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ِاءدِ هِ إِ 

 ي باإلحسان إليهما...رب ِ  إلى من أمرني -

امي, ونبع الُحب ني إليه سواه, فهو نبع الحنان الس  لم أجد صدرًا َيضم  إلى أبي, الذي  -

 افي.الص  

إليِك يا من زرعِت في نفسي طموحًا صار  ,إليِك يا سندي في هذه الحياةإلى أم ي,  -

 .وباهر يدفعني نحو األمام إلى مستقبل ناجح

 لمائها العاملين.ة وعإلى شهداء هذه األم   -

وسيرين,  إلى إخوتي وأخواتي, فراس, وفارس, وفاطمة, وضحى, وأسماء, وفلسطين, -

 الذين كانوا لي سندًا وعونًا.

 األحب اء.إلى أصدقائي  -

 إلى طالب العلم جميعًا. -
, وكان سندًا ومعينًا لَي في تحقيق هدفي في الوصول  - وإلى كل  من كان له فضٌل علي 

 حث.إلى إتمام هذه الب

 

ِ.(راجيًا من هللا الَقبول واإلخالص, وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين)      
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ِقديرتِ الِوِرِ كِ شِ ال

اعترافًا ألهل الفضل بفضلهم, وانطالقًا من قوله تعالى: ﴿َوِإْذ َتَأذ َن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم      

 .(2) َمْن اَل َيْشُكُر الن اَس""اَل َيْشُكُر ّللا َ ملسو هيلع هللا ىلص: , ومن قوله (1)أَلَِزيَدن ُكْم﴾

كر الجزيل والعرفان الجميل إلى فضيلة الد        ُم بالش  كتور الفاضل مهند فؤاد استيتي حفظه أَتَقد 

َل علي  باإلشراف على هذه الر سالة,  اصح, والذي وجدت فيه األستاذ الن  هللا, الذي أكرمني وَتَفض 

مهاقد البصوالعالم الفاضل, والن   خر جهدًا أو ُنصحًا أو علمًا إال وقد  , ير, واألخ المحب  الذي لْم يد 

 خير الجزاء وبارك فيه وأم د في عمره.عن ي  فجزاه هللا

كتور لؤي عزمي والت قدير لذوي العلم والفهم أعضاء لجنة المناقشة الكرام,  كروالشُّ       فضيلة الد 

كتور لهم بقبول مناقشة هذه الر سالة, وبذلهم الوقت الرجوب  يسليم عل الغزاوي وفضيلة الد  لتفض 

 والجهد لقراءتها, وأسأل هللا تعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظهم بحفظه.

 البكالوريوسالتي حضنتني في مرحلتي  -جامعة الخليل–امخ رح العلمي الش  كما وأشكر الص  

 والماجستير.

                                                             
(1)

(.7, اآلية رقم: )سورةِإبراهيم
(2)

ِجْستاني )المتوفى:  , أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بنسننِأبيِداود عمرو األزدي السِ 
, محمد سننِالترمذي. و255ص4بيروت, ج –هـ(, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا 275

هـ(, تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 279بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبو عيسى )المتوفى: 
(, شركة مكتبة 4,5(, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ3ؤاد عبد الباقي )جـ(, ومحمد ف1,2)جـ

م, وقال الترمذي: حديث صحيح, 1975 -هـ  1395مصر, الطبعة: الثانية,  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
ن َمْعبَد, التميمي, أبو , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بصحيحِابنِحبانِبترتيبِابنِبلبان. و339ص4ج

 – 1414بيروت, الطبعة: الثانية,  –هـ(, تحقيق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة 354حاتم, الدارمي, الُبستي )المتوفى: 
, أبو مسندِاإلمامِأحمدِبنِحنبل. و198ص8, وعل ق عليه األرنؤوط  بقوله: إسناده صحيح على شرط مسلم, ج1993

عادل مرشد,  -هـ(, تحقيق: شعيب األرنؤوط 241ن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: عبد هللا أحمد بن محمد ب
م,  2001 -هـ  1421وآخرون, إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى, 

 .322ص13ج
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ى أيديهم في مرحلتي ذين تعل مت وتفق هت علكما وأشكر أساتذتي العلماء األفاضل ال     

كتور حسين مطاوع الت  البكالوريوس  رتوري, وفضيلة األستاذ والماجستير, فضيلة األستاذ الد 

كتور هارون الش   كتور حافظ الجعبري, وفضيلة الد  كتور هاني السعيد,الد   رباتي وفضيلة الد 

يخ مصطفى شاور, كتور عطية افضيلة و  وفضيلة الش  كتورو ألطرش,الد  مهند فؤاد  فضيلة الد 

كتور لؤي  وفضيلة ,استيتي كتور أيمن عبد الحميد البدا الغز اوي, وفضيلة عزمي الد  رين, الد 

كتور نادر سلهب كتور محم د طارق الجعبري, , وفضيلة الد  يخ فايز أبو وفضيلة الد  وفضيلة الش 

 سرحان, جزاهم هللا خير الجزاء.

كتور القاضي عبد هللا عبد المنعم العسيلي حفظه هللا, الذي كر موصول لفوالشُّ       ضيلة الد 

 , فجزاه هللا خيرًا.وموضوعها الرِ سالةهذه اقترح علي  عنوان 

يخ  كر لفضيلة القاضيوالشُّ       مه ليمصطفى أشرف الش  في  من نصح سدر على ما قد 

 ة.الن احية القانوني  

جزاه هللا  ًا,سالة لغوي  الر  الذي راجع ودق ق  عراوي,صالح الش  القدير  األستاذ البن العم  كر والشُّ      

 وبارك به. خيراً 

َم لَي مساعدة, وأْسَهَم في إخراج هذه الرِ سالة بَشْكِلها الن هائي.       كما وأشكُر ُكل  من َقد 
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ِصِالبحثملخِ 

راسة جانبًا هام        ي اإلسالم, وما يتعل ق بها في المحاكم ًا من أحكام األسرة فتتناوُل هذه الد 

رعي   ة وتطبيقاتها في المحاكم خصي  ة, حيث تتحد ث عن أحكام اأُلجرة في مسائل األحوال الش  الش 

, مع االستفادة من منهجي البحث رعي  الش   ة, بأسلوٍب علمٍي قائم على ات باع المنهج الوصفي 

. العلمي    االستقرائي  واالستنباطي 

مة د  وجاءت ال  وست ة فصول وخاتمة.وتمهيد راسة في  مقد 

: "العوض وكان من أهم  نتائجه: أن  اأُلجرة هي, جرةاإلجارة واألُ ب عريفالت   مهيدي:التِ ِالفصلِ 

 .الذي في مقابلة المنفعة"

ِ لالفصل  عوى  للحديث عن َص ُخصِ   :األو  وشروطها وأنواعها واالختصاص والخصومة والئحة الد 

عوى وإجرا عوى والحكمالد  َيصدُر الحكم القضائي بعد إكمال  وكان من أهم  نتائجه: ,ءات نظر الد 

عوى, قبل إعالن  المرافعات بين الط رفين, بحيث تسألهما المحكمُة عن أقوالهما األخيرة في الد 

 ختام المحاكمة, فإذا صر ح الط رفان أن ه لم يبَق لهما ما يقوالنه, ُيعلن القاضي ختام المحاكمة.

ِالث اني: , وكان من أهم  كام أجرة الحضانة في الفقه اإلسالمي ودعواهاحأعن  تحد ث الفصل

  .تجُب أجرة الحضانة في مال المحضون إذا كان غنيًا, وإال تجب في مال الولينتائجه: 

ِالث ا وكان من , حضانة في الفقه اإلسالمي ودعواهاأجرة َمْسَكن ال أحكامتحد ث عن  :لثالفصل 

يجب أن يتضم ن الحكم في دعوى أجرة َمْسَكن الحضانة أن  المبلغ هو ألجرة َمْسَكن  تائجه:أهم  ن

 الحضانة؛ ألن  الحكم بالن فقة للصغير لجميع لوازمه ال تشمل أجرة الَمْسَكن.

