد اختمؼ الف

أنو ال يجكز  ،: ذىب الحنفية في قكؿ ليـ، ككجو ًلمشافعية، كقكؿ لمحنابمةاألولالقول  -1

الدفع مف المسخر كأفى دفعو غير ميعتبر
6. 

                                                             
1

، دار الحدٌث، القاهرة، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصدهـ، 7;7، وابن رشد، محمد بن أحمد، ت997/ 98، المبسوطالسرخسً، 

المكتبة التجارٌة الكبرى، مصر، د.ط،  تحفة المحتاج فً شرح المنهاج،هـ، 74:. الهٌتمً، أحمد بن محمد، ت؛6/479د.ط، 

 .7/4:8، :8;9، مكتبة القاهرة، القاهرة، د.ط،لمغنًاهـ، 847، وابن قدامة، عبد هللا بن احمد، ت97/597م، 5:;9
2

طلب إدخال من له عالقة بالدعوى فٌها كشخص ثالث.) ٌجوز لمن له عالقة فً الدعوى المقامة بٌن طرفٌن وٌتأثر من نتٌجة الحكم  

محكمة إدخال أي شخص آخر فٌها أن ٌطلب شخصاً ثالثاً فً الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من عالقته تقرر قبوله, كما ٌجوز لل
 ترى إدخاله ضرورٌاً لتحقٌق العدالة(.

3
 م.::;9، :، دار النفائس، ط.معجم لغة الفقهاءقلعجً، محمد رواس، 

4
 .9/5:9، القاموس الفقهًأبو حبٌب، 

5
 .1/428, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع, معجم لغة الفقهاء, قنٌبً حامد صادق, و محمد رواس ,قلعجً 
6

.النووي، :9/44، 95;9، 4،  البابً الحلبً، القاهرة، ط.لسان األحكام فً معرفةالحكامهـ، 4::ابن الشحنة، أحمد بن محمد، ت

م، 9;;9، 5، تحقٌق: زهٌر الشاوٌش، المكتبب اإلسالمً، بٌروت، ط.روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌنهـ، 898ٌحٌى بن شرف، ت؛

 .4/457، هالمحرر فً الفق. ابن تٌمٌة، 99/997
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 بعدة أدلة منيا: ى رأييـعم كاكقد استدل 

، ًلككف كؿ شخص منيـ ليس ان قياس الميسخر عمى مف كافى في الدعكل ليس خصم -1

 .1لو صفة فييا 

ـى الميدعى عميو بإقرار ًبالشيء الميدعى عميو  -2 ـى ًبإنكار الدعكل كقا إف المسخر إذا قا

 .2فيؤدم إقراره إلى تكذيب الميسخر 

كتالعب بالشريعة؛ كذلؾ ككف الدعكل ميفتًقدة ًلكجكد  ةالدعكل المسخرة كىي باطم -3

الميدعى عميوالميدعى عميو، أك مف لو صفة ب
3 . 

كجو ًلمشافعية، كقكؿ لمحنابمة؛ عمى ك ذىب الحنفية في قكؿ ليـ، كالمالكية  القول الثاني: -2

 .4ران كمعتب ان كيككف دفعو صحيح ف المسخرأنو يجكز دفع الدعكل م

 أدلة القكؿ الثاني: كقد استدؿي عميو بعدة أدلة أىميا:          

إيصاؿ الحؽ إلى ه يككف الغاية مف كجكد اقياس الميسخر عمى الككيؿ لككف كؿ منيم -1

 .5صاحبو عمى كجو العدؿ

ليىتىبىكأ : "مىف ادعى ما لىيملسو هيلع هللا ىلصكفي ركاية مسمـ عف أبي ذر عف النبي  -2 سى لىوي فىمىيسى ًمنا كى

مىقعىدهي ًمفى النار"
لممدعي،  ان ، كيؤخذ مف ركاية مسمـ تحريـ ادعاء تممؾ شيء ليس ممك6

يعمـ أف  فيدخؿ فيو الدعكل الباطمة كميا كىك يعمـ أنو ليس لو كالقاضي الذم يقيمو أيضان 

نما  ا في الشرع حتى يخص بو عمـك ىذا الكعيد، كا  دعكاه باطمة، كليس ىذا منصكصن

                                                             
1

 :9/44، لسان االحكام، الشحنةابن 
2

 .99/997، روضة الطالبٌنالنووي، 
3

 .99/997، روضة الطالبٌنالنووي،  
4

، دار مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌلهـ، 76;. الحطاب الرعٌنً، محمد بن محمد، ت:9/44، لسان االحكامابن الشحنة، 

 .8/554، كشاف القناع. والبهوتً، 99/997، الطالبٌنروضة .والنووي، 8/966م، 4;;9، 5الفكر، ط.
5

 :9/44، لسان االحكامشحنة، الابن 
6

 ;9-9(. 89كتاب اإلٌمان، باب بٌان حال إٌمان من رغب عن أبٌه وهو ٌعلم، حدٌث رقم) صحٌح مسلم،مسلم، 
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المقصكد إيصاؿ الحؽ لمستحقو، فترؾ مراعاة ىذا القدر كتحصيؿ المقصكد مف إيصاؿ 

 .1مف الدخكؿ تحت ىذا الكعيد العظيـ الحؽ لمستحقو أكلى

 .2عمى غائب كممتنع كنحكه، كميت فمع عدـ خصـ أكلى الدعكل نسمع -3

  :والترجيح مناقشةال

الدفع في جميع الصكر التي ذكرتيا ال يككف الدافع ًلمدعكل بأن ول لة الفريق األ تناقش أد    

ك دفع إزالة الضرر عف الميدعى عميو أإما  بؿ يدفع الدعكل لككنو لو عالقة بيا، ،خصمان فييا 

لـ يحضر  الضرر ًكيؿ عىف خصـ اختفى ًفي بىيتو كى عف نفسو، كقد أجيز الدفع بشرط  نصب اٍلكى

نكًدمى عمى بىاب دىاره. كأما بالنسبة لمدليؿ  مٍجًمس الحكـ بعد مىا بعث القىاًضي أمناءه ًإلىى دىاره كى

أقر فإنو يكذب  إذابالقكؿ بأفى الميدعى عميو  يعترض عمييـ بأفى دفعو غير صحيح، ،الثاني

فال تكف ممزمة إال  ،قرار حجة قاصرةالميسخر؛ كذلؾ أنو ال يصح اإلقرار مف المسخر ألف اإل

عمى الميدعى عميو. ك أما الدليؿ الثالث بالقكؿ بعدـ سماع الدفع مف المسخر؛ كذلؾ ألنو ال يكجد 

د المسخر مف أجؿ تحقيؽ العدؿ مف قبؿ القاضي بأفى كجك يناقش  في الدعكل الميدعى عميو،

لعمي بف أبي طالب بقكلو:" ... فإذا جمس بيف يديؾ الخصماف فال  ملسو هيلع هللا ىلص لتكجيو النبي تحقيقػنا

، كيمكف أف تككف الدعكل بيف الميدعي 3تقضيف حتى تسمع مف اآلخر كما سمعت مف األكؿ"

ـى القاضي بالخصكمة  لؾ؛كغير الميدعى عميو يدفعيا، كمف األمثمة التكضيحية عمى ذ ًم أنو إذا عى

التي كقعت بينيـ كشاىد بأفى الحؽ مع الميدعى عميو، كغاب الميدعى عميو عف مجمس الحكـ بعد 

ًلمميدعى عميو عند قاضو آخر؛ ألنو ال يجكز  ان ادعاء الميدعي، فإنو يجكز لىمقاضي أفى يككف شاىد

                                                             
1

 .8/966، مواهب الجلٌلالرعٌنً، 
2

 .8/554، كشاف القناعالبهوتً، 
3

 [:984م الحدٌثمسلم ،صحٌح مسلم رق
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أف  ان شاىد تويحؽ كيجكز لمقاضي بصفك  في ىذا المثاؿ، أمامولو القضاء في خصكمة كقعت 

 .ان كمعتبر  ان يدفع الدعكل كيككف دفعو صحيح

مف قانكف  91مادة الالمعمكؿ بو في القانكف أف قكؿ المسخر معتبر كمقبكؿ كىذا ما أكدت عميو ك 

" لممحكمة بالقكؿ كقد أشارت إلى ذلؾ: 1951أصكؿ المحاكمات الشرعية الصادر في عاـ 

، كىك ما ركرة كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ العدالةكاف في االعتماد عميو ض إذااالستعانة بطرؼ ثالث 

 أميؿ إليو.

 المبحث الثالث: وقت دفع الدعوى

يجب اإليفاء بيا، كمف ضمف ىذه   ان ىا كحقكقؤ إفَّ لكؿ إنساف في ىذه الحياة كاجبات يجب أدا   

ميقيد ًبكقت  الحقكؽ؛ أفى ًلمميدعى عميو الحؽ في دفع الدعكل، كلكف ىذا الحؽ غير ميطمؽ بؿ

 أبينو في ىذا المبحث مف خالؿ مطمبيف ىما: ميعيف. كىذا ما س

 : دفع الخصومة:األولالمطمب 

المجادلة في شيء اختيمؼ  "ىي والخصومة:كالدفع إما دفع الدعكل أك دفع الخصكمة،      

: ىي دعكل مف قبؿ ِبدفع الخصومة. كىي مف األمكر الالزمة في الدعكل، كالمقصكد 1عميو"

 .2بينيامجادلة الميدعى عميو أك ممف لو شأف في الدعكل ييقصد منيا عدـ كجكد 

ا، بأفى لو حؽ  هجار  جار عمىإذا ادعى  ،كمف األمثمة التكضيحية ًلبياف ذلؾ      ًبأنو باع أرضن

ـى البائع ًبدفع الدعكل بأنوي لـ يبع األرض بؿ جعميا كقفنا عمى فقراء المسمميف؛  الشفعة في األرض، فقا

 بالبيع. الشفعة غير مستحؽ لو ًبالكقؼ بؿ فى حؽلدفع يثبت بأنو ال خصكمة بينيـ ألفيذا ا

                                                             
1

 .9/877، جمهرة اللغةاألزدي، 
2

. الرافعً، عبد الكرٌم بن 7/4:6، المغنً. ابن قدامه، 6/576 ،الذخٌرة. والقرافً، :99/5 ،المبسوطالسرخسً، 

 .97/574، دار الفكر، د.ط، د.ت، فتح العزٌز بشرح الوجٌزهـ(، 845محمد)ت؛
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فع الدعكل كدفع الخصكمة كىي عمى ىذا كىنا؛ يجب التنكيو ألكجو الشبو كاالختالؼ بيف د  

 النحك: 

 :1اكجو الشبو بينيم -أكالن 

يشترط فيو جميع الشركط العامة التي يجب تكفرىا في كؿ دفع؛ بحيث يصدر مف  ان ككنو دفع

 شخص ميكمؼ عاقؿ بالغ، لو صفة كعالقة في الدعكل.

 : 2االفرؽ بينيم -ثانيان 

 خاصة يتميز كيختمؼ بيا عف غيره. مف أىميا: ان إفى لكؿ دفعو أحكام

فًبثباتو تيبطؿ دعكل الميدعي،  ،وأك كىذب وقية مف دفع الدعكل التعرؼ عمى ًصدأفى الغا -1

أما دفع الخصكمة ال يىضٌر فييا صدؽن أك كىذب الميدعي بؿ الغاية ىنا إثبات عدـ كجكد 

 خصكمة بينيما.

لمقصكد منيا عدـ إعادة رفع الدعكل. بؿ إفَّ اأفى دفع الدعكل إذا ثبت يمنع الميدعي مف  -2

، أما دفع الخصكمة فييمنع الميدعي مف إعادة رفع الدعكل في أم أك دائمان  مالحقتو ميؤقتان 

 .كقت

 وقت دفع الدعوى: :المطمب الثاني-

كـ كاختمفكا في دفع الدعكل بعد  .3اتفؽ الفقياء كأىؿ القانكف عمى أنو يجكز دفع الدعكل قبؿ الحي

كـ عمى قكليف:  الحي

 
                                                             

1
 .979-977ص، دفع الدعوى فً الشرٌعة اإلسالمٌةالعتمً،  
2

 .979-977ص اإلسالمٌة، الشرٌعة فً الدعوى دفع العتمً، 
3

، تحقٌق: عبد الكرٌم الجندي، دار الكتب العلمٌة، المحٌط البرهانً فً الفقه النعمانًهـ(، 898ابن مازه، محمود بن أحمد)ت؛

. والماوردي، :;9/9ط، د.ت، ، د.القوانٌن الفقهٌةهـ(،969. وابن جزي، محمد بن أحمد)ت؛465/;م، 4776، 9بٌروت، ط.

، تحقٌق: د.موفق عبد القادر، مكتبة فتاوى ابن الصالحهـ(، 865. وابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن)ت؛9/97، الحاوي الكبٌر

 .7، د.ط، د.ت، ص:القضاٌا واألحكام. داوود، أحمد علً، 9/574هـ، 9679، 9العلوم والحكم، بٌروت، ط.
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كـ :األكؿالقكؿ   .1ذىب الحنفية كقكؿ لممالكية عمى أنو يجكز دفع الدعكل بعدى الحي

كـ كبعدهي كما  ا؛ كقالك فقياء المذىب الحنفي بذلؾ األمر كقد صرحَّ  بأنو يجكز دفع الدعكل قبؿ الحي

خمؿ في التقاضي أك ؛ ألنو يجكز استئناؼ الحكـ بعد صدكره إذا كجد 2يجكز قبؿى البينة كبعدىا

 ظيرت بينات جديدة.

الشافعية كالحنابمة؛ عمى أنو ال يجكز دفع الدعكل بعد ك   : ذىبى المالكية في قكؿ ليـالقكؿ الثاني

كـ  ؛ لتنظيـ القضاء، كانياء الخصكمات.3الحي

كـ؛ كذلؾ يككف الكالرأم الذم أميؿ إليو أنو       الديف  ىذاألف ، ألداء الحقكؽ ألىميادفع بعد الحي

كـ  نصاؼ كؿ شخص، فإف كاف الحي الحكيـ يكجد في جميع تشريعاتو تحقيؽ العدؿ بيف الناس كا 

كـ كرفع الدعكل إلى محكمة االستئناؼ مف  غير صحيح فإف ًلمميدعى عميو الحؽ في استئناؼ الحي

كـ، كأ كـأجؿ إعادة النظر في الحي   .يضان لو الحؽ في الطعف في الحي

 أنواع الدفوع: المبحث الرابع :

ت الشكمية التي تيحيط ًبالدعكل، االدعكل تحتكم عمى أمريف كىما: مكضكع الدعكل، كاإلجراء

 ان لمميدعى عميو الحؽ في دفع الدعكل بشقييا المكضكعي كالشكمي؛ فالدفع الشكمي ما كاف متعمق

 .4الدعكل بمكضكع ان اإلجراءات العامة المتعمقة بالدعكل، كالدفع المكضكعي ما كاف متعمقب

 في ىذا المبحث مف الناحية الفقيية. االتالي سأتحدث عف الدفكع الشكمية كالمكضكعية كأكضحيفب

 :، ىمافكقد احتكل ىذا المبحث عمى مطمبي

                                                             
1

 . 7/9:5، مختصر خلٌل. والحطاب الرعٌنً، 465/;، البرهانًالمحٌط ابن مازه، 
2

 .7;9/9، األشباه والنظائرابن نجٌم، 
3

اإلقناع فً هـ(، :8;. وأبو النجا، موسى بن أحمد)ت؛97/545، تحفة المحتاج. ابن حجر، 6/976، مختصر خلٌلالحطاب الرعٌنً، 

 .9;6/5ر المعرفة، بٌروت، د.ط، ، تحقٌق: عبد اللطٌف السبكً، دان حنبلحمد بفقه اإلمام أ
4

 .76ص حكام،القضاٌا واألداود، أحمد علً، 
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 ،أىميا: رب األول: الدفع الشكمي ولو عدة صو مالمط

قالكا بالتقادـ الدفع بالتقادـ : بينت  فيما سبؽ المقصكد بالتقادـ   كأحكامو  كأفى الذيف  -1

ىـ: السادة الحنفية كقكؿ ًلمسادة المالكية كأفى المعمكؿ بو في القانكف؛ بأفى التقادـ جائز 

كميعتبر كلذلؾ فإنو يجكز ًلمميدعى عميو دفع الدعكل بالتقادـ بمركر الزمف
. فإذا استطاع 1

ي لـ يسأؿ الميدعى عميو أك مف لو صفة بالدعكل مف قبؿ الميدعى عميو إثبات أفى الميدع

عف ذلؾ الحؽ طكؿ حياتو، كلـ يكف معذكران في الكقت التي استعمؿ فيو الشيء الميدعى 

 مف باب تنظيـ القضاء. ان عميو ،كلـ يعترض عمى ذلؾ الفعؿ  فإفى دفعو يككف صحيح

: إٌف المعمكؿ بو في القانكف ) تشابو األسماء(الدفع بككف الميدعى عميو ليس ىك الميتيـ -2

ى الميدعي أك ككيمو عندى تقديـ الدعكل بذكر اسـ الميدعى عميو باسمو أنو ينبغي عم

الكامؿ فإذا حصؿ التشابو في األسماء فإنو يجكز ًلمميدعى عميو أف يدفع ىذه الدعكل 

، كيجب عمى الحاكـ ان . فإذا أثبت ذلؾ فإفى دفعو يككف صحيح2أنو ليس ىك الميتيـب

كضيحية لبياف ذلؾ ؛ إذا ادعى أىؿ المقتكؿ سماعو كالحكـ ًبمضمكنو، كمف األمثمة الت

بأفى ىذا الشخص ىك الميتيـ ًبقتؿ فالف فقاـ الميدعى عميو بإثبات أنو ليس ىك الشخص 

كقت حصكؿ القتؿ لـ يكف في المكاف الذم حصؿ فيو القتؿ، ككاف مع و ككنالميتيـ 

تؿ كغير أشخاص مكجكديف خارج المدينة التي حصؿ فييا القتؿ، كأنو ليس ىك القا

نما حصؿ التشابو في األسماء.  مشتبو بو، كا 

 
                                                             

1
 . ;6/44، لمدونة. اإلمام مالك، ا8/964، رد المحتارابن عابدٌن،  
2

، تحقٌق: د. محمد حجً البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل لمسائل المستخرجةهـ(، 747القرطبً، محمد بن احمد)ت؛ 

. التمٌمً، محمد بن عبد :8/46 األم،. الشافعً، 97/987م، ::;9، 4الغرب اإلسالمً، بٌروت، ط. وآخرون، دار

، 9، تحقٌق: عبد العزٌزي الرومً وآخرون، مطابع الرٌاض، الرٌاض، ط.مختصر اإلنصاف والشرح الكبٌرهـ(، 9478الوهاب)ت؛

9/99:. 
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 : المطمب الثاني: الدفع الموضوعي

 كليذا النكع مف الدفكع صكر، أىميا:

في الدعكل: مف المعركؼ أفى كؿ طرؼ في الدعكل ال بيد أف تككف لعدـ الصفة  الدفع  -1

كلذلؾ فإفى لوي عالقة فييا، بأف يككف أصيالن أك شخصان آخر لو صفة في الدعكل؛ 

الدعكل ال تنسمع مف كؿ إنساف ليس لو صفة كليذا األمر فإنو يجكز ًلمميدعى عميو دفع 

فال يجكز لو تقديـ البينات عف  1الدعكل بككف ىذا الشخص ال صفة لو في الدعكل.

، فإذا ك  الميدعي ليس لو الحؽ في الدفع عف الميدعى عميو، كما قاؿ بو فإنو غير ميمـز

الشخص الذم ليس لو  فإف دفعو صحيح  كيترتب عمى ذلؾ بأف ما قدمو أثبت ىذا األمر

عف الميدعي أك الميدعى عميو غير ميعتبر، كال ييمحؽ أم التزاـ عمى كؿ  صفة بالدعكل

 مف الميدعي كالميدعى عميو.

: مف المعركؼ أفى التناقض يؤثر عمى الدعكل كتصبح مردكدة؛ بشرط أف الدفع ًبالتناقض -2

 التكفيؽ بيف األقكاؿ المتناقضة. كالتناقض لو صكر منيا:ال يمكف 

أكالن: التناقض  بيف ادعاء الميدعي كأقكالو التكضيحية ًلما يدعيو، كمف األمثمة التكضيحية لذلؾ ؛  

مكتكبة كأف يككف مكضكع الدعكل في العريضة العريضة ال بيد أف تككف  أنو عريضة الدعكلفي 

، كعندما قاـ ي كينكره عميل ضة الدعكل بأنني أكدعت عنده ماالن ، فإذا ادعى في عريان ميختصر 

؛ ألىف ىذا التناقض ال يمكف التكفيؽ فيوقاـ بكىب ىذا الماؿ لو. نو الميدعي بتكضيح أقكالو تبٌيف بأ

 ألنو ال يجكز لو  ؛ع لو الحؽ بأف ييطالب بالكديعة، كأما اليبة فإنو ال يمكف أف ييطالب بيادً المك 

                                                             
1

. 9/456م، 95;9، 4البابً الحلبً، القاهرة، ط. معرفة االحكام،لسان الحكام فً هـ(، 4::ابن الشحنة، أحمد بن محمد)ت؛ 

 . 6;5/6، كشاف القناع. والبهونً، 8/746،الحاوي الكبٌر. الماوردي، 99/67، لذخٌرةوالقرافً، ا
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 اليبة. الرجكع عف 

كمف  ،يث ال يمكف التكفيؽ  بيف األقكاؿثانيان: التناقض بيف قكؿ الميدعي  كشيادة  الشيكد؛ بح

 ان إذا ادعى شخص عمى آخر بأنو قد أقرضو قرض أنو التناقض ىذا عمىاألمثمة  التكضيحية 

 ان ف ألفيألؼ، فأنكر الميدعى عميو ىذا المبمغ فشيد الشيكد بأنو أقرضو ثالث كفقيمتو خمس ان حسن

صدقة  تصدؽ  بيا عميو ، ففي ىذه الصكرة ال يمكف لو  التكفيؽ بيف قكلة  كشيادة  ان ف ألفريكعش

 الشيكد.

التكفيؽ بينيـ؛ كمف األمثمة التكضيحية  قاضيحيث ال يمكف ًلمالشيكد ب: التناقض بيف شيادة ثالثان 

فشيد األكؿ بما  ان لبياف ذلؾ، إذا ادعى شخص عمى آخر بأنو اغتصب مالو كقيمتو ثالثكف ألف

 ان كىك ثالثكف ألف وادعى الميدعي، كشيد اآلخر بأنو قاـ بإقراض ىذا الشخص المبمغ الذم يدعي

نيـ. "كمف المعركؼ أنو إذا حصؿ التناقض فيذا القكؿ المتناقض بيف الشيكد ال يمكف التكفيؽ بي

بردىا فانو يجكز ًلمميدعى عميو دفع ـ فإذا لـ يق ،في الدعكل  ينبغي عمى الحاكـ  رد الدعكل

 .1الدعكل لكجكد التناقض"

نفعة لكؿ مف الحاكـ : المقصكد بالتيمة في الحاكـ كالشيكد: ىي كجكد المالدفع بالتيمة -3

ا ككف الميدعي قريب، ك بو بما يحكمو كلمشيكد بما يشيدكف أك  ،أك الشيكد ،ًلمحاكـ ان أيضن

فإذا كجدت التيمة فال يجكز  ،ككف الميدعى عميو يكجد بينو كبيف الحاكـ أك الشيكد عداكة

ًلمحاكـ أف يحكـ عمى الميدعى عميو، فإذا حكـ عمى الميدعى عميو فإنو يجكز ًلمميدعى 

                                                             
1

غٌرها  لنوادر والخطابات على ما فً المدونة منهـ(، ا5:8. النفزي، عبد هللا بن عبد الرحمن)ت؛;6/44، تبٌن الحقائقالزٌلعً، 

، روضة الطالبٌن. النووي، 999/;م، ;;;9، 9، تحقٌق: محمد الحلو وآخرون، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، ط.من األمهات

 .8;4/:، المبدع فً شرح المقنع. ابن مفلح، 94/88



51 
 

إثبات التيمة  فإفى  المدعى عميو استطاعفإذا  1عميو دفع الدعكل كيككف دفعو صحيحان،

كـ.  حكـ الحاكـ ال ينفذ عميو كال يترتب عميو أم أثر مف آثار الحي

: فإفى الدعكل الصحيحة ىي التي يتكفر بيا جميع الشركط بأف الدفع بعدـ صحة الدعكل -4

 اكأف يككف كؿ مف الميدعي كالميدعى عميو  ذ ،ان كمعمكم ان يككف الميدعى بو مشركع

، فإذا انتفى أم ان بالغ صالحية  كأىمية ًلتقديـ الدعكل كالدفع بأف يككف كؿ منيما عاقالن 

قيد مف القيكد التي تدؿ عمى صحة الدعكل، فينبغي عمى الحاكـ رد الدعكل بككنيا غير 

صحيحة ،فإذا لـ يفعؿ فإنو يجكز ًلمميدعى عميو الدفع  بعدـ صحة الدعكل
2. 

ذا  ،الدعكل مف المجنكف تماـ الدعكل فميذا األمر ال يجكز إقامة مانع مف صحة فالجنكف      كا 

فال عبرة ًلمدعكل لككنيا غير صحيحة كغير مستكممة جميع شركط الدعكل الصحيحة،  أقاميا

الدفع ال ييسمع  نساف لو صفة بالميدعي، كأيضا فإفَّ كلكي تككف صحيحة فال بيد أف يقيميا  كؿ إ

ذا قاـ المجنكف  ًبدفع الدعكل فال عبرة ًليذا الدفع  كلكف يجكز لكؿ فإ ،مف كؿ إنساف غير ميكمؼ

، فإذا ان كاف مجنكن منو الفعؿدعى عميو إثبات أنو عند كقكع المي المدعي ك مف لو صفة كعالقة بً 

ألفى المجنكف مرفكع عنو  ؛، فال يمـز بأم شيءان استطاع إثبات أنو كقت حصكؿ الفعؿ كاف مجنكن

 جميع التكاليؼ الشرعية.

