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 الشكر والتقدير:

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

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 

 .الذم أرجك أف ترضى بو عني

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

 الماجستير كالبكالكريكس.

ككما أتكجو بكامؿ الشكر إلى مف رعاني طالبنا في برنامج الماجستير، كمف كاف قائمنا عمى ىذا 

، الذم لو الترتوري حسين مطاوعالبحث أستاذم كمشرفي الفاضؿ معالي األستاذ الدكتكر: 

عمى البحث كالباحث مينذ كاف المكضكع عنكاننا كفكرة إلى أف صار  -بعد اهلل تعالى -الفضؿ

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

الشرعي في كمية ككما ال أنسى بالشكر الجزيؿ إلى جميع أساتذتي الفضالء في برنامج القضاء 

 الدراسات العميا الذيف أعطكنا مف عمميـ الغزير.

كأتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني كأعانني عمى إنجاز ىذا البحث، سكاء في معكنة مادية أك 

خكتي كأخكاتي، كالحاج الفاضؿ  إياد معنكية، فمكؿ مف أعانني في القمب منزلة: كالدم ككالدتي كا 

 الرجبي، كعباس شبانة، جزاىـ اهلل عني كؿ خير.، كمراد عمران عبداهلل ِسعيد
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 انًقذيح :

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد هلل الذم خمؽ األرض كالسماكات، الحمد هلل       

ـى العثرات، فسترىا عمى أىميا كأنزؿ الرحمات، ثـ غفرىا ليـ كمحا السيئات،  ًم فمو الحمد الذم عى

خزائف البركات، كلو الحمد ما تتابعت بالقمب النبضات، كلو الحمد ما تعاقبت الخطكات، كلو ء مؿ

الحمد عدد حبات الرماؿ في الفمكات، كعدد ذرات اليكاء في األرض كالسماكات، كعدد الحركات 

 أما بعد:، كالسكنات

و القكيـ أحكاما مختمفة في شتى فإف مف رحمة اهلل بعباده أف شرع لنا بشرعو الحكيـ كنيج   

مجاالت الحياة، لتحقيؽ مصالح العباد في الداريف كدرء المفاسد عنيـ، فشرع لنا أحكاما كأمرنا 

بالتزاميا، كرتب عمى مف يخالؼ ىذه األحكاـ جزاءات دنيكية كأخرل أخركية، في سبيؿ تحقيؽ 

 المقصد األكؿ مف كراء تشريعيا كىك المصمحة.

حفظ النفس البشرية في نطاؽ ىذه المصمحة، فقد سف اهلل عز جاللو تشريعات كحيث جاء     

ـى  التي قاؿ في تكريميا  ،لمنع االعتداء عمييا كالتقميؿ مف قدر تكريميا ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ كى
ُ
، 

فقد حدد اهلل عز جاللو الرادع  ،كحيث إف التعديات عمى النفس البشرية قد يختمؼ قدرىا كنكعيا

ا أخرل لـ كمع ذلؾ ترؾ أمكرن  ،كالديات ،كالقصاص ،كالعقكبة ألنكاع مف تمؾ التعديات: كالحدكد

كحككمة العدؿ مما لـ  ،يحدد عقكبتيا كترؾ تقديرىا لكلي األمر أك صاحب االختصاص في ذلؾ

كاف ال بد مف دراساتيا  ،يحدد الشارع قدرىا كترؾ أمرىا لكلي األمر أك صاحب االختصاص

دراسة مستقمة تكضحيا كتسيؿ أمرىا ألصحاب االختصاص؛ في كيفية تقديرىا كبما تقدر 

                                                                                  كباهلل التكفيؽ. " حككمة العدؿ في الفقو كالقانكف كتطبيقاتيا"،فكاف مف اختيار الباحث ،كغيرىا

 الباحث

                                                           
 .َٕسكرة اإلسراء: آية  ُ



2 
 

 حدود الدراسة:

كالقانكف  اإلسالميتقتصر الدراسة عمى حككمة العدؿ في الضرر عمى النفس البشرية في الفقو 

دكف غيرىا مف  ،مقارنة بالقانكف كتطبيقات حككمة العدؿ الفقيية ،المطبؽ في الضفة الغربية

كالجنايات مف المحـر في الحج  ،األمكر التي ال تيكقع الضرر عمى النفس البشرية: كالمخالفات

 عمى الحيكانات التي ليس ليا مثيؿ أك تقدير.

 أىداف الدراسة :

 تكمف أىداؼ الدراسة في ما يمي:

 تعريؼ حككمة العدؿ كمشركعيتيا. (1

 يـ حككمة العدؿ.كً قٍ بياف طرؽ تى  (2

 ـ زيادة حككمة العدؿ عف األرش المقدر.بياف حك (3

 ككيفية تقديرىا كتطبيقاتيا في الضرر المادم. ،بياف شركط حككمة العدؿ (4

 حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر المعنكم. (5

 مف تطبيقاتيا. في الضرر المعنكم كبعضو كشركطيا بياف كيفية تقدير حككمة العدؿ  (6

 أىمية الدراسة:

كمة العدؿ كتطبيقاتيا في الفقو مقارنة بالقانكف في الضرر الكاقع دراسة حك في ىميةاألتكمف 

كتسييمو  ،كتسميط الضكء عمى ىذا الجانب الذم يكجد بيف طيات الكتب ،عمى النفس البشرية

عمى الدارسيف كطالب العمـ في الحصكؿ عمى دراسة شافية في حككمة العدؿ كتطبيقاتيا الفقيية 

كالتسييؿ عمى أىؿ االختصاص بيذا  ،مقارنة بالقانكف في الضرر الكاقع عمى النفس البشرية

 بالمكضكع. اإللماـالجانب في 
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 الدراسات السابقة:

 ،مستقمة تتحدث عف حككمة العدؿ في الفقو كالقانكف كتطبيقاتيابعد البحث لـ يجد الباحث دراسة 

 اإلسالمي،إال أف الباحث كجد عدة دراسات تتحدث في طياتيا عف حككمة العدؿ في الفقو 

 كمف تمؾ الدراسات:  ،كأخرل استقمت في حككمة العدؿ كلكنيا لـ ترتًؽ لرسالة عممية

كىذه رسالة ماجستير قدمت  ،األسطؿ ؿإسماعيلصفاء  ،في الفقو اإلسالمي جراحأرش ال (ُ

 ،ـَُِّكنكقشت كأجيزت في عاـ  ،إلى الجامعة اإلسالمية في غزة ببرنامج الفقو المقارف

الذم أكجب فيو حككمة العدؿ في  أرش األعضاء غير المقدر كىك الباحثة كقد  ذكرت

كأنيا لـ تذكر تطبيقات  ،كاكتفت بالفقو دكف القانكف ،طيات دراستيا كلـ تتناكلو تفصيالن 

 كخصكصا تطبيقاتيا في الضرر المعنكم.، حككمة العدؿ بأكمميا تفصيالن 

 ،كالقانكف اإلسالميتناكؿ مكضكع حككمة العدؿ بيف الفقو  تميز البحث عف ىذه الدراسة: أنو   

التي تتعمؽ بيذا المكضكع كإيجاب حككمة العدؿ في الضرر  ةكدراسة بعض األمكر المستجد

كقطع لساف الصغير،  ،قطع لساف األخرس كالمسائؿ التي فات الباحثة ذكرىا، مثؿ:  ،عنكمالم

كالجناية عمى السف  ،كتغير الكالـ بالجناية عمى المساف، كالجناية عمى سف الصبي التي تنبت

المضطربة، كتغير لكف السف بالجناية، كالجناية عمى السف السكداء، كالجناية عمى العيف الذاىب 

ىا، كالجناية عمى العيف الحكالء، كالجناية عمى عيف الصبي، كالجناية عمى شعر اإلنساف، بصر 

ذىاب البكارة، كغيرىا. ًصيِّ كالًعٌنيف، كقطع ذكر الشيخ كالطفؿ، كا   كقطع ذكر الخى

 رسالة كىذه ،عدناف أحمد دركيش ظاىر ،القانكفتقدير دية األعضاء في الشريعة ك  (ِ

 كنكقشت ،كالتشريع الفقو ببرنامج النجاح الكطنية في نابمسجامعة  إلى قدمت ماجستير

 أكجب الذم كىك المقدر غير األعضاء أرش الباحث ذكر  كقد ـ،َُِْ عاـ في كأجيزت
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، تناكلوي كلـ دراستو طيات في العدؿ حككمة فيو  مقابمتو دكف بالفقو كاكتفى تفصيالن

، بأكمميا العدؿ حككمة تطبيقات ذكري لـ كأنو ،في تمؾ الجزئية القانكفب  كخصكصا تفصيالن

 .المعنكم الضرر في تطبيقاتيا

 ،كالقانكف اإلسالمي الفقو بيف العدؿ حككمة مكضكع تناكؿ أنو: الدراسة ىذه عف البحث تميز    

 الضرر في العدؿ حككمة كإيجاب المكضكع بيذا تتعمؽ التي المستجدة األمكر بعض كدراسة

 فات التي كالمسائؿ ،كالمدة التي تيقسط عمييا حككمة العدؿ ،كمشركعية حككمة العدؿ ،المعنكم

 ،تنبت التي الصبي سف عمى كالجناية المساف، عمى بالجناية الكالـ كتغير : مثؿ ذكرىا، الباحثة

 بصرىا، الذاىب العيف عمى كالجناية السكداء، السف عمى كالجناية ،المضطربة السف عمى كالجناية

 ذكر كقطع ،اإلنساف شعر عمى كالجناية الصبي، عيف عمى كالجناية الحكالء، العيف عمى كالجناية

ذىاب كالطفؿ، الشيخ  .كغيرىا البكارة، كا 

ات ًفي الًفقًو اإلسالًمي (ّ ا ييكجبييىا موف الجرىاحى ككمىة العىٍدؿ كمى  إسماعيؿلدكتكر ستاذ اؤلل ،حي

كر في البحث كقد ذي  ،ـََُِكىك بحث جامعي في جامعة القدس المفتكحة لعاـ  ،الشندم

ككمىة العىٍدؿ كيكمىة العىٍدؿ ،تعريؼ حي كيكمىة  ،كالطرؽ التي تيقدَّر بيا حي ـ حي كالطرؽ التي بيا تيقىكَّ

كيكمىة العىٍدؿ عمى األىٍرش الميقىدَّر ،العىٍدؿ ككقت تقكيميا مف ىك كبىيَّفى  ،كالحكـ إذا زادت حي

كيكمىة العىٍدؿ ـ بأداء حي كيكمىة العىٍدؿ ،الميٍمزى ات التي تيكًجب حي  فيماكبعد النظر  ،كبىيَّفى الجراحى

كلـ يتطرؽ  ،أنو لـ يتطرؽ لمشركعية حككمة العدؿ الحظت ،كتب الباحث في بحثو

 األعضاء،كاكتفى في تطبيقات حككمة العدؿ في الجنايات عمى  ،لشركط حككمة العدؿ

طرؽ إلى تطبيقات حككمة العدؿ في غير الجناية التي تقاـ عمى النفس البشرية كلـ يت

كلـ  اإلسالميكاكتفى الباحث في دراسة بحثو عمى الجانب الفقيي  ،كالضرر المعنكم

 يتعرض لما جاء في القانكف.
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 ،لشركط حككمة العدؿك  ،تميز البحث عف ىذه الدراسة: أنو تطرؽ لمشركعية حككمة العدؿ  

لىك  ،كلتطبيقات حككمة العدؿ في الضرر المادم كالمعنكم  اإلسالميالجانب الفقيي  ا 

. كالمسائؿ التي فات الباحث ذكرىا، مثؿ: الجناية عمى سف الصغير التي تنبت، كالقانكف

كالجناية عمى األذنيف دكف إذىاب السمع.  ،كالجناية عمى اليد الشالء، كالتسبب في شمؿ اليد

ت الباحث مف ذكر أقكاؿ بعض الفقياء في بعض المسائؿ، مثؿ: تغير الكالـ كاستدراؾ ما فا

ذىاب  بالجناية عمى المساف، كالجناية عمى السف السكداء، كالجناية عمى عيف الصبي، كا 

ذىاب المبف عف الثدم، كغيرىا.   البكارة، كقطع الثدم مقطكع الحممة، كا 

 المنيج المتبع في الدراسة:

كذلؾ كفؽ  ،و المنيج الكصفي مستفيدا مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطياتبع الباحث في بحث

 اآلتي:

 إعطاء تصكير عف المسائؿ قبؿ ذكر الحكـ عمييا. (ُ

مع تكثيؽ االتفاؽ مف مظانو  ،إذا كانت المسائؿ في مكاضع االتفاؽ أذكر حكميا بدليميا  (ِ

 المعتبرة.

 يمي:إذا كانت المسألة مف مسائؿ الخالؼ فسأتبع ما  (ّ

ذكر األقكاؿ في المسألة مع مف قاؿ بيا مف أىؿ العمـ كعرض الخالؼ حسب ( أ

 االتجاىات الفقيية.

 مذاىب األئمة األربعة.االقتصار عمى ( ب

 تكثيؽ األقكاؿ مف المصادر األصمية.( ت
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أدلة األقكاؿ كبياف كجو الداللة منيا، مع ذكر ما قد يرد عمييا مف مناقشات كما ر ذك ( ث

 .-كجد ذلؾإذا -يجاب بو عنيا

 ترجيح ما يرجحو الدليؿ.( ج

 عزك اآليات القرآنية، بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية المستشيد بيا. (ْ

فإف كاف الحديث قد خرج في الصحيحيف ، األصمية تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا  (ٓ

كأما  ،أحدىما دكف ذكر لكتب السنة األخرلإلى أك أحدىما فيكتفى بعزك الحديث إلييما أك 

مع ذكر ، إف كاف في غيرىما فيعتنى ببياف مف أخرجو مف أصحاب السنف األربعة كغيرىـ

 كالـ العمماء عمى الحديث مف حيث الصحة كالضعؼ.

 تخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية.  (ٔ

التعريؼ بالمصطمحات الفقيية الكاردة في البحث مما يحتاج إلى تعريؼ، مع بياف األلفاظ   (ٕ

 الغريبة.

 معاني مف معاجـ المغة المعتمدة. تكثيؽ ال  (ٖ

 ،كيذكر في ذلؾ: االسـ ر،الترجمة لؤلعالـ الذيف ذكركا في صمب الدراسة باختصا (ٗ

 -رضي اهلل عنيـ -كأىـ المؤلفات كذلؾ فيما عدا الصحابة ، كتاريخ الكفاة، كالنسب

 إلى؛ ألنو يكتفى بالعزك لو كمف لو مصدر أك مرجع أخذ منو ال أترجـ ،كمشاىير األئمة

 بذلؾ يزاؿ اإليياـ في اسمو.ك كتابو 

 ف كجدت.إكذكر المادة القانكنية  ،بذكر القكؿ الفقيي ،مقارنة الفقو بالقانكف (َُ

 االستعانة بالكتب القانكنية فيما يتعمؽ بالقانكف. (ُُ

 محتوى الدراسة:

 اقتضت طبيعة الدراسة تقسيميا إلى:
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المنيج ، ك الدراسات السابقة، ك أىمية الدراسة، ك أىداؼ الدراسة، ك حدكد الدراسةتحتكم عمى:  مقدمة

 .، كمحتكل الدراسةالمتبع في الدراسة

لى   .تمييدكا 

 كثالثة فصكؿ عمى النحك التالي:

 الفصل األول: تعريف حكومة العدل ومشروعيتيا.

 كفيو ستة مباحث:

 .العدؿ حككمةالمبحث األكؿ: تعريؼ 

 .كتكييفيا الفقيي ،العدؿ حككمةمشركعية  المبحث الثاني:

 العدؿ. حككمةالمبحث الثالث: تقكيـ 

 .عف األرش المقدر العدؿ حككمةالمبحث الرابع: زيادة 

 .العدؿ حككمة المبحث الخامس: الممـز بأداء

 .العدؿ في الفقو كالقانكف حككمةالمبحث السادس: شركط 

 .الضرر المادي في العدل حكومة: الثاني الفصل

 كفيو ثالث مباحث:

 المبحث األكؿ: تعريؼ الضرر المادم.

جراءاتو كشركطو في الضرر المادم العدؿ حككمةالمبحث الثاني: كيفية تقدير   .كا 

 .في الضرر المادم العدؿ حككمةالمبحث الثالث: تطبيقات عمى 
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 .المعنوي في الضرر العدل حكومةالفصل الثالث: 

 كفيو أربعة مباحث:

 المعنكم.المبحث األكؿ: تعريؼ الضرر 

 الضرر المعنكم.في  العدؿ حككمةيجاب إالمبحث الثاني: حكـ 

 كشركطو.في الضرر المعنكم  العدؿ حككمةالمبحث الثالث: كيفية تقدير 

 .في الضرر المعنكم العدؿ حككمةالمبحث الرابع: تطبيقات عمى 

 : تحتكم عمى أىـ النتائج كالتكصيات.البحث وخاتمة
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 انرًٍٓذ:

فمذلؾ اإلسالـ أعتنى في  ،تيعد الجنايات مف أكثر ما يياب المجتمع، كالتي تفتعؿ ىزة في كيانو

ت عمى فى رِّ ردع تمؾ الجنايات، ككضع العقكبات لمف يفتعؿ تمؾ الجنايات، كحيث أف الجناية عي 

فمف حيث التعريؼ يمكف تقسـ  ،ُ"كغيرىا النفس عمى ضرران  يتضمف محظكر فعؿ كؿ أنيا "ىي

 :ِالجنايات مف حيث نكعيا إلى قسميف

 : عمى النفس)القتؿ(: كيقسـ إلى ثالثة أقساـ:القسم األول

 األثر حدكث فعمو عمى كترتب االعتداء، أك الجريمة بقصد الجانييككف  : العمد:األول

 عقكبة الجاني ىي:ك  ،ّالمقصكد

گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک چ لقكلو تعالى: ،ْالقصاص (ُ

 .ٓچ گ  ڳ   ڳ

                                                           
 .العممية الكتب دار ؛الناشر، ـََِّ - ىػُِْْ، سنة ُط ،ِٕص  ،البركتي ، اإلحساف عميـ محمد، الفقيية التعريفات ُ
، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة اإلسالمية في غزة ببرنامج الفقو ٖٖص-ُٓجناية القتؿ العمد، نبيؿ حسف محمد الكيالني، ص ِ

 ـ. َُُِالمقارف، كاجيزت في سنة 

 الناشر؛ ،ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْْ سنة ،ِط ،ٗٗ/ّ ،السمرقندم الديف عالء بكر أبك أحمد، أبي بف أحمد بف محمد ،الفقياء تحفة ّ

 ،المزني إبراىيـ أبك إسماعيؿ، بف يحيى بف إسماعيؿ، (لمشافعي باألـ ممحقا مطبكع) المزني مختصر .بيركت العممية، الكتب دار

 عبد بف محمد الديف شمس عمى مختصر الخرقي، الزركشي شرح .بيركت ،المعرفة دار ؛الناشر، ـَُٗٗ-ىػَُُْسنة  ،ّْْ/ٖ

 .العبيكاف دار ؛الناشر، ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ، سنة ُط ،ّٓ-َٓ/ٓ، الزركشي اهلل
 أحمد بف محمد، المقتصد كنياية المجتيد بداية .ٗٗ/ّ ،السمرقندم، الفقياء تحفةكىناؾ شركط لمقصاص كىناؾ مسقطات لو.  ْ

 .القاىرة ؛الحديث دار ؛الناشر، ـ ََِْ - ىػُِْٓسنة  ،ُٖٕ/ْ، الحفيد رشد بابف الشيير ،القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف

 دار: الناشر، كالدراسات البحكث مكتب: المحقؽ، ْٓٗ/ِ، الشربيني الخطيب أحمد بف محمد، شجاع أبي ألفاظ حؿ في اإلقناع

 .ّٓ/ٓ ،الزركشي ،الخرقي مختصر عمى الزركشي شرح .بيركت ؛الفكر
 .ُٖٕآية: البقرةسكرة  ٓ
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ألف القرآف لـ يذكر الدية  ،ُأىؿ القتيؿ مقابؿ أف يعكضكف حتى يرضكف يصالح أف (ِ

كيجكز ليـ أف يصالح القاتؿ أىؿ المقتكؿ عمى  ،مكضع القتؿ العمد بؿ ذكر العفكفي 

 المبمغ الذم يردكنو.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ لقكلو تعالى:  ،ِأك دكف مقابؿ ،الدِّيةأف يعفك أىؿ القتيؿ مقابؿ   (ّ

ھ  ھ    ھ  ے  ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ ں  ں

 .ّچۓ  ۓ  

كعميو الكفارة  ،النتيجة حدكث يقصد كلـ االعتداء ىك أف يككف الجاني متعمد : شبو العمد:الثاني

ف لـ يجد فصياـ شيريف  ،الدية مغمظة أك يعفك أىؿ المقتكؿ كالكفارة تحرير رقبة مؤمنة كا 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  چ  :لقكلو تعالى ،ْمتتابعيف

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ          ٹ  ڤ  ٹٹ

 ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڍڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

                                                           
 ؛الناشر، ِٓٔ/ّ، بالصاكم الشيير الخمكتي، محمد بف أحمد، المسالؾ ألقرب السالؾ مغةب .ٗٗ/ّ، السمرقندم ،الفقياء تحفة ُ

 .المعارؼ دار

 عمى الزركشي شرح .ْٓٗ/ِ، الشربيني ،شجاع أبي ألفاظ حؿ في اإلقناع .ِٓٔ/ّ ،الصاكم ،المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ِ

  .ّٓ/ٓ ،الزركشي ،الخرقي مختصر
 .ُٖٕآية: البقرة سكرة ّ
ٍمًبيِّ  كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف ْ ، ُ، طَُُ-ََُ/ٔ ،الزيمعي الديف فخر البارعي، محجف بف عمي بف عثماف ،الشِّ

 ،الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ، الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .القاىرة األميرية، الكبرل المطبعة ؛الناشر، ىػ ُُّّسنة 

 الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي .العممية الكتب دار ؛الناشر، َِّ/ّ

 .العممية الكتب دار الناشر؛ ،ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْْ سنة ،ُط ،ُِٓ/ّ ،المقدسي قدامة بابف الشيير المقدسي،
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 .ُچ  ک   ک  ک  ک  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

كعميو الدية أك يعفك أىؿ  ،االعتداء مف األصؿىك أف يككف الجاني غير قاصد  : الخطأ:الثالث

ف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف ،المقتكؿ ڀ  ڀ   چ  :لقكلو تعالى ،ِكالكفارة تحرير رقبة مؤمنة كا 

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

  ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .ّچک   ک  ک  ک    

 :ْكىي أربعة أقساـ ،ة التي ال تزىؽ الركح: ما دكف النفس: كىي الجنايالقسم الثاني

 كالرجؿ، اليد، قطع: في القسـ ىذا يتمثؿ:كما يجرم مجرل األطراؼ : إبانة األطراؼاألول  

 كقطع العينيف، كفقأ كالشفة، كاألذف، كالذكر، كاألنثييف، كالمساف، كاألنؼ، كالظفر، كاألصبع،

 كالشارب. كالحاجبيف كالمحية، الرأس شعر ككسرىا، كحمؽ األسناف كقمع كاألجفاف، األشفار،

  كالذكؽ، كالشـ، كالبصر، السمع، منفعة تفكيت في القسـ ىذا يتمثؿالمعاني:إذىاب : الثاني  

                                                           
 .ِٗ آية :النساء سكرة ُ
 ابف سالـ بف( غنيـ أك) غانـ بف أحمد، القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو .َُّ/ّ ،السمرقندم ،الفقياء تحفة ِ

 ،الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .الفكر دار ؛الناشر، ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ، سنة ُٗٗ/ِ، األزىرم النفراكم الديف شياب مينا،

 .ُِٓ/ّ، المقدسي قدامة بابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي .َِّ/ّ، الشيرازم
 .ِٗ آية :النساء سكرة ّ
 - ىػَُْٔ ، سنةِ، طِٕٗ-ِٔٗ/ٕ، الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف، عالء، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ْ

 . العممية الكتب دار ؛الناشر ،ـُٖٔٗ
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 كالخضرة كالحمرة السكاد إلى السف لكف كتغير كالمشي، كالبطش، كاإليالد، كالجماع، كالكالـ،

 العقؿ. إذىاب بيذا كيمحؽ المعاني، ىذه بيا تقكـ المحاؿ الذم قياـ مع كنحكىا،

 فجراحة، بغيرىما يككف كما كالرأس، بالكجو يككف بما تختص التيكىي : الشجاج: الثالث  

 :التالي التفصيؿ عمى كىي عشر، أحد عند الحنفية كالشجاج

 .الدـ منيا يظير كال تشقو أم الجمد، تخرص التي ىي: الخارصة  (ُ

 .العيف في كالدمع يسيؿ كال الدـ منيا يظير التي ىي: الدامعة (ِ

 .الدـ منيا يسيؿ التي ىي: الدامية  (ّ

 .تقطعو أم المحـ تبضع التي ىي: الباضعة  (ْ

 .فيو الباضعة تذىب مما أكثر المحـ في تذىب التي ىي: المتالحمة  (ٓ

 .الجراحة بيا تسمى ليذا كالمحـ، العظـ بيف الرقيقة الجمدة ىي: السمحاؽ (ٔ

 .العظـ كتكضح السمحاؽ تقطع التي ىي: المكضحة  (ٕ

 .تكسره أم العظـ، تيشـ التي ىي: الياشمة (ٖ

 .مكضع إلى مكضع مف كسره بعد العظـ تنقؿ التي ىي: المنقمة (ٗ

تسمى  الدماغ، فكؽ العظـ تحت رقيقة جمدة كىي الدماغ، أـ إلى تصؿ التي ىي: اآلمة (َُ

 .الدماغ خريطة

 .الجمدة تمؾ تخرؽ أف بعد الدماغ إلى تصؿ التي ىي: الدامغة  (ُُ

 كىي نكعاف: : الجراح:الرابع  

 الجكؼ إلى منيا الجراحة تنفذ التي كالمكاضع الجكؼ، إلى تصؿ التي فيي: الجائفة ( أ

 .كالدبر األنثييف، بيف كما كالجنباف، كالبطف، كالظير، ىي الصدر،



13 
 

 الجكؼ. إلى تصؿ ال التي الجراح فيي: الجائفة غير ( ب

 :في كل مما سبقويجب 

 .ُفىعىؿ ما مثؿ الجاني بالفاعؿ يفعؿ أف ىكالقصاص: : إما أواًل 

ما ثانًيا  كىك نكعاف: ،ّالنفس دكف ما عمى الجناية في الكاجب الماؿ ىك: ِاألرش: كا 

 .كىك ما كرد فيو نص أك إجماع مف األرش :ْأرش مقدر :النوع األول

التفصيؿ فيو الحقنا بإذف كسيتـ عنكاف بحثنا  كىذا :: أرش غير مقدر)حككمة العدؿ(النوع الثاني

 اهلل. 

                                                           
 .ُْٕ ص ،البركتي ،الفقيية التعريفات ُ
ة، ًديىة ىك األرش لغة: ِ  ًباآٍلخًر، أىحدىمىا أغريتى  ًإذا الرجمىٍيف؛ بىيف أرَّشت يقاؿ المخدكش،: كالمأركش ،التحريش: كالتأريش الجراحى

معة ًفي كالعىٍيب الشٌر، بىينيمىا كأكقعت   ،َِٖ-ِٕٗ/ُُ، منصكر أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمد ،المغة تيذيب .أىٍرش: السِّ

 .كتبير   ،العربي التراث إحياء دار الناشر؛ ،ـََُِسنة ،ُط ،مرعب عكض محمد: المحقؽ

 .ّٓ/ ُّ ،الككيت ،الدينية كالشؤكف األكقاؼ كزارة ،الككيتية الفقيية المكسكعة ّ
، الفعؿ مف: لغة المقدر ْ  ككقتو، بمبمغو: أم بمقدار، المطر  ينزؿ يقاؿ عمييا، يقطع لشيء عالمة جعؿ ما كىك ،الميييءي  كىي قىدىرى

 .ِْ-ّٕ/ٗ ،األزىرم ،المغة تيذيب .يكافقو ما شيء لكؿ جعؿ: أم تقديرا، شيء كؿ اهلل قدر كيقاؿ
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 يششٔػٍرٓا. ٔانفصم األٔل: ذؼشٌف حكٕيح انؼذل 


 :مباحث ستة وفيه

 .العدل حكومة تعريف: األول المبحث

 .وتكييفها الفقهي ،العدل حكومة مشروعية: الثاني المبحث

 .العدل حكومة تقويم: الثالث المبحث

 .المقدر األرش عن العدل حكومة زيادة: الرابع المبحث

 .العدل حكومة بأداء الملزم: الخامس المبحث

 .والقانون الفقه في العدل حكومة شروط: السادس المبحث
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 .انؼذل حكٕيح ذؼشٌف: األٔل انًثحث

 ف:اكفيو مطمب

 إضافينا. اا مركبن المطمب األكؿ: تعريؼ حككمة العدؿ لفظن 

 المقبي. العدؿ حككمة تعريؼ: الثاني المطمب

  :انًطهة األٔل: ذؼشٌف حكٕيح انؼذل نفظًا يشكثًا إضافًٍا

ـى  :الحكومة لغة    كى  ،كالًحٍمـ كالًعٍمـ العىٍدؿ إلى مىٍرًجعييا: كالًحكمةي  ،ىي اسـ مف الفعؿ الثالثي حى

ٍتو: كيقاؿ ـى  ،حكيمنا كافى  إذا التىجاًربي  أٍحكىمى نىعىو: أم ،كذا عٌني فالفه  كأىٍحكى الٌمجاـ: ما  ةي كىحكىمى ،مى

نىكىيى  ٍرم الدابة)الفرس( أحاطى بحى كَّمتو ،سيمِّيى بو ألٌنيا تمنعو مف الجى  ،: أم منعتوكأحكىٍمتىو كحى

ـى  ثيؽى : األمري  كاسىتٍحكى ـى  ،كى ٍكميو فيو جازى  إذا: مالو في كاحتىكى كَّمنا ،حي نا فيالننا كحى ـي : أمرى ،بيننا أم يحكي

كىمىةي و،ُاهلل حيكـ إلى دىعىكناه: اهلل إلى كحاكىمناه اةي : الحى كيكمة ،ِالقيضى  بالشيء القضاء: كالحي

 .ّلصاحبو

ٍكميوي  قكليوي  ،الناسً  مف ىك المىٍرضي  : الَعْدَل لغة   ، كيقاؿ ىذا ،كحي ، كالعىٍدؿي  كىـ عىٍدؿه  نقيض: عىٍدؿه

ٍكر ـي : كالعىٍدؿي  كالعيديكلىةي  ،الجى ، ىك: كيقاؿ،بالحؽٌ  الحٍك ـي : أم يىٍعًدؿي ـه  كيقاؿ ىك ،بالحؽٌ  يحكي كى :  حى عدؿه

ٍعدىلىةو  أم ذك ٍكمو في مى : كالعدالف. برٌبو يىٍعًدؿي  الذم الميٍشًرؾي : كالعاًدؿي  أم نظيره، :الشيء كًعٍدؿ ،حي

،: كجمعو جانبيف، مف الٌداٌبة، عمى الحمالف  يرجح ال كي اإلستكاء باآلخر: أم أحدىما عيًدؿى  أٍعداؿه

                                                           
الدكتكر ميدم المخزكمي، المحقؽ:  ،ٕٔ-ٔٔ/ّ ،الرحمف عبد أبك، الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم، العيف ُ

 .دار كمكتبة اليالؿ ؛ سامرائي، الناشركالدكتكر إبراىيـ ال

 ،.َٕ/ْ األزىرم،، تيذيب المغة ِ
الجميكرية   كزارة الثقافة كاإلعالـ،؛ الناشر ،ـُٕٗٗ سنة، ُط ،ِٗٓ /ّ ،رينيارت بيتر آف ديكًزم، تكممة المعاجـ العربية ّ

ميـ النعىيميٖ - ُالجػزء  نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: العراقية،  : جماؿ الخياط.َُ -ٗكالجػزء  ،: محمَّد سى
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 .ُبصاحبو أحدىما 

 :انًطهة انثاًَ: ذؼشٌف حكٕيح انؼذل انهقثً

 ثالثة فركع:كفيو 

  ،الفرع األكؿ: تعريؼ حككمة العدؿ في الفقو اإلسالمي

 .الفرع الثاني: تعريؼ حككمة العدؿ في القانكف

 .التعريؼ المختار: لثالفرع الثا 

 الفرع األول: تعريف حكومة العدل في الفقو اإلسالمي.

قاؿ المرغيناني: " تفسير حككمة العدؿ  ،حككمة العدؿ بالطرؽ التي تقدر بيا الحنفيةعرؼ    

ـى : أف ِعمى ما قالو الطحاكم قكـ كبو ىذا األثر، ثـ ينظر إلى مممككا بدكف ىذا األثر كيى  ييقىكَّ

ف الدية، عشر نصؼ يجب القيمة عشر نصؼ كاف فإف القيمتيف، بيفتفاكت ما   ربع كاف كا 

 .في حينو كىذا مف الطرؽ التي تقدر بيا حككمة العدؿ كما سيأتي ،ّعشر"فربع  عشر

 يؤخذ عمى ىذا التعريؼ: 

 كفي زماننا  ،غير منضبط؛ ألف كؿ عبد يختمؼ سعره عف اآلخر فميس كؿ عبد كاآلخر (ُ
                                                           

 .ُِٕ -ُِّ/ِ ،األزىرم، المغة تيذيب .ّٗ-ّٖ/ِ ،الفراىيدم ،العيف ُ
الفقيو  مٌ الٌطحاك  مالمصر ٌم الحجر  األزدمٌ الطحاكم :ىك أحمد بف محمد بف سالمة بف سممة بف عبد الممؾ بف سممة بف سميـ  ِ

محدِّث، مشيكر بمؤلفو ىك ك  ،مف مدينة بقرب طحا في صعيد مصر ـ(،ِٖٓ-ىػ  ِّٖكلد في عاـ: ) ،كنيتو: أبك جعفر، الحنفىٌ 

عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي، أبك ، تاريخ ابف يكنس المصرم. ـ(ّّٗ -ىػ، ُِّعاـ: )تكفي في  ،العقيدة الطحاكية

محمد بف عبد اهلل بف  ،دار الكتب العممية، بيركت. تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ؛ىػ، الناشر ُُِْسنة، ُط ،ُِ -َِ/ُ ،سعيد

المحقؽ: د. عبداهلل أحمد  ،َٓٔ-ْٗٔ /ِك ،ِٖٓ-ِٕٓ/ِ ،عيأحمد بف ربيعة بف سميماف بف خالد بف عبد الرحمف بف زبر الرب

 الرياض.، دار العاصمة؛ الناشر ،ـَُُْسنة، ُط ،سميماف الحمد

، ْٔٔ/ْ ،برىاف الديف ،المرغيناني، أبك الحسف عبد الجميؿ الفرغاني عمي بف أبي بكر بف، ليداية في شرح بداية المبتدما ّ

 .بيركت، حياء التراث العربيإدار ؛ المحقؽ: طالؿ يكسؼ، الناشر
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 مف الصعب كجكد العبيد لتقييـ ذلؾ.

 عرَّؼى الطرؽ التي تيقىكـ بيا حككمة العدؿ، ال حككمة العدؿ نفًسيا. (ِ

جعؿ التعريؼ المرجع في تىقكيـ الحر إلى قيمة العبد قبؿ الضرر كبعده، كقد يككف  (ّ

 المتضرر ذا صنعة نادرة، فيصعب تقكيميا. 

عماؿحككمة العدؿ بأنيا: " المالكيةعرؼ    مف  عميو المجني يستحقو فيما الفكر االجتياد كا 

 .ُالجاني"

 يؤخذ عمى ىذا التعريؼ:

 ِإف االجتياد إعماؿ فكر.التكرار في التعريؼ: حيث  (ُ

يستحقو  حيث تحتاج إعماؿ فكر فيما ،كالجراحات المقدرة غير مانع: حيث يدخؿ فيو الدِّيةى  (ِ

المجني عميو مف الجاني قيمة اإلبؿ أك الذىب أك الفضة في الماؿ المتداكؿ في الزماف 

 .كالمكاف الذم تقدر فيو

 عميو المجنىِّ بتقدير قدره يعرؼ لدِّيةً ا مف جزء ىيحككمة العدؿ بأنيا: " الشافعية عرؼ  

  .ّعٍبدنا"

 يؤخذ عمى ىذه التعريؼ:

                                                           
 بيركت. ،دار الفكر لمطباعة ؛شرالنا ،ّْ/ٖ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الخرشي، ،شرح مختصر خميؿ ُ

 عبد طو: المحقؽ ،ِْٗص ،أبك العباس ،بالقرافي الشيير ،الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب، الفصكؿ تنقيح شرح ِ

 .المتحدة الفنية الطباعة شركة ؛الناشر ،ـُّٕٗ - ىػ ُّّٗسنة ،ُط ،سعد الرؤكؼ

 ،َّٓ/َُ ،الرافعي القزكيني، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ، العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ّ

 .دار الكتب العممية، بيركت ؛لناشرا ،ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕسنة، ُ، طعادؿ أحمد عبد المكجكدك  المحقؽ: عمي محمد عكض
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 زماننا كفي كاآلخر، عبد كؿ فميس اآلخر عف سعره يختمؼ عبد كؿ ألف منضبط؛ غير (ُ

 ذلؾ. لتقييـ العبيد كجكد الصعب مف

 يككف كقد كبعده، الضرر قبؿ العبد قيمة إلى الحر تىقكيـ في المرجع التعريؼ جعؿ (ِ

 .  تقكيميا فيصعب نادرة، صنعة ذا المتضرر

ـى  أف الحككمةبيا، قاؿ الخرقي: " تقدر التي حككمة العدؿ بالطرؽ الحنابمةعرؼ      المجني ييقىكَّ

 .ُبو" كىي يقكـ ثـ بو جناية ال عبد كأنو عميو

 يؤخذ عمى ىذا التعريؼ ما أخذ عمى تعريؼ الحنفية.

 فً انقإٌَ.انفشع انثاًَ: ذؼشٌف حكٕيح انؼذل 

لـ يتعرض القانكف  تعريؼ حككمة العدؿ في القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: :أواًل   

المطبؽ في المحاكـ الشرعية إلى تعريؼ حككمة العدؿ، كفيما ليس فيو نص يرجع فيو إلى 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ُّٖالراجح مف مذىب أبي حنيفة بناء عمى المادة)

المطبؽ في الضفة الغربية، كحيث إف الراجح مف مذىب أبي حنفية ىك تعريؼ حككمة العدؿ في 

الطرؽ التي تقـك بيا فيذا ما يأخذ بو القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية، كصدر قرار استئنافي 

 .ِ( كعرؼ حككمة العدؿ عمى أنيا " أىؿ الخبرة المكثكقيف"َٔ/ٔ/ُْتاريخ  َُُٓٗرقـ )

لـ يتطرؽ القانكف المطبؽ  تعريؼ حككمة العدؿ في القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: :اثانيً 

 ّٔ رقـ المدنية المخالفات في المحاكـ النظامية إلى مصطمح حككمة العدؿ، كبالرجكع إلى قانكف

 ـ كاالطالع عمى محتكاه، كجد أف مصطمح حككمة العدؿ  قد يستخدـ تحت مصطمحُْْٗ لسنة

                                                           
 سنة ،ُِٗص ،القاسـ أبك، الخرقيعمر بف الحسيف بف عبد اهلل ، عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني أبىعمى مذىب  يمتف الخرق ُ

 دار الصحابة لمتراث. ؛الناشر ،ـُّٗٗ-ىػُُّْ

 عماف.، الثقافة دار ،ـَُُِ-قُِّْسنة، ّط ،ُّْ/ُ ،أحمد محمد عمي داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية ِ
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 ( كما بعدىا، كلـ ييعرؼَٔ( كالمادة)ٗٓ، كما ىك مكضح في المادة )ُالتعكيض آخر كىك 

، إال أف مصطمح التعكيض بكجو عاـ أعـ مف حككمة العدؿ؛ حيث ِالتعكيض كلكنو ذكر طيرقو

 .ّإنو يشمؿ حككمة العدؿ كالدِّيةى كغيره

 انفشع انثانث: انرؼشٌف انًخراس.

حككمة العدؿ: ىي التعكيض المالي المقدر مف أصحاب االختصاص، الذم يستحقو المجني   

 عميو مف الجاني، في ما لـ يرد بو نص مف الجنايات المادية.

جنس في التعريؼ، يدخؿ فيو التعكيض المالي كالتعكيض المعنكم، كيدخؿ فيو  "التعويض":

كيدخؿ  ،دخؿ فيو التعكيض لمجاني كغيرهكي ،التعكيض المقدر مف أصحاب االختصاص كغيرىـ

 فيو التعكيض الذم كرد فيو نص كما لـ يرد بو نص.

 قيد أكؿ خرج بو التعكيض المعنكم. المالي":"

خرج بو التعكيض المقدر مف غير أصحاب  ثافو  قيد المقدر من أصحاب االختصاص":"

 االختصاص.

بو التعكيض الذم يستحقو الشخص ثالث خرج  قيد الجاني": من عميو المجني يستحقو "الذي

 مف اآلخر بغير جناية، كالتعكيض عف العمؿ الناتج عف األجرة كنحكه.

                                                           
: دفع ما كجب مف بدؿ مالي بسبب عمى أنو التعكيضبعد البحث لـ أجد تعريفنا لمتعكيض عند شراح القانكف، إال أنو يمكف تعريؼ  ُ

 ،ىػ َُْْ سنة ،ّط ،ّٓ/ُّ ،الككيت ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، المكسكعة الفقيية الككيتيةباآلخريف.  إلحاؽ ضرر

 الككيت.، السالسؿ دارالناشر؛ 
 في الكطنية النجاح لجامعة قدمت ماجستير رسالة، َِ-ُٗص  ،قبيا يكسؼ محمد باسؿ ،األدبي الضرر عف التعكيض ِ

 .ـََِٖ سنة كأجيزت ،الخاص القانكف تخصص

 .ّٔ/ُّ ،الككيت ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،المكسكعة الفقيية الككيتية ّ



21 
 

": قيد رابع خرج بو التعكيض الذم كرد بو نص مف الجنايات المادية من نص بو يرد لم ما في"

 كخرج بو الجنايات المعنكية. ،الشرع مف الجنايات، كالدِّيةً 
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 .ٔذكٍٍفٓا انفقًٓ ،انؼذل حكٕيح يششٔػٍح: انثاًَ انًثحث

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: مشركعية حككمة العدؿ.

 المطمب الثاني: تكييؼ حككمة العدؿ الفقيي.