ِالر ابع: وكان من , أجرة الر ضاع في الفقه اإلسالمي ودعواها أحكامتم  الحديث فيه عن  الفصل 

الر ضاع ديانة أن ُترضع صغيرها, فإْن امتنعت  األزم اإلسالُم األم  التي يتعي ن عليه ه:أهم  نتائج
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فل أليِ  سبٍب من األسباب, فقْد جعل اإلسالُم لذلك مخرجًا وهو أخذ يت أو لْم ترضع الط  أو توف  

 .غيرضاع؛ من أجل حفظ حياة ذلك الص  األجر على اإلر 

ِالخامس: ة الخادم في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المحاكم أجر  أحكامتحد ث عن  الفصل 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ه َيلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان  وكان من أهم  نتائجه:, ةرعي  الش  

إذا كان معسرًا؛ ألن  في وج موسرًا, و كانت المرأة مم ن ال تخدم نفسها, وال ُيجبر على دفعها الز  

 فه بما ال ُيطيق.عليه, وتكلي اً ذلك ضرر 

ِ ادس: ِالس  م من محاٍم,, ةرعي  أجرُة القاضي وأعوانه في المحاكم الش  تحد ث عن الفصل   ,ومحك 

اهد الفقير من مال تاجه الش  جواز أخذ ما يح وكان من أهم  نتائجه:وشاهد, وموث ق,  وخبير,

 .جواز أخذ األجرة على كتابة الوثائق والحجج والمعامالت, و وركوب

ِمن ِتوصِ ِوصياتالتِ ِأهمِ ِوكان ِالتي راسة: ِالد  ِإليها ولة لتوفير لت توفير صندوق من قبل الد 

عوى, أو للتوكيل, أو للشهود, ولدعم من ال يستطيعون دفع  األجرة الالزمة للمواطن لرفع الد 

 األجور لزوجاتهم وذويهم.

 

ِ
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Abstract 

This study deals with an essential part of family laws in Islam and 

what is related to them in the Sharia courts. It mentions the provisions 

of wages in personal status issues and their applications in Sharia courts 

in a scientific method based on the descriptive method, while making 

use of the inductive and deductive scientific research methodologies. 

The study consists of an introduction, preface, six chapters and a 

conclusion. 

 The preface: defining leasing, wage. And their main results were: 

Wage: is compensation for benefit. 

First chapter: dedicated to talk about the lawsuit, the nature of 

the lawsuit, its conditions, types, jurisdiction, dispute and the lawsuit 

list, the procedures for hearing the case, the trial, the evidence, and the 

means of proof, the judgment, its types, and the appeal. One of its most 

important results: the judicial verdict is issued after completing the 

pleadings between the two parties, so that the court asks them about 

their last statements in the case, before declaring the conclusion of the 

trial, and if the two parties state that they have nothing left to say, the 

judge announces the conclusion of the trial. 

 Second chapter: discussed the provisions of the nursery fee in 

Islamic jurisprudence and its claim. One of its main results: the nursery 

fee is due from the money of the child in custody if he is rich; otherwise 

it is due from the guardian’s money.  

Third chapter: pointed out the rulings of nursery housing rent and 

its claim in Islamic jurisprudence. One of its main results: the ruling in 

the case of the nursery housing rent must include that the amount is for 

the nursery housing rent since the ruling on alimony for the child for all 

his necessities does not include the housing fee.  

           Fourth chapter: Dealt with the provisions of the wages for 

breastfeeding in Islamic jurisprudence and its claim. One of its main 

results: Islam obligated the mother who is required to be breastfeeding 

by religion to breastfeed her child. If she abstains, dies, or does not 

breastfeed the child for any reason, then Islam has made a way out for 
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that which is receiving payment for breastfeeding to save that little boy's 

life. 

         Fifth chapter: featured the rulings of servant's wages in Islamic 

jurisprudence and their applications in Sharia courts. One of its main 

results: the majority of jurists went that the wife is obliged to spend on 

the servant if the husband is wealthy, and the woman is someone who 

does not serve herself, and he is not forced to pay it if he is insolvent. 

Because doing so harms him, and assigning him what he cannot bear.  

       Sixth chapter: indicated the wages for the judge and his assistants - a 

lawyer, an arbitrator, an expert, a witness, and a registrar - in the Sharia 

courts. One of its main outcomes: the permissibility of taking what a 

poor witness needs in terms of money and transport, and it is 

permissible to take payment for writing documents, arguments and 

transactions. 

      One of the most important recommendations the study reached: the 

state should establish a fund to provide the necessary fees for the citizen 

to file a lawsuit, to power of attorney, or to witnesses, and to support 

those who are unable to pay wages to their wives and families. 
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ِ.ةمِ د ِ قِ المِ 

ا وما كن   ي هدانا لهذا,الغايات, الذ   قُ الحات, وبتوفيقه تتحق  الص   تتمُّ  هِ تالذي بنعم لل ِ  الحمدُ ِِِِِ

 --نا محمدٍ دِ , سي  المنيرِ  راجِ والس ِ  ذيرِ الن   على البشيرِ  المُ والس   الةُ هدانا هللا, والص   لوال أنْ  لنهتديَ 

ِ:, وبعدُ ينالد ِ  إلى يومِ  م بإحسانٍ هُ تبعَ  نْ ومَ  ,وصحبهِ  وعلى آلهِ 

 االستقرارِ  , ولتحقيقِ وجينِ لز  ا بينَ  نِ كَ األُنس والس   لحصولِ  واجَ الز   -وجل   عز  - هللاُ  شرعَ فقد      

﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل راحم, قال تعالى: والت   ةِ والمحب  

ًة َوَرْحَمًة ِإن  ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك ُرونَ   غبةِ الر   وإشباعِ  ,الفروجِ  إعفاِف  , ومن أجلِ (1)﴾َبْيَنُكْم َمَود 

 واصلِ الت   وزيادةُ  األنساِب  وفي ذلك حفظُ  ,الفطرةِ  لنداءِ  تلبيةً  واجُ ي الز  وه مشروعةٍ  بطريقةٍ  هوةِ والش  

 .األممِ  بينَ  االجتماعي ِ 

واِج  غاياِت  تحقيقِ  أجلِ  نْ مِ وَ        ها هي اللبنةُ ؛ ألن  سرةِ باألُ  من االهتمامِ  ال بد   هوأهدافِ  هِ مِ وِحكَ الز 

ا كانِت المجتمعاتِ  في بناءِ  ةُ األساسي    والحضانةِ  ربيةِ بالت   تقومُ  وجِ الز   لحق ِ  محتبسةٌ  المرأةُ  , ولم 

 في الوضعَ بها  واالهتمامَ ها وإسكانَ  ,عليها اإلنفاقَ  وجُ , ويتول ى الز  غارِ ها الص  ألوالدِ  والر ضاعِ 

 اءِ أو إنه ,وجينِ ي إلى تباعد الز  ؤد  تُ  ونزاعاتٌ  خالفاتٌ  بين األزواجِ  حصلُ يَ  ه قدْ , إال أن  بيعي  الط  

 غارِ الصِ   ها بمتابعةِ قيامِ  ها مقابلَ ها وأجرتِ بحق ِ  إلى المطالبةِ  وجةُ الز   هما, فتلجأُ بينَ  ةِ وجي  الز   الحياةِ 

 اًل.ثَ مَ 

, وعالجٍ  ,نٍ كَ سْ ومَ  ,سٍ بَ لْ ومَ  ,بٍ رَ شْ ومَ  ,, من مأكلٍ فقةِ الن   حقُّ  في اإلسالمِ  وجةِ الز   حقوقِ  نْ مِ وَ      

, بالغةٍ  يةٍ وذو أهم   كبيرٌ  موضوعٌ  في اإلسالمِ  فقةِ الن   هم, وموضوعُ ى آبائِ عل حقوقٌ  -كذلك– ولألوالدِ 

وهي األجرُة, فبينهما عموٌم وخصوٌص, فكلُّ أجرٍة فقات أال من الن   جزئيةً  وفي بحثي هذا تناولتُ 

 نفقٌة وليس كلُّ نفقٍة أجرًة.