 

 
                                                             

1
القوانٌن ابن جزي، . 9/775، دار الفكر، بٌروت، د.ط، قرة عٌن األخٌار لتكملة رد المحتارابن بن عابدٌن، محمد بن محمد،  

، دار الكتب المبدع فً شرح المقنعهـ(، 4::. ابن مفلح، ابراهٌم بن محمد)ت؛47/977، المجموع. النووي، 8;9/9، الفقهٌة

.  ابن قدامه، 95/457، الحاوي الكبٌر. الماوردي، :58/:، المحٌط البرهانً. ابن مازه، 995/:م، 9;;9، 9العلمٌة، بٌروت، ط.

م، 6;;9، 9، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌلهـ(، 9;:لعبدري، محمد بن ٌوسف). ا:7/7، لمغنًا

:/9;9 . 
2

. الرحٌبانً، ::4/ 4، أسنى المطالب. السنٌكً، 8/947، مواهب الجلٌل. الحطاب الرعٌنً، 57/977، المبسوطالسرخسً،  

 .8/779، 6;;9، 4، المكتب اإلسالمً، بٌروت، ط.ح غاٌة المنتهىمطالب أولً النهً فً شرهـ(، 9465مصطفى بن سعد)ت؛
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:دعىي اندىىن انفصم انثاوٍ:  

 

:مباحث أربعة كفيو  

مطالب: ثالثة عمى احتكل كقد األىمية عكارض مف ان عارض توبصف الجنكف كؿ:األ المبحث  

.كاصطالحا لغة األىمية عكارض تعريؼ األكؿ: المطمب  

.األىمية عكارض أنكاع الثاني: المطمب  

.الصمة ذات فاظلكاأل كاصطالحا لغة الجنكف تعريؼ الثالث: المطمب  

.كأنكاعو الجنكف ضكابط الثاني: المبحث  

.الجنكف إثبات ث:لالثا المبحث  

.الجنكف دعكل في الطعف الرابع: المبحث  
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 :من عوارض األىمية اً المبحث األول: الجنون بصفتو عارض

أىمية في كؿ فعؿ يفعمو، كليذا األمر فقد احتكل ىذا إف األصؿ في كؿ إنساف أف يككف لو 

 المبحث عمى مطمبيف، ىما:

 .ياول: مفيوم األىمية وعوارضالمطمب األ 

 مفيـك األىمية: :أكالن 

ميستعد لفعؿ أمر معيف كيترتب عمية آثار،  اإلنساف؛ أم أف ىمية في المغة: االستعدادفاأل     

ىيكى أىؿه أىف يفعؿ: أىم مستًحؽ
اَلِحيَّةُ  :َمْصَدٌر ِصَناِعيّّ ِلَكِمَمِة )َأْىٍل( َوَمْعَناَىا ُلَغةً .1  .2الصَّ

نكعاف كأما في االصطالح: فإف األىمية تعرؼ في االصطالح بحسب نكعيا؛ ألف لألىمية      

أىمية كجكب  ف لوك يكلد تك فقبؿ أفنية التي يككف فييا اإلنساف، ككؿ نكع حسب الفترة الزم

كالمقصكد بأىمية  ،ف لو أىمية كجكب كاممة، كأيضا أىمية أداء ناقصةك تك كلدناقصة، فإذا 

ف لو أىمية أداء كاممة ك تك ، فإذا أصبح بالغان 3الكجكب: ىي صالحية الشخص لكسب الحقكؽ

صالحية لوجوب أو  ،4كالمقصكد بأىمية األداء: ىي صالحية الشخص إلبراـ التصرفات الشرعية

أىمية التصرؼ كأىمية االلتزاـ  ف لو أيضان ك كبعد ذلؾ تك .5عميوالحقوق المشروعة لو أو 

كالمقصكد ًبأىمية التصرؼ: صالحية الشخص لنقؿ حؽ أك لتحميؿ عيف بحؽ مف الحقكؽ 

 .6ان معينان العينية، كالمقصكد بأىمية االلتزاـ: صالحية الشخص ألف يكجب عمى نفسو التزام

                                                             
1

 .9/958، :477، 9، عالم الكتب، ط.معجم اللغة العربٌة المعاصرةهـ(، 9646عمر، أحمد )ت:
2

 151/ 7, الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة  
3

 .8;/9، معجم لغة الفقهاءقلعجً، 
4

 .8;/9، المرجع السابق
5

 .1/40, التعرٌفات, الجرجانً 
6

 8;/9، المرجع السابق
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ميكمؼ ًبجميع التكاليؼ التي أمرنا اهلل ًبفعميا كال يككف  كالمقصكد العاـ لألىمية؛ أف يككف اإلنساف

مف عكارض  بيذه التكاليؼ إال إذا كاف بالغػنا عاقالن كال يمس ىذيف األمريف عارضي  ان اإلنساف ميكمف

.أما في االصطالح فإفى عكارض 1األىمية فالمقصكد ًبالعارض في المغة: ىك المانع كالحائؿ

 . 2في تغير األحكاـ المتعمقة ًباألىمية عمى كجو يمنع ثبكتيااألىمية: ىي كؿ أمر يؤثر 

، َفُتَؤثُّْر ِفيَيا ِبِإَزاَلِتَيا والوجوب ْحَواٌل َتْطَرُأ َعَمى اإْلْنَساِن َبْعَد َكَمال َأْىِميَِّة اأْلَداءِ وىي أوالعوارض:  

 .3َمْن َعَرَضْت َلُو ِمْن َغْيِر َتْأِثيٍر ِفي َأْىِميَِّتوِ َأْو ُنْقَصاِنَيا، َأْو ُتَغيُّْر َبْعَض اأْلْحَكاِم ِبالنّْْسَبِة لِ 

 :4ناوعوارض األىمية نوع

 كالسفو الجيؿ كىي منو، ستة سبعة كىي  إزالتيا: ترؾ أك العبد كسبيا أم كمكتسبة النكع األكؿ:

 .اإلكراه كىك غيره مف ككاحد كالسفر كالخطأ كاليزؿ كالسكر

 بغير منيا نازلة أنيا بمعنى السماء إلى فنسبت: اختيار فييا لمعبد ليس أم سماكيةالنكع الثاني: 

رادتو، اختياره  كالمرض كالرؽ كاإلغماء كالنـك كالنسياف كالعتو كالجنكف الصغر) عشر أحد كىي كا 

 أبيف مفيكمو في المطمب التالي.سفالجنكف،  عكارض(، كمف أىـ ىذه الكالمكت كالنفاس كالحيض

 الجنون و ألفاظ ذات صمة: المطمب الثاني: مفيوم

 أكالن: مفيـك الجنكف:

سمي الجف  جف الشيء يجنو جنا: ستره. ككؿ شيء ستر عنؾ فقد جف عنؾ.: الجنون في المغة

الستتارىـ كاختفائيـ عف األبصار، كمنو سمي الجنيف الستتاره في بطف أمو. كجف الميؿ كجنكنو 

كالجنف،  ،كالجنة: البستاف ،ألف ذلؾ كمو ساتر ،كجنانو: شدة ظممتو ، كقيؿ: اختالط ظالمو

                                                             
1

 .;9/99، لسان العربابن منظور، 
2

 .6/484، دار الكتاب اإلسالمً، كشف األسرار شرح أصول البزدويهـ(، 957ابن محمد، عبد العزٌز)
3

 .7/171, الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة  
4

 .4/994، هـ9675، 4، طالعلمٌة الكتب دار، والتحبٌر التقرٌر، محمد بن محمد الدٌن شمسابن الموقت،  
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. أك: مف نقصاف العقؿكالجنكف ىك  ،بالفتح: ىك القبر لستره الميت. كالجنف أيضا: الكفف لذلؾ

 .1زكاؿ العقؿ أك فساد فيوىك 

 :فقد عيرؼ بعدة تعريفات  كفي االصطالح

ٍفمىتً  ىك اشتدادالمذىب الحنفي:  -9 تىٍظيىري ًمٍنوي  وً غى ٍبطي، أىٍك يىًقؿُّ كى ـي ًبًو الضَّ مىى كىٍجوو يىٍنعىًد عى

يىٍفعىؿي  ا يىقيكؿي كى فىةي ًفيمى ازى اٍلميجى
2. 

ًزـه كىأىٍمره يىٍعتىًرم اٍلمىرَّةى بىٍعدى اٍلمىرًَّة لىٍيسى بيٍرؤيهي أىٍمرنا يىٍعًرفيوي المذىب المالكي -4 نيكفى عىٍيبه الى : اٍلجي

 .3االنَّاسي ظىاًىرن 

، المذىب الشافعي -5 نيكفي كىاؿي اٍلعىٍقًؿ الًَّذم يككف معو تأد: اٍلجي  .4ال ية حؽ سكاء ًخيؼى ًمٍنوي أىـٍ زى

 .5: الجنكف ىك تغطية العقؿالمذىب الحنبمي -6

في القانكف: ىك زكاؿ العقؿ كاختاللو عمى كجو يمنع األقكاؿ كاألفعاؿ مف جريانيا عمى النيج 

 .6السميـ

 التعريف المختار: 

 ما يمي: تبيف بعد عرض التعريفات السابقة

بؿ حصره بنكع  ،جميع أنكاع الجنكف إفَّ تعريؼ المذىب المالكي ًلمجنكف لـ يشتمؿ عمى -1

 ان ، كىك الذم يصاب بو اإلنساف فيككف في بعض األكقات مجنكنلدائـكاحد كىك الجنكف ا

 .ان كفي بعض األكقات سميم

                                                             
1

 .9/967، المعجم الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة, مادة)جنن(, 93/ 13, لسان العرب, ابن منظور
2

 .98/955، المبسوطالسرخسً، 
3

 .5/595، المدونةمالك بن أنس، 
4

 .569/;، الحاوي الكبٌرالماوردي، 
5

 .:9/79، المغنًابن قدامه، 
6

 .4/877، درر األحكامحٌدر، 
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حصر ضكابط التمييز في التصرفات الفعمية تعريؼ الجنكف في المذىب الشافعي  إفٌ  -2

بككنو  الالئقةغير منو التصرفات القكلية كالفعمية ألٌف المجنكف يصدر  غير جامع كىذا

 .عاقالن  ان نسانإ كأيضان ال تصدر منو بككنو ان إنسان

سائر مف خاللو التمييز بيف الجنكف ك يصعب إف تعريؼ الجنكف في المذىب الحنبمي  -3

كال يسمى  فالمرض العقمي يؤثر عمى العقؿ فيؤدم إلى تغطيتو كحجبو األمراض العقمية،

 .جنكنان 

إفى تعريؼ الجنكف في القانكف غير دقيؽ؛ ألنو شمؿ في الجنكف جميع أمراض العقكؿ  -1

بيد أف يشتمؿ تعريفو عمى قيكد  كىذا غير دقيؽ ، ألفى الجنكف ىك أشد أمراض العقكؿ فال

بأنو مجنكف كي  المكمؼ يدعي مراض العقكؿ لكي الكضكابط تىمييز الجنكف عف سائر أ

 التزاـ.ييسقط عنو أم 

 التعريف الراجح:  -5

شتداد غفمتو عمى "ا كالذم أرل أنىو التعريؼ األرجح ًلمجنكف ىك تعريؼ المذىب الحنفي كىك:     

 تظير منو الميجازفة فيما يقكؿ كيفعؿ".ؿ ك ينعدـ بو الضبط أك يىقً  كجو

 شرح قيود التعريف:

؛ كذلؾ أفَّ الغفمة ىي مف أمراض العقؿ كيقصد داد غفمتو: ىذا قيد ضركرم كأساسياشت -1

يد بيا: عدـ الفطنة ًلمشيء كعدـ عقميتو ًلمفعؿ، لكف الجنكف ىك اشتداد في الغفمة فيذا الق

 ز بيف الجنكف ك غيره مف أمراض العقكؿ.ييمي

ككف صاحبو غير مينضبط في انعداـ الضبط أك ًقمىتو: فيذا ضابط في التمييز ًلمجنكف  -2

 أقكالو كأفعالو بشكؿ ظاىر ًلمعياف. 
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غيره مف آخر مف أجؿ التمييز بيف الجنكف ك الميجازفة فيما يقكؿ كيفعؿ: فيذا ضابط  -3

أمراض العقكؿ، فالمجنكف بيذا الضابط ىك الذم يككف تصرفاتو بخالؼ ما ىك المعيكد 

 مف تصرفات العاقؿ.

 ألفاظ ذات صمة: ثانيًا:

ٍعتكهي ىك الناقصي العقؿ ، كىك لغة:وتَ العَ  -1 عتو المى
.أما اصطالحا: العتو: عبارة عف آفةو 1

ناشئة عف الذات تكجب خمالن في العقؿ فيصير صاحبو مختمط العقؿ، فيشبو بعض 

 .2كالمو كالـ العقالء كبعضو كالـ المجانيف

العقؿ، كالعتو يشبو الجنكف ككف مف أمراض فيما  التشابو اكالجنكف يكجد بينيم مف العتو كالن  إفٌ 

 إال مف الذات هؤ كالمو يشبو كالـ المجانيف كلكف يختمؼ عنو بككف العتو ال يككف منش

 كقد ،يككف مف الذات قدفيككف مف أكثر مف شيء، فقد أما الجنكف فيك أعـ مف ذلؾ  ،)سماكية(

مع ك كقد يككف نفسي  ،قد يككف في بعض األمكر فمنشأ الجنكف كراثيف ،يككف مف أمكر أخرل

 عرضبتأك بعد كالدتو  ،نقص في أككسجيف الدماغبسبب ، كقد يككف ان تطكره يصبح جنكن

 إلى الجنكف. تؤدم لضربة عمى الدماغ الشخص

لىوالدىش -2 : ذىىابي العىقؿ مف الذٍَّىؿ كالكى ، كأما اصطالحػنا فيك حيرة مىعى 3، لغة: الدَّىىشي

 .4ان ظىاىر تردد كاضطراب كىالى يككف ًإالَّ 

 ف أمر خارجي ظاىر،ععمى العقؿ لكف الدىش يككف ناشئا مف الدىش كالجنكف مؤثر  إفى كالن 

أمكر خفية ربانية قد أك عف  ،مف أمر ظاىر كاالضطرابات النفسيةيككف ناشئا قد أما الجنكف ف

                                                             
1

 .;8/445، الصحاحالجوهري، 
2

 .9/969، التعرٌفاتالجرجانً، 
3

 .8/77، تهذٌب اللغةالهروي، 
4

 .9/465، الفروق اللغوٌةابن مهران، 
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أما  ًلمدة معمكمة كقصيرة، ان يككف سببيا كراثي، كأيضان إفَّ الدىش يككف أثره عمى العقؿ ميؤقت

 الجنكف فإف تأثيره عمى العقؿ يككف في ميدة طكيمة كقد تككف طكؿ العمر.

: مف ال فطنة لو ، لغة:الغفمة -3 ، كأما 1أىغفىٍمتى الشيءى: تركتو غيٍفالن كأنت لو ذاكر. كالميغىفَّؿي

قيت عقميتو بالفعؿ، سكاء ب كعدـ الغفمة: عبارة عف عدـ التفطف لمشيءاصطالحا: 

 .2أك معناه في الخياؿ، أك الذكر، أك انمحت عف أحدىما صكرتو

 الجنكف ىك شدة في الغفمة ككؿ منيـ مؤثر عمى العقؿ.ك    

ٍبًنيَّتىٍيف لممىٍفعكًؿ، )غيًشيى اإلغماء -4 ، مىٍضمكمتيًف  أىم مى ، لغة: غىًميى عمى المريًض، كأيٍغًميى

َـّ أىفاؽى( مىٍيًو، ث اًء ًلًعمَّةو ، كأما اصطالحا: 3عى ٍنسىافى مىعى فيتيكًر اأٍلىٍعضى ؽي اإلًٍ ٍغمىاءي سىٍيكه يىٍمحى  .4اإلًٍ

، كلكف اإلغماء يختمؼ عف ف يشتركاف في تأثيرىما عمى العقؿمف اإلغماء كالجنك  كالن  إفى      

، كقد تمتد في زمنياأما الجنكف فيككف مدتو طكيمة  زمنياألف اإلغماء يككف مدتو قصيرة  الجنكف؛

كاإلغماء ال يحدث إال ًلعمة خارجة عف إرادة اإلنساف كذلؾ مف أمر  بعض األحياف طكاؿ العمر،

تؤدم إلى  حادث ًبفعؿ فاعؿ؛ كأف ييصاب اإلنساف بضربة عمى رأسو أك يصاب بضربة شمس

 .ان بأف يكلد مجنكن ان مقيأما الجنكف فيككف بفعؿ فاعؿ أك خ، ئوإغما

االغضب -5 : ًإفَّ اٍلغىٍضبىةى: ، لغة: اٍلغىٍيفي كىالضَّ قيكَّةو. ييقىاؿي مىى ًشدَّةو كى ًحيحه يىديؿُّ عى دي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه صى

، أًلىنَّوي اٍشًتدىادي السٍُّخطً  ًمٍنوي اٍشتيؽَّ اٍلغىضىبي ٍمبىةي. قىاليكا: كى ٍخرىةي الصُّ ، كأما اصطالحا: فيك 5الصَّ

 .6تغير يحصؿ عند غمياف دـ القمب؛ ليحصؿ عنو التشفي لمصدر

                                                             
1

 .;6/69، العٌنالفراهٌدي، 
2

 .;:9/5، معجم الفروق الفردٌةابن مهران، 
3

 .9:8/;5، تاج العروسالزبٌدي، 
4

 ,9/567، دار الكتاب العربً، د.ط، المغربهـ(، 897المطرزي، ناصر بن عبد السٌد)ت؛
5

 .:6/64، معجم مقاٌٌس اللغةابن فارس، 
6

 .9/984، التعرٌفاتالجرجانً، 
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رىادىة االنتقاـ؛ أىف الغضب معنى يىٍقتىًضي اٍلعقىاب مف طىًريؽ جنسو مف غير  اٍلفرؽ بىيف اٍلغىضىب كىاً 

مىٍيًو كىالى ييغير حكمو  .1تكطيف النَّفس عى

إفى كجو الشبة بيف الغضب كالجنكف يؤدم إلى تغير في طىًبيعة التفكير لدل العقؿ، فيصدر عف 

العاقؿ؛ كلكف يفترؽ الغضب عف  اإلنسافذلؾ تصرفات قكلية كفعمية ميخالفة لما يصدر عف 

الجنكف بككف الغضب ال يؤثر كثيران عمى العقؿ عمى كجو يؤدم إلى تغير األحكاـ المتعمقة بو 

، كال يككف إال ًبفعؿ فاعؿ كتككف ميدتو الزمنية قصيرة، أما الجنكف فيؤدم لتغير ان إنسان بككنو

 .ان أم خمق ان األحكاـ المتعمقة بو كتككف مدتو الزمنية طكيمة كيحدث ًبفعؿ فاعؿ أك يككف رباني

أًلىف الميغمؽ  اإلكراهي، أيضان  ، كأما اصطالحا: فيك2اإلكراه، لغة: معنى اإلغالؽ إغالق -6

مىٍيًو ًفي مك مىٍيًو ًفي تصرفورهه عى  .3أمره كمضيَّؽ عى

 ، بو مف اإلغالؽ كالجنكف مؤثر عمى العقؿ عمى كجو يؤدم إلى تغير األحكاـ الميتعمقة إفَّ كالن 

 .كلكف اإلغالؽ يككف ًبفعؿ فاعؿ كتككف ميدتو قصيرة أما الجنكف يككف ًبفعؿ فاعؿ أك غير ذلؾ

 تعريف الجنون عنَد عمماء الطب:

تكجد داللة طبية عمى مرض الجنكف، كال يكجد في الطب  صرح عمماء الطب بأنو ال     

عمى ذلؾ فإفَّ المرض العقمي عندى كبناءن الجنكف بؿ ىك مسمى قانكني ؛ النفسي مرض ييسمى 

اضطراب شديد في شخصية الفرد يمس مراكز القكل العقمية التي يحدث فييا  عمماء الطب  ىك:

بمرضو، كال يبحث عف الشفاء مما يعكؽ يان فرد غير مستبصر بذاتو كال كاعكف الاختالؿ، حيث يك

 .4تكاصمو الذاتي كاالجتماعي

                                                             
1

 .9/954،الفروق اللغوٌةابن مهران، 
2

 .;9/96السعدي، دار الطالئع، د.ط، ، تحقٌق:مسعدالزاهر فً غرٌب ألفاظ الشافعًهـ(، 597أبو منصور، محمد بن أحمد )ت؛
3

 .58/:، تهذٌب اللغةالهروي، 
4

 .47 ط،.د م،4775 والمراهق، الطفل عند والعقلٌة النفسٌة االضطرابات بدرة، مٌمونً، 
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 ففي عصر النيضة األكربية، ،1جتماعية لممرض العقمي لدل األطباءالتصكرات االأما عف      

الذم رفض تـ التخمص بسرعة مف اعتقادات القركف الكسطى كمف الشعكذة، كأعيد عيد أبقراط 

التفسير المكضكعي مرتبطػنا  ية كالخرافية، كظيرتفسير الكاقع عمى أساس االعتقادات الدين

باضطراب فسيكلكجي أك دماغي، كتصنيؼ األمراض العقمية كدراسات عديدة عمى المرضى 

العقمييف دكف أف يغير ىذا شيئا في معاممتيـ، كظمكا يعيشكف في ظركؼ صعبة رغـ تطكر 

 . 2ـ الفرد في ىذه الفترةمفيـك احترا

 :ضوابط الجنون وأنواعالمبحث الثاني: 

قبؿ الحديث عف أنكاع الجنكف في الفقو كالقانكف كالطب، البيد أف أبيف ضكابط الجنكف      

كعكارضو، فككف الجنكف ىك أحد مكانع األىمية يخرج المتصؼ بو مف دائرة التكميؼ. كقد تختمؼ 

أنكاع الجنكف، كذلؾ ألفَّ ابط كعكارض ك أنكاعو؛ لذلؾ فقد اشتمؿ ىذا المبحث عمى  ضك 

نما  اؼ ىذا المرض لكف مف غير تيقف ي األمكر التي يمكف مف خالليا اكتشالعكارض ى مف كا 

ف غيره مف األمراض التي تصيب عقىبيؿ الشؾ كالظف، كمف خالؿ الضكابط يتـ حصر المجنكف 

احتكل ىذا المبحث عمى  لذلؾ العقؿ كأفَّ أنكاع الجنكف تتعدد كلكؿ نكع حدكد تميزه عف غيره

 مطمبيف، ىما:

 األول: ضوابط وعوارض الجنون: المطمب

 أكالن_ ضكابط الجنكف:

                                                             
1

 علم تخصص النفس علم فً الماجستٌر شهادة لنٌل مكملة مذكرة ناصر، بن بشٌر مستشفى أطباء من عٌنة لدى مٌدانٌة دراسة ففً 

 للتصورات التارٌخً التطور: )بعنوان ،4795/ 4794 لعام الحاج سمٌة الطالبة إعداد من خٌضر، محمد جامعة االجتماعً النفس

 .(العقلً للمرض االجتماعٌة
2

 .47، الضطرابات النفسٌة والعقلٌة عند الطفل والمراهقمٌمونً، ا
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بىطى  :تعريف الضوابط لغة الضٍبط: لزـك الشيء كحبسو،  ،الضابط: اسـ فاعؿ مف الفعؿ ضى

، كالرجؿ ضابط أم حاـز ضبطو ضبطان مف باب ضرب حفظو  ،كضبط الشيء حفظو بالحـز

 .1حفظان بميغان كمنو قيؿ ضبطت البالد كغيرىا إذا قمت بأمرىا قيامان ليس فيو نقص

 تعرؼ منو أحكاـ الجزئيات الفقيية المتعمقة بباب مفحكـ أغمبي يي "ىك  :تعريف الضابط اصطالحاً 

منيما  الفقيية في أف كالن فيك يشترؾ في معناه االصطالحي مع القاعدة . 2"أبكاب الفقو مباشرة 

 .3يجمع جزئيات متعددة يربط بينيا رابط فقيي

 كالضكابط الخاصة في المجنكف يمكف حصرىا في األمكر التالية: 

 4انعدام الضبط  -4

كف تصرفاتو التي تصدر عنو المقصكد مف ىذا الضابط أفَّ المجنكف ال يمكف أفى تك      

أنو ال يعي مطمقا ما يصدر عنو مف أقكاؿ كأفعاؿ، كتككف أقكالو كأفعالو عمى غير  ، أممنضبطة

 .النيج السميـ

 5الُمجازفة فيما يقول ويفعل -2

ًلمفترة الزمنية التي يعيش  ان مناسب ان مف المعركؼ أفى كؿ إنساف ميكمؼ يككف قكلو كفعمو كاقعي     

عما يصدر عف كؿ ميكمؼ، كأيضان تككف  مختمفة فييا، كلكف المجنكف تككف ريدكده القكلية كالفعمية

أقكالو كأفعالو ال تدؿ بأنو عاقؿ كأنو ال يستطيع التمييز بيف الحؽ كالباطؿ كالخير كالشر، ًبالتالي 

يستطيع التمييز بيف األمكر المتناقضة، يككف فعمو كقكلو يناقض مناط التكميؼ، كككنو ال 

                                                             
 .357/ 2 الفيكمي, المصباح المنير, ,7/340مادة )ضبط (, ابف منظكر, لساف العرب, 1
القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير, عبد الرحمف بف صالح العبد المطيؼ, عمادة البحث العممي بالجامعة  2

 .1/40, ( 1ط )اإلسالمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية, 
3

 (.67ص) , علً أحمد الندوي,القواعد الفقهٌة 
4

 .98/955 المبسوط،خسً، السر
5

 .98/955، المبسوطالسرخسً، 
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القكؿ كالفعؿ مناسبة بالتالي ال يستطيع أف ييقدر الحكادث التي يراىا كال يمكف أف تككف ردكد ك 

 ان.لككنو ميكمف

ككؿ إنساف يعرض نفسو إلى المجازفة في األقكاؿ كاألفعاؿ، لكف المجنكف تككف مجازفتو مخاطرة 

دراؾ، أما اإلن ساف الطبيعي ال تككف مجازفتو مخاطرة محضة كتككف عمى محضة دكف كعي كا 

دراؾ.  كعي منو كا 

 ثانيًا أعراض الجنون:

ما اعترض في كىك عكارض، كالمؤنث منو: العارضة،  مع: اسـ فاعؿ، جلغة العارضمعنى 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ :لقكؿ اهلل   ،ه مف سحاب أك غيرهدَّ األفؽ كسى 

1چکک   
خالؼ  الذم يككف الشيء بطبيعتو خاليان عنو غالبان  الطارئ"ىك:  اصطالحان  كالعارض .