 .انؼذل حكٕيح يششٔػٍح: األٔل انًطهة

 كفيو فرعاف:
 .اإلسالمي األكؿ: مشركعية حككمة العدؿ في الفقو فرعال
 مشركعية حككمة العدؿ في القانكف.الثاني: فرع الثاني ال

 .انفقّ اإلعاليً فً انؼذل حكٕيح يششٔػٍح: األٔل انفشع

 .كالمعقكؿ كاإلجماع القرآف كالسنة مف ،يستدؿ عمى مشركعية حككمة العدؿ

 : القرنن الكريم.أواًل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ  عالى:كتى  بحانوي قاؿ اهلل سي  (ُ

ڦ   ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ

  .ُ چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

عف شيادة  عف اتباع اليكل؛ خشية العدكؿ أك اإلعراض عز جاللو اهلل نيى :وجو االستدالل   

ذا كاف اإلعراض عف العدؿ في حككمة العدؿ إف ،كالنيي يقتضي التحريـ ،ِالحؽ أك حككمة العدؿ

 . إذف حككمة العدؿ مأمكر بيا فيي مشركعة ،عف الشيء يقتضي األمر بوـ اإلعراض يكتحر  ،محـر

ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  عالى:كتى  بحانوي قاؿ اهلل سي  (ِ

   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٺٺ  ٺ  ٺ

                                                           
 .ُّٓسكرة النساء: آية  ُ
مذيؿ بحاشية )االنتصاؼ  ،ٕٓٓ/ُ ،أبك القاسـ ،محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ِ

 بيركت. ،الناشر؛ دار الكتاب العربي ،ىػ َُْٕسنة ،ّط ،البف المنير اإلسكندرم ،فيما تضمنو الكشاؼ(
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 .ُ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڄڦ   ڦ  ڄ

 أكالعدؿ في حككمة أمر اهلل عز جاللو بالعدؿ بالقكؿ سكاء كاف ىذا القكؿ : وجو االستدالل  

لىٍك كىافى  ،شيادة أك نحًكىما الشخص الذم يحكـ في حككمة  ذىا قرابةو مفالمقكؿي لو أك عميو  كى

كالعدؿ في  ،كاألمر يقتضي الكجكب ،ِالذم يؤدم الشيادة الشخص مف قرابةو  ذىاأك ،العدؿ

 .إذف حككمة العدؿ مأمكر بيا فيي مشركعة ،حككمة العدؿ مأمكر بو

 : السنة النبوية.ثانًيا
اءه؟ لىؾى  عىرىضى  ًإذىا تىٍقًضي كىٍيؼى ": قىاؿى  اٍليىمىفً  ًإلىى ميعىاذنا يىٍبعىثى  أىفٍ  أىرىادى  لىمَّا  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  (ُ  ،"قىضى

: قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  فىًبسينَّةً : قىاؿى  ،المًَّو؟" ًكتىابً  ًفي تىًجدٍ  لىـٍ  فىًإفٍ ": قىاؿى  المًَّو، ًبًكتىابً  أىٍقًضي: قىاؿى 

رىبى فى  ،آليك كىالى  رىٍأًيي، أىٍجتىًيدي : قاؿ "المًَّو؟ ًكتىابً  ًفي كىالى  ، المَّوً  رىسيكؿً  سينَّةً  ًفي تىًجدٍ  لىـٍ  فىًإفٍ "  ضى

ٍدرىهي،  المَّوً  رىسيكؿي  ٍمدي ": قاؿ صى فَّؽى  الًَّذم ًلمَّوً  اٍلحى ا المَّوً  رىسيكؿً رىسيكؿى  كى  ّ".المَّوً  رىسيكؿى  ييٍرًضي ًلمى

ـى  النبي  لىما سأؿ :االستدالل وجو     ًفي كىالى  ،كؿ اهللرىس سٌنة يف تجد لىـٍ  ًإفٍ  ؟تقضي معاذان ب

 كتاب كحككمة العدؿ مما ال نص فيو مف ،ْعمى ذلؾ  كأقره النبي .رىٍأًيي أىٍجتىًيدي قاؿ:  ،المَّوً  ًكتىابً 

                                                           
 .ُِٓسكرة األنعاـ: آية  ُ

، المحقؽ: محمد ُٖٗ/ِالتنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم، البيضاكم،  أنكار  ِ

 ىػ، الناشر؛ دار إحياء التراث العربي، بيركت. ُُْٖ، سنةُعبد الرحمف المرعشمي، ط
داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف أبك  ،: حديث ضعيؼ. سنف أبي داكدكاأللباني قاؿ األرنؤكط ،ركاه أبى داكد ّ

مَّد كاًمؿ قره بممي ،ّْْ/ٓ ،(ِّٗٓرقـ الحديث) ،شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني سنة  ،ُط ،المحقؽ: شعىيب األرنؤكط كمحى

رقـ الحديث  ،األلباني الديف ناصر محمد ،داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح .الناشر؛ دار الرسالة العالمية ،ـ ََِٗ -ىػ  َُّْ

 .، كتاب منشكر عمى المكتبة الشاممةاإلسكندرية، كالسنة القرآف ألبحاث اإلسالـ نكر مركز (، الناشر؛ِّٗٓكالصفحة)
 الشبكة ، الناشر؛ مكقعُّ/َْٕ، البدر العباد حمد بف اهلل عبد بف المحسف عبد بف حمد بف المحسف عبد، داكد أبي سنف شرح ْ

    ، رقـ الجزء يعبر عف رقـ الدرس. http://www.islamweb.neاإلسالمية
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 أقر عمى مشركعية حككمة العدؿ؛ فبذلؾ يككف النبي  ،فبذلؾ تحتاج إلى اجتياد ،سنة أك

 لـ ترد في نص مف كتاب أك سنة. ألنيا 

بىيِّع (ِ  ، النبي فأتكا فأبكا، العفك، كطمبكا األرش، فطمبكا جارية، ثنية النضر ابنة كسرت الر 

 كالذم ال اهلل، رسكؿ يا الربيع ثنية أتكسر: النضر بف أنس فقاؿ بالقصاص، فأمرىـ

 كعفكا، القكـ فرضي ،"القصاص اهلل كتاب أنس يا": فقاؿ ثنيتيا، تكسر ال بالحؽ، بعثؾ

ـى  لىكٍ  مىفٍ  المَّوً  ًعبىادً  ًمفٍ  ًإفَّ ": النبي فقاؿ مىى أىٍقسى ىبىرَّهي  المَّوً  عى  القىٍكـي  فىرىًضيى كفيو زيادة " "ألى

قىًبميكا  .ُ"األىٍرشى  كى

كحككمة العدؿ أرش غير مقدر  ،ِعمى مشركعية األخذ باألرش دؿ الحديث :وجو االستدالل  
 .فدؿ عمى مشركعيتيا

 : اإلجماع.اثالثً 
كذلؾ مف خالؿ  ،عمى مشركعية حككمة العدؿأجمعت األمة اإلسالمية مف السمؼ كالخمؼ   

  ٕكالحنابمة ٔكالشافعية ٓكالمالكية ْفذىب الحنفية ،ّليا مخالؼ تتبع أقكاؿ الفقياء التي لـ يعمـ

                                                           
 أبك إسماعيؿ بف محمد، كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامعركاه البخارم،  ُ

 دار ؛الناشر، ىػُِِْ، سنة ُ، طالناصر ناصر بف زىير محمد: المحقؽ، ُٖٔ/ّ(، َِّٕ، رقـ الحديث)الجعفي البخارم عبداهلل

 .النجاة طكؽ
 دار ؛الناشر ،ُِٖ/ ُّ، أبك محمد، الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد، البخارم صحيح شرح القارم عمدة ِ

 .بيركت ،العربي التراث إحياء

 
 .ُٖٕ/ُّالمكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، الككيت، ّ
 .ْٔٔ/ْ، المرغيناني، المبتدم بداية شرح في اليداية ْ
 .ّْ/ٖ، الخرشي ،خميؿ مختصر شرح ٓ

 .َّٓ/َُ الرافعي،، الكبير الشرح ٔ

 .ُِٗص ،الخرقي ،الشيباني حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبى مذىب عمى الخرقي متف ٕ
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 حككمة العدؿ.لمقكؿ ب

 : المعقول.رابًعا

 ني في كثير مف المكاضع كالدِّيىةً ما يستحقو المجني عميو مف الجا كالرسكؿ  اهلل بيَّف    

ف مف أي  ،كترككا ما دكف ذلؾ مف غير تقدير ،كبعض الجراحات سس اإلسالـ كقكاعده إزالة كا 

ف الجنايات  ،الضرر كتعكيض مف  ،سسالقكاعد كاأل  بناء عمى تمؾ مقدرة كجب إزالتياال رى غيكا 

ًنيى عميو بدالن  فدؿ ذلؾ عمى أف حككمة العدؿ مشركعة؛ ألنيا مبنية عمى  ،مف آالمو كجراحو جي

 .ُوقكاعد اإلسالـ كأسس

 .انقإٌَ فً انؼذل حكٕيح يششٔػٍح: انثاًَ انفشع

قد نص عمى  ،: مشركعية حككمة العدؿ في القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعيةأواًل   

ـ ُِٓٗلسنة  ُّ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ِمشركعيتيا المادة)

 كاف إذا الدية طمباتالشرعية في  المحاكـ تنظرالمطبؽ في الضفة الغربية كالذم نص فيو " 

 ذلؾ في القضاء حؽ يككف أف كرضيا مسمـ غير أحدىما كاف إذا ككذلؾ مسمميف الفريقاف

عمى أف المحاكـ  (َٔ\ٔ\ُْتاريخ  َُُٓٗالقرار االستئنافي رقـ )كقد أكد  ،"الشرعية لممحاكـ

 .ِالشرعية صاحبة االختصاص  الرئيس في النظر بدعاكم حككمة العدؿ

قد نص عمى  ،: مشركعية حككمة العدؿ في القانكف المطبؽ في المحاكـ النظاميةثانًيا  

أصكؿ ف مف قانك  (ّ) المادة في مكضح ىك كمامشركعية حككمة العدؿ في المحاكـ النظامية 

 كالتي تنص عمى أف المحاكـ النظامية ذات صالحية  ،ـُِٓٗلسنة ّٓرقـ المحاكمات المدنية 
                                                           

، الناشر؛ دار ـ ََِٔ - ىػ ُِْٕ، سنةُ، طَُِ/ُ،الزحيمي مصطفى محمد، األربعة المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد  ُ

  الفكر، بيركت.
ـ، الناشر؛ ََِٓ، سنة ُ، طٔٗشرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي، عبد الناصر أبك البصؿ، ص  ِ

 دار الثقافة.
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 .ُدعاكل األضرار التي تقاـ عمى النفس البشريةفي النظر في 

 .انفقًٓ انؼذل حكٕيح ذكٍٍف: انثاًَ انًطهة

فبعد  ،أـ كمييما؟ ،ىؿ ىي عقكبة أـ تعكيض :أم ،كيقصد بتكييؼ الفقيي لحككمة العدؿ ىنا

لكف المعاصريف اختمفكا في تكييؼ األرش بشكؿ  ،ىذه المسألةالقدامى البحث لـ يتناكؿ الفقياء 

كبما أف حككمة العدؿ نكع مف أنكاع األرش فيجرم  ،أـ كمييما؟ عاـ ىؿ ىك تعكيض أـ عقكبة

 :ِف عمى تكييؼ األرش إلى ثالثة أقكاؿفقد اختمؼ المعاصري ،عمييا ما يجرم عميو

 : إلى أف األرش ىك تعكيض.ّبعض المعاصريف: ذىب القول األول

 .خالصة : إلى أف األرش ىك عقكبةْ: ذىب بعض المعاصريفلقول الثانيا

  : إلى أف األرش يدكر بيف العقكبة كالتعكيض.  ٓبعض المعاصريف: ذىب القول الثالث

 :أدلة القول األول

 :ٔبالمعقكؿ مالي تعكيض رشألا بأف القائمكف استدؿ

 فمك كاف عقكبة ما اختمؼ في اختالؼ اإلصابة. ،مقدار األرش يختمؼ بمقدار اإلصابة (ُ

                                                           
 ـ، الناشر؛ دار الثقافة.ََِٗ-ق َُّْ، سنةٖٓشرح أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية، عباس العبكدم، ص ُ

، رسالة ماجستير مقدمة لمجامعة اإلسالمية في ْٓص-ُْأرش الجراحة في الفقو اإلسالمي، صفاء إسماعيؿ أحمد األسطؿ، ص ِ

 ـ.َُِّغزة ببرنامج الفقو المقارف، كأجيزت 

 الناشر؛ دار الشركؽ.ـ، ُٖٖٗ، سنة ْ، طُّص-ُُالدية في الشريعة اإلسالمية، أحمد فتحي بينسي، ص ّ

ـ، الناشر؛ دار كمكتبة ُٖٔٗ، سنة ُ، طْٖٓالدية بيف العقكبة كالتعكيض في الفقو اإلسالمي، عكض أحمد ادريس، ص  ْ

 اليالؿ.
ـ، الناشر؛ نيضة مصر. التشريع ََِٔ، سنة ُ، طَّٔص-َّٓ، صالعكا سميـ محمدفي أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسالمي،  ٓ

 الناشر؛ دار الكتاب العربي، بيركت. ،ٗٔٔ-ٖٔٔ/ُالجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عكدة، 
 .ُّص-ُُص ،بينسي فتحي أحمد ،اإلسالمية الشريعة في الدية ٔ
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كلك كاف األرش عقكبة لما  ،يجكز لمحاكـ أف يجمع بيف األرش كالتعزير في آف كاحد (ِ

 جاز لو أف يجمع بيف عقكبتيف في آف كاحد.

كلك كاف عقكبة لدخؿ في  ،األرش ماؿ يدخؿ في ممؾ الجاني كليس في خزينة الدكلة (ّ

 خزينة الدكلة.

فمك  ،األرش مع الجاني في بعض المكاقع داللة عمى أنو تعكيض ال عقكبة تحمؿ العاقمة (ْ

 كاف عقكبة فال يعقؿ أف تعاقب العاقمة عمى جـر لـ تفعمو.

 أدلة القول الثاني:
 :ُبالمعقكؿ عقكبة خالصة األرش بأف القائمكف استدؿ

كما ال يقـك بماؿ  ،األرش ىك مقابؿ أعضاء اإلنساف الحر كمنافعو التي ال تقكـ بالماؿ (ُ

 فدؿ عمى أنو عقكبة ال تعكيض. ،ال يبدؿ بماؿ

أنو عند تقكيـ ما يستحقو المجني عميو مف أرش مقابؿ ما أصابو  عمى ىذا الدليؿ:يعترض ك   

 .فيك بذلؾ قـك جزء مف اإلنساف ،يتـ تقيـ الضرر الذم أصابو بناء عمى الجرح ،مف ضرر

 كلما كاف القصاص عقكبة فبدلو مثمو. ،تعذرهاألرش ىك بدؿ القصاص حاؿ سقكطو أك  (ِ

بدليؿ أف لمحاكـ تعزير  ،: إف بدؿ القصاص ىك التعزير ال األرشىذا الدليؿ عميو يعترضك   

 .ِالجاني إذا سقطت القصاص سكاء كجب األرش أـ لـ يجب

  فدؿ عمى أنو عقكبة. ،األرش فيو معنى الزجر كذلؾ بحرمانو جزء مف أمكالو (ّ

ا حيث يجبر الضرر الذم عند  يعترضك     المجني عمى ىذا الدليؿ: أف فيو معنى التعكيض أيضن

                                                           
 .ْٗٓص -ْٖٓ ص ،ادريس أحمد عكض ،اإلسالمي الفقو في كالتعكيض العقكبة بيف الدية ُ

 ،عكدة عبدالقادر ،اإلسالمي الجنائي التشريع. َّٔص-َّٓص ،العكا سميـ محمد ،اإلسالمي الجنائي النظاـ أصكؿ في ِ

ُ/ٖٔٔ-ٔٔٗ. 
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 .ُعميو في دفع الماؿ لو كيدخؿ في ممكو

 أدلة القول الثالث:
 خصائص بعض فيو رشاأل بأف ،كاحد آف في كتعكيض عقكبة رشاأل بأف القائمكف استدؿ

 :ِالتعكيض خصائص كبعض  العقكبة

 مف عدة جكانب: عقوبةفيك 

 بؿ ىك مقرر جزاء لمجريمة. ،عمى طمب المجني عميو الحكـ باألرشال يتكقؼ  (ُ

 كما ال يقكـ بماؿ فال يصح أف يقابؿ بماؿ. ،بمقابؿ ما ال يقـك بماؿأف األرش  (ِ

 لك عفا الجاني فممحاكـ معاقبة الجاني عقكبة تعزيرية مناسبة. (ّ

 القكؿ الثاني.عمى ىذه األدلة بما اعترض عمى أدلة يعترض ك

 :جكانب عدة مف تعويض ىكك 

 األرش ماؿ يدخؿ في ممؾ المجني عميو ال الدكلة. (ُ

 فيك تعكيض لو. ،في األرش جبر ما أصاب المجني عميو مف ضرر (ِ

 ال يجكز الحكـ باألرش إذا تنازؿ المجني عميو عنو. (ّ

 القول الراجح:
)حككمة ترجح لدل الباحث القكؿ الثالث القائؿ بأف األرش ،بعد عرض أقكاؿ المعاصريف   

كيؤيد ىذا  ،إال أف دائرة التعكيض فيو أرجح مف العقكبة ،يدكر بيف العقكبة كالتعكيض العدؿ(

 الترجيح:
                                                           

 ،عكدة عبدالقادر ،اإلسالمي الجنائي التشريع. َّٔص-َّٓص ،العكا سميـ محمد ،اإلسالمي الجنائي النظاـ أصكؿ في ُ

ُ/ٖٔٔ-ٔٔٗ. 
، عكدة عبدالقادر ،اإلسالمي الجنائي التشريع .َّٔص-َّٓص ،العكا سميـ محمد ،اإلسالمي الجنائي النظاـ أصكؿ في ِ

ُ/ٖٔٔ-ٔٔٗ. 
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 أف األرش فيو زجر لمجاني بأخذ مالو. (ُ

 .لو تعكيض فيك ،ضرر مف عميو المجني أصاب ما جبر األرش في   (ِ

 مما دؿ أنو تعكيض لممجني عميو عما أصابو. ،في ممؾ المجني عميواألرش ماؿ يدخؿ  (ّ
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ذقٌٕى :انثانث انًثحث
1
 .انؼذل حكٕيح 

 :افمبمطكفيو 

 .العدؿ حككمة تىقكيـ كقتالمطمب األكؿ: 

ـي  التي األصناؼالمطمب الثاني:   .العدؿ حككمة بيا تيقىكَّ

 .انؼذل حكٕيح ذَقٌٕى ٔقد: األٔل انًطهة

 كفيو ثالثة فركع:
 الفرع األكؿ: كقت تقكيـ حككمة العدؿ في الفقو اإلسالمي.

 الفرع الثاني: كقت تقكيـ حككمة العدؿ في القانكف.
 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.

 .اإلعاليً انفقّ فً انؼذل حكٕيح ذقٌٕى ٔقد: األٔل انفشع

 الذم الضرر مف عميو المجني بيٍرءً  بعد ىك العدؿ حككمة تقكيـ قتاتفؽ الفقياء عمى أف ك  

كا فيما إذا كاف المجني عميو يستحؽ شيئنا إذا زاؿ الضرر عنو بعد البرء مف اختمفك  ،ِلحقو

 :عمى خمسة أقكاؿ عمى النحك التالي ،أك ازداد حسننا بعد الجناية ،الجناية

 بؽى لمضرر ـ يإذا لو أن إلى :ٓكركاية عند الحنابمة ،ْكالمالكية ،ّحنيفة كأب ذىب :القول األول  
                                                           

 الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد، المقنع ألفاظ عمى المطمع .كقدرتيا قيمتيا حددت إذا السمعة، قكمتالتقكيـ: مف التحديد، يقاؿ  ُ

 ؛الناشر، ـ ََِّ - ىػُِّْ، سنة ُ، طالخطيب محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ ،ِّٖ/َُاهلل، عبد أبك البعمي،

 . كيقصد بالتقكيـ ىنا: كيفية تحديد مقدار التعكيض الذم يستحقو المجني عميو مف الجاني.السكادم مكتبة
 بف محمد بف محمد الديف شمس ،ؿخمي مختصر شرح في الجميؿ مكاىب .ُّٔ/ٕ ، الكاساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ِ

 الفقو في التنبيو .الفكر دار الناشر؛ ،ـُِٗٗ - ىػُُِْسنة ،ّط ،ِٗٓ-ِٖٓ/ٔ  ،اهلل عبد أبك ،المغربي الطرابمسي الرحمف عبد

 ،ُْٔ-َْٔٗ/ ،الجماعيمي المقدسي قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد ،المقنع متف عمى الكبير الشرح .ِِٕص ،الشافعي

 .العربي الكتاب دار الناشر؛

 .ُّٔ/ٕ، الكاساني، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ّ
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ٔ، الطرابمسي، خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب ْ

 .ُْٔ-َْٔٗ/ ،المقدسي قدامة ابف ،المقنع متف عمى الكبير الشرح ٓ
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كليس لو  ،ككذلؾ إف زاده حسننا بعد الجناية ،أثر بعد البرء ليس لممجني عميو في ذلؾ حككمة

 لكنو يؤدب. ،كال أجرة الطبيب ة عمى األلـحككم

فمممجني  بعد البرء أثر يبؽى لمضرر لـ إذا أنو : إلىُ: ذىب أبك يكسؼ مف الحنفيةالقول الثاني  

الضرر  كاستدؿ: أف ،عدؿ عمى ما أصابو مف ألـ؛ ككذلؾ إف زاده حسننا بعد الجنايةعميو حككمة 

 فيجب التعكيض عف األلـ. ،كقد تعذر التعكيض عف الضرر ،تحقؽ كال سبيؿ إلىداره

فمممجني عميو   بعد البرء يبؽى لمضر أثر لـ إذاأنو  : إلىِ: ذىب محمد مف الحنفيةالقول الثالث  

آخر  ماؿكالدليؿ مف المعقكؿ: فمك أتمؼ شخص  أجرة الطبيب، ككذلؾ إف زاده حسننا بعد الجناية؛

كفي إقامة الضرر عميو أضر لو في مالو بدفع المجني عميو  ،أف يعكضو عف ذلؾ الماؿ فعميو

 .فبذلؾ تجب عمى الجاني أجرة الطبيب؛ ألنو كاف سبب صرؼ ىذا الماؿ ،أجرة الطبيب

بعد برء المجني عميو فإف في  أثر لمضرر يبؽى  لـ إذاأنو  : إلىّ: ذىب الشافعيةالقول الرابع  

ا كلـ  ،ذلؾ حككمة كيتـ تقدير تمؾ الحككمة عمى أقرب كقت كاف الضرر مكجكدنا، فإذا كاف جرحن

ىذا إذا كانت الجناية تنقص قيمة في المجني  ،يكف  التقدير إال حاؿ سيالف الدـ يككف بو التقكيـ

 :ْأما إذا لـ تنقص قيمة في المجني عميو فقد اختمؼ فقياء المذىب في ذلؾ عمى قكليف ،عميو

ذىب الشافعي كأبك العباس بف سريج: إلى أنو ال حككمة عمى ذلؾ كيذىب ىدرنا فمك لطـ  (ُ

 شخص شخصان آخر فميس لو بذلؾ حككمة. 

                                                           
 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الصنائع بدائع ُ

 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الصنائع بدائع ِ
 .ِِٕ، صالشافعي الفقو في التنبيو ّ

 عمي: المحقؽ، َُِّّ/، أبك الحسف، بالماكردم الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي، الكبير الحاكم ْ

 .بيركت العممية، الكتب دار ؛الناشر، ـُٗٗٗ- ىػُُْٗ، ُ، طالمكجكد عبد أحمد عادؿ، ك  معكض محمد
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 ركزم: إلى أنو يككف في ذلؾ حككمة كال تذىب ىدرنا.ذىب أبك إسحاؽ الم (ِ

 في فإف بعد برء المجني عميو أثر لمضرر يبؽ لـ إذاأنو  : إلىُ: ذىب الحنابمةالقول الخامس  

كفي ركاية أخرل أنو يككف  ،عند سيالف الدـ في الجراحة الحككمة تمؾ تقدير كيتـ حككمةن  ذلؾ

 التقكيـ قبيؿ ظيكر آثار الضرر.

أك إذا زادتو حسننا  ،الحنابمة إذا كانت الجناية ال تنقص شيئنا مف الشخص المجني عميو كاختمؼ

 :ِعمى قكليف ،كالجناية عمى األعضاء الزائدة

 .يؤثر فمـ لكمو لك كما شيء، يجب فمـ نقص، بفعمو يحصؿ لـ ألنو شيء؛ يجب الالقكؿ األكؿ: 

 كغيره. ضمانو فكجب مضمكف، مف جزء ألنو ضمانو؛ يجبالقكؿ الثاني: 

 .انقإٌَ فً انؼذل حكٕيح ذقٌٕى ٔقد: انثاًَ انفشع

ي المحاكـ الشرعية برأم أب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في أواًل   

؛ ألنو فيما لـ يرد فيو نص في القانكف يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة كما نصت حنيفة

كالراجح مف مذىب  ،قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربية ( مفُّٖالمادة )

فإذا لـ  ،مف الضرر الذم لحقو كقت تقكيـ حككمة العدؿ ىك بعد برء المجني عميو أفأبي حنيفة 

 كليس لو حككمة عمى األلـ كال أجرة الطبيب. ،لمضرر أثر ليس لو في ذلؾ حككمة يبؽ

المطبؽ في المحاكـ النظامية: لـ يأخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية : القانكف اثانيً     

كقد ذىب القانكف  ،؟بعد البرء أـ قبموكقت التقكيـ أيككف حدد يمـ ف ،بالجممة اءبرأم أحد مف الفقي

 يككف عند صدكر الحكـ بناءن  قانكف أف كقت تقدير التعكيضفي الرأم المستقر عميو عند شراح ال

 التعكيضكيككف تقدير  ،كيرجع في ذلؾ التقدير إلى القاضي ،الطبية كشيادة الشيكد قاريرى التعم

                                                           
 .ُْٔ-َْٔٗ/، المقدسي قدامة بف، االمقنع متف عمى الكبير الشرح ُ
 .ِٓ/ْ، المقدسي قدامة ابف، أحمد اإلماـ فقو في الكافي ِ
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  ُ.مكافئا لمضرر الذم حصؿ لممجني عميو كما فاتوي مف فرص كما أصابو مف ألـ

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

أف كقت تقكيـ حككمة العدؿ يككف بعد  ،بعد عرض أقكاؿ الفقياء كالقانكف ترجح لدل الباحث  

؛ ألف كما فات المتضرر مف فرص كغيرىاكأنيا تقـك عمى األلـ كأجرة الطبيب  ،البرء مف الضرر

بد لو مف ضماف ذاؾ كمو كتعكيض المجني عميو  الجاني كاف ىك السبب في ذلؾ كمو فكاف ال

س ف ذاؾ ىك أقرب لمعدؿ كأسفإ ،حسب المعركؼ عف الضرر الذم أصابو كالنفقات التي أنفقيا

 جبره.كت الشرع التي ترفع الضرر

 .انؼذل حكٕيح تٓا و  َٕ قَ ذ   انرً األصُاف: انثاًَ انًطهة
 كفيو ثالثة فركع:

 بيا حككمة العدؿ في الفقو اإلسالمي. ـي كى قى الفرع األكؿ: األصناؼ التي تي 
 بيا حككمة العدؿ في القانكف. ـي كى قى الفرع الثاني: األصناؼ التي تي 
 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.

 .اإلعاليً انفقّ فً انؼذل حكٕيح تٓا و  َٕ قَ ذ   انرً األصُاف: األٔل انفشع

اؼ التي إال أنيـ ذكركا األصن ،لـ يذكر الفقياء األصناؼ التي تقكـ بيا حككمة العدؿ صراحةن   

فينطبؽ عمى حككمة  ،ية في بعض أجزائيامدَّ مشابية ل كحيث إف حككمة العدؿ ،تقكـ بيا الدِّية

ح كحيث قاؿ ابف حـز األندلسي: قد ص ،العدؿ ما ينطبؽ عمى الدِّية في األصناؼ التي تقكـ بيا

 :ِعمى عدة أقكاؿ ذلؾ بؿ كاختمفكا فيما عدااإلجماع عمى أف الدِّيةى مف اإل

  ،اإلبؿ: أصناؼ ستة مف تككف أنيا ؛ْكالحنابمة ،ّالحنفية مف كمحمد يكسؼ أبك :القول األول  

                                                           
ـ، الناشر؛ َُِِ، سنة ُ، طُِٗ-َُٗ/ِمجمة األحكاـ العدلية كقانكف المخالفات المدنية، المعيد القضائي الفمسطيني،  ُ

 المعيد القضائي الفمسطيني، راـ اهلل.
 ، الناشر؛ دار الفكر، بيركت.ِّٖ/َُ، القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك، باآلثار المحمى ِ
 .كراتشي ،القرآف إدارة ؛الناشر، ، ِْٓ /ْ، الشيباني فرقد بف الحسف بف محمد، بالمبسكط المعركؼ األصؿ ّ
 .العبيكاف دار الناشر؛ ،ـُّٗٗ - ىػُُّْ سنة ،ُط ،َُِ-ُُٔ/ ٔ ، الزركشي الديف شمس ،الخرقي مختصر شرح ْ
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مى  ،كالغنـ كالبقر، ،كالفضة ،كالذىب  :قكليـ عمى كاستدلكا ،ؿكالحي

دَّثىنىا؛ ُفي اإلبؿ يةي جكاز الدِّ  (ُ مَّدي  عف مسمـ قاؿ: حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  اهللً  عى دَّثىنىا نيمىٍيرو  أىًبي، حى

دَّثىنىا ، ٍبفي  سىًعيدي  حى دَّثىنىا عيبىٍيدو ، يىسىارو  ٍبفي  بيشىٍيري  حى اًرم  ٍثمىةى  أىًبي ٍبفً  سىٍيؿً  عىفٍ  اأٍلىٍنصى  حى

، اًرمِّ ٍيبىرى  ًإلىى اٍنطىمىقيكا ًمٍنييـي  نىفىرنا أىفَّ  أىٍخبىرىهي  أىنَّوي  اأٍلىٍنصى ديكا ًفييىا، فىتىفىرَّقيكا خى دىىيـٍ  فىكىجى  قىًتيالن  أىحى

سىاؽى  ، كى ًديثى قىاؿى  اٍلحى دىاهي  دىمىوي  ييٍبًطؿى  أىفٍ   "فىكىًرهى : ًفيوً  كى دىقىًة". ًإًبؿً  ًمفٍ  ًمائىةن  فىكى قكلو ك  ،ِالصَّ

 "في النفس مائة مف اإلبؿ " :ّ. 

مىفٍ  بىقىرىةو، بًمائىتىيٍ  البىقىرً  أىٍىؿً  عمى قضى  اهلل رسكؿ أف؛ "ْفي البقر كالغنـ جكاز الدِّية (ُ  كى

ٍقًموً  ًديىةي  كىافى   .ٓ"شىاةو  فىأىٍلفىا الشَّاءً  ًفي عى

 ذكر في ىذا  إال باإلبؿ في الدية كأف ما لـ يقض يعترض عمى ىذ االستدالؿ: أف النبي      

 
                                                           

 .ُُٕ /ٔ، الزركشيمختصر الخرقي،  شرح ُ
 الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسندركاه مسمـ،  ِ

 . العربي التراث إحياء دار، الناشر؛ الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ، ُِْٗ /ّ، (ُٗٔٔ)، رقـ الحديث النيسابكرم القشيرم

، الرحمف عبد أبك، النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد، السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ،  ّ

 اإلسالمية المطبكعات مكتب ؛الناشرـ، ُٖٔٗ – قَُْٔ، سنة ِ، طغدة أبك الفتاح عبد، المحقؽ: ٗٓ/ٖ(، ْٖٓٓرقـ الحديث)

 ، مرقـ آليان، المكتبة الشاممة.ِْٕ/َُ، األلباني الديف ناصر محمد، النسائي سنف كضعيؼ صحيح .حمب، 
 .ُُٖ/ ٔ ،الزركشي ،الخرقي مختصر شرح ْ
ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد، الكبرل السنفركاه البييقي، قاؿ األلباني حديث حسف،  ٓ ٍسرى ، بكر أبك الخراساني، الخي

 العممية، الكتب دار ؛الناشر، ـ ََِّ - ىػُِْْ، سنة ّ، طعطا القادر عبد محمد: المحقؽ، ُّٓ/ٖ(، َُُٕٔرقـ الحديث)

 /ّ، الًقنَّكجي البخارم الحسيني اهلل لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد)مع التعميقات الندية(، الندية الركضة .بيركت

مبي   الحميد عىبد بف عمي بف حسىف بف عمي، المحقؽ: ُّٕ ، ُ، طاأللبىاني الٌديف نىاًصر محمَّد، المعمؽ عمى الكتاب: األثرمٌ  الحى

 .الرياض كالتكزيع، لمنشر القيِّـ ابف دىاري  ،الناشر، ـََِّ - ىػُِّْسنة
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 .ُاإلبؿ بقيمتيا في البقر كالغنـ كيـ النبي قٍ الحديث يحمؿ عمى تى 

 فىرىض  بأنو كرد في األثر أف عمر بف الخطاب ؛ ِفي الذىب كالفضة جكاز الدِّية  (ِ

مىى الدِّيىةى  ؼً  عىشىرىةى  اٍلكىًرؽً  أىٍىؿً  عى ، آالى مىى ًدٍرىىـو ، أىٍلؼى  الذَّىىبً  أىٍىؿً  كىعى مىى ًدينىارو ًبؿً  أىٍىؿً  كىعى  اإٍلً

ًبًؿ، ًمفى  ًمائىةن  مىى اإٍلً مىى بىقىرىةو، ًمائىتىيٍ  اٍلبىقىرً  أىٍىؿً  كىعى مىؿً  أىٍىؿً  كىعى مَّةو، ًمائىتىيٍ  اٍلحي مىى حي   أىٍىؿً  كىعى

كيؿ   شىاةو، أىٍلفىيٍ  اٍلغىنىـً  مىى ذىًلؾى  كى  ّ".الدِّيكىافً  أىٍىؿً  عى

كيعترض عمى ىذا االستدالؿ: أف عبد الرزاؽ ذكر في مصنفو أف عمر بف الخطاب ذكر بعد   

ف فى  ،بناءى عمى قيمة اإلبؿ ـي كِّ قى لـ يكف لو قكؿ في ىذا كأنو كاف يي   ىذا الحديث أف النبي رض كا 

عمى تقكيـ اإلبؿ بيذه األسعار خشية أف يدلى بيا إلى الحكاـ حمؿ عمر ليذه األصناؼ يي 

 ْفيختمؼ في التقكيـ.

 ،كالفضة كالذىب اإلبؿتككف مف ثالثة أصناؼ:  ؛ أف الدِّيةٔكالمالكية ،ٓحنيفة : أبكالقول الثاني  

  كاستدلكا عمى قكليـ:

                                                           
 .ٖٕ-ٕٕ /ِٔالمبسكط، السرخسي،  ُ
 .ُُٖ/ ٔ ،الزركشي ،الخرقي مختصر شرح .ِْٓ-ُْٓ/ ْ ،الشيباني ،بالمبسكط المعركؼ األصؿ ِ
 سنف كضعيؼ صحيح .ُْٖ/ْ(، َِّّْركاه أبك داكد، قاؿ األلباني: حديث حسف. سنف أبى داكد، السجستاني، رقـ الحديث ) ّ

 .ّ(، صِْْٓ، رقـ الحديث)األلباني ،داكد أبي
، ِٓٗ /ٗ، أبك بكر، الصنعاني نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد ،المصنؼركاه عبد الرازؽ، قاؿ ابف عبد البر: حديث مرسؿ،  ْ

 المعاني مف المكطأ في لما التمييد. اليند، العممي المجمس ،الناشر، ىػَُّْ، سنة ِ، طاألعظمي الرحمف حبيب: المحقؽ

 العمكم أحمد بف مصطفى: ؽ، المحقّْْ/ُٕ، القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، كاألسانيد

 ، المغرب.اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ عمـك كزارة ؛الناشر، ىػ ُّٕٖ، سنة البكرم الكبير عبد محمدك 
، سنة ِ، طالناىي الديف صالح الدكتكر: المحقؽ، ٕٔٔ /ِ، الس ٍغدم محمد بف الحسيف بف عمي الحسف أبك، الفتاكل في النتؼ ٓ

 .األردف، الرسالة مؤسسة  ؛الناشرـ، ُْٖٗ – ىػَُْْ
 .العممية الكتب دار ؛الناشر، ـُْٗٗ - ىػُُْٓ، سنة ُ، طٕٔٓ  /ْ، األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ، المدكنة ٔ
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 .ُ: " في النفس مائة مف اإلبؿ"قكلو  (ُ

مىى فىرىض الدِّيىةى  كرد في األثر أف عمر بف الخطاب  (ِ ؼً  عىشىرىةى  اٍلكىًرؽً  أىٍىؿً  عى ، آالى مىى ًدٍرىىـو  كىعى

، أىٍلؼى  الذَّىىبً  أىٍىؿً  مىى ًدينىارو ًبؿً  أىٍىؿً  كىعى ًبًؿ، ًمفى  ًمائىةن  اإٍلً مىى اإٍلً مىى بىقىرىةو، ًمائىتىيٍ  اٍلبىقىرً  أىٍىؿً  كىعى   كىعى

مى  أىٍىؿً  مَّةو، ًمائىتىيٍ  ؿً اٍلحي مىى حي كيؿ   شىاةو، أىٍلفىيٍ  اٍلغىنىـً  أىٍىؿً  كىعى مىى ذىًلؾى  كى الدِّيكىاًف". أىٍىؿً  عى
ِ 

نما فرضيا  ،لذىب كالفضةف عمر بف الخطاب فرض الدِّية مف اإلبؿ كاإ :االستداللوجو    كا 

 .ّكاإلبؿ كالدنانير الدراىـ فمما كانت الدكاكيف جعميا مف ،أمكاليـالشاة؛ ألنيا كانت ب

كيعترض عمى ىذا االستدالؿ: أف عبد الرزاؽ ذكر في مصنفو أف عمر بف الخطاب ذكر بعد 

فَّ  ،ـ بناءى عمى قيمة اإلبؿلـ يكف لو قكؿ في ىذا كأنو كاف ييقىكَّ  ىذا الحديث أف النبي  فرض كا 

إلى الحكاـ  عمر ليذه األصناؼ يحمؿ عمى تقكيـ اإلبؿ بيذه األسعار خشية أف يدلى بيا

 ْفيختمؼ في التقكيـ.

 اإلبؿ، مف مائة اإلبؿ أىؿ عمى الدية جعؿ الدكاكيف الخطاب بف عمر دكف لما اإلجماع: (ّ

 بمحضر كاف ذلؾ كقضاؤه درىـ آالؼ عشرة الكرؽ أىؿ كعمى دينار، ألؼ الذىب أىؿ كعمى

 .ٓمنيـ اإلجماع محؿ فحؿ أحد عميو ينكر كلـ الصحابة، مف

                                                           
 سنف كضعيؼ صحيح .ٗٓ/ٖ(، ْٖٓٓرقـ الحديث) النسائي، السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ،  ُ

 ،ِْٕ/َُ، األلباني، النسائي
 سنف كضعيؼ صحيح. ُْٖ/ْ ،(َِّّْ) الحديث رقـ ،السجستاني ،داكد أبى سنف. حسف حديث: األلباني قاؿ ،داكد أبى ركاه ِ

 .ّص ،(ِْْٓ)الحديث رقـ ،األلباني ،داكد أبي

، ّْٓ/ُِ، الشيير بالقرافي، العباس أبك، الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب. الذخيرة، ِْٓ/ْاألصؿ، لمشيباني،  ّ

 .بيركت، اإلسالمي الغرب دار ؛الناشر، ـ ُْٗٗ، سنةُ، طخبزة بكأ محمدالمحقؽ: 
  ،ّْْ/ُٕ البر عبد بفا ،التمييد ،ِٓٗ/ ٗ ،الصنعاني الرزاؽ عبد ،المصنؼ ،مرسؿ حديث: البر عبد ابف قاؿ ،الرازؽ عبد ركاه ْ
 .ٕٓ /ِٔالمبسكط، السرخسي،  ٓ
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 .ُمحضر أمير المؤمنيف عمريفيد إجماع الصحابة في ذا اإلجماع: أنو لـ يرد ما يعترض عمى ى 

فكاف قكمو يممككف اإلبؿ  ،في زمانو لدراىـ كالدنانيرا لندرةفي اإلبؿ؛  قضاء النبي  كاف (ْ

 ِفقضى بذلؾ تخفيفا عمييـ.

كتككف في قيمة  ،بؿاإل مف إال تككف ال يةأف الدِّ  ؛ ،ْحـز ابفك  ،ّالشافعيةذىب :القول الثالث  

 :قكليـ عمى كاستدلكا ،مف النقد الغالب إذا عدمت اإلبؿ اإلبؿ

عمى أف الدِّيةى  ككانت األدلة ،في غير اإلبؿ كجكب الدِّيةً  أنو لـ يرد قرآف كال سنة صحيحة في

 :ٓكمنيا ،تككف مف اإلبؿ

دَّثىنىا (ِ مَّدي  عف مسمـ قاؿ: حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  اهللً  عى دَّثىنىا نيمىٍيرو دَّثىنىا أىًبي، حى ، ٍبفي  سىًعيدي  حى  عيبىٍيدو

دَّثىنىا ، يىسىارو  ٍبفي  بيشىٍيري  حى اًرم  ٍثمىةى  أىًبي ٍبفً  سىٍيؿً  عىفٍ  اأٍلىٍنصى ، حى اًرمِّ   نىفىرنا أىفَّ  أىٍخبىرىهي  أىنَّوي  اأٍلىٍنصى

ٍيبىرى  ًإلىى اٍنطىمىقيكا ًمٍنييـي  ديكا ًفييىا، فىتىفىرَّقيكا خى دىىيـٍ أى  فىكىجى سىاؽى  قىًتيالن  حى ، كى ًديثى قىاؿى  اٍلحى    "فىكىًرهى : ًفيوً  كى

دىاهي  دىمىوي  ييٍبًطؿى  أىفٍ  دىقىًة". ًإًبؿً  ًمفٍ  ًمائىةن  فىكى  ٔالصَّ
                                                           

 .ِْٗ/َُالمحمى باآلثار، ابف حـز األندلسي،  ُ
 .ٕٔ/ ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ِ

 القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك ،الشافعي األـ، ّ

 يكسؼ بف عمي بف براىيـ، االشافعي الفقو في التنبية .بيركت ؛المعرفة دار ؛الناشر، ـَُٗٗ -ىػَُُْ، سنة ُُّ/ ٔ،المكي

 .الكتب عالـ ؛الناشر، ِِّص-ِِِ، أبك إسحاؽ، صالشيرازم
  .ِِٖ /َُالمحمى باآلثار، ابف حـز األندلسي،  ْ
 ،الشيرازم يكسؼ بف عمي بف ابراىيـ، الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ََّ -ِٗٗ/ َُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ٓ

 .ِِّص-ِِِص ،الشيرازم ،الشافعي الفقو في التنبية .العممية الكتب دار الناشر؛ ،َُٖ-ُٕٗ/ ّ ،إسحاؽ أبك
 الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسندركاه مسمـ،  ٔ

 . العربي التراث إحياء دار، الناشر؛ الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ، ُِْٗ /ّ، (ُٗٔٔ)، رقـ الحديث النيسابكرم القشيرم
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 .كغيرىا كلـ يذكر الذىب كالفضة ف الحديث ذكر اإلبؿ فحسبإ :وجو االستدالل

بىعىثى  كىالدِّيىاتي  كىالس نىفي  اٍلفىرىاًئضي  ًفيوً  ًبًكتىابو  اٍليىمىفً  أىٍىؿً  إلىى كىتىبى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ " (ّ   مىعى  ًبوً  كى

ٍزـو  ٍبفً  عىٍمًرك تييىا، كىىىًذهً  ًباٍليىمىفً  فىقيًرئىتٍ  حى ًفي: ًفيوً  فىذىكىرى  نيٍسخى ًبؿً  ًمفٍ  ًمائىةه : النٍَّفسً  كى  .ُ"اإٍلً

 .ِذكر اإلبؿ كلـ يذكر غيرىا مف الذىب كالفضة ف النبي : أوجو االستدالل

و   انرً األصُاف: انثاًَ انفشع َٕ  .انقإٌَ فً انؼذل حكٕيح تٓا ذ َق

 مطبؽ في المحاكـ الشرعية برأم أبيالقانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف ال :أواًل   

 فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفةكالمالكية؛ ألنو فيما لـ يرد فيو نص في القانكف يرجع حنيفة 

 ،الغربية الضفة في المطبؽ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف مف( ُّٖ)كما نصت المادة 

 ،أك ما يقكـ مقاميما كالراجح مف مذىب أبي حنيفة أف الدِّيةى تككف مف اإلبؿ كالذىب كالفضة

تاريخ َُّّٔستئنافي رقـ)كقد أكد ىذا األمر القرار اال ،ككذلؾ ينطبؽ عمى حككمة العدؿ

 .ّـ(ٗٓ/ٔ/ٗ

: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: لـ يأخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية اثانيً   

نقكد حدل الكىي إ ،ضرار ىك النقد األردنيكجعؿ مبدأ التعكيض عف األ ،برأم أحد مف الفقياء

قكبات رقـ ( مف قانكف العّْٔالمادة)ك  (ّّْكالناظر إلى المادة ) ،التي يتعامؿ بيا الفمسطينيكف

 . يذاء أك السجف ىي بالنقد األردنيفي عقكبة جريمة اإليجد أف القانكف ينص  ،ـَُٔٗلسنة  ُٔ

                                                           
 سنف كضعيؼ صحيح .ٗٓ/ٖ(، ْٖٓٓرقـ الحديث) النسائي، السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ،  ُ

 ،ِْٕ/َُ، األلباني، النسائي
 .ُُّ/ٔاألـ، الشافعي،  .ََّ -ِٗٗ /َُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ِ
 .ُِْ/ُالشرعية، أحمد محمد عمي داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ  ّ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

أف تككف حككمة العدؿ  ،الباحث لدل يترجحالمعمكؿ فيو بعد عرض أقكاؿ الفقياء كالقانكف   

ـي حككمة العدؿفإف عد ،مف اإلبؿ كىذا ما  ،اإلبؿ قد الدارج في البمد بقيمةالنفي  مت اإلبؿ تيقىكَّ

 كقد ترجح لدل الباحث ىذا القكؿ لعدة أسباب: ،أخذ بو الشافعية كابف حـز

بالذىب كالفضة  كتقكيميا ،بأنو كاف يجعؿ الدِّيةى مف اإلبؿ افرة عف النبي األدلة المتظ (ُ

 بناءن عمى قيمة اإلبؿ.يككف كالبقر كالشاة 

فَّ جى  (ِ  قد يؤدم إلى أكؿ أمكاؿ  أك أكثر متفاكت في القيمة الدِّيًة مف ثالث أصناؼ ؿى عٍ كا 

 كت ليـك سيككف تفاا عمى الفضة مثالن  فمك قيمت ،أك ىدر الدماء بال قيمة ،الباطؿالناس ب

 كسيككف التعكيض غير عادؿ. ،كبير بينيا كبيف الذىب كاإلبؿ
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 .انًقذس األسػ ػٍ انؼذل حكٕيح صٌادج: انشاتغ انًثحث

 :مطالب ةكفيو ثالث

 كؿ: زيادة حككمة العدؿ عف األرش المقدر في الفقو اإلسالمي.األ مطمبال

 الثاني: زيادة حككمة العدؿ عف األرش المقدر في القانكف. مطمبال

 الثالث: القكؿ الراجح. مطمبال

 .اإلعاليً انفقّ فً انًقذس األسػ ػٍ انؼذل حكٕيح صٌادج: األٔل انًطهة

التعكيض في األرش حكـ زيادة  مقدار التعكيض في حككمة العدؿ عف  فياختمؼ الفقياء 

 ف:ليالمقدر عمى قك 

الحككمة عف األرش  عدـ جكاز زيادة إلى :ّكالحنابمة ،ِكالشافعية ،ُذىب الحنفية :القول األول  