                                                             
(1)

 .(21) :, اآلية  رقمسورةِالروم
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, واألوالدِ  وجةِ فقط على الز    تقتصرُ ال ةِ رعي  الش   وفي المحاكمِ  ةِ خصي  الش   واألجرُة في األحوالِ      

في  مينَ المحك   وأجرةَ  ,المحامينَ  وأجرةَ  ,القضاةِ  أجرةَ  كذلكَ  وتشملُ  ,الخادمِ  أيضًا أجرةَ  بل تشملُ 

 .العقودِ  توثيقِ  وأجرةَ  ,هودِ الش   وأجرةَ  ,الخبراءِ  وأجرةَ  ,زاعاتِ الن  

ها في وتطبيقاتُ  ةِ خصي  الش   األحوالِ  لِ في مسائ جرةِ وقد اخترُت عنوانًا لبحثي هو: "أحكاُم األُ 

رعي الحصول على درجة الماجستير في القضاء الش   ", وذلك استكمااًل لمتطلباِت ةِ رعي  الش   المحاكمِ 

 جامعة الخليل.                                                                      في 

ِالبحث:ِأسئلةِ 

 :اآلتيةِ  في األسئلةِ  البحِث  تتمث ُل مشكلةُ 

 ؟.ةفة الغربي  الض   -في فلسطين ةرعي  الش   المحاكمجرة في األُ  أحكامِ ب قُ تتعل  ما القضايا التي  .1

  .أم ال؟ كافيةٌ  ةرعي  الش   عطيها المحاكمُ التي تُ  جرةُ هل األُ  .2

رعي ة تقديرُ  كيف يتمُّ  .3  ؟.اأُلجرة في المحاكم الش 

رعي ةِ في المحاك جرةِ األُ  ما ضابطُ  .4  ؟.ِم الش 

ِالبحث:ِأهدافِ 

 :اآلتيةِ  األهدافِ  إلى تحقيقِ  البحثُ  يهدفُ 

 ,والحضانةِ  , واأُلجرِة,اإلجارةِ ك البحث, الواردة في هذا المصطلحات ببعضِ  عريفُ الت   .1

 جرةِ وأُ  ,الر ضاعِ  ةِ جر وأُ  ,الحضانةِ  نِ كَ سْ مَ  جرةِ أُ و  ,الحضانةِ  جرةِ وأُ  ,ضاعِ والر   َمْسكِن,وال

 جرة توثيقِ وأُ  ,القضاةِ  جرةِ وأُ  ,حامينالمُ  جرةِ وأُ  ,هودِ الش   جرةِ وأُ  ,الخبراءِ  جرةِ وأُ  ,مينالمحكَ 

 .العقودِ 

 .جرةِ في قضايا األُ  والخصومةِ  االختصاصِ  بيانُ  .2

 جرة.في قضايا األُ  الواردةِ  فوعِ الد   أنواعُ  .3



 ي
 

 بياُن حكِم مهنِة المحاماة, وحكِم أخِذ اأُلجرِة عليها. .4

ِ:لبحثاِاختيارِسببِ 

 في وتطبيقاتها ةخصي  الش   األحوال مسائل في جرةاألُ  أحكام"اخترت الكتابة في موضوع       

 لألسباب اآلتية: "ةرعي  الش   المحاكم

 .المجتمعِ  األولى لبناءِ  التي هي اللبنةُ  سرةِ األُ  واقعَ  مسُّ يَ  حيوي   موضوعٌ  األجرةُ  .1

رغبتي في الكتابة في أحد مواضيع األحوال كانت  ,رعي  الش   القضاءِ  ني من طلبةِ وألن   .2

ةً خصي ِة الش   رعي ة المرتبطة بالمحاكم خاص  عبد هللا العسيلي  كتورُ علي  الد   اقترحَ  , وقدْ الش 

ًا نظرًا إلى حاجة هذا الموضوع إلى مزيد قاضيًا شرعي   في هذا الموضوع بصفتهِ  الكتابةَ 

 بحث.

من  ة, فكان ال بد  رعي  رة في المحاكم الش  ة المتكر  ومي  من القضايا اليجرة األُ أن  قضايا  .3

 تداعيين.المُ  راعي ظروفَ ق العدالة ويُ حق  القول فيها بما يُ  ضبطها وتحريرِ 

ِراسة:ِالد ِ ِحدودِ 

وهي أجرة  ,عن قضايا األجرةة في هذا البحث في الحديث راسة الموضوعي  الد ِ  حدودُ  لُ ث  مَ تَ تَ      

المحامين وأجرة  القضاة وأجرةأجرة الخادم وأجرة و ع الحضانة وأجرة الر ضاكن سْ الحضانة وأجرة مَ 

بقانون  بالمقارنة ةة قانوني  دراسة فقهي   وأجرة توثيق العقود,هود المحكمين وأجرة الخبراء وأجرة الش  

 ية األردنرعي  م وقانون أصول المحاكمات الش  1976لعام  (61رقم ) ة األردنيخصي  األحوال الش  

 م.1959لعام  (31رقم )

ِابقة:السِ ِراساتِ الد ِ 

ة" رعي  وتطبيقاتها في المحاكم الش  ة خصي  في مسائل األحوال الش  "أحكام األجرة  موضوعَ  إن       

ة وشروحها خصي  ة وكتب األحوال الش  بحوثه متناثرة في بطون الكتب الفقهي   ته, إال أن  ي  رغم أهم



 ك
 

ة, الموضوع بهذه الكيفي  ن كتب في هذا أحدًا مم   –العهسب علمه واط  ح-يجد الباحث  بحيث لمْ 

  نٍة من قضايا األجرةفي جزئيٍة معي   الباحثين كتب فبعُض جمع أغلب جوانبه, يَ  ستقل ٍ وبأسلوٍب مُ 

ة جمعت راسات القانوني  الد ِ  , وبعُض رآخ عن موضوٍع فقهي ٍ  الحديثة في إطار احية الفقهي  من الن  

 ة وشرحت بعضها شرحًا موجزًا غير شامل لكل ِ خصي  قة باألحوال الش  ة المتعل  القضائي   القرارات

 راسات:ة ومن هذه الد ِ ة والقانوني  جوانبه الفقهي  

 حمد محمد علي داود,أكتور ة", للشيخ الد  رعي  "القضايا واألحكام في المحاكم الش   كتابُ  .1

ة لدى جميع القضاة والمحامين س القانوني  ُيعتبر من األس هذا الكتاب وهو من جزئين,

 ته وآدابه, ثم  عن القضاء ومشروعي   مةيخ في المقد  ث فيه الش  ة, تحد  رعي  في المحاكم الش  

م كتابه إلى بابين, في الباب األو   عوى وشروطها وإجراءاتها ث عن الد  ل تحد  قس 

ث عن القضايا اني تحد  ب الث  فوع واإلثبات والحكم, وفي الباعوى والد  والخصومة في الد  

ة ة أجرة الحضانة وقضي  عن قضي   ثد تحد  فقة ومنها قضايا األجرة, رعي  في المحاكم الش  

 طبيب, وذكر المستندَ ة العالج والت  ضاع وقضي  ة أجرة الر  كن الحضانة وقضي  سْ أجرة مَ 

 ة واالجتهاد القضائي واإلجراءات.القانوني لكل قضي  

ابعة ألحكام األسرة جور الت  بعض قضايا األُ  لموضوع فقهًا وقانونًا وسأضيفُ ا رُ وفي بحثي سأحر ِ 

 .وأجرة توثيق العقودهود مين والخبراء والمحامين والش  الخادم والمحك  و  القاضي وهي أجور

غار أمام وجة والص  قاضي في دعوى أجرة سكن الز  ماجستير بعنوان "إجراءات الت   رسالةُ  .2

ة, قسم الفقه ة والقانوني  راسات الفقهي  جامعة آل البيت, كلية الد ِ  دني",األر  رعي  القضاء الش  

م الباحث رسالته إلى   ,رعي  وأصوله/ القضاء الش   للباحث خالد محمد سالم السرحان, قس 

كن سْ عريف بالمَ فقة وأسبابها ومقدارها والت  عريف بالن  ث فيه عن الت  تمهيدي, تحد   فصلٍ 

وجة كن الز  سْ كييف الفقهي لدعوى نفقة مَ ث عن الت  ل تحد  األو  , وفي الفصل رعي  الش  



 ل
 

روع في دعوى اني عن الش  ث في الفصل الث  غار في سن الحضانة وأجرته, وتحد  والص  

الث عن المحاكمات )إجراءات نظر ث في الفصل الث  غار وتحد  وجة والص  كن الز  سْ أجرة مَ 

 عوى(.الد  

غاردعوى أجرة تحد ث الباحث في رسالته  وجة والص   دون التطر ق ألحكام األجرة فقهًا, سكن الز 

اإلضافة إلى تفصيل ة بخصي  جرة في مسائل األحوال الش  ق لجميع دعاوى األُ وفي بحثي سأتطر  

 .في الفقه اإلسالمي جرةأحكام األُ 

ون ة مقارنة مع قاندراسة فقهي   -وجة في الفقه اإلسالميماجستير بعنوان "نفقة الز   رسالةُ  .3

, رعي  ريعة والقانون, قسم القضاء الش  ية الش  ة الفلسطيني", من كل  خصي  األحوال الش  