حد فيو، مر الذم ال دخؿ ألالعارض السماكم: األ ،كمف أمثمة األمكر العارضة .2"األصمي

نساف مف كالعارض الذاتي: ما يطرأ عمى اإل .كالجنكف، كالنسياف، كالمرض، كالحيض، كالمكت

كراه عمى اإلك تغير مف ذاتو ال مف الخارج، كاختيار اإلقرار بعد اإلنكار، كاإليماف بعد الكفر، 

 . 3البيع

، كيمكف مف خالؿ عكارض الجنكف معرفة ما فيو كيكشؼ إًلنسافيطرأ العارض ىك األمر الذم ف

، فال يمكف ان مجنكن العكارض التثبت مف ككنو كلكف ال يمكف مف خالؿ ىذه ،الشخص المجنكف

يتـ التمييز بيف مف  مف خالؿ ىذه العكارض التمييز بيف مف يدعي الجنكف ًبصدؽ أك كذب ، كال

                                                             
1

 (.46سورة األحقاف. آٌة ) 
2

 .577 (,4حامد صادق قنٌبً, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع, ط) -معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعجً  

3 (.300) ص ,حامد صادؽ قنيبي -معجـ لغة الفقياء, محمد ركاس قمعجي    
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إال إذا كيًجدى فيو األمكر التي تضبط الشخص المجنكف كيمكف إجماؿ  ان يدعي ذلؾ زكران أك صدق

 :1في األمكر التاليةمف ناحية طبية  ىذه العكارض 

 .تشكش في مجرل التعبير كالتفكيرك  رداضطراب كاضح في سمكؾ الف -1

زيادة  تظير كقد ،كالحركات الشاذة كالجمكد ؤفيبدك البط ،اضطراب النشاط الحركي -2

 .اختالؿ الجانب االنفعالي لممريضك في النشاط كعدـ االستقرار كاليياج كالتخريب 

اختالؿ الجانب االنفعالي لممريض كتبدك في صكرة تغيرات انفعالية متطرفة كتعقد  -3

 كتتسـ بعدـ الثبات االنفعالي كتختؿ االنفعاالت، كالتالي: ،طابعيا

 القنكط مما قد يؤدم بو إلى االنتحار.اإلسراؼ الزائد في التشاـؤ كاليأس ك  - أ

يبدك المريض في صكرة فرح كسركر زائد دكف أم سبب معركؼ مما يثير انتباه  - ب

 المحيطيف بو.

بات كجدانية متكررة مف االنشراح الغضب ألتفو األسباب مع ظيكر اضطراالثكراف ك  - ت

 المفرط .

 يتصؼ المريض بالتبمد كعدـ الثبات االنفعالي فال يحدث أم انفعاؿ إذا ما كاجو - ث

ذلؾ لعدـ استجابتو لممؤثرات الخاصة بالغضب أك المكاقؼ التي تثير االنفعاالت ك 

عمى ألنو ال يممؾ القدرة  ؛الخكؼ الحزف أك الفرح  كعدـ سيطرتو عمى انفعاالتو

 الثبات االنفعالي نتيجة المشاعر الثائرة  كالقمقة.

 ذات أساس كىمي.  كىمكسة كجكد ىذم -4

 خمؿ عاـ في الشخصية كالسمكؾ دكف االقتصار عمى جزء منيا. -5

                                                             
1

 .4:5ص،::;9، مؤسسة بحسون للنشر والتوزٌع، جسمٌةة الالنفس األمراض السٌكوسوماتٌة؛ األمراضٌاسٌن، عطوف، 
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 سكء تكافؽ كاضح كفاضح في التكيؼ الميني كالعائمي كالشخصي. -6

ـ مع المكاقؼ عزلة كانطكاء كانسحاب مف المجتمع مع عدـ قدرة المريض عمى التأقم -7

 كالناس.

 أنواع الجنون: المطمب الثاني:

 :1إلى قسميف يمكف تقسيـ أنكاع الجنكف في الفقو

 :2، كفي ذلؾ األمر فإنو يحتكم عمى أمريف كنكعيف ىمااستمرارهالقسـ األكؿ مف حيث 

بمكغو، كذلؾ بأف يصيب قبؿ الجنكف األصمي: كىك المرض الذم يصيب اإلنساف  -1

 .بمكغ كيمتد بعد البمكغسف القبؿ اإلنساف ىذا المرض 

فيك  بو اإلنساف في أم فترة مف الزمف، الذم ييصاب جنكف: ىك العارضالجنكف ال -2

 .كاإلغماء

 :3االقسـ الثاني: مف حيث يفيؽ أـ ال، كقد احتكل ىذا النكع عمى نكعيف كىم

فقد تككف  ييصاب بو اإلنساف في أم فترة مف الزمفالجنكف المطبؽ: ىك المرض الذم  -1

 .مدتو قصيرة أك طكيمة فأقمو يـك كليمة

ثـ يفيؽ منو، فيك  مؤقتان رض الذم يصاب بو اإلنساف غير ميطبؽ: ىك المالجنكف  -3

 .كاإلغماء

 

                                                             
1

 .98/999و 67/979و 7/495، الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعةمجموعة من العلماء،  
2

، تحقٌق: عبد العظٌم نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهبهـ(، :69. الجوٌنً، عبد الملك بن عبد هللا)ت؛5/9:9، ٌلمختصر خلالخرشً، 

العناٌة فً شرح هـ(، 9:8. البابرتً الرومً، محمد بن محمد)ت؛9/77، المغنً. ابن قدامه، 8/667، 9، ط.دار المنهاجالدٌب، 

 .;4/97دار الفكر. د.ط،  الهداٌة،
3

جٌرمً، سلٌمان بن . الب4/4:4، شرح مختصر خلٌل. الخرشً، 9/479، بدائع الصنائع. الكاسانً، 68/;9، المبسوطالسرخسً، 

 .5/994، الكافً فً فقه اإلمام أحمد. ابن قدامه، 6/9:6م، 7;;9هـ(، دار الفكر، د.ط، 9449محمد)ت؛
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 أنواع الجنون في الطب: ثانيًا:

فَّ األمراض التي تيصيب العقؿ تنقسـ      إلى  إفَّ مرض الجنكف ىك أحد أمراض العقكؿ، كا 

 أنكاع ميتعددة منيا ما يمي:

 الذىانات الوظيفية:

كىي أنكاع  ىي أمراض عقمية ناشئة عمكمنا عف مصدر نفسي كال ترجع ألم سبب عضكم،

 .1كاليػذاء -5االكتئابي  -4كاليكس  -3كاليػكس  -2الفصػاـ  -4: منيا

 :Schizophrénieالفصام  -1

تعني العقؿ، كىك اضطراب عقمي  pherniaتعني انقساـ ك schizoىك انقساـ العقؿ فكممة  

كظيفي حاد يسبب انشطار كتفكؾ الشخصية، كيعمؿ عمى تدىكرىا تدريجينا حتى يؤدم إلى 

 ) تناثر األفكار(2التناثر

، فيما يعرفو "الخبؿ المبكر"تسمية الفصاـ كبديؿ لمتسمية القديمة  1911سنة . كقد اقترح بمكيمر

سانفكرد بأنو أحد األمراض العقمية يتصؼ فيو المريض باالبتعاد عف عالـ الحقيقة، كغالبنا ما 

يتضمف ىذا المرض اليالكس، كاألفكار الزائفة، كاليذياف، كاالنسحاب، كاالضطراب الحاد في 

 .3لمريضالحياة االنفعالية لدل ا

كيعد الفصاـ مف أشير أنكاع الذىاف التي تـ تشخيصيا، كتتميز باالفتقار الممحكظ لالتصاؿ 

 بالكاقع كاليذاء كاليمكسة كالميؿ إلى الجمكد، كلو أنكاع عديدة نكجزىا في اآلتي:

يتميز بالتأخر النفسي العاـ فالمصاب يجمس كيحدؽ في الفراغ ال مطمع لو  الفصام البسيط: -

بات، يتمشى في الشكارع كيركض كراء عربات النقؿ أك يعيش في المستشفى ال يقكـ كال رغ
                                                             

1
 (9:9ص.والمراهق الطفل عند والعقلٌة النفسٌة االضطرابات مٌمونً، )

2
 567 م،4797، 9ط. ،المرجع فً علم النفس الفسٌولوجًالخالٌدي، محمد، 

3
 466 م،4776 دار الراتب الجامعٌة، ،سٌكلوجٌة اإلعاقة الجسمٌة والعقلٌة، عبدالرحمن،العٌسوي
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ما يعجز  ان بأم عمؿ، فيك منطكم عمى ذاتو إلى أبعد الحدكد ال ييتـ بما يجرم حكلو ككثير 

األطباء عف عالج أمثاؿ ىؤالء المرضى فيقضكف أعمارىـ في المستشفى ليمكتكا في عمر 

 .1ان متأخر أحيان

فصاـ المراىقة أك فصاـ الشباب؛ حيث يصيب  ان : كيطمؽ عميو أحيانلييبوفرينيالفصام ا -

اإلنساف عادة في مرحمة المراىقة كيؤدم بداية إلى تدىكر الشخصية كتذبذبيا كعدـ تكامميا، 

في أحالـ اليقظة، كاالبتعاد عف المعايير كالقيـ  االستقرار كاالستغراؽكتتميز أعراضو بعدـ 

، كاالختالط في التفكير كالكالـ كالسمكؾ الطفمي كالتبمد االنفعالياالجتماعية، كاالنطكاء، 

 .2الغريب، مع عدـ العناية بالنظافة الجسمية

سنة( كتككف أعراضو حركية  45-20يبدأ في سف متأخرة )الفصام التخشبي الكتاتوني:  -

 إما بالنقصاف أك الزيادة كينقسـ إلى نكعيف:كاضحة 

باليياج الحركي المفرط غير اليادؼ،  تتميز أعراضو الفصاـ الحركي اليياجي:النوع األول:  

كعدـ االستقرار كالتعب كفقداف الكزف مع عدـ التكافؽ بيف المزاج كالتفكير، كسرعة الكالـ كردكد 

 .3لتصنع في المشي كالحركاتاألفعاؿ الغريبة، كاليمكسات، كالعدكاف، كا

الفصاـ الكاتكني أك التصمبي: يتميز بالتثبيط كثنائية الشخصية، ككذلؾ الكضع النوع الثاني: 

 .التصمبي أك التماثمي 

: يتميز ىذا النكع بظيكر ىذاءات االضطياد كالعظمة في تفكير المريض الفصامي اليذائي -

أك يرل نفسو نبينا أك قديسنا أك هلل( صكت اكتصرفاتو ففي ىذاءات العظمة قد يسمع المريض )

صاحب جاه كسمطاف، أما في ىذاءات االضطياد فقد يشعر المريض بشخص ما أك 

                                                             
1

 476 م،:477،الضغط النفسً وأثره على الصحة النفسٌة، ماجدة ،السٌد
2

 .97م، 98;9،، د.طعلم النفس الفسٌولوجًعكاشة، أحمد، 
3

 .4779،67، الشارقة للخدمات اإلنسانٌة، األطفال لدى بالسلوك واالندفاع االنتباه ونقص الحركة فرط اضطرابالزرداد، فٌصل، 
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كما قد يشعر المريض باليالكس التي قد تحدث  ،مجمكعة مف الناس تتعقبو كتريد بو شرنا

بعيدة كبيف خبراتو بسبب فقداف االستبصار مما يجعمو عاجزنا عف التفرقة بيف صكر ذكرياتو ال

 .1تأتيو مف الخارج اإلدراكية التي

: تككف أعراضو حادة كفجائية الظيكر كقد يشفى المريض منو تماما في الفصام الحاد -

 شكؿ كالسيكي. إلىغضكف بضعة أسابيع أك قد ينتكس تكرارا كغالبا ما يتقدـ المرض 

 يزمف إذا لـ يعالج.: حيث يمر المريض بعدة مراحؿ يشتد فييا حتى الفصام المزمن -

: يرتبط فيو المرض بعكامؿ نفسية حديثة أك ضغكط اجتماعيػة كاضحة الفصام التفاعمي -

 .2كيككف المريض متكافقػنا اجتماعية قبؿ المرض

: حيث يشفى المريض كلكف تتخمػؼ لديػو بػكاقي أفكػار أك انفعاالت أك سمكؾ الفصام المتخمف -

 ة ال تؤثر في تكافقو االجتماعي.فصامي، كبقايا ىمكسات كىذاءات بسيط

: حيث يميؿ السمكؾ نحك الفصاـ كلكنو ال يزاؿ خارج نطػاؽ الشخصية الفصام الكامن -

الفصامية عمى حد الذىاف، كلديو بعض أعراض الفصاـ، لكف الحالة ال تككف متقدمػة كليست 

سػمككو يبدك  كمثؿ الفصاـ الحاد أك المزمف حيث يحقؽ المريض فيو نكعػنا مف التكافؽ لكف

 .3شاذا

 :اليوس -2

اليكس المرضي الذىاني يتميز باضطراب سمككي يتسـ بالفرح كالمرح كالنشاط النفسي كالحركي 

. كىك أيضا الكلع الشديد بالقياـ بنشاط معيف أك 4الزائد كاليياج الذم ال يسيطر عميو المريض

                                                             
1

، المكتب العلمً للكمبٌوتر والنشر الخاصة للفئات اإلجتماعٌة الرعاٌة ومشكالت قضاٌا، مغازي سعدى نهىو منصورمحمد سالمة

 .4:ص :;;9،والتوزٌع، د.ط
2

 .756،ص9;;9،، د.طدراسات فً الصخة النفسٌة واإلرشاد النفسً، حامد، زهران
3

 .499،سٌكلوجٌة اإلعاقةالعٌسوي، 
4

 996،ص9:;9،، المكتب اإلسالمً، بٌروت، د.طاألمراض النفسٌةالحاج، فاٌز، 
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كالتييج كالثكرة كالنشاط المفرط االىتماـ الشديد بمكضكع ما أك سمكؾ معيف كالمرح أك اإلثارة 

كيتصؼ المريض في  ،كاليياج الحركي الشديد، كيتخذ اليكس أشكاال متعددة مثؿ ىكس القتؿ

حالة اليكس بالتجمي كالمرح فيغني بصكت عاؿ كيرقص بعنؼ لينقمب ىذا المرح إلى اعتداء 

لدييـ بتدفؽ سريع كىنالؾ مف المرضى مف تتميز حالة اليكس  ،عمى اآلخريف بالسب أك الضرب

 .1في األفكار مع نشاط زائد كنشكة مفرطة

 كيصنؼ عمماء النفس المرضي اليكس إلى:

كالنشاط  ،: ىك أخؼ أنكاع اليكس، تتجمى أعراضو في المرض المتكسطاليوس الخفيف -

 كاالنشراح المبالغ فيو. ،كالتسرع ،المعتدؿ

مف أىـ أعراضو السمكؾ : يككف عمى شكؿ نكبات عنيفة مف اليذياف، ك اليوس الحاد -

 .2كاليمكسات كاألكىاـ ،كالنشاط الزائد المبالغ فيو ،كالتييج في األفكار ،كالعنؼ ،الغامض

ك في أصمو ىكس حاد استمر : كيسمى أحيانا اليكس فكؽ الحاد، كىاليوس اليذياني -

فيك أقصى حاالت  ،المرض كتفاقـ بشدة حتى كصؿ بو لمرحمة ىذياف اليكسبصاحبو 

اليكس حيث يككف المريض عنيفا في تصرفاتو، كمف أعراضو الخمط كعدـ الترابط كاضطراب 

 .3الكعي كعدـ التكجو الزماني كالمكاني

: حيث يستمر لسنكات طكيمة دكف تغيير كال تختمؼ أعراض اليوس المزمن فوق الحاد -

كيككف المريض سعيدا  ،كؿ بقاءالمرح المزمف عف األعراض السابقة إال أنيا أقؿ حدة كأط

كال   ،اآلداب االجتماعيةكيأتي بحركات خارجة عف السمكؾ ك  ىادئا ثـ تتقمب حالو فجأة

                                                             
1

 .967،ص8;;9،دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ط علم نفس الشخصٌة،عوٌضة، كامل،
2

 .967 ،صاضطراب فرط الحركةالزراد، 
3

 .9:،ص;;;9،د.ط مدخل إلى علم النفس،، عبدالرحمن ،الوافً
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، كمنو يمكف القكؿ بأف الشخصية اليكسية قبؿ 1يتحمؿ المسؤكلية كال يمكف االعتماد عميو

ة عالية كالرضا حدكث المرض كبعده تتسـ باالنبساط كالنشاط كالطمكح، كبالثقة بالنفس بدرج

 عف النفس مع السيكلة.

:  يعرؼ باسـ الذىاف الدكرم أك الكجداني كيشير إلى االضطراب أك ذىان اليوس االكتئابي -

االختالؿ الذم يصيب الكجداف كيتراكح بيف الييجاف المتطرؼ إلى الحزف الشديد، كما يعرؼ 

لييجاف كاليكس كأخرل بأنو اضطراب عقمي كظيفي كجداني تنتاب فيو المريض حاالت مف ا

مف االكتئاب كاليبكط دكف سبب ظاىر أك مثير كاؼ في معظـ األحياف ليذا يعرؼ بالذىاف 

الدكرم أك النكاب، كقد ينتقؿ المريض الكاحد مف حالة اليكس كالتييج إلى حالة أخرل يكاد 

 .2يككف فييا عاديا

ا تقميدينا كغالبنا كراثينا يككف أس اسو مزاج الجنكف الدكرم في حاالت يعد الذىاف عمكمنا مرضن

عديدة؛ ألف بعض المرضى يصابكف بيذا االضطراب دكف كجكد تقمبات مزاجية مسبقة كيدرج 

منطقة "ف ىذا االضطراب كاختالؿ عضكم أك كظيفي في قاعدة الدماغ يبعض األطباء النفسي

اليكس تتسـ بالطمكح كيتضح أف شخصية المريض الذم يطغى عميو ، 3"المراكز العصبية العميا

كالنشاط الزائد كاالجتماعية كاالنبساط، أما المرضى الذيف يطغى عمييـ االكتئاب يتضح لدييـ 

 القمؽ كبخس الذات كالضمير الجامد كالعدكاف المكبكت.

 اليذاء: -3

اليذاء مرض عقمي يتمثؿ في تكىمات عقمية قكاميا االضطياد يؤدييا المريض كيدافع عنيا   

مف العباقرة كالمجانيف  (وديدر) ة كبإصرار...فالمصابكف بالبارانكيا كما يقكؿبطريقة منظم

                                                             
1

 .;47،ص4779د.ط،،واالضطراب السواء بٌن الشخصٌة فً دراسة: المرضى النفس علمعبد هللا، مجدي،
2

 .75،ص::;9 ، دار المرٌخ، الرٌاض، د.ط،أسس علم النفس،إبراهٌم، عبد الستار
3

 .97،صم4776، ترجمة، د. بوباجً محمد الشرٌف، دار الفجر، د.ط، دهشة لعلم النفسماالنتصارات ال،داكو، بٌٌر
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مرض  البارانويابالعظمة يتخيمكف كجكد كائف إليي داخؿ نفكسيـ يييئيـ لرسالة كيستخدميـ. ك

عقمي يبدك فيو المريض منطقيا لكف تسيطر عميو بعض المعتقدات الخاطئة التي تؤدم بو إلى 

 .1لعظمة أك االضطياد كيسمى بجنكف العقؿاليذياف الكاضح با

 كيمكف تصنيؼ اليذاء إلى:

: كىذا النكع مف اليذاء تسكد فيو أكىاـ االضطياد، أك العظمة، أك اليذاء النقي أو الحقيقي -

 اليذاء الجنسي، أك المشاكسة كالغيرة.

تمامنا كلكنيا : تككف أعراضو عبارة عف أكىاـ عابرة غير دائمة كغير منتظمة حالة اليذاء -

 نتيجة اضطرابات الفكر؛ كىي كسط بيف اليذاء النقي كاليذاء الفصامي.

 : كقد سبؽ شرحو في الفصاـ.الفصام اليذاء -

 (: حيث تنتقؿ األكىاـ مف المريض إلى شخص قريب أك الفصام المنقول )اليذاء الثنائي -

 ىي حالة  تقمص تنتقؿ عادة الزكج كالزكجة أك األخ كاألخت، ك أك متعمؽ بو مثؿ الكالد كالكلد، 

مف الشخص المسيطر إلى األقؿ سيطرة كالقابؿ لإليحاء كيككف الشخص غالبػنا سيء التكافؽ 

 .2في محيط بيئي متماثؿ يكاجياف نفس الظركؼ النفسية

يتميز ىذا النكع مف اليذاء ببدايتو الحادة كالمفاجئة بدكف أم سبب  :نوبة اليذاء الحادة -

لمريض أعراض ضالالت اإلشارة أم شعكره بأف الناس تشير إليو كاضح، كيظير عمى ا

تصحيح  يستحيؿة شيكر، كخالؿ ىذه  المدة )أعراض االضطياد( كتستمر ىذه النكبة بضع

 أفكار المريض بأم حجج أك براىيف.

                                                             
1

 .:56 ص، األمراض النفسٌةالحاج، 
2

 .766،صدراسات فً الصحة النفسٌةزهران، 
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لديو  اليذاءات يبدأ بإدراؾ ىذائي ثـ يتزايد ىذا اليذاء نتيجة تكالي كتراكـ :اليذاء المزمن -

أك النكعيف معػنا، كأف يفسر جميع الظكاىر  ،أك ىذاءات اضطياد ،كتككف ىذاءات عظمة

ا مف كحي نفسو كيعمف أف ىذا التفسير مف اختراعو كأنو أكؿ اختراع  الطبيعية تفسيرنا خاصن

مف نكعو في العالـ ألنو عالـ مف العمماء )ىذاء العظمة(، كعندما يشعر بأف المحيطيف بو 

و كيحاربكنو ف منو ىنا يعتقد أف ىؤالء يضطيدكنعمى ىذا االختراع كيسخرك يعترضكف 

ذىانية )عقمية( مرضية  كيتآمركف عميو )الشعكر باالضطياد(؛ فاليذاء عبارة عف  استجابة

 .1ةىذاءات المريض بالصبغة غير المنطقي مف أعراضيا التدىكر العقمي البسيط، ك تتسـ

 الذىان العضوي: -4

العضكم إلى أسباب عضكية مصدرىا إما تمؼ في المخ أك في األعضاء األخرل يرجع الذىاف 

 مف الجياز العصبي ككظائفو، كىناؾ أنكاع مختمفة مف الذىاف العضكم منيا:

يحدث نتيجة إصابة الجياز العصبي بالضمكر ككبر السف، كيؤدم إلى ذىان الشيخوخة:   -

اضطراب التفكير كاليذاء كأف يعتقد أف تغيرات فسيكلكجية كمف أىـ أعراضو ضعؼ الذاكرة ك 

أسرتو تحاكؿ دس السـ لو. كمف حاالتو ذىاف الشيخكخة البسيط كذىاف الشيخكخة االكتئابي، 

 2.مكذىاف الشيخكخة االضطياد

:  يشير إلى مجمكعة مف األعراض الفسيكلكجية كالسمككية كالمعرفية التي وليحالذىان الك -

كؿ بشكؿ متكرر، مع الرغبة القكية في استخدامو عمى الرغـ تمي استخداـ مادة مخدرة أك الكح

 .3مف أخطاره بحيث تتحكـ المادة في الشخص كتككف ليا األكلكية عمى أية التزامات أخرل

                                                             
1

 .;;9 ،صسٌكولوجٌة اإلعاقة، العٌسوي
2

 .475،صالضغط النفسًالسٌد،
3

 .547صلمرجع فً علم النفس، ا،الخالدي



72 
 

: ينشأ عف إصابة الدماغ بالزىرم كيزىر عمى شكؿ الزىري العصبي أو الشمل الجنوني -

م لمعطب العقمي، كتصاحبو أعراض التيابات كيػؤدم بصػاحبو لمتقيقػر كاالنحالؿ كيؤد

كالتذبذب  جسمية معينة تؤدم لشمؿ كاضػطراب  في النطؽ،  كمف أعراضو العقمية اليذاءات

كاالضطراب االنفعالي، فيميؿ المريض لتيديد اآلخريف بالقتؿ أك إلى جنكف العظمة كيصعب 

 .1عميو الفيـ ك اإلدراؾ

 إثبات الجنون: المبحث الثالث:

إلى الحاكـ مف أجؿ إنياء الخصكمة، فإفى  كفإفَّ كؿ أمر يختمؼ عميو الخصـك كيحتاج     

لكي يقكـ بإنياء الخصكمة عمى  اإلثباتالحاكـ البيد لو مف المجكء إلى أم كسيمة مف كسائؿ 

 .3خراآل إلى بيا ييتقرب ، كفي االصطالح ىي . ما2فالكسيمة في المغة ىي: القربة أكمؿ كجو،

كمف كسائؿ  .5"ت شيء آخرك ىك الحكـ ًبثبي ". كفي االصطالح: 4دكاـ الشيء: في المغة كاإلثبات

 الحجةكاصطالحا  ييسمى بينة، كمف المعركؼ أفَّ كؿ ما يظير الحؽ كيبينو ،البينات اإلثبات

 مف أىـ ىذه األنكاع ما يمي:ك  ،نكاعكالبينات أ . الباطؿ مف الحؽ بو يظير .6كالدليؿي  القكيةي 

أم خصكمة تيعرض عميو كىي: اليميف ك  إثباتبينات أساسية: يعتمد عمييا الحاكـ في  -1

 .كغيرىا قرارالشيكد كاإل

بينات ثانكية: كىي البينات التي يعتمد عمييا الحاكـ عند إثبات الحؽ كلكف عند الحاجة  -2

ال إلييا إيمتجئ  ، كىذه البينات غير أساسية أم اللمجكء إلييا لكي يككف حكمو عادالن 

                                                             
1

 .5;4ص، جسمٌةٌة الالنفس السٌكوسوماتٌة؛األمراض األمراض ٌاسٌن،
2

 . الجرجانً، 9;9/4، العٌنالفراهٌدي، 
3

 .:95/6، تهذٌب اللغة. الهروي، 9/474، لتعرٌفاتا 
4

 . ;;9/5، معجم مقاٌٌس اللغةابن فارس، 
5

 9/956، المطبعة العامرة، بغداد، د.ط،طلبة الطلبةهـ(، 579. النسفً، عمر بن محمد)ت؛;/9، التعرٌفاتالجرجانً، 
6

 .49/ 1, التعرٌفات الفقهٌة, عمٌم محمد 
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كالحاجة قد تككف في كقت مف األكقات في مقاـ الضركرة؛ فبالتالي يككف عند الحاجة. 