ف ال تصؿ حككمة العدؿ إلى أرش أقؿ مف المكضحة يجب أ رأسالالجرح في  فمك كاف ،المقدر

 .فيو نصف ما ال نص فيو يرجع فيو إلى ما المكضحة؛ أل

حككمة العدؿ عف األرش المقدر  يجكز زيادة إلى أنو :ْالمالكيةبعض ذىب : القول الثاني  

كالذم تجب فيو حككمة عدؿ ال  ،الدِّيةى؛ ألف الدِّيةى تككف بدؿ فكات منفعة كاممة عمى أف ال تبمغ

 .يككف فيو فكات منفعة كاممة

 .انقإٌَ فً انًقذس األسػ ػٍ انؼذل حكٕيح صٌادج: انثاًَ انًطهة

 ؛الحنفيةطبؽ في المحاكـ الشرعية برأم : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المأواًل 

                                                           
 .ْٕ/ِٔالمبسكط، السرخسي،  ُ
 .َُٖ-ُٕٗ/ ّ ،الشيرازم ،الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ْٖ/ٔاألـ، الشافعي،  ِ
 .ِْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ّ

، بكركيبة إبراىيـ محمَّد عمي، المحقؽ: ّْٓ، أبك محمد، صالبغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد، المىسىاًئؿ عيييكفي  ْ

 .بيركت ، حـز ابف دار ؛الناشر، ـ ََِٗ - ىػ َُّْ، سنة ُط
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كما نصت  ،يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة ،ما لـ يرد فيو نص في القانكفألنو  

كالراجح مف  ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖالمادة )

لمجزء مف العضك عف  عمى أف ال تزيد حككمة العدؿ عف األرش المقدر مذىب أبي حنيفة

 .لذم لو أرش مقدرالعضك ا

أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية برأم : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

إال أف القانكف خالؼ المالكية بقكليـ  ،المالكية في جكاز زيادة حككمة العدؿ عف األرش المقدر

كاستجدا قكال أنو يجكز أف يزيد عمى الدية كىذا ما يفيـ مف قكؿ  ،عدـ جكاز زيادتيا عمى الدية

 كىذا ما يفيـ مف ،لمضرر ميما بمغ قيمة ذلؾ التعكيض ان التعكيض يككف مكافئشراح القانكف بأف 

 . ُـُْْٗلسنة  ّٔفي الفقرة الثانية مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ُ(ْٔالمادة)

                                                           
 عمى: ُْْٗلسنة  ّٔ( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ْٔنصت المادة ) ُ

 :التالية القكاعد تتبع( تكف لـ أـ جزائيان  جرمان  أكانت سكاء) مدنية مخالفة جراء مف بشخص ضرر لحؽ مف( ُ) 

 قد آخر شخص أم عمى الدعكل إقامة دكف ذلؾ يحكؿ فال المخالفة، تمؾ عف تبعة يتحمؿ شخص أم ضد حكـ صدر قد كاف إذا

 .المخالفة ارتكاب في شريكان  بصفتو لممحاكمة، قدـ لك فيما الضرر، ذلؾ عف تبعة عميو تترتب

 زكجو أك تركتو لمنفعة أك عنو، بالنيابة أك الضرر، لحقو الذم الشخص قبؿ مف الضرر ذلؾ بشأف كاحدة دعكل مف أكثر أقيـ إذا

 في شركاء بصفتيـ سكاء) الضرر، ذلؾ بشأف تبعة يتحممكف الذيف المدنية، المخالفة ارتكاب في الشركاء ضد كلده أك كالده أك

 ال الدعكل ىذه في الصادرة األحكاـ بمكجب التعكيض، سبيؿ عمى تحصيميا الجائز المبالغ فإف ،(أخرل بصفة أك المخالفة ارتكاب

 ىذه مف دعكل أية في مدع ألم يحؽ كال أكالن، صدر الذم الحكـ في بو المحكـك التعكيض مقدار مجمكعيا في تتجاكز أف يجكز

 ثمة كاف أنو المحكمة رأم مف كاف إذا إال المصاريؼ عمى يحصؿ أف األكؿ، الحكـ فييا صدر التي الدعكل باستثناء الدعاكل،

 . الدعكل إلقامة معقكؿ سبب

 مشترؾ آخر شخص أم عمى التعكيض مف بقسـ يرجع أف الضرر ذلؾ بشأف تبعة يتحمؿ الذم المدنية المخالفة لمرتكب يجكز( ج)

 شريكان  بصفتو سكاء لممحاكمة، قدـ لك فيما عنو تبعة عميو تترتب قد أك أيضان، الضرر ذلؾ بشأف تبعة كيتحمؿ المخالفة ارتكاب في

 شخص أم عمى المادة ىذه بمقتضى التعكيض مف بقسـ يرجع أف لشخص يحؽ ال أنو بيد أخرل، بصفة أك المخالفة ارتكاب في
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انًطهة

أف حككمة العدؿ في  ،لدل الباحث يترجح القانكفما أخذ بو بعد عرض أقكاؿ الفقياء ك    

يجكز أف تزيد عف األرش المقدر  ال ،مف عضك لو تقدير في الشرع ااألضرار التي تككف جزءن 

جزء ال  أما إذا كانت  حككمة  العدؿ في ،ألف ما ال نص فيو يرجع إلى ما نص فيو ،كالدِّية

 ىذا إفك  ،قكؿ جميكر الفقياءكىذا  ،الشرع فيجكز أف تزيد عمى األرش المقدر ؿً بى مف قً تقدير فيو 

أما إذا كانت حككمة العدؿ بدؿ أجرة الطبيب كفكات فرص كبدؿ  ،كانت حككمة العدؿ بدؿ اآلالـ

بما يخص أجرة  ف تزيد عف األرش المقدر كالدِّيةً عطؿ عف العمؿ مع بدؿ اآلالـ يترجح لدم أ

كاف بناء عمى اآلالـ ال فكات  في األرش كالدِّيةً  البدؿ؛ ألف كالنفقات كغيرىا دكف اآلالـالطبيب 

لممجني عميو عف ذلؾ كمو ميما  افكاف مف باب العدؿ أف يدفع الجاني تعكيضن  ،الفرص كغيرىا
                                                                                                                                                                      

 بقسـ عميو الرجكع بسببيا األكؿ الشخص يريد التي التبعة عف األكؿ الشخص مف يعكض أف األخير الشخص حؽ مف كاف إذا آخر

 .التعكيض مف

 أم مف تحصيمو يمكف الذم المبمغ يككف المادة، ىذه بمقتضى التعكيض مف قسـ عمى لمحصكؿ تتخذ التي اإلجراءات في( ِ)

 عف الشخص ذلؾ تبعة مدل إلى بالنظر كاإلنصاؼ العدالة مع متفقان  المحكمة تجده الذم المبمغ التعكيض، أصؿ مف شخص

 مف يحصؿ الذم المبمغ بجعؿ اإليعاز أك التعكيض، في المساىمة تبعة مف شخص أم إعفاء صالحية لممحكمة كتككف الضرر،

 .بكاممو لمتعكيض معادالن  شخص أم

 التي القضايا في" أكالن  صدر الذم الحكـ" إلى المادة ىذه في الكاردة اإلشارة تفسر المادة ىذه مف المقصكدة بالغايات إيفاء( ّ)

 الحكـ يحٌكر التي القضايا في أما الكجو، ىذا عمى ينقض كلـ أكالن  الصادر الحكـ إلى إشارة بأنيا االستئناؼ، في الحكـ فييا ينقض

 .فيو حٌكر الذم الكجو عمى الحكـ ذلؾ إلى إشارة بأنيا فتفسر استئنافان، فييا

 :ما المادة ىذه أحكاـ في ليس( ْ)

 أك القانكف، بيذا العمؿ بدء قبؿ كقعت مدنية مخالفة أية عمى ينطبؽ

 أك محؽ، غير فعؿ أم بشأف شخص أم عمى أقيمت إجراءات أية في يؤثر

 .المادة ىذه إجازة لكال التنفيذ قابؿ غير يككف مما كضرر، عطؿ دفع بشأف اتفاؽ أم بتنفيذ يقضي( ج)

 .ُّٗ/ِمجمة األحكاـ العدلية كقانكف المخالفات المدنية، المعيد القضائي الفمسطيني،  ُ
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كالتابعيف   كالصحابة  كأف زمف النبي ،؛ ألنو ىك المتسبب في ذلؾحسب المعركؼ بمغ

تكاليؼ فقد تزداد ال كعميو ،كما عميو الحاؿ اليكـكاألئمة األربعة لـ يكف ىناؾ أجرة طبيب كأدكية 

 .عف األرش المقدر كالدِّيةً 
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 .انؼذل حكٕيح تأداء انًهضو: انخايظ انًثحث

 كفيو ثالثة مطالب:

 اإلسالمي.المطمب األكؿ: الممـز بأداء حككمة العدؿ في الفقو 

 العدؿ في القانكف. ةالمطمب الثاني: الممـز بأداء حككم

 المطمب الثالث: القكؿ الراجح

 .اإلعاليً انفقّ فً انؼذل حكٕيح تأداء انًهضو: األٔل انًطهة

اختمؼ الفقياء ىؿ ك  ،ُفي الجناية العمد يككف مف ماؿ الجانيالتعكيض  اتفؽ الفقياء عمى أف   

 كما يمي: ،العمد كالخطأ في الجناية شبو عمى العاقمةكمة العدؿ عمى الجاني أـ تككف حك

ف شبو عمد أك في ماؿ الجاني سكاء كاالتعكيض يككف  أف :ِفي الراجح ذىب الحنفية :أواًل   

لى ىذا القكؿ ذىب ابف حـز خطأ لعاقمة تتحمؿ الحككمة مع أف ا :ْكقكؿ آخر لدل الحنفية ،ّكا 

  .في الخطأ فما فكؽ قدرىا نصؼ عشر الدِّيةً الجاني إذا كاف 

                                                           

 
 ،القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، المدينة أىؿ فقو في الكافي .ْٔٔ/ْ ،الشيباني ،األصؿُ

 الحديثة، الرياض مكتبة ؛الناشر، ـَُٖٗ -ىػََُْ، سنة ِ، طالمكريتاني ماديؾ كلد أحيد محمد محمد: المحقؽ ،َُُْ/ِ

 المحقؽ: ،َُُْ/ِ المعالي، أبك الجكيني، محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد ،المذىب دراية في المطمب نياية .الرياض

 بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية .المنياج دار ؛الناشر، ـََِٕ-ىػُِْٖ، سنة ُ، طالٌديب محمكد العظيـ عبد

 ماىر - ىميـ المطيؼ عبد: المحقؽ، ِٕٓ، صالكمكذاني الخطاب أبك الحسف، بف أحمد بف محفكظ، الشيباني حنبؿ بف محمد

 .ٕ/ُُالمحمى باآلثار، ابف حـز األندلسي،  .غراس مؤسسة ؛الناشر، ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ، سنة ُ، طالفحؿ ياسيف

، الحصكفي الديف بعالء المعركؼ ،الًحٍصني محمد بف عمي بف محمد، البحار كجامع األبصار تنكير شرح المختار الدر ِ

 .  العممية الكتب دار ؛الناشر ،ـََِِ -ىػُِّْ، سنةُ،طإبراىيـ خميؿ المنعـ عبد: المحقؽ، ُْٕص
 .ِّٕ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ّ

 .ْٗٓ-ْٖٓ/ْ ،األصؿ، الشيباني ْ
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 ىعم ،غ الذم تتحممو العاقمة مع الجانيبيف المبمفرؽ المالكية بالخطأ  :ُالمالكية: ذىب ثانًيا  

الثمث  ذا كاف التعكيض أكثر مفأقؿ مف الثمث، كا   التعكيض ماؿ الجاني إف كاف أنيا تككف في

 ِالتالي:عمى النحك قكالف  ؾلمال فصاعدا ففي ذلؾ

 .مطمقنا يككف التعكيض في ماؿ الجاني أحدىا: 

 إف كاف لو ماؿ، كعمى العاقمة إف لـ يكف لو ماؿ. يككف التعكيض في ماؿ الجاني: نييماثاك 

 خطأ. شبو عمد أك مع الجاني سكاء كانتتتحمؿ التعكيض العاقمة  : إلى أفّ: ذىب الشافعيةثالثًا  

 .الجاني إذا زادت عف ثمث الدِّيةً  مع تتحمؿ التعكيض  العاقمة : إلى أفْ: ذىب الحنابمةرابًعا  

 .انقإٌَ فً انؼذل حكٕيح تأداء انًهضو: انثاًَ انًطهة

طبؽ في المحاكـ الشرعية برأم : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المأواًل   

الراجح مف مذىب أبي حنيفة كما ما لـ يرد فيو نص في القانكف يرجع فيو إلى ؛ ألنو الحنفية

كالراجح  ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖنصت المادة )

 .عمى أف الممـز بأداء حككمة العدؿ ىك الجاني مف مذىب أبي حنيفة

 رأمالة بأخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامي: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 المادة كدؿ عمى ذلؾ ،ف التعكيض يككف مف ماؿ الجانيعمى أكابف حـز الحنفية  الراجح عند

                                                           
 محمد، المحقؽ: ٖٔٓ/ْ، البراذعي ابف سعيد أبك القيركاني، األزدم محمد، القاسـ أبي بف مؼ، خالمدكنة اختصار في التيذيب ُ

حياء اإلسالمية لمدراسات البحكث دار ؛لناشر، اـََِِ - ىػُِّْ، سنة ُ، طالشيخ بف سالـ محمد بف األميف  .دبي التراث، كا 
 - ىػَُْٖ، سنةُ، طحجي محمد، المحقؽ: ِّٗ/ّ، أبك الكليد، القرطبي رشد بف أحمد بف محمد، المميدات المقدمات ِ

 .بيركت اإلسالمي، الغرب دار ،الناشر، ـُٖٖٗ
 .ِٗٓ/ُٔك َّٓ/ُٔ، الجكيني، المذىب دراية في المطمب نياية .ُُِ/ٔالشافعي، األـ،  ّ
، ًجٍستانيالسِّ  ،األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف، السجستاني داكد أبي ركاية أحمد اإلماـ مسائؿ ْ

 .مصر تيمية، ابف مكتبة ؛الناشر، ـُٗٗٗ - ىػَُِْ، سنةمحمد بف اهلل عكض بف طارؽ، المحقؽ: َُّٓ/ٕ
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 .ِـُْْٗلسنة  ّٔالفات المدنية رقـ مف قانكف المخ ُ(َٓ) 

 انشاخح. انقٕل: انثانث انًطهة

 ترجح لدل الباحث أف حككمة العدؿ تككف في  ،القانكفما أخذ بو بعد عرض أقكاؿ الفقياء ك    
                                                           

 آخر لشخص ضرران  بإىمالو، سبب، مف كؿ( ُ)عمى أف:  ُْْٗلسنة  ّٔ( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ َٓتنص المادة ) ُ

 مدنية، مخالفة ارتكب أنو يعتبر اإلىماؿ، فييا كقع التي الظركؼ في تجاىو ميمالن  يككف ال بأف عميو يقضي بكاجب لو مديف ىك

لى اإلىماؿ، جراء مف تضررىـ يتكقع أف عاقؿ شخص مف ينتظر الذيف األشخاص لجميع الكاجب بيذا مدينان  الشخص كيككف  كا 

 أك منقكؿ غير ماؿ أم صاحب يككف ال أف ذلؾ في كيشترط :اإلىماؿ بسبب تضرره الظركؼ، تمؾ مثؿ في يتكقع ماؿ أم صاحب

 لو مأذكف أنو لمجرد شخص أم إزاء عمرانو، أك صيانتو، أك المنقكؿ، غير الماؿ ذلؾ بحالة يتعمؽ فيما الكاجب بيذا مدينان  مشغمو

 المأذكف الشخص ذلؾ إنذار كاجب مف عميو يترتب ما بقدر إال عميو، أك فيو ماؿ لو يككف بأف أك عميو، أك الماؿ ذلؾ في يككف بأف

 يصح مما أك مشغمو، أك الماؿ صاحب بكجكده يعمـ مما عميو، أك الماؿ ذلؾ في مخفية، تيمكة أك مستكر، خطر بكجكد لو

 مجرد عف :تسبب قد بالمدعي الالحؽ الضرر أف اإلىماؿ دعكل في ثبت إذا( ِ) .بكجكده عالمان  يككف كأف بد ال أنو االفتراض

 فيما يستحقيا التي التعكيض مف نسبة إال ....عميو المدعى مف تاـ تعكيض عمى يستحصؿ أف لممدعي فيحؽ عميو، المدعى إىماؿ

 أك عميو المدعى قبؿ مف دفعو كجكب المحكمة ترل لما كفقان  عمييـ، المدعى أك عميو المدعى إىماؿ عف تسبب قد الضرر كاف لك

 الضرر بإىماليـ سببكا الذيف األشخاص مف شخص كؿ إىماؿ نسبة باعتبار الحاؿ، مقتضى حسب عمييـ، المدعى مف كؿ

 يجكز المدعي، سمكؾ مبعثو كاف قد إىمالو كلكف بإىمالو، الضرر سبب قد عميو المدعى كاف إذا :يمي ما ذلؾ في كيشترط :لممدعي

 إذا .العدالة مع متفقان  تراه لما كفقان  دفعو، الكاجب التعكيض مقدار تنقص أف أك لممدعي تعكيض دفع تبعة مف تعفيو أف لممحكمة

 أف لممحكمة يجكز عميو، المدعى سمكؾ مبعثو كاف المدعي إىماؿ كلكف بإىماليما، معان  الضرر سببا قد عميو كالمدعى المدعي كاف

 ينبغي كاف الذم المبمغ يتجاكز ال مبمغ إلى الشرطية، الفقرة ىذه كجكد لكال دفعو، عميو المدعى عمى ينبغي كاف الذم التعكيض تزيد

 ...بإىمالو الضرر يسبب لـ المدعي كاف لك فيما دفعو عميو المدعى عمى

 ضرران  سبب أنو يعتبر ال كلكف أسبابو، أحد أك الضرر سبب ىك إىمالو كاف إذا بإىمالو ضرران  سبب أنو الشخص يعتبر( ج) 

ف الضرر، كاف: أكالن  :إذا بإىمالو  يتكقع ال مما الخارقة الطبيعة أحداث مف حدث كقكع عف نشأ قد ميمالن، الشخص ذلؾ كاف كا 

 إىماؿ كاف إذا: أك ثانيان  المعقكلة، الحيطة باتخاذ الحدث ذلؾ عكاقب تجنب اإلمكاف في يكف لـ كأنو اإلدراؾ، معتدؿ شخص حدكثو

ف آخر، شخص  الضرر... تسبب في الفاصؿ العامؿ ىك ميمالن  األكؿ الشخص كاف كا 

 .َِٔ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ِ
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كيجكز لمعاقمة أف تتبرع  ،إذا كاف صاحب ماؿ ،ماؿ الجاني سكاء كاف عمدان أك شبو عمد أك خطأ

العاقمة حككمة  كلـ يثبت نص في تحمؿ ،بما كرد فيو نصيمكف إلزاـ الشخص إال  ال ألنو ؛لو

ف لـ يكف  ،تتحمؿ معو العاقمةفأما إذا لـ يكف لو ماؿ  ،بضمانو ىكصاحب الفعؿ أكل ،ُالعدؿ كا 

ٍؤًمًنيفى  أىٍكلىى أىنىا: "؛ كذلؾ لقكلو لو عاقمة تتحمؿ ذلؾ الدكلة ، ًمفٍ  ًباٍلمي ـٍ فِّيى  فىمىفٍ  أىٍنفيًسًي مىٍيوً  تيكي  كىعى

اؤيهي، فىعىمىيَّ  دىٍيفه  مىفٍ  قىضى ثىًتوً  فىييكى  مىاالن  تىرىؾى  كى  .ِ"ًلكىرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ِّٕ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ُ
 ،(ُُٗٔ)الحديث رقـ ،النيسابكرم ،مسمـ صحيح. ٕٗ/ّ(، ِِٖٗمتفؽ عميو، صحيح البخارم، البخارم، رقـ الحديث) ِ

ّ/ُِّٕ. 
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 .انؼذل حكٕيح ششٔط: انغادط انًثحث

 ف خالؿ تتبع أقكاؿلكف م ،القانكف في يرد كلـخاصة بحككمة العدؿ الـ يذكر الفقياء شركطن 

 :ُستخالص الشركط التاليةايمكف في المباحث السابقة  كالقانكف الفقياء

 .لشارع في تقدير العقكبة كالدِّيةً أف ال يككف قد كرد نص مف ا (ُ

ية جزء مف عضك حككمة عدؿ جنا كأف ال تبمغ ،الشرعية الدِّيةى أف ال تبمغ حككمة العدؿ  (ِ

 العدؿ  حككمة  كانت إذا أما ،نص فيو يرجع إلى ما نص فيو؛ ألنو ما ال مقدر أرشو

لى  ،ال الدِّيةً المقدر  األرش عمى تزيد أف فيجكز الشرع ًقبىؿً  مف فيو تقدير ال جزء في كا 

 ،كانت حككمة العدؿ بدؿ اآلالـ فحسب ىذا إف ،ْكالحنابمة ّكالشافعية ِىذا ذىب الحنفية

ف تزيد عف األرش أما إذا كانت بدؿ اآلالـ كنفقة الطبيب كبدؿ فكات فرص يجكز أ

؛ ألف الجاني ىك المتسبب في ذلؾ بخصكص النفقات كالعالج ال اآلالـ المقدر كالدِّيةً 

كالتابعيف   وتباكصح كلـ يكف زمف النبي  ،بد أف يضمنو كمو ميما بمغ كمو فكاف ال

  .ليكـامف بعدىـ كاألئمة األربعة أجرة طبيب كنفقات كما ىك الحاؿ 

ف الجناية قد تسرم إلى ؛ ألال قبؿ البرء منيا ،الجنايةرء مف أف يككف التقكيـ بعد البي  (ّ

 .يةالنفس كيجب فييا الدِّ 

 القدر المتفؽ قيمتيا؛ ألنو ىي دؿ مف اإلبؿ فإف عدمت اإلبؿ فبأف تككف حككمة الع (ْ

 عمييا بيف الفقياء.

                                                           
 .ُٕ -َٕ /ُٖالمكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، الككيت،   ُ
 .ْٕ/ِٔ، السرخسي، المبسكط ِ
 .ْٖ/ٔ ،الشافعي ،األـ  ّ

 .ِْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ْ
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 ،كيجكز أف تتبرع العاقمة في ذلؾ ،إذا كاف لو ماؿ أف تككف حككمة العدؿ عمى الجاني (ٓ

ف لـ يكف لو ماؿ تتحمؿ معو العاقمة ف لـ يكف لو عاقمة تتحمميا الدكلة ،كا   .كا 
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 .انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح: انثاًَ انفصم




 مباحث: ةوفيو ثالث

 المبحث األول: تعريف الضرر المادي.

جراءاتو وشروطو في الضرر المادي العدل حكومةالمبحث الثاني: كيفية تقدير   .وا 

 .في الضرر المادي العدل حكومةالمبحث الثالث: تطبيقات عمى 
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 .انًادي انضشس ذؼشٌف: األٔل انًثحث

 كفيو مطمباف:

 .اا مركبن األكؿ: تعريؼ الضرر المادم لفظن  المطمب

 المطمب الثاني: تعريؼ الضرر المادم المقبي.

 .يشكثاً  نفظاً  انًادي انضشس ذؼشٌف: األٔل انًطهة

رَّ  مف االسـ :لغةالضرر    : ييقىاؿ ،كىك ضد النفع ،الٌشيء ًفي يٍدخؿ الٌنقصافىك ك  ،يضر   ضى

مىٍيوً  دخؿ ر عى رى الو ًفي ضى ر ،أم نقص مالو ،مى رى يؿ ًفي كىالضَّ  ،ُكالضعؼ اليزاؿب نقصانيا ؛اٍلخى

ررنا ننامكا فالفه  نزؿيقاؿ  ،كيأتي بمعنى الضيؽ يِّقنا أم: ضى  .ِضى

ىك ك  ،ّشكؿ أك جسـ أك جسد بال: مادِّمٌ  غيرييقاؿ  ،كمادِّيَّة ماٌدة إلى منسكب اسـ :المادي لغة  

  .ْكىك إدراؾ األشياء في الحكاس ،المحسكس

 .انهقثً انًادي انضشس ذؼشٌف: انثاًَ انًطهة

المطبؽ في  ككذلؾ القانكف ،في كتبيـ تعريؼ الضرر المادم تعريفا لقبينالـ يتطرؽ الفقياء إلى   

تطرؽ القانكف المطبؽ في المحاكـ ك  ،الضرر المادم لقبينا المحاكـ الشرعية لـ يتطرؽ إلى تعريؼ

لسنة  ّٔرقـ  ( مف قانكف المخالفات المدنيةِة )المادفي  النظامية إلى تعريؼ الضرر المادم

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ/ُُتيذيب المغة، األزىرم،  ُ

  العمرم اهلل عبد بف حسيف :المحقؽ، ٖٖٕٗ-ّٖٖٖ /ٔ، الحميرل سعيد بف نشكاف، الكمـك مف العرب كالـ كدكاء العمـك شمس ِ

 .بيركت، المعاصر الفكر دار ؛الناشر، ـُٗٗٗ - ىػَُِْ، سنة ُ، طاهلل عبد محمد يكسؼك  اإلرياني عمي بف مطيرك 

 .الكتب عالـ ؛الناشر، ـََِٖ - ىػُِْٗ، سنة ُ، طَِٖٕ/ّ، عمر الحميد عبد مختار حمد، المعاصرة العربية المغة معجـ ّ
 دار ؛الناشر، ـَََِ - ىػُُِْسنة ،ِِِ/ ُ، نكرم األحمد الرسكؿ عبد بف النبي عبد، الفنكف اصطالحات في العمـك جامع ْ

 .لبناف ، العممية الكتب
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 تقدير يمكف فعمية نفقة أك خسارة أية" :إلى ينصرؼ المادم الضررف معنى أعمى  ،ـُْْٗ

 :خذ عمى ىذا التعريؼكيؤ  ،ُ"تفاصيميا كبياف نقدنا قيمتيا

عنكم ف الضرر المحيث إ ،الضرر المعنكم حيث يدخؿ في التعريؼ غير مانع؛ التعريؼ (ُ

ا كأف الضرر المعنكم يمكف بياف تفاصيمو مف خالؿ  ،خسارة ركحانية لمشخص أيضن

نو يدخؿ فيو الخسارة مف حيث إ ؛كأف التعريؼ غير مانع ،طباء المختصكف في ذلؾاأل

 .كالخسارة في البيع التي تككف في غير الجنايات

النفقة الفعمية دكف اختار أحدىـ بالتعريؼ إذا نو حيث إ ،يخؿ في التعريؼ "أك" استخداـ (ِ

 .ال يشمؿ جميع الضرر المادم كامالن بح الخسارة أص

كيمكف تعريؼ الضرر المادم عمى أنو: النقصاف الذم تدركو الحكاس كيدخمو الجاني عمى 

 المجني عميو.

 ،حكاسجنس في التعريؼ يدخؿ فيو النقصاف الذم تدركو الحكاس كالذم ال تدركو ال :"النقصان"

كيدخؿ فيو النقصاف الذم يدخمو الجاني عمى المجني عميو كالنقصاف الذم يدخمو الشخص عمى 

 نفسو.

 قيد أكؿ خرج فيو النقصاف الذم ال تدركو الحكاس كىك المعنكم. :"الذي تدركو الحواس"

يدخمو الجاني عمى  خرج فيو النقصاف الذم ال د ثافو قي :"ويدخمو الجاني عمى المجني عميو"

 .اف الذم يككف مف الشخص عمى نفسوكالنقص ،كالخسارة في البيع المجني عميو

 

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ُ
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 .ٔإخشاءاذّ ٔششٔطّ انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: انثاًَ انًثحث

 :ثالثة مطالبكفيو 

 المطمب األكؿ: كيفية تقدير حككمة العدؿ في الضرر المادم.

 تقدير حككمة العدؿ في الضرر المادم.المطمب الثاني: شركط 

 المطمب الثالث: إجراءات التقاضي لتقدير حككمة العدؿ في الضرر المادم.

 .انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: األٔل انًطهة

 فركع: ةكفيو ثالث
 الفرع األكؿ: كيفية تقدير حككمة العدؿ في الضرر المادم في الفقو اإلسالمي.

 الثاني: كيفية تقدير حككمة العدؿ في الضرر المادم في القانكف.الفرع 

 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.

 .اإلعاليً انفقّ فً انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: األٔل انفشع

 :افكفيو مسألت

 المسألة األكلى: كيفية تقدير حككمة العدؿ مف ًقبىًؿ أصحاب االختصاص.

 المسألة الثانية:  زيادة حككمة العدؿ عف األرش المقدر كبما تقدر كالمدة التي تقسط فييا. 

 :ختصاصقَِبِل أصحاب االالمسألة األولى: كيفية تقدير حكومة العدل من 

 ثالثة أقكاؿ: الفقياء في ىذه المسألة عمىاختمؼ 
  وأنإلى  :ْكالحنابمة ،ّكالشافعية ،ِكالمالكية ،المفتى بو عندىـفي  ُذىب الحنفية :القول األول   

                                                           
 الغنيمي إبراىيـ بف حمادة بف طالب بف الغني عبد ،الكتاب شرح في المباب .ْٔٔ/ْ، المرغيناني ،المبتدم بداية شرح في اليداية ُ

 .بيركت العممية، المكتبة الناشر؛ ،الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ ،ُٖٓ/ّ ،الميداني الدمشقي

 .ِّٖ/ّ، القرطبي ،المميدات المقدمات ِ
 ، المكتبة الشاممة.ُٓٔ، صبالماكردم الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي، الشافعي الفقو في اإلقناع ّ

 .َُّ-ُِٗص ،الخرقي ،الشيباني حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبي مذىب عمى الخرقي متف ْ
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ثـ ينظر الفرؽ بيف  ـ كبو الضرركَّ قى كيي  ،ـ المجني عميو كما لك كاف عبدان ليس بو ضرركَّ قى يي 

 .ُثـ تككف نسبة الفرؽ مف نسبة الدية ،تيفالقيم

 عمى ىذا القكؿ: أنو غير قابؿ لتطبيؽ؛ ألف العبيد لـ يعد ليـ كجكد. يعترض

نص و ضك مذككر فيألقرب ع بي رَّ قى أف القيمة تي إلى  :ّمف الحنفية ِالكرخيذىب  :القول الثاني  

رأس أحدىـ ينظر إلى قيمة أقرب عضك فيو نص كىك المكضحة فيأخذ  فمك شج ،كتأخذ قيمتو

  .منصكص عميو يرجع فيو لممنصكص عميوالغير  فحكمو؛ أل

عمى ىذا القكؿ: يقتصر قكؿ الكرخي عمى الجراحات التي تقع قريبة مف جراحات األرش  يعترض

 كالجراحات أعـ كأكثر.

ييـ يككف بناءن عمى ما تكبده المجني عميو قٍ أف التى  إلى :ْ:  ذىب الحنفية في ركايةالقول الثالث  

  .إلى أف يبرأ مف مصاريؼ دكاء كأجرة طبيب كنفقات

 . فٍٓا ذقغظ انرً ٔانًذج ذقذس ٔتًا انًقذس األسػ ػٍ انؼذل حكٕيح صٌادج:  انثاٍَح انًغأنح

المقدر عمى نحك  اختمؼ الفقياء في حكـ زيادة حككمة العدؿ في الضرر المادم عف األرش    

 .ٓىؿ يككف التقدير بخصكص اإلبؿ أـ اإلبؿ كغيرىا؟اختمفكا ك  ،سبؽ ذكره

                                                           
 َُ، فيككف الفرؽ مف نسبة الدية َُمف  ُدنانير، فالفرؽ بينيما ىك  ٗدنانير، كبالضرر  َُمثاؿ ذلؾ: سعر العبد دكف ضرر  ُ

 .ََُمف 
، ىػَِٔ، كلد سنة بغداد سكف جداف، كرخ أىؿ مف ،الكرخي الحسف أبك دليـ، بف دالؿ بف الحسيف بف اهلل عبيد الكرخي: ىك ِ

، البغدادم الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد ،بغداد تاريخ. ىػَّْانتيت إليو رياسة أصحاب أبك حنيفة، تكفي 

 .بيركت ،اإلسالمي الغرب دار ؛الناشر، ـََِِ -ىػُِِْ، سنةُ، طمعركؼ عكاد بشار الدكتكر: المحقؽ ،ْٕ/ُِ
 .ْٔٔ/ْ ،المرغيناني ،المبتدم بداية شرح في اليداية ّ
 .ُّٕالدر المختار، الحصكفي، ص  ْ

 .ْٔ -ِٗينظر ص  ٓ
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 إلى أربعة أقكاؿ:حككمة العدؿ في الضرر المادم  في المدة التي يتـ فييا تقسيطكاختمفكا  

 يصؿ إلى ثمث الدِّيةً إف كاف   التعكيض عف الضرر المادم ؛ إلىُذىب الحنفية :القول األول  

ف ،قسـ عمى سنةي ف زاد ،د عف الثمث في سنة أخرلخذ الزائيؤ  لدَّيةً عف ثمث ا زاد كا   عف ثمثي كا 

قكؿ كيفيـ مف  ،بقميؿ كىك ثالث سنكات بأقؿ مف كقت الدِّيةً في سنة أخرل خذ الزائد يؤ  الدِّيةً 

 .خذ في أقؿ مف سنةالحنفية أف ما قؿ عف الثمث يؤ 

عمى سنة إذا  امقسمن  عف الضرر المادميككف  التعكيض أفإلى : ِالمالكيةذىب  :القول الثاني  

ف ،يةالدَّ  ثمث بمغ ف كاف ،حاالن  الجاني ماؿ ففي يةالدِّ  ثمث مف أقؿ كاف كا  قسـ عمى يية الدَّ  ثمثي كا 

ف كاف ،سنتيف  خاضع أك أنو ،أنو يقسـ عمى سنتيف :فيناؾ قكالف عند مالؾ دِّيةً نصؼ ال كا 

ف شاء عمى سنة كنصؼ الجتياد اإلماـ فإف شاء جعموي  ف كافك  ،في سنتيف كا   الدية أرباع ثالثة ا 

ف كاف ،سنيف ثالث قسـ عمىي  .الباقي السدس في اإلماـ يجتيد يةالدِّ  أسداس خمسة كا 

ية مثا الدِّ يجب فيو ثي ذا كاف إ أف التعكيض عف الضرر المادمإلى :ّذىب الشافعية :الثالث القول  

ذا كاف يجب فيو ما فكؽ الثمث يككف في سنتيف ،يقسـ عمى أقؿ مف ثالث سنكات كأما إف كاف  ،كا 

 .أقؿ مف الثمث فيقسـ عمى سنة

الثمث  مث الدية أك نصفيا فيككفيجب فيو ث التعكيض إذا كافأف إلى : ْذىب الحنابمة :القول الرابع  

ف كاف أكثر مف الثمثيف ،الثانيةآخر السنة األكلى كالنصؼ في آخر السنة  في  ثمثاف في سنتيففال كا 

 في ماؿ الجاني. مث فإنو حاؿأما إذا كاف أقؿ مف الث ،كالباقي في آخر السنة الثالثة 
                                                           

 .ْٗٓ/ْاألصؿ، الشيباني، ُ

 .ُٔٓ-َٔٓ/ْ، القيركاني، المدكنة اختصار في التيذيب ِ
 .ُُِ/ٔ ،الشافعي ،األـ ّ

 ،المقدسي قدامة بابف الشيير الدمشقي، ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽالمغني،  ْ

 . القاىرة مكتبة ؛الناشر، ـُٖٔٗ -ىػُّٖٖ، سنة ّٕٔ/ٖ
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 .انقإٌَ فً انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: انثاًَ انفشع

اجح ر الطبؽ في المحاكـ الشرعية ب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المأواًل   

ما لـ يرد فيو نص في القانكف يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي ؛ ألنو مذىب الحنفيالمف 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖنصت المادة ) حنيفة كما

 لو عضك مف جزءنا العدؿ حككمة مقدار يبمغ ال أنو إلىكالراجح مف مذىب أبي حنيفة ،الغربية

 ال أف يجب المكضحة مف أقؿ رأس في الجرح كاف فمك ،العضك لذلؾ المقدر األرش ،مقدر أرش

ف ،المنصكص إلى فيو يرجع فيو نص ال ما فأل المكضحة؛ أرش عف العدؿ حككمة تزيد  كا 

 بأف المقدر األرش عف تزيد أف يجكز منو لجزء أك مقدر أرش لو ليس لعضك العدؿ حككمة كانت

ف كاف التعكيض عف  ،اإلبؿ كالذىب كالفضة مف كأف حككمة العدؿ تككف ،يةالدِّ  عف تزيد ال كا 

ف ،سنة عمى قسـي الدِّيةً  ثمث إلى يصؿالضرر المادم   عف الزائد يأخذ الدَّيةً  ثمث عف زاد كا 

ف ،أخرل سنة في الثمث  بقميؿ الدِّيةى  كقت مف بأقؿ ثالثة سنة في الزائد يأخذ الدِّيةً  ثمثا عفزاد  كا 

 .سنة مف أقؿ في خذيؤ  الثمث عف قؿ ما أف الحنفية قكؿ مف كيفيـ ،سنكات ثالث كىك

ف الضرر المادم يككف التعكيض المقدر ع المحاكـ النظامية:نكف المطبؽ في القا في: اثانيً   

كبدؿ عطؿ عف العمؿ  كذلؾ بما تكبده مف نفقات عالج كمستشفى كبدؿ آالـ ،لمضرر مساكينا

 أف يزيد عف األرش كيجكز ،-اكما مر سابقن - يككف في النقد كأف التعكيض ،كفكات الفرص

لى ىذا ذىبت المادة) مقسمنا كيككف ذلؾ التعكيض ،المقدر كالدِّيةً  ( الفقرة َٓحسب حاؿ الجاني كا 

 .ُـُْْٗلسنة  ّٔالثانية مف قانكف المخالفات المدنية رقـ 

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 أف يككف التقكيـ ترجح لدل الباحث ب ،ؿ الفقياء كما ذىب إليو القانكفاقك أبعد االطالع عمى    

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ُ
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عمى ما تكبده المجني عميو مف نفقات كعالج كتكاليؼ طبيب كبدؿ عف آالمو كبدؿ عطؿ  بناءن 

اإلبؿ إال إذا عدمت كأف يككف التقكيـ مف  ،عف العمؿ؛ ألف الجاني كاف ىك السبب في ذلؾ كمو

ف لـ يستطع في ذلؾ  ،دؿ حاالن الناتج عف حككمة العالتعكيض  كأف يككف تقسيـ ،افقيمتي يككف كا 

ة مقسمة عمى ثالث يى ثالث سنكات؛ ألف الدِّ  يزيد التقسيط عفلو حسب حالو عمى أف ال  ان مقسط

ف عجز عف  ،كيجكز أف تتبرع لو العاقمة ، نص فيو يرجع فيو إلى ما نص فيوكما ال ،سنكات كا 

 .ُفإف لـ يكجد لو عاقمة تتحممو الدكلة ،التقسيط تتحممو العاقمة

 .انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش ششٔط: انثاًَ انًطهة

ا القانكف في ردت كلـ،خاصة بحككمة العدؿ الـ يذكر الفقياء شركطن    ف خالؿ تتبع لكف م ،أيضن

 :ِستخالص الشركط التاليةايمكف كالقانكف  الفقياء أقكاؿ

فإذا كرد نص مف الشارع  ،لشارع في تقدير العقكبة كالدِّيةً أف ال يككف قد كرد نص مف ا (ُ

 في تقدير العقكبة ال يجكز الخضكع فييا إلى تقدير أصحاب االختصاص.

ية جزء مف عضك كأف ال تبمغ حككمة عدؿ جنا ،أف ال تبمغ حككمة العدؿ الدِّيةى الشرعية (ِ

 اأما إذا كانت الجناية عمى جزءن  ،؛ ألنو ما ال نص فيو يرجع إلى ما نص فيومقدر أرشو

 ،ّزيد عف األرش المقدر ال الدِّيةً عمى عضك ليس لو أرش مقدر يجكز أف تمف عضك أك 

أما إذا كانت بدؿ اآلالـ كنفقة الطبيب  ،كانت حككمة العدؿ بدؿ اآلالـ فحسب ىذا إف

؛ ألف الجاني ىك المتسبب في ف تزيد عف األرش المقدر كالدِّيةً كبدؿ فكات فرص يجكز أ

 كصحابتو يكف زمف النبي  ألنو لـ ،حسب المعركؼبد أف يضمنو كمو  ذلؾ كمو فكاف ال

                                                           
 .ْٔينظر ص ُ

 .ِٕ -َٕ /ُٖالمكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، الككيت،   ِ
 .ِْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي .ْٖ/ٔ ،الشافعي ،األـ .ْٕ/ِٔ، السرخسي، المبسكط ّ
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  .  كالتابعيف مف بعدىـ كاألئمة األربعة أجرة طبيب كنفقات كما ىك الحاؿ ليـك

  لك حتى الجراحات، أطباء مف عدؿ ذكم تقدير عمى بناء القاضي بالحككمة يحكـ أف (ّ

 .تعتبر لـ القاضي غير باجتياد الحككمة كقعت

ال قبؿ البرء منيا؛ ألف الجناية قد تسرم إلى  ،البيرء مف الجنايةكف التقكيـ بعد أف يك (ْ

 النفس كيجب فييا الدِّية.

؛ ُمف اإلبؿ فإف عدمت اإلبؿ كانت قيمتيا أف يككف التعكيض المقدر في الضرر المادم (ٓ

 ألنو ىي القدر المتفؽ عمييا بيف الفقياء.

فرص كما  عميو مف فكات المجني التعكيض عف الضرر المادم بما نقص أف تككف طريقة (ٔ

  .ِحسب المعركؼ كبدؿ عطؿ عف العمؿ ،كما دفعو أجرة طبيب كأدكية ،أصابو مف آالـ

كيجكز أف تتبرع  ،الجاني إذا كاف لو ماؿ يككف التعكيض في الضرر المادم مف ماؿأف  (ٕ

ف لـ يكف لو ماؿ تتحمؿ معو العاقمة ،العاقمة في ذلؾ ف لـ يكف لو عاقمة تتحمميا  ،كا  كا 

ف لـ يكف لو ماؿ تككف مقسمة حسب  ،إذا كاف لو ماؿ كتككف في مالو حاالن  ،ّلدكلةا كا 

 ؛ ألف ما ال نص فيو يرجع إلىقدر الدِّيةً  ثالث سنكات كىك عف عمى أف ال تصؿ حالو

ف لـ يكف لو عاقمة تتحممو الدكلة. ،فإف عجز عف التقسيط تتحممو العاقمة ،نص فيوما   كا 

 إخشاءاخ انرقاضً نرقذٌش حكٕيح انؼذل فً انضشس انًادي.انًطهة انثانث: 

 كاف سكف مكاسـ المدعي كالمدعى عميو ك  ،: اسـ المحكمةْ: إنشاء الئحة دعكل تتضمفأواًل   

                                                           
 .ُُّ/ٔ ،الشافعي ،األـ ُ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي يدالمع ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ِ
 .ْٔ ص ينظر ّ
 ،البصؿ أبك الناصر عبد ،القضاء كنظاـ الشرعية المحاكمات أصكؿ شرح .ِِْ/ُالقضايا كاألحكاـ، أحمد عمي داكد،  ْ

 .https://www.mohamah.net/lawمكقع محاماة نت  .ُِٓ-ُُٓص
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كتكضيح الالئحة: مف  ،)اسـ الجناية(كمكضكع الدعكل: المطالبة بحككمة عدؿ  ،كاحد منيما كؿ

إف  جريمةكاألداة التي تمت بيا ال ،الجريمة فييماكالتاريخ كالمكاف الذم حدثت  خالؿ ذكر اليكـ

 مع مراعات ذكر ،؟ماـ الناس أـ الأنيا في كضح النيار أكمالبسات القضية مف خالؿ  ،كجدت

كبعدىا ذكر الطمب  ،كذكر كؿ قيد في كؿ جناية بما يخص حككمة العدؿ منيا ،الشركط العامة

 .الجناية عميوكالعالج كما تكبده جراء النفقات اآلالـ ك أـ بدؿ  اآلالـبدؿ  ىك تعكيض عفىؿ 

 :ُالمحاكمة ا:ثانيً   
في الدعكل  األخير المدعي عف كالمو سأؿيي  ،إذا حضر الطرفاف المدعي كالمدعى عميو (ُ

ف خرس أك مقطكع المساف ) يككف جكاب األفإذا طمب الحكـ بمضمكنيا ككرر الالئحة بالكتابة كا 

أف ينكر  فإما ،سأؿ المدعى عميو عف جكابو عف الالئحةيي  ،(ِيتـ باإلشارة المفيمةعجر عف الكتابة 

ما ما يقر بجزء كينكر جزء كا  كيككف المرافع عف الصغير أك المجنكف   ،أك يدفع الدعكل ،أف يقر كا 

 القاضي. الذم يعينو ْأك الكصي ّالمحجكر عميو كليوأك 

ما أف ي ،المدعي دكف المدعى عميوإذا حضر  (ِ ا كيسار غيابين  ـحاكإما أف يمتمس لو عذر كا 

 .في المحاكمة

                                                           
. الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، عثماف التكركرم، ِْْ-ِِْ/ُ ،داكد عمي أحمد ،كاألحكاـ القضايا ُ

 ـ، الناشر؛ دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. ُٕٗٗ، سنة ُ،طَٖ-ِٕص
 . /aspِ/ّٖhttp://www.elazhar.com/feqhux.مكقع مكسكعة الفقو،  ِ
 المجددم اإلحساف عميـ محمد، الفقيية التعريفاتالكلي: ىك مف لو كالية حفظ ماؿ الصغير أك المجنكف كىك األب أك الجد.  ّ

 ، منشكر عمى المكتبة الشاممة.العممية الكتب دار ؛الناشر، ـََِّ - ىػُِْْ، سنة ُ، طَِْ، صالبركتي
 ،الفقيية التعريفات. ، كىك غير األب كالجدالمكت بعد كأطفالو الرجؿ ماؿ في كالتصٌرؼ الحفظ ألجؿ يقاـ مفالكصي: ىك  ْ

 .ِّٕص ،البركتي

http://www.elazhar.com/feqhux/2/83.asp
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 المعذرةأك التماس  ،لقضيةلممدعى عميو طمب إسقاط ا ؛إذا حضر المدعى عميو دكف المدعي (ّ

ؿ لممحكمة تأجي بصفتو مدعينا كلـ يحضر في القضية إذا كاف الكصي ىك الذم يرافعف ،لممدعي

 .ُآخر أك يضاؼ لو كصينا -إف رأت المحكمة ذلؾ-الدعكل حتى يعيف غيره 

 تسقط الدعكل إلى حيف أف ترفع مرة أخرل أف  ممحكمةل ؛إذا لـ يحضر أحد مف الطرفيف (ْ

كيتـ النظر في القضية مف النقطة   ،غ المدعي كالمدعى عميو بمكعد التأجيؿأك أف تؤجميا كيبم

 .خرلالتي كقفت عندىا قبؿ اإلسقاط إذا تـ رفعيا مرة أ

العالج مف تقارير طبية كتكاليؼ  ،ليقدـ المدعي إثباتو إذا أنكر المدعى عميو الدعك  (ٓ

كالمدة التي بكقائع الجريمة  كىي شيادة ؛شخصيةال توكيقدـ بين ،-كغيرىا إف كجد- كاألدكية

 المدعي في المركز الطبي. قضاىا

كيتـ الدفع أيضان بالطعف  ،يتـ دفع دعكل المدعي بالطعف في التقارير كالكصكالت الطبية (ٔ

 بشيادة الشيكد.