م الباحث رسالته  الجامعة اإلسالمية, في غزة, للباحث جاسر جودة علي العاصي, قس 

ث فقة وسببها وشروطها, وتحد  ل عن حقيقة الن  ث في الفصل األو  إلى أربعة فصول, تحد  

كن ث في هذا الفصل عن حكم السْ ة, وتحد  وجي  عن نفقة الحاجات الز   انيفي الفصل الث  

ة ونفقة العالج وجي  ية الز  عار  ونفقة ال رعي  كن الش  سْ كن ومواصفات المَ سْ وتقدير نفقة المَ 

فقة ث عن اإلعسار بالن  الث تحد  طبيب وأجرة القابلة ونفقة الخادم, وفي الفصل الث  والت  

  فقة.ث عن أسباب سقوط الن  ابع تحد  ن, وفي الفصل الر  يْ والد  

جرة األخرى مع المقارنة بقانون األحوال ة لدعاوى األً طبيقي  بينما سيضيف بحثي اإلجراءات الت  

 مشروع إلى استند ةالقانوني   احيةالن   الباحث من ؛ ألن  1976( لعام 61ة األردني رقم )خصي  الش  

 طبيق واإلجراءات.ة فقط دون الت  الماد   الفلسطيني مع ذكر ةخصي  الش   األحوال قانون 

ريعة , قسم ية الش  ة", من كل  ريعة اإلسالمي  ماجستير بعنوان "أحكام الحضانة في الش   رسالةُ  .4

حازم أحمد محمد دياب,  للطالبة في نابلس, جاح الوطني  في جامعة الن   ,شريعالفقه والت  

م الباحث رسالته إلى تمهيد وأربعة فصول, تح مهيد عن مدى اهتمام ث في الت  د  قس 



 م
 

ية سنوات وجين إلعداد أوالد صالحين وأهم  اإلسالم في تنشئة األجيال, وتعاون الز  

ل أشار إلى طبيعة الحضانة وفي الفصل فولة في تنشئة األجيال, وفي الفصل األو  الط  

ث عن شروط استحقاق الث تحد  ي الحضانة وفي الفصل الث  ث عن مستحق  اني تحد  الث  

ث عن مقتضيات الحضانة وهي زوال األحوال التي ابع تحد  الحضانة, وفي الفصل الر  

 ة مطالب.ث عن أجرة الحضانة فقط في ست  ب عليها, وتحد  تمنع الحضانة واألثر المترت  

فهو  ,وفي مطالب معدودة فقط لموضوع أجرة الحضانة رسالة الباحث هي من الجانب الفقهي  

ث عن وفي بحثي سأتحد   شكٍل عام ومن ضمنها مطالب األجرة,تحد ث عن أحكام الحضانة ب

ع أكبر, وغيرها من قضايا األجرة,جميع قضايا األجرة مقارنة بقانون  , من أجرة حضانة بتوس 

 ة األردني, باإلضافة إلى بيان أحكام األجرة.خصي  األحوال الش  

ِالبحث:ِمنهجِ 

وفق  واالستقرائي   ن المنهجي االستنباطي  , مستفيدًا مفي البحث المنهج الوصفي   سأتبع    

 اآلتية:الخطوات 

 ة إلى موضعها, وذكر السورة ورقم اآلية.اآليات القرآني   عزوُ  .1

ا حيحة من صحيح البخاري وصحيح مسلم أو االكتفاء بأحدهما, أم  األحاديث الص   توثيقُ  .2

 مع الحكم عليها. عزوها األحاديث من غيرهما, فيتم  

 ة.ء في المسألة, مع عزوها إلى مصادرها األصلي  أقوال العلما ذكرُ  .3

ليل في لقوة الد   اً رجيح تبعاللة, مع المناقشة والت  مذهب, وبيان وجه الد   ة كل  أدل   ذكرُ  .4

 ة المختلف فيها.المسائل الفقهي  

 المعاني من معاجم اللغة المعتمدة. توثيقُ  .5



 ن
 

ة في الضفة رعي  لمحاكم الش  اري لدى اة وفق الس  طبيقي  الت  ة اإلجراءات القضائي   عرُض  .6

 ة.الغربي  

 وصيات في البحث.تائج والت  الن   ألهم   عرٌض  .7

 والمصادر والمراجع, ومحتويات البحث.واألعالم, ِفهرس لآليات, واألحاديث,  عملُ  .8

ِالبحث:ِةِ طِ خِ 

مُت البحث إلى مقد    حو اآلتي:, وذلك على الن  ة فصول وخاتمةوست  وفصل تمهيدي  مةقس 

راسات راسة, والد ِ وأهداف البحث, وسبب اختيار البحث, وحدود الد ِ تناولت أسئلة البحث,  مة:المقدِ 
 ته.ابقة ومنهج البحث وخط  الس  

ِ.واأل جرةِاإلجارةِحقيقةِ :ِمهيديالتِ ِالفصلِ 

 وفيه مبحثان.

ِ.واأل جرةِاإلجارةحقيقة ِل:ِاألوِ ِالمبحثِ 

ِالث اني:. ِأحكام ِاأل جرة.ِالمبحث 

ل: رعي ة.ِالفصلِاألو  ِالد عاوىِفيِالمحاكمِالش  ِإجراءات 

 وفيه ست ة مباحث.

ل:ِماهي ة ِالد عوىِوشروطها. ِاألو  ِالمبحث 

ِوالخصومةِفيِدعاوىِاألجرة. ِالث اني:ِاالختصاص  ِالمبحث 

ِالثالث:ِرفع ِالد عوى. ِالمبحث 

ل يغ ِالد عوى. ِالر ابع:ِت ب  ِالمبحث 

ِنظرِال ِالخامس:ِإجراءات  ِد عوىِوالمحاكمة.المبحث 



 س
 

كم ِفيِالد عوى. ادس:ِالح  ِالس  ِالمبحث 

ِ.حضانةِفيِالفقهِاإلسالميِودعواهاالفصل ِالث اني:ِأحكام ِأجرةِال

 وفيه مبحثان.

ل:ِأحكام ِالحضانةِفيِالفقهِاإلسالمي. ِاألو  ِالمبحث 

ِالث انيِ: ِأجرة ِالحضانةِودعواها.ِالمبحث 

كِ الفصل ِالثِ  ِنِالحضانةِفيِالفقهِاإلسالميِودعواها.الث:ِأحكام ِأجرةِم س 

 وفيه مبحثان:

ِاألوِ  كنِفيِالفقهِاإلسالمي.ِالمبحث  ِل:ِأحكام ِأجرةِالم س 

نِالحضانة. ك  ِالث اني:ِدعوىِأجرةِم س  ِالمبحث 

ِضاعِفيِالفقهِاإلسالميِودعواهاالفصل ِالر ابع:ِأحكام ِأجرةِالرِ 

 وفيه مبحثان:

ضا ِاألول:ِأحكام ِالر  ِعِفيِالفقهِاإلسالمي.المبحث 

ضاع. ِالثاني:ِدعوىِأجرةِالر  ِالمبحث 

ِة.رعيِ الفصل ِالخامس:ِأحكام ِأجرةِالخادمِفيِالفقهِاإلسالميِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ 

 .وفيه مبحثان

ِاألوِ  ِته.ِةِالخادمِومشروعيِ ل:ِماهيِ المبحث 

ِالث اني:ِحكم ِإخدامِالزوجةِوحكم ِأجرةِالخادمِوتطب ِة.رعيِ يقاتهِفيِالمحاكمِالشِ المبحث 

ادس:ِأجرة ِالقاضيِوأعوانهِفيِالمحاكمِالشِ  ِة.رعيِ الفصل ِالس 

ِاألوِ  ِل:ِأحكام ِأجرةِالقاضيِفيِالفقهِاإلسالمي.المبحث 

ِالث اني:ِأحكام ِأجرةِالمحامينِفيِالفقهِاإلسالميِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ  ِة.رعيِ المبحث 



 ع
 

ِالث الث:ِأحكام ِأ كمينِفيِالفقهِاإلسالمي.المبحث  ِجرةِالح 

ِالر ابع:ِأحكام ِأجرةِالخبراءِفيِالفقهِاإلسالميِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ  ِة.رعيِ المبحث 

ِالخامس:ِأحكام ِأجرةِالشِ  ِهودِفيِالفقهِاإلسالمي.المبحث 

ادس:ِأحكام ِأجرةِتوثيقِالعقدِفيِالفقهِاإلسالمي. ِالس  ِالمبحث 

وصياتتائجِوالتِ النِ ِعلىِأهمِ البحث:ِتحتويِِخاتمةِ ِو



1 
 

ِ.واألجرةِاإلجارةِحقيقةِ :ِمهيديالتِ ِالفصلِ 

ِوفيهِمبحثان.