تنزؿ منزلة الضركرة،  حاجةأفَّ ال :حكميا كحكـ الضركرة. كمف القكاعد الفقيية المعركفة

ا إفَّ الضركرة تيقدر ًبقدرىا، كمف أىـ ىذه البينات التي يككف المجكء إلييا ي ف أحيانان  كأيضن

 يعتمد عمييا الحاكـ في األمكر الضركرية،حيث منزلة الضركرة: الخبرة بجميع أنكاعيا 

 عمى ثالثة مطالب:يحتكم أحكاميا في ىذا المبحث الذم أىـ كسكؼ أقـك ببياف 

 المطمب األول: مفيوم الخبرة:

ـي الخبرة في المغة:  ٍعًرفىتيوي  ًبالشٍَّيًء، ىي اٍلًعٍم مى مىى كى ًقيقىًتوً  عى  ببكاطف المعرفة ىي: االصطالح، كفي 1حى

العمـ  عميويا الحاكـ في األمكر التي يخفى التي يمتجئ إلي اإلثباتيي إحدل كسائؿ ف، 2األمكر

يتـ المجكء إلييا إذا اقتضى  اإلثباتطريؽ مف طرؽ  فت الخبرة في القانكف بأنيا: كقد عيرّْ  ،بيا

دليؿ أك تعزيز أدلة قائمة، مف خالؿ تكميؼ  شخص غير مكظؼ بالمحكمة عف األمر الكشؼ 

برؤية مكضكع النزاع كاإلدالء برأيو الفني فيو إلى المحكمة في المسائؿ التي يستمـز تحقيقيا ىذه 

،إفَّ الشخص الذم يقكـ بيذه الميمة 3المعمكمات، كاليندسة كالطب كالزراعة كالكيمياء كالخطكط

كلكف مف خالؿ حديثيـ عف الخبير   ،لـ أجد تعريفان مستقالن لمخبير عند الفقياءك  ،ان ييسمى خبير 

دراؾ ًبخفايا األمكر الميختصة ًبعممو.أٌف الخبير ىك: شخص ذك معرفة ك  لي  يتبيف  ا 

 :كىذه بعض نصكص الفقياء الخاصة 

                                                             
1

 .9/597، مجمل اللغةارس، ابن ف
2

 .;/9، التعرٌفاتالجرجانً، 
3

 .565، 2001 لسنة 4 رقم والتجارٌة المدنٌة المواد فً الفلسطٌنً البٌنات قانون شرح،ٌاسر، زبٌدات
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نة قضى قاـ عمى ذلؾ بينة كادعى ذك اليد مثؿ ذلؾ كأقاـ عميو بي"فإف أالسادة الحنفية:  -1

بو لمخارج لما مر )كما أشكؿ( بحيث ال يتيقف بالتكرر كعدمو )رجع فيو إلى أىؿ 

 .1"الخبرة(؛ ألنيـ أعرؼ بو

ًبيًر: أىفَّ اٍلًخٍبرىةى ًىيى ًإٍدرىاؾي "السادة المالكية:  -2 ًميـً كىاٍلخى اًء اٍلفىٍرؽى بىٍيفى اٍلعى قد ذىكىرى بىٍعضي اٍلعيمىمى

ًفيَّةً  ًميَّةً  ،اأٍلىٍشيىاًء اٍلخى ًفيًَّة كىاٍلجى اّـّ ًفي اٍلخى ـي عى  .2"كىاٍلًعٍم

ٍبرنا كىالى ًخيىارى "السادة الشافعية:  -3 تىوي جى ٍيرىةى لو أىٍف يىٍسًقيى ثىمىرى ًميّْ ٍبًف أىًبي ىيرى مىى قىٍكًؿ أىًبي عى كىعى

ٍع ًفيًو إً  ـٍ ييٍرجى اًحًب النٍَّخًؿ. فىمىًك اٍختىمىفىا ًفي قىٍدًر السٍَّقًي لى سيًئؿى أىٍىؿي ًلصى لىى كىاًحدو ًمٍنييمىا كى

اًحًب النٍَّخًؿ تىٍمًكينيوي ًمٍنوي ديكفى  مىى صى كا أىنَّوي قىٍدرى ًكفىايىًتيىا كىافى عى ا ذىكىري اٍلًخٍبرىًة ًبالثَّمىرىًة، فىمى

ٍنوي  مىٍيًو أىًك التٍَّقًصيًر عى يىادىًة عى  .3"الزّْ

خبرة في األمكر الفنية كالخاصة التي ال كلمقاضي االستعانة بأىؿ ال": السادة الحنابمة -4

يستطيع معرفة حقيقتيا بناء عمى اطالعو كثقافتو الخاصة، كيككف رأم الخبير ىك 

 .4"الكسيمة في اإلثبات

ف المقصكد بالخبرة في القانكف:  القاضي، كينتدبكف لحؿ نقاط التحقيؽ الغامضة  ىـ مساعدككا 

 .5قديرىاكألجؿ تحقيؽ الكقائع التي يمكنيـ كحدىـ ت

كمختص بو، كمف ىؤالء عنو إفى الخبير ال ييسمى خبيران إال إذا كاف ذا عمـ ًبالشيء الذم ييسأؿ 

 ،الخبراء الخبير الطبي

                                                             
1

 ;4/49، دار إحٌاء التراث العربً، د.ط، مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر(، :979شٌخً زاده، عبد الرحمن بن محمد)ت؛
2

 .4;7/5، لذخٌرةالقرافً، ا
3

 .7/999، الحاوي الكبٌرالماوردي، 
4

، عمادة البحث العلمً فً الجامعة مسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوٌه(، 479الكوسج، اسحاق بن منصور)ت؛

 فً حاشٌة الكتاب. 6969/:، 4774، 9اإلسالمٌة فً المدٌنة المنورة، ط.
55

 . 565 صفحة، 2001 لسنة 4 الموادالمدنٌةوالتجارٌةرقم فً الفلسطٌنً البٌنات قانون شرح،ٌاسر،زبٌدات
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دراؾ ًبخفايا األمكر المختصة كالمتعمقة يالخبير الطبك  في األمكر : ىك الشخص ذك معرفة كا 

حقيقة، فيتبيف مف خاللو الدعاء متعمؽ في األمكر الطبية ييمجأ إليو ًلكشؼ االطبية. فإفَّ كؿ 

 حقيقة األمر.

 المطمب الثاني: مشروعية الخبير الطبي:

كبما أفَّ  ،ما ينطبؽ عمى الخبرة اأنكاع الخبرة، فينطبؽ عميي لحدخبرة الطبيب إعتبر ت     

 بما يمي:مشركعيتيا  يستدؿ عمى ك  ؛أيضان  الخبرة مشركعة فإفَّ الخبرة الطبية مشركعة

 أواًل: من القرآن الكريم: 

ْكِر ِإْن {كيظير ىذا في قكلو تعالى:       َوما َأْرَسْمنا َقْبَمَك ِإالَّ ِرجااًل ُنوِحي ِإَلْيِيْم َفْسَئُموا َأْىَل الذّْ

كأىؿ الفيـ  2ومكبأيا ، قاؿ: يعني أىؿ الفيـ عف اهلل، كالعمماء باهلل كبأكامره}1ُكْنُتْم ال َتْعَمُمون

 باختصاصيـ فالطبيب مختص بكشؼ األمراض كدرجتيا.

الخبير الطبي ىك مف أىؿ الفيـ كالمعرفة كاإلدراؾ، فيك مف أىؿ الذكر الذم البيد مف ف    

ذا  المجكء إلييـ كاالستعانة ًبعمميـ عند الحاجة، كاالعتماد عمى تقديرىـ لألمكر بحسب عمميـ، كا 

مما يؤدم لمتقصير فيما يينظر  ان ف الحكـ عمى األمر ناقصك األمكر الخفية  يك لـ ييستعف بيـ في

َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُيْم َلَعِمَمُو الَِّذيَن إليو كييحكـ عميو، يقكؿ اهلل تعالى:  }َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َواِ 

 .4ـ الذيف يطمعكف عمى خفايا األمكر،كالذيف يستنبطكف الحقائؽ، ى3َيْسَتْنِبُطوَنُو ِمْنُيْم ... {

 ثانيـًا من السنة النبوية: 
                                                             

1
 65النحل: آٌة 

22
هـ، 9645، 9، تحقٌق: محمد السود، منشورات محمد علً بٌضون، ط.تفسٌر التستريهـ(، 4:5التستري، سهل بن عبد هللا)ت؛

9/976. 
3

 5:النساء: آٌة 
44

م، 95;9، 9، الهٌئة العامة لشؤون المطابع األمٌرٌة، ط.سٌر الوسٌط للقرآن الكرٌمالتفمجمع البحوث اإلسالمٌة فً األزهر، 

4/:86. 
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 شاىد، وسمم عميو اهلل صمى والنبي قائف، عمي دخل: قالت عنيا، اهلل رضي عائشة عن

: قال. بعض من بعضيا األقدام ىذه إن: فقال مضطجعان، حارثة بن وزيد زيد بن وأسامة

 1«عائشة بو فأخبر وأعجبو، وسمم عميو اهلل صمى النبي بذلك فسر»

 .2قكليـ في إلحاؽ الكلدكصحة  خبرة) القائؼ(ال فيو دليؿ عمى ثبكت أمر

فَّ كؿ إنساف الك       ٌف الطبيب ال يعمؿ في مجاؿ  ان إال إذا كاف ماىر  ان ييعتبر خبير  ا  في عممو ، كا 

عند الحاجة ، فيذا إليو كييستعاف بو  كييمجأ ان طبي ان كيككف خبير  في الطب،ان ذا كاف ماىر الطب إال إ

كفي حادثة تأبير النخيؿ  عتماد عميو.يجكز اال ان كككنو ميعتبر  ،األمر يدؿ عمى أٌف قكلو ميعتبر

"ملسو هيلع هللا ىلصالذم فسد قاؿ النبي  ـٍ ـي ًبأىٍمًر ديٍنيىاكي : "أٍنتيـٍ أىٍعمى
مىى  3 عىاًيًشيىا الى عى مى أىٍم ًفي أىٍمًر الدٍُّنيىا كى

متعمقنا في األمكر الدنيكية فال بيد مف البحث عف أىؿ المعرفة الذيف أم إذا كاف األمر  .4التٍَّشًريعً 

 ليـ عمـ كاختصاص بيذه األمكر.

  : اتفاق الفقياءثالًثا: 

 القانكف  ككفاقيـ أىؿ، 8، كالحنابمة7، كالشافعية6، كالمالكية5المذاىب الفقيية األربعة: الحنفية إفى   

قكؿ الخبير ميعتبر كال بيد مف االعتماد عميو عمى أفَّ الخبرة بجميع أنكاعيا باالتفاؽ  مشركعىة، كأف ى

فَّ مجالس الحكاـ  كاألخذ ًبقكلو في األمكر الخفية عمى الحاكـ ؛ كذلؾ كي يككف حكمو عادالن  كا 

خبرة كاممة ًبالشيكد مف خاللو  ممزكيمف مزكي الشيكد فإف ل كتخم في زمف الفقياء كانت ال
                                                             

1
 (.5959, رقم )45/ 7البخاري, صحٌح البخاري,  
2

 .5/497، 54;9، 9، المطبعة العلمٌةن حلب، ط.معالم السننهـ(، ::5البستً، حمد بن محمد)
3

امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى هللا علٌه وسلم من معاٌش الدنٌا على كتاب الفضائل، باب وجوب ، صحٌح مسلم، مسلم 

 (٣/٢٣٢٥(، )١٢٥٢سبٌل الرأي، حدٌث رقم)
4

 .97/998هـ، 4;95، 4، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط.المنهاحهـ(، 898النووي، محًٌ الدٌن بن شرف)ت؛
5

، تحقٌق: طالل ٌوسف، دار إحٌاء التراث العربً، شرح بداٌة المبتديالهداٌة فً هـ(، 5;7المرغٌنانً، علً بن أبً بكر)ت؛

 5/997بٌروت، د.ط، 
6

 .;97/69، البٌان والتحصٌلابن رشد، 
7

 .5/499، األمالشافعً، 
8

 .6969/ :، مسائل اإلمام أحمد بن حنٌل واسحاق بن راهوٌهالكوسج، 
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فَّ القاعدة الفقيية يستطيع الحاكـ معرفة الشاىد ا ما لـ يتـ تنص عمى أنو )لكاذب مف الصادؽ، كا 

يتـ كاجب فصؿ الخصكمة التي فييا أمر خفي عمى الحاكـ  ليذا ال ؛1(الكاجب إال بو فيك كاجب

إال بكجكب سؤاؿ أىؿ االختصاص الذم لدييـ القدرة عمى معرفة خفايا األمكر المختصة ًبعمميـ، 

ال أدل عدـ االحتكاـ لي  ، فمف خالليـ تضبط األمكر كيمنع الكاذبدؽ ـ إلى قمب الحقيقة فيصكا 

 كؿ إنساف مف االدعاء الكاذب. 

 المطمب الثالث: شروط الخبير الطبي:

 كقبؿ الحديث عف شركط الخبير الطبي البيد أفى أبٌيف الصمة بيف الشيادة كالخبرة.

عالـالشيادة في المغة: ىي ت  ا: ىي 2الخبر بيف كا   فيو اي بتصديؽ مشركط إخبار، كاصطالحن

 .3مجمس القضاء كلفظة الشيادة

، مر فإفَّ الشيادة أعـ مف الخبرة، كلذلؾ األةمعنى الخبر بمف خالؿ تعريؼ الشيادة بأنيا كيتبيف 
فَّ كؿ خبير شاىد،   يجب أفى يككف فيو جميع الخبيرك  ،ان كؿ شاىد يمكف أف يككف خبير كليس كا 

 .لخاصةابعض الشركط بالخبير قد يخص ك الشركط التي يجب تكافرىا في الشاىد، 

 كمف أىـ ىذه الشركط التي يجب تكفرىا في الخبير الطبي ما يمي: 

 : اً يكون الخبير الطبي مسمم ، أي أناإلسالم -4

ااتفقت المذاىب األربعة  عمى أفَّ الخبير الطبي البيد أف يككف مسممن
كؿ ؛ كذلؾ لكي يعمؿ في 4

لكف  ،يتخمؽ بكؿ األخالؽ الحميدة كالحسنة في استعماؿ ىذا العمـ كأف ،أمر بما يعمـ بكؿ تقكل

                                                             
1

 .;4/69ـ، هـ 9697، 4، طناشر بدون ،الفقه أصول فً العدة، محمد بن الحسٌن بن محمدأبو ٌعلى،  
2

، 9، تحقٌق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط.الزاهر فً معانً كلمات الناس(هـ، :54األنباري، محمد بن قاسم)ت؛

9;;4 ،9/54. 
3

، تحقٌق: ٌحٌى مراد، دار الكتب أنٌس الفقهاء فً تعرٌفات األلفاظ المتداولة بٌن الفقهاءهـ(، :9;القونوي، قاسم بن عبد هللا)

 لسنة 4 والتجارٌةرقم الموادالمدنٌة فً البٌنات قانون شرح فً  لكافًا، عثمان، التكروري. 9:/9م، 4776العلمٌة، بٌروت، د.ط، 

 .:57صفحة،2001
4

، لكافً. ابن قدامه، ا97/494، تحفة المحتاجابن حجر،  . 6/467 المجتهد، بداٌة رشد، ابن. 8;/:، المحٌط البرهانًابن مازه، 

6/499. 
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عند  1حاجةالطبي غير مسمـ كذلؾ عند ال الفقياء أجازكا في بعض األحياف أفى يككف الخبير

إلى خبير طبي غير  أمجيي فحينيا انعداـ خبير مسمـ يحمؿ نفس التخصص كلو عمـ كمعرفة 

}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم مسمـ، كقد استدؿ عمى ىذا بقىٍكًلًو تىعىالىى: 

، فيذه اآليات نزلت في تميـ 2اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم{

ا ما ركاه البخارم كغيره عف عائشة 3الدارم كعدم ككانا نصرانييف ، شيدا بكصية مكلى، كأيضن

كأبك بكر رجالن مف  ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنيا ػ في حديث اليجرة الطكيؿ ػ قالت: "كاستأجر النبي 

يتان  ػ كىك عمي ديف كٌفار قريش، فأمناه، فدفعا  ػ  4بني الدٍَّيؿ ثـ مف بني عبد بف عدٌم، ىاديان خرَّ

إليو راحمىتىٍييما، ككعداه غار ثىٍكر بعد ثالث لياؿ، فأتاىما براحمتييما صبيحة لياؿ ثالث، 

 .5فارتحال"

 العدالة: -1

كالمقصكد العاـ مف العدالة ىي فعؿ الطاعات كاجتناب  ؛عدالة اأف يككف الخبير الطبي ذ     

فَّ ىذا األمر البيد كبائر اإلثـ كعدـ  اإلصرار عمى الصغائر، كاجتناب كؿ ما يخؿ ًبالمركءة، كا 

 ،مف تكفره في كؿ إنساف مف أجؿ أفى يككف عممو عمى أكمؿ كأتـ كجو، فيعمؿ ًبعممو كما أمره اهلل

 كمنيـ  كقد اتفؽ الفقياء عمى أفَّ  العدالة ىي شرط أساسي في كؿ خبير مف ىؤالء الخبراء

فيحرص  ؛ كقد استندكا في قكليـ عمى أفَّ اإلنساف العدؿ يككف بعيدىا عف التيمة 6الخبير الطبي

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا {إال ابتغاء كجو اهلل كقد قاؿ اهلل في كتابة العزيز: ئان ال يفعؿ أم شيأف 

                                                             
1

الفقه . الخن، مصطفى وآخرون، 9/557، بدائع الصنائع. الكاسانً، 6/499، الكافً. ابن قدامه، 6/468، بداٌة المجتهدابن رشد، 

 .:8/95، 4;;9، 6، دار القلم، دمشق، ط.المنهجً على مذهب اإلمام الشافعً
2

 978المائدة: 
3

 .495، ص هـ 9694، 4، طاإلصالح دار، أسباب النزول، الواحدي علً بن محمد بن دأحم بن علًالنٌسابوري،  
4

ٌت الماهر بالهداٌة   الخرِّ
5

 سبق تخرٌجه
6

 .98/957، المبسوط. السرخسً، 97/477، الذخٌرة. القرافً، 9/549، المغنً. ابن قدامه، ::/98، الحاوي الكبٌرالماوردي، 
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كذلؾ عند  ،2ان لخبير الطبي فاسق،إال أفى الفقياء أجازكا أف يككف ا1}َفَتَبيَُّنوا َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ  ِإن

 فكما أجازكا أف يككف الخبير الطبي غير مسمـ عند الضركرة، ،تقدر ًبقدرىا حاجة، كالحاجةال

 أف يككف الفاسؽ  الكفر أشد مف الفسؽ فجاز؛ كذلؾ ألف حاجةأيضان عند ال ان أجازكا أف يككف فاسق

  ان.طبي ان خبير 

 .الُذكورة -3

تكريـ الخمؽ ك أم أف يككف الخبير الطبي ذكىران، إٌف اهلل كىرـى بني أدـ كجعميـ في أحسف تقكيـ، 

كلكف سنة الككف تقتضي تنكع األعماؿ بحسب  يقتضي بأف يككف جميع الخمؽ في ميزاف كاحد،

مف  األجناس كىذا ليس مف قىبيؿ تمييز الذكر عف األنثى بؿ مف قىبيؿ ما ىك مفطكر عميو كؿه 

لتزاـ بيا خذ بجميع االلتزامات التي يجب عمى كؿ إنساف االاألذكر كاألنثى كبما يميؽ بو، مع ال

كلكف الفقياء اتفقكا عمى أنو البيد مف أف  األعماؿ لخبرة الطبية ىي عمؿ كسائرأثناء العمؿ، فا

قياسان  3اءيككف مف يعمؿ مثؿ ذلؾ العمؿ بأف يككف ذىكران أك ذكران كمعو نساء مف غير انفراد النس

 .عمى الشيادة

الشيكد إما أف يككنكا ذكرييف أف شيكد: يز في الحديث عف الكذلؾ أفَّ اهلل قد بيفى في كتابة العز  

م َواْسَتْشِيُدوا {كامرأتيف، كلـ يذكر في الشيكد بأف يككنكا كميـ نساء منفردات، قاؿ تعالى: ان ذكر  اكا 

إال أنيـ  ،الخبرة شيادةكقد بينت بأف ، 4}َيُكوَنا َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتانِ َفِإن لَّْم  رَّْجاِلُكمْ  ِمن َشِييَدْينِ 

                                                             
1

 8الحجرات: 
2

. السٌوطً، مصطفى بن ::/ 98، الحاوي الكبٌر. المزنً، :97/98، المبسوط. السرخسً، 9/947، لذخٌرةالقرافً، ا

 ;9/6م، 6;;9، 4، المكتب اإلسالمً، بٌروت، ط.ولً النهً فً شرح غاٌة المنتهىمطالب أهـ(، 9465سعد)ت؛
3

 .6/4:5، الكافً. ابن قدامه، 9;/9، األم. الشافعً، 6;/4، لمدونة. اإلمام مالك، ا8/89، البحر الرائقابن نجٌم، 
4

 4:4البقرة: 
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ف كف يطمع عمييا إال النساء  استثنكا في األمكر التي ال ، كذلؾ 1منفرداتفتقبؿ شيادتيف كا 

يجكز ًلمرجاؿ النظر إلى  ألفى اهلل أمرنا ًبغض األبصار كستر العيكب كال باألخص الخبرة الطبية

يجكز ًلمرجؿ أف فبيذا العمـ،  اتتصعكرات النساء إال عند الضركرة إف لـ يكجد مف النساء المخ

فَّ القكؿ بأنى يعمؿ في مثؿ  بؿ  ؛ذىكران ليس مف قىبيؿ التمييزالخبير  البيد أف يككف  وذلؾ العمؿ، كا 

 شرعي.مف قىبيؿ مستند 

 ق ذَ الحَ  -1

ٌف اان أم أف يككف الخبير الطبي حذق  اكذ ميارة كعمـ، االعاـ مف الحذؽ أف يككف ذلمقصكد ، كا 

ىك أىـ ك معرفة عالية في تشخيص جميع األمكر الميختصة ًبما يعمـ،  اذكاء كفطنة كانتباه، كذ

، فالحذؽ شرط مف الشركط التي يجب تكفرىا في الخبير الطبي؛ كذلؾ إذا كاف مف أىؿ العدالة

أىمية ككفاءة  افيصبح الخبير ذ ،عمى أكمؿ كجو تقاف العمؿإلاألساسية  مكركالعدالة ىما مف األ

بتعاد قدر اإلمكاف عف حصكؿ األخطاء فال يعمؿ ًلمعمؿ في مثؿ ذلؾ العمؿ، كيؤدم ذلؾ إلى اال

فَّ الكفاءة في العمؿ ىي الميزاف اآلخر بعد تكفر ميزاف  خميفإال عف خبرة ال عف ت كحسباف، كا 

ؿ في أم عمؿ لو معرفة بو، كىذا ما أخبرنا بو رسكؿ ألفى الكفاءة تؤىؿ اإلنساف لكي يعم ؛التقكل

عف العمؿ إال بما نممؾ مف خبرة كمعرفة،  كبينو كحث عميو كي نبتعد قدر اإلمكاف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 إال إذا كجدت فيو ان ، كال يسمى خبير 2ان الفقياء عمى أٌف الخبير الطبي البيد أف يككف حاذقفقد اتفؽ 

"مف تطبب حيث قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالديف الحكيـ كقد بينو رسكؿ اهلل  ك ىذا ما جاء بو ،ىذه الصفة 

                                                             
1

مسائل اإلمام .الكوسج، 4/454، بدائع الصنائع. الكاسانً، :6/46، بداٌة المجتهد. ابن رشد، 99/679، مختصر المزنًالماوردي، 

 .:679/:، أحمد
2

، تحفة المحتاج. ابن حجر، :56/;، والتحصٌلالبٌان . ابن رشد، 9/49، رد المحتار. ابن عابدٌن، 497/:، البحر الرائقابن نجٌم، 

 . 9/5584، مسائل اإلمام احمد. الكوسج، 9;9/ ;



81 
 

فيذا الحديث النبكم يدؿ عمى أفَّ الطبيب  1كلـ يكف ًبالطب معركفنا فأصاب دكف ذلؾ فيك ظالـ"

 .ال بيد أف يككف ذك معرفة كاممة فيما يسأؿ عنو 

 :العدد -5

ييمجأ إليو عند الحاجة، كقد قاؿ الفقياء بأنو البيد مف  لذيفا لمخبراء الطبييفيشترط عدد ميعيف 

البيد مف تكفره  كأفَّ العدد ،؛ كذلؾ ألفَّ الخبرة فييا معنى الشيادة2عدالة كحذؽ متكفر خبيريف ذك 

ًلمتيمة البيد مف خبيريف؛ كذلؾ كي  ان كقد يكجد في قكؿ الخبير الكاحد التيمة فدفع ،في الشيكد

خبير الأجازكا أف يككف استثنكا حالة عف التيمة كلكف الفقياء  ان قكليـ بعيد ييحتاط في قكليـ فيككف

فَّ قكؿ الخبيريف ىك كحدهذلؾ األمر  شاىدإذا  ان ميعتبر كيككف قكلو ، 3ان كاحد فإذا كجد  ،األحكط، كا 

 ف كاختمؼ في أقكاليـ فالبيد مف المجكء إلى خبير آخر لكي ييرجح قكؿ أحد الخبيريف.اخبير 

 عمموالخبرة في  مكط التي يجب تكافرىا في الطبيب ذالقانكف فقد اشترطكا بعض الشر كأما في 

ٌف  إف الميختص بو، حيث الذم يثبت الجنكف ىك طبيب ذك معرفة  بتمييز المجنكف عف غيره، كا 

لكؿ طبيب ميختص في أم عمـ مف العمـك الطبية كمف ىذه الشركط التي يجب  ان القانكف جاء عام

 :4بيب ما يميتكفرىا في الط

عمى شيادة الطب مف أم جامعة ميعترؼ بيا في الدكلة التي يريد أف  أف يككف حاصالن  - أ

 يمارس فييا مينة الطب، كيككف أيضان قد حصؿ عمى شيادة المزاكلة ًلمعمؿ.