 فإف حمؼ ،إف عجز المدعي عف إثبات الدعكل ،تحميؼ المدعى عميو اليميف الشرعية (ٕ

ف لـ يحمؼ يعتبر ناكالن  ،الدعكلردت   .ِكيحكـ لممدعي كا 

 مف اإلبؿ. التعكيض المناسب لوك  ،يخبركف بمقدار الجرح أك أكثرخبراء  ثالثةإحضار  (ٖ

يخبركف بقيمة اإلبؿ في النقد الدارج في يكـ التقكيـ لكي ال  أك أكثر إحضار ثالثة خبراء (ٗ

 يزيد عف األرش المقدر.

                                                           
، كىي رسالة دكتكراه ِّٔ-ِّْالكصاية في الفقو اإلسالمي كقانكف األحكاؿ الشخصية األردني، عبداهلل محمد سعيد ربابعو، ص  ُ

 ـ.ََِٓ مقدمة لمجامعة األردنية في برنامج الفقو كأصكلو، كأجيزت كنكقشت في عاـ
 ُُْْ، ِ، طُُْ-َْٗ/ُكسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في المعامالت المدنية كاألحكاؿ الشخصية، محمد الزحيمي،  ِ

 ـ، الناشر؛ مكتبة دار البياف.ُْٗٗ -ق
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جراء  تكاليؼ التي ترتبتالبمقدار النفقات الطبية ك  يعرفكف أك أكثر خبراء ةثالث إحضار  (َُ

 الجناية حسب المعركؼ. 

 .ف ادعى عدـ قدرتو عمى الدفع حاالن إحضار خبراء ثالثة يخبركف بحاؿ الجاني إ  (ُُ

ما أف يختمفكا فيؤخذ ،الة الخبراء: إما أف يتفقكا فيؤخذ بقكليـح  (ُِ ف ،األكثرية منيـبقكؿ  كا   كا 

أك القكؿ  بقكؿ األكثرية يؤخذيتـ االستعانة بخبراء أكثر ف اثناف منيـكلـ يتفؽ  ااختمفكا جميعن 

 .الكسط بينيـ

 : إصدار الحكـ:اثالثً 

بناء عمى ما تقدـ في المحاكمة كما  يتـ إصدار الحكـ كتقدير الحككمة التي يستحقيا المدعي    

عمى مقدار معيف مقابؿ أف تنتيي مع المدعى عميو  المدعيكيجكز أف يتفؽ  ،مر مف إثباتات

 .-باستثناء الكصي- قبؿ اإلثبات المحاكمة
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 .انًادي انضشس فً انؼذل حكٕيح ػهى ذطثٍقاخ: انثانث انًثحث

 التمييد: 

ـ القانكف في يي عى بً اكتى  ،مف التطبيقات عمى حككمة العدؿ في الضرر المادم اذكر الفقياء كثيرن    

كما لـ  ،الجنايات ككمة عدؿ في الضرر المادم مفذلؾ؛ ألف الفقياء قد حصركا ما يجب فيو ح

ذكر  مع ك  ،منفعة كاممة" تٍ كِّ فى كلـ يي  كال إجماع يمكف ضبطو: " كؿ ما لـ يرد فيو نص يذكر

بينيـ فيما يجب فيو  اىناؾ خالفن أف  كجد ،الضرر المادمحككمة العدؿ في لتطبيقات فقياء ال

ؽ حككمة عدؿ في حيف يرل بعضيـ أنو يجب في ذلؾ التطبي ،حككمة عدؿ في الضرر المادم

تابع بو التطبيقات كما  عرض بعض تمؾقد حاكؿ الباحث في ىذا المبحث ف ،ال يرل ذلؾكاآلخر 

 :ُكما ىك التالي ،القانكف الفقياء

 نغاٌ األخشط. قطغ انًطهة األٔل:

 فركع. ثالثةكفيو 

 .اإلسالمي لساف األخرس في الفقو قطع: ما يجب في كؿاألالفرع 

 لساف األخرس في القانكف. قطع: ما يجب في ثانيالفرع ال

 : القكؿ الراجح.ثالثالفرع ال

 .اإلعاليً انفقّ فً األخشط نغاٌ قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف إلى خرسلساف األقطع  يجب فياختمؼ الفقياء فيما 

                                                           
ةذىكىرى بعض ىذه التطبيقات،  ُ -ُِص  ،الشندم إسماعيؿ لدكتكرا ،اإلسالًمي الًفقوً  ًفي الجرىاحىات موف ييكجبييىا كمىا العىٍدؿ حيككمى

 ،األسطؿ إسماعيؿ صفاء ،اإلسالمي الفقو في األعضاء أرش. ـََُِ لعاـ المفتكحة القدس جامعة في جامعي بحث، ِْ

 . ّٖ-ٔٓص
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 الكاجب في أف إلى :ْكالحنابمة في ركاية ،ّكالشافعية ،ِكالمالكية ،ُالحنفية ذىب :القول األول  

 أـ اأصمين  خرسو كاف سكاء ،حككمة عدؿ يقدرىا القاضي بناءن عمى تقرير الخبراءلساف األخرس 

 قطع إذا فأما ،قبمو ذكقو ذىب قد كاف أك األخرس،لساف  بقطع الذكؽ يذىب لـ إذا كىذا ا،عارضن 

 :ٔكاستدلكا عمى قكليـ ،ٓيةالدِّ  ففيو ذكقو فذىب لسانو

فكاف فيو حككمة عدؿ  ،يكجد فيو فكات منفعة كما ىك الحاؿ لممتكمـف لساف األخرس ال إ (ُ

 .ٕبناءن عمى ما أصابو مف جركح

كال يمكف ترؾ  ،ف لساف األخرس ال يكجد فيو نص يقدر مقدار ما يجب فيو مف األرشإ (ِ

 الجاني مف غير عقكبة كالمجني عميو مف غير تعكيض فكاف ال بد مف الحككمة.

ثمث  سإلى أف الكاجب في لساف األخر  :ٖالحنابمة في الركاية األخرل : ذىبالقول الثاني  

  :ُدؿ لقكليـتكيس ،الدية

                                                           
 .ِّّ/ٕ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ُ

  .ٗٔٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس، ِ
 -ىػُُِْ، سنة ّ، طالشاكيش زىير: ، المحقؽِٕٓ/ٗ، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ّ

 .بيركت اإلسالمي، المكتب ؛الناشر، ـُُٗٗ
 ،الكمكذاني ،الخطاب أبك الحسف، بف أحمد بف محفكظ، الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ْ

 لمنشر غراس مؤسسة ؛الناشر، ـََِْ - ىػُِْٓ، سنة ُ، طالفحؿ ياسيف ماىرك  ىميـ المطيؼ عبد: المحقؽ ،ُٖٓص

 .كالتكزيع

 يقصد بالدية ىنا: دية العضك. ٓ

 .ِّّ/ٕ، الكاساني ،الصنائع بدائع ٔ
 .ْْٖ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ٕ

 
 .ْْٖ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ٖ
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طَّاًب قضى ٍبفى  عيمىرى  أف ؿي  اأٍلىٍخرىس ًلسىافً  ًفي اٍلخى  .ِالدِّيىةً  ًبثيميثً  ييٍستىٍأصى

ف سمـ صحتو فإنو يحمؿ  ،ّاألثر المركم عف عمر ضعيؼعمى ىذا االستدالؿ: أف  يعترض   كا 

 .فيما يجب في لساف األخرس عمى حككمة العدؿ؛ ألنو لـ يرد قرآف كال سنة عف النبي 

  .انقإٌَ فً األخشط نغاٌ قطغ فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة كما  في القانكفنو ما لـ يرد فيو نص ؛ ألالحنفيةعند 

كالراجح  ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖنصت المادة )

يتـ تقديرىا مف قبؿ  ،يجب في قطع لساف األخرس حككمة عدؿ مف مذىب أبي حنيفة أنو

 القاضي بناءن عمى تقرير الخبراء.

أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية برأم : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

يتـ تقديرىا ك  ،أم التعكيض ،جميكر الفقياء عمى أنو يجب في قطع لساف األخرس حككمة عدؿ

( مف قانكف المخالفات ْٔكىذا ما يفيـ مف المادة ) ،ْالخبراء تقديرمف القاضي بناء عمى 

 .ـُْْٗلسنة  ّٔ المدنية رقـ

                                                                                                                                                                      
 .ٖٔ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ُ

 ابف ،باآلثار المحمى .ّٗٓ/ٗ(، ُْٕٔٓركاه عبد الرزاؽ، قاؿ ابف حـز ضعيؼ. المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني، رقـ األثر) ِ

 .ٖٔ-ٕٔ/ُُ ،األندلسي حـز
 .ٖٔ-ٕٔ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ّ
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمةينظر  ْ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ف ترجح لدل الباحث أنو يجب في قطع لسا ،القانكف بو أخذؿ الفقياء كما اقك أاالطالع عمى  بعد  

 يجب؛ ألنو لـ يرد نص فيما ٍذىىب ذكقو في الجناية عمى لسانواألخرس حككمة عدؿ إف لـ يى 

كأف لساف األخرس ليس فيو  ،كما لـ يرد فيو نص تجب فيو حككمة عدؿ ،في لساف األخرس

في  المنفعة كامؿى  ان لسان فال يبمغ لساف نيًقصى مف منفعتوً  ،منفعة الكالـ منفعة كاممة إذ ينقصوي 

 .التعكيض

 .انًطهة انثاًَ: قطغ نغاٌ انصغٍش

 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو في الصغير لساف قطع في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في الصغير لساف قطع في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً انصغٍش نغاٌ قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

  :قكليف عمى صغيرفقياء فيما يجب في قطع لساف الاختمؼ ال

 يةالدِّ  ال عدؿ ىك حككمة صغيرقطع لساف الكاجب في ؛ إلى أف الُذىب الحنفية :القول األول  

ف  :ِكاستدلكا لقكليـ؛ صياح االستيالؿ ألف يتكمـ؛ لـ ما استيؿ كا 

 تفكيت كجد فقد ذلؾ عمـ فإذا ،صحتو يعمـ حتىأرش كامؿ  في لساف الصغير ال يجب وأن (ُ

 كجكب سبب كجكد في الشؾ يقع يعمـ لـ فإذا ،كامالن  وأرش فيو فيجبو في الجنس منفعة

 فبذلؾ تجب حككمة عدؿ. بالشؾ، يجب فال األرش كماؿ

                                                           
 .ِّّ/ٕبدائع الصنائع، الكاساني، ُ

 .ِّّ/ٕ،الكاساني ،الصنائع بدائع ِ
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 لـ يتكمـ فال نوإحيث ك  ،ما لـ يتكمـ كالسالمة الصحة عدـ في لساف الصغير األصؿ  (ِ

 .األصؿ عمى فيك لسانو صحة يعمـ

 صغيركاجب في قطع لساف ال: إلى أف الّ، كالحنابمةِ، كالشافعيةُ: ذىب المالكيةالثاني القول  

 الفقياء بعض الشركط، كمف تمؾ الشركط بتفصيميا:، ككضع الدِّيةي 

 سالمة لساف الصغير عرفت فإف ،لصغيرا في قطع لساف و ينظر فيما يجبأن: ْالشافعية عند

" بابا" في الشفة بحركؼ أك البكاء، في الصغير مف يظير ما أكؿ كىي الحمؽ، بحركؼ بنطقو

 في الثالثة ىذه أحد منو عرؼ فإذا ،المساف بحركؼ أك لمصغير، الثانية الحالة كىي ،"ماما"ك

ف ،يةً الدِّ  فيو كممت زمانو  ظاىره كاف لسانو، سالمة عمى يدؿ ما ىذه كقاتاأل في منو يظير لـ كا 

ف قطع لسانو حاؿ كالدتو فيناؾ قكالف عند الشافعيةك  ،حككمة فيو فيمـز خرسو؛ عمى دليالن   :ٓا 

 فيككف فيو الدِّيةى. ،أحدىما: أنو يحمؿ عمى الصحة

 ثانييما: أنو يحمؿ عمى عدـ الصحة؛ فيجب فيو حككمة عدؿ.

فمـ يسمع  اأصمن  دى لً كي إنما  ،لخمؿ في لسانو ال كلك تعذر النطؽ حاؿ بمكغ الصغير مظنة النطؽ  

 عمى ما يجب في قطع ىناؾ كجياف في المذىب ،كلعدـ سماعو الكالـ لـ يستطع التىكىمـ ،الكالـ

                                                           
 .ُْ/ٖ ،الخرشي، خميؿ مختصر شرح ُ
 مجدم: المحقؽ، ُّٖ/ُٔ، الرفعة بابف المعركؼ الديف، نجـ األنصارم، عمي بف محمد بف حمد، التنبيو شرح في النبيو كفاية ِ

 . العممية الكتب دار ؛الناشرـ، ََِٗ، سنة ُ، طباسمـك سركر محمد
 .ُٗٓ/ٔ، الزركشيمختصر الخرقي،  شرح ّ

  .ُّٖ/ُٔ، الرفعة ابف، التنبيو شرح في النبيو كفاية ْ
 .ُّٖ/ُٔ ،الرفعة ابف ،التنبيو شرح في النبيو كفاية ٓ
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عند  ع تسبب بانخفاض نسبة الكالـ لصغيرفإذا كاف القط كقيؿ حككمة عدؿ. ،يؿ الدِّيةى لسانو: ق

 .ُفيحسب قدر ما أذىب مف الحركؼ حسب حركؼ لغتو بمكغو مرحمة التكمـ

حركو في البكاء أما إف لـ ي ،بالبكاء كجب فيو الدِّيةي  إذا حرؾ الصغير لسانو و: أنِالحنابمة عند  

 كاستدلكا لذلؾ: أف البكاء صكت فيعمـ بو صحة المساف. ،كانت فيو الحككمة

نادر، كال يبنى الحكـ عمى  أمر كالخرس ذلؾ، بعدنطؽ الصغير  الغالب: أف ّواستدلوا لقوليم

 النادر.

 االحتجاج سقط ،كالسالمة الصحة الصغير لساف أصؿ كاف إفكاعترض عمى ىذا االستدالؿ:   

 .ْ، فتجب حككمة عدؿالذمة براءة كىك آخر أصؿ مع تعارض ألنو األصؿ بيذا

 .انقإٌَ فً انصغٍش نغاٌ قطغ فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

 راجحالب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكفأل الحنفية؛ مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖنصت المادة ) حنيفة كما

ف  يجب في قطع لساف الصغير حككمة عدؿ أنو حنيفة كالراجح مف مذىب أبي  ،الغربية كا 

 يتـ تقديرىا مف قبؿ القاضي بناءن عمى تقرير الخبراء. ،استيؿ ما لـ يتكمـ

                                                           
ف كاف أعجمي    ُ فإف كاف عربي المساف يحسب قدر دِّيًة ما أنقص مف حركؼ، بناء عمى ما يبنى عميو الكالـ في المغة العربية، كا 

 كفايةالمساف أعتبر بقدر حركؼ لغتو، فإف أنقص حرفنا كاحدنا قسمت الدِّية عمى عدد الحركؼ، كيأخذ قدر ذلؾ الحرؼ مف الدِّية. 

 .ُّٗ-ُّٖ/ُٔ، الرفعة ابف ،التنبيو شرح في النبيو
 .ُٗٓ/ٔ، الزركشيمختصر الخرقي،  شرح ِ

 .ُْ/ٖ ،الخرشي، خميؿ مختصر شرح ّ
 .ِّّ/ٕ،الكاساني ،الصنائع بدائع ْ
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أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية برأم : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

يتـ تقديرىا مف ك  ،التعكيض :أم ،حككمة عدؿ الحنفية عمى أنو يجب في قطع لساف الصغير

( مف قانكف المخالفات المدنية ْٔكىذا ما يفيـ مف المادة ) ،ُالقاضي بناء عمى تقرير الخبراء

 ـ.ُْْٗلسنة  ّٔرقـ 

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ترجح لدل الباحث أنو يجب في قطع  ،القانكف بو أخذؿ الفقياء كما اقك أاالطالع عمى  بعد  

في الجناية  لو حركؼقص نأما إذا أي  ،ديتو كاممة سكاء بمغ مرحمة الكالـ أـ لـ يبمغلساف الصغير 

 الترجيح: كمما يؤيد ىذا ،الحركؼ التي ذىبت رعمى قدر الحركؼ كيأخذ قد فتقسـ الدِّيةي 

 كال تبنى األحكاـ عمى النادر. ،الخرس نادر (ُ

فبذلؾ تجب  ،كبقطع المساف تذىب منفعة الكالـ ،الدية تجب في إذىاب منفعة كاممة (ِ

 الدية.

 .ض انهغاٌتقطغ تؼ: ذغٍش انكالو انًطهة انثانث

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو فيالمساف  بعض بقطع الكالـ تغير في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيالمساف  بعض بقطع الكالـ تغير في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً انهغاٌ تؼض تقطغ انكالو ذغٍش فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :أقكاؿ قكليف ـ بالجناية عمى المساف عمىفي الكاجب في تغير الكالاختمؼ الفقياء 

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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عجز عف نطؽ األكثر إف  المساف الجناية عمى ؛ إلى أف فيُالحنفية بعض : ذىبالقول األول  

ف قدر عمى نطؽ األكثر أك  ،تجب الدية حككمة  افييفبعض البعض الكالـ دكف  الجناية منعتكا 

جب باعتباره حككمة تى نقصاف فى  قد حصؿمقصكد بيذا القدر، ك لـ يتـ تفكيت ال أنو كاستدلكا: عدؿ؛

 .بناء عمى اإلنقاص عدؿ

 ـسى قى تي  يةى الدَّ  فأ إلى :ٓكالحنابمة ،ْكالشافعية ،ّالمالكيةك  ،ِبعض الحنفية : ذىبالقول الثاني  

 أف يمكف ال ما كحصة عنو، سقطتى  الحركؼً  مف صححويي  أف يمكف ما فحصةي  الحركؼ عمى

في تقسيـ اختمفكا ك   ،نقصما أي  درً الكالـ عمى قى  ديةً  مف جزء عميو تجب الحركؼ مف صححويي 

 قكليف: الدَّية عمى الحركؼ عمى

 .بالمسافعمى عدد الحركؼ التي تنطؽ  يككف: إلى أف التقسيـ ٔالحنفية : ذىب فريؽاألول  

 ،: إلى أف التقسيـ يككف عمى عدد حركؼ التيجيٗكالحنابمة ،ٖالشافعية ،ٕكالمالكيةذىب : الثاني  

ال ما أنقص مف  ما أنقص مف الكالـ كامالن ب؛ ألف العبرة فحسب المسافالتي تنطؽ ب ال الحركؼ

جب حككمة تك   ،كميا سكاءكالخفة بؿ  كال عبرة بتميز بيف حرؼ كحرؼ في الثقؿ ،بعض الكالـ

                                                           
 .ٗٔ/ِٔالمبسكط، السرخسي،  ُ
 .ٗٔ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ِ

 .ُٔٓ/ْ ،أنس بف مالؾ ،المدكنة ّ
 .ِِٓ، الشيرازم، صالشافعي الفقو في التنبية .ُِٗ/ٔاألـ، الشافعي،  ْ
 .ْْٗ-ْْٖ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ٓ

 .ٗٔ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ٔ

 .ُٔٓ/ْ ،أنس بف مالؾ ،المدكنة ٕ
 .ِِٓص ،الشيرازم ،الشافعي الفقو في التنبية .ُِٗ/ٔاألـ، الشافعي،  ٖ
 .ْْٗ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ٗ
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 ّأما عند المالكية ،ِكالحنابمة ُالشافعيةكىذا عند  وفصاحت أك تخفيفو أك تغيرالكالـ  عدؿ في ثقؿ

 .فيناؾ عبرة لمثقؿ كالخفة فيقدر بقدر ما أنقص مف الكالـ

 .انقإٌَ فًانهغاٌ  تؼض تقطغ انكالو ذغٍش فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

 راجحالب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  فيو نص في القانكف؛ ألنو ما لـ يرد الحنفية مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

يتـ تقديرىا مف قبؿ  ،حنيفة في ىذه المسألة الراجح مف مذىب أبيمـ ما ىك ال يعك  ،ةالغربي

 القاضي بناءن عمى تقرير الخبراء.

الراجح بحاكـ النظامية أخذ القانكف المطبؽ في الم: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 البعض دكف الكالـ بعض يمنع بحيث كاف إف المساف عمى الجناية في يجب أنوعند الحنفية 

 يفيـ ما كىذا ،ْالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ ،أم التعكيض ،عدؿ حككمة

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 نقاصً إأنو يككف في يترجح لدل الباحث  ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

ينطقيا  تيمقسمة عمى عدد الحركؼ ال لديةً عمى المساف جزء مف ا المساف بعض بقطعالكالـ 

 ؛ ألف األمر أشبو في األسنافيةً مف الدَّ  يككف لو جزءه  ؼمف تمؾ الحرك لو  نقصى فقدر ما أي  ،المساف

                                                           
 .ِِٓص ،الشيرازم ،الشافعي الفقو في التنبية .ُِٗ/ٔاألـ، الشافعي،  ُ
 .ْْٗ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ِ

، سنة ُ، طالمكاؽ اهلل عبد أبك الغرناطي، العبدرم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد، خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج ّ

 .العممية الكتب دار ؛الناشر، ـُْٗٗ-ىػُُْٔ
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمةينظر  ْ



71 
 

 نقص كمو كاف الدِّيةي أي ككذلؾ الكالـ إف  ،البعض جزء مف ديتيا بقمعكاممة ك  كميا الدِّيةي  قمعيا ففي

ف أي  ،كاممة ككف مصاريؼ أجرة الطبيب تكمع ىذا  ،الدِّيةً مف  مقدارهكاف في ذلؾ  جزء منو نقصكا 

 كالسبب في الترجيح: ،حسب المعركؼ كاألدكية كبدؿ العطؿ كغيرىا عمى نفقة الجاني

 فكاف مف باب أكلى أف تقسـ عمى قدر ما أنقص  ،كامالن أف الدِّيةى تجب في إذىاب الكالـ  (ُ

 .ُمف قدر الكالـ

 مف بد ال فكاف ،عقكبة غير مف كالجاني ،تعكيض غير مف عميو المجني ترؾ يمكف ال (ِ
 .عدؿ حككمة إيجاب

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو المجني عميو يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 اندُاٌح ػهى عٍ انصثً انرً ذُثد. انًطهة انشاتغ:

 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو فيتنبت  التي الصبي سف عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيتنبت  التي الصبي سف عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً ذُثد انرً انصثً عٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :سائؿم كفيو ثالث
 إف لـ تنبت سف الصغير بعد الجناية عمييا. المسألة األكلى:

 إف نبتت عمى شكؿ جيد كصحيح.سف الصبي المسألة الثانية: 

 إف نبتت عمى غير طبيعتيا.: سف الصبي ثةلالمسألة الثا

 .ػهٍٓا اندُاٌح تؼذ انصثً عٍ ذُثد نى إٌ: األٔنى انًغأنح

 :قكليف اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى

                                                           
 حرفنا فتقسـ الدية عمييا بقدر ما أنقص منيا. ِٖكمثاؿ ذلؾ: حركؼ المغة العربية  ُ
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 : إلى أنو ْفي ركاية كالحنابمة ،ّفي قكؿ كالشافعية ،ِكالمالكية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول 

  .مف األبؿ( ٓ)أرشيا كامالن يجب في سف الصبي التي لـ تنبت بعد الجناية عمييا 

 : إلى أنو يجب حككمة عدؿ إف لـ ٔكالحنابمة في ركاية ،ٓفي كجو الشافعية: ذىب القول الثاني 

 .تنبت سف الصبي بعد الجناية عمييا

 .ٔصحٍح خٍذ شكم ػهى َثرد إٌ انصثً عٍ: انثاٍَح انًغأنح

 : قكليف اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى

: إلى أف سف َُكالحنابمة ،ٗكقكؿ عند الشافعية ،ٖكالمالكية ،ٕذىب أبك حنيفة: القول األول 

 بعد الجناية عمييا فال شيء فييا.صحيحة الصبي إف نبتت 

: إلى أف سف الصبي إف نبتت ُشافعيةكجو لمك  ،ُُ: ذىب أبك يكسؼ مف الحنفيةالقول الثاني 

 . كىي عند الشافعية بدؿ الجرح ،عمييا كجب فييا حككمة عدؿ بعد الجنايةصحيحة 
                                                           

 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ُ
 .ْٕٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  ِ

 .ِِٕ/ّ ،الشيرازم ،الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ُّٖ/ٔاألـ، الشافعي،  ّ
، ْٖٓ-ّْٖ/ِٓ، شمس الديف، المقدسي قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد، (كاإلنصاؼ المقنع مع مطبكع) الكبير الشرح ْ

 كالنشر لمطباعة ىجر ؛الناشر ،ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ، سنة ُ، طالحمك محمد الفتاح عبدك  التركي المحسف عبد بف اهلل عبد المحقؽ:

 .القاىرة كاإلعالف، كالتكزيع

 .ِِٕ/ّ ،الشيرازم ،الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ُّٖ/ٔاألـ، الشافعي،  ٓ
 .ْٖٓ-ّْٖ/ِٓ، قدامة بف، االكبير الشرح ٔ

 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ٕ
 .ْٕٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  ٖ

 .ِِٕ/ّ ،الشيرازم، الشافعي اإلماـ فقة في الميذب ٗ
 .ْٖٓ-ّْٖ/ِٓ ،قدامة ابف ،الكبير الشرح َُ

 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ُُ
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 .2طثٍؼرٓا غٍش ػهى َثرد إٌ انصثً عٍ: انثحانث انًغأنح

 :قكليف اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى
  عمى غير طبيعتياإف نبتت  سف الصبي في : إلى أنو يجب ّذىب الحنفية: القول األول 

 كمنفعتيا في ذلؾ. مالياكاستدلكا: أنو فات ج ،كامالن أرشيا 

يجب في سف الصبي إف نبتت : إلى أنو  ٔالحنابمة ،ٓكالشافعية ،ْ: ذىب المالكيةالقول الثاني 

 كيقدرىا أىؿ الخبرة. ،طبيعتيا بقدر ما أنقص منيا مف طبيعتيا عمى غير

 .انقإٌَ فً ذُثد انرً انصثً عٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

اجح مف ؽ في المحاكـ الشرعية بر الشرعية: أخذ القانكف المطب: القانكف المطبؽ في المحاكـ أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفية مذىب

 ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖكما نصت المادة )

 عمى غير طبيعتيا أك نبتت سف الصبي إف لـ تنبت و يجب فيأنكالراجح مف مذىب أبي حنيفة 

 .ليس فييا شيء ؛أما إذا نبتت عمى حاؿ جيدة ،ففي ذلؾ األرش كامالن 

أنو يجب بأخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،عف آالمو التعكيضفي سف الصغير 

                                                                                                                                                                      
 .ِِٕ/ّ ،الشيرازم ،الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ُّٖ/ٔاألـ، الشافعي،  ُ
 كيقصد بغير طبيعتيا ىنا: أف يختمؼ طكليا كقصرىا، كأف تنبت مشكىة، كال يقصد بيا تغير المكف. ِ
 .ُّٔ/ٕ ،الكاساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ّ
 .ْٕٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  ْ

 .ُّٖ/ٔاألـ، الشافعي،  ٓ
 .ْٖٓ-ّْٖ/ِٓ ،قدامة ابف ،الكبير الشرح ٔ
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 لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى

 .ـُْْٗ

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

إف  أف في سف الصغير يترجح لدل الباحث ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

ف نبتت عمى غير طبيعتيا كذىبت منفعتيا ،نبتت عمى شكؿ صحيح حككمة عدؿ بدؿ اآلالـ ففييا  كا 

ف لـ تنبت ،حككمة عدؿفييا ف أما إف لـ تذىب منفعتيا ،أرشيا  كنفقات العالج ،كامالن  ففييا أرشيا كا 

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،كغيرىا

 ؛ ألف العبرة في اذىبت منفعتيإف نبتت سف الصبي عمى غير طبيعتيا كجب أرشيا إف  (ُ

 السف منفعتيا.

 .المنفعة كاممة فكجب أرشيا كامالن  تإف لـ تنبت سف الصبي ذىب (ِ

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببان  الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 .2انخايظ: اندُاٌح ػهى انغٍ انًضطشتح انًطهة

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في المضطربة سفال عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في المضطربة سفال عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر  ُ
 كيقصد بالسف المضطربة ىنا: السف التي تتحرؾ. ِ
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 .اإلعاليً انفقّ فً انًضطشتح انغٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 أقكاؿ: ثالثةإلى اختمؼ الفقياء فيما يجب في الجناية عمى السف المضطربة 

: إلى أنو يجب في الجناية عمى السف ِكركاية عف ابف قدامة ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

سقاطيا أرشيا كامالن   كاستدلكا: ؛ المضطربة كا 

 .ّأف العبرة باإلسقاط (ُ

 .ْكىي الجماؿ كاممةن  المضطربة منفعةن أف في السف  (ِ

 . ٓكما بقت تمؾ المنفعة كجبى األرش كامالن  ،أف في السف المضطربة منفعة المضغ (ّ

السف المضطربة يككف حسب االضطراب في إسقاط  : إلى أف ٔ: ذىب المالكيةالقول الثاني  

ف لـ يكف ،كتيامف ق فيجب إف كاف فييا قكة بحساب ما كاف ،الذم كانت فيو  فييا قكة فيجب كا 

 .عدؿ حككمة

السف  في إسقاط : إلى أففي الراجح عندىـ ٖكالحنابمة ،ٕ: ذىب الشافعيةالقول الثالث  

بة بسبب كبر في أما إذا كانت مضطر  ،المضطربة حككمة عدؿ إذا كانت مضطربة بسبب جناية

                                                           
 .ْٗٔ/ْ، الحسف أبك المرغيناني،، المبتدم بداية شرح في اليداية .ْٔٔ/ْاألصؿ، الشيباني،  ُ
 .ْْٓ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ِ

 .ْٔٔ/ْ ،الشيباني ،األصؿ ّ

 .ْْٓ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ْ

 .ْْٓ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ٓ
 .ّٖٔ/ُِالذخيرة، القرافي،  ٔ

 يحيى أبك الديف زيف األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا ،(الكبير الرممي حاشية معو)الطالب ركض شرح في المطالب أسنى ٕ

 .اإلسالمي الكتاب دار الناشر؛ ،ٓٓ/ْ ،السنيكي

سحاؽ حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ. ِّ/ْ، المقدسي قدامة ابف، أحمد اإلماـ فقو في الكافي ٖ  .ّّّٓ/ٕ ،المركزم ،راىكيو بف كا 
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السف المضطربة في الجناية عمييا بعد جناية ؛ أف كسبب ذلؾ ،أرشيا السف أك صغر فيجب

 أـ مضطربة أكانت سكاء عدؿ حككمة ُفي السنخك  ،قد أخذت أرشيا في الجناية األكلىتككف 

 .ِمضطربة غير

 .انقإٌَ فً انًضطشتح انغٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح مف الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة كما  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمذىب 

ح مف كالراج ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖنصت المادة )

سقاطيا أرشيا كامالن يجب في الجناية عمى السأنو مذىب أبي حنيفة   .ف المضطربة كا 

بالقكؿ أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 ،كأجرة الطبيب كالعالج ،أم حككمة عدؿ ،أنو يجب في الجناية عمى السف المضطربة التعكيضب

 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ّالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك 

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

يترجح لدل الباحث أف في الجناية عمى  ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

أما إذا كانت  ،ككذلؾ السنخ فيو حككمة ،إف كاف بعد جناية أكلىحككمة عدؿ المضطربة السف 

 الترجيح: كمما يؤيد ىذا ،حسب المعركؼكنفقات العالج  ،بسبب صغر أك كبر ففييا أرشيا

 فييا حككمة عدؿ. يجب في السف المضطربة فكجب أنو لـ يرد نص مف قرآف كسنة فيما (ُ

                                                           
 .ْٖ/ٕالسنخ: ىك أصؿ السف. تيذيب المغة، األزىرم،  ُ

 .ِٕٔ/ٗ، النككم، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ِ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمةينظر  ّ
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 فيحمؿ عمى أنو حككمة عدؿ. ،لـ يعمـ لو دليؿقكؿ الحنابمة عمى إيجاب ثمث أرشيا  (ِ

كيجعؿ  ،يذىب حقكؽ العباد ىباءن  عدـ إيجاب حككمة عدؿ عمى السف المضطربة (ّ

 المجتمع غير آمف.

؛ ألنيا أخذت أرشيا بعد جناية أكلى كامالن  ال يككف أرش الجناية عمى السف المضطربة (ْ

 فال يككف أرشاف في سف كاحدة. ،في الجناية األكلى

 نفعة.ف مإال حككمة بقدر ما فيو م فال يككف فيو ،ليس فيو منفعة كاممةخ السن (ٓ

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ٔ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 انًطهة انغادط: ذغٍش نٌٕ انغٍ تاندُاٌح.

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في تغير لكف السف بالجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيبالجناية يجب في تغير لكف السف  ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً ذغٍش نٌٕ انغٍ تاندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف عمى تغير لكف السف بالجناية في اختمؼ الفقياء فيما يجب

أنو : إلى ُكالحنابمة في ركاية ،ّقكؿكالشافعية في  ،ِكالمالكية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 ألنو أيذىب جماليا كامالن  ؛يجب في تغير لكف السف إلى السكاد بالجناية عمييا أرشيا كامالن 

 أقكاؿ: السكاد عمى أربعةر لكنيا إلى غير كاختمفكا في تغي ،كمنفعتيا
                                                           

 .ْٔٔ/ْاألصؿ، الشيباني،  ُ
 .ْٕٓ/ْ ،أنس بف مالؾ ،المدكنة ِ
 .ِّٕ/ُِ ،الماكردم ،الكبير الحاكم ّ
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 كىذا قكؿ المالكية في المكف الذم يككف مثؿ  ،األرش كامالن إلى كجكب : ِالحنفيةذىب  :األول  

 فكات  كاستدلكا أف في تغير لكنيا ؛ْكركاية عند الحنابمة إذا تـ تغير المكف لمخضرة ،ّالسكاد

 .منفعتيا كجماليا

  أرشيا ففييا السكاد مثؿ كاف إفف السكاد لغير السف لكف تغير فإلى أ: ٓذىب المالكية :الثاني 

ف كامالن   .بحسابيا ففييا أقؿ كاف كا 

دؿ في غير إلى كجكب حككمة ع: ٕكالحنابمة في ركاية  ،ٔفي قكؿ : ذىب الشافعيةالثالث  

  حككمة فييا كاف بصفرة تغير فإف ،عمى المكف ءن التقدير بنا يختمؼأنو  كزاد الشافعية في ،السكاد

 .ٖأقؿ مف تغيرىا بخضرة عدؿ

 ،: إلى أنو إذا تغير لكف السف إلى صفرة فإنو ال يجب شيء عمى األصحٗالرابع: ذىب الحنفية

 كاستدلكا: أف لكف السف الطبيعي مائؿ إلى الصفرة.

                                                                                                                                                                      
 .ْٔٓ-ْْٓ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ُ

 .ْٔٔ/ْاألصؿ، الشيباني،  ِ
 .ْٕٓ/ْ ،أنس بف مالؾ ،المدكنة ّ
 .ِّ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ْ

 .ْٕٓ/ْ ،أنس بف مالؾ ،المدكنة ٓ
 .ِّٕ/ُِ ،الماكردم ،الكبير الحاكم ٔ
 .ِّ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي .ْٔٓ-ْْٓ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ٕ

 .ِّٕ/ُِ ،الماكردم ،الكبير الحاكم ٖ
، المعرفة دار ؛الناشر، ـُّٗٗ - ىػُُْْ، سنة ُٖ/ِٔ، السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد، المبسكط ٗ

 .بيركت
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ًنيى عمى السف وإلى أن: ِكالحنابمة في ركاية ،ُذىب الشافعية في قكؿ: القول الثاني    إذا جي

  كالخضرة؛ الصفرة حككمة مف أزيدكعند الشافعية تككف  ،عدؿ حككمة فييايجب  سكداء فصارت

 كزاد الحنابمة إال أنو إذا أذىب المضغ ففييا أرشيا. ،أقبح السكاد شيف ألف

 .انقإٌَ فً تاندُاٌح انغٍ نٌٕ ذغٍش فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع
راجح البالمطبؽ في المحاكـ الشرعية  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألمذىب الحنفيةمف 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

  أك احمرت أك اسكدت ففإ ؛الرجؿ سف الرجؿ ضرب إذاكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .كامال أرشيا ففييا اخضرت

أنو بأخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

كأجرة الطبيب  ،أم حككمة عدؿ ،التعكيضتغير لكف السف  التي تسببفي الجناية  يجب

( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ّالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كالعالج

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ دنيةالم المخالفات قانكف مف

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 تغير لكف السفيترجح لدل الباحث أف في  ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

أما إذا ذىبت منفعتيا ففييا  ،ذىب منفعتياعدؿ إذا كاف لكف السف تغير كلـ ت حككمة بالجناية 

 الترجيح:كيؤيد ىذا  ،حسب المعركؼكغيرىا كنفقات العالج  ،أرشيا كامالن 

 فكجب فييا  تغير لكف السف بالجناية أنو لـ يرد نص مف قرآف كسنة فيما يجب في (ُ
                                                           

 .ِّٕ/ُِ ،الماكردم ،الكبير الحاكم ُ
 .ْٔٓ-ْْٓ/ٖالمغني، ابف قدامة المقدسي،  ِ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ّ
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 حككمة عدؿ.

 ،تمؾ المنفعة مع تغير لكف السف فإف بقيت ،السف منفعتيا كىي المضغ أف األصؿ في (ِ

 تمؾ  أما إف لـ تبؽى  ،ف يحدده أىؿ الخبرةكاف بيا حككمة عدؿ بناء عمى تغير المك 

 المنفعة فكجب أرشيا؛ ألنيا ىي أىـ ما في السف.

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 انًطهة انغاتغ: اندُاٌح ػهى انغٍ انغٕداء.

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في السف السكداء عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في سكداءال سفال عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً انغٍ انغٕداء ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 أقكاؿ: ثالثة عمىلجناية عمى السف السكداء اختمؼ الفقياء فيما يجب في ا

كىك  ،: إلى أنو يجب حككمة عدؿ في الجناية عمى السف السكداءُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 .ال جماؿ فييا كاستدلكا: أنو؛ ِمرضية إذا كاف السكاد بسبب قكؿ الشافع

سقاطيا أرشيا: إلى أنو يجب في الجناية ّ: ذىب المالكيةالقول الثاني     عمى السف السكداء كا 

                                                           
 .ِّّ/ٕ،الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ُ
 .ُّٕ/ٔ ،الشافعي ،األـ ِ
 .َٕٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  ّ
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كىك قك  ،ُمف غير ألـ كىك قكؿ الشافعية إذا كاف يستطيع المضغ عمى السف السكداء ،كامالن 

؛ كاستدلكا: أف السف السكداء فييا منفعة لصاحبيا كبإزالة منفعتيا كجب ِالحنابمة إف كاف بيا نفع

 أرشيا. 

إف ذىبت  ثمث ديتيا ا: إلى أف الجناية عمى السف السكداء فييّ: ذىب الحنابمةالقول الثالث  

 .ْكيستدؿ ليـ: بقضاء عمر بف الخطاب بأف في السف السكداء إف كسرت ثمث ديتيا ،منفعتيا

  

 .انقإٌَ فً انغٕداء انغٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

؛ ألنو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي الحنفية مف مذىب

ف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ( مف قانك ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 يتـ ،السكداء السف عمى الجناية في عدؿ حككمة يجب أنوكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

النظامية بالقكؿ طبؽ في المحاكـ أخذ القانكف الملنظامية: ا: القانكف المطبؽ في المحاكـ اثانيً   

 ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض السف السكداءنو يجب في الجناية عمى إ

                                                           
 .ُّٕ/ٔ ،الشافعي ،األـ ُ
 .ْٕٔ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني ِ

سحاؽ حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ ّ  .ْٕٔ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني .ّّّٓ/ٕ، المركزم ،راىكيو بف كا 

 في الغميؿ إركاء .َّٓ/ٗ(،ُُِٕٓركاه عبدالرزاؽ، قاؿ األلباني أثر صحيح . المصنؼ، عبدالرزاؽ الصنعاني، رقـ األثر) ْ

 الناشر؛ ،ـُٖٓٗ - ىػَُْٓ سنة ،ِط ،ِّٖ/ٕ،(ِِْٗ)األثر رقـ ،األلباني الديف ناصر محمد ،السبيؿ منار أحاديث تخريج

 .بيركت ،اإلسالمي المكتب
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 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك 

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 جناية عمى ال يترجح لدل الباحث أف في ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

 كنفقات  ،فييا أرشياذاىبة  منفعتياكالتي لـ تكف  ،تيا حككمة عدؿمنفع السف السكداء التي ذىبت

 الترجيح:كيؤيد ىذا  ،العالج حسب المعركؼ

 .عدؿ بحككمة قضاء أنو عمى يحمؿ الخطاب بف عمر عف كرد الذم األثر أف (ْ

 كيجعؿ المجتمع غير آمف. ،يذىب حقكؽ العباد ىباءن فييا شيء  أف عدـ إيجاب (ٓ

ا فيجب كلك تغير لكنيفإف بقت تمؾ المنفعة  ،أف األصؿ في السف منفعتيا كىي المضغ (ٔ

 .عدؿ حككمةتجب فأما إذا لـ يكف فييا منفعة  ،المنفعة فييا أرشيا؛ ألف العبرة ىي

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ٕ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .تصشْا انزاْة انؼٍٍ ػهى : اندُاٌحثايٍانًطهة ان

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو فيالذاىب بصرىا العيف  عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في الذاىب بصرىا العيف عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ انزاْة تصشْا فً انؼٍٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف عمى عيف الذاىب بصرىااختمؼ الفقياء فيما يجب في الجناية عمى ال

 جب حككمة عدؿ في الجناية : إلى أنو يّكالشافعية ،ِكالمالكية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  
                                                           

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ



82 
 

 كاستدلكا لقكليـ: ،اىب بصرىاالعيف الذ عمى

 .ْأنو لـ يرد نص فيما يجب في الجناية عمى العيف الذاىب بصرىا (ُ

 منفعتيا  تفال تبمغ مف كان ،كالعيف الذاىب بصرىا ال منفعة فييا ،ف المنفعة في النظرأ (ِ

 .ٓفكجب فييا حككمة عدؿ ،قائمة

 لعيف الذاىب بصرىا ثمث دية : إلى أنو يجب في الجناية عمى أ: ذىب الحنابمةالقول الثاني  

اء :ٕلقكليـ كاستدؿ ،العيف  .ٖالدِّيىةً  ًبثيميثً  ًلمىكىاًنيىا السَّادَّةً  اٍلقىاًئمىةً  اٍلعىٍيفً  ًفي  المَّوً  رىسيكؿً  بقىضى

 .انقإٌَ فً اانزاْة تصشْ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

                                                                                                                                                                      
  .ِّّ/ٕبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ُ
 أحمد:  المحقؽ، ُّْ/ٖ، الجندم الديف ضياء مكسى، بف إسحاؽ بف خميؿ، الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح ِ

 .التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز ؛الناشر، ـََِٖ - ىػُِْٗ، سنةُ، طنجيب الكريـ عبد بف

 .ُٕ/ٔ ،الشافعي ،األـ ّ

 .ُٕ/ٔ ،الشافعي ،األـ ْ
 .ُٕ/ٔ ،الشافعي ،األـ ٓ

سحاؽ حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ ٔ  .ِّٓٗ-ِّْٗ/ ٕ ،المركزم ،راىكيو بف كا 

 .ّْ/ُُاألندلسي، المحمى باآلثار، ابف حـز  ٕ
صحيح كضعيؼ سنف أبي  .َُٗ/ْ(،ْٕٔٓركاه أبك داكد، قاؿ األلباني حديث حسف، سنف أبي داكد، السجستاني، رقـ الحديث) ٖ

 .ِ(، ص ْٕٔٓداكد، األلباني، رقـ الحديث)
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في الجناية عمى العيف الذاىب  عدؿ حككمة يجب أنو كالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ ،بصرىا

برأم أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 ،حككمة عدؿ :أم ،العيف الذاىب بصرىا التعكيض عمىأنو يجب في الجناية بجميكر الفقياء؛ 

 مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

الجناية عمى  يترجح لدل الباحث أف في ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،ب المعركؼحس كغيرىا كنفقات العالج ،حككمة عدؿالعيف الذاىب بصرىا 

 لـ يرد نص صريح عمى ما يجب في العيف الذاىب بصرىا. (ُ

 .ِالعدؿ حككمةيحممو عمى أنو قضاء ب قضاء النبي  (ِ

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو الجاني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .انحٕالء انؼٍٍ ػهى اندُاٌح: انراعغانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو في العيف الحكالء عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في عمى العيف الحكالء الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمةينظر  ُ

(، َِّٓ،  رقـ الحديث )اليركم المال الديف نكر الحسف أبك محمد، سمطافال بف عمي، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ِ

 .بيركت الفكر، دار ؛الناشر، ـََِِ - ىػُِِْ، سنة ُ، طِِِٗ/ٔ
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 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً ػهى انؼٍٍ انحٕالء اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 أقكاؿ: ناية عمى العيف الحكالء إلى ثالثةاختمؼ الفقياء فيما يجب بالج

لعيف الحكالء شديدة الحكؿ بحيث الذم يضر : إلى أنو يجب في اُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 ؿ الشديد ال يككف فييا نفع.كى ذات الحى العيف  كيستدؿ ليـ أف ،عدؿ حككمةبالبصر 

: إلى أنو يجب في العيف الحكالء بقدر ما كاف مف بصرىا فمك ِ: ذىب المالكيةالقول الثاني  

 كاف فييا ثمث البصر يككف عميو ثمث ديتيا.