ِ.واأل جرةِاإلجارةحقيقة ِل:ِاألوِ ِالمبحثِ 

ِوفيهِعشرةِمطالب.

 .اإلجارةِواأل جرةِةِ ماهيِ  ل:األوِ ِالمطلبِ 

.لغًةِواصطالحاًِِاإلجارةِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالفرعِ 

ِاصطالحًا.جرةِاألِ ِفرعِالث اني:ِتعريفِ ال

ِ.ِاأل جرةِرادفاتِ اني:ِمِ الثِ ِالمطلبِ 

ِالجعالةِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهاِوبينِاإلجارة.الفرع ِاألوِ  ِِل:ِتعريف 

ِالكراءِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهِوبينِاإلجارة. ِالفرع ِالث اني:ِتعريف 

ِالبيعِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهِوبي ِنِاإلجارة.الفرع ِالث الث:ِتعريف 

ِاإلعارةِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهاِوبينِاإلجارة.الفرع ِالرِ  ِابع:ِتعريف 

ِ.اإلجارةِوبينِبينهِوالفرِقِواصطالحاًِِلغةًِِاالستصناعِتعريفِ :ِالخامسِالفرعِ 

ِالث الث ِاإلجارة.ِةِ :ِمشروعيِ المطلب 

ِالرِ  مِ :ِابعالمطلب  ك  ِ.اإلجارةِح 

ِالخامس:ِ ة ِاإلجارةالمطلب  ف  ِ:ص 

ادسِالمطلبِ  ِ.وشروطهاِرةاجاإلِ:ِأركانِ الس 

ِ.اإلجارةِل:ِأركانِ األوِ ِالفرعِ 

ِرة.اجاإلأركانِِاني:ِشروطِ الثِ ِالفرعِ 
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ابع ِالس   .اإلجارةِ:ِأنواعِ المطلب 

ِالث امنِالمطلبِ  ِاإلجارة.:ِانقضاء 

ِالت اسع ِالمطلب   .العينِالمستأجرة:ِضمان 

ِالث اني  .األجرةِ:ِأحكامِ المبحث 

ِربعةِمطالب.وفيهِأ

ِ.األ جرةِوجوبِوقتِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

ِ.األ جرةِمنعِحكمِ :ِانيثِ الِمطلبِ ال

ِ.األ جرةِمنِالحسمِحكمِ :ِالثالثِ ِمطلبِ ال

ِ.األ جرةِعلىِالزيادةِحكمِ  :ابعالرِ ِمطلبِ ال

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.جرةواألِ ِاإلجارةحقيقة ِل:ِاألوِ ِالمبحثِ 

 وفيه عشرة مطالب.

ِ.جرةواألِ ِاإلجارةِةِ ماهيِ ل:ِاألوِ ِالمطلبِ 

 وفيه فرعان.

ِ.لغًةِواصطالحاًِِاإلجارةةِل:ِماهيِ األوِ ِالفرعِ 

ـــــى العمـــــل, والجمـــــع أجـــــور: واأَلْجـــــرُ , َأجـــــر مـــــن      ره واب؛ وقـــــد أَجـــــواألجـــــر: الث ـــــ, الجـــــزاء عل
ــــــأجِ هللا يــــــأجُ  ــــــول: اســــــتأجرت الرجــــــل, فهــــــو  ,الكــــــراء: رة, واأُلجــــــوآجــــــره هللا إيجــــــاراً  ره أجــــــراً ره وي تق
ـــــه الـــــد   ثمـــــاني حجـــــج أي يصـــــير أجيـــــري يـــــأجرني  , قـــــال وأجـــــر المـــــرأة: مهرهـــــا,ار: أكريتهـــــاوآجرت
ِتي َأْزَواَجكَ  َلكَ  َأْحَلْلَنا ِإن ا الن ِبيُّ  َأيَُّها َياتعالى:  ُأُجوَرُهن   آَتْيتَ  الال 

(1()2)  . 

واب األجــــــــر هــــــــو الث ــــــــ األجــــــــر واإلجــــــــارة مترادفــــــــان, ال فــــــــرق بينهمــــــــا, والمعــــــــروف أن   ن  وإ"     
ــــــوجــــــل   الــــــذي يكــــــون مــــــن هللا, عــــــز   ــــــى العمــــــل الص  ــــــه , للعبــــــد عل الح, واإلجــــــارة هــــــو جــــــزاء عمل

 .(3)"لصاحبه, ومنه األجير اإلنسانِ 

ضــــرب  يْ وقــــد آجــــره إذا أعطــــاه أجرتــــه مــــن بــــابَ  ,األجيــــراســــم لألجــــرة وهــــي كــــراء  :واإلجااااارةِلغااااةًِ
 .(4)ر وذاك مأجوروطلب فهو آجِ 

ِ

ِ

                                                             
 .(50اآلية رقم: ) سورةِاألحزاب,ِ(1)
)المتوفى:  , أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقييمحمد بن مكرم بن عل لسانِالعرب, (2)

 .11-10ص4هـ, ج 1414 -هـ(, دار صادر,  بيروت, الطبعة: الثالثة 711
 الز بيدي بمرتضى, ملق بال الفيض, أبو الحسيني, الرز اق عبد بن محم د بن , محم دتاجِالعروسِمنِجواهرِالقاموس (3)
 .25ص10الهداية, ج دار: المحققين, الناشر من مجموعة: , المحقق(هـ1205: المتوفى)
ِزى   الخوارزمي الدين برهان الفتح, أبو على, ابن المكارم أبى السيد عبد بن , ناصرغربِفيِترتيبِالمعربالمِ  (4)  الُمَطرِ 
-ه1399 األولى, : , الطبعةد الحميد مختار, مكتبة أسامة بن زيد, سوريا, تحقيق: محمود فاخوري وعب(هـ610: المتوفى)

 .28م, ص1979
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اِاإلجارةِاصطالحًا:ِ ِوأم 

 :اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف اإلجارة لفظًا, ولكن ها ات فقت في المعنى كما يلي

 .(1)"بعوض منفعة تمليك"الحنفية:ِ

فهاِالحنفيةِ   .(2)"ة معلومة بأجر معلومبيع منفع: "أيضًاِبأن هاِوعر 

ــــى ُمَعاَوَضــــةٍ  َعْقــــدُ "المالكيااااة:  َمْعُلوًمــــا َأَمــــًدا ِعــــَوضٍ  َنِظيــــرِ  ِفــــي َوَمْجُعوَلــــةٍ  َكاِئَنــــةٍ  َمْنَفَعــــةٍ  َتْمِليــــكِ  َعَل
 .(3)"اً َمْعُلوم َقْدًرا َأوْ 

فهاِالمالكية ِأيضًاِبأن ها  .(4)"بيع منافع معلومة بعوض معلوم":وعر 

َباَحةِ  ِلْلَبْذلِ  َقاِبَلةٍ  َمْقُصوَدةٍ  َمْعُلوَمةٍ  َمْنَفَعةٍ  َعَلى َعْقدٌ "الشافعية: ِ.(5)"َمْعُلومٍ  ِبِعَوضٍ  َواإلِْ

فهاِالشافعيةِ   .(6)"منفعة بعوض تمليكُ : "أيضًاِبأن هاِوعر 

ِ

                                                             
 , وفي(هـ970: المتوفى) المصري  نجيم بابن المعروف محمد, بن إبراهيم بن الدين , زينالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحرِ(1)

 الخالق منحة: , وبالحاشية(هـ 1138 بعد ت) القادري  الحنفي الطوري  علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره
 .297ص7, جتاريخ بدون  - الثانية: اإلسالمي, الطبعة الكتاب عابدين, دار البن

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين(2)  الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي, محجن بن علي بن , عثمانالش  
ْلِبيُّ  يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد لدينا شهاب: , الحاشية(هـ 743: المتوفى) : المتوفى) الشِ 

 .105ص5ج, األولى: القاهرة, الطبعة بوالق, - األميرية الكبرى  , المطبعة(هـ 1021
بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِالشرحِالصغيرِ)الشرحِالصغيرِهوِشرحِالشيخِالدرديرِ (3)