كال يككف قد منع  عميو ًبجناية أك جنحة ميخمة بالشرؼ بعد التخرج، ان أف ال يككف محككم - ب

 أًلسباب تككف ميخمة ًبشرؼ المينة. مينتوميمارسة مف 
                                                             

1
(، حسنه األلبانً، انظر: ١/٢٢٣٣(، )٢٣٥٥كتاب الطب، باب من تطبب ولم ٌعلم من طب، حدٌث رقم)، سنن ابن ماجه، ابن ماجه

 .)٧/٣٥٥، )صحٌح وضعٌف ابن ماجهاأللبانً، 
2

 .9/879، مجمع األنهر. داماد أفندي، 7;4/5، دقائق النهً. البهوتً، 9/59، تحفة المحتاج. ابن حجر، 99/577، لذخٌرةالقرافً، ا
3

 .8/88، البحر الرائق. ابن نجٌم، 8/475، المغنً. ابن قدامه، 7;98/9، الحاوي الكبٌر. الماوردي، 99/577، الذخٌرةالراقً، 
4

 م.94;9من قانون نقابة االطباء األردنً لعم  :المادة
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 انمبحث انرابع: رد لىل انخبُر انطبٍ:

تي يجب تكفرىا في الخبير الطبي، الشركط العامة ال فيولخبير الطبي يرٌد إذا لـ تتكفر إفَّ قكؿ ا  

ـ عمى أنو ال يرد 2001ًلسنة  (4مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ ) (176المادة ) نصتفقد 

بشكؿ عاـ كالخبير الطبي بشكؿ خاص إال إذا ثبت عميو بأنو قاـ بالخبرة ككجدت بو  قكؿ الخبير

 ىذه األمكر كىي كالتالي:

إذا كاف قريبان أك صيران ألحد الخصـك إلى الدرجة الرابعة، أك كاف لو أك لزكجتو خصكمة  -1

 ف قائمة مع أحد الخصـك في الدعكل أك مع زكجو، ما لـ تكف ىذه الخصكمة قد أقيمت م

 الخصـ أك زكجو بعد تعييف الخبير بقصد رده.

إذا كاف ككيالن ألحد الخصـك في أعمالو الخاصة، أك كليان أك قيمان أك يحتمؿ كراثتو لو بعد   -2

مكتو، أك كانت لو صمة قرابة أك مصاىرة لمدرجة الرابعة بكصي أحد الخصـك أك بالقيـ 

ك بأحد مديرييا ككاف ليذا العضك عميو أك بأحد أعضاء مجمس إدارة الشركة المختصمة أ

 أك المدير مصمحة شخصية في الدعكل. 

إذا كاف لو أك لزكجو أك ألحد أقاربو أك أصياره، أك لمف يككف ككيالن عنو أك كليان أك   -3

 كصيان أك قيمان أك كارثان مصمحة في الدعكل القائمة. 

، أك كاف قد اعتاد م  -4 أك مساكنتو أك كاف قد  اكمة أحدىـؤ إذا كاف يعمؿ عند أحد الخصـك

تمقى منو ىدية، أك كانت بينيما عداكة أك مكدة يرجح معيا عدـ استطاعتو أداء ميمتو 

 بغير تحيز.

كفقنا  ،ير خالؿ ثالثة أياـ بعد قبكؿ تعيينوكاشترط القانكف الفمسطيني أف يككف طمب رد الخب

 رقـ كالتجارية المدنية المكاد في البينات الفمسطيني قانكف( مف 169لما نصت عميو المادة ) 

كالتي تنص عمى أنو " يحصؿ طمب الرد بتكميؼ الخبير بالحضكر أماـ  ـ2001 لسنة( 4)
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المحكمة، كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تعيينو، إذا كاف القرار قد صدر بحضكر طالب 

 الرد، أك في خالؿ الثالثة أياـ التالية إلعالف منطكؽ القرار إليو". 

تكجد أمكر أخرل تؤدم إلى رد قكؿ الخبير الطبي كىذا ما سكؼ أبينو مف خالؿ المطمبيف كلكف 

 التالييف: 

 المطمب األول: من الناحية الخمقية األدبية:

عمؿ فيو نفع كتحقيؽ مصمحة لمناس كدفع الشر كالمفسدة  يعمؿ في إنسافإفَّ عمى كؿ      

األمانة كالصدؽ.: ييعتمد عميو، كمف ىذه األخالؽ ؛لكياألخالؽ الحميدة بأف يتصؼ  يـ؛عن  

كاألميف في  كال يختمؼ المعنى المغكم عف االصطالحي.  ،1ًضدُّ اٍلًخيىانىةً  فاألمانة في المغة: ىي 

اًفظنا االصطالح: ىك كؿ شخص  .2يىًثقكف ًإلىٍيًو كيىتًَّخذيكنو أًمينا حى

ًقيقىةكالصدؽ في المغة ىك ال  .4 كاف ما عمى بو يخبر عما اإلبانة كىكاصطالحا: ك ، 3حى

 ،ككاف يمقب بالصادؽ األميف، البعثةيتصؼ بيا قىبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكىذه الصفات كافى رسكؿ اهلل  

 إنسافمف الصفات التي يجب عمى كؿ فيي  نشر ىذا الديف إلى جميع البالد، كبيذه الصفات 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسائريف عمى نيج النبي  أف يتصؼ بيا لكي يككف مف المؤمنيف

ف يتخكنني ،أىصمو التنقصك  ،التخكف مف ىيالخيانة:  فيالى قي أىم يتنقصني كى  5حى

ٍكف  حى  -الخيانة اصطالحا: الخى أىف ييٍكتىمىف اإلنسافي فىالى يىٍنصى
6. 

                                                             
1

 .9/955، معجم مقاٌٌس اللغةابن فارس، 
2

 .9/99، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثرابن األثٌر، 
3

 4/878، جمهرة اللغةاالزدي، 
4

 .954الجرجانً، التعرٌفات، ص
5

تحقٌق: زبٌدة عبد العزٌز، مكتبة السنة،  تفسٌر الغرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم،هـ(، ::6األزدي، محمد بن فتوح)ت؛

 .:9/47م، 7;;9، 9القاهرة، ط.
6

، 9، تحقٌق: خلٌل إبراهٌم جفال، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط.المخصصهـ(، :67ابن سٌده، علً بن اسماعٌل)ت؛

 .9/4:8م، 8;;9
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: "إذا ضاعت ملسو هيلع هللا ىلصعالمة مف عالمات الساعة فقد قاؿ رسكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكقد جعميا رسكؿ اهلل 

 .1األمانة فانتظر الساعة"

دؽ  ،اصطالحا: عدـ مطابقتو لمكاقع، كقيؿ: ىك إخباره ال عمى ما 2الكذب لغة: ىك ًضدُّ الصّْ

 .3عميو المخبر عنو

 مؤمف باهلل أف يفعميا فالكذب مف الصفات المذمكمة التي ال ينبغي أًلم مسمـ        

ائر كذلؾ كالكذب ميمكة؛ فإفَّ الكذب ييمؾ صاحبو كيجعمو يفعؿ الكب منجاةالصدؽ  كذلؾ أفٌ 

ال َتْأُكُموا  قاؿ تعالى: ،فيؤدم إلى إضاعة الحقكؽزكران، أف يشيد ككنو يكذب فمف السيؿ عميو 

َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُموا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأْنُتْم  َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ 

يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل  كأيضان قاؿ رب العزة في الكتاب الحكيـ في قكلو تعالى: 4َتْعَمُمونَ 

نُكْم   المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُموا َواَل  ۚ  َتْأُكُموا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مّْ

ِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمن (19)َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  ِلكَ  َوَكانَ  ۚ  َناًرا  ُنْصِميوِ  َفَسْوفَ  َوُظْمًما ُعْدَواًنا ذََٰ  المَّوِ  َعَمى ذََٰ

عيقكبة فاعميا  ملسو هيلع هللا ىلصارتكاب ىذا الفعؿ كبيفى رسكؿ اهلل  مف ملسو هيلع هللا ىلص،كقد حذر رسكؿ اهلل 5َيِسيًرا

: "أال ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسكؿ اهلل ك ، 6مقعده مف النار" ليتبكأك ؿ: "مف ادعى ما ليس لو فميس منا قاف

  اؾ باهلل، كعقكؽ الكالديف، كجمسأنبئكـ بأكبر الكبائر ؟ ثالثنا، قالكا: بمى يا رسكؿ اهلل، قاؿ: اإلشر 

 . فيذا األمر يدؿ  7ككاف متكئا فقاؿ أال كقكؿ الزكر قاؿ: فما زاؿ يكررىا حتى قمنا ليتو سكت "

                                                             
1

 سبق تخرٌجه.
2

 .;6/94، تاج العروسالزبٌدي، 
3

 .9/9:5، التعرٌفاتالجرجانً، 
4

 .::9البقرة:آٌة 
5

 :4-;4النساء: آٌة
6

، صحٌح وضعٌف سنن ابن ماجه، االلبانً . صححة األلبانً، انظر:١/٧٧٧(، ١٢٢٢حدٌث رقم )، سنن ابن ماجه، ابن ماجه 

(٤/٢٢٢.) 
7

 .٢/٢٧١(، ١٥٤٣ما قٌل فً شهادة الزور، حدٌث رقم ) :الشهادات، باب :كتاب، صحٌح البخاري، البخاري 
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، كمف صكر شيادة الزكر ًلصاحبة كميمؾ لمغايةعمى أفى الشيادة كالحمؼ زكران ىك أمر خطير 

 تزكير الكثائؽ.

ًفي اأٍلىمر ك ، 1المقصكد بالكثيقة في المغة اٍلعىٍيدك   مىا يحكـ ًبًو اأٍلىمر كى اصطالحا: مؤنث الكثيؽ كى

.2إحكامو ييقىاؿ أىخذ بالكثيقة ًفي أمره بالثقة  

اإلجراءات  إتباعبيد مف  كلكف قبؿ ذلؾ ال ،كييعتمد عمييا في الحكـ إلييا أيمج الطبية  الكثائؽك 

 156فنصت المادة  ،في الحكـ ان خبير ليككف قكلو  ميؤكد إلىجكء مالتي بينيا القانكف في طريقة ال

مف قانكف البينات عمى أف " لممحكمة عند االقتضاء أف تحكـ بندب خبير كاحد أك أكثر؛ 

في الدعاكل كيجب أف تذكر في منطكؽ  لالستنارة برأييـ في المسائؿ التي يستمزميا الفصؿ

 حكميا:

 بياننا دقيقنا لميمة الخبير كالتدابير العاجمة التي يؤذف لو في اتخاذىا.   -1

في خزانة المحكمة لحساب مصركفات الخبير كأتعابو،  إيداعيااألمانة التي يجب   -2

كالمبمغ الذم  ،كاألجؿ الذم  يجب  فيو اإليداع ،مانةكالخصـ الذم يكمؼ بإيداع األ

 يجكز لمخبير سحبو لمصركفاتو.

 األجؿ المضركب إليداع التقرير. -3

تاريخ الجمسة التي تؤجؿ إلييا القضية لممرافعة في حاؿ إيداع األمانة، كجمسة أخرل   -4

 أقرب منيا لمنظر في القضية في حالة عدـ إيداعيا.

ال فإفى قكلو الذم يك ان فال بيد أف يككف صاحبيا الطبيب ميتصف        ان ف متصفك ًبالصدؽ كاألمانة، كا 

                                                             
1

 9/657، جمهرة اللغةاألزدي، 
2

 4/9979،المعجم الوسٌطمجمع اللغة العربٌة فً القاهرة، 
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ف قكلو في ىذه الحالة ال أثر كال عبرة لو في الحكـ 1هك يجب رد ان بالكذب كالخيانة ال يككف ميمزم . كا 

 .بة رادعة تمنع غيره أف يفعؿ مثموكينبغي ميعاقبتو عمى ذلؾ الفعؿ ًبعيقك  ،الذم يحكـ بو كالقاضي

ًبتزكير خطي ًلخبير طبي ماىر  الخبيرأف يقـك  ،تبيف كيفية تزكير الكثائؽكمف األمثمة التي  

كؿ كثيقة ال بيد أف تحتكم عمى بعض المعمكمات لذلؾ فإف ًبالخبرة لكي يقنعيـ بأنو ذك خبرة، 

كـ كمف أىـ ىذه المعمكمات: اسـ الخبير الطبي، كرقـ  ،لتفادم التزكير لكي ييعتمد عمييا في الحي

 ، كمكاف سكنو، كنكع المرض، كنسبة العجز. توىكي، كمكاف عممو، اسـ المريض، كرقـ تويىك 

 المطمب الثاني: من الناحية المينية:

إفَّ األصؿ في كؿ إنساف أف ال يقكؿ كال يفعؿ أم شيء إال بما يعرؼ كيعمـ، كليس مف      

ذا قاؿ مف غير عمـ أك فعؿ ،ال أعمـ :العيب عمى اإلنساف أف يقكؿ ذلؾ األمر عف جيؿ فإنو  كا 

ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا {: تعالى قد يقع في العقكبة التي بينيا اهلل في كتابو قاؿ

ْل ِبِو ُسْمَطاًنا ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوَأن ُتْشِرُكوا ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزّْ َوَأن َتُقوُلوا َعَمى المَِّو  َوَما َبَطَن َواإلِْ

عقكبة المشرؾ، مع الًعمـ أف مساكو لبما ال يعمـ  عمى اهلل كؿيق الذمذنب . فإفى 2}َما اَل َتْعَمُمونَ 

ِإنَّ المََّو ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما {فقد قاؿ تعالى:  ،المشرؾ باستثناء إنسافاهلل يغفر لكؿ 

، كىذا ال نجده بالمخطئ، حيث 3}ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِبالمَِّو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًماُدوَن َذِلَك 

 إذا أخطأ فعميو الضماف ال العقكبة.

طى أما عف تعريؼ ف  .4لغة فيك:  نىقيضي الصَّكاًب ػأ الخى

                                                             
1

. ابن مفلح، المبدع 6;/98، الحاوي الكبٌر. الماوردي، 97/977، البٌان والتحصٌل. ابن رشد، 9/99، المحٌط البرهانًابن مازه، 

 565/:فً شرح المقنع، 
2

 55االعراف: 
3

 :6النساء: 
4

 .6/987م، د.ط، 4775، تحقٌق: أحمد عمر، دار الشعب، القاهرة، معجم دٌوان األدب(، 577براهٌم)ت؛الفارابً، إسحاق بن إ
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ٍيميكز، ييقىاؿ: خى  طأ مىٍقصيكر مى طاءن كًخطاءن، ًإذا أىرىادىهي فى  الشيءى يخطىأ ئطى الخطأ اصطالحا: الخى مـ خى

ًطئ يككف أىٍيضا خى ، ًإذ ييًصٍبو، كى طىأ كىأىٍخطىأ ييخطئالرجؿي طىأ ا تعٌمد الخى  .1إخطاءن، ًإذا لـ يتعٌمد الخى

فَّ        في عميو ييعاقب كال مؤاخذ غير فإنو عمـ عف كاف إذا طبي خبير مف الكاقع الخطأ كا 

 عف كاف إذا كأما يداه، اقترفت الذم الخطأ ًبحسب يضمف بأف الدنيا في عميو ييعاقب كلكف اآلخرة

 أغمظ الضمافقدر  ككفكي ،الدنيا في يضمفك  اآلخرة، في يداه قترفتا ما عمى ييعاقب فإنو قصد

 سكاء الطبي الخبير أأخط الفقياء اتفقكا عمى أنو إذاك  قصد، غير عف يككف الذم الخطأ مف كأشد

 تيناسب التي الرادعة العيقكبة مع ،2قكلو ييرد ئذفحين فعمو أك قكلو خالؿ مف ًبخبرة االستعانة كانت

قاؿ: "مف  ملسو هيلع هللا ىلصمثمو، كالذم يدؿ عمى ذلؾ ىك حديث النبي  فعؿ عف غيره يمتنع كي فعمتو

لَّدى ًمٍف ًفٍعًمًو 3تطبب كلـ يعمـ منو ًطب فيك ضامف" (؛ أًلىنَّوي تىكى اًمفه كىىيكى  ،التمؼ أك اليالؾ. )فىييكى ضى

في ًجنىايىتيوي مىٍضميكنىةن ميتىعىدٍّ ًفيًو، ًإٍذ الى يىٍعًرؼي ذىًلؾى فىتىكيك 
4. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .4/9776، جمهرة اللغةاألزدي، 

2
/ 7، المغنً، ابن قدامه، ;67/:، تحفة المنهاج. ابن حجر، 6/475، البٌان والتحصٌل، ابن رشد. 6/676، لهداٌةالمرغٌنانً، ا

5;: . 
33

 سبق تخرٌجه.
4

 .5;8/44، مرقاة المفاتٌحهروي، ال
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 انفصم انثانث :جطبُمات عهً انذفع باندىىن وأوىاعه

 

 

 

كتكابعو. كالقانكف الفقو في المجنكف زكاج :األكؿ المبحث  

 

.الطالؽ دعاكل في الجنكف بسبب الدفع تطبيقات الثاني: المبحث  
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 :صواج انًجُىٌ في انفمه وانمبَىٌ وتىاثعه، وفيه عذح يطبنت: األول انًجحث

 انمطهب األول: زواج انمدىىن فٍ انفمه وانماوىن:

 :انفرع األول: حكم جسوَح انمدىىن فٍ انفمه وانماوىن

 .أواًل: في الفقو

 ف:عمى قكليالمجنكف  حكـ تزكيج الفقياء في اختمؼ 

ف يزكج المجنكف إلى أنو يجكز لمكلي أ :3كالحنابمة 2كالمالكية1 ةكؿ: ذىب الحنفيألالقكؿ ا

كاحتجكا بأف في زكاج المجنكف ، البمكغ شرطا لصحة الزكاجك ؿ قلـ يعتبركا العألنيـ كالمجنكنة؛ 

إلى  باإلضافةمصالح متعددة؛ منيا: دفع ضرر الشيكة، كالصيانة عف الفجكر، كالعفاؼ، 

 .ةقتحصيؿ المير كالنف

إذا ظيرت المصمحة كالحاجة  إلعدـ تزكيج المجنكف كالمجنكنة إ :4رل الشافعيةالقكؿ الثاني: ي

 الة فقفي الزكاج تغريما لممجنكف ميرا كنف ألفلذلؾ؛ كأف يككف في التزكيج سبب لزكاؿ الجنكف، 

النساء بدكرانو حكليف ؛ بأف تظير رغبتو في اللحاجة حاصمة حا اليزكج مجنكف كبير أم بالغ إ

يجد في محارمو مف يخدمو، فيزكج إف  ال، ك  هو بيف، أك بأف يحتاج إلى مف يخدمو كيتعيدقأك تعم

 .حاجة لتزكيجو لعدـ حاجتو لمزكاجؽ جنكنو، أما المجنكف الصغير فالأطب

ا لو؛ كذلؾ  تبيف بأف في زكاجو مصمحة لو كحفظ  عفتو أك قد يككف مف خالؿ فإذا  زكاجو عالجن

حقؽ المصمحة لو زكاجو تقد يككف ييحتاج إلى بعض مف االىتماـ كالعناية، فإذا تبيف مف خالؿ 

                                                             
1

 .4/454، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائعالكاسانً،  
2

، د.ط، الفكر دار, ;-:/4، القٌروانً زٌد أبً ابن رسالة على الدوانً الفواكه، ـ(ه1126، )تالنفراوي الدٌن شهاباألزهري،   

9;;7. 
3

 .9/74، المغنًابن قدامة،  
4

 .469 -9;8/9، المنهاج شرح إلى المحتاج نهاٌةشهاب الدٌن الرملً،  
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كىذا ما أميؿ إليو؛ ألنو إف لـ يكف مصمحة في  .ان يجكز زكاجو كيككف ىذا العقد صحيح ئذفحين

 .زكاج المجنكف فال داعي لتغريمو النفقة كالمير

 ثانيًا: في القانون

( مف 8المادة )عمى ما نصت عميو  ؛في كيفية تزكيج المجنكف  أعتمدي  أىؿ القانكف قد إفٌ      

بأنو ال يجكز ًلمحاكـ كالقاضي اإلذف ًبتزكيج ( 1976( لسنة )61قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ )

 أك الحاكـ عند عدـ تكفرىـ، أك كصٌيو كؿ شخص ميصاب ًبالجنكف إال بعد إحضار كؿ مف كلٌيو

 كتقرير مينظـ مف طبيب يفيد كجكد المصمحة في تزكيجو.

كقد بيٌنت في ىذا المبحث بأٌنو ال يندب اإلنساف بأف يقدـ عمى أف يعقد عقد النكاح إال إذا كاف 

قدرة عمى مؤف النكاح، كىذا األمر يستدعي أف يككف ليذا الشخص الميصاب بالجنكف  اذ

 .ستطاعة مف خاللو عمى مؤف النكاحاال

 :رع انثاوٍ: أمثهة عهً انذفع بسبب اندىىن فٍ عمذ انسواجانف

 كذلؾ  الزكاج عقد أثناء ان ممحد كاف بانو زكجيا عمى المكمفة المسممة الزكجة ادعت اذا  :األمثمة كمف

 عقد بطالف أسباب مف سبب اإللحاد أف المعمـك كمف إلحاده، عمى تدؿ التي العبارات أحد بصدكر

 مجنكنان  كاف زكجيا فبأ الزكجة، دعكل  بدفع الزكج كلي قاـ فإذا  ،مسممة الزكجة كانت إف النكاح

 خطية مستندات بو ؽالمرف الزكاج عقد باستدعاء دفعو أثبت كقد  ان،مجنكن زاؿ كال الزكاج عقد أثناء

 فبأ تبيف  الزكاج عقد استدعاء عمى طالعاال كبعد الزكاج، عقد أثناء مجنكنان  كاف الزكج أف عمى تدؿ

 .الميدعي دعكل برد القاضي حكـ كقد صحيح دفعو
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 بانو زكجيا عمى ادعت الزكجة اف فييا قضائية كاقعة حصمت قد الشرعية ترقكميا محكمة ففي

 مجنكف بانو اخبارىا لعدـ الزكاج عقد بفسخ كطالبت الزكاج عقد قبؿ االمر ؾبذل يخبرىا كلـ مجنكف

 النيابة ككيؿ فقاـ النيابة ككيؿ باستدعاء القاضي فقاـ كلي لو يكجد فمـ كليو باستدعاء القاضي فقاـ

 عقد استدعاء عمى استند كقد الزكاج عقد قبؿ االمر بذلؾ اخبارىا تـ كقد مجنكف الزكج اف بإثبات

 السماح القضاه قاضي مف اذف كايضا طبيب مف طبي تقرير كىي خطيو مستندات بو المرفؽ كاجالز 

 المدعي دعكل كرد دفعو بصحة تبيف زكاج استدعاء عمى االطالع كبعد بتزكيجو

 انمطهب انثاوٍ: جىابع زواج انمدىىن:

 ع زكاج المجنكف: المير، كالنفقة، كالحضانة.مف تكاب

 أوال: المهر:

ونحوه مال من بالنكاح زوجها على الزوجة تستحقه وهو: ما
1
. 