  جناية عمى العيف الحكالء ديتيا: إلى أنو يجب في الْكالحنابمة ،ّ: ذىب الشافعيةالقول الثالث  

 .لصاحبيا فييا منفعة كاستدلكا: إف كانت حكالء إال أف ،كاممة

 .انقإٌَ فً انحٕالء انؼٍٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  لـ يرد فيو نص في القانكف ؛ ألنو ماالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖنصت المادة )حنيفة كما 

 يضر بحيث الحكؿ شديدة الحكالء العيف في يجب أنوكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ ،عدؿ حككمة ببصره

 أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية بأنو : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

                                                           
 .اإلسالمي الكتاب دار الناشر؛ ،ُِٕ ص ،البغدادم محمد بف غانـ ،الضمانات مجمع ُ

  .َّٖ-ّٕٗ/ُِالقرافي، الذخيرة،  ِ
 .َٔ/ْ ،السنيكي ،الطالب ركض شرح في المطالب أسنى ّ
 ىػُُْٖ، سنة ُ، طُّْ/ٕ، الديف برىاف إسحاؽ، أبك مفمح، بف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ، المقنع شرح في المبدع ْ

 .بيركت العممية، الكتب دار ؛الناشر، ـُٕٗٗ -
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  يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض الحكالءيجب في الجناية عمى العيف 

 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

الجناية عمى  يترجح لدل الباحث أف في ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

ببعض  العيف الحكالء فييا نفع لممجني عميوأف  كالسبب في الترجيح: ،ديتيا كاممةالحكالء العيف 

ٍؿ في كقتنا المعاصر. ،كماداـ النفع قائمان كانت ديتيا كاممة ،الرؤية كى  ككذلؾ يمكف عالج الحى

 : اندُاٌح ػهى ػٍٍ انصثً.انؼاششانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو في الصبي عيف عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في الصبي عيف عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً انصثً ػٍٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :ية عمى عيف الصبي إلى قكليفاختمؼ الفقياء فيما يجب في الجنا

  ،صبي حككمة عدؿ إف لـ يعمـ صحتيا: إلى أنو يجب في عيف الِ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 فال يككف زيادة عف الحككمة. ،أف األصؿ براءة الجانيكيستدؿ ليـ: 

 عيف الصبي ديتيا: إلى أنو يجب في ّكالحنابمة ،ِالشافعية ،ُالمالكية : ذىبالقول الثاني  

 :لقكليـ يستدؿك  ،لعمـك األدلة؛ ْعمـ صحة عيف الصبيإف ة كقاؿ بو الحنفي ،كاممة

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ

ًبيًدمٌ  العبادم الحدادم محمد بف عمي بف بكر أبك ،النيرة الجكىرة ِ  المطبعة الناشر؛ ،ىػُِِّ سنة ،ُط ،ُِّ/ِ ،اليمني الزَّ

 .ِّّ/ٕ،نيسااالك ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .الخيرية
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ٍزـو  ٍبفً  ًلعىٍمًرك  بالكتاب الذم أرسمو النبي ًفي : "كالذم كاف فيو اٍلعيقيكؿً  ًفي حى  .ٓ"الدِّيىةي  اٍلعىٍينىٍيفً  كى

 كالكبير. الدٍّية كلـ يفرؽ بيف عيف الصبي جعؿ في العيف الكاحد نصؼ كجو االستدالؿ: أف النبي 

 .انقإٌَ فً انصثً ػٍٍ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

راجح الب: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  ص في القانكف؛ ألنو ما لـ يرد فيو نالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 يعمـ لـ إف عدؿ حككمة الصبي عيف في يجب أنوكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .كالدِّيةى إف عمـ صحتيا ،الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،صحتيا

أنو المطبؽ في المحاكـ النظامية ب أخذ القانكف: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،أم حككمة عدؿ ،التعكيض عيف الصبييجب في الجناية عمى 

 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ٔالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات
                                                                                                                                                                      

 محمد: المحقؽ ،ُُُِ/ِ، القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، المدينة أىؿ فقو في الكافي ُ

 الرياض. الحديثة، الرياض مكتبة ؛الناشر، ـَُٖٗ -ىػََُْ، سنة ِ، طالمكريتاني ماديؾ كلد أحيد محمد
 سنة ،ُط ،السيد فتحي طارؽ: المحقؽ ،ِّّ-ِِّ/ُِ ،الركياني المحاسف أبك ،إسماعيؿ بف الكاحد عبد ،المذىب بحر ِ

 .العممية الكتب دار الناشر؛ ،ـََِٗ
 .ِّٔ/ّ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ّ

ًبيًدمٌ  العبادم الحدادم محمد بف عمي بف بكر أبك ،النيرة الجكىرة ْ  المطبعة الناشر؛ ،ىػُِِّ سنة ،ُط ،ُِّ/ِ ،اليمني الزَّ

 .ِّّ/ٕ،الكيساني ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .الخيرية
 سنف كضعيؼ صحيح .ٕٓ/ٖ(، ّْٖٓ، النسائي،  رقـ الحديث)السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ.  ٓ

 ، المكتبة الشاممة.ِْٓ/َُ(، ّْٖٓ، رقـ الحديث)األلباني الديف ناصر محمد، النسائي

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ٔ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 الجناية عمى يترجح لدل الباحث أف في ،أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكفبعد االطالع عمى    

 تكبده كما العالج كنفقات ،كىذا قكؿ الحنفية عيف الصبي حككمة عدؿ إف لـ يعمـ صحتيا 

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،كديتيا إف عمـ صحتيا ،المعركؼ حسب الجناية بسبب عميو المجني

 عينو  الشخص الذم عمـ صحة ال يككف ،كمع ذلؾ النفع ،مصبيلصبي فييا نفع عيف ال (ُ

 .لمف لـ يعمـ صحة عينو في مقدار التعكيض مساكينا

منفعة  ف فييافييا ديتيا؛ أل لجناية عمييا كجبتعيف الصبي التي عمـ صحتيا قبؿ ا (ِ

 .صبي كبالجناية عمييا ذىبت منفعتيامكاممة ل

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في اسببن  الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .انؼظاو ػشش: كغشانحادي انًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقوكسر العظاـ في  في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيفي كسر العظاـ  يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً انؼظاو كغش فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 كفيو مسألتاف: 

 المسألة األكلى: إف برئ الكسر مف غير عمة.

 المسألة الثانية: إف برئ الكسر عمى عمة.
 .1ػهح غٍش يٍ انكغش تشئ إٌ: األٔنى انًغأنح

 :ء في ىذه المسألة عمى قكليفاختمؼ الفقيا
                                                           

 كيقصد بغير عمة ىنا: أم أف يبرئ الكسر مستقيمنا. ُ
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: إلى أنو يجب في الكسر حككمة عدؿ إف برئ عمى ِكالشافعية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

كما ال يكجد فيو أرش  ،ال يكجد فييا أرش مقدر مف قبؿ الشرعغير عمة؛ كاستدلكا لقكليـ: أنو 

 مقدر تجب فيو حككمة عدؿ.

 ،غير عمة مف: إلى أنو ال يجب شيء إف برئ الكسر ْكالحنابمة ،ّ: ذىب المالكيةالقول الثاني  

كحيث لـ يرد نص فال يجكز  ،ستدؿ ليـ: أنو لـ يرد نص كال إجماع فيما يجب في كسر العظاـيك 

الكسر يزيؿ الداعي الذم ألجمو تأخذ  كبيٍرءي  ،سبب داعي إلى ذلؾلباطؿ دكف أخذ أمكاؿ الناس با

 حككمة العدؿ.

 .5ػهح ػهى انكغش تشئ إٌ: انثاٍَح انًغأنح

بقدر ضرره  : إلى أنو يجب في الكسر حككمة عدؿٗكالحنابمة ،ٖكالمالكية ،ٕكالشافعية ،ٔالحنفيةاتفؽ 

كما ال يكجد فيو أرش مقدر  ،عيكجد فييا أرش مقدر مف قبؿ الشر ال أنو  كاستدلكا لقكليـ: ؛كشينو

.عدؿ حككمةتجب فيو 

                                                           
 .ُْٓ/ْ ،الشيباني ،المدينة أىؿ عمى الحجة ُ
 .ٖٓ/ٔاألـ، الشافعي،  ِ

 .ٔٓٓ- ْٓٓ/ْ ،القيركاني ،المدكنة اختصار في التيذيب ّ

 
 .َْٖ/ٖ ،المقدسي قدامة ابف ،المغني .ّْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافيْ

 كيقصد برئ عمى عمة: أم غير مستقيـ. ٓ

 سنة ،ّط ،القادرم الكيالني حسف ميدم: المحقؽ ،ُْٓ/ْ ،الشيباني فرقد بف الحسف بف محمد ،المدينة أىؿ عمى الحجة ٔ

 .بيركت ،الكتب عالـ الناشر؛ ،قَُّْ
 .ٖٓ/ٔاألـ، الشافعي،  ٕ

 ْٓٓ/ْ ،القيركاني ،المدكنة اختصار في التيذيبإال أف المالكية قالكا بأف في العمد يقتص إف قدر عمى االقتصاص في الكسكر،  ٖ

-ٓٓٔ. 

 
 .ّْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافيٗ



89 
 

 .انقإٌَ فً انؼظاو كغش فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع
بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

سكاء برئت عمى عمة  عدؿ حككمة كسر العظاـ في جبتكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،أك عمى غير عمة

أنو مطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: ثانياً   

 قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،يجب في كسر العظاـ التعكيض

 المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

حككمة في كسر العظاـ  يترجح لدل الباحث أف ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية  ،سكاء برئ الكسر بغير عمة أـ مع عمة عدؿ

 الترجيح: ىذاكيؤيد  ،حسب المعركؼ

 ،ظمـ تركيـ ألف ،مف غير عقكبة جانيكال ،ال يمكف ترؾ المجني عميو مف غير تعكيض (ُ

 .الكسكر ىذه بمثؿ غيرىـ عمى المعتدكف يتجرأ ال كحتى

فكاف ال بد مف إيجاب  ،مف قرآف كسنة في إيجاب شيء عمى كسر العظاـ نص لـ يرد (ِ

 حككمة عدؿ.

  حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .غٍشِ أٔ سأعّ شؼش عٕاء اإلَغاٌ شؼش ػهى ػشش: اندُاٌح ثاًَانًطهة ان

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في شعر اإلنساف عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في عمى شعر اإلنساف الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فًشؼش اإلَغاٌ  ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 كفيو ثالث مسائؿ:

 المسألة األكلى: إف نبت الشعر مف غير عمة.

 عمة. المسألة الثانية: إف نبت الشعر عمى

 المسألة الثالثة: إف لـ ينبت الشعر.
 انًغأنح األٔنى: إٌ َثد انشؼش يٍ غٍش ػهح.

 اختمؼ الفقياء في ىذه المسالة عمى قكليف:

كاستدلكا:  ،ةنو ال يجب في الشعر شيء إف نبت مف غير عمأ: إلى ُ: ذىب الحنفيةالقول األول 

 .فال يجب بذلؾ شيء أثر لمجناية فمـ يفكت منفعة كال جماالن  أنو لـ يبؽى 

 : إلى أنو تجب حككمة عدؿ إف نبتُكالحنابمة ،ّكالشافعية ،ِ: ذىب المالكيةالقول الثاني  

 األلـ. عمة بدؿالشعر مف غير 

                                                           
 .ّٕ/ِٔالمبسكط، السرخسي،  ُ

اـً  فقوً  ًفي المىسىاًلؾً  أىشرىؼً  إلىى  السَّاًلؾ إٍرشىادي  .ِّٕ/ٗ ،النككم ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ِ  محمد بف الرحمف عبد، مىاًلؾ اإلمى

 .مصر كأكالده، الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة ؛الناشر، ّ، طُُُ/ُ، البغدادم عسكر بف
اـً  فقوً  ًفي المىسىاًلؾً  أىشرىؼً  إلىى  السَّاًلؾ إٍرشىادي  ّ  شركة الناشر؛ ،ّط ،ُُُ/ُ ،البغدادم عسكر بف محمد بف الرحمف عبد ،مىاًلؾ اإلمى

 .مصر كأكالده، الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة
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 .2انًغأنح انثاٍَح: إٌ َثد انشؼش ػهى ػهح

ب حككمة عدؿ يقدرىا أصحا أنو يجب في الشعر إف نبت عمى عمةإلى اتفؽ الفقياء 

إلى القكؿ  ٔكالحنابمة ،ٓكالشافعية ،ْكالمالكية ،ّذىب الحنفيةفقد  بناءن عمى تمؾ العمةاالختصاص 

 في ذلؾ.

 انًغأنح انثانثح: إٌ نى ٌُثد انشؼش.

 :الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليفاختمؼ   

 ،نبتفي الشعر إف لـ يكاممة  الدِّيةي  إلى أنو يجب :ٖكالحنابمة ،ٕ: ذىب الحنفيةالقول األول

 .فكجبى فيو الدَّيةي  كاستدلكا: أف فيو منفعة كاممة كىي الجماؿ

إف شعر الإلى أنو يجب في : ُكركاية عند الحنابمة ،َُالشافعيةك  ،ٗكالمالكية : ذىبالقول الثاني  

 .ِكىذا قكؿ الحنفية في الشارب ،حككمة عدؿ لـ ينبت

                                                                                                                                                                      
  ،ُُْ/ِ ،الحراني تيمية ابف محمد، بف الخضر بف اهلل عبد بف السالـ عبد، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو في المحرر ُ

 .الرياض ،المعارؼ مكتبة ؛الناشر، مػُْٖٗ- ىػَُْْ، سنة ِط

 كمثاؿ ذلؾ: أف ينبت الشعر كبو نقص. ِ

 .ُٕٔ، ص البغدادم، الضمانات مجمع ّ
اـً  فقوً  ًفي المىسىاًلؾً  أىشرىؼً  إلىى  السَّاًلؾ إٍرشىادي  ْ  .ُُُ/ُ، عسكر بف، امىاًلؾ اإلمى
 .ِّٕ/ٗ ،النككم ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ٓ
 ابف دار الناشر؛ ،ق ُِِْسنة ،ُط ،ُْٓ-ُّٓ/ُْ ،العثيميف محمد بف صالح بف محمد ،المستقنع زاد عمى الممتع الشرح  ٔ

 .ُُْ/ِ، الحراني تيمية ابف ،حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو في المحرر .الجكزم

 نجيـ بابف المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف، الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر .ُٕٔ، ص البغدادم، الضمانات مجمع ٕ

 .َٕ/ِٔالمبسكط، السرخسي،  .اإلسالمي الكتاب دار؛ الناشر، ِ، طّٖٕ/ٖ، المصرم
 .ُْٓ-ُّٓ/ُْ، العثيميف بف، االمستقنع زاد عمى الممتع الشرح  ٖ

اـً  فقوً  ًفي المىسىاًلؾً  أىشرىؼً  إلىى  السَّاًلؾ إٍرشىادي  ٗ  .ُُُ/ُ، عسكر بف، امىاًلؾ اإلمى
 .ِّٕ/ٗ ،النككم ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة َُ
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 .انقإٌَ فً اإلَغاٌ شؼش ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح مف : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفية مذىب

 ،ة( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيُّٖكما نصت المادة )

أما إف لـ ينبت  ،مةشيء إف نبت الشعر عمى غير ع  يجبأنو  ال  كالراجح مف مذىب أبي حنيفة 

ف نبت عمى عمة ففيو حككمة عدؿ ،كاممة ففيو الدِّيةً   بناءن  القاضي قبؿ مف تقدير الحككمة يتـك  ،كا 

 .الخبراء تقرير عمى

أنو المطبؽ في المحاكـ النظامية ب كفأخذ القان: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض الشعكر بأكمميايجب في 

  المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ّالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

شعر جسد  في يترجح لدل الباحث أف ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف   

 ،كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية حسب المعركؼ ،اإلنساف حككمة عدؿ

 :يؤيد ىذا الترجيحك 

 كالجاني مف غير عقكبة. ،ال يمكف ترؾ المجني عميو مف غير تعكيض (ُ

فكاف ال بد مف إيجاب حككمة  ،عمى الشعر مف قرآف كسنة في إيجاب شيءلـ يرد نص  (ِ

 عدؿ.

                                                                                                                                                                      
 .ُْٓ-ُّٓ/ُْ ،العثيميف ابف ،المستقنع زاد عمى الممتع الشرح ُ

 .ُٕٔ، ص البغدادم، الضمانات مجمع ِ
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ّ
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 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 ٍٍ.ُ  ػشش: قطغ ركش انخصً ٔانؼ   انًطهة انثانث

 .فركعثالثة  كفيو

 .اإلسالمي الفقوفي  الًعنِّيفك  الخصي ذكر قطع في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكففي  الًعنِّيفك  الخصي ذكر قطع في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

ُ ٍٍٔ انخصً ركش قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع  .اإلعاليً انفقّفً  انؼ 

 الجماع عمى يقدر ال مف :الًعنِّيفك  ،ُبيضتاه كسيمَّت كنزعت قائمة آلة لو كانت مفالخصي:   

 :قكليف عمى في ىذه المسألةاختمؼ الفقياء  ،ِكغيرىا ،سحرو  أك مرض أك سفٍّ  ًلكبىرً 

كمة : إلى أنو يجب حكٓالحنابمةركاية عف ك  ،ْفي ركاية كالمالكية ،ّ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 معظـ ألف ،كال جماؿ ـفعة فييال من وأنكاستدلكا لقكليـ:  ،كالعنيف ذكر الخصي عدؿ في قطع

 .األشؿ فأشبيا فييما، معدكـ كىك كاإلحباؿ، باإلنزاؿ، الذكر نفع

                                                           
 .ٕٖالتعريفات الفقيية، البركتي، ص  ُ

 .ُّٓ ص ،البركتي ،الفقيية التعريفات ِ

 .ِّّ/ٕبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ّ
اـً  فقوً  ًفي المىسىاًلؾً  أىشرىؼً  إلىى  السَّاًلؾ إٍرشىادي  ْ  ،الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح .ُُُ/ُ، عسكر بفا ،مىاًلؾ اإلمى

 ،ـََِٖ - ىػُِْٗ سنة ،ُط ،نجيب الكريـ عبد بف أحمد: المحقؽ ،ُّٓ/ٖ ،الجندم الديف ضياء مكسى، بف إسحاؽ بف خميؿ

 .التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز الناشر؛

 .ّٓ-ّْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ٓ
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: إلى أنو يجب في ّأخرلكالحنابمة في ركاية  ،ِالشافعيةك  ،ُالمالكية في ركاية: ذىب القول الثاني  

  كاستدلكا لقكليـ: ،كاممة يةي الدِّ  ذكر الخصي كالعنيف

ٍزـو  ٍبفً  ًلعىٍمًرك بالكتاب الذم أرسمو النبي  (ُ ًفي اٍلعيقيكًؿ كالذم كاف فيو: " ًفي حى تىٍيفً  كى  اٍلبىٍيضى

ًفي الدِّيىةي،  .ْ" الدِّيىةي  الذَّكىرً  كى

 .ٓأك سميـ ،: أف النبي جعؿ عمى الذكر الدِّيةى كلـ يفرؽ في ذلؾ بيف عنيف أك خصيوجو االستدالل

 فكجب بو ديتو كاممة. ،سميـ بنفسو الًعنِّيفك ذكر الخصي كألف   (ِ

 .ٔانؼٍٍُ تانقإٌَ انخصً ركش قطغ فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعيةأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  في القانكفنو ما لـ يرد فيو نص ؛ ألالحنفية مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 يتـك  ،الًعنِّيفك  الخصي ذكر قطع في عدؿ حككمة جبت كالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

                                                           
 .ُّٓ/ٖ ،إسحاؽ بف خميؿ، الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح ُ
 )الفكر دار الناشر؛ ،ُُٔ-ُُٓ/ُٗ، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي ،(كالمطيعي السبكي تكممة مع) الميذب شرح المجمكع ِ

 .(المطيعي نجيب محمد تكممةىذا الجزء مف 

 بف العزيز عبد بف اهلل عبد بف ىراـ، مالؾ اإلماـ فقو في الشامؿ .ّٓ-ّْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ّ

 مركز ؛الناشر، ـََِٖ - ىػُِْٗ، سنة ُط ،َُٗ/ِ، الدٍِّميىاًطيٌ  ،الدًَّميًرمٌ  السممي الديف تاج البقاء، أبك عكض، بف عمر

 .التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو
 سنف كضعيؼ صحيح .ٕٓ/ٖ(، ّْٖٓ، النسائي،  رقـ الحديث)السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ.  ْ

 .ِْٓ/َُ(، ّْٖٓ، رقـ الحديث)األلباني، النسائي

 .الفكر دار ؛الناشر، ُٓ/ُٗ، أبك زكريا، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، (المطيعي تكممة) الميذب شرح المجمكع ٓ
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أنو مطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

  يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض الًعنِّيفذكر الخصي ك  قطع يجب في

  قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ذكر في قطع  يترجح لدل الباحث أف ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف   

كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية حسب  ،الدِّيةى كاممة فينالخصي كالعً 

 :الترجيحكيؤيد ىذا  ،المعركؼ

 .الجماعمنفعة  ففيو ،سميـ بنفسو ذكر الخصي  (ُ

 فقد تزكؿ العنة عنو. ،ذكر العنيف فيو نفع قائـ (ِ

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجنيظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 ػشش: قطغ ركش انطفم ٔانشٍخ. شاتغانًطهة ان

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في قطع ذكر الطفؿ كالشيخ في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيقطع ذكر الطفؿ كالشيخ  في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً ٔانشٍخ انطفم ركش قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :ذكر الطفؿ كالشيخ إلى قكليفاختمؼ الفقياء فيما يجب في 

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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 ،: ذىب الحنفية: إلى أنو يجب في ذكر الصغير حككمة عدؿ إف لـ يعمـ صحتوالقول األول   

 .ِكاف يتحرؾ كال يقدر عمى الكطء ففيو حككمةلك ذكر الشيخ  كأف ،ُكذلؾ مف خالؿ حركتو

 : إلى أنو يجب في الجناية عمى ذكر ٓكالحنابمة ،ْالشافعيةك  ،ّالمالكية : ذىبثانيالقول ال  

 كاستدلكا لقكليـ: ،كاممة يةي الطفؿ كالشيخ دَّ 

ٍزـو  ٍبفً  ًلعىٍمًرك بالكتاب الذم أرسمو النبي  (ُ ًفي اٍلعيقيكًؿ كالذم كاف فيو: " ًفي حى تىٍيفً  كى  اٍلبىٍيضى

ًفي الدِّيىةي،  .ٔ" الدِّيىةي  الذَّكىرً  كى

 صغير أك شيخ أك كبير.جعؿ عمى الذكر الدِّيةى كلـ يفرؽ في ذلؾ بيف  : أف النبياالستداللوجو 

 فكجب بو ديتو كاممة. ،سميـ بنفسو الطفؿ كالشيخذكر كألف   (ِ

 .انقإٌَ قطغ ركش انطفم ٔانشٍخ فً فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

 بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 يعمـ لـ إف عدؿ حككمة الصغير ذكر في يجب أنوجح مف مذىب أبي حنيفة كالرا ،الغربية

                                                           
ًبيًدمٌ  بكر أبك، النيرة الجكىرة ُ  .ُِّ/ِ،  الزَّ
 .ّْٗ/ٖالبحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ، ابف نجيـ،  ِ
 .ِٔٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  .ُٖٗ/ِ، األزىرم، القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمىالفكاكو الدكاني  ّ
 .ُُٓ/ُٗ ،النككم، (المطيعي نجيب محمد تكممة)الميذب شرح المجمكع ْ
 .ّٓ-ّْ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ٓ

 سنف كضعيؼ صحيح .ٕٓ/ٖ(، ّْٖٓ، النسائي،  رقـ الحديث)السنف مف المجتبىركاه النسائي، قاؿ األلباني حديث ضعيؼ.  ٔ

 .ِْٓ/َُ(، ّْٖٓ، رقـ الحديث)األلباني، النسائي
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 ففيو الكطء عمى يقدر كال يتحرؾ كاف لك الشيخ ذكر كأف ،حركتو خالؿ مف كذلؾ ،صحتو

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،حككمة

أنو مطبؽ في المحاكـ النظامية بالقانكف الأخذ : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،ذكر الطفؿ كالشيخ التعكيض قطع يجب في

 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ذكر في قطع  يترجح لدل الباحث أف ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف   

 كيؤيد ىذا الترجيح: ،الدِّيةى كاممة الطفؿ كالشيخ

كاألصؿ السالمة  ،ففييما منفعة ألصحابيـ ،في الظاىر منيما سميـ بنفسو ف كالن أ (ُ

 بالنسبة لذكر الصغير.

 التي ال تفرؽ بيف ذكر الصغير أك الشيخ أك الشاب أك غيرىـ.لعمـك األدلة  (ِ

 .انثكاسج إرْاب: ػشش انًطهة انخايظ
 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو في إذىاب البكارة في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في إذىاب البكارة في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً إرْاب انثكاسج فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 كفيو مسألتاف:

 المسألة األكلى: إذىاب البكارة مف الزكج.
                                                           

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ



98 
 

 المسألة الثانية: إذىاب البكارة مف غير الزكج.
 انًغأنح األٔنى: إرْاب انثكاسج يٍ انضٔج.

المير  زكجتوكل ،عمى الزكج إف أذىب البكارة في الجماع شيء اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجب  

عف ختمفكا إف أذىب البكارة لكنيـ ا ،ُجب في الجماعكالمير ي ،؛ ألنو مأذكف في ذلؾكامالن 

 أقكاؿ:  ثالثة زكجتو في غير الجماع عمى

 ،ّكالمالكية في ركاية ،ِكأبك يكسؼ في احدل الركايتيف : ذىب أبك حنيفةالقول األول  

 ءو إف أذىب البكارة عف زكجتو دكف كطأنو ال يجب إال نصؼ المير  : إلىٓكالحنابمة ،ْكالشافعية

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ بقكؿ اهلل تعالى: :كيستدؿ لقكليـ ،ثـ طمقيا

 .6چې  ى  ى  ائ  

: إلى أنو يجب مير ٕمف الحنفية في احدل الركايتيف كمحمد : ذىب أبك يكسؼالقول الثاني  

 و بإذىاب البكارة زاؿ ما كجب ألجمو المير في الشرع.أن :كاستدؿ ،في إذىاب البكارة المثؿ

 في إذىاب البكارة بغير جماع. األرش: إلى أنو يجب ُ: ذىب المالكية في ركايةالقول الثالث  

                                                           
 ،(لمدردير الصغير الشرح الكتاب أعمى) المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة .َِّ-ُّٗ/ٕ، الكاساني، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ُ

، الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية .َِٕ/ُِ، الركياني، المذىب بحر .ُّٗ/ْ ،الصاكم

 .ٖٖ/ُُ، األندلسي حـز ابف، باآلثار المحمى. ُِٓص، الكمكذاني

 .ُّٓ/ٖ، نجيـ ابف ،الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر ِ
 .ُّٗ/ْ، الصاكم، المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ّ

 .َِٕ/ُِ، الركياني ،المذىب بحر ْ
 .ُِٓص ،الكمكذاني ،الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ٓ

 .ِّٕ آية :البقرةسكرة  ٔ
 .ُّٓ-َّٓ/ٖ، نجيـ ابف ،الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر ٕ
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 انًغأنح انثاٍَح: إرْاب انثكاسج يٍ غٍش انضٔج.

 في الجماع.من غير الزوج أواًل: إذىاب البكارة 
 :أقكاؿ أربعةالجماع عمى  ذا أذىب غير الزكج البكارة فييجب إاختمؼ الفقياء فيما 

 الجماع في غير الزكج إف أذىب البكارة : إلى أنو يجب مير مثمياِذىب الحنفية :القول األول  

 .المير بإزالتو يجب شيئنا أزاؿ ألنوكاستدلكا؛   ،ككانت مستكرىة

يجب حككمة عدؿ كمير المثؿ إف أذىب : إلى أنو ّ: ذىب المالكية في ركايةالقول الثاني  

 .ككانت مستكرىة البكارة غير الزكج في الجماع

ذىب البكارة غير الزكج كاممة إف أ الدِّيةً  كجكب: إلى ْ:  ذىب المالكية في ركايةالقول الثالث  

 .في الجماع

 : إلى أنو يجب حككمة عدؿ إف أذىب البكارة غير ٔكالحنابمة ،ٓ: ذىب الشافعيةالقول الرابع  

 كزاد الحنابمة إف كانت غير مطاكعة. ،الزكج في الجماع

 بغير جماع. من غير الزوج ثانيًا: إذىاب البكارة

 أقكاؿ: ثالثةير الزكج في غير الجماع عمى اختمؼ الفقياء فيما يجب إذا أذىب البكارة غ

                                                                                                                                                                      
 .ُّٗ/ْ، الصاكمالمسالؾ،  ألقرب السالؾ بمغة ُ

 .ُّٓ-َّٓ/ٖ، نجيـ ابف ،الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر ِ
 .ُّٗ/ْ ،بالصاكم الشيير المسالؾ، ألقرب السالؾ بمغة ّ

 .ُّٗ/ْ بالصاكم، الشيير المسالؾ، ألقرب السالؾ بمغة ْ

 .َِٕ/ُِ، الركياني ،المذىب بحر ٓ
 .ُِٓص ،الكمكذاني ،الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ٔ



111 
 

أنو يجب مير مثميا إف أذىب البكارة غير الزكج في غير : إلى ُذىب الحنفية :القول األول  

 .المير بإزالتو يجب شيئنا أزاؿ ألنوكاستدلكا؛   ،الجماع

: إلى أنو يجب حككمة عدؿ إف ْكالحنابمة ،ّكالشافعية ،ِ: ذىب المالكية في ركايةالقول الثاني  

 أذىب البكارة غير الزكج في غير الجماع.

: إلى أف يجب الدِّيةى كاممة إف أذىب البكارة غير الزكج ٓالمالكية في ركاية:  ذىب القول الثالث  

 في الجماع.

 .انقإٌَ فً إرْاب انثكاسج فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  فيو نص في القانكفنو ما لـ يرد ؛ ألالحنفية مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 أذىب إذا إال المير شيء الزكج عمى يجب ال أنو إلىكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

 قبؿ كاف إف المير نصؼ فميا الجماع غير في كاف إذا أما ،الجماع في زكجتو عف البكارة

ذا ،الدخكؿ  .سكاء بالجماع أك غيره مثميا مير فعميو الزكج غير مف البكارة إذىاب كاف كا 

أنو كف المطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القان: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض إذىاب البكارة يجب في

                                                           
 .ُّٓ/ٖ، نجيـ ابف ،الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر ُ
 .ُّٗ/ْ ،بالصاكم ،المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ِ

 .َِٕ/ُِ، الركياني ،المذىب بحر ّ
 .ُِٓص ،الكمكذاني ،الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ْ

 .ُّٗ/ْ، الصاكم، المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ٓ
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 المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 عمى يجب ال أنو إلىيترجح لدل الباحث  ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف   

ذا ،أك بغيره الجماع بسبب زكجتو عف البكارة أذىب إذاإال المير  شيء الزكج  إذىاب كاف كا 

كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو  ،كحككمة عدؿ مثميا مير فعميو الزكج غير مف البكارة

 :كيؤيد ىذا الترجيح ،بسبب الجناية حسب المعركؼ

 فيك مأذكف في ذلؾ. ،زكجتو في النكاحالزكج لو أف يزيؿ البكارة عف  (ُ

 يجب  كجب عميو المير؛ ألنو أزاؿ شيئنا ،الزكج إذا أزاؿ البكارة عف زكجتو دكف الجماع (ِ

 بإزالتو المير.

ألف  ،كحككمة يا فعميو مير مثمياغير مأذكف في إذىاب البكارة فإف أذىبغير الزكج  (ّ

 كالحككمة بدؿ األلـ الذم تسبب ليا فيو. ،جب في إزالة البكارةالمير ي

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ْ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 : قطغ انثذي يقطٕع انحهًح.ػشش انغادطانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في قطع الثدم مقطكع الحممة في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيالحممة  مقطكع الثدم قطع في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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 .اإلعاليً انفقّ قطغ انثذي يقطٕع انحهًح فً فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف الحممة عمىجب في قطع الثدم مقطكع اختمؼ الفقياء فيما ي

 : إلى أنو يجب في ْكركاية عند الحنابمة ،ّكالشافعية ،ِكالمالكية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 .اإلرضاع أنو ال يكجد بو منفعةب :كاستدلكا ،طع الثدم مقطكع الحممة حككمة عدؿق

 الحممة ثمث ديتو.: إلى أنو يجب في قطع الثدم مقطكع ٓ: ذىب الحنابمة في ركايةالقول الثاني 

 .انقإٌَ انحهًح فً يقطٕع انثذي قطغ فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعيةأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفية مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 يتـ ،عدؿ حككمة الحممة مقطكع الثدم قطع في يجب أنو كالراجح مف مذىب أبي حنيفة ،ربيةالغ

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

أنو كف المطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القان: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض الحممة مقطكع الثدم قطع يجب في

                                                           
 .ُُّ/ّ ،السمرقندم أحمد، أبي بف أحمد بف محمد ،الفقياء تحفة ُ
، التطكاني الحسني خبزة بك محمد: المحقؽ، ُُٗ/ِ، البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد، المالكي الفقة في التمقيف ِ

 .العممية الكتب دار ؛الناشر، ـََِْ-ىػُِْٓ، سنة ُط
 .ٕٓ/ْ، السنيكي ،الطالب ركض شرح في المطالب أسنى ّ

 .ٗٔٓص ،المقدسي ،العمدة شرح العدة ْ

 المصدر السابؽ. ٓ
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 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 أف في الثدم مقطكع  يترجح لدل الباحث  ،بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أخذ بو القانكف  

 ،كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية حسب المعركؼ ،الحممة حككمة عدؿ

 الترجيح: كيؤيد ىذا

 كال نفع لثدم بدكنيا. ،إذ بيا يككف اإلرضاع ،في الحممةالثدم كمو نفع  (ُ

 لـ يرد نص كال إجماع فيما يجب في الثدم مقطكع الحممة. (ِ

 ،ظمـ تركيـ ألف ،عقكبة غير مف كالجاني ،تعكيض غير مف عميو المجني ترؾ يمكف ال (ّ

 .الجريمة ىذه بمثؿ غيرىـ عمى المعتدكف يتجرأ ال كحتى

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ْ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو المجني عميو ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 خم.: قطغ ثذي انش  انغاتغ ػششانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في جؿقطع ثدم الرَّ  في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في جؿقطع ثدم الرَّ  في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً خمانش   ثذي قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف جؿ عمىاء فيما يجب في قطع ثدم الرَّ اختمؼ الفقي

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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يجب في قطع ثدم  أنو: إلى ّفي قكؿ الشافعيةك  ،ِكالمالكية ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 و منفعة مقصكدة.ال يكجد فيأنو ب كاستدلكا: ،جؿ حككمة عدؿالرَّ 

في قطع ثدم  : إلى أنو يجب نصؼ الدَّيةً ٓالحنابمةك  ،ْالشافعية في قكؿ : ذىبالقول الثاني  

 .كامالن  مجماؿل باىذٍ بقطع ثدم الرجؿ إً  أنو كاستدلكا: ،كاممة الدَّيةي كبقطع االثناف  ،جؿالرَّ 

 .انقإٌَ قطغ ثذي انشخم فً فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

 بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 تقديرىا يتـ ،عدؿ حككمة جؿالرَّ  ثدم قطع في يجب أنو كالراجح مف مذىب أبي حنيفة ،ربيةالغ

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف

 أنو ؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف المطب: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،جؿ التعكيضالرَّ  ثدم قطع يجب في

 المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ٔالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية

                                                           
 .ّٖ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ُ
 .َُٗ/ِ ،األزىرم النفراكم ،القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو ِ

 .ٕٓ/ْ ،السنيكي ،الطالب ركض شرح في المطالب أسنى ّ

 .ِٖٔ/ٗ، النككم، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ْ
، ـََِّ ىػُِْْ، سنة ُٕٓ-َٕٓ، صالمقدسي الديف بياء محمد أبك أحمد، بف إبراىيـ بف الرحمف عبد، العمدة شرح العدة ٓ

 .القاىرة الحديث، دار: الناشر

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ٔ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

جؿ أف في ثدم الرَّ  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

 كيؤيد ىذا ،كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية حسب المعركؼ ،حككمة عدؿ

 الترجيح:

 فيما يجب في قطع ثدم الرجؿ.لـ يرد نص أك إجماع  (ُ

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ِ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .: إرْاب انهثٍ ػٍ انثذيانًطهة انثايٍ ػشش

 .فركع كفيو ثالثة
 .اإلسالمي الفقو في إذىاب المبف عف الثدم في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في إذىاب المبف عف الثدم في يجب ما: الثاني الفرع
 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ إرْاب انهثٍ ػٍ انثذي فً فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف عمىكاجب في إذىاب المبف عف الثدم اختمؼ الفقياء في ال

المبف عف الثدم  كاممة في إذىاب : إلى أنو يجب الدِّيةي ِالمالكيةك  ،ُالحنفية : ذىباألولالقول   

ف لـ يقطع منو  كاممة. ةف المبف فيو منفعقكليـ: أ؛  كاستدلكا لشيء كا 

  المرأة في الجنايةثدم  : إلى أنو إذا ذىب المبف عفْالحنابمة ،ّ: ذىب الشافعيةالقول الثاني 

                                                           
 .َٕ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ُ
 .ُِٓ/ٖ ،الجندم ،الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح ِ

 .ُِّ/ّ، الشيرازم ،الشافعي اإلماـ فقو في الميذب ّ

 عبد: المحقؽ، ِِٔ/ْ، النجا أبك سالـ، بف عيسى بف سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى، حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع ْ

 . بيركت ،المعرفة دار: الناشر ،السبكي مكسى محمد المطيؼ
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 .حككمة عدؿكاف في ذلؾ 

 .انقإٌَ فً انثذي ػٍ انهثٍ إرْاب فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

 بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

ف الثدم عف المبف إذىاب في كاممة الدِّيةي  يجب أنو كالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية  لـ كا 

 شيء. منيا يقطع

أنو ف المطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانك : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،في إذىاب المبف عف الثدم التعكيضيجب 

 قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

المبف  إذىابفي ف أ يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

فإف  ،مبفال ىك األنثى ثدمالمنفعة الكبرل مف أف  كالسبب في الترجيح: ،عف الثدم الدِّيةى كاممة

 .فكجبت الدَّية ذىب المبف ذىبت فائدة ثدييا

 ذغثة فً شهم انٍذ.: انًطهة انراعغ ػشش

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في اليد شمؿ في تسبب مففي يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في اليد شمؿ في تسبب مففي يجب ما: الثاني الفرع

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً انٍذ شهم فً ذغثة فًٍٍ ٌدة يا: األٔل انفشع

 :ما إذا ضرب شخص يد شخص فشمت عمى قكليفب فيلفقياء فيما يجاختمؼ ا

: إلى أنو ْالحنابمة ،ّكالشافعية ،ِالمالكية ،ُذىب أبك حنيفة كأصحابو مف الحنفية: القول األول  

كالدِّيةي كاممة إف كانت  ،يد كاحدة إذا جنى شخص عمى يد فشمت كجبت نصؼ الدَّيًة إذا  كانت

 ما كجب في قطعيا. منفعتيا إتالؼ في فكجب المنفعة ىك بيا المقصكد فكاستدلكا: بأ ،اثنتاف

 ،: إلى أنو إذا ضربت اليد فشمت ففييا حككمة عدؿٓذىب الطحاكم مف الحنفية: القول الثاني 

 كاستدلكا: أنو لـ يرد فييا نص.