ال ٍك( ِم  ام  م  ِاإل   ِل م ذ ه ب  ِالمسالك ِأقرب ِالمسمى , أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكي لكتابه
 .6ص4هـ(, دار المعارف, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, ج1241)المتوفى: 

(4)
 المواق هللا عبد أبو الغرناطي, ري العبد يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن , محمدخليلِلمختصرِواإلكليلِالتاج

 .493ص7م, ج1994-هـ1416 األولى,: العلمية, الطبعة الكتب , دار(هـ897: المتوفى) المالكي
شمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  مغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج, (5)

 .438ص3م, ج1994 -هـ 1415األولى,  هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة:977
(6)

, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها تحفةِالمحتاجِفيِشرحِالمنهاج
بيروت, بدون طبعة  -م, ثم صورتها دار إحياء التراث العربي  1983 -هـ  1357مصطفى محمد, الطبعة: بدون طبعة, 

بفاصل(:  البن حجر الهيتمي, بعده )مفصوالً « تحفة المحتاج في شرح المنهاج»على الصفحة: كتاب وبدون تاريخ, بأ
 .121ص6, جاسم العباديبفاصل( : حاشية اإلمام أحمد بن ق حاشية اإلمام عبد الحميد الشرواني, بعده )مفصوالً 
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ِالحنابلة:  ةمد   ةالذم   في موصوفة أو معينة عين من معلومة مباحة منفعة على عقد"عند
  .(1)"معلوم بعوض لوممع عمل أو معلومة,

  .المختارِعريفِ التِ 

 ة في تعبيراتها عن معنى اإلجارة فقهًا, فمم ا جاء عنها مثاًل:تتشارك المذاهب الفقهي   .1
 عند الحنفية والمالكية أن ها: "بيع منفعة معلومة بأجر معلوم".- أ
 وعند الحنفية والشافعية أن ها: "تمليُك منفعة بعوض".- ب
ابقة, بها بعض المذاهب التي ال تخرج عن المعاني الس   تي تستقل  عريفات الوهناك من الت   .2

 ,والمالكية ,للحنفية :لعريف األو  من الوصف, كما ذكرت في الت   زت بمزيدٍ ولكن تمي  
 ابقة.فحات الس  والحنابلة في الص   ,والشافعية

ابقة ُتَعبِ ُر عن المفهوم الش   .3 ارة, وال ُيمكُن رعي لعقد اإلجوال شك  أن  جميع الت عريفات الس 
الفقهاء بين ختالف اال أرى أن  أو اإلسهاب المبالغ, ف ل  خِ وصُف بعضها باالختصار المُ 

 تعريف الحنابلة يشمل كل   فق بينهم, وأرى أن  هو اختالف في األلفاظ, ولكن  المعنى يت  
 ديد,حوُيمكُن ترجيحه؛ ألن ه عب ر عن ركن المنفعة بالت   ,ابقةعريفات الس  ما جاء في الت  

 موصوفة أو ,معينة عين من معلومة مباحة منفعة على عقد"فيكون تعريف اإلجارة هو: 
ة الذم ة في  معلوم". بعوض معلوم عمل أو معلومة, مد 

ــــــدٌ "فاااااايِالقااااااانون:ِِواإلجااااااارةِ  ــــــزمُ  عق رُ  بمقتضــــــاه يلت ــــــمَ يُ  أن المــــــؤج  ــــــاع مــــــن المســــــتأجرَ  نَ كِ   االنتف
 .(2)"معلومة أجرة لقاء معينه ةمد   معين بشيء

ِ

ِ

ِ

                                                             
: المتوفى) يالحنبل يالبهوت إدريس بن نحس ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ,الروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع (1)

 - المؤيد نذير, دار محمد القدوس عبد: أحاديثه جالسعدي, خر   الشيخ وتعليقات العثيمين الشيخ حاشية: , ومعه(هـ1051
 .409الرسالة, ص مؤسسة

 .2012 لسنة 4 , رقمالقانونِالمدنيِالفلسطيني( من 604ة )الماد   (2)
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ِ.األ جرةِاصطالحاًِِالفرع ِالث اني:ِتعريفِ 

ـــــمْ بعـــــد اط   ـــــب الفقهـــــاء ل ـــــى كت ـــــ العـــــي عل ـــــًا صـــــريحًا يتعل  ـــــد المالكيـــــة قُ أجـــــد تعريف ـــــاأُلجرة إال عن  ب
ــــــي أن  والشــــــافعية ــــــمْ  الفقهــــــاء , وهــــــذا ال يعن ــــــف يضــــــعوا تعريفــــــًا لهــــــا, وإن مــــــا  ل اســــــتغنوا عــــــن تعري
 تعريف اإلجارة.اأُلجرة ب

ــــُة أيضــــًا بأن هــــا: "(1)المنفعــــة ثمــــن فيااااة:األجاااارة ِعناااادِالحن فهــــا الحنفي  مــــن أعطيــــت مــــا وهــــي, وعر 
فها الحنفيُة أيضًا بأن ها: "(2)"األجير كراء  .(3)"بدل في عقد المعاوضة. وعر 

ـــــوض" عنااااادِالمالكياااااة: ـــــةِ  فـــــي للمـــــؤجر المســـــتأجر يدفعـــــهُ  الـــــذي الِع  يأخـــــذها التـــــي المنفعـــــة مقابل
 .(4)"منه

 .(5)"اْلَمِبيعِ  ُمَقاَبَلةِ  ِفي المنفعة َكالث َمنِ  مقابلة في لذيا الِعوض" عندِالشافعية:

فها الحنابلُة أيضًا بأن ها: " ,(6)َمْعُلومٌ  ِعَوٌض  عندِالحنابلة:  .(7)"معاوضة في عوضوعر 

 

                                                             
ِا (1) ِبداية ِشرح ِفي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني, أبو الحسن برهان الدين  لمبتدي,الهداية

 .230ص3, جء التراث العربي , بيروت, لبنانحياإ: طالل يوسف, دار تحقيقهـ(, 593)المتوفى: 
(2)

 .3ص8المصري, ج نجيم , ابنالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر
(3)

بيروت, الطبعة:  –هـ(,: دار المعرفة 483ل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: , محمد بن أحمد بن أبي سهالمبسوط
.7ص16, جم1993 -هـ 1414بدون طبعة, تاريخ النشر: 

ِالكبير (4) ِالشرح ِعلى ِالدسوقي هـ(, دار الفكر, 1230, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: حاشية
 .2ص4الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, ج

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  الحاويِالكبيرِفيِفقهِمذهبِاإلمامِالشافعيِوهوِشرحِمختصرِالمزني, (5)
الشيخ عادل أحمد  -هـ(, المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 .392ص7م, ج 1999-هـ  1419: األولى, لبنان, الطبعة –عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت 
عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  اإلنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالف,(6)

 .3ص6جتراث العربي, الطبعة: الثانية , هـ(, دار إحياء ال885)المتوفى: 
(7)

ِأحمد ِاإلمام ِفقه ِفي ين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم , أبو محمد موفق الدالكافي
 -هـ  1414هـ(,  دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, 620الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

.175ص2, جم1994
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ـــــة اأُلجـــــرَة بأن هـــــا:  ـــــة األحكـــــام العدلي فـــــت مجل ـــــ"وقـــــد عر  ـــــدل أي راءُ الِك ـــــي "المنفعـــــة ب , كمـــــا جـــــاء ف
 .(1)المجلة من (404)المادة 

ـــــة الكويتي ـــــة:   فـــــي األجيـــــر عطـــــاهيُ  مـــــا وهـــــي المنفعـــــة, بـــــدل"وجـــــاء تعريفهـــــا فـــــي الموســـــوعة الفقهي 
 .(2)"بها االنتفاع مقابل العين صاحب يعطاه وما العمل, مقابلة

ـــــة بأن هـــــا: "وعر   ـــــذي العـــــوض هـــــيفهـــــا شـــــارح المجل ـــــل يعطـــــى ال ـــــان, منفعـــــة مقاب  منفعـــــة أو األعي
 .(3)"اآلدمي

ِِ.اجحلرِ اِعريفِ التِ 

تتشـــــارُك , و لـــــْم ُيَعـــــرِ ف بعـــــُض الفقهـــــاء األجـــــرَة اصـــــطالحًا واســـــتغنوا عنهـــــا بتعريـــــف اإلجـــــارة     
ـــــــي اإلجـــــــارة, و العـــــــو عبير عـــــــن بـــــــالت   الفقهـــــــاء معظـــــــُم عبـــــــارات أرى أن  الت عريـــــــف ض والمنفعـــــــة ف

ــــة  الــــر اجح لألجــــرة هــــو تعريــــف الشــــافعية, فيكــــون تعريــــف األجــــرة هــــو: "العــــوض الــــذي فــــي مقابل
ألن  تعريــــــف الشــــــافعية ُيعبــــــر عــــــن معنــــــى األجــــــرة بأنواعهــــــا, وألن  تعريــــــف المالكيـــــــة  ؛منفعــــــة"ال

ــــه بعــــض التعــــامالت  يقصــــر األجــــرة فقــــط فــــي عقــــد اإلجــــارة, كعقــــد إيجــــار البيــــت مــــثاًل, فخــــرج ب
 كأجرة الوثائق.