إلى أنو إذا كاف زكاج المجنكنة فكؽ مير المثؿ أك مير المثؿ جاز ذلؾ ألنو  2الفقياءذىب ك    
فيو مصمحة ليا، أما إف كاف أقؿ مف مير المثؿ فال يجكز لمكلي المكافقة عمى ذلؾ؛ ألف فيو 

 ضرر عمييا، كال يجكز لمكلي التصرؼ فيما فيو ضرر عمى المجنكنة.

ير المثؿ فغير جائز لمكلي أف يكافؽ عمى ذلؾ؛ أما إف كاف زكاج المجنكف بمير أكثر مف م   
 ألف فيو ضرر عمى المجنكف، أما إف كاف أقؿ مف مير المثؿ أك مير المثؿ فجاز بذلؾ.

 كىذا ما أخذ بو القانكف، ألنو ما لـ يرد في القانكف يرجع فيو إلى المذىب الحنفي.

 ومن األمثمة التوضيحية:    

بينيا كبيف زكجيا الخمكة، فدفع الزكج أنو كاف مجنكنان إذا ادعت الزكجة عمى أنو حدث  (1
أثناء تمؾ الخمكة كأنو عمى الراجح مف مذىب أبي حنيفة ال تعتبر الخمكة إذا كاف الزكج 

 .3مجنكنان، كأثبت دعكاه بتقرير طبي يفيد ذلؾ
                                                             

1
 .6/489 اإلسالمً، الفقه موسوعة التوٌجري، 
2

 .5/976، المختار لتعلٌل االختٌار. البالجً، 9/489، الفتاوى فً النتفالسغدنً،  
3

 .5/976 المختار، لتعلٌل االختٌار البالجً، 
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إذا ادعت الزكجة أف زكجيا زاد ليا في المير بأكثر مف مير المثؿ، كدفع كلي الزكج  (2
زكجيا مجنكنان كال يجب عميو إال مير المثؿ أك ما سمي أقؿ منو، كأثبت دفعو  بأف

باستدعاء عقد الزكاج، التي تحتكم عمى إذف زكاج المجنكف، كتقرير طبي يفيد أف في 
 زكاجو مصمحة ...فينا تسقط دعكل الزكجة بالدفع.

 ثانٌا: النفقة:

ماؿ فما ىك األثر الفقيي كالقانكني في التعامؿ مع ىذا التصرفات المالية  لممجنكففإذا كاف 

الخاصة بالمجنكف؟، ككيؼ يستطيع أف ينفؽ عميو ك عمى زكجتو ككؿ مف لو عميو الحؽ بيا مف 

 ىذا الماؿ؟.

ٍخرىاج  ذلؾ ؛ 2، كاصطالحا: مىاؿه يجب ًبممؾ، أىك زكجية، أىك قرىابىة1كأف المقصكد بالنفقة لغة: اإلًٍ

ألفى النفقة عمى زكجتو  كاجبة عميو كحؽ ًلمزكجة ، فال بيد لو أف ينفؽ عمييا، كلكف ليذا األمر 

 أحكاـ خاصة لو في الفقو كالقانكف.

أىمية كمسؤكلية عمى أمكاليـ، كىذا ما ك   ذك كفاءةكضع قيما أف يك  ،كيجب حفظ أمكاؿ المجنكف

السَُّفَياَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل المَُّو َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُىْم ِفيَيا  َواَل ُتْؤُتوا{بٌينو رب العزة فقد قاؿ تعالى:

، ىذا في أمكاؿ السفياء فكيؼ في أمكاؿ المجانيف الذيفى ىـ }3َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا َلُيْم َقْواًل مَّْعُروًفا

أشد األمراض العقمية، فمف ىك الميتصرؼ ًبأمكالو؟، ككيؼ يحؽ لو التصرؼ بأمكالو؟؛ إفَّ الجنكف 

ىك أشد األمراض العقمية كىك أشد مف السفو ؛ فالسفو يككف في التصرفات المالية أما المجنكف 

                                                             
1

 .::9/4 تحرٌر ألفاظ التنبٌه،النووي، 
2

، تحقٌق: محمد عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، معجم مقالٌد العلوم فً الحدود والرسومهـ(، 99;السٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر)

 .:9/7م، 4776، 9ط.
3

 7النساء: 
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في كؿ شيء كلذلؾ فإٌنو ينطبؽ عميو أحكاـ السفيو، ألٌنو سفيو كزيادة  ةفتككف تصرفاتو غير كاقعي

 .1فميذا األمر فقد اتفؽ فقياء المذاىب الفقيية عمى أنو يجب الحجر عميو

الو 2كالمقصكد ًبالحجر في المغة ىك: المنع رُّؼ ًفي مى اًلؾ مف التَّصى ، كفي االصطالح ىك: منع اٍلمى

 .3حفظا لىوي 

عمى أف مف آثار الحجر منع المجنكف مف أف يتصرؼ في أمكالو سكاء عمى كقد اتفؽ الفقياء 

 .4نفسو أـ عمى زكجتو

ف أراد أف يصرؼ عمى نفسو أك زكجتو فإف الذم يقـك بالصرؼ عمييـ ىك الكلي، أك كؿ إنساف  كا 

ي يقـك بيذه المسؤكلية الحاكـ ؛ كذلؾ ألف السمطاف كل لو عالقة أك صمو بو ، فإف لـ يكف فحينئذو 

ف اإلنفاؽ عمى المجنكف كزكجتو يككف مف قبؿ كليو أك كصيو أك الحاكـ كما مف ال كلي لو ،  كا 

َواَل ُتْؤُتوا السَُّفَياَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل {:ينفؽ عمى السفيو الذم بيف اهلل كيفية اإلنفاؽ عميو بقكلو

ْعُروًفاالمَُّو َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُىْم ِفيَيا َواْكُسوىُ  ذا أراد أف يينش}5ْم َوُقوُلوا َلُيْم َقْواًل مَّ أم تصرؼ  ىء، كا 

َفِإن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو {فإف الذم يقكـ بيذا األمر ىك كليو كىذا ما قالو رب العزة:

 .}6َضِعيًفا

 في القانون: 

ذا أراد       الكلي أك مف يتكلى باإلنفاؽ إٌف المجنكف ييحجر عمى أمكالو في صندكؽ اليتامى، كا 

أك كؿ مف لو  ة المجنكفينفؽ عمى المجنكف أك زكجعمى المجنكف األخذ مف ىذا الماؿ شيئان ل
                                                             

1
 . 4;/6، شرح الزركشً. الزركشً، 9/976، اإلقناع. الماوردي، 466/:، لذخٌرة. القرافً، ا9/997، بدائع الصنائعالكاسانً، 

2
 .5/95، العٌنالفراهٌدي، 

3
 . 9/976 اإلقناع،الماوردي، 

4
 .4;/6، شرح الزركشً. الزركشً، 9/976، اإلقناع. الماوردي، 466/:، الذخٌرة. القرافً، 9/997، بدائع الصنائعالكاسانً، 

5
 7النساء: 

6
 4:4البقرة: 



94 
 

كالشيكد  فإٌنو ال يجكز لو أخذ ىذا الماؿ مف صندكؽ اليتامى إال بعد تقديـ البٌينات الحؽ ًبالماؿ،

الحؽ  2014- 160عمى ذلؾ األمر، كلقد أصدرت المحكمة االستئنافية القرار  االستئنافي رقـ 

ًلمميدعي بأخذ مبمغ مف الماؿ لإلنفاؽ منو عمى زكجيا مف صندكؽ اليتامى، كذلؾ بعد تقديـ 

ٌف لكؿ إنساف يجب لو شيء مف ماؿ المجنكف فإٌنو ال بد أف يمتـز بي ذا البينات كالشيكد كا 

مف الضياع، ككؿ ذلؾ ًلمصمحة  نكفيحفظ أمكاؿ المج لكما كجدت ىذه اإلجراءات إال ،اإلجراء

ٌف الزكجة ليا الحؽ ًبيذا الماؿ فبالتالي ال  ،ىذا الشخص ؛ألنو ال يعقؿ كيفية التصرؼ ًبأمكالو، كا 

ٌف يحؽ ليا أف تأخذ شيئا مف مالو المكجكد في صندكؽ اليتامى إال بعد تقديـ البينات ك  الشيكد، كا 

بؿ تتجدد كؿ يكـ أم بحسب ما يمـز الزكجة، فإذا كاف ىذا المبمغ الذم  ان ثابت ان النفقة ليست مبمغ

بناء عمى تنفؽ عمى نفسيا كزكجيا منو فإٌف ليا الحؽ ًبأف تطمب مف المحكمة زيادة المبمغ لتأخذه 

القرار االستئنافي رقـ  فقد أصدرت المحكمة االستئنافية ، كلكف ضمف إجراءات متٌبعو،الحاجة

بأف ًلممحكمة الحؽ ًبزيادة النفقة ًلمزكجة مف ماؿ زكجيا  المحجكر عميو؛ كذلؾ  182-2014

 بعد تقديـ البينات كالشيكد حسب األصكؿ.

 :ومن األمثمة التوضيحية

لعدـ اإلنفاؽ، فينا  أف زكجيا لـ ينفؽ عمييا لمدة ثالثة شيكر كطمبت التفريؽإذا ادعت الزكجة 

كيمو دفع دعكاىا بأف زكجيا مجنكف كقد أثبت ذلؾ بتقرير طبي، كأسقطت الدعكل؛ ألنو ال يجكز 

 (.44000/1997عمى قرار محكمة االستئناؼ )رفع دعكل عمى مجنكف بناء 

 

ففي محكمة حمحكؿ الشرعية حصمت كاقعة قانكنية كىي اف الزكجة ادعت عمى زكجيا بانو ال 

ينفؽ عمييا فقاـ كلي الزكج بدفع دعكل الزكجة باف زكجيا مجنكف فقامت المحكمو باستدعاء 
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طبيب مختص فحضر الطبيب كحضر الشخص المدعى عميو الزكج المجنكف كبعد ذلؾ تبيف 

 كف كال يجكز االدعاء عمى مجنكف فقاـ القاضي برد دعكل المدعي لممحكمة باف الزكج مجن

 ثالثا: الحضانة:

 .1ىي حفظ صغير أك معتكه عما يضره، كتربيتو كالقياـ بما يصمحو حتى يستقؿ بنفسو: الحضانة

 في الفقو:

يشترط في الحاضف العقؿ فال حضانة لمجنكف ألنو بحاجة إلى مف يعينو  كالحػضانة حفظ 

كىذا ال يتحقؽ مع المجنكف، كيستكم في ذلؾ الجنػكف المطبػؽ أك الجنػكف المتقطع، إال كصيانة 

 .2أف يككف نادران كيـك في السنة فال مانع مف الحضانة ألنو يشبو المػرض الػذم يطرأ كيزكؿ

 في القانون:

 " تنص عمى أنو: ـ1976( لسنة 61( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )155) فالمادة

عندىا الكلد، النشغاليا عنو، قادرة  يشترط في الحاضنة أف تككف بالغة عاقمة أمينة، ال يضيع

عمى تربيتو كصيانتو، كأف ال تككف متزكجػة بغيػر محػـر لمصغير، كأف ال تمسكو في بيت 

 .مبغضيو

 ومن األمثمة التوضيحية:

كىي األحؽ بحضانتيـ، فدفع الزكج إذا ادعت الزكجة أف ليا الحؽ بحضانة األبناء ألنيا أميـ 

دعكاىا، أنو غير عاقمة فال يستأمف عمى األبناء في يدىا، كبعد صدكر التقرير الطبي تـ رد دفع 

الزكج؛ ألنو تبيف أف الزكجة تخمك مف أم عارض عقمي يمنع مف حضانتيا لمصغار، كتـ حكـ 

 القاضي بثبكت الحضانة لمزكج )األـ(.
                                                             

1
 . 6/489، اإلسالمً الفقه موسوعة التوٌجري، 
2

، حاشٌة الخرشً. الخرشً، 5/859، الشرح الصغٌر. الدردٌر، 5/478، تبٌن المسالك. الحسائً، ;6/99، الرائقالبحر ابن نجٌم،  

 .4/977، اإلقناع . الخطٌب،5/676، مغنً المحتاج. الخطٌب، 7/469
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حصؿ خالؼ بيف الزكجيف كقاـ القاضي بتفريؽ بينيما كبعد ذلؾ قاـ  ففي محكمة دكرا الشرعية

كلي الزكجة باالدعاء بطمب حضانة االبناء ليا لككنيا اميـ كليا الحؽ بحضانتيـ فقاـ الزكج 

بدفع الدعكل باف الزكجو مجنكنو كال تممؾ القدرة عمى حضانة االبناء كقاـ القاضي باستدعاء 

برد  المر بانو مجنكف فاثبت الخبير باف الزكجو مجنكنو فحكـ القاضيالخبير الطبي الثبات ذلؾ ا

 دعكل المدعي.

 .انمبحث انثاوٍ: إوهاء عمذ زواج انمدىىن

 خالؿ مطمبيف:سأبينيا  لو صكر  بسبب الجنكف  كالتفريؽ

 انمطهب األول: انطالق 

 :أكالن: معنى الٌطالؽ كحكمة العاـ

 .2كاصطالحا: إزالة ممؾ النكاح، 1معنى الٌطالؽ لغة : التخمية

 حكمو العام: 

طالؽ ىك مشركع في اإلسالـ كذلؾ إذا أصبح حؿ الرابطة الزكجية أفضؿ مف البقاء إفَّ ال     

، فإذا لـ تتغير الحياة الزكجية إلى األحسف جٌكىا مف المشاكؿ كالتي ال يخم  عمى الحياة الزكجية

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َطمَّْقُتُم النَّْساَء َفَطمُّْقوُىنَّ {: قكلو تعالى ذلؾو أف ييطٌمؽ، كاٌلذم يدؿ عمى فحينئذو ل

 .3}ِلِعدَِّتِينَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّةَ 

بف عمر رضي اهلل عنيما:  "كانت اعف فالٌطالؽ في السنة النبكية،  ةكأٌما عف مشركعي     

 ملسو هيلع هللا ىلصمرأة ككنت أحبيا، ككاف عمر يكرىيا، فقاؿ لي: طمقيا ، فأبيت فأتى عمر النبي اتحتي 

 .4: طمقيا"ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلؾ لو فقاؿ النبي 

                                                             
1

 7/979، العٌنالفراهٌدي،  
2

 .9/969، التعرٌفاتالجرجانً،  
3

 9الطالق:  
4

 وضعٌف. صححه األلبانً. انظر: صحٌح، 6/557( :795: النوم، باب: بر الوالدٌن، حدٌث رقم )، كتابسنن أبً داودابو داود ،  

 .٢/4، سنن ابً داود
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 ثانيًا: أثر الّطالق في حق المجنون

عاـ في جميع أمكر الحياة، عمى  إٌف اهلل أمر كؿ إنساف أف يتركل في أخذ القرار كىذا األمر     

، فإذا كاف اإلنساف غير يصدر عنو؛ أم يعي ما ان كبالغ أم عاقالن  ان مفف صاحب القرار ميكك أف يك

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن {: بقكلو ، كىذا ما بيٌنو اهلللو  ان ممزم غيركٌؿ ما يصدر عنو بالغ أك غير عاقؿ فإف 

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرىَٰ َحتَّىَٰ َتْعَمُموا َما َتُقوُلونَ  ، فيذا األمر ليس خاص في حكـ }1آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ

السكراف بؿ عاـ في كؿ إنساف ليس لو القدرة عمى أف يعقؿ األمكر، كأٌما بالنسبة ًلممجنكف فقد 

 ؛دـ كقكع ىذا الطالؽ عمى المجنكف؛ كذلؾ أٌف العٌمة في ع2اتفؽ الفقياء عمى أفَّ كالمو ال يقع

، كقد بٌيف رب إدراؾ ىذه المصمحة خص ال يمكف لوألف تشريع الطالؽ ًلمصمحة كأٌف ىذا الش

الطَّاَلُق {العزة الحد الذم يجكز ًلمزكج أف يطمؽ فييا زكجتو كيحؽ لو أف يراجعيا، فقد قاؿ تعالى: 

ـى قاؿ تعالى:  }3ِبِإْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفِإْمَساكٌ  ۚ  َمرََّتاِن  َفِإن َطمََّقَيا َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمن َبْعُد {ث

، }4َعَمْيِيَما َأن َيَتَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُيِقيَما ُحُدوَد المَّوِ  ُجَناحَ  َفاَل  َطمََّقَيا َفِإن ۚ  تَّىَٰ َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه حَ 

كأٌف الطالؽ كما ىك حؽ  ًلمزكج  بأٌنو يحؽ لو أف يطمؽ زكجتو ًبالكجو المشركع ، فإٌف الشرع 

الحكيـ عدالتو تقتضي بأف يككف  لزكجتو الحؽ في إنياء الزكجية ، فقد ضمفى ليا الشرع الحكيـ 

زؿ عف ذلؾ الحؽ كذلؾ بكسيمة أخرل؛ أال كىي الخمع فيي طالؽ مف ًقبىؿ الزكجة ميقابؿ أف تتنا

بف عباس: "أف افعف  ملسو هيلع هللا ىلصكىذا األمر مشركع كقد حصؿ في زمف رسكؿ اهلل ،شيءو مف ميرىا 

فقالت : يا رسكؿ اهلل ثابت بف قيس ما أعتب  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة ثابت بف قيس بف شماس أتت النبي 

: أترديف عميو ملسو هيلع هللا ىلصعميو في خمؽ كال ديف، كلكني أكره الكفر في اإلسالـ . فقاؿ رسكؿ اهلل 

                                                             
1

 65النساء:  
2

مسائل هـ(، 469. الشٌبانً، أحمد بن محمد)7/457، الم. الشافعً، ا6:/4، المدونة. ابن مالك، ;;/5، بدائع الصنائعالكاسانً،  

 .9/584م، 9:;9، 9، تحقٌق: زهٌر الشاوٌش، المكتب اإلسالمً، بٌروت، ط.ابنه عبد هلل اإلمام احمد برواٌه
3

 ;44الطالق:  
4

 457البقرة:  
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فإذا كانت ىذه الزكجة  1الحديقة كطمقيا تطميقة" اقبؿ: ملسو هيلع هللا ىلص: نعـ ، قاؿ رسكؿ  حديقتو ؟ قالت

مع أك الطالؽ عمى ماؿ ال يقع مجنكنة فإٌف الفقياء اتفقكا عمى أٌف ىذا الطالؽ الميسمى ًبالخي
2 ،

ا طمب الطالؽ مف الزكجة المجنكنة ال  كذلؾ كما أٌنو الطالؽ مف ًقبؿ الزكج المجنكف ال يقع فأيضن

 يقع.

 في القانون:

 88، فقد نص في المادة حكـ طالؽ المجنكف 1976- 61قانكف األحكاؿ الشخٌصية رقـ قد بيف 

ال يقع طالؽ السكراف  كال المدىكش كال الميكره كال المعتكه كال المغمى عميو كال النائـ، كأف 

تبر القانكف المدىكش ىك الذم فقد تمييزه مف غضب أك كلوو أك غيرىما فال يدرم ما يقكؿ،  فاع

ان ليس  ىذه الصكرة كميا مف أشخاصو ليس ليـ أىمية في اصدار الطالؽ مع أٌف المجنكف ىك أيضن

 لو أىمية في اصدار الطالؽ فيككف حكمو كحكميـ.

ٌف الذم ي       ًلذلؾ؛ بأف يككف  ة بأف يككف ميؤىالن أىمي اصدر منو الطالؽ ال بيد أف يككف ذكا 

الميكٌمؼ لفظ الطالؽ فحينئذو يقع طالقو كيترتب عميو األثر، كىذا ما  عاقالن بالغنا، فإذا صدر مف

عمى أٌنو إذا طمؽ الزكج  1976- 61مف قانكف األحكاؿ الشخصٌية األردني رقـ 91بٌينتو المادة 

ا أك أقٌر ًبالطالؽ كىك في تمؾ الحالة فال تيسمع منو الدعكل ... زكجتو  كىك في حالة ميعتبرة شرعن

كلكف إذا أرادكا إنياء الحياة الزكجية فيما بينيـ فإف ذلؾ األمر يجكز ليـ كلكف عف ًبخالؼ ذلؾ، 

 طريؽ التفريؽ كىذا ما سكؼ أيبينو في المطمب  القادـ.

 

                                                             
1

 .٧/٣٥(، ٤١٧٢، كتاب: الطالق، باب: الخلع وكٌف الطالق فٌه، حدٌث رقم )صحٌح البخاريالبخاري،  
2

 .9/584، مسائل اإلمام احمد. ابن حنبل، 7/457، األم. الشافعً، 6:/4، المدونة. ابن مالك، ;;/5، بدائع الصنائعالكاسانً،  
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 كمف األمثمة التكضيحية:

ادعت زكجة أف زكجيا طمقيا طمقة ثالثة ال رجعة فييا كىك في حالة معتبرة شرعا، فدفع الزكج    

دعكاىا أنو كاف مجنكنان أثناء صدكر الطالؽ منو ثـ استفاؽ، كأثبت دفعو بالتقرير الطبي الذم 

أدل يفيد أف الزكج ال يكجد بو أم عارض مف عكارض الجنكف في سابقا أك الفترة الحالية، مما 

 إلى سقكط دفعو كثبكت الطالؽ، ككقكع طمقة بائنة بينكنة كبرل.

ففي محكمة دكرا الشرعية حصمت كاقعة قضائية كىي اف الزكجة ادعت عمى زكجيا بانو طمقيا 

طمقة ثالثة بائف بينكنة كبرل فقاـ الزكج بدفع دعكل المدعي باف كقت حصكؿ الطالؽ كاف الزكج 

ش ال يقع طالقو كبعد اثبات ذلؾ االمر تقرر لممحكمو رد دعكل مدىكشا ثـ استفاؽ كاف المدىك 

 المدعي بعدـ كقكع الطالؽ

  .انمطهب انثاوٍ: انحفرَك بُه انسوخُه

إٌف التفريؽ ىك حؽ لكؿ مف الزكجيف كذلؾ عندما تككف الحياة الزكجية مف المستحيؿ بقاؤىا      

الطالؽ كال بالخمع، في ىذه الحالة  جعؿ فإذا لـ يستطيعكا أف ينيكا ىذه العالقة الزكجية ال بً 

 الشرع الحكيـ لكؿ مف الزكجيف المجكء إلى التفريؽ كذلؾ إذا تكفرت أسباب التفريؽ.

كمنيا قكلو التفريؽ بيف الزكجيف مشركع كقد صرحت آيات القرآف الحكيـ ًبمفظ التفريؽ      

كلكف ال يجكز ليـ أف  ،1 }َحِكيًما َواِسًعا المَّوُ  َوَكانَ  ۚ  ِإن َيَتَفرََّقا ُيْغِن المَُّو ُكالِّ مّْن َسَعِتِو {: تعالى

يطمبكا التفريؽ إال إذا تكفر سبب مف األسباب التي تدعكا إلى طمب التفريؽ، عمى أف يككف بحؽ 

 :الناسشييكعان بيف  كأسبابو كثيرة كأكثرىا ،أسبابوكال يككف بحؽ إال إذا تكفرت 

 

                                                             
1

 957النساء:  
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 أواًل:  التفريق ِلمعيوب 

، كاصطالحا: التٍَّفًريؽ: ًإيقىاع تبىايف بىيف أىمرٍيف مف نكع 1فالتفريؽ في المغة: تشتيت الشمؿ كالكممة

كىاًحد
2. 

، كأما اصطالحا: فالعيب اليسير؛ ىك ما ينقص مف مقدار ما 3تعريؼ العيب لغة: النقيصةك 

المقكميف؛ كالعيب الفاحش: بخالؼ العيب اليسير، كىك ما ال يدخؿ نقصانو يدخؿ تحت تقكيـ 

 .4تحت تقكيـ المقكميف

ف المقصكد ًبالعيكب الزكجية: ىي كؿ ما يمنع مف بقاء الحياة الزكجية  بيف الزكجيف ا  ك      

 ًلكجكد نقيصة في أحد الزكجيف تمنع مف بقاء الميعاشرة الزكجية.

ٌف المقصكد بً       في الحياة الزكجية بيف الزكجيف تمنع مف  نقصالتفريؽ ًبالعيكب: ىك بقاء كا 

 حصكؿ الميعاشرة الزكجية.