 .انقإٌَ فً انٍذ شهم فً ذغثة فًٍٍ ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية أواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  ا لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألنو مالحنفية مف مذىب

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 .اليد فشمت ففييا ديتيا تإلى أنو إذا ضربكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

أنو في المحاكـ النظامية بلمطبؽ في أخذ القانكف ا: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،ضرب اليد فشمت التعكيض

                                                           
 .ْٕٔ/ِ ،الس ٍغدم ،الفتاكل في النتؼ ُ
 .ِّٓ/ُِالذخيرة، لمقرافي،  ِ
 .َُٔ/ُٗ، النككم ،(المطيعي نجيب محمد تكممة)الميذب شرح المجمكع ّ

 .َٗٓ-َٖٓ، الكمكذاني، صالشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ْ
 .ْٕٔ/ِ ،الس ٍغدم ،الفتاكل في النتؼ ٓ
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 المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ربت اليد أنو إف ضي  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفعمى أقكاؿ الفقياء كما أبعد االطالع    

ف كانت اثنتاف كجبت الدَّيةً  ،ةإف كانت كاحد نصؼ الدِّيةً  فشمت تجب فييا  كيؤيد ىذا ،كاممة كا 

 أنالمنفعةزالتفيشللاليدكمالوقطعتتماما. الترجيح:

 انشالء.انؼششٌٔ: اندُاٌح ػهى انٍذ انًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو فياليد الشالء  قطع في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في الشالء اليد قطع في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً انشالء انٍذ قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 ف:يقكل عمىيجب في قطع اليد الشالء  اختمؼ الفقياء فيما

في الجناية  : إلى أنو يجب حككمة عدؿْكالشافعية ،ّكالمالكية ،ِ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 ال منفعة فييا كال جماؿ.أنو ب :كاستدلكا ،بقطعيا عمى اليد الشالء

 بقطعيا اليد الشالء الجناية عمى : إلى أنو يجب فيِكابف حـز ُ: ذىب الحنابمةالقول الثاني  

 .ْيةباليد الشالء ثمث الدِّ  بقضاء عمر  :ّكا لقكليـكاستدل ،ثمث ديتيا
                                                           

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
 .ِّّ/ٕبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكيساني، ِ
 .َُٗ/ِ، الدٍِّميىاًطيٌ  ،مالؾ اإلماـ فقو في الشامؿ ّ

 .ُٕ/ٔاألـ، الشافعي،  ْ
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سككتيـ  في محضر الصحابة فمـ ينكر عميو أحد فكاف قضى أف عمر: وجو االستدالل

 .ٓمنيـ اإجماعن 

 .انقإٌَ انٍذ انشالء فً ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح مف  المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: القانكف أواًل   

كما  الراجح مف مذىب أبي حنيفة يرجع فيو إلى نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفية مذىب

 مفكالراجح  ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖنصت المادة )

 القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ ،إلى أنو إذا قطع اليد الشالء ففييا حككمة عدؿمذىب أبي حنيفة 

 .الخبراء تقرير عمى بناءن 

مطبؽ في المحاكـ النظامية بأنو أخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،في قطع اليد الشالء  يجب التعكيض

  المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ٔالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية

                                                                                                                                                                      
، ًجٍستانيالسِّ  األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف، السجستاني داكد أبي ركاية أحمد اإلماـ مسائؿ ُ

 .مصر تيمية، ابف مكتبة ؛الناشر، ـُٗٗٗ - ىػَُِْ، سنةُ، طمحمد بف اهلل عكض بف طارؽ ، المحقؽ:َّّأبك داكد، ص 

 .ٓٔ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ِ
 .ٓٔ-ْٔ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ّ
 في الغميؿ إركاء .ّْْ/ٗ(،ُُْْٕركاه عبدالرزاؽ، قاؿ األلباني حديث صحيح، المصنؼ، عبدالرزاؽ الصنعاني، رقـ الحديث) ْ

 .ِّٖ/ٕ،(ِِْٗ)الحديث رقـ، األلباني، السبيؿ منار أحاديث تخريج
 .ٓٔ-ْٔ/ُُ ،األندلسي حـز ابف ،باآلثار المحمى ٓ

 .ٕٕ/ِ ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ٔ
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 انشاخح. انقٕل: انثانث انفشع

أف في اليد الشالء  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

 كيؤيد ىذا ،كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو بسبب الجناية حسب المعركؼ ،حككمة عدؿ

 الترجيح:

 أنهالمنفعةفياليدالشالء. (1

 يحملعلىحكومةالعدل.أنقضاءعمر (2

  حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ّ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 فش.ظ  ٔانؼششٌٔ: قهغ ان انًطهة انحادي

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في فرظي قمع ال في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في فرظي قمع ال في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فش فًظ  قهغ ان فً ٌدة يا: األٔل انفشع

ففيه،اتفقالفقهاءعلىأنالظفرإنلمينبتأونبتعلىعلة؛كأننبتمعوًجاأومتغيرلونه

،حكومةعدل إف الفقياء  واختلف ،ْكالشافعية ،ّكالمالكية ،ِكالحنابمة ،ُذىب الحنفيةوإلىهذا

قكليف:عمى  نبت الظفر مف غير عمة

                                                           
 .ْٔٔ/ْاألصؿ، الشيباني،  ُ

 .ِّّ/ٕ، برىاف الديف، المقنع شرح في المبدع ِ
 .ُّٗ/ْ، الصاكم، المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ّ
 .ٖٗ/ٔاألـ، الشافعي،  ْ
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 ذا نبت عمى غير عمة فال شيء عميوإ الظيفر: إلى أف ِكالحنابمة ،ُ: ذىب الحنفيةالقول األول  

كزاؿ سبب استحقاؽ  ،الظيفركيستدؿ ليـ: أنو لـ يرد نص كال إجماع فيما يجب في  ،إال التأديب

 حككمة عدؿ؛ ألنو زالت العمة.

إف نبت عمى  الظيفردؿ في أنو يجب حككمة ع: إلى ْكالشافعية ،ّ: ذىب المالكيةالقول الثاني  

 كيستدؿ ليـ: أنيا تجب حككمة العدؿ بدؿ األلـ. ،غير عمة

 .انقإٌَ فً انظ فشقهغ  فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح المطبؽ في المحاكـ الشرعية  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  يرد فيو نص في القانكف نو ما لـ؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

فر شخص آخر كنبت ىذا األظفر ظي أنو إذا قمع شخص كالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

ففيو  أك لـ ينبت عمى شكؿ غير صحيح الظيفرأما إذا نبت ىذا  ،كعميو التعزيز فال شيء عميو

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ ،حككمة عدؿ

أنو في مطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض الظيفرقمع 

 ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ٓالخبراء تقرير عمى بناءن 

 .ـُْْٗ لسنة

                                                           
 .ْٔٔ/ْاألصؿ، الشيباني،  ُ

 .ِّّ/ٕ، مفمح ابف، المقنع شرح في المبدع ِ
 .ُّٗ/ْ، الصاكم، المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة ّ
 .ٖٗ/ٔاألـ، الشافعي،  ْ
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ٓ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

حككمة  الظيفرأف في قمع  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

  تحممو المجني كنفقات العالج كما ،أك نبت عمى عمة أك عمى غير عمة ،عدؿ سكاء نبت أك لـ ينبت

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،عميو بسبب الجناية حسب المعركؼ

 فوجبتفيهحكومةعدل.،الُظفرلميردنصوالإجماعفيمايجبفيقلع (1

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ِ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني يظمـ ال حتى المعركؼ؛

 م انؼشخاء.خ  ٌ: اندُاٌح ػهى انش  ٔانؼششٔ انًطهة انثاًَ

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو فيالعرجاء الرٍِّجؿ عمى الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيالعرجاء  الرٍِّجؿ عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

م ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع خ   .اإلعاليً انفقّ انؼشخاء فً انش 

 أقكاؿ: عمى ثالثة ُالعرجاء الرٍِّجؿاختمؼ الفقياء فيما يجب في الجناية عمى 

 العرجاء حككمة عدؿ الرٍِّجؿ: إلى أنو يجب في الجناية عمى ِالحنفية: ذىب القول األول  

 : لقكليـ كاستدلكا

 .إجماع كال نص كال ،مقدر أرش العرجاء الرٍِّجؿ في يكجد ال (ُ

كألف منافعيا فائتة  ،انقصن  يافي الصحيحة؛ ألف الرٍِّجؿية العرجاء دً  ؿً جٍ ال يككف في الرِّ   (ِ

 .قبؿ قطعيا
                                                           

 كيقصد ىنا بالجناية عمى الرٍِّجؿ العرجاء: قطعيا. ُ

 .َّٖ -َّٕ/ْ، الشيباني، المدينة أىؿ عمى الحجة ِ
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 كافالعرجاء االجتياد فيما  الرٍِّجؿ: إلى أنو يجب في الجناية عمى ُذىب المالكية: القول الثاني   

ف العرج : ألكا لقكليـدكاست كذلؾ إذا أصيب فأنقص ثـ أصيب ،بيا مف منفعة قبؿ الجناية عمييا

 .مف منفعة قبؿ الجناية عمييا الرٍِّجؿبد مف إيجاب اجتياد بقدر ما كاف في  فكاف ال متفاكت

  نصؼ العرجاء الرٍِّجؿ: إلى أنو يجب في الجناية عمى ّكالحنابمة ،ِ: ذىب الشافعيةالثالث القول  

 كاستدلكا لقكليـ: ،كاممة إف كانت اثنتاف كالدِّيةي  ،الدِّيًة إف كانت كاحدة 

 فيو لمرض أك الساؽ لقصر يككف إنما العرج ألف ،لـ يفرؽ بيف األعرج كغيره الشرع أف (ُ

 جؿ.الرً  مف غيره في أك

 لذلؾ. الرٍِّجؿ دية تنقص فمـ ،مف قياـ كقعكد كفييا منفعتيا ابنفسي سميمةالرٍِّجؿ  (ِ

 .انقإٌَ خم انؼشخاء فًانش   ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

الراجح مف المطبؽ في المحاكـ الشرعية ب : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

  حنيفةيرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمذىب 

 ،( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة الغربيةُّٖكما نصت المادة )

 تقديرىا يتـ ،عدؿ حككمة العرجاءالرٍِّجؿ عمى الجناية في يجب أنوكالراجح مف مذىب أبي حنيفة 

 .الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف

 يجب أنومطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً 

  تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض العرجاء الرٍِّجؿبالجناية عمى  

                                                           
 .ٗٔٓ/ْالمدكنة، مالؾ بف أنس،  ُ

، ُ، طالنكرم محمد قاسـ: المحقؽ، ْْٓ/ُُ، اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيى، الشافعي اإلماـ مذىب في البياف ِ

 .جدة، المنياج دار ؛الناشر، ـَََِ -ىػُُِْسنة 

 .ّْ/ْ، المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ّ
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 المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

أف في الجناية عمى  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

 الترجيح: ىذا كيؤيد ،العرجاء ديتيا لرٍِّجؿا

لمرضأوالساقلقصريكونإنماالعرجألن،وغيرهاألعرجبينيفرقلمالشرعأن (1

.الِرجلمنغيرهفيأوفيه

ْجل (2  .فوجبتديتهاالعرجاءلهامنفعةلصاحبهامنقياموقعودالرِّ

 اندُاٌح.: اَحُاء انظٓش تٔانؼششٌٔ انثانثانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في انحناء الظير بالجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في انحناء الظير بالجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً تاندُاٌح انظٓش اَحُاء فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :قكليف عمىير بالجناية اختمؼ الفقياء فيما يجب في انحناء الظى 

 كاممة إذا انحنى الظير الدِّيةي  : إلى أنو يجبّكالحنابمة في ركاية ،ِ: ذىب الحنفيةالقول األول  

  :كاستدلكا الجنايةب 
                                                           

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
 .ٗٔ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ِ
: المحقؽ، ُْٕ، ص الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد،  أبك عبد اهلل اهلل عبد ابنو ركاية حنبؿ بف أحمد مسائؿ ّ

 .بيركت ،اإلسالمي المكتب ؛الناشر، ـُُٖٗ ىػَُُْ، سنة ُ، طالشاكيش زىير
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كالجماؿ لآلدمي  ،فيو تفكيت جماؿ كامؿ؛ ألف الجماؿ لآلدمي في ككنو منتصب القامة (ُ

 .ُمطمكب كالمنفعة

 .ِكبانحنائو فاتت المنفعة كاممة ،تفكيت منفعة كاممة يرفي الظَّ  فأ (ِ

  : إلى أنو يجب حككمة عدؿ فيٓكالحنابمة في ركاية ،ْالشافعيةك  ،ّالمالكية: ذىب القول الثاني  

انحناء  في يجب فيما إجماع أك نص يرد لـ أنو: ليـ كيستدؿ ،الجناية التي تسبب انحناء الظير

 .عدؿ حككمة فكجبت ،الظير بالجناية

 .انقإٌَ فً فً اَحُاء انظٓش تاندُاٌح ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح المطبؽ في المحاكـ الشرعية  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفية مف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 اممة إذا انحنى الظير في الجناية.ك أنو يجب الدِّيةي  مف مذىب أبي حنيفة كالراجح ،الغربية

أنو في مطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،انحناء الظير بالجناية التعكيض

 المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ٔالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ

                                                           
 .ٗٔ/ِٔ ،السرخسي ،المبسكط ُ
 .ُْٕ، ص الشيباني، اهلل عبد ابنو ركاية حنبؿ بف أحمد مسائؿ ِ
 .ْٓٓ/ْ ،القيركاني ،المدكنة اختصار في التيذيب ّ
 .ُُٓ/ُٗ ،النككم ،)تكممة محمد نجيب المطيعي(الميذب شرح المجمكع ْ

 .ّٔ/ْ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ٓ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ٔ
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 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

ي انحناء الظير أف ف يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ   

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،ةكامم بالجناية الدِّية

ا (1 انحناء للشخصفي كاملة منفعة فوات حياته،لظهر الشخصممارسة يستطيع فال

 الطبيعيةتامةبسبباالنحناء.

لآلدميوالجمال،القامةمنتصبكونهفيلآلدميالجمالألنكامل؛جمالتفويتفيه (2

 .كالمنفعةمطلوب

 : قطغ األخفاٌ.ٔانؼششٌٔ انشاتغانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو
 .اإلسالمي الفقو فيقطع األجفاف  في يجب ما: األكؿ الفرع
 .القانكف في قطع األجفاف في يجب ما: الثاني الفرع
 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع
 .اإلعاليً انفقّ فً األخفاٌ قطغ فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :في قطعيا عمى قكليف يما يجباختمؼ الفقياء ف ،ُاألجفاف ىي: " غطاء العيف"لما كانت  

 ،حككمة عدؿ ليا ّالتي ال أشفار ففي قطع األجفا تجب : إلى أنوِ: ذىب الحنفيةالقول األول  

 .؛ ألنيا تصبح تابعة لؤلشفارإذا كاف ليا أشفار ففييا الدِّيةي أما 

  استؤصمت إذا الجفكف: إلى أنو في قطع ٔكالحنابمة ،ٓالشافعية ،ْالمالكية ذىب: القول الثاني  
                                                           

 ،المتنبي مكتبة ؛الناشر، ىفنر أكغست: المحقؽ، َُٖ، يعقكب بف إسحاؽ، ابف السكيت، صالعربي المىسىف في المغكم الكنز ُ

 .القاىرة
 .َُٗ/ّ، السمرقندم، الفقياء تحفة ِ
 .َٖٕ/ُأشفار العيف: ىي الشعر الذم ينبت عمى األجفاف. لساف العرب، ابف منظكر،  ّ
 .َِٓ/ْ، القرطبي رشد بف، االمقتصد كنياية المجتيد بداية ْ

 .ِّْ/ُِ، الركياني، المذىب بحر ٓ
 .ُٕٓص ،الكمكذاني ،الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية ٔ
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 كاستدلكا: ،الدية ربع منيما كاحد كؿ كفي يةي الدِّ 

 الشخص. خمقة تماـ مف ذلؾ أف  (ُ

 بقطعو. يألـ كأنيا مما  (ِ

 .انقإٌَ قطغ األخفاٌ فً فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح المطبؽ في المحاكـ الشرعية  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  ،نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 ،أنو في قطع الجفكف التي ال أشفار ليا فيو حككمة عدؿ كالراجح مف مذىب أبي حنيفة ،الغربية

 .إذا كاف ليا أشفار ففييا الدِّيةي أما  ،الخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـ

أنو في مطبؽ في المحاكـ النظامية بأخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

 القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،حككمة عدؿ :أم ،قطع األجفاف التعكيض

 ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ُالخبراء تقرير عمى بناءن 

 .ـُْْٗ لسنة

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

  األجفافأف في قطع  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

كيؤيد ىذا  ،لـ يكف سكاء أكاف ليا أشفار أـ الدية ربع منيما كاحد كؿ كفي ،الدية استؤصمت إذا

 الترجيح:

 أنهفيقطعهايذهبتمامالخلقة. (1

 إذبهاحمايةالعين.،أنهممايألملذهابه (2

                                                           
 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ُ
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 : اندُاٌح تانهطى ٔانهكى ٔانضشب.ٔانؼششٌٔانًطهة انخايظ 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو فيكالضرب  كالمكـ بالمطـ الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف فيكالضرب  كالمكـ بالمطـ الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً ٔانضشب ٔانهكى تانهطى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

إذا لـ اتفؽ إلى أنو إذا أثر الجاني عمى المجني عميو بالمطـ كالمكـ كالضرب ففيو حككمة عدؿ 

فقد ذىب إلى ىذا  ،أما إف كاف فيو أرش مقدر فكجب األرش ،يكف ما أثر عميو فيو أرش مقدر

فيما إف لـ يؤثر عميو عمى  اختمؼ الفقياءو ،ْكالحنابمة ،ّالشافعية ،ِالمالكية ،ُالقكؿ الحنفية

أقكاؿ:ثالثة 

إذا لـ يؤثر الجاني عمى المجني نو : إلى إٔكالحنابمة ،ٔكالشافعية ،ٓ: ذىب أبك حنيفةالقول األول  

 كزاد الشافعية أنو يككف التأديب مف الحاكـ. ،طـ كالمكـ كالضرب فال شيء في ذلؾبالم عميو

                                                           
 .ُّٓ/ُّ، الغيتابى، اليداية شرح البناية ُ

 ىػ ُِْٔ  سنة ،ُط ،المسكمي األميف محمد كلد محمكد محمد: المحقؽ ،َُٗ/ْ ،األمير محمد ،المجمكع شرح الشمكع ضكء ِ

 .مكرتانيا ،تاشفيف بف يكسؼ دار الناشر؛ ،ـََِٓ -
 .َّٓ/ُِالحاكم الكبير، الماكردم،  ّ

 .ِٕٔ/ّ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ْ

، ـَََِ - ىػَُِْ، سنة ُ، طُّٓ/ُّ، الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد، اليداية شرح البناية ٓ

 .بيركت،  العممية الكتب دار: الناشر

 .َّٓ/ُِالحاكم الكبير، الماكردم،  ٔ

 .ٗٔٓالعدة شرح العمدة، المقدسي، ص  .ِٕٔ/ّ ،المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ٕ
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 حككمة عدؿ : إلى أنو يجب عمى الجانيِالمالكية ُ: ذىب أبك يكسؼ مف الحنفيةالقول الثاني  

 .إف لـ يؤثر عمى المجني عميو بدؿ األآلـ بالمطـ كالمكـ كالضرب

بدؿ أجرة حككمة عدؿ  : إلى أنو يجب عمى الجاني ّ: ذىب محمد مف الحنفيةالقول الثالث  

 .إف لـ يؤثر عمى المجني عميو الطبيب كاألدكية بالمطـ كالمكـ كالضرب

 .انقإٌَ فً ٔانضشب ٔانهكى تانهطى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح المطبؽ في المحاكـ الشرعية  المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكف : القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  نو ما لـ يرد فيو نص في القانكف؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

أنو إذا جنى شخص عمى شخص بالضرب أك المطـ أك  أبي حنيفة  كالراجح مف مذىب ،الغربية

يتـ تقديرىا مف  ،أما إف أثر عميو ففي ذلؾ حككمة عدؿ ،ثر فيو ال يكجد عميو شيء؛ كلـ يؤ المكـ

 قبؿ القاضي بناءن عمى تقرير الخبراء.

 أنو النظامية بمطبؽ في المحاكـ أخذ القانكف ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اثانيً   

كأجرة الطبيب  ،حككمة عدؿ :أم ،التعكيض المكـ أك المطـ أك بالضرب الجناية في يجب

( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ْالخبراء تقرير عمى بناءن  القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كالعالج

 .ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 بالضرب الجنايةأف في  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ  

                                                           
 .ُّٓ/ُّ، الغيتابى، اليداية شرح البناية ُ

 .َُٗ/ْ، األمير محمد، المجمكع شرح الشمكع ضكءيجد باإلشارة ىنا أف المالكية يركف بالقصاص إف قدر عميو في العمد.  ِ
 .ُّٓ/ُّ الغيتابى، اليداية، شرح البناية ّ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ْ
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 مقدر أرشفيو أما إف أثر عميو فيما يجب  ،حككمة إف لـ يؤثر عميو شيء المكـ أك المطـ أك

كنفقات العالج كما تكبده المجني عميو  ،ما إف لـ يكف فيو أرش فعميو حككمة عدؿكأ ،فعميو أرشو

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،بسبب الجناية حسب المعركؼ

ألنهأصبح،وكانالتأثيريوجباألرشوجبذلكإنأثرالجانيعلىالمجنيعليه (1

 بالنصإنكانفيذلكاألرشنص.امقدرً

 حسب كغيرىا عالجال نفقات يدفع أف عميو كجب ،الجناية في سببنا الجاني كاف لما (ِ

 .بو يتسبب لـ ما كغيرىا عالج نفقات بإلزامو عميو المجني ظمـيي  ال حتى المعركؼ؛

 .انغًغ إرْاب دٌٔ : اندُاٌح ػهى األرٍٍَانغادط ٔانؼششٌٔانًطهة 

 .فركع ثالثة كفيو

 .اإلسالمي الفقو في السمع إذىاب دكفعمى األذنيف الجناية في يجب ما: األكؿ الفرع

 .القانكف في السمع إذىاب دكف األذنيف عمى الجناية في يجب ما: الثاني الفرع

 .الراجح القكؿ: الثالث الفرع

 .اإلعاليً انفقّ فً دٌٔ إرْاب انغًغ األرٍٍَ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: األٔل انفشع

 :ثالثة أقكاؿ دكف إذىاب السمع عمى اختمؼ الفقياء فيما يجب في األذنيف

: إلى ْكالحنابمة ،ّكالشافعية في األظير ،ِكالمالكية في ركاية ،ُالحنفيةذىب : القول األول  

 فييما الجماؿ. كاستدلكا أف ،مى األذنيف دكف إذىاب السمعفي الجناية ع كجكب الدِّيةً 

                                                           
 .ُٕٗ/ُّ، الغيتابى حسيف بفا ،اليداية شرح البناية ُ

 .الفكر دار ؛الناشر، ِِٕ/ْ ،الدسكقي عرفة بف أحمد بف محمد، الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية ِ
 .ِِٕ/ٗ، النككم ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ّ

 .ِٖ/ْ، المقدسي قدامة ابف ،أحمد اإلماـ فقو في الكافي ْ



121 
 

: إلى أف الجناية عمى األذنيف دكف ِفي قكؿ الشافعيةك  ،ُفي ركاية ذىب المالكية: القول الثاني  

 ال تككف إال في إذىاب السمع. يةى حككمة عدؿ؛ ألف الدِّ إذىاب السمع فييا 

 .انقإٌَ فً انغًغ إرْاب دٌٔ األرٍٍَ ػهى اندُاٌح فً ٌدة يا: انثاًَ انفشع

بالراجح المطبؽ في المحاكـ الشرعية  : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أخذ القانكفأواًل   

يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي  القانكفنو ما لـ يرد فيو نص في ؛ ألالحنفيةمف مذىب 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المطبؽ في الضفة ُّٖحنيفة كما نصت المادة )

 .السمع إذىاب دكف األذنيف عمى الجناية في الدِّيةً  كجكبكالراجح مف مذىب أبي حنيفة  ،الغربية

أخذ القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية بأنو : القانكف المطبؽ في المحاكـ النظامية: اانيً ث  

 القاضي قبؿ مف تقديرىا يتـك  ،كأجرة الطبيب كالعالج ،التعكيضفي الجناية عمى األذنيف  يجب

 ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( ْٔ) المادة مف يفيـ ما كىذا ،ّالخبراء تقرير عمى بناءن 

 .ـُْْٗ لسنة

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 األذنيفأف في قطع  يترجح لدل الباحث ،خذ بو القانكفبعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء كما أ   

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،يةى كاممة سكاء ذىب السمع أـ الالدِّ 

 فيقطعاألذنينإذهابجمالكاملوإنلميذهبالسمع. (1

لحمايةالسمعمنالذهابأنفيقطعاإلذنينوإنكاناليذهبالسمعإالأنهفيهمانفع (2

 معالوقت.

                                                           
 .ُُْ/ٖ، الجندم إسحاؽ بفا ،الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح ُ
 .ِِٕ/ٗ ،النككم ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ِ

 .ٕٕ/ِ،الفمسطيني القضائي المعيد ،المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة ينظر ّ
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 .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح: انثانث انفصم


 وفيو أربعة مباحث:

 المبحث األول: تعريف الضرر المعنوي.

 المبحث الثاني: حكم إيجاب حكومة العدل في الضرر المعنوي.

 المبحث الثالث: كيفية تقدير حكومة العدل في الضرر المعنوي وشروطو.

 المبحث الرابع: تطبيقات عمى حكومة العدل في الضرر المعنوي.
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 .انًؼُٕي انضشس ذؼشٌف: األٔل انًثحث

 ف:باكفيو مطم

 .إضافينا اكؿ: تعريؼ الضرر المعنكم مركبن المطمب األ

 المطمب الثاني: التعريؼ المقبي لمضرر المعنكم.

 .يشكثًا إضافًٍا انًؼُٕي انضشس ذؼشٌف: األٔل انًطهة

رَّ  مف االسـ الضرر لغة:   : ييقىاؿ ،ُكىك ضد النفع ،الٌشيء ًفي يٍدخؿ الٌنقصافكىك  ،يضر   ضى

مىٍيوً  دخؿ ر عى رى الو ًفي ضى ر ،أم نقص مالو ،مى رى يؿ ًفي كىالضَّ  ،كالضعؼ اليزاؿب نقصانيا؛ اٍلخى

يِّ  أم: ررناضى  ننامكا فالفه  نزؿيقاؿ  ،كيأتي بمعنى الضيؽ  .ِقناضى

نما حظ، فيو لمحكاس يككف ال الذم ىك:المعنوي لغة    ماكىك:  ،ّبالقمب يعرؼ معنى ىك كا 

 ،المادم المحسكس عكسوك  ،كىك غير محسكس كالكاجب، الحؽٌ  كفكرة كالتٌفكير بالٌذىف يٌتصؿ

 مميَّزة قانكنٌية بشخصٌية ليا ييعترؼ مؤٌسسة أك األفراد مف مجمكعةأم : المعنكيَّة الشَّخصيَّةيقاؿ 

كحكيقاؿ  ،أعضائيا شخصٌية عف  األداء نكعيَّة في تؤثِّر التي النفسيَّة الحالة أك الجكٌ : المعنكيَّة الر 

ـ   الذم  .ْمشترؾ جيد طريؽ عف يت

 .انًؼُٕي نهضشس انهقثً انرؼشٌف: انثاًَ انًطهة

ككذلؾ القانكف المطبؽ  ،في كتبيـ اتعريفا لقبين  عنكمتعريؼ الضرر الملـ يتطرؽ الفقياء إلى   

  أك إخالؿ :"عمى أنو المعنكم الضرر القانكنيفض عٍ بى عرؼ قد ك  ،كالنظامية في المحاكـ الشرعية

                                                           
 .ُّٓ/ ُُتيذيب المغة، األزىرم،  ُ

 .ٖٖٕٗ-ّٖٖٖ /ٔ، الحميرل سعيد بف نشكاف، الكمـك مف العرب كالـ كدكاء العمـك شمس ِ

، ـُّٖٗ- ىػَُّْ، ُ، المحقؽ: مجمكعة مف العمماء، طَِِ، صالجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عميالتعريفات،  ّ

 .بيركت ،العممية الكتب دار ؛الناشر

 .ُٖٔٓ-ُٕٔٓ/ ِ، عمر الحميد عبد مختار أحمد، المعاصرة العربية المغة معجـ  ْ
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 خذ عمى ىذا التعريؼ عدة مأخذ:يؤ ك  ،ُ"مالي غير حؽ أك بمصمحة مساس

 التخيير في التعريؼ باستخداـ "أك"؛ حيث التخيير في التعريؼ يضعفو. (ُ

ؼ الضرر المادم؛ ألف المصمحة تشمؿ يألنو يدخؿ في التعر غير مانع؛ التعريؼ  (ِ

 مصمحة مادية كمصمحة غير مادية.

عمى أنو: النقصاف الذم ال تدركو الحكاس كيدخمو الجاني عمى  عنكمالمكيمكف تعريؼ الضرر   

 المجني عميو.

 ،الحكاسالحكاس كالذم تدركو جنس في التعريؼ يدخؿ فيو النقصاف الذم ال تدركو  النقصان":"

كيدخؿ فيو النقصاف الذم يدخمو الجاني عمى المجني عميو كالنقصاف الذم يدخمو الشخص عمى 

 نفسو.

 قيد أكؿ خرج فيو النقصاف الذم تدركو الحكاس كىك المادم. الذي ال تدركو الحواس":"

 خرج فيو النقصاف الذم ال يدخمو الجاني عمى قيد ثافو  ويدخمو الجاني عمى المجني عميو":"

ر شخص بنفسو كيتعرض يِّ شى كأف يي  ،النقصاف الذم يككف مف الشخص عمى نفسوكالمجني عميو 

 .لضرر معنكم بسبب ىذا التشييربعدىا 

 .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: انثاًَ انًثحث

 مطالب. ةكفيو ثالث

 اإلسالمي.المطمب األكؿ: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر المعنكم في الفقو 

 المطمب الثاني: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر المعنكم في القانكف.

  المطمب الثالث: القكؿ الراجح.

                                                           
 .ٔالتعكيض عف الضرر األدبي، باسؿ محمد يكسؼ قبيا، ص جالؿ عمي العدكم.كقد نقمو باسؿ قبيا عف  ُ
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 .اإلعاليً انفقّ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: األٔل انًطهة

حديثيـ كاقتصر  ،في الضرر المعنكم عدؿالحككمة حكـ إيجاب  إلى لـ يتطرؽ الفقياء قديمنا  

ب في إيجا كاختمفكاكلكف العمماء في العصر الحالي تتطرقكا إلى ذلؾ  ،الضرر المادم عمى

 قكليف: عدؿ في الضرر المعنكم عمىالحككمة 

العدؿ في  مشركعية حككمةإلى عدـ جكاز : ُجماعة مف المعاصريف: ذىب القول األول  

 الضرر المعنكم.

 حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم. : إلى مشركعيةِ: ذىب جماعة مف المعاصريفالقول الثاني

 أدلة القول األول: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ     ٹ  ڤچ  قكؿ اهلل تعالى: (ُ

 .ّچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 كبالتعكيض  ،مف غير رضاهمنو شيء الماؿ حؽ لصاحبو كال يجكز أخذ : أف وجو االستدالل   

 كبال سبب  مف غير رضاه ويأخذ مف المتسبب في الضرر المعنكم مال ،عف الضرر المعنكم

 .ْكىذا باطؿ ،مشركع

                                                           
الضماف  ، المكتبة الشاممة.ُِٕ/ ُٗ، كاإلرشاد كالدعكة كاإلفتاء العممية البحكث إلدارات العامة الرئاسة، اإلسالمية البحكث مجمة ُ

 ـ، الناشر؛ دار الفكر العربي، القاىرة.َََِ، سنة ْٕ-ْْفي الفقو اإلسالمي، عمي خفيؼ، ص 

  محمد بف عبدالعزيز ،اإلدارم كالقضاء الفقو في كتطبيقاتيا كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ِ

 كأجيزت ،الشرعية السياسة تخصص في ،اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة لجامعة قدمت دكتكراة رسالة ،ُْٔ/ُ ،المتييي

 .دمشؽ ،الفكر دار الناشر؛ ،ـُِٖٗ-ق َُِْ سنة ،ٗط ،ِٓص-ِْص ،الزحيمي كىبة ،الضماف نظرية .ىػُِْْ سنة

 .القاىرة ،الشركؽ دار الناشر؛ ،ـََُِ -قُُِْ ،ٖط ،ُْٓص ،شمتكت محمد ،كشريعة عقيدة اإلسالـ
 .ِٗآية :النساءسكرة  ّ
 .ْٖ ص ،خفيؼ عمي ،اإلسالمي الفقو في الضماف ْ
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 .ُچہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓچ  قكؿ اهلل تعالى: (ِ

ماأخذ الماؿ إما م اهلل  : جعؿ وجو االستدالل   أك بدؿ ماؿ  ،اعف طيب نفس تبرعن  عاكضة كا 

يمكف  تعكيض عف الضرر المعنكم الالك  ،موييمكف تقيبدؿ ضرر يصمح أف يعكض عنو ك أك 

 .ِفال يككف كسبا مشركعنا كال يككف عف طيب نفس ،تقكيمو

التعكيض  التابعيف كالفقياء مف بعدىـ تؤيدكصحبو ك    لـ ترد نصكص عف الرسكؿ (ّ

 .ّعف الضرر المعنكم

في إيجاب حككمة ك  ،لة الضرر أك جبرهىك إزا حككمة العدؿ تشريع السبب الرئيسي مف (ْ

بب الضرر سى مي  كلكف لك أقيـ الحد عمى ،المعنكم ال يجبر الضرر كال ييزيمو رعف الضر  عدؿ

 .ْالذم حصؿ لممجني عميو فيككف ذلؾ جبرنا كزجرنا لمضرر المعنكم المعنكم أك عزر

ا عما لحقو مف ضرر معنكم مف القاذؼ (ٓ فكذلؾ  ،كما أنو ال يجكز أف يأخذ المقذكؼ عكضن

  .ٓال يجكز أخذ حككمة عدؿ عف الضرر المعنكم ميما كاف

 أدلة القول الثاني: 

 ھ چ  كقكلو تعالى: ،ٔچ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  قكؿ اهلل تعالى:  (ُ

                                                           
   .ْآية: النساءسكرة  ُ

 .ْٖ ص ،خفيؼ عمي ،اإلسالمي الفقو في الضماف ِ

 .ْٓ ص ،خفيؼ عمي ،اإلسالمي الفقو في الضماف ّ
 ،بكساؽ المدني بف محمد ،اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض. .ْٓ ص ،خفيؼ عمي ،اإلسالمي الفقو في الضماف ْ

 .الرياض ،لمنشر أشبيميا الناشر؛ ،ق ُُْٗ سنة ،ّٓص
 .ّْص ،بكساؽ، اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض ٓ

   .ُِٔآية: النحؿ سكرة ٔ
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﮺   ﮻    ﮷ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓھ  ے  ے (ِ ک  چ  كقكلو تعالى: ،ُچ﮸   ﮹   

 .ِچ   ڳک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

المماثمة في العقاب، كالمماثمة في العقاب تعني أف اهلل تبارؾ كتعالى  أكجب: وجو االستدالل   

عدؿ اهلل،  يقتضييفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو مف غير حيؼ أك زيادة، فذلؾ ما 

كؿ صكر لممعتديف، كتحقؽ المماثمة في  الممجرميف، كردعن  اكىذا ما تحٌتمو أحكاـ شرعو، عقابن 

، ذلؾ أف المماثمة إنما تشترط فيما يمكف فيو المماثمة مف التعكيضات اكارد شرعن العقاب أمر غير 

المالية، كالقصاص، كالجركح، كنحك ذلؾ مما يمكف مراعاة المثمية فيو، أما حيف تتعذر المماثمة، 

ال فإف جا ،فإف بدليا ىك األرش كحككمة العدؿ مف المجرميف  نب الردع سيختٌؿ، كسيفمت عددكا 

عمى أنو ال يمكف المماثمة في  دؿَّ  مما، الشارع مقصكد يتنافى معب، كىذا أمر العقامف 

 .ّالمعنكيات فكاف فييا حككمة عدؿ

ف الفقو اإلسالمي بنى التعكيض عمى أمر منضبط يمكف أف بأ كيعترض عمى ىذا االستدالؿ:  

 ،الحكاسكال يمكف إدراكو ب ،غير منضبطفالضرر المعنكم أما  ،يقدر عميو نسبة التعكيض

فالتعكيض عنو شيء غير منضبط ففيو تحاكـ لمباطؿ؛ ألف البدؿ ال يككف إال عف شيء منضبط 

 .ْكيعرؼ قدره

ٍسًمـً  : " كيؿ  قكؿ رسكؿ اهلل  (ّ مىى اٍلمي رىاـه، اٍلميٍسًمـً  عى اليوي، دىميوي، حى مى وي" كى كىًعٍرضي
ٓ. 

                                                           
   .َْ آية :الشكرلسكرة  ُ
 .ُْٗآية : البقرةسكرة  ِ
 .ِّٓ-ُّٓ/ُ، المتيييكالعقدية،  التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ّ
 .ِّٓ-ُّٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ْ
 .ُٖٔٗ/ْ، (ِْٔٓ)ركاه مسمـ. صحيح مسمـ، النيسابكرم، رقـ الحديث  ٓ
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كحيث  ،كىك أمر معنكم  المسمـ، أخيو عرض المسمـ عمى حٌرـ قد  : النبي وجو االستدالل  

مذيف اذا تيعدمَّ عمييما كجب فييما الضماف لا ،عرض جاءت معطكفة عمى الدـ كالماؿأف حرمة ال

 .ُكالمعطكؼ يأخذ حكـ المعطكؼ عميو ،أك البدؿ

ث كال يفيـ الحدي ،كيعترض عمى ىذا االستدالؿ: سياؽ الحديث جاء عمى التحريـ ال الضماف   

ال مف حيث  لماؿ مف حيث تحريـ االعتداءحكـ الدـ كا ضي رٍ العً  ذى خى فينا أى  ،بعيدا عف سياقو

 الضماف.

، : " ًإفَّ قكؿ رسكؿ اهلل  (ْ ـٍ ، ًدمىاءىكي ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ كي رىاـه، بىٍينىكيـٍ  كىأىٍعرىاضى ٍرمىةً  حى ـٍ  كىحي  ىىذىا، يىٍكًمكي

ـٍ  ًفي  ـٍ  ًفي ىىذىا، شىٍيًركي  .ِىىذىا" بىمىًدكي

ف إ كحيث ،المسمـ، كىك أمر معنكم أخيو عرض المسمـ عمى النبي  حـر: وجو االستدالل  

ذا تيعدمَّ عمييما كجب فييما الضماف أك الذيف إ ،عرض جاءت معطكفة عمى الدـ كالماؿحرمة ال

 .ّكالمعطكؼ يأخذ حكـ المعطكؼ عميو ،البدؿ

 الحديث يفيـ كال ،الضماف ال التحريـ عمى جاء الحديث سياؽ: االستدالؿ ىذا عمى يعترضك    

 حيث مف ال عمييـ االعتداء تحريـ حيث مف كالماؿ الدـ حكـ العرض أخذ فينا ،سياقو عف بعيدا

 .الضماف

ٍيـً  أىبىا  المَّوً  رىسيكؿي بىعىثى  (ٓ ذىٍيفىةى  ٍبفى  جى دِّقنا حي وي  ميصى جَّ ؿه  فىالى دىقىًتوً  ًفي رىجي بىوي  صى رى ٍيـو  أىبيك فىضى  جى

وي، دى : فىقىاليكا  النًَّبيَّ  فىأىتىكيا فىشىجَّ ـٍ  ": النًَّبي   فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا اٍلقىكى كىذىا" كىذىا لىكي ٍكا فىمىـٍ  كى   يىٍرضى

                                                           
 .ّٓ-ّّٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ُ
 .ٖٖٔ/ِ، (ُُِٖ)النيسابكرم، رقـ الحديث  .صحيح مسمـ،ِْ/ُ(، ٕٔمتفؽ عميو، صحيح بخارم، البخارم، حديث رقـ) ِ

 .ّْٓ-ّّٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ّ
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ـٍ ":  قىاؿى  كىذىا كىذىا لىكي ٍكا فىمىـٍ  "كى ـٍ : قىاؿى  يىٍرضى كىذىا" كىذىا "فىمىكي ٍكا كى فىرىضى
ُ. 

 الذيف ارتضاه مالينا ضماننا جيـ، أبي مف الكاقع الضار لمفعؿ قٌدر النبي : وجو االستدالل   

 كاف كلك كأىمو؛ المشجكج نفس في ألما أحدثت شجة في التقدير ىذا جاء كقد عمييـ الضرر، كقع

 باألرش أللزميـ بؿ عمييـ، عرضو فيما النبي ليـ زاد لما التعكيض، دكف األرش فييا الكاجب

 لمكجو، الظاىرم التخريب كىما بشقيو، الضار الفعؿ عف حدث ما يشمؿ   النبي كتقدير ،فقط

 في يككف مما عميو أىمو ألـ ذلؾ إلى مضافان  المضركر، نفس في التخريب ىذا عف الناجـ كاأللـ

 .ِجكاز حككمة العدؿ في الضرر المعنكم عمى ذلؾ فدؿَّ  المعنكم، الضرر معنى

ىك الضربة ك كانت بناءن عمى ضرر مادم   يعترض عمى ىذا االستدالؿ: بأف زيادة النبي   

 .ّمعنكمضرر كليس بناءن عمى  ،في الرأس

عف الصحابة آثار تدؿ عمى جكاز إيجاب حككمة العدؿ في الضرر المعنكم كمف  كرد (ٔ

، أىفَّ أ(  تمؾ اآلثار: اًء" ًفي ييعىاًقبىافً  "كىانىا: كىعيٍثمىافى  عيمىرى  .ْاٍلًيجى

                                                           
، رقـ القزكيني يزيد بف محمد، ماجو ابف سنف ركاه ابف ماجة، كأبك داكد، كابف حباف، كالنسائي، كقاؿ األلباني حديث صحيح. ُ

، السجستاني، رقـ داكد أبي سنف. العربية الكتب إحياء دار ؛الناشر، الباقي عبد فؤاد محمد، المحقؽ: ُٖٖ/ِ  (،ِّٖٔالحديث)

، البيستيمىٍعبدى،  بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد، حباف ابف صحيح تقريب في اإلحساف. ُُٖ/ْ(، ّْْٓالحديث)

 الرسالة، مؤسسة ؛الناشر، ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ، سنة ُ، طاألرنؤكط شعيبالمحقؽ:  ،َّْ-ّّٗ/َُ(، ْْٕٖرقـ الحديث)

 ،األلباني، السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء .ّٓ/ٖ(،ْٖٕٕ، النسائي، رقـ الحديث)السنف مف المجتبى .بيركت

ّ/ّٔٔ. 
 .ْٓٓ-ّْٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ِ

 .ّٖص ،بكساؽ ،اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض ّ

 بف محمد بف اهلل عبد ،كاآلثار األحاديث في المصنؼ الكتابركاه ابف ابي شيبة، كالبييقي ، قاؿ بف غالـ: حديث صحيح.  ْ

، سنة ُ، طالحكت يكسؼ كماؿ: المحقؽ، ََٓ/ٓ(، ُِّٖٖحديث رقـ) ،شيبة أبي ابف ،العبسي خكاستي بف عثماف بف إبراىيـ

ٍكًجردم ،الكبرل السنف .الرياض ،الرشد مكتبة ؛الناشرق،  َُْٗ ٍسرى  مف صح ما .ُْْ/ٖ(، ُُُٕٓ)رقـ حديث، الخراساني الخي
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 مف كغيرىما كالقذؼ، السب بسبب يككف أف يقتضي اليجاء عمى العقاب: أف وجو االستدالل  

 ما كذلؾ تكف لـ كلك ،ضماف محؿفيي   كاعتباره، اإلنساف شرؼ مف تناؿ التي الضارة، األمكر

 .ُبضمانيا كعثماف عمر مثؿ جميالف صحابياف قضى

كليست  ،لصالح الدكلة عقكبةيا ىذا خارج محؿ النزاع؛ ألنكيعترض عمى كجو االستدالؿ: أف   

 .ِحككمة عدؿ تجبر الضرر القائـ عمى المجني عميو

ًميٍّ قاؿ ( ب ؿً  ًفي  عى ؿً  يىقيكؿي  الرَّجي ًبيثي  يىا: ًلمرَّجي مىٍيوً  لىٍيسى ": فىاًسؽه  يىا خى د   عى ٍعميكـه، حى ري  مى  ييعىزِّ

ا اٍلكىاًلي  .ّ" رىأىل ًبمى

كمف صالحيات  ،لمكلي الحكـ كما يشاء عمى مف يسب غيره  عمي جعؿ :االستداللوجو   

 .ْكبما أف السب ضرر معنكم فيككف قد أكجب عميو حككمة عدؿ ،الكلي أف يفرض عميو الماؿ

 عف تختمؼ التعزيرية العقكبة ألف النزاع؛ محؿ خارج ىذا أفكيعترض عمى كجو االستدالؿ:   

 .ٓعميو المجني لصالح العدؿ كحككمة ،لدكلةالتعزيرية  فالعقكبة ،العدؿ حككمة

  ناحية مف ،النفس في أثرنا يقؿ ال المعنكم، الضرر المعقكؿ أف كاستدلكا بالمعقكؿ فقالكا: (ٕ

                                                                                                                                                                      

 دار ؛الناشر، ـَََِ - ىػُُِْ، سنة ُط ،ُِِٓ-ُِِْ/ّ، الباكستاني قادر غالـ بف زكريا، الفقو في الصحابة آثار=

 .جدة ،الخراز

 .ّٔٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ُ

 .ّٖص ،بكساؽ ،اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض ِ
ٍكًجردمقاؿ األلباني حديث حسف،   ،الكبرل السنف ركاه البييقي، ّ ٍسرى  الغميؿ إركاء.  .َْْ/ٖ ،(ُُْٕٗ)رقـ حديث ،الخراساني الخي

 .ْٓ/ٖ ،األلباني الديف ناصر محمد ،السبيؿ منار أحاديث تخريج في
 .ّٔٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ْ
 .ّٖص ،بكساؽ ،اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض ٓ
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 بكثيرو  أىكف يككف قد المادم الضرر إف بؿ ،دمالما الضرر عف ،يبعثو الذم األلـ تحقيؽ

ذا المعنكم؛ الضرر مف  نفس في األلـ حدة تخفيؼ مبعثو امطمقن  الضرر عف التعكيض كاف كا 

ال تككف حككمة   فإنو يجب أف  نفسو، مف بقاياه كمحك عنو، الضرر آثار بإزالة المضركر،

 كالقياس السميـ، النظر يحٌتمو أمري كىذا  ،المعنكم دكف المادم الضرر عمى قاصرة العدؿ

 .ُالرشيد كالعقؿ الراجح،

ف سي يعترض عمى ىذا االستدالؿ:     أف الضرر المعنكم قد يككف أصعب مف الضرر  ـى مِّ أنو كا 

 المعنكم؛ ألف الذم يتضرر معنكينا الضررعمى  عدـ كجكب حككمة عدؿفإف ىذا دليؿ ل ،المادم

ر معنكياتو التي تضررت كال يككف جبرىا كؿ الذم ييمو جب ،ال ييمو الماؿ؛ ألنو لـ يخسر ماالن 

 .ِإال بالتأديب كالحدكد

 .انقإٌَ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: انثاًَ انًطهة

محاكـ الشرعية إلى قد ذىب القانكف المطبؽ في ال: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أواًل   

كمف تمؾ إيجاب حككمة  ،التالمعنكم في بعض الحا جكاز إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر

لى ىذا ذىبت المادة ) ،التعسفي كما سيأتي الطالؽ عدؿ عف ( ُّْكلـ يتطرؽ لو بشكؿ عاـ؛ كا 

 .ّمف قانكف األحكاؿ الشخصية المطبؽ في الضفة الغربية

بجكاز  ف المطبؽ في المحاكـ النظاميةأخذ القانك  المطبؽ في المحاكـ النظامية: القانكف :اثانيً   

( مف ِفقد نصت المادة) ،كلـ يفرؽ بيف نكع كنكع عف الضرر المعنكم في كؿ أحكالو التعكيض

يحمؿ  الضرر لفظ: ـُْْٗسنة  ّٔالضفة الغربية رقـ قانكف المخالفات المدنية المطبؽ في 

                                                           
 .ّٗٓ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ُ

 .ّٓص ،بكساؽ ،اإلسالمي الفقو في الضرر عف التعكيض ِ
 .ِِٗ/ُالقضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، أحمد عمي داكد،  ّ
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 أك الجسماني بالرفاه األضرار أك الراحة سمب أك بماؿ، يمحؽ الذم التمؼ أك الخسارة"عمى: 

 كالمادة  (َٓكقد نص عمى كجكب التعكيض عف الضرر في المادة ) ،"ذلؾ إلى ما أك السمعة

 مف القانكف نفسو. ُ(َٔ)

 .انشاخح انقٕل: انثانث انًطهة

 حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر في القانكف كما أخذ بو بعد عرض أقكاؿ المعاصريف   

كلكف  ،المعنكمعدؿ في الضرر الإيجاب حككمة مشركعية  عدـ ترجح لدل الباحث ،المعنكم

أك إذا سبب  ،عف الضرر المعنكم اكاف ناتجن إذا يككف إيجاب حككمة العدؿ بدؿ الضرر المادم 

 ،ككبده نفقات طبيب ،لممتضرر العالجفإذا سبب الضرر المعنكم  الضرر المعنكم خسارة مادية؛

بدؿ تمؾ األضرار المادية الناتجة  المتضرر كجب إعطاء ،لممتضرر فرصفكات في  سبب أك

 ىذا الترجيح: كيؤيد ،معنكيةالضرار األعف 

  اإيجاب شيء عمى أمر غير منضبط حسن  إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم (ُ

 كيصعب عمى الشخص إدراكو.