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
: نجيب هواويني, نور محمد, تحقيقة, لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثماني مجلةِاألحكامِالعدلية, (1)

 .79كارخانه تجارِت كتب, آرام باغ, كراتشي, ص
(2)

 1427 - 1404الكويت, الطبعة: )من  –, صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعةِالفقهيةِالكويتية
 –: الطبعة األولى, مطابع دار الصفوة 38 - 24الكويت, األجزاء  –انية, دار السالسل : الطبعة الث  23 - 1هـ(, األجزاء 

 .320ص1, جانية, طبع الوزارة: الطبعة الث  45 - 39مصر, األجزاء 
هـ(, تعريب: فهمي الحسيني, دار 1353, علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: دررِالحكامِفيِشرحِمجلةِاألحكام (3)

 .441ص1, جم1991 -هـ 1411الجيل, الطبعة: األولى, 
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ِاأل جرة.اإلجارةِِوِرادفاتِ اني:ِمِ الثِ ِالمطلبِ 

 واالستصناع . ,واإلعارة ,والبيع ,والكراء ,جعالةخمس مرادفاٍت وهي ال جارةوجد لإليُ 

ِالجعالةِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهاِوبينِاإلجارة.الفرع ِاألوِ  ِِل:ِتعريف 

 ُكــــــلُّ  والَجعالــــــة؛ والِجعالـــــة والُجعالــــــة والَجِعيلــــــة والِجعـــــال والُجْعــــــل"جعــــــل, المـــــن الجعالااااااةِلغااااااًة:ِ
 .(1)"ِإياه َأعطاه: َلهُ  وَأْجَعله ُجْعاًل  ْجَعلهَعَمِلِه, وأَ  َعَلى َلهُ  َجَعَلهُ  َما: َذِلكَ 

   اصطالحًا:ِعالةِ الجِ 

 :كما يلي الفقهاء وتعريفها عند

 َعــــنْ  َناِشــــ ٍ  َغْيــــرِ  ِبِعــــَوضٍ  آَدِمــــي ٍ  َعَمــــلِ  َعَلــــى ُمَعاَوَضــــةٍ  َعْقــــدُ : (2)عرفــــة ابــــنُ  قــــالعناااادِالمالكيااااة:ِ
ِ.(3)"ِبَتَماِمهِ  إال   َيِجبُ  اَل  ِبهِ  َمَحلِ هِ 

 َأوْ  ِبُمَعـــــــي نٍ  َمْجُهـــــــولٍ  َأوْ  َمْعُلـــــــومٍ  ُمَعـــــــي نٍ  َعَمـــــــلٍ  َعَلـــــــى َمْعُلـــــــومٍ  ِعـــــــَوضٍ  َزامُ "التـــــــ الشاااااااافعية:عنااااااادِ
 .(4)"َمْجُهول

 

                                                             
 .111ص11ابن منظور, ج سانِالعرب,ل (1)
(2)

 الفروعي المقرئ  العالمة اإلمام , هويكنى أبا عبد هللا , محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ه(:803-ه716)
المذهب المالكي,  في والفتوى  العلم بشيخوخة الثمانية, وتفرد األئمة بقراءة العظيم القرآن وقرأ ,المنطقي البياني األصولي

 السالم, ومن تالميذه: محمد عبد بن هللا عبد أبي الوادي, والقاضي جابر بن الزيتونة, ومن شيوخه: محمد جامع إمامةو وه
ة كتب منها:هارون  بن محمد هللا عبد وأبي السالم, عبد بن الديباجِالمذهبِ المنطق, في الفقهية, مختصر الحدود , وله عد 

 , تحقيق(هـ799: المتوفى) اليعمري  الدين برهان فرحون, ابن محمد, بن علي بن , إبراهيمفيِمعرفةِأعيانِعلماءِالمذهب
ِفيِالزكيةِالنورِشجرةو .331ص2القاهرة, د والنشر, للطبع التراث النور, دار أبو األحمدي محمد الدكتور: وتعليق
, خيالي المجيد عبد: عليه علق, (هـ1360: المتوفى) مخلوف سالم ابن علي بن عمر بن محمد بن محمد, المالكيةِطبقات
 .327ص1, جم 2003 - هـ 1424 األولى,: الطبعة, لبنان العلمية, الكتب دار
(3)

ِ)الوافيةِعرفةِابنِاإلمامِحقائقِلبيانِالشافيةِالكافيةِالهداية العلمية,  , المكتبة(للرصاعِعرفةِابنِحدودِشرح.
.402هـ, ص1350 األولى,: الطبعة

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:  رحِالمنهاج,نهايةِالمحتاجِإلىِش (4)
 .465ص5م, ج1984هـ/1404 -هـ(, دار الفكر, بيروت, الطبعة: ط أخيرة 1004
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ــــوٍم ِلَمــــنْ  َمــــالٍ  َتْســــِمَيةُ "عناااادِالحنابلااااة: ــــوْ  َعَمــــاًل  َيْعَمــــُل َلــــهُ  َمْعُل  َمْجُهــــواًل َأوْ  اْلَعَمــــلُ  َكــــانَ  ُمَباًحــــا, َوَل
ةً  هُ لَ  َيْعَملُ  ِلَمنْ   .(1)"َمْجُهوَلة َوَلوْ  ُمد 

ة والعمــــــلالحنفيــــــةوالجعالــــــة غيــــــُر جــــــائزْة عنــــــد         إال فــــــي  ,(2)؛ لمــــــا فيهــــــا مــــــن جهالــــــة المــــــد 
 .(4)ال ُجْعَل له القياس وقد أجازوه استحسانًا, وفي, (3)العبد اآلِبق

إلـــــى  (6), وذهـــــب ابـــــن رشـــــد(5)َمْنَفَعـــــة ُمقابَلـــــةِ  ألن  العـــــوض فـــــي إجـــــاَرٍة؛ َنـــــْوعُ هـــــي  والجعالـــــةُ        
 اإلجـــــارة تقـــــاس وال اإلجـــــارة, علـــــى يقـــــاس ال والمســـــاقاة, كـــــالقراض نفســـــه فـــــي أصـــــلٌ  أن الجعـــــل"

 عــــــن تفتــــــرقُ  أن هــــــا , ومــــــع كــــــون الجعالــــــة نوعــــــًا مــــــن اإلجــــــارة إال(7)"منهــــــا شــــــبها أخــــــذ وإن عليــــــه
 الفروق, ذكَر العلماُء منها: ببعض اإلجارة

 

 

 

                                                             
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن  دقائقِأوليِالنهىِلشرحِالمنتهىِالمعروفِبشرحِمنتهىِاإلرادات, (1)

 .372ص2م, ج1993 -هـ 1414هـ(, عالم الكتب, الطبعة: األولى, 1051)المتوفى:  يالحنبل يالبهوت إدريس
(2)
ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار,

 .675ص3م, ج1992 -هـ 1412بيروت, الطبعة: الثانية, -هـ(, دار الفكر1252
(3) : باق   .3ص10ابن منظور, ج لسانِالعرب,هَرُب اْلَعِبيِد وَذهابهم ِمْن َغْيِر َخْوٍف َواَل كدِ  َعَمٍل,  اإل 
 .17ص11ج ,السرخسي المبسوط, (4)
 .389ص6الَمْرداوي, ج اإلنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالف, (5)
(6)

 فقهاء زعيم ,رطبيقالوليد,  أبا يكنى المالكي, رشد بن محمد بن أحمد بن محمد :(م1126 - 1058=  هـ455-520)
 بن جعفر والفقه, ومن شيوخه: أب ودقة التأليف وجودة النظر بصحة له المعترف ومقدمهم والمغرب األندلس بأقطار وقته