ٌف المقصكد بالتفريؽ بالعيكب: أف كؿ إنساف عمى ىذه الحياة ال يخمى مف عيب ؛ كذلؾ       كا 

بو الحكيـ: قاؿ تعالى في كتا ،ألفَّ البشر كميـ مكصفكف ًبالنقص كأف اهلل ىك المكصكؼ ًبالكماؿ 

، كلكف ليس كؿ عيب في اإلنساف يككف سببنا ًلمتفريؽ؛ كلكف تكجد عيكب 5}َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيءٌ {

ككف مدعاة ًلمتفريؽ، كمف ىذه العيكب : كؿ عيب تياء عمى أفَّ كجكدىا في اإلنساف اتفؽ الفق

لميعاشرة يككف يمنع مف عدـ تحقيؽ المقصكد العاـ الذم جعؿ لو الزكاج فكؿ عيب يمنع مف ا

ًلمتفريؽ، كلكف اختمفكا في عيب الجنكف ىؿ يثبت لكؿ مف الزكجيف حؽ الخيار أـ ال، كقد  ان سبب

                                                             
1

 .9/975، التوقٌفزٌن العابدٌن،  
2

، 9، تحقٌق: محمد عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط.معجم مقالٌد العلوم فً الحدود والرسومهـ(، 99;السٌوطً، جالل الدٌن) 

4776 ،9/974. 
3

 .7/597، اللغة مقاٌٌسالرازي،  
4

 .9/987، التعرٌفاتالجرجانً،  
5

 99الشوري:  
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بأٌنو ال  ؛حنيفةال، كذىب 1انقسمكا إلى فريقيف؛ فذىب الجميكر بأٌنو يثبت الخيار كالحؽ بالتفريؽ

 .2جنكفؽ فميس ليا الحؽ بالتفريؽ باليثبت الخيار ليا بالتفري

فال يحؽ ليا  أف زكجيا فيو عيب ف القكليف ؛ كذلؾ إذا كانت تعمـييمكف الجمع بيف ىذك        

ذا لـ تعمـ  بسبب  فإٌنو يحؽ ليا طمب التفريؽبأف زكجيا فيو عيب التفريؽ بسبب العيكب، كا 

كىذا ما اتفؽ عميو الفقياء فقد  إذا ضرب لو أجؿ، كال يفرؽ بينيـ الحاكـ كالقاضي إال عيكبال

 .3بسبب العيكب إال إذا ضرب لو أجؿ لعمو يعالج ا عمى أٌنو ال يفرؽ بيف الزكجيفاتفقك 

أـ ال، الزكج مف العيب كالغاية مف ىذه الميدة قد ييتحقؽ كييعرؼ إذا كاف مف الميمكف شفاء       

 فمف خالليا ييتمكف مف تحقيؽ الحؽ ًبالتفريؽ أـ ال. ميدة  طكيمة كىذه ال

، فذىب طالؽ أـ فسخ لعقد الزكاجكلكف الفقياء اختمفكا في حكـ ىذه التفرقة ىؿ ىي      

، كذىب فقياء المذىب 4لعقد الزكاجشافعية كالحنابمة إلى أنيا فسخ جميكر الفقياء مف الحنفية كال

 5المالكي إلى أنيا طالؽ.

الطالؽ ال يقع مف المجنكف  ؛ كذلؾ ألفَّ فسخ بتفريؽ مف غير طالؽكالذم أميؿ إليو  أٌنو      

، فإذا كاف الطالؽ كطمب الطالؽ ال يقع بالتالي ال يترتب أثر  ، الطالؽكال ًبطمب مف المجنكفى

عمى الطالؽ حسب الطمقات فيذا ال يمكف أف ينٌفذ عمى المجنكف بأم  ةكمف ىذه اآلثار المترتب

زكج الحؽ ًبرد زكجتو أثناء ًلم، كمف المعركؼ بأٌف فمو عدة طالؽكؿ مف األشكاؿ؛ ألٌنو إذا ش

تفريؽ ًبفسخ مف غير  العدة ؟! ىذا األمر يدؿ عمى أنو ، فكيؼ لو أف ييرجع زكجتو أثناءالعدة

 طالؽ. 

                                                             
1

 .9/9:8، المغنً . ابن قدامه،9;/7، األم. الشافعً، 5/669، مختصر خلٌل. الحطاب الرعٌنً، 4/447، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  
2

 . 4/447، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  
3

 .7/64، األم. الشافعً، 7/978، كشاف القناع. البهوتً، 4/966، لمدونة. االمام مالك، ا447/ 4 تحفة الفقهاء،السمرقندي،  
4

 . 5/669. 7/64، األم. الشافعً، 4/447، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  
5

 .5/669، مختصر خلٌل شرحالحطاب الرعٌنً،  
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      ، ٍفسادي الرٍَّاًم، كالنٍَّقضي ، كا  ، كالطٍَّرحي ٍيؿي ، كالجى ٍعؼي : الضَّ كالمقصكد ًبالفٍسخ لغة: الفىٍسخي

 .2ىك رفع العقد عمى كصؼ كاف قبمو بال زيادة كنقصاف، كأما اصطالحا: 1كالتٍَّفًريؽي 

كالفرؽ بيف فسخ النكاح  كالطالؽ؛ أٌف الفسخ ال ينقض شيئا مف عدد الطالؽ، بخالؼ الطالؽ  

 .3فإٌنو ينتقص بو عدد الطالؽ

 في القانون: 

ذلؾ إٌف المعمكؿ بو في القانكف أٌف لكؿ مف الزكجيف الحؽ بطمب التفريؽ بسبب الجنكف؛ ك      

 بينكنة  صغرل ةبائنقع طمقة كي ،ككف  سببنا  ًلمتفريؽ بيف الزكجيفت لتيمف العيكب  ا ان لككنو عيب

بأف لمحاكـ  2018-99، كىذا ما صدر مف محكمة االستئناؼ رقـ في التفريؽ بسبب الجنكف

ًبالجنكف عمى أف يقـك كؿ ممف يريد التفريؽ تقديـ  ان التفريؽ بيف الزكجيف لككف أحدىـ ميصاب

بينكنة   ةالبينات  كالشيكد في الالئحة حسب األصكؿ، كيككف حكـ التفريؽ بأٌف تككف طمقة بائن

صغرل ، كلكف القاضي ال يفرؽ بيف الزكجيف  بسبب الجنكف إال بعد مركر سنة  مف طمب 

 120في المادة  1976-61ية األردني رقـ التفريؽ كىذا ما نٌص عميو قانكف األحكاؿ الشخص

إذا جٌف الزكج بعد عقد النكاح كطمبت الزكجة مف القاضي التفريؽ ييؤجؿ التفريؽ إلى مدة  ،منو

 أصٌرت الزكجة عمى طمبيا يحكـ القاضي ليا ًبالتفريؽ.ذا لـ يزؿ الجنكف في تمؾ المدة ك سنة فإ

 :ومن األمثمة التوضيحية

ج فيو مرض منفر كال يمكف قياـ الزكجية معو، كأنو لـ تكف تعمـ الزكجة ادعت الزكجة أف الزك    

قبؿ الزكاج بيذا العيب، كأنا ىذا العيب كاف مع الزكج قبؿ كأثناء عقد الزكاج، فدفع كلي الزكج 
                                                             

1
 .9/479، القاموس المحٌطالفٌروز آبادي،  
2

، تحقٌق: علً دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومهـ(، :997التهانوي، محمد بن علً) 

 .4/9495م، 8;;9، 9بٌروت، ط.
3

 المرجع السابق، نفس الصفحة 
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( ال يجكز 44000/1997ء عمى القرار االستئنافي رقـ )دعكل الزكجة بأف الزكج مجنكنان كبنا

 المجنكف،  فسقطت دعكاىا.رفع دعكل ضد 

 ثانيًا: التفريق بسبب العجز عن النفقة

المقصكد العاـ ًلمنفقة ىك كؿ ماؿ يجب عمى الزكج اتجاه كؿ  إنسافو ميستحؽ ًبيذا الماؿ،        

ألساسية لكؿ مف يستحؽ عمى أف يككف ىذا الماؿ المدفكع  لكؿ ميستحؽ يمبي جميع االحتياجات ا

ؤالء المستحقيف لنفقة الزكجة ؛ فال بيد ًلمزكج أف يككف لو مصدر يجمب مف ضمف ىك ، ىذا الماؿ

ال فإنٌ  قد يؤدم عدـ كجكد مصدر يجمب مف خاللو  ومف خاللو الماؿ لكي ينفؽ عمى زكجتو كا 

؛ كذلؾ بسبب تؤدم إلى انحالؿ الرابطة الزكجيةالماؿ كي ينفؽ عمى زكجتو الخالفات التي 

 ًلزكجتو كىذا ما سكؼ أبٌينو. إعساره كعجزه عف تكفير النفقة

فالتفريؽ ًبعجز الزكج عف تكفير ماؿ ًلزكجتو مقصكدة ىك كجكد كالتقاء التبايف بيف الزكجيف       

في بيت الزكجية ؛ كذلؾ ًلتكفر كسيمة عدـ كجكد االستقرار بيف الزكجيف كقد اختمؼ الفقياء في 

فريقيف فذىب فقياء المذىب سمكا إلى ىذه المسألة كىي التفريؽ ًلمعجز عف النفقة، كقد انق

كالمعنى  فيًو  أٌف العجز كاإلعسار ًبالنفقة ليس سببنا ًلمتفريؽ، كقد استدلكا عمى ذلؾ؛ لى الحنفي: إ

ف ذىلؾ كلى؛ أًلى أال يككف مكجبا لمفرقة كالمير كالنفقات المجتمعة بؿ  وعجز عنلأف النفقة ماؿه فا

 ؿلماؿ فكاف الماا المقصكد بالنكاح غير فأل دينا بعد كىذا؛ً  قة الكقت لـ تستقرفمستقر، كن ديف

 . 1صؿاأٍل  عفر زائدا كالعجز عف التبع ال يككف سببا ل

، كقد استدلكا عمى ذلؾ : أىفَّ سىًعيدى 2كذىب جميكر الفقياء: إلى أٌف اإلعسار ًبالنفقة سبب ًلمتفريؽ

ا فىًقيؿى لىوي سينَّةه  مىى أىٍىًمًو فىقىاؿى ييفىرَّؽي بىٍينىييمى ا ييٍنًفؽي عى ؿو الى يىًجدي مى ـٍ ٍبفى اٍلميسىيًّْب سيًئؿى عىٍف رىجي  فىقىاؿى نىعى

                                                             
1

 . 9;7/9، المبسوطالسرخسً،  
2

 .6/689، الشرح الكبٌر. ابن قدامه، :5/65، أسنى المطالب. السنٌكً، 99/594، لذخٌرةالقرافً، ا 
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ييٍشًبوي أىنَّوي سينَّةي النًَّبيّْ  ىٍف تيٍفسىخى ًبعىٍجًزًه كىأًلىنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصسينَّةه قىاؿى الشَّاًفًعيُّ كى ٍت ًباٍلجىبّْ كىاٍلعينًَّة فىألى يىا إذىا فيًسخى

ٍف النَّفىقىةً  تًُّع أىٍسيىؿي ًمٍنوي عى ٍف التَّمى ٍبرى عى ٍف نىفىقىًتيىا أىٍكلىى؛ أًلىفَّ الصَّ عى
1. 

اإلعسار كالعجز بسبب التفريؽ أنو يككف بعدما قمت ببياف آراء الفقياء في   الرأي الُمختار     

بيا يتحقؽ االستقرار فيما ؛ ألٌنو حؽ مف الحقكؽ الكاجبة عمى الزكج اتجاه  زكجتو ك عف النفقة 

ٌف الزكجة عكاف كمحبكسة عند زكجيا فال بيد ليا مف ماؿ ييعينيا عمى ما يمبي كألبينيـ، 

مف قبؿ الزكج  زكجةكىذه أمكر الـز تكفيرىا ًلمالمأكؿ كالمشرب كالمباس كالتداكم ك، احتياجاتيا

ال تـ التفريؽ بسبب إعساره عف اإلنفاؽ عمى زكجتو بطمبيا  .كا 

 في القانون: 

ناؼ صدر ئستٌف محكمة اإلإ، حيث ًبالنفقة  الزكج ًلمزكجة الحؽ بطمب التفريؽ ًلإلعسار     

الزكج يف ألف يالحكـ بالتفريؽ بيف الميدع  كالذم كاف فيو 2016-10عنيا القرار االستئنافي رقـ 

لـ ينفؽ عمى زكجتو عدة أشير، كقد ثبت بأٌنوي ييعاني مف مرض عقمي  بذلؾ يتعذر عميو اإلنفاؽ 

 بتاتنا كتـ ذلؾ بعد إقامة الشيكد كتقرير الطبيب.

كأنوُّ ال يفرؽ بينيـ بسبب اإلعسار ًبالنفقة إال بعد إميالو كقت الطمب  ميدة ال تقؿ عف       

 1976-61، كىذا ما بينو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ شير كال تزيد عف ثالثة أشير

منو عمى أٌنوي إذا امتنع الزكج عف اإلنفاؽ عمى زكجتو بعد  127عمى ذلؾ فقد نصت المادة 

ذا  عميوفذى الحكـ تنفيذ حكـ النفقة فيو نالحكـ عميو ًبنفقتيا فإف كاف لو ماؿ يمكف  في الحاؿ كا 

ف أثبتو أميموي مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عف  ادعى العجز فإف لـ يثبتو طم قو عمى الحاؿ، كا 

 ثالثة أشير؛ فإف لـ ينفؽ طمؽ عميو بعد ذلؾ.  
                                                             

1
، 4، تحقٌق: حبٌب الرحمن األعظمً، المجلس العلمً، الهند، ط.مصنف عبد الرزاق الصنعانًهـ(، 499الصنعانً، عبد الرزاق) 

. قال االلبانً: وهذا إسناد ظاهره ٧/٢٤(، ٢١٢٤٤هـ، كتاب: الطالق، باب: الرجل ال ٌجد ما ٌنفق على امرأته، حدٌث رقم )9675

 (.;9/44، )إرواء الغلٌلة. انظر: األلبانً،  الحسن، ولكنه قد أعل بعلة خفٌ
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ٌف ىذا الطالؽ بالتفريؽ لمعجز كاإلعسار عف النفقة يككف بعد الدخكؿ طمقة رجعية كقبؿ       كا 

 1976-61األردني رقـ ذلؾ يككف بائنا بينكنة صغرل، كىذا ما بينة قانكف األحكاؿ الشخصية 

إذا كاف بعد الدخكؿ أما  ان منو؛ عمى أٌف تطميؽ القاضي ًلعدـ اإلنفاؽ يقع رجعي 129في المادة 

ذا كاف الطالؽ رجعيا فممزكج مراجعة زكجتو أثناء العدة إذا أثبت ان إذا كاف قبؿ الدخكؿ يقع بائن ، كا 

 ا، كاالستعداد ًلإلنفاؽ.عمى أف يدفع ليا ثالثة أشير مما تراكـ ليا عميو مف نفقتي

 :ومن األمثمة التوضيحية

ادعت الزكجة عمى زكجيا أنو لـ ينفؽ عمييا لمدة ثالثة شيكر، كطمبت التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ، 

ء عمى القرار االستئنافي كدفع كلي الزكج أف الزكج مجنكف كال يجكز رفع قضية عمى المجنكف بنا

 ( فسقطت دعكل الزكجة.44000/1997رقـ )

  .لشقاق والنزاعاثالًثا:  التفريق ب

إٌف كالن مف الزكجيف يعيشاف في بيت الزكجية مدة طكيمة مف العمر أٍم إلى أف يتكفى اهلل 

كيجكز   ان كنزاع ان مف الخالفات فميس كؿ خالؼ ييسمى شقاق كدىما، كأف الحياة الزكجية ال تخمأح

، ؼي كأما اصطالحا: فيك اٍلعىدىاكىة  1لكؿ منيـ الحؽ ًبالتفريؽ. كأف المقصكد بالشقاؽ: لغة: اٍلًخالى

د ًشٌقان أىم:  بىيف فىًريقيف، كاٍلًخالؼي بىيف اٍثنىٍيًف، ييسمَّى ذىًلؾ ًشقاقان أًلىف كؿ فريؽو مف ًفرقتي اٍلعىدىاكىة قىصى

 .2نىاحيىة غير ًشؽّْ صاحًبوً 

                                                             
1

 .5/999، مقاٌٌس اللغةالرازي،  
2

 . 477/:، تهذٌب اللغةالهروي،  



106 
 

كىذىا أنزع نزكعان، ًإذا ك المقص كد بالنزاع  لغة: كالمصدر النّْزاع كالنَّزاعة كالنُّزكع، كنزعتي عىف كىذىا كى

، كأما اصطالحا: فيك 1كخاصمتو تركتو. كنازعتي الرجؿى ًفي اأٍلىمر مينىازعىة كًنزاعان، ًإذا جادلتو

ؽٍّ   .2خيصيكمىةه ًفي حى

كجيف: ىك ظيكر خالؼ بيف الزكجيف  لكجكد خصكمة كأف المقصكد ًبالشقاؽ كالنزاع بيف الز      

ف التفريؽ ًبالشقاؽ كالنزاع: التقاء التبايف بيف الزكجيف   فيما بينيـ عمى حؽ مف الحقكؽ الزكجية، كا 

لحدكث كطركء الخالؼ كالعداكة بينيـ  في خصكمة  في حؽ مف الحقكؽ الزكجية ، جعمت 

مشركع إذا كانت أٌف التفريؽ بًالشقاؽ كالنزاع ف، ميوة مستحيمة  البقاء عمى ماىي عالحياة الزكجي

؛ كذلؾ ألف الحياة الزكجية قائمة عمى االستقرار الذم مف آثاره الحياة الزكجية ال يمكف بقائيا معو

إلى  أفيما بينيـ فحينئذو يمج ان المكدة كالمحبة كاأللفة فيما بيف الزكجيف، فإذا أصبح االستقرار معدكم

قاؽ كالنزاع، كأف الشقاؽ كالنزاع  بيف الزكجيف يمكف أف يحصؿ مف طرؼ التفريؽ بسبب الش

الزكجة أك مف ًقبىؿ الزكج ، كىذا ما بيٌنو رب العزة في بياف مشركعية التفريؽ ًبالشقاؽ كالنزاع ؛ 

عمى أف يككف قبؿ التفريؽ السعي إلى الصمح بيف الزكجيف فإذا لـ يمكف اإلصالح فيما بينيـ 

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ {يـ التفريؽ ، كىذا ما بٌينو رب العزة في كتابة الحكيـ: فحينئذو يجكز ل َوالالَّ

المََّو  ِإنَّ  ۚ   َسِبياًل  َعَمْيِينَّ  َتْبُغوا َفاَل  َأَطْعَنُكمْ  َفِإنْ  ۚ  َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ 

ْن َأْىِمِو َوَحَكًما مّْْن {، ثـ قاؿ تعالى: 3}َكاَن َعِميِّا َكِبيًرا ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِيَما َفاْبَعُثوا َحَكًما مّْ َواِ 

ا، كقاؿ  }4َخِبيًرا َعِميًما َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ  ۚ  َأْىِمَيا ِإن ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفِّْق المَُّو َبْيَنُيَما  ِن {: أيضن َواِ 

ْمحُ  ۚ  اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِمَيا ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َأن ُيْصِمَحا َبْيَنُيَما ُصْمًحا   َوالصُّ

                                                             
1

 .99:/4، جمهرة اللغةاألزردي،  
2

 44/469، تاج العروسالزبٌدي،  
3

 56النساء:  
4

 .57النساء:  
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ن ۚ   الشُّحَّ  اأْلَنُفُس  َوُأْحِضَرِت  ۚ   َخْيرٌ  ، كقد 1 }ًراَمُموَن َخِبيَتعْ  ِبَما َكانَ  المَّوَ  َفِإنَّ  َوَتتَُّقوا ُتْحِسُنوا َواِ 

اتفؽ الفقياء عمى أٌنو إذا انعدمت الحياة الزكجية بيف الزكجيف ككثرت الخالفات التي تؤدم إلى 

عدـ تحقؽ االستقرار في البيت الزكجي، فحينئذو أجاز الفقياء لكؿ منيـ أف يطمب التفريؽ بسبب 

 .2كجكد الشقاؽ كالنزاع الناجـ عمى عدـ بقاء الحياة الزكجية

مف األشخاص  ك المجنكف أك المجنكنة يمكف حصكؿ الخالفات فيما بينيما أكثر حصكالن      

، ألنيـ ال يدرككف المجنكف كالمجنكنة  يصدر منيـ تصرفات غير منضبطة الميكمفيف ؛ كذلؾ ألف

أف كما أفَّ الفقياء أجازكا لغير المجنكف ك حقيقة األشياء كال يمكف ليـ أف يعقمكىا ؛ فمذلؾ األمر 

يطمب التفريؽ بسبب الشقاؽ كالنزاع لكجكد الخالفات المؤدية إلى انعداـ الحياة الزكجية فيما 

األمر ينطبؽ عمى المجنكف كالمجنكنة فقد اتفؽ ف أبينيـ، فبالتالي يمكف االستنباط مف ذلؾ 

 لنزاع ف ًبالجنكف الحؽ ًبالتفريؽ ًبسبب كجكد الشقاؽ كايياء بأٌف ًليؤالء األشخاص المصابالفق

 . 3حقيؽ فيما بينيـ

 في القانون: 

ٌف المجنكف لو الحؽ ًبالتفريؽ ا  ك  ،إذا تكفر سبب ًلمتفريؽجائز إٌف التفريؽ بسبب الشقاؽ كالنزاع ىك 

ٌف يطمب لو طمب طمب التفريؽ كلكف ًلكليو الحؽ أبسبب الشقاؽ كالنزاع كلكف ليس لو أىمية بً 

ذا طمب التفريؽ  ،التفريؽ فإف ىذا الطمب ال  ضد المجنكفبسبب الشقاؽ كالنزاع أم شخص كا 

ٌنوي ال يجكز ، عمى أ911-43ار االستئنافي رقـ ييسمع كىذا ما بٌينتو محكمة االستئناؼ في القر 

 أف تيرفع قضية الشقاؽ كالنزاع ضد مجنكف كلكف يجكز العكس مف كلي المجنكف.
                                                             

1
 :94النساء:  
2

، 9، تحقٌق: أبً التطوانً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط.الفقه المالكًالتلقٌن فً هـ(، 644الثعلبً، عبد الوهاب بن علً) 

 .5/669، رد المحتار. ابن عابدٌن، 9/585، المغنً. ابن قدامه، ::4/:، مختصر المزنً. المزنً، 9/959م،4776
3

 .9/585، المغنًقدامه،  . ابن::4/:، مختصر المزنً. المزنً، 9/959، لتلقٌن. الثعلبً، ا5/669، رد المحتارابن عابدٌن،  
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 األقكاؿ كاألفعاؿ أدت إلى حالة  التفريؽ في القانكفالمقصكد ًبالشقاؽ كالنزاع الذم يجكز بو      

ال يمكف مف خالليا بقاء الحياة الزكجية، حينئذو يجكز التفريؽ كىذا ما نص عميو  قانكف األحكاؿ 

 بيف كشقاؽ نزاع ظير إلى أنو " إذا  132في المادة ؛ 1976-61الشخصية األردني رقـ 

 يمكف ال بحيث فعالن  أك قكالن  بو اآلخر إضرار ادعى إذا التفريؽ يطمب أف منيما فمكؿ الزكجيف

 :الزكجية الحياة استمرار اإلضرار ىذا مع

 اإلصالح في جيده القاضي بذؿ بيا الزكج إضرار كأثبتت الزكجة مف التفريؽ طمب كاف إذا -أ

 شير عف تقؿ ال مدة الدعكل كأجؿ معيا حالو يصمح بأف لمزكج أنذر اإلصالح يكف لـ إذا بينيما

  .الحكميف إلى األمر أحاؿ بينيما اإلصالح يتـ لـ فإذا

 اإلصالح في جيده القاضي بذؿ كالشقاؽ النزاع كجكد كأثبت الزكج ىك المدعي كاف إذا -ب

 كبعد بالمصالحة أمالن  شير عف تقؿ ال مدة دعكاه القاضي أجؿ اإلصالح يكف لـ فإذا بينيما

 .حكميف إلى األمر القاضي أحاؿ الصمح يتـ كلـ دعكاه عمى أصر إذا األجؿ انتياء

 مف أحدىما يككف كأف اإلصالح عمى قادريف عدليف رجميف يككنا أف الحكميف في يشترط -ج

ف أمكف إف الزكج أىؿ مف كاآلخر الزكجة أىؿ  ذكم مف رجميف القاضي حكـ ذلؾ يتيسر لـ كا 

  .اإلصالح عمى كالقدرة كالعدالة الخبرة

 شخص أم مف أك جيرانيما مع أك معيا الزكجيف بيف كالنزاع الخالؼ أسباب الحكماف يبحث -د

 رأيا فإذا عميو يكقع بمحضر تحقيقاتيما يدكنا أف كعمييما معو بحثيما في فائدة الحكماف يرل

  أقراىا مرضية طريقة عمى كاإلصالح التكفيؽ إمكاف
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 التفريؽ فقررا الزكجة مف جميعيا اإلساءة أف ليما كظير اإلصالح عف الحكماف عجز إذا -ىػ

ذا كتكابعو المير عف يقؿ ال أف عمى يريانو الذم العكض عمى بينيما  مف كميا اإلساءة كانت كا 

 لك كما الزكجية حقكقيا بسائر تطالبو أف لمزكجة أف عمى بائنة بطمقة بينيما التفريؽ قررا الزكج

  .بنفسو طمقيا

 بنسبة المير مف قسـ عمى بينيما التفريؽ قررا الزكجيف مف اإلساءة أف لمحكميف ظير إذا -ك

ف منيما كؿ إساءة  العكض عمى بينيما التفريؽ قررا اإلساءة نسبة تقدير مف يتمكنا كلـ جيؿ كا 

  .أييما مف أخذه يرياف الذم

 قرار قبؿ دفعة تؤمف أف فعمييا التفريؽ طالبة ىي ككانت عكض بأم الزكجة عمى حكـ إذا -ز

 الحكماف يقرر التأجيؿ عمى الزكج مكافقة حالة كفي بتأجيمو الزكج يرض لـ ما بالتفريؽ الحكميف

 أف الحكماف كقرر التفريؽ طالب ىك الزكج كاف إذا أما بذلؾ القاضي كيحكـ البدؿ عمى التفريؽ

 .الحكميف قرار كفؽ كالعكض بالتفريؽ القاضي فيحكـ عكضان  الزكجة تدفع

 األخيرة الحالة كفي مرجحان  ثالثان  إلييما ضـ أك غيرىما القاضي حكـ الحكماف اختمؼ إذا -ح

  .األكثرية بقرار يؤخذ

 يحكـ أف القاضي كعمى إلييا تكصال التي بالنتيجة القاضي إلى التقرير رفع الحكميف عمى -ط

 . "المادة ىذه ألحكاـ مكافقان  كاف إذا بمقتضاه

مف قانكف األحكاؿ 132ككؿ ما ذكر بإثبات النزاع كالشقاؽ كطريقة إجراءاتو أقرتو المادة 

 .ـ1976( لسنة 36الشخصية األردني رقـ )

 ومن األمثمة التوضيحية:
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طمبت الزكجة التفريؽ بينيا كبيف زكجيا لمنزاع كالشقاؽ المستحكـ بينيما، كدفع كلي الزكج أف 

ية عمى المجنكف بناء عمى القرار االستئنافي رقـ الزكج مجنكف كال يجكز رفع قض

(، فسقطت دعكل الزكجة. كلكنو يجكز أف ترفع قضية عمى الزكجة إف كانت 44000/1997)

 عاقمة مف قبؿ كلي المجنكف.
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 انخاجمة:

 كتحتكم عمى أىـ النتائج كتكصيات:

 .انىحائح :أوال

 :مكر التاليةجماليا في األإيمكف ك دراستي لييا مف خالؿ إىـ النتائج التي تكصمت أمف 

  .قضائينا لو خصمو مالحقة لمنع الدعكل بعد مقامو يقـك مف أك الخصـ دعكلىك  الدفع -1

: ىك اشتداد بالغفمة عمى كجو ينعدـ فيو الضبط أك يقؿ، كتظير منو مجازفة فيما الجنكف -2

 .يقكؿ كيفعؿ

  .الجنكف المطبؽ كغير المطبؽ كاألصمي كالعارضلمجنكف أنكاع عديدة كمنيا  -3

يتـ اثبات الجنكف عف طريؽ الخبراء المتخصصيف في ذلؾ الجانب، كيستعاف بيـ  -4

 باألمكر التي تخفى عمى القاضي.