 ،الباطؿب ألكؿ أمكاليـ بينيـ امناس بابن لالمعنكم يفتح  إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر (ِ

نو إكحيث  ،ِچٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  كاهلل يقكؿ:

                                                           

 
 مضافان  أك منفردان  إما بالتعكيض الحكـ "يجكز : وأن عمى ـُْْٗ لسنة ّٔ رقـ المدنية المخالفات قانكف مف( َٓ) المادة نصتُ

 قد الذم الضرر عف إال بالعقكبة يحكـ فال ضرر، بالمدعي لحؽ قد كاف إذا :يمي ما ذلؾ في كيشترط منو بديالن  أك تحذيرم أمر إلى

 .عميو المدعى ارتكبيا التي المدنية المخالفة عف مباشرة ينجـ كالذم االعتيادية األمكر سياؽ في طبيعية بصكرة ينشأ

ذا  في الضرر ذلؾ تفاصيؿ بيف قد المدعي كاف إذا إال الضرر ذلؾ عف بالتعكيض يحكـ فال مادم، ضرر بالمدعي لحؽ قد كاف كا 

 ".بيا.. أرفقيا أك ادعائو الئحة
 ِٗسكرة النساء: آية  ِ
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كمنيا  ،أبكاب أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿكاف ال بد مف سد  ،ذمـ كثير مف الناس تفسد

 .الباطؿعة ألكؿ أمكاؿ الناس بتخذ ذري؛ لكي ال يي ىذا األمر إغالؽ

أما إف لـ  ،ىك الجاني فكاف يمزمو دفع ذلؾ افي نفقات العالج لمف تضرر معنكين السبب  (ّ

 يتسبب لو في ذلؾ ال يجب عميو شيء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 .ٔششٔطّ انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: انثانث انًثحث

 كفيو مطمباف.

 .المعنكم الضرر في العدؿ حككمة تقدير كيفية: األكؿ المطمب

 .المعنكم الضرر في العدؿ حككمة تقدير شركط: الثاني المطمب

 األٔل: كٍفٍح ذقذٌش حكٕيح انؼذل فً انضشس انًؼُٕي.انًطهة 

 كفيو فرعاف.

 الفرع األكؿ: كيفية تقدير حككمة العدؿ في الضرر المعنكم في الفقو كالقانكف.

 الفرع الثاني: القكؿ الراجح.

 .ٔانقإٌَ انفقّ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: األٔل انفشع

كيفية لتقدير حككمة العدؿ  كالقانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية فالمعاصريعمـ لمفقياء لـ يي   

إلى الكيفية التي يتـ فييا تقدير حككمة  لكف ذىب شراح القانكف النظامي ،ضرر المعنكمفي ال

كيككف التقدير  ،ضرر معنكمبناءن عمى ما أصاب المجني عميو مف  ،العدؿ في الضرر المعنكم

 .ُكيككف بناءن عمى قناعة القاضي ،الضرر بحيث ال يزيد عنو أك ينقص ؾللذ مساكينا أك مكافئنا

 .انشاخح انقٕل: انثاًَ انفشع

 المعنكمحككمة العدؿ في الضرر  تقديريترجح لدل الباحث أف  القانكف شراح بعد عرض قكؿ   

 المادية( )األضرارمف نفقات عالج كغيرىا ثار التي أنتجيا الضرر المعنكماآل بناءن عمى يككف

 كيؤيد ىذا الترجيح: ،رة الخبراء كالتقارير الطبيةكيتـ ذلؾ بناءن عمى خب ،حسب المعركؼ

 حسب ذلؾ دفع يمزمو فكاف الجاني ىك معنكينا تضرر لمف العالج نفقات في السبب (ُ

 .شيء عميو يجب الف ذلؾ في لو يتسبب لـ إف أما ،المعركؼ

 شيءإيجاب ىك  ،بناء عمى األضرار المعنكية عدؿ عمى الضرر المعنكمالحككمة  تقدير (ِ

                                                           
 .ّٖ-ّٕص ،قبيا يكسؼ محمد باسؿ ،األدبي الضرر عف التعكيض ُ
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 كيصعب عمى الشخص إدراكو. اعمى أمر غير منضبط حسن 

يفتح  ،بناءن عمى ما تسبب مف أضرار معنكيةالمعنكم  عدؿ عمى الضررالحككمة  تقدير (ّ

اف ك ،ذمـ كثير مف الناس تفسدنو إكحيث  ،الباطؿ ا ألكؿ أمكاليـ بينيـ فيمناس بابن ل

 أبكاب أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.ال بد مف سد 

 انًطهة انثاًَ: ششٔط ذقذٌش حكٕيح انؼذل فً انضشس انًؼُٕي.

 :ُعدة شركط كىي ،اشترط مف أجاز حككمة العدؿ في الضرر المعنكم

 ال بحيث األدلة عميو كتشيد كثابتا اكمكجكدن  فعالن  كاقعا يككف أف :أم ،محققا الضرر يككف أف (ُ

 .محتمالالضرر  يككف ال أف يعني كىذا ،الغالب الظف مرحمة إلى بؿ تصؿ لمشؾ مجاالن  تدع

 يحدث أنو ذلؾ كيعني ،لممضركر ثابت حؽ أك بمصمحة إخالؿ عمى الضرر يشتمؿ أف (ِ

 .افعمين  اأثرن 

 أف ال يككف قد عكض عف الضرر المعنكم في أم جانب مف التعكيض. (ّ

العرؼ في  لـ يجرً أك  ،يعتبر مف المحقرات بحيث ال ،أف يككف الضرر المعنكم فاحشنا (ْ

 اعتباره كالتعكيض عنو. 

 .يح انؼذل فً انضشس انًؼُٕيانًطهة انثانث: إخشاءاخ انرقاضً نرقذٌش حكٕ

كاف سكف مكاسـ المدعي كالمدعى عميو ك  ،: اسـ المحكمةِ: إنشاء الئحة دعكل تتضمفأواًل   

 كتكضيح الالئحة: مف ،الجناية()اسـ كمكضكع الدعكل: المطالبة بحككمة عدؿ  ،كؿ كاحد منيما
                                                           

. التعكيض المادم عف الضرر األدبي أك المادم غير ّّص-ِْص ،قبيا يكسؼ محمد باسؿ ،األدبي الضرر عف التعكيض  ُ

، بحث مقدـ في الدكرة الثانية كالعشركف ِْص-ِِالناتج عف الجناية أك الشككل الكيدية؛ محمد سناف الجالؿ، ص المباشر 

 لممجمع الفقيي اإلسالمي المنعقد في مكة المكرمة.
 كنظاـ الشرعية المحاكمات أصكؿ شرح .ِِْ/ُينظر في كيفية إعداد الئحة الدعكل: القضايا كاألحكاـ، أحمد عمي داكد،  ِ

 .https://www.mohamah.net/lawمكقع محاماة نت  .ُِٓ-ُُٓص ،البصؿ أبك الناصر عبد ،القضاء
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إف  جريمةكاألداة التي تمت بيا ال ،الجريمة فييماكالتاريخ كالمكاف الذم حدثت  خالؿ ذكر اليكـ

 مع مراعات ذكر ،؟ماـ الناس أـ الأنيا في كضح النيار أكمالبسات القضية مف خالؿ  ،كجدت

 ؛كبعدىا ذكر الطمب ،كذكر كؿ قيد في كؿ جناية بما يخص حككمة العدؿ منيا ،الشركط العامة

 .كىك التعكيض عف ضرر معنكم تسبب بأضرار مادية 

 :ُالمحاكمة ا:ثانيً   
في الدعكل  األخير المدعي عف كالمو سأؿيي  ،إذا حضر الطرفاف المدعي كالمدعى عميو (ُ

 يككف جكاب األخرس أك مقطكع المساف يككف ) فإذا طمب الحكـ بمضمكنيا ككرر الالئحة

ف عجر عف الكتابة  يتـ باإلشارة المفيمة سأؿ المدعى عميو عف جكابو عف يي  ،(ِبالكتابة كا 

ما فإما ،الالئحة ما  أف ينكر كا  كيككف المرافع عف  ،ايقر بجزء كينكر جزءن أف أف يقر كا 

 يعينو القاضي.الذم  أك الكصي المحجكر عميو كليوالصغير أك المجنكف أك 

ما أف ي ،إذا حضر المدعي دكف المدعى عميو (ِ ا غيابين  حاكـإما أف يمتمس لو عذر كا 

 .كيسار في المحاكمة

أك التماس  ،لممدعى عميو طمب إسقاط القضية ؛إذا حضر المدعى عميو دكف المدعي (ّ

فإذا كاف الكصي ىك الذم يرافع في القضية لممحكمة تأجيؿ الدعكل  ،المعذرة لممدعي

 .ّآخر أك يضاؼ لو كصينا -إف رأت المحكمة ذلؾ-تى يعيف غيره ح

  تسقط الدعكل إلى حيف أف ترفع مرة أخرل أف  ممحكمةل ؛إذا لـ يحضر أحد مف الطرفيف (ْ

                                                           
. الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات ِْْ-ِِْ/ُ ،داكد عمي أحمد ،كاألحكاـ القضايا كيفية المحاكمة: ينظر في ُ

 .َٖ-ِٕالشرعية، عثماف التكركرم، ص
 . /aspِ/ّٖhttp://www.elazhar.com/feqhux.مكقع مكسكعة الفقو،  ِ
 .ِّٔ-ِّْالكصاية في الفقو اإلسالمي، عبداهلل محمد سعيد ربابعو، ص  ّ

http://www.elazhar.com/feqhux/2/83.asp
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كيتـ النظر في القضية مف  ،بمغ المدعي كالمدعى عميو بمكعد التأجيؿأك أف تؤجميا كيي 

 .خرلرفعيا مرة أالنقطة التي كقفت عندىا قبؿ اإلسقاط إذا تـ 

 في  تمف تقارير طبية كتكاليؼ تكبد ،ليقدـ المدعي إثباتو إذا أنكر المدعى عميو الدعك  (ٓ

 شيادة شيكد يشيدكف بكقائع  ؛شخصيةال توكيقدـ بين ،-كغيرىا إف كجد-العالج كاألدكية 

 المدعي في المركز الطبي. كالمدة التي قضاىاالجريمة 

كيتـ الدفع أيضان بالطعف  ،التقارير كالكصكالت الطبية يتـ دفع دعكل المدعي بالطعف في (ٔ

 بشيادة الشيكد.

 فإف حمؼ ،إف عجز المدعي عف إثبات الدعكل ،تحميؼ المدعى عميو اليميف الشرعية (ٕ

ف لـ يحمؼ يعتبر ناكالن كيحكـ لممدعي. ،ردت الدعكل   كا 

 كما التعكيض المناسب لو. ،يخبركف بمقدار الضرر المعنكم ُإحضار ثالثة خبراء أك أكثر (ٖ

جراء  كالتكاليؼ التي ترتبتخبراء أك أكثر يعرفكف بمقدار النفقات الطبية  ةإحضار ثالث (ٗ

 الجناية حسب المعركؼ. 

 .ف ادعى عدـ قدرتو عمى الدفع حاالن إحضار خبراء ثالثة يخبركف بحاؿ الجاني إ  (َُ

ما أف يختم ،بقكليـ الة الخبراء: إما أف يتفقكا فيؤخذح  (ُُ  ،ألكثرية منيـبقكؿ ا فيؤخذفكا كا 

ف اختمفكا جميعنا  ،بقكؿ األكثرية يؤخذك كلـ يتفؽ اثناف منيـ يتـ االستعانة بخبراء أكثر  كا 

ف لـ يجتمع اثناف عمى قكؿ يأخذ بالقكؿ األكسط منيـ  .كا 

 :ِ: إصدار الحكـاثالثً 

                                                           
 العبرة بإحضار ثالث خبراء أك أكثر؛ ىك أنو قد يختمفكا في التقدير فيأخذ برأم األغمبية. ُ

 المحاكمات أصكؿ قانكف شرح في الكجيز. ِْْ-ِِْ/ُ ،داكد عمي أحمد ،كاألحكاـ القضايا: إصدار الحكـ كيفية في ينظر ِ

 .َٖ-ِٕص ،التكركرم عثماف ،الشرعية
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عمى ما تقدـ في  بناءن  التي يستحقيا المدعيالعدؿ حككمة يتـ إصدار الحكـ كتقدير     

عمى مقدار معيف مقابؿ المدعي مع المدعى عميو كيجكز أف يتفؽ  ،المحاكمة كما مر مف إثباتات

 .-باستثناء الكصي-قبؿ اإلثبات  أف تنتيي المحاكمة
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 .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ػهى ذطثٍقاخ: انشاتغ انًثحث

 التمييد:

ما يككف بسبب ك  ،ما يككف بسبب جناية :كىي ،ثالثة أنكاعحكؿ  المعنكم  رالضر يدكر   

كقد حاكؿ الباحث أف يمثؿ  ،ُكما يككف بسبب فكات الفرص ،التشيير كالقذؼ كالشتـ كغيره

كبعضيا يجرم عمييا  ،محؿ تفصيؿ عند المعاصريف فبعضيا ،بتطبيقات عمى ىذه األمكر

كيمكف ذكر تمؾ التطبيقات  ،عنكمالخالؼ الذم جرل في إيجاب حككمة العدؿ في الضرر الم

 مطالب كالتالي: ثالثةفي 

 بة.طاألكؿ: تضرر معنكم بسبب فسخ الخً المطمب 

 المطمب الثاني: تضرر معنكم بسبب الطالؽ التعسفي.

 .كغيرىا المطمب الثالث: تضرر معنكم بسبب الجنايات

ط فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس: األٔل انًطهة  .2ثحانخ 

 كفيو ثالث فركع.

 في الفقو اإلسالمي. ،بةطفسخ الخً  في تضرر معنكم بسبب: حكـ إيجاب حككمة العدؿ األكؿالفرع 

 في القانكف. ،بةطفسخ الخً  الفرع الثاني: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في تضرر معنكم بسبب

 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.
ط فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: األٔل انفشع  .اإلعاليً انفقّ فً ،ثحانخ 

إليجاب حككمة عدؿ بسبب فسخ الًخطبة؛  القدامى مـ يتعرض الفقياءف ،كعد بالزكاج ىي: طبةالخً   

  لكف العمماء ،ّألف الًخطبة ال يترتب عمييا ضرر مادم مممكس كإتالؼ ماؿ الغير أك الجناية عميو

                                                           
 .ُٗص ،الجالؿ سناف محمد ؛ األدبي الضرر عف المادم التعكيض ُ
ـ كافتراءات بسب خركجيا مع خاطبيا، كقد يككف كمف األمثمة عمى الضرر المعنكم بسبب فسخ الخطبة: سمعت الفتاة مف كال ِ

 بسبب تفكيت خطابنا عمييا بإبقائيا مدة عمى عيد خطبتو ليا.

 ـ، الناشر: دار الفكر، األردف.ُٕٗٗ-قُُْٕ، ُ، طْٕص-ْْشرح قانكف األحكاؿ الشخصية، محمكد عمي السرطاكم، ص ّ
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 ثالثة عمىخ الًخطبة بسبب فس ،أم: التعكيض ،في حكـ إيجاب حككمة عدؿاختمفكا ف يالمعاصر 

 أقكاؿ:

إلى عدـ جكاز إيجاب حككمة عدؿ عمى التضرر  :ِكعمي حسب اهلل ،ُالسرطاكم :القول األول  

ا المادم ك المعنكم   :ّلقكليـ كا كاستدل ،بةطبسبب فسخ الخً أيضن

نما كعد بالزكاج (ُ  يجكز شرعنا وككؿ أحد مف الطرفيف يعمـ أن ،الًخطبة ليست عقد زكاج كا 

مف فسخ الًخطبة تعكيض  ـز مال يكبناءن عمى ىذا  ،طبةمف الطرفيف فسخ الخً  كاحد لكؿ

األضرار التي تسببت لو مف جراء الًخطبة؛ ألف يعمـ أنو لمطرؼ اآلخر  الطرؼ اآلخر عف

 .حؽ فسخ الًخطبة

 .ْالضمافالحؽ الشرعي ينافي ممارس ك  ،لو حقنا شرعينا مارس أف الطرؼ الفاسخ لمخطبة (ِ

زكاج  إجراءاتعمى استكماؿ  قد تحمموطبة تعكيض الطرؼ اآلخر الخً فسخ  لزاـ مفإ في  (ّ

 ،رفعوكفي ىذا إلحاؽ ضرر بو كبالطرؼ اآلخر أكبر مف الضرر الذم يراد  ،اهيرضال 

ذا بنيت بغير  ،يترتب عميو إنشاء أسرة ألنو  .رضا سرعاف ما تضيع األسرةكا 

مما يشغؿ القضاة كمف  ،يفتح بابان مف المنازعات كفضح الناس في المحاكـ ىذا الباب فتح  (ْ

 .ٓغير مكجب شرعي

                                                           
 .ْٕص-ْْص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح ُ

 الناشر؛  دار الفكر العربي، القاىرة. ،ِٗص-ِٕ صالزكاج في الشريعة اإلسالمية، عمي حسب اهلل،   ِ

، عبد الناصر تكفيؽ العطار، الناشر؛ مطبعة ُٖٔص-ُٕٔخطبة النساء في الشريعة اإلسالمية كالتشريعات العربية،  ص ّ

 .ْٕص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح السعادة، مصر.
 ـ، الناشر؛ مؤسسة الرسالة، بيركت.ُّٗٗ -قُُّْ، ُ، طٖٕ/ٔمفصؿ في أحاكـ المرأة كالبيت المسمـ، عبدالكريـ زيداف، ال ْ

 .ٖٕ/ٔ، زيداف عبدالكريـ ،المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ ٓ
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 كلكف ،المعنكم الضرر عدـ جكاز إيجاب حككمة عدؿ بسبب إلى :ُأبك زىرة :القول الثاني  

: بأف فاسخ الًخطبة ىك ية التي تسببيا ال غير؛  كاستدؿسائر المادالخ تحمؿالمتسبب في الضرر ي

 فكجب عميو ضمانو. ،المتسبب في الضرر المادم لمطرؼ اآلخر

: إلى جكاز إيجاب حككمة في الضرر المعنكم بسبب ّكغيره ،ِكىبة الزحيمي :القول الثالث 

يجاب بدؿ ما تحممو الطرؼ اآلخر مف نفقات كفكات فرص إذا كاف سببيا ،فسخ الًخطبة أحد  كا 

الضرر  بإيجاب حككمة العدؿ عمى القائميفكيستدؿ ليـ: باألدلة التي استدؿ فييا  ،الطرفيف

 .ْالمعنكم

ط فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: انثاًَ انفشع  .انقإٌَ فً ،ثحانخ 

لـ ينص القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية عمى : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أواًل   

 يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب  كما ال نص فيو ،حكـ إيجاب حككمة العدؿ عمى فسخ الًخطبة

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية المطبؽ في الضفة ُّٖعمى ما نصت عميو المادة ) حنيفة أبي

 يبنى  ،ف الفقياء القدماء لـ يتطرقكا لمكضكع إيجاب حككمة عدؿ عف فسخ الًخطبةكحيث إ ،الغربية

 .ٓأف القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية ال يرل بإيجاب حككمة عدؿ عف فسخ الًخطبةعميو 
                                                           

 الفكر دار الناشر؛ ،ٕٔص ،أبكزىرة محمد ،كآثاره الزكاج عقد في محاضرات .ْٔص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح ُ

 .القاىرة ،العربي

ٍيًميٌ  مصطفى بف كىٍىبىة ،كأدلَّتيوي  اإلسالمي   الًفٍقوي  ِ  .دمشؽ ،الفكر دار الناشر؛ ،ْط ،ُُٓٔ - َُٓٔ/ٗ ،الز حى

 ،كالقانكف الفقو في الخطبة عف العدكؿ آثار .ُْٔ/ُ ،المتييي ،كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل ّ

 ،ِٕ المجمد ،كالقانكنية االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة في  بحث ،ـَُُِ سنة ،َّْص ،الحمكم منصكر محمد أسامة

 .الثالث العدد
 .ُِّ-ُِْينظر ص  ْ
 .ْٕص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح ٓ
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 جكازب النظامية المحاكـ في المطبؽ القانكف أخذ: النظامية المحاكـ في المطبؽ القانكف: ثانًيا  

 مف( ِ)المادة نصت فقد ،كنكع نكع بيف يفرؽ كلـ توحاال كؿ في المعنكم الضرر عف التعكيض

 الخسارة" الضرر" لفظة: " ـُْْٗ سنة ّٔ رقـ الغربية الضفة في المطبؽ المدنية المخالفات قانكف

 إلى ما أك السمعة أك الجسماني بالرفاه األضرار أك الراحة سمب أك بماؿ، يمحؽ الذم التمؼ أك

 ،نفسو القانكف مف (َٔكالمادة ) (َٓ) المادة في الضرر عف التعكيض كجكب عمى نص كقد ،"ذلؾ

 .ُبة ضمانياف أضرار مادية يجب عمى فاسخ الًخطككذلؾ ما نتج عف ىذا التضرر المعنكم م

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر في كما أخذ بو القانكف بعد عرض أقكاؿ المعاصريف   

إيجاب حككمة جكاز  عدـب القكؿ الثاني القائؿ: ترجح لدل الباحث ،بةبسبب فسخ الًخط المعنكم

ي األضرار المادية الت بة يتحمؿكلكف فاسخ الًخط ،بةسبب فسخ الًخطالضرر المعنكم بعدؿ في 

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،بناءن عمى تقدير الخبراء بةطنتجت عف فسخو لمخً 

إيجاب شيء عمى أمر  بسبب فسخ الًخطبة؛ إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم (ُ

 .كتقديره كيصعب عمى الشخص إدراكو اغير منضبط حسن 

 قد يمـز الطرؼ اآلخر  ،إيجاب حككمة عدؿ عف التضرر المعنكم بسبب فسخ الًخطبة (ِ

 مما يبنى األسرة عمى أمر غير مستقر. ،لسير في طريؽ الزكاج كىك غير راضو مف ا

  ما دفع يمزمو فكاف الًخطبة فاسخ ىك الًخطبة فسخ بسبب المادم الضرر في المتسبب (ّ

مثالو: المصاريؼ التي تكبدىا الخاطب أثناء  ،مادم ضرر مف الفسخ ىذا عمى ترتب

 .الخطبة مف ثياب كغيرىا إذا كاف العدكؿ مف جية المخطكبة

                                                           
 .ٖص-ٕص ،قبيا يكسؼ محمد باسؿ ،األدبي الضرر عف التعكيض ُ
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 .انرؼغفً انطالق تغثة يؼُٕي ذضشس: انثاًَ انًطهة

 في الفقو اإلسالمي. ،الطالؽ التعسفي معنكم بسببالضرر الألكؿ: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الفرع ا

 في القانكف. ،الطالؽ التعسفي معنكم بسببالضرر الثاني: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الفرع ال

 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.

 .اإلعاليً انفقّ فً ،انرؼغفً انطالق تغثة ًؼُٕيان ضشسان فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: األٔل انفشع

اختمؼ العمماء في حكـ حيث   ،ُالحياة الزكجية مف غير مبررالطالؽ التعسفي: ىك إنياء   

 :يفقكل عمى عدؿ عمى التضرر المعنكم بسبب الطالؽ التعسفيالإيجاب حككمة 

ضرر المعنكم بسبب ز إيجاب حككمة عدؿ عمى الجكا عدـ إلى :ِأبك زىرة كغيره: األولالقول   

 .الطالؽ التعسفي

المعنكم بسبب  ضررإلى جكاز إيجاب حككمة عدؿ عمى ال؛ ّالصابكني كغيره: القول الثاني  

  .الطالؽ التعسفي

 :أدلة القول األول
 التي الحاجة بكجكد استعمالو في يتقيد ال اإلسالمية الشريعة في لمزكج مباحه  حؽه  الطالؽ (ُ

  كال شرعنا، لو المخكؿ حقو مستعمال كاف ظاىر بسب دكف زكجتو طمَّؽ فمف إليو، تدعك

                                                           
 رسالة ،ّٗص ،عتيمي" رشيد محمد" عفيؼ ساجدة ،األردني كالقانكف اإلسالمية الشريعة بيف عنو كالتعكيض التعسفي الطالؽ ُ

 .ـَُُِ عاـ في كأجيزت ،فمسطيف في الكطنية النجاح لجامعة قدمت ماجستير

-ِّٗص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح .ّٗٓ/ٕ ،زيداف عبدالكريـ ،المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ ِ

 ـ، الناشر؛ دار الفكر العربي.َُٓٗ -ق ُّٗٔ، سنة ِ، طِٖٓ. األحكاؿ الشخصية، محمد أبكزىرة، ص ِْٗص
ـ، الناشر؛ دار الفكر، ُٖٔٗ، سنة ِ، طُُٗ/ُ، عبدالرحمف الصابكني، اإلسالمية الشريعة في الطالؽ في الزكجيف حرية مدل ّ

 دار، الناشر؛ ـُّٖٗ -ىػُّٕٓ، ِ، طُْٕ، صخالؼ الكىاب عبد، اإلسالمية الشريعة في الشخصية ؿاألحكا أحكاـ بيركت.

 .القاىرة ،المصرية الكتب
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 .ُالطالؽ بسبب الزكجة يمحؽ الذم الضرر عف مسؤكليتو تستكجب إساءة منو يكجد

 إال يباح ال كبأنو اإلباحة، ال الحظر في الطالؽ األصؿ إف قمنا لك كحتى الطالؽ، (ِ

 .ِاإلثبات كسائؿ عمييا تجرم ال نفسية فيو الحاجة تككف قد لحاجة،

 التشيير مف ذلؾ في فيككف الزكجيف، تقاذؼ إلى يؤدم مما التعسؼ، إثبات غالبنا يصعب (ّ

 .ّمماد اعتبار أم بجانبو يتضاءؿ ما كىك الزكجيف بكرامة كالحط

 ال مشتركة معيشة استمرار عمى مباشرة غير بطريقة كلك لو، إرغاـه  بالتعكيض الزكج إلزاـ (ْ

 لو رعشي  عما الزكاج يخرج اإلرغاـ ىذا كمثؿ لنفسو، أقامو الذم األعمى المثؿ تحقؽ

ة عالقة كيجعمو  المبني المتبادؿ التقدير عمى قائمة كليست الطرفيف إرادة عمى مفركضن

 .ْشؾ بال الزكجيف كرامة تأبيا الحالة ىذه كمثؿ المشتركة، الرغبة عمى

 ،ممحكظ شرط فكأنو طالقيا أمر لحظة كؿ في يممؾ الزكج أف زكاجيا حيف تعمـ الزكجة (ٓ

 .ٓكال يجكز فرض البدؿ عنو

 قاؿ:   كالرسكؿ ،ب نفسو كىنا يأخذ بغير رضا الزكجإال بطي ال يجكز أخذ ماؿ اآلخريف (ٔ

 .ٔ"نىٍفًسوً  ًبًطيبً  ًإالَّ  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  مىاؿي  يىًحؿ   الى "

                                                           
 .ّٗٓ-ّٕٓ/ٕ ،زيداف عبدالكريـ ،المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ ُ

  سنة ،ُط ،ّْص ،الغزالي بخيت أحمد ،منو الحد كتدابير االنفرادم الطالؽ .ِٖٓ ص ،أبكزىرة محمد ،الشخصية األحكاؿ ِ

 .العربية النيضة دار الناشر؛ ،ـَََِ-ق َُِْ
 .ّْ، صالغزاليمنو،  الحد االنفرادم كتدابير الطالؽ ّ

 .ّٗٓ-ّٕٓ/ٕ ،زيداف عبدالكريـ ،المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ ْ

 .ّٗٓ-ّٕٓ/ٕ ،زيداف عبدالكريـ ،المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ ٓ

 تخريج في الغميؿ إركاء .ُٔٔ/ٔ(، ُُْٓٓ، البييقي، رقـ الحديث)الكبرل السنفركاه البييقي، قاؿ األلباني: حديث صحيح.  ٔ

 .ِٕٗ/ٓ ،(ُْٗٓ)الحديث رقـ، األلباني، السبيؿ منار أحاديث
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 لـ يقؿ ك  ،التعسفي الطالؽ عمى عدؿ حككمة إيجاب فينص مف قرآف أك سنة لـ يرد أنو (ٕ

 .حابة كالتابعيف كالمذاىب الفقييةبيذا أحد مف الص

 :القول الثانيأدلة   

الخالص فطالقو كاقع كىك آثـ الطالؽ إنما أيًبٍيحى لحاجة، فمف أكقعو بغير حاجة إلى  (ُ

ثمو دليؿ عمى أنو أساء اس ،اشرعن  ساءة استعماؿ الحؽ ت ،تعماؿ حقوكا  جب حككمة ك كا 

 .ُعدؿ لما يكقعو مف ضرر بالميطىمَّقة

متعة التعسفي عمى ال قياس إيجاب حككمة العدؿ في  الضرر المعنكم بسبب الطالؽ (ِ

رغب فييا القرآف كجعميا بالمعركؼ، فيترؾ تقديرىا لمقاضي  كالتي ،المعطاة لممطمقة

يجاب حككمة عدؿ عمى ،بحسب العرؼ الضرر المعنكم بسبب الطالؽ التعسفي ىك  كا 

 .ِمف باب تقدير القاضي لممتعة

 المرأةمى تكريث قياس إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم بسبب الطالؽ التعسفي ع (ّ

حيث إنو كاف متعسفنا في  ،بائنةفي مرض مكتو طمقة  طالؽ الفرار يا زكجياالتي طمق

 مسكغكذلؾ مف طمؽ زكجتو دكف ك  ،طالقيا في مرض مكتو لقصد حرمانيا مف الميراث

 .ّفيك متعسؼ كيجب عميو حككمة عدؿ

كيجعؿ  ،المطمؽ لمعنكم بسبب الطالؽ التعسفي يزجرإيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر ا (ْ

 .ْل كيفكر قبؿ الطالؽيترك 

                                                           
 .ُْٕص ،خالؼ ،اإلسالمية الشريعة في الشخصية األحكاؿ أحكاـ ُ

 .ُِّ-ُُٗ/ُ ،الصابكني ،اإلسالمية الشريعة في الطالؽ في الزكجيف حرية مدل ِ
 .َُّ-ََُ، صعتيمي ساجدةعنو،  كالتعكيض التعسفي الطالؽ ّ

 .َُّ-ََُ، صعتيمي ساجدةعنو،  كالتعكيض التعسفي الطالؽ ْ
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لفرص ليا قد ال تعكد، كالقاضي  الطالؽ التعسفي ضياع لمستقبؿ الزكجة كتفكيتفي  (ٓ

التصرؼ سكاءن كاف ذلؾ في مالو  منكطه بو إنصاؼ المظمكميف فعميو معاقبة مف يسيء

ؾ سبب في طالقو؛ فمف طمَّؽ زكجتو كأصابيا ضرره مف جراء ذلؾ، أك لـ يكف ىنا كأ

 .ُيدعك إليو، فالطالؽ تعسفي يجب فيو حككمة عدؿ يشرع

 الخمع، عمى ؽ التعسفيلضرر المعنكم بسبب الطالإيجاب حككمة عدؿ عمى ا قياس (ٔ

 راضينا يكف كلـ خالعتو إذا ماؿ مف عميو يتفقاف ما زكجتو مف يأخذ أف لمزكج يجكز حيث

 .ِرضاىا بغير تعسفينا طمقيا إذا التعكيض تطمب أف ليا يجكز ككذلؾ بفراقيا،

 .انقإٌَ فً ،انرؼغفً انطالق تغثة ًؼُٕيان ضشسان فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: انثاًَ انفشع

 جكازب الشرعية المحاكـ في المطبؽ القانكف أخذ: القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أواًل   

مف  (ُّْفقد نصت المادة ) ،التعسفي الطالؽ بسبب المعنكم الضرر عف عدؿ حككمة إيجاب

 طمقيا كأف تعسفنا زكجتو الزكج طمَّؽ إذا"قانكف األحكاؿ الشخصية المطبؽ في الضفة الغربية: 

 يراه الذم بالتعكيض مطمقيا عمى ليا حكـ التعكيض القاضي مف كطمبت معقكؿ سبب لغير

 مقتضى حسب مقسطنا أك جممة التعكيض كيدفع سنة عف نفقتيا مقدار يتجاكز أال كشرط مناسبنا

 الزكجية الحقكؽ باقي عمى ذلؾ يؤثر كال عسرنا، أك يسرنا الزكج حاجة ذلؾ في كيراعى الحاؿ،

 .ّ"العدة نفقة فييا بما لممطمقة األخرل

جكاز التعكيض عف  يرلمع أف القانكف النظامي  المطبؽ في المحاكـ النظامية: : القانكفاثانيً   

 الطالؽالتعكيض المعنكم الناتجة عف  أنو ال ينظر في دعاكمشكؿ عاـ إال الضرر المعنكم ب

                                                           
 .ُُٗ/ُ، الصابكني ،اإلسالمية الشريعة في الطالؽ في الزكجيف حرية مدل ُ
 .َُّ-ََُ، صعتيمي ساجدةعنو،  كالتعكيض التعسفي الطالؽ ِ

 .ُُِص  ،عتيمي ساجدة ،عنو كالتعكيض التعسفي الطالؽ ّ
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 .ُالمحاكـ الشرعية الدعكل ىك مف اختصاص التعسفي؛ ألف النظر في ىذه 

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر في كما أخذ بو القانكف بعد عرض أقكاؿ المعاصريف  

الضرر إيجاب حككمة عدؿ في جكاز  عدـ ترجح لدل الباحث ،الطالؽ التعسفيبسبب  المعنكم

األضرار المادية التي نتجت عف  يتحمؿ المطمؽ تعسفيناكلكف  ،الطالؽ التعسفيالمعنكم بسبب 

كيككف بديالن عف التعكيض عف الضرر المعنكم بسبب الطالؽ  ،بناءن عمى تقدير الخبراء طالقو

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،التعسفي متعة يقدرىا القاضي

إيجاب شيء عمى  ،الطالؽ التعسفيبسبب  إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم (ُ

 .كتقديره كيصعب عمى الشخص إدراكو اأمر غير منضبط حسن 

ـز الطرؼ قد يم ،الطالؽ التعسفي إيجاب حككمة عدؿ عف التضرر المعنكم بسبب (ِ

 مما يبنى األسرة عمى أمر غير مستقر. ،الزكاج كىك غير راضو اآلخر مف السير في 

شرط  فكأنو طالقيا أمر لحظة كؿ في يممؾ الزكج أف تعمـ كانت زكاجيا حيف الزكجة (ّ

 .عنو البدؿ فرض يجكز كال ،ممحكظ

الضرر المعنكم  أثر عمى جكاز إيجاب حككمة عدؿ عمى لـ يرد نص كال إجماع كال (ْ

 .إال بطيب خاطر كىنا أخذت غصبناكال يجكز أخذ األمكاؿ  ،بسبب الطالؽ التعسفي

ا المتضرر يستحؽ التعسفي الطالؽ بسبب مادم ضرر حصؿ لك (ٓ  مف لحقو عما تعكيضن

 . المادم الضرر عف التعكيض مشركعية سابقنا ثبت ألنو مادم؛ ضرر

 ٔغٍشْا. ،اندُاٌاخ تغثة يؼُٕي ذضشس: انثانث انًطهة

 .ثالثة فركعكفيو 

                                                           
 .ٕٖينظر شرح أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية، عباس العبكدم، ص ُ
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في الفقو  ،الجنايات كغيرىا العدؿ في تضرر معنكم بسببالفرع األكؿ: حكـ إيجاب حككمة 
 اإلسالمي.

 في القانكف. ،الجنايات كغيرىا الفرع الثاني: حكـ إيجاب حككمة العدؿ في تضرر معنكم بسبب

 الفرع الثالث: القكؿ الراجح.
 .اإلعاليً انفقّ فً ،ٔغٍشْا اندُاٌاخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: األٔل انفشع

لـ يتطرؽ العمماء المعاصركف بدراسة التضرر المعنكم بسبب الجناية كغيرىا كالسب كالشتـ   

 ،في السمعة بشكؿ مستقؿ كما ىك في فسخ الًخطبة كالطالؽ التعسفي ةكاإلساء ،كالقذؼ كالتيديد

عنكم عدؿ عمى الضرر المالككمة و في إيجاب حفيا يمكف حمؿ الخالؼ الذم اختمفكا كلكف ىن

 .ُفيـ بيف مجيز كغير مجيز ،استدالؿ بتمؾ األدلة كما مر سابقن كاال ،بشكؿ عاـ

 .انقإٌَ فً ،ٔغٍشْا اندُاٌاخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌداب حكى: انثاًَ انفشع

لـ ينص القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية عمى : القانكف المطبؽ في المحاكـ الشرعية: أواًل   

كما ال نص فيو يرجع  ،ضرر معنكم بسبب الجنايات كغيرىاإيجاب حككمة العدؿ عمى تحكـ 

( مف قانكف األحكاؿ ُّٖحنيفة عمى ما نصت عميو المادة ) لى الراجح مف مذىب أبيفيو إ

تطرقكا لمكضكع إيجاب لـ ي ف الفقياء القدامىكحيث إ ،الغربيةالشخصية المطبؽ في الضفة 

يبنى عميو أف القانكف المطبؽ في ك  ،م بسبب الجنايات كغيرىاحككمة عدؿ عف تضرر معنك 

 .ِالتضرر المعنكم بسبب الجنايات كغيرىا إيجاب حككمة عدؿ عف المحاكـ الشرعية ال يرل

 جكازب النظامية  المحاكـ في المطبؽ القانكف أخذ: النظامية المحاكـ في المطبؽ القانكف: ثانًيا  

 مف( ِ)المادة نصت فقد ،كنكع نكع بيف يفرؽ كلـ توحاال كؿ في المعنكم الضرر عف التعكيض

 :"الضرر" لفظة: " ـُْْٗ سنة ّٔ رقـ الغربية الضفة في المطبؽ المدنية المخالفات قانكف
                                                           

 .ُِّ-ُِْينظر ص  ُ
 .ْٕص ،السرطاكم ،الشخصية األحكاؿ قانكف شرح ِ
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 ،السمعة أك ،الجسماني بالرفاه األضرار أك ،الراحة سمب أك بماؿ، يمحؽ الذم التمؼ أك الخسارة

 مف( َٔكالمادة )( َٓ) المادة في الضرر عف التعكيض كجكب عمى نص كقد ،"ذلؾ إلى ما أك

 .ُنفسو القانكف

 .انشاخح انقٕل: انثانث انفشع

 حكـ إيجاب حككمة العدؿ في الضرر في كما أخذ بو القانكف بعد عرض أقكاؿ المعاصريف   

الضرر إيجاب حككمة عدؿ في جكاز  عدـ ترجح لدل الباحث ،بسبب الجنايات كغيرىا المعنكم

الجنايات األضرار المادية التي نتجت عف  تحمؿي الجانيكلكف  ،الجنايات كغيرىاالمعنكم بسبب 

 الترجيح: كيؤيد ىذا ،كغيرىا

إيجاب شيء عمى  ،الجنايات كغيرىابسبب  إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم (ُ

 .كتقديره كيصعب عمى الشخص إدراكو اأمر غير منضبط حسن 

 ،عمى األضرار بناءن عنيا متعكيض لطريقة  مف ىذه الجنايات الشريعة كضعت لكؿ (ِ

مايككف فييفالجنايات  ما الدِّيًة كا  أما القذؼ فكضعت  ،األرش ا التعكيض إما القصاص كا 

 تياـ كالسب يككف فييـ التعزير.أما االك  ،عميو عقكبة الجمد

ا المتضرر يستحؽف الجناية المعنكم بسبب مادم ضرر حصؿ لك (ّ  مف لحقو عما تعكيضن

 . المادم الضرر عف التعكيض مشركعية سابقنا ثبت ألنو مادم؛ ضرر

 









                                                           
 .ٖص-ٕص ،قبيا يكسؼ محمد باسؿ ،األدبي الضرر عف التعكيض ُ
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 :فً َرائح انثحث ٔذٕصٍاذّ انخاذًح

خلص هذا البحث إلى النتائج التالية:: أواًل 

 المجني يستحقو الذم ،االختصاص أصحاب مف المقدر المالي التعكيض ىي: العدؿ حككمة  (ُ

 .المادية الجنايات مف نص بو يرد لـ ما في ،الجاني مف عميو

 يف الشرعي كالنظامي.القانكنمقررة في ك  ،حككمة العدؿ مشركعة في الفقو اإلسالمي (ِ

 .الضرر المادماالختصاص الرئيس لمنظر في حككمة العدؿ ب ةصاحب الشرعية المحاكـ (ّ

ف عي  تقدير (ْ كيككف تقديرىا بعد بيرئ المجني  ،دـ فقيمتوحككمة العدؿ يككف مف اإلبؿ كا 

 المجني عميو جراء الجناية عميو. ا تحممومككؿ كتككف بدؿ اآلالـ كالنفقات  ،عميو

كأنو يجكز أف تزيد  ،عف األرش المقدرال يجكز أف تزيد حككمة العدؿ التي تككف بدؿ اآلالـ  (ٓ

 .كفكات الفرص عالجالطبيب ك البدؿ نفقات  إذا أضيؼ ليا عف األرش المقدر كالدِّيةً 

ف لـ يكف  ،كيجكز أف تتبرع لو العاقمة ،تجب حككمة العدؿ في ماؿ الجاني (ٔ لو ماؿ كال يكجد كا 

 .ذلؾ الدكلةتتحمؿ  ،لو عاقمة

  .عميو المجني عمى الجاني ومي خً دٍ كيي  الحكاس كورً دٍ تي  الذم الضرر المادم ىك: النقصاف (ٕ

 حمموعمى اآلالـ كنفقات الطبيب كما ت حككمة العدؿ في الضرر المادم بناءن  يككف تقدير  (ٖ

ي ذا ماؿ كبالتقسيط إف لـ يكف ذا إف كاف الجان حاالن  ككفكي  ،المجني عميو جراء الجناية

 .ثالث سنكات ماؿ عمى أف ال يزيد عف

كال  نص فيو يرد لـ ما حككمة عدؿ ىك: " كؿ م الذم تجب فيوضابط الضرر الماد (ٗ

 ". كاممة منفعة تكِّ فى يي  كلـ إجماع

 .عميو المجني عمى الجاني ومي خً دٍ كيي  الحكاس تدركو ال الذم النقصاف ىك :المعنكم الضرر (َُ



152 
 

فتككف  ،إال إذا تسبب بضرر مادم ،ال يجكز إيجاب حككمة عدؿ عمى الضرر المعنكم (ُُ

 حيف إذف حككمة العدؿ بناءن عمى الضرر المادم.

بناءن عمى ما  ،ماديةن  االذم سبب أضرارن  ،العدؿ في الضرر المعنكميتـ تقدير حككمة   (ُِ

ناءن المجني عميو مف نفقات عالج كغيرىا مف أضرار مادية حسب المعركؼ ب تحممو

 الخبراء.ة كخبرة عمى التقارير الطبي

 : انرٕصٍاخ ا: أْىثاًٍَ  

 أف يتـ كضع قانكف في المحاكـ الشرعية ينص عمى ضابط لحككمة العدؿ. (ُ

كذلؾ  ،كعدـ جعؿ األمر لمعشائر ،الشرعيةتطبيؽ حككمة العدؿ في المحاكـ  ؿأف ييفىعَّ  (ِ

 .بتكعية الناس بالتحاكـ إلى شرع اهلل 

بالتعكيض عف الضرر المعنكم؛ ألنو ييٍشكىؿ في كيفية تقر القكانيف التي  يتـ تعديؿأف  (ّ

كأغفمت كثيرنا مف جزئيات المكضكع كإجراءات التقاضي  ،فييا التعكيض عف األضرار

ىا القكانيف عمى نحك أكضح يفيـ قارؤ  فأكصي أف يتـ تعديؿ ىذه ،ككيفية تقديره ،فيو

 كمف تمؾ المكاد:  ،كيض عف الضرربكيفية السير في إجراءات التقاضي ككيفية التع

 ـ.ُْْٗنة لس ّٔ( مف قانكف المخالفات المدنية رقـ ْٔ) –( َٓالمادة )
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 :فٓشط انًصادس ٔانًشاخغ

 القرآف الكريـ. (ُ

،  ـَُُِ سنة، الحمكم منصكر محمد أسامة، كالقانكف الفقو في الخطبة عف العدكؿ آثار (ِ

 .الثالث العدد، ِٕ المجمد،  كالقانكنية االقتصادية لمعمكـ دمشؽ جامعة مجمة في بحث

 بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد، حباف ابف صحيح تقريب في اإلحساف  (ّ

ٍعبدى   مؤسسة الناشر؛، ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ سنة، ُط، األرنؤكط شعيب: المحقؽ، البيستي، مى

 .بيركت الرسالة،

 -ىػُّٕٓ، ِط، خالؼ الكىاب عبد، اإلسالمية الشريعة في الشخصية األحكاؿ أحكاـ  (ْ

 .القاىرة، المصرية الكتب دار الناشر؛، ـُّٖٗ

 الفكر دار الناشر؛، ـَُٓٗ -ق ُّٗٔ سنة، ِط، أبكزىرة محمد، الشخصية األحكاؿ (ٓ

 .العربي

 رسالة كىذه، ّٖ-ٔٓص، األسطؿ إسماعيؿ صفاء، اإلسالمي الفقو في األعضاء أرش  (ٔ

 في كأجيزت كنكقشت، المقارف الفقو ببرنامج غزة في اإلسالمية الجامعة إلى قدمت ماجستير

 .ـَُِّ عاـ

اـً  فقوً  ًفي المسالؾ أشرؼ إلى السالؾ إرشاد (ٕ اًلؾ اإلمى  عسكر بف محمد بف الرحمف عبد، مى

 .مصر كأكالده، الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة الناشر؛، ّط، البغدادم

 سنة، ِط، األلباني الديف ناصر محمد، السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء (ٖ

 .بيركت، اإلسالمي المكتب الناشر؛، ـُٖٓٗ - ىػ َُْٓ

، الشركؽ دار الناشر؛، ـََُِ -قُُِْ، ٖط، شمتكت محمد، كشريعة عقيدة اإلسالـ  (ٗ

 .القاىرة
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 بف محمد بف زكريا(، الكبير الرممي حاشية معو)الطالب ركض شرح في المطالب أسنى (َُ

 .اإلسالمي الكتاب دار الناشر؛، السنيكي يحيى أبك الديف زيف األنصارم، زكريا

 أبك: المحقؽ، الشيباني فرقد بف الحسف بف محمد اهلل عبد أبك، بالمبسكط المعركؼ األصؿ (ُُ

 .كراتشي،  اإلسالمية كالعمكـ القرآف إدارة الناشر؛، األفغاني الكفا

 الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي، الشافعي الفقو في اإلقناع (ُِ

 .الشاممة المكتبة، بالماكردم

ألفاظ أبي شجاع، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني،  المحقؽ: مكتب اإلقناع في حؿ  (ُّ

البحكث كالدراسات، الناشر: دار الفكر؛ بيركت. شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، 

 .ّٓ/ٓالزركشي، 

 بف عيسى بف سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى، حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع (ُْ

 .بيركت، المعرفة دار: الناشر، السبكي مكسى محمد المطيؼ عبد: المحقؽ، النجا أبك سالـ،

 العزيز عبد بف اهلل عبد: المحقؽ، بكر أبك، النيسابكرم المنذر بف إبراىيـ بف محمد، اإلقناع  (ُٓ

 .الشاممة المكتبة الناشر؛، ىػَُْٖ سنة، ُط، الجبريف

 المطمب عبد بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعي، األـ (ُٔ

 المعرفة؛ دار الناشر؛، ـَُٗٗ -ىػَُُْ سنة، المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف

 .بيركت

، الشيرازم محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف ناصر، التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار (ُٕ

 الناشر؛، ىػ ُُْٖسنة، ُط، المرعشمي الرحمف عبد محمد: المحقؽ، ُٖٗ\ِ، البيضاكم

 .بيركت، العربي التراث إحياء دار
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 نجيـ بابف المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف، الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر (ُٖ

 .اإلسالمي الكتاب دار الناشر؛، ِط، المصرم

 فتحي طارؽ: المحقؽ، الركياني المحاسف أبك، إسماعيؿ بف الكاحد عبد، المذىب بحر (ُٗ

 .العممية الكتب دار الناشر؛، ـََِٗ سنة، ُط، السيد

، القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد، المقتصد كنياية المجتيد بداية (َِ

 .القاىرة، الحديث دار الناشر؛، ـََِْ - ىػُِْٓ سنة، الحفيد رشد بابف الشيير

، بكر أبك، الكاساني أحمد بف مسعكد بف الديف عالء، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع (ُِ

 .العممية الكتب دار الناشر؛، ـُٖٔٗ -ىػَُْٔسنة، ِط

 محمد بف أحمد(، لمدردير الصغير الشرح الكتاب أعمى) المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة (ِِ

 .المعارؼ دار الناشر؛، بالصاكم الشيير الخمكتي،

 سنة، ُط، الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد، اليداية شرح البناية (ِّ

 .بيركت،  العممية الكتب دار: الناشر، ـَََِ - ىػَُِْ

: المحقؽ، اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيى، الشافعي اإلماـ مذىب في البياف (ِْ

 .جدة، المنياج دار الناشر؛، ـَََِ -ىػُُِْ سنة، ُط، النكرم محمد قاسـ

 العبدرم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد، خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج (ِٓ

 .العممية الكتب دار الناشر؛، ـُْٗٗ-ىػُُْٔ سنة، ُط، المكاؽ اهلل عبد أبك الغرناطي،

 ،ُط، سعيد أبك الصدفي، يكنس بف أحمد بف الرحمف عبد، المصرم يكنس ابف تاريخ  (ِٔ

 . بيركت العممية، الكتب دار: الناشر، ىػ ُُِْمف

 الدكتكر: المحقؽ، البغدادم الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد، بغداد تاريخ (ِٕ

 .بيركت، اإلسالمي الغرب دار الناشر؛، ـََِِ -ىػُِِْسنة، ُط، معركؼ عكاد بشار
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 بف خالد بف سميماف بف ربيعة بف أحمد بف اهلل عبد بف محمد، ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ (ِٖ

، عثماف بف عمي  (ِٗ ٍمًبيِّ بف محجف البارعي، فخر تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

 ىػ، الناشر؛ المطبعة الكبرل األميرية، القاىرة. ُُّّ، سنة ُالديف الزيمعي،  ط

 - ىػُُْْ، ِط، السمرقندم الديف عالء أحمد، أبي بف أحمد بف محمد، الفقياء تحفة (َّ

 .بيركت العممية، الكتب دار: الناشر، ـُْٗٗ

 الناشر؛ دار الكتاب العربي، بيركت.التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عكدة،  (ُّ

، ـََِّ - ىػُِْْ سنة، ُط، البركتي المجددم اإلحساف عميـ محمد، الفقيية التعريفات (ِّ

 .الشاممة المكتبة عمى منشكر، العممية الكتب دار، الناشر

، العمماء مف مجمكعة: المحقؽ، الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي، التعريفات (ّّ

 .بيركت، العممية الكتب دار الناشر؛، ـُّٖٗ- ىػَُّْ، ُط

 أك الجناية عف الناتج المباشر غير المادم أك األدبي الضرر عف المادم التعكيض  (ّْ

 لممجمع كالعشركف الثانية الدكرة في  مقدـ بحث، الجالؿ سناف محمد الكيدية؛ الشككل

 .المكرمة مكة في المنعقد اإلسالمي الفقيي

 لجامعة قدمت ماجستير رسالة، قبيا يكسؼ محمد باسؿ، األدبي الضرر عف التعكيض (ّٓ

 .ـََِٖ سنة كأجيزت، الخاص القانكف تخصص في الكطنية النجاح

 لجامعة قدمت ماجستير رسالة، قبيا يكسؼ محمد باسؿ، األدبي الضرر عف التعكيض (ّٔ

 .ـََِٖ سنة كأجيزت، الخاص القانكف تخصص في الكطنية النجاح

 الثقافة كزارة  الناشر؛، ـُٕٗٗ سنة ،ُط، ديكًزم آف بيتر رينيارت، العربية المعاجـ تكممة (ّٕ

ميـ محمَّد: ٖ - ُ الجػزء: عميو كعمؽ العربية إلى نقمو، العراقية الجميكرية  كاإلعالـ،  سى

 .الخياط جماؿ: َُ -ٗ كالجػزء، النعىيمي
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 محمد: المحقؽ، البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد، المالكي الفقة في التمقيف (ّٖ

 .العممية الكتب دار الناشر؛، ـََِْ-ىػُِْٓ سنة، ُط، التطكاني الحسني خبزة بك

 بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد (ّٗ

 الكبير عبد كمحمد العمكم أحمد بف مصطفى: المحقؽ ،عمر أبك، القرطبي النمرم عاصـ

 .المغرب ،اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ عمكـ كزارة: الناشر، ىػ ُّٕٖ سنة، البكرم

 عالـ الناشر؛، إسحاؽ أبك، الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ، الشافعي الفقو في التنبية (َْ

 .الكتب

 عكض محمد: المحقؽ،  منصكر أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمد، المغة تيذيب (ُْ

 .بيركت،  العربي التراث إحياء دار الناشر؛، ـََُِسنة، ُط، مرعب

 ابف سعيد أبك القيركاني، األزدم محمد، القاسـ أبي بف خمؼ، المدكنة اختصار في التيذيب (ِْ

، ـََِِ - ىػُِّْ سنة، ُط، الشيخ بف سالـ محمد بف األميف محمد: المحقؽ، البراذعي

حياء اإلسالمية لمدراسات البحكث دار الناشر؛  .دبي التراث، كا 

 ابف سعيد أبك القيركاني، األزدم محمد، القاسـ أبي بف خمؼ، المدكنة اختصار في التيذيب (ّْ

، ـََِِ -ىػُِّْ سنة، ُط، الشيخ بف سالـ محمد كلد األميف محمد: المحقؽ، البراذعي

حياء اإلسالمية لمدراسات البحكث دار  الناشر؛  .دبي التراث، كا 

 ضياء مكسى، بف إسحاؽ بف خميؿ، الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح (ْْ

، ـََِٖ - ىػُِْٗسنة، ُط، نجيب الكريـ عبد بف أحمد:  المحقؽ، الجندم الديف

 .التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز الناشر؛

 ىػُُِْسنة، نكرم األحمد الرسكؿ عبد بف النبي عبد، الفنكف اصطالحات في العمكـ جامع (ْٓ

 .لبناف،  العممية الكتب دار الناشر؛، ـَََِ -
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، كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع  (ْٔ

، الناصر ناصر بف زىير محمد: المحقؽ، الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد

 .النجاة طكؽ دار الناشر؛، ىػُِِْ سنة، ُط

كاًئد كمجمع األصكؿ جامع مف الفكائد جمع (ْٕ  بف الفاسي بف سميماف بف محمد بف محمد، الزَّ

 - ىػُُْٖ، ُط، دريع بف سميماف عمي أبك: المحقؽ، المغربي الردكاني، السكسي طاىر

 .الككيت كثير، ابف مكتبة الناشر؛، ـُٖٗٗ

في جناية القتؿ العمد، نبيؿ حسف محمد الكيالني، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة اإلسالمية  (ْٖ

 ـ.َُُِغزة ببرنامج الفقو المقارف، كاجيزت في سنة 

ًبيًدمٌ  العبادم الحدادم محمد بف عمي بف بكر أبك، النيرة الجكىرة (ْٗ  سنة، ُط، اليمني الزَّ

 .الخيرية المطبعة الناشر؛، ىػُِِّ

، بالماكردم الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي، الكبير الحاكم (َٓ

- ىػُُْٗ، ُط، المكجكد عبد أحمد كعادؿ،  معكض محمد عمي: المحقؽ، الحسف أبك

 .بيركت العممية، الكتب دار الناشر؛، ـُٗٗٗ

 حسف ميدم: المحقؽ، الشيباني فرقد بف الحسف بف محمد، المدينة أىؿ عمى الحجة (ُٓ

 .بيركت، الكتب عالـ الناشر؛، قَُّْ سنة، ّط، القادرم الكيالني

ككمىة (ِٓ ات موف ييكجبييىا كمىا العىٍدؿ حي ، الشندم إسماعيؿ الدكتكر، اإلسالًمي الًفقوً  ًفي الجرىاحى

 .ـََُِ لعاـ المفتكحة القدس جامعة في جامعي بحث

، العطار تكفيؽ الناصر عبد، العربية كالتشريعات اإلسالمية الشريعة في النساء خطبة (ّٓ

 . مصر، السعادة مطبعة الناشر؛
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، الًحٍصني محمد بف عمي بف محمد، البحار كجامع األبصار تنكير شرح المختار الدر (ْٓ

 -ىػُِّْسنة، ُط،إبراىيـ خميؿ المنعـ عبد: المحقؽ، الحصكفي الديف بعالء المعركؼ

 .  العممية الكتب دار الناشر؛، ـََِِ

 كالقضاء الفقو في كتطبيقاتيا كالعقدية التقصيرية المسؤكليتيف عف الناشئة التعكيض دعاكل   (ٓٓ

 محمد اإلماـ جامعة لجامعة قدمت دكتكراه رسالة، المتييي  محمد بف عبدالعزيز، اإلدارم

 .ىػُِْْ سنة كأجيزت، الشرعية السياسة تخصص في، اإلسالمية سعكد بف

ـ، ُٖٔٗ، سنة ُالدية بيف العقكبة كالتعكيض في الفقو اإلسالمي، عكض أحمد ادريس، ط (ٔٓ

 الناشر؛ دار كمكتبة اليالؿ.

ـ، الناشر؛ دار ُٖٖٗ، سنة ْاإلسالمية، أحمد فتحي بينسي، طالدية في الشريعة  (ٕٓ

 الشركؽ.

، بالقرافي الشيير، العباس أبك، الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب، الذخيرة (ٖٓ

 .بيركت، اإلسالمي الغرب دار الناشر؛، ـ ُْٗٗسنة، ُط، خبزة أبك محمد: المحقؽ

 زىير: المحقؽ، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة   (ٗٓ

 .بيركت اإلسالمي، المكتب الناشر؛، ـُُٗٗ -ىػُُِْ سنة، ّط، الشاكيش

 اهلل لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد(، الندية التعميقات مع)الندية الركضة  (َٔ

مبي   الحميد عىبد بف عمي بف حسىف بف عمي: المحقؽ، الًقنَّكجي البخارم الحسيني ، األثرمٌ  الحى

، الناشر، ـََِّ - ىػُِّْسنة، ُط، األلبىاني الٌديف نىاًصر محمَّد: الكتاب عمى المعمؽ

 .الرياض كالتكزيع، لمنشر القيِّـ ابف دىاري 

 .القاىرة، العربي الفكر دار الناشر؛، اهلل حسب عمي، اإلسالمية الشريعة في الزكاج (ُٔ



161 
 

 دار الناشر؛، الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ، القزكيني يزيد بف محمد، ماجو ابف سنف   (ِٔ

 . العربية الكتب إحياء

 عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبك، داكد أبي سنف (ّٔ

مَّد األرنؤكط شعىيب: المحقؽ، السًِّجٍستاني األزدم  ىػ َُّْ سنة، ُط، بممي قره كاًمؿ كمحى

 .العالمية الرسالة دار الناشر؛، ـ ََِٗ -

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد، الكبرل السنف (ْٔ ٍسرى ، بكر أبك الخراساني، الخي

 دار الناشر؛، ـ ََِّ - ىػُِْْ سنة، ّط، عطا القادر عبد محمد: البييقي، المحقؽ

 .بيركت العممية، الكتب

 أبك عكض، بف عمر بف العزيز عبد بف اهلل عبد بف بيراـ، مالؾ اإلماـ فقو في الشامؿ (ٓٔ

 الناشر؛، ـََِٖ - ىػُِْٗ سنة، ُط، الدٍِّميىاًطيٌ ، الدًَّميًرمٌ  السممي الديف تاج البقاء،

 .التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز

، ـََِٗ-ق َُّْسنة، العبكدم عباس، المدنية المحاكمات أصكؿ قانكف أحكاـ شرح (ٔٔ

 .الثقافة دار الناشر؛

، سنة ُمحمد بف عبد اهلل الزركشي، طشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، شمس الديف  (ٕٔ

 ـ، الناشر؛ دار العبيكاف. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ

 قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد(، كاإلنصاؼ المقنع مع مطبكع) الكبير الشرح (ٖٔ

، الحمك محمد الفتاح كعبد التركي المحسف عبد بف اهلل عبد: المحقؽ، الديف شمس، المقدسي

 .القاىرة كاإلعالف، كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر الناشر؛، ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ سنة، ُط

 المقدسي قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد، المقنع متف عمى الكبير الشرح (ٗٔ

 .العربي الكتاب دار الناشر؛، الجماعيمي
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، ق ُِِْسنة، ُط، العثيميف محمد بف صالح بف محمد، المستقنع زاد عمى الممتع الشرح (َٕ

 . الجكزم ابف دار الناشر؛

 أبك، بالقرافي الشيير، الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب، الفصكؿ تنقيح شرح (ُٕ

 شركة الناشر؛، ـُّٕٗ - ىػ ُّّٗسنة ،ُط، سعد الرؤكؼ عبد طو: المحقؽ، العباس

 .المتحدة الفنية الطباعة

 المكتبة آليان  مرقمة نسخة، الحمد العزيز عبد بف اهلل عبد بف حمد، المستقنع زاد شرح (ِٕ

 (.ْٔ.ّالشاممة) إصدار رقـ: 

 العباد حمد بف اهلل عبد بف المحسف عبد بف حمد بف المحسف عبد، داكد أبي سنف شرح (ّٕ

 عف يعبر الجزء رقـ، http://www.islamweb.neاإلسالمية الشبكة مكقع الناشر؛، البدر

 .  الدرس رقـ

، البصؿ أبك الناصر عبد، الشرعي القضاء كنظاـ الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف شرح (ْٕ

 .الثقافة دار الناشر؛، ـََِٓ سنة، ُط

: الناشر، ـُٕٗٗ-قُُْٕ، ُط، السرطاكم عمي محمكد، الشخصية األحكاؿ قانكف شرح (ٕٓ

 .األردف، الفكر دار

 الزركشي اهلل عبد بف محمد الديف شمس، الزركشي بشرح المعركؼ، الخرقي مختصر شرح (ٕٔ

 .العبيكاف دار الناشر؛، ـ ُّٗٗ - ىػُُّْ، ُط، المصرم

 كبدكف طبعة بدكف، اهلل عبد أبك، المالكي الخرشي اهلل عبد بف محمد، خميؿ مختصر شرح   (ٕٕ

 .بيركت، لمطباعة الفكر دار الناشر؛، طبعة تاريخ
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 بف حسيف: المحقؽ، الحميرل سعيد بف نشكاف، الكمكـ مف العرب كالـ كدكاء العمكـ شمس (ٖٕ

 - ىػَُِْ سنة، ُط، اهلل عبد محمد كيكسؼ اإلرياني عمي بف كمطير  العمرم اهلل عبد

 .بيركت، المعاصر الفكر دار الناشر؛، ـُٗٗٗ

، طبعة كتاريخ طبعة بدكف، األلباني الديف ناصر محمد، داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح (ٕٗ

 المكتبة عمى منشكر كتاب، اإلسكندرية، كالسنة القرآف ألبحاث اإلسالـ نكر مركز الناشر؛

 (.ْٔ.ّ: رقـ إصدار) الشاممة

 .الشاممة المكتبة، األلباني الديف ناصر محمد، النسائي سنف كضعيؼ صحيح (َٖ

 .الشاممة المكتبة، آليان  مرقـ، األلباني الديف ناصر محمد، النسائي سنف كضعيؼ صحيح  (ُٖ

، العربي الفكر دار الناشر؛، ـَََِ سنة، خفيؼ عمي، اإلسالمي الفقو في الضماف  (ِٖ

 .القاىرة

 األميف محمد كلد محمكد محمد: المحقؽ، األمير محمد، المجمكع شرح الشمكع ضكء (ّٖ

 .مكرتانيا، تاشفيف بف يكسؼ دار الناشر؛، ـََِٓ - ىػ ُِْٔ  سنة، ُط، المسكمي

، ـَََِ-ق َُِْ سنة، ُط، الغزالي بخيت أحمد، منو الحد كتدابير االنفرادم الطالؽ (ْٖ

 .العربية النيضة دار الناشر؛

 عفيؼ ساجدة، األردني كالقانكف اإلسالمية الشريعة بيف عنو كالتعكيض التعسفي الطالؽ   (ٖٓ

 كأجيزت، فمسطيف في الكطنية النجاح لجامعة قدمت ماجستير رسالة، عتيمي" رشيد محمد"

 .ـَُُِ عاـ في

، ـَُُْمف ،ُط، الحمد سميماف أحمد عبداهلل. د: المحقؽ، الربعي زبر بف الرحمف عبد 

 . الرياض، العاصمة دار الناشر؛
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 سنة، المقدسي الديف بياء محمد أبك أحمد، بف إبراىيـ بف الرحمف عبد، العمدة شرح العدة (ٖٔ

 .القاىرة الحديث، دار: الناشر، ـََِّ ىػُِْْ

 أبك الكريـ، عبد بف محمد بف الكريـ عبد، الكبير بالشرح المعركؼ الكجيز شرح العزيز (ٕٖ

 ،ُط، المكجكد عبد أحمد كعادؿ عكض محمد عمي: المحقؽ، القزكيني الرافعي، القاسـ

 .بيركت العممية، الكتب دار الناشر؛، ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕسنة

عمدة القارم شرح صحيح البخارم، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف  (ٖٖ

 الغيتابى، أبك محمد، الناشر؛ دار إحياء التراث العربي، بيركت.

 الدكتكر: المحقؽ، الرحمف عبد أبك، الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ، العيف (ٖٗ

 دار  الناشر؛، طبعة كتاريخ طبعة بدكف، السامرائي إبراىيـ كالدكتكر المخزكمي، ميدم

 . اليالؿ كمكتبة

 سنة، ُط، الجبكرم اهلل عبد: المحقؽ، الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف اهلل عبد، الحديث غريب (َٗ

 .بغداد، العاني مطبعة الناشر؛، ق ُّٕٗ

ٍيًميٌ  مصطفى بف كىٍىبىة، كأدلَّتيوي  اإلسالمي   الًفٍقوي  (ُٗ  .دمشؽ، الفكر دار الناشر؛، ْط، الز حى

 شياب مينا، ابف سالـ بف غانـ بف أحمد، القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو (ِٗ

 .الفكر دار الناشر؛، ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ سنة، األزىرم النفراكم الديف

ـ، الناشر؛ نيضة ََِٔ، سنة ُفي أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسالمي، محمد سميـ العكا، ط (ّٗ

 مصر. 

-قُِّْ مف، ّط، داكد عمي محمد أحمد، الشرعية المحاكـ في كاألحكاـ القضايا (ْٗ

 .عماف، الثقافة دار، ـَُُِ
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 ُِْٕسنة، ُط، الزحيمي مصطفى محمد، األربعة المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد (ٓٗ

 .بيركت، الفكر دار الناشر؛، ـ ََِٔ - ىػ

 الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ، أحمد اإلماـ فقو في الكافي (ٔٗ

، ـُْٗٗ - ىػُُْْ سنة، ُط،المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي

 .العممية الكتب دار الناشر؛

 النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، المدينة أىؿ فقو في الكافي (ٕٗ

، ـَُٖٗ -ىػََُْ سنة، ِط، المكريتاني ماديؾ كلد أحيد محمد محمد: المحقؽ، القرطبي

 .الرياض الحديثة، الرياض مكتبة الناشر؛

 ، القاسـ أبك، الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد، التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ (ٖٗ

 بابف المعركؼ الديف، نجـ األنصارم، عمي بف محمد بف حمد، التنبيو شرح في النبيو كفاية   (ٗٗ

 الكتب دار الناشر؛، ـََِٗ سنة، ُط، باسمكـ سركر محمد مجدم: المحقؽ، الرفعة

 . العممية

 أكغست: المحقؽ، السكيت ابف، إسحاؽ بف يعقكب، العربي المىسىاف في المغكم الكنز (ََُ

 .القاىرة، المتنبي مكتبة الناشر؛، ىفنر

 الدمشقي الغنيمي إبراىيـ بف حمادة بف طالب بف الغني عبد، الكتاب شرح في المباب (َُُ

 .بيركت العممية، المكتبة الناشر؛، الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ، الميداني

 سنة، ّط، األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ عمى، بف مكـر بف محمد، العرب لساف (َُِ

 .بيركت، صادر دار الناشر؛، ىػ ُُْْ

 سنة، ُط، الباكستاني قادر غالـ بف زكريا، الفقو في الصحابة آثار مف صح ما  (َُّ

 .جدة، الخراز دار الناشر؛، ـَََِ - ىػُُِْ
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 إسحاؽ، أبك مفمح، ابف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ، المقنع شرح في المبدع (َُْ

 .بيركت العممية، الكتب دار الناشر؛، ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ سنة، ُط، الديف برىاف

 بف الحسيف بف عمر، الشيباني حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبى مذىب عمى الخرقي متف   (َُٓ

 دار الناشر؛، ـُّٗٗ-ىػُُّْ سنة، طبعة بدكف، ُِٗص، القاسـ أبك، الخرقي اهلل عبد

 .لمتراث الصحابة

 .الفكر دار الناشر؛، القيركاني النفزم، الرحمف عبد زيد أبي بف اهلل عبد، الرسالة متف (َُٔ

 ، الرحمف عبد أبك، النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد، السنف مف المجتبى (َُٕ

 سنة، ُط، الفمسطيني القضائي المعيد، المدنية المخالفات كقانكف العدلية األحكاـ مجمة (َُٖ

 .اهلل راـ، الفمسطيني القضائي المعيد الناشر؛، ـَُِِ

 كالدعكة كاإلفتاء العممية البحكث إلدارات العامة الرئاسة، اإلسالمية البحكث مجمة (َُٗ

 .الشاممة المكتبة، كاإلرشاد

 .اإلسالمي الكتاب دار الناشر؛، البغدادم محمد بف غانـ، الضمانات مجمع (َُُ

 شرؼ بف يحيى الديف محيي(، كالمطيعي السبكي تكممة مع) الميذب شرح المجمكع (ُُُ

 .الفكر دار الناشر؛، النككم

 .القاىرة، العربي الفكر دار الناشر؛، أبكزىرة محمد، كآثاره الزكاج عقد في محاضرات (ُُِ

 المطبكعات مكتب الناشر؛، ـُٖٔٗ – قَُْٔ سنة، ِط، غدة أبك الفتاح عبد: المحقؽ

 .حمب،  اإلسالمية

 الناشر؛، القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك، باآلثار المحمى (ُُّ

 .بيركت، الفكر دار
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مختصر المزني )مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(، إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك  (ُُْ

 ـ، الناشر؛ دار المعرفة، بيركت.َُٗٗ-ىػَُُْإبراىيـ المزني، سنة 

 - ىػُُْٓ سنة، ُط، المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ، المدكنة (ُُٓ

 .العممية الكتب دار الناشر؛، ـُْٗٗ

، ِط، الصابكني عبدالرحمف، اإلسالمية الشريعة في الطالؽ في الزكجيف حرية مدل (ُُٔ

 .بيركت، الفكر دار الناشر؛، ـُٖٔٗ سنة

 َُْٕسنة، ّط، اإلسكندرم المنير البف(، الكشاؼ تضمنو فيما االنتصاؼ) بحاشية مذيؿ

 .بيركت، العربي الكتاب دار الناشر؛، ىػ

 الديف نكر الحسف أبك محمد، السمطاف بف عمي، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (ُُٕ

 .بيركت الفكر، دار الناشر؛، ـََِِ - ىػُِِْ سنة، ُط، اليركم المال

 بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك،  اهلل عبد ابنو ركاية حنبؿ بف أحمد مسائؿ (ُُٖ

  الناشر؛، ـُُٖٗ ىػَُُْ سنة، ُط، الشاكيش زىير: المحقؽ، الشيباني أسد بف ىالؿ

 محمد بف أحمد اهلل عبد أبك، صالح الفضؿ أبي ابف ركاية حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ (ُُٗ

 .اليند،  العممية الدار الناشر؛، الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف

سحاؽ حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسائؿ (َُِ  أبك بيراـ، بف منصكر بف إسحاؽ، راىكيو بف كا 

 الجامعة العممي، البحث عمادة الناشر؛، ـََِِ - ىػُِْٓسنة، ُط، المركزم يعقكب

 .المنكرة بالمدينة اإلسالمية

 بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف، السجستاني داكد أبي ركاية أحمد اإلماـ مسائؿ (ُُِ

، محمد بف اهلل عكض بف طارؽ: المحقؽ، السًِّجٍستاني، األزدم عمرك بف شداد بف

 .مصر تيمية، ابف مكتبة الناشر؛، ـُٗٗٗ - ىػَُِْسنة
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، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند (ُِِ

 الناشر؛، الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ، النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ

 .  بيركت، العربي التراث إحياء دار

: المحقؽ، بكر أبك، الصنعاني اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد، المصنؼ (ُِّ

، الناشر، ىػَُّْ سنة، ِط، األعظمي الرحمف حبيب: المحقؽ، األعظمي الرحمف حبيب

 .اليند، العممي المجمس

المطمع عمى ألفاظ المقنع، محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي، أبك عبد  (ُِْ

ـ،  ََِّ -ىػ ُِّْ، سنة ُالخطيب، طاهلل،المحقؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد 

 الناشر؛ مكتبة السكادم.

 - ىػُِْٗ سنة، ُط، عمر الحميد عبد مختار حمد، المعاصرة العربية المغة معجـ (ُِٓ

 .الكتب عالـ الناشر؛، ـََِٖ

، البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد، المدينة عالـ مذىب عمى المعكنة (ُِٔ

 .المكرمة مكة التجارية، المكتبة الناشر؛، الحؽٌ  عبد حميش: المحقؽ

 ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ، المغني (ُِٕ

 .القاىرة مكتبة الناشر؛، ـُٖٔٗ -ىػُّٖٖ سنة، المقدسي قدامة بابف الشيير الدمشقي،

، ـُّٗٗ -قُُّْ، ُط، زيداف عبدالكريـ، المسمـ كالبيت المرأة أحاكـ في المفصؿ (ُِٖ

 .بيركت، الرسالة مؤسسة الناشر؛

 محمد: المحقؽ، الكليد أبك، القرطبي رشد بف أحمد بف محمد، المميدات المقدمات (ُِٗ

 .بيركت اإلسالمي، الغرب دار، الناشر، ـُٖٖٗ - ىػَُْٖسنة، ُط، حجي

 .بيركت، اإلسالمي المكتب
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-قَُْٗ سنة، عميش محمد بف أحمد بف محمد، خميؿ مختصر شرح الجميؿ منح (َُّ

 .بيركت، الفكر دار الناشر؛، ـُٖٗٗ

 دار الناشر؛، الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ، الشافعي اإلماـ فقو في الميذب (ُُّ

 .الكتب العممية

 الرحمف عبد بف محمد بف محمد الديف شمس، خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب (ُِّ

 .الفكر دار الناشر؛، ـُِٗٗ - ىػُُِْسنة، ّط، اهلل عبد أبك، المغربي الطرابمسي

 َُْْ سنة، ّط، الككيت، اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة، الككيتية الفقيية المكسكعة (ُّّ

 .الككيت – السالسؿ دار، ىػ

 الدكتكر: المحقؽ، الس ٍغدم محمد بف الحسيف بف عمي الحسف أبك، الفتاكل في النتؼ (ُّْ

 .األردف، الرسالة مؤسسة  الناشر؛، ـُْٖٗ – ىػَُْْ سنة، ِط، الناىي الديف صالح

، الفكر دار الناشر؛، ـُِٖٗ-ق َُِْ سنة، ٗط، الزحيمي كىبة، الضماف نظرية (ُّٓ

 .دمشؽ

 ،الجكيني محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد، المذىب دراية في المطمب نياية (ُّٔ

 .المنياج دار الناشر؛، ـََِٕ-ىػُِْٖسنة، ُط، الٌديب محمكد العظيـ عبد: المحقؽ

عبد  ابف محمد بف محمد بف محمد بف الديف مجد كاألثر الحديث غريب في النياية (ُّٕ

، الطناجي محمد كمحمكد الزاكل أحمد طاىر: المحقؽ، األثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ

 .بيركت، العممية المكتبة الناشر؛، ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ سنة، طبعة بدكف

 بف محفكظ، الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية (ُّٖ

، الفحؿ ياسيف كماىر ىميـ المطيؼ عبد: المحقؽ، الكمكذاني الخطاب أبك الحسف، بف أحمد

 .كالتكزيع لمنشر غراس مؤسسة الناشر؛، ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ سنة، ُط
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 بف محفكظ، الشيباني حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبي اإلماـ مذىب عمى اليداية (ُّٗ

، الفحؿ ياسيف كماىر ىميـ المطيؼ عبد: المحقؽ، الكمكذاني، الخطاب أبك الحسف، بف أحمد

 .كالتكزيع لمنشر غراس مؤسسة الناشر؛، ـََِْ - ىػُِْٓ سنة، ُط

 محمد، الشخصية كاألحكاؿ المدنية المعامالت في اإلسالمية الشريعة في اإلثبات كسائؿ (َُْ

 .البياف دار مكتبة الناشر؛، ـُْٗٗ -ق ُُْْ، ِط،  الزحيمي

 سعيد محمد عبداهلل، األردني الشخصية األحكاؿ كقانكف اإلسالمي الفقو في الكصاية (ُُْ

 كأجيزت، كأصكلو الفقو برنامج في األردنية لمجامعة مقدمة دكتكراه رسالة كىي، ربابعو

 ـ.ََِٓ عاـ في كنكقشت

 .https://www.mohamah.net/law نت محاماة مكقع (ُِْ

 .http://www.elazhar.com/feqhux/ِ/ّٖ.asp ،الفقو مكسكعة مكقع (ُّْ
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62 ............................................................. .اإلعاليً انفقّ فً األخشط نغاٌ قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

64 ...................................................................... .انقإٌَ فً األخشط نغاٌ قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

65 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

65 ................................................................................... .انصغٍش نغاٌ قطغ: انثاًَ انًطهة

65 ............................................................. .اإلعاليً انفقّ فً انصغٍش نغاٌ قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

65 ........................................................................انقإٌَ فً انصغٍش نغاٌ قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

61 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

61 .................................................................... .انهغاٌ تؼض تقطغ انكالو ذغٍش: انثانث انًطهة

61 ............................................... .اإلعاليً انفقّ فً انهغاٌ تؼض تقطغ انكالو ذغٍش فً ٌجة يا: األٔل انفشع

53 ........................................................ .انقإٌَ فً انهغاٌ تؼض تقطغ انكالو ذغٍش فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

53 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

55 ............................................................... .ذُثد انرً انصثً عٍ ػهى انجُاٌح: انشاتغ انًطهة

55 .......................................... .اإلعاليً انفقّ فً ذُثد انرً انصثً عٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

53 .................................................... .انقإٌَ فً ذُثد انرً انصثً عٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

54 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

54 ................................................................... .انًضطشتح انغٍ ػهى انجُاٌح: انخايظ انًطهة

55 ................................................. .اإلعاليً انفقّ فً انًضطشتح انغٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

56 .......................................................... .انقإٌَ فً انًضطشتح انغٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

56 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

55 ........................................................................... .تانجُاٌح انغٍ نٌٕ ذغٍش: انغادط انًطهة

55 ........................................................ .اإلعاليً انفقّ فً تانجُاٌح انغٍ نٌٕ ذغٍش فً ٌجة يا: األٔل انفشع



172 
 

51 ................................................................. .انقإٌَ فً تانجُاٌح انغٍ نٌٕ ذغٍش فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

51 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

13 ......................................................................... .انغٕداء انغٍ ػهى انجُاٌح: انغاتغ انًطهة

13 ..................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انغٕداء انغٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

15 .............................................................. .انقإٌَ فً انغٕداء انغٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

12 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

12 ................................................................ .تصشْا انزاْة انؼٍٍ ػهى انجُاٌح: انثايٍ انًطهة

12 ........................................... .اإلعاليً انفقّ فً تصشْا انزاْة انؼٍٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

13 ........................................................... .انقإٌَ فً تصشْا انزاْة ػهى انجُاٌح ًف ٌجة يا: انثاًَ انفشع

14 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

14 ......................................................................... .انحٕالء انؼٍٍ ػهى انجُاٌح: انراعغ انًطهة

15 .................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انحٕالء انؼٍٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

15 ............................................................. .انقإٌَ فً انحٕالء انؼٍٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

16 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

16 .......................................................................... .انصثً ػٍٍ ػهى انجُاٌح: انؼاشش انًطهة

16 ...................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انصثً ػٍٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

15 ............................................................... .انقإٌَ فً انصثً ػٍٍ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

11 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

11 .................................................................................. .انؼظاو كغش: ػشش انحادي انًطهة

11 ...................................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انؼظاو كغش فً ٌجة يا: األٔل انفشع

13 ............................................................................... .انقإٌَ فً انؼظاو كغش فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

13 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

15 ................................... .غٍشِ أٔ سأعّ شؼش عٕاء اإلَغاٌ شؼش ػهى انجُاٌح: ػشش انثاًَ انًطهة

15 ..................................................... .اإلعاليً انفقّ فً اإلَغاٌ شؼش ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

13 .............................................................. .انقإٌَ فً اإلَغاٌ شؼش ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

13 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

ٍٍُِّ انخصً ركش قطغ: ػشش انثانث انًطهة 14 .................................................................. .ٔانِؼ

ٍ انخصً ركش قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع 14 ..................................................... .اإلعاليً انفقّ فً ٔانِؼٍُِّ

15 ................................................................. .تانقإٌَ ٔانؼٍٍُ انخصً ركش قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

16 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

16 ..................................................................... .ٔانشٍخ انطفم ركش قطغ: ػشش انشاتغ انًطهة

16 ....................................................... .اإلعاليً انفقّ فً ٔانشٍخ انطفم ركش قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

15 ................................................................. .انقإٌَ فً ٔانشٍخ انطفم ركش قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

11 ......................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

11 ............................................................................... .انثكاسج إرْاب: ػشش انخايظ انًطهة

11 ................................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انثكاسج إرْاب فً ٌجة يا: األٔل انفشع

535 .......................................................................... .انقإٌَ فً انثكاسج إرْاب فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

532 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

532 ................................................................انحهًح يقطٕع انثذي قطغ: ػشش انغادط انًطهة

533 ................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انحهًح يقطٕع انثذي قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع
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533 ............................................................ .انقإٌَ فً انحهًح يقطٕع انثذي قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

534 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

جم ثذي قطغ: ػشش انغاتغ انًطهة 534 ............................................................................ .انشَّ

جم ثذي قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع 534 .............................................................. .اإلعاليً انفقّ فً انشَّ

535 ....................................................................... .انقإٌَ فً انشجم ثذي قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

536 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

536 ..................................................................... .انثذي ػٍ انهثٍ إرْاب: ػشش انثايٍ انًطهة

536 ....................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انثذي ػٍ انهثٍ إرْاب فً ٌجة يا: األٔل انفشع

535 ................................................................ .انقإٌَ فً انثذي ػٍ انهثٍ إرْاب فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

535 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

535 ......................................................................... .انٍذ شهم فً ذغثة: ػشش انراعغ انًطهة

531 .......................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انٍذ شهم فً ذغثة فًٍٍ ٌجة يا: األٔل انفشع

531 ................................................................... .انقإٌَ فً انٍذ شهم فً ذغثة فًٍٍ ٌجة يا: انثاًَ انفشع

531 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

531 ....................................................................... .انشالء انٍذ ػهى انجُاٌح: انؼششٌٔ انًطهة

531 ............................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انشالء انٍذ قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

553 ............................................................... .انقإٌَ فً انشالء انٍذ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

555 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

555 ............................................................................ .انُظفش قهغ: ٔانؼششٌٔ انحادي انًطهة

555 ...................................................................... .اإلعاليً انفقّ فً انظُفش قهغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

552 .................................................................................انقإٌَ فً انظُفش قهغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

553 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

ْجم ػهى انجُاٌح: ٔانؼششٌٔ انثاًَ انًطهة 553 ....................................................... .انؼشجاء انشِّ

ْجم ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع 553 ................................................ .اإلعاليً انفقّ فً انؼشجاء انشِّ

جم ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع 554 ......................................................... .انقإٌَ فً انؼشجاء انشِّ

555 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

555 ............................................................... .تانجُاٌح انظٓش اَحُاء: ٔانؼششٌٔ انثانث انًطهة

555 ........................................................ .اإلعاليً انفقّ فً تانجُاٌح انظٓش اَحُاء فً ٌجة يا: األٔل انفشع

556 ................................................................. .انقإٌَ فً تانجُاٌح انظٓش اَحُاء فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

555 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

555 .......................................................................... .األجفاٌ قطغ: ٔانؼششٌٔ انشاتغ انًطهة

555 ................................................................... .اإلعاليً انفقّ فً األجفاٌ قطغ فً ٌجة يا: األٔل انفشع

551 ............................................................................ .انقإٌَ فً األجفاٌ قطغ فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

551 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

551 .................................................. .ٔانضشب ٔانهكى تانهطى انجُاٌح: ٔانؼششٌٔ انخايظ انًطهة

551 ............................................. .اإلعاليً انفقّ فً ٔانضشب ٔانهكى تانهطى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع

523 ...................................................... .انقإٌَ فً ٔانضشب ٔانهكى تانهطى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

525 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

525 ........................................ .انغًغ إرْاب دٌٔ األرٍٍَ ػهى انجُاٌح: ٔانؼششٌٔ انغادط انًطهة

525 ................................... .اإلعاليً انفقّ فً انغًغ إرْاب دٌٔ األرٍٍَ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: األٔل انفشع
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522 ............................................ .انقإٌَ فً انغًغ إرْاب دٌٔ األرٍٍَ ػهى انجُاٌح فً ٌجة يا: انثاًَ انفشع

523 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

 123 ...................................................................... .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح: انثانث انفصم

524 .............................................................................. .انًؼُٕي انضشس ذؼشٌف :األٔل انًثحث

524 ......................................................... .إضافٍ ا يشكث ا انًؼُٕي انضشس ذؼشٌف: األٔل انًطهة

525 ................................................................ .انًؼُٕي نهضشس انهقثً انرؼشٌف: انثاًَ انًطهة

526 .................................................... .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى :انثاًَ انًثحث

526 ........................ .اإلعاليً انفقّ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: األٔل انًطهة

533 ................................. .انقإٌَ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: انثاًَ انًطهة

534 ....................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انًطهة

535 ........................................ .ٔششٔطّ انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح :انثانث انًثحث

535 ................................................ .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: األٔل انًطهة

536 .......................................... .ٔانقإٌَ انفقّ فً انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش كٍفٍح: األٔل انفشع

536 ........................................................................................................ .انشاجح انقٕل: انثاًَ انفشع

535 ............................................. .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ذقذٌش ششٔط: انثاًَ انًطهة

535 .............................. .انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح نرقذٌش انرقاضً إجشاءاخ: انثانث انًطهة

543 ...................................................انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح ػهى ذطثٍقاخ :انشاتغ انًثحث

545 .............................................................. .انِخطثح فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس: األٔل انًطهة

545 .................. .اإلعاليً انفقّ فً انِخطثح، فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: األٔل انفشع

543 ........................... .انقإٌَ فً انِخطثح، فغخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: انثاًَ انفشع

544 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

544 ......................................................... .انرؼغفً انطالق تغثة يؼُٕي ذضشس: انثاًَ انًطهة

545 ........... .اإلعاليً انفقّ فً انرؼغفً، انطالق تغثة انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: األٔل انفشع

541 .................... .انقإٌَ فً انرؼغفً، انطالق تغثة انًؼُٕي انضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: انثاًَ فشعان

541 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

541 ...................................................... .ٔغٍشْا انجُاٌاخ، تغثة يؼُٕي ذضشس: انثانث انًطهة

553 ............ .اإلعاليً انفقّ فً ٔغٍشْا، انجُاٌاخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: األٔل انفشع

553 ..................... .انقإٌَ فً ٔغٍشْا، انجُاٌاخ تغثة يؼُٕي ذضشس فً انؼذل حكٕيح إٌجاب حكى: انثاًَ انفشع

555 ....................................................................................................... .انشاجح انقٕل: انثانث انفشع

 152 ......................................................................................................... .ٔانفٓاسط انخاذًح،

552 ..................................................................................................................... :انخاذًح

554 .............................................................................................. :ٔانًشاجغ انًصادس فٓشط

552 ......................................................................................................:انًٕضٕػاخ فٓشط