يجكز زكاج المجنكف إف كاف  في زكاجو مصمحة متحققة كبإذف مف قاضي القضاة كبتقرير  -5

أف ال يزيد عف مير المثؿ إف كاف مجنكنانػ أما إف كانت طبي يفيد المصمحة مف تزكيجو، عمى 

 مجنكنة فال يجكز أف يقؿ عف مير المثؿ.

 .طالؽ المجنكف ال يقع؛ ألنو ال يعي تصرفو -5

 انحىصُات: :ثاوُا  

 ضد تدعا التي الدعاكل تنظـ قكانيف أك قرارات أك لكائح اصدار القانكف مشرعي عمى -1

 إجراءات كيفية كتكضيح كصيو، أك كليو أك لمجنكفا مف تصدر التي الدعاكل أك المجنكف

 الجنكف. بسبب تقاـ التي الدفكع
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 بالزكاج إذنا كأخذ مجنكنان  الزكج كاف إف زكجيما بعد الزكجيف بيف التفريؽ في النظر -2

 اآلخر. الطرؼ عمى محض ضرر جكد لك لو، ترجا لمصمحة
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 .1ـ، ط.2004كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، 

 ؼ، دار داكك، بيير، االنتصارات المدىشة لعمـ النفس، ترجمة، د. بكباجي محمد الشري

 ـ.2004الفجر، د.ط، 

  ـ 2009، 1ط دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، د، أحمد عمي، القضايا كاألحكاـ،أبي داكك . 

 ـ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، دار الفكر، 1230الدسكقي، محمد بف احمد، ت؛

 بيركت، د.ط.

  معجـ مقاييس   ،ىػ395الرازم، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني، أبك الحسيف، ت

 ـ.1979 -ىػ 1399سنة  ،دار الفكر ،المغة، حققو عبد السالـ محمد ىاركف

 ىػ(، فتح العزيز بشرح الكجيز، دار الفكر، د.ط، 623الرافعي، عبد الكريـ بف محمد)ت؛

 د.ت.

 ىػ(، مطالب أكلي النيي في شرح غاية المنتيى، 1243الرحيباني، مصطفى بف سعد)ت؛

 .1994، 2، ط.المكتب اإلسالمي، بيركت

 ىػ، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ 520ابف رشد، محمد بف أحمد، ت؛

ـ، 1988لمسائؿ، تحقيؽ: د.محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

 . 2ط.
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 ىػ، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار الحديث، 595ابف رشد، محمد بف احمد، ت

 .ـ2004د.ط،  القاىرة،

 ـ.1999كاف، حسيف، التنشئة اإلجتماعية دراسة في عمـ االجتماع النفسي، د.ط، رش 

  ،الركيفعى، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم

 .1414، سنة 3ط ،لساف العرب، دار صادر ،ق711ت: 

  ،مجمة البحكث الرئاسة العممية إلدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة كاإلرشاد

 (.3.64اإلسالمية، المكتبة الشاممة إصدار )

  لسنة  4زبيدات، ياسر، شرح قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية رقـ

2001. 

 تاج  ،ىػ1205ت:  ،الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض

 العركس مف جكاىر القامكس، دار اليداية.

 ـ، الفقو اإلسالمي كأدلتو، دار الفكر، دمشؽ، 2015الزحيمي، كىبة بف مصطفى، ت؛

 . 4ط.

  ،الزرداد، فيصؿ، اضطراب فرط الحركة كنقص االنتباه كاالندفاع بالسمكؾ لدل األطفاؿ

 .2001الشارقة لمخدمات اإلنسانية، 

 (شرح الزركشي، دار العبيطاف، ط.772الزركشي، محمد بف عبد اهلل ،)ـ.1993، 1ىػ 

  ، زكريا االنصارم ، زكريا بف محمد بف زكريا االنصارم زيف الديف ابك يحيى السنيكي

 ىػ، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط.926ت؛
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  :أساس البالغة، حققو  ،ىػ538الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، ت

، 1باسؿ العيكف السكد، دار الكتب العممية، ط محمد باسؿ عيكف السكد، حققو محمد

 ـ. 1998 -ىػ  1419سنة 

 ىػ(، أساس البالغة، تحقيؽ: محمد السكد، دار 538الزمخشرم، محمكد بف عمرك)ت؛

 ـ.1998، 1الكتب العممية، بيركت، ط.

 1997د.ط، عالـ الكتب، ة النفسية كاإلرشاد النفسي،حزىراف، حامد، دراسات في الص. 

 النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة 386، عبد اهلل بف عبد الرحمف، ت؛زيد النفزم ،

مف غيرىا مف األميات، تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

 . 1ـ، ط.1999

  ىػ، المبسكط، دار المعرفة ، بيركت، ط.د.438ي، محمد بف أحمد، ت،سخالسر 

  ،قضايا كمشكالت الرعاية اإلجتماعية لمفئات سالمة منصكر محمد كنيى سعدل  مغازم

 .1998الخاصة، المكتب العممي لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع، د.ط ،

 ىػ، األسئمة كاألجكبة الفقيية، د.ت، د.ط.1422السمماف، عبد العزيز بف محمد، ت؛ 

  ،ا، دار الفكر، دمشؽ ـ، 1988أبك حبيب، سعدم، القامكس الفقيي لغة كاصطالحن

 .2ط.

 ىػ، تحفة الفقياء، دار الكتب العممية، بيركت، 540ندم، محمد بف أحمد، ت؛ السمرق

 ـ.1994، 2ط.

 ،ـ.2008السيد، ماجدة، الضغط النفسي كأثره عمى الصحة النفسية 

 ىػ(، المخصص، تحقيؽ: خمؿ إبراىيـ جفاؿ، دار 458ابف سيده، عمي بف اسماعيؿ)ت؛

 ـ.1996، 1إحياء التراث العربي، بيركت، ط.
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 ىػ، المحكـ  كالمحيط األعظـ، تحقيؽ: عبد 458يده، عمي بف اسماعيؿ، ت؛ابف س

 .2/327ـ، 2000الحميد الينداكم، دار الكتب العممية، بيركت، 

 (تحقيؽ: محمد 911السيكطي، جالؿ الديف ، ىػ(، معجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك

 .2004، 1عبادة، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط.

  ىػ(، مطالب أكلي النيي في شرح غاية المنتيى، 1243بف سعد)ت؛السيكطي، مصطفى

 ـ.1994، 2المكتب اإلسالمي، بيركت، ط.

 1ـ، ط.1990ىػ، األـ، دار المعرفة، بيركت، 204الشافعي، محمد بف ادريس، ت؛. 

  ،الشافعي، محمد بف ادريس، تفسير الشافعي، تحقيؽ: أحمد الفراف، دار التدمرية

 .ـ2006، 1السعكدية، ط.

 ىػ(، لساف الحكاـ في معرفة االحكاـ، البابي 882ابف الشحنة، أحمد بف محمد)ت؛

 ـ. 1973، 2الحمبي، القاىرة، ط.

 ىػ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، 977الشربيني، محمد بف احمد، ت؛

 .1ـ، ط.1994دار الكتب العممية، بيركت، 

 مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، (1078شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد)ت؛ ،

 دار إحياء التراث العربي، د.ط.

 (الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، دار الكتب العممية، 476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي ،)ىػ

 د.ط.

 عبد  ىػ(، فتاكل ابف الصالح، تحقيؽ: د.مكفؽ643الصالح، عثماف بف عبد الرحمف)ت؛

 ىػ.1407، 1القادر، مكتبة العمـك كالحكـ، بيركت، ط.
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 (مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، تحقيؽ: حبيب الرحمف 211الصنعاني، عبد الرزاؽ ،)ىػ

 ىػ.1403، 2األعظمي، المجمس العممي، اليند، ط.

 ىػ(، تفسير الطبرم، تحقيؽ: د. عبد اهلل التركي، دار 310الطبرم، محمد بف جرير)ت؛

 ـ.2001، 1لمطباعة كالنشر، ط.ىجر 

 ىػ، فتح الكىاب بشرح منيج الطالب، دار الفكر 926السنيكي، زكريا بف احمد، ت؛

 ـ، د.ط.1994لمنشر، 

 قرة عيف األخيار لتكممة رد المحتار، دارالفكر 1306عابديف، محمد بف عمر، ت؛ ابف ،

 لمطباعة، بيركت، د.ط.

 :جامعة  نظرية عدـ سماع الدعكل لمتقادـ، عبد الرحمف، حامد، رسالة دكتكراه بعنكاف

 ـ.1976 األزىر،

 ىػ(، النكادر كالخطابات عمى ما في المدكنة مف غيرىا 386عبد اهلل بف عبد الرحمف)ت؛

، 1مف األميات، تحقيؽ: محمد الحمك كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ط.

 ـ. 1999

  الشخصية بيف السكاء ابك عبد اهلل، مجدم، عمـ النفس المرضى: دراسة في

 .2007د.ط، دار المعرفة الجامعية،  كاالضطراب،

 ـ، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار الفكر ، 1299أبكعبد اهلل، محمد بف أحمد، ت؛

 .1ـ، ط.1989بيركت، 

 (التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار الكتب العممية، 897العبدرم، محمد بف يكسؼ ،)ىػ

 ـ.1994، 1بيركت، ط.
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 تبي، عمي بف حسف بف جعفر،  دفع الدعكل في الشريعة االسالمية كتطبيقيا في الع

 ىػ.1425نظاـ المرافعات الشرعية السعكدية، جامعو نايؼ العربية لمعمـك االمنية، سنة 

 إرشاد  ،ىػ732ت:  ،عبد الرحمف بف محمد البغدادم، أبك زيد، شياب الديف ،ابف عسكر

مطبعة مصطفى البابي الحمب.م  ،اإلماـ مالؾ السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ في فقو

 .3ط ،كأكالده

 آثار الحكـ بالدفع في الفقو اإلسالمي كالقانكف دراسة مقارنة ،آمنة رشيد ،العقيقي، 

 .دراسات عمـك الشريعة كالقانكف

 ،ـ.1976د.ط، مكتبة األنجمك المصرية، عكاشة، أحمد، عمـ النفس الفسيكلكجي 

 درر الحكاـ في شرح مجمة  ،ق1353ت:  ،أميف أفندم عمي حيدر خكاجو ،عمي حيدر

 ـ. 1991 -ىػ 1411سنة  ،1ط ،دار الجيؿ ،األحكاـ

 :2008، 1ىػ(، معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، ط.1424عمر، أحمد )ت. 

  ،العمراني اليمني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي

، سنة 1ط ،بياف في مذىب اإلماـ الشافعي، حققو قاسـ محمد النككمال ،ىػ558ت: 

 ـ. 2000 -ىػ 1421

  عكدة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارننا بالتشريع الكضعي، د.ط، دار

 الكاتب العربي.

 ،1996عكيضة، كامؿ،عمـ نفس الشخصية، دار الكتب العممية، بيركت، د.ط. 

 كمكجية اإلعاقة الجسمية كالعقمية، دار الراتب الجامعية، العيسكم، عبدالرحمف، سي

 ـ.2004
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 ىػ، البناية شرح اليداية، دار الكتب العممية، بيركت، 855العيني، محمكد بف أحمد، ت؛

 ـ.2000، 1ط.

 (، معجـ ديكاف األدب، تحقيؽ: أحمد عمر، دار 350الفارابي، اسحاؽ بف ابراىيـ)ت؛

 ـ.2003الشعب، القاىرة، 

  ىػ، مجمؿ المغة، تحقيؽ: زىير سمطاف، مكتبة الرسالة، 359س، أحمد، ت؛فار ابف

 .2ـ، ط.1986بيركت، 

 ىػ، العيف، تحقيؽ: د. إبراىيـ السامرائي كميدم 170الفراىيدم، الخميؿ بف احمد، ت؛

 المخزكمي، دار اليالؿ، د.ط، د،ت.

  كمناىج  إبراىيـ بف عمي بف محمد،  تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية ،فرحكفابف

 ـ.1986 -ىػ 1406، سنة1ىػ، مكتبة الكميات األزىرية، ط799األحكاـ، ت: 

  ىػ، 817القامكس المحيط، ت:  ،أبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكبالفيركز

 ـ. 2005 -ىػ  1426، سنة8الرسالة لمطباعة كالنشر، ط

 المغني، مكتبة القاىرة، د.ط، 620قدامة المقدسي، عبد اهلل بف أحمد، ت؛  ابف ،

 ـ.1968

 الذخيرة، تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، دار الغرب 684القرافي، أحمد بف ادريس، ت؛ ،

 ـ.1،1994اإلسالمي، بيركت، ط.

 ىػ(، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ 520القرطبي، محمد بف احمد)ت؛

لمسائؿ المستخرجة، تحقيؽ: د. محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

 ـ.1988، 2ط.
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  ، القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب المالكية، تحقيؽ: ماجد الحمكم، مكتبة ابف حـز

 .1ـ، ط.2013

 (أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف 978القكنكم، قاسـ بف عبد اهلل ،)ىػ

 ـ.2004ياء، تحقيؽ: يحيى مراد، دار الكتب العممية، بيركت، د.ط، الفق

 بدائع الصنائع في  ،587ت:  ،عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد ،الكاساني

 ـ1986+ -ىػ 1406سنة  ،2ط ،دار الكتب العممية ،ترتيب الشرائع

  دار طيبة  ،تفسير القرآف العظيـ ،ق 774ت:  ،اسماعيؿ بف عمر القرشي ،كثيرابف

 حققو: سامي سالمة. ،ـ1999 -ق 1420سنة  ،2ط ،لمنشر كالتكزيع

  الكركي، عمي بف الحسيف، رسائؿ المحقؽ الكركي، تحقيؽ: محمد الحسكف، منشكرات

 مكتبة ايو اهلل العظمى، د.ط.

 :ىػ(، فيض البارم عمى صحيح البخارم، تحقيؽ: محمد 1353الكشميرم، محمد انكر)ت

 .2005، 1ب العممية، بيركت، ط.الميرتيي، دار الكت

 (، مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف 251الككسج، اسحاؽ بف منصكر)ت؛

 .2002، 1راىكيو، عمادة البحث العممي في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنكرة، ط.

 نجٌب: المحقق ،مجمة األحكاـ العدلية ،لجنة عمماء كفقياء في الخالفة العثمانية ،لجنة 

 .كراتشي(، د.ط  باغ، آراـ كتب، تجارًت  كارخانو محمد، )نكرهواوٌنً، 

  ىػ، سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 273ماجو، محمد بف يزيد، ت؛ابف

 دار احياء التراث العربي، د.ت، د.ط.

  ىػ(، المحيط البرىاني في الفقو النعماني، تحقيؽ: 616مازه، محمكد بف أحمد)ت؛ ابف

 ـ.2004، 1الكريـ الجندم، دار الكتب العممية، بيركت، ط. عبد
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 1، المكطأ، تحقيؽ : عبد المجيد تركي، دار الغرب االسالمي، ط.بف أنس مالؾ ،

 ـ.٤٩٩١

 ىػ، الحاكم الكبير في فقة مذىب اإلماـ الشافعي، 450الماكردم، عمي بف محمد، ت؛

 . 1ـ، ط.1999ية، بيركت، تحقيؽ: عمي معكض كعادؿ عبد المكجكد، دار الكتب العمم

  مجمع البحكث اإلسالمية في األزىر، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، الييئة العامة لشؤكف

 ـ.1973، 1المطابع األميرية، ط.

 .مجمع المغة العربية في القاىرة، المعجـ الكسيط، دار الدعكة، القاىرة، د.ط 

 (كشؼ األسرار شرح أصكؿ 730محمد، عبد العزيز ،)البزدكم، دار الكتاب اإلسالمي.ىػ 

  ،ىػ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ، دار 885المرداكم، عمي بف سميماف

 .2إحياء التراث العربي، ط.

 ىػ(، اليداية في شرح بداية المبتدم، تحقيؽ: 593المرغيناني، عمي بف أبي بكر)ت؛

 طالؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ط

 ،ىػ(، المغرب، دار الكتاب العربي، د.ط.610ناصر بف عبد السيد)ت؛ المطرزم 

  ىػ(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العممية، 882مفمح، ابراىيـ بف محمد)ت؛ابف

 ـ. 1997، 1بيركت، ط.

 ىػ(، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيؽ:مسعد 370منصكر، محمد بف أحمد )ت؛

 السعدم، دار الطالئع، د.ط.

  ،ـ، د.ط.2003ميمكني، بدرة، االضطرابات النفسية كالعقمية عند الطفؿ كالمراىؽ 

 ىػ(، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: عبد 968النجا، مكسى بف احمد)ت؛

 المطيؼ السبكي، دار المعرفة، بيركت، د.ط.
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  شرح كنز  البحر الرائؽ ،ىػ 970، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، ت: نجيـ  ابف

 ، دار الكتاب اإلسالمي.1الدقائؽ، ط

 ىػ، األشباه كالنظائر، تحقيؽ: زكريا عميرات، 970نجيـ، زيد الديف بف ابراىيـ، ت؛ ابف

 ـ.1999، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط.

 ىػ(، طمبة الطمبة، المطبعة العامرة، بغداد، د.ط.357النسفي، عمر بف محمد)ت؛ 

  المنياج شرح صحيح مسمـ  ،ىػ676الديف يحيى بف شرؼ، ت النككم، أبك زكريا محيي

 ىػ. 1392، ينة 2بف الحجاج، دار إحياء التراث العربي،  بيركت، ط 

 ىػ(، المنياح، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 676النككم، محيي الديف بف شرؼ)ت؛

 ىػ.1392، 2ط.

 ىػ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير 676النككم، يحيى بف شرؼ، ت؛

 ـ.1991، 3الشاكيش، المكتبب اإلسالمي، بيركت، ط.

  ،النككم، يحيى بف شرؼ، تحرير ألفاظ التنبيو، تحقيؽ: عبد الغني الدقر، دار القمـ

 ىػ.1408، 1دمشؽ، ط.

 سمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ىػ، صحيح م261النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج، ت؛

 .1الباقي، دار إحياء الكتب العربي، بيركت،ط.

 ىػ(، الزاىر في ألفاظ الشافعي، تحقيؽ: مسعد 370اليركم، محمد بف احمد)ت؛

 السعدني، دار الطالئع، د.ط.

 تحفة المحتاج في شرح المنياج، المكتبة  ،الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر

 ـ. 1983 -ىػ  1357نةالتجارية الكبرل، س

 ،1999د.ط، دار ىكمو،  الكافي، عبد الرحمف، مدخؿ إلى عمـ النفس. 
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  ياسيف، عطكؼ، األمراض السيككسكماتية؛ األمراض النفسجسمية، مؤسسة بحسكف

 19لمنشر كالتكزيع، 
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 فهرش انمىضىعات:

 

 أ  ............................................................................................................ إهداء

 ج  ............................................................................................... وعرفان تقدٌر

 د  ........................................................................................................ المقدمة

 ه  ............................................................................................ :الدراسة أهمٌة

 ه  ........................................................................................... :الدراسة أهداف

 ه  ............................................................................................. الدراسة حدود

 و  ........................................................................................ :السابقة الدراسات

 ز  ........................................................................................... :الدراسة منهج

 ح  ........................................................................................... :البحث محتوى

 97 ....................................................................... والدعوى الدفع: التمهٌدي الفصل

 99 ................................................................................. .الدفع: األول المبحث

 99 ..................................................................... .الدفع تعرٌف: األول المطلب

 44 .............................................................................. :الدعوى: الثانً المبحث

 44 ................................................................. :الدعوى تعرٌف: األول المطلب

 46 ................................................................................. :انحعرَف  لُىد شرذ

 46 .............................................. :والقانون الفقه فً الدعوى أنواع: الثانً المطلب

 :4 ..................................:الدعوى عن الدفع بٌن والفرق الشبه أوجه: الثالث المطلب

 57 ........................................................................ الدعوى فً الدفع: األول الفصل

 59 ..................................................... .علٌه والمدعى المدعً ماهٌة: األول المبحث

 59 ................................................... :عميو كالمدعى المدعي تعريؼ: األكؿ المطمب

 57 .............. :كالقانكف الفقو في عميو كالميدعى الميدعي بيفى  التمييز أىمية: الثاني المطمب

 ;5 ...................................... الدعوى؟ بدفع اإلثبات بعبء المطالب من: الثانً المبحث

 ;5 .......... :كصفة بالدعكل عالقة كلو عميو الميدعى غير مف الدعكل دفع: األكؿ المطمب
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 في عالقة لو كلكف الدعكل في صفة لو ليس آخر طرؼ مف الدعكل دفع: الثاني المطمب
 64 .............................................................................................. .الدعكل

 67 ................................................................... الدعكل دفع كقت: الثالث المبحث

 68 ................................................................... :الخصكمة دفع: األكؿ المطمب

 69 ............................................................. :الدعكل دفع كقت: الثاني المطمب-

 :6 ........................................................................ :الدفكع أنكاع:  الرابع المبحث

 :6 .................................................... صكر عدة كلو الشكمي الدفع: األكؿ المطب

 ;6 ................................................................ المكضكعي الدفع: الثاني المطمب

 74 .......................................................................... :الجنون دعوى: الثانً الفصل

 75 ..................................... األىمية عكارض مف عارضان  بصفتو الجنكف: األكؿ المبحث

 75 ...................................................... .كعكارضيا األىمية مفيـك: األكؿ المطمب

 77 ............................................ :صمة ذات ألفاظ ك الجنكف مفيـك: الثاني المطمب

 89 ............................................................ :كأنكاع الجنكف ضكابط: الثاني المبحث

 89 ......................................................... :الجنكف كعكارض ضكابط: األكؿ المطمب

 87 .................................................................... :الجنكف أنكاع: الثاني المطمب

 95 ...................................................................... :الجنكف إثبات: الثالث المبحث

 96 ..................................................................... :الخبرة مفيـك: األكؿ المطمب

 98 ....................................................... :الطبي الخبير مشركعية: الثاني المطمب

 :9 ...........................................................:الطبي الخبير شركط: الثالث المطمب

 5: ............................................................. :الطبً الخبٌر قول رد: الرابع المبحث

 6: ..................................................... :األدبية الخمقية الناحية مف: األكؿ المطمب

 9: ............................................................. :المينية الناحية مف: الثاني المطمب

 ;: ................................................ وأنواعه بالجنون الدفع على تطبٌقات: الثالث الفصل
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 7; ............ :مطالب عدة وفٌه وتوابعه، والقانون الفقه فً المجنون زواج: األول المبحث

 7; ............................................. :والقانون الفقه فً المجنون زواج: األول المطلب

 4; ........................................................... :المجنون زواج توابع: الثانً المطلب

 9; ......................................................... .المجنون زواج عقد إنهاء: الثانً المبحث

 9; .............................................................................الطالق: األول المطلب

 977 ......................................................... .الزوجٌن بٌن التفرٌق: الثانً المطلب

 994 .................................................................................................. :الخاتمة

 994 .......................................................................................... .النتائج: أوال

 ً  995 ..................................................................................... :التوصٌات: ثانٌا

 996 ......................................................................... :والمراجع المصادر فهرست

 :94 ................................................................................... :الموضوعات فهرس

 