من كتبه:  تعالى و  هللا رحمه عياض: الفضل أبو الجليل فرج, ومن تالميذه: القاضي بن هللا عبد و, وأبيرزق, والجيان
, ابن فرحون, المذهبِعلماءِأعيانِمعرفةِفيِالمذهبِالديباج ,المدونة كتب ألوائل المقدماتو والتحصيل, البيان
 .190ص1, محمد مخلوف, جالمالكيةِطبقاتِفيِالزكيةِالنورِشجرة. و250-248ص2ج
هـ(, تحقيق: الدكتور محمد حجي, دار 520أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  المقدماتِالممهدات, (7)

 .176ص2م, ج 1988 -هـ  1408لبنان, الطبعة: األولى,  –الغرب اإلسالمي, بيروت 
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 فإن ,(3)فهي عقد جائز أما الجعالة ,(2)إال عند الحنفية (1)نرفيالط   من الزم عقد اإلجارة .1
 ُتستحقُّ  هافإن   اإلجارة اأم   بالعمل, ُتستحقُّ  الجعالةو , (4)الجاعل عند المالكية َلِزمَ  َشَرعَ 
 .(5)بالعقد

ــــــل العــــــوض اإلجــــــارة يســــــتحق   فــــــي .2  ف, بينمــــــا يتوق ــــــعمــــــل مــــــن األجيــــــر مــــــهقد   مــــــا مقاب
 .(6)العمل فراغ ىعل في الجعالة العوض استحقاق

 .(7)ةبالمد   العلم يعتبر ة, بينما في الجعالة الفي اإلجارة يشترط العلم بالمد   .3
 
 
 

                                                             
: تحقيقهـ(, 684, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: الذخيرةِ(1)

: محمد بو خبزة, دار الغرب 12 - 9, 7, 5 - 3عيد أعراب, جزء : س6, 2: محمد حجي, جزء 13, 8, 1جزء 
 أبي بن يحيى الحسين , أبوالشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان. 500ص5, جم1994بيروت, الطبعة: األولى,  -مياإلسال
: ة, الطبعةجد – المنهاج النوري, دار محمد , تحقيق: قاسم(هـ558: المتوفى) الشافعي اليمني العمراني سالم بن الخير
أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة  المغني,و.407ص7م, ج 2000 -هـ 1421 األولى,

هـ(, مكتبة القاهرة, الطبعة: بدون 620الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 .332ص5م, ج1968 -هـ 1388طبعة, تاريخ النشر: 

(2)
 ِ.2ص16, السرخسي, جالمبسوط

ِوعميرة, (3) ِقليوبي بيروت, الطبعة: بدون طبعة,  –أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, دار الفكر  حاشيتا
 .96ص6بابن قدامة, ج المغني,. و131ص3م, ج1995-هـ1415

دين ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو عمرو جمال ال جامعِاألمهات, (4)
 -هـ 1421: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري, اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية, تحقيقهـ(, 646
 .443م, ص2000

(5)
ِوالمطيعي(, ِالسبكي ِتكملة ِ)مع ِالمهذب ِشرح ى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوف المجموع
 .116ص15هـ(, دار الفكر, ج676

ِقليوبيِوعميرة, (6) تقي الدين أبو  ومجموعِالفتاوى,. 131ص3أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, ج حاشيتا
: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك تحقيقهـ(, 728العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 

. 507ص20م, ج1995هـ/1416مصحف الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية, عام النشر: فهد لطباعة ال
ِالفقهية,و هـ(, 741أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا, ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  القوانين
 .182ص
 .131ص3أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, ج حاشيتاِقليوبيِوعميرة,. و96ص6ابن قدامة, ج المغني, (7)
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العمــــل فـــــي  ُيشــــترط العلــــم بمقـــــدار العمــــل فـــــي اإلجــــارة, بينمــــا ال يشـــــترط العلــــم  بمقـــــدار .4
ــــة ــــة جــــوازالي , وبالت ــــ(1)الجعال ــــى عقــــد الجعال ــــه مجهــــول عمــــل عل  بعبــــدي جــــاء مــــن كقول
 .(2)اإلجارة في ذلك مثل وفساد, المكان مجهول العبد كان وإن ,ناردي فله اآلبق

 لــــم وإن دينــــار, فلــــه اآلبــــق بعبــــدي جــــاءني مــــن كقولــــه: نمعــــي   غيــــر مــــن تصــــح   الجعالــــة .5
ـــــ فـــــأي   بـــــه الجـــــائي نيعـــــي    مـــــن مـــــع إال تصـــــحُّ  ال واإلجـــــارة ينار,الـــــد   فلـــــه بـــــه جـــــاء اسالن 
ـــــــ, اْلَعاِمـــــــل ُبـــــــولِ قَ  يشـــــــترط ال الجعالـــــــة فـــــــي, و (3)عليـــــــه العقـــــــد نيتعـــــــي    اإلجـــــــارة فـــــــي اأم 
 .(4)فيشترط

ــــــ واحــــــد لكــــــل فــــــي الجعالــــــة يجــــــوز .6 ــــــ العقــــــد؛ فســــــخ رفينمــــــن الط   عمــــــل علــــــى عقــــــد هألن 
 .(5)كالمضاربة فسخه منهما واحد لكل فجاز بعوض مجهول

 .(6)تصُح الجعالة إذا كان الِعوُض مجهوالً  .7
ويجــــــــوز عنــــــــد بعــــــــض , فـــــــي الجعالــــــــة إذا ُشــــــــِرَط تعجيــــــــل الُجعــــــــل)األجرة( َفَســــــــَد العقــــــــد .8

 .(7)ا في اإلجارة فال يفسد العقد, أم  شروطبالمالكية 
العقــــد منفعــــة اآلدمــــي, أو غيــــره, بينمــــا فــــي الجعالــــة منفعــــة اآلدمــــي  فــــي اإلجــــارة محــــل   .9

 .(8)فقط
 
 
 

                                                             
 .131ص3أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, ج حاشيتاِقليوبيِوعميرة,. و96ص6ابن قدامة, ج المغني, (1)
(2)

 القوانينِالفقهية,. و31ص8ج ,الماوردي ,الحاويِالكبيرِفيِفقهِمذهبِاإلمامِالشافعيِوهوِشرحِمختصرِالمزني
 .182و القاسم, صأب
دقائقِأوليِالنهىِ. و31ص8ج ,الماوردي ,الحاويِالكبيرِفيِفقهِمذهبِاإلمامِالشافعيِوهوِشرحِمختصرِالمزنيِ(3)

 .373ص2البهوتي, ج لشرحِالمنتهىِالمعروفِبشرحِمنتهىِاإلرادات,
(4)

.466ص5الرملي, ج نهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج,
ِالش (5) ِاإلمام ِفقة ِفي دار الكتب هـ(, 476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  افعي,المهذب

 .273ص2, جالعلمية
 131ص3أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, ج حاشيتاِقليوبيِوعميرة, (6)
 .182أبو القاسم, ص القوانينِالفقهية,. و466ص5الرملي, ج نهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج, ينظر: (7)
د.أحمد شوقي دنيا, البنك اإلسالمي للتنمية, المعهد اإلسالمي للبحوث  الجعالةِواالستصناعِتحليلِفقهيِواقتصادي, (8)

 . 16م,  جدة, المملكة العربية السعودية, ص2003والتدريب, الطبعة الثالثة, 
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ِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهِوبينِاإلجارة.ِالفرع ِالث اني:ِالكراءِ 

ِلغااااًة: ر, كــــاراه مكــــاراة وكــــراء واكتــــراه وأكرانــــي أجــــر المســــتأجَ : ءوالِكــــرا وةالِكــــر ": مــــن كــــراالكااااراء 
ِ.(1)"تكاري , والكراء مصدردابته وداره

ِاصطالحًا:  .(2)"معلومة بعوض مدةً  منافع شيء مباحةٍ  تمليكُ " الكراء 

ـــــــر ق و  ـــــــدردير ف ـــــــال ال ـــــــين اإلجـــــــارة والكـــــــراء, ق ـــــــُة ب  فـــــــي واحـــــــد شـــــــيء والكـــــــراء : "وهـــــــي(3)المالكي
ــــر بعــــوض, معلومــــة ةمــــد   مباحــــة شــــيء فعمنــــا تمليــــك هــــو: المعنــــى  علــــى العقــــد واســــم   هــــمأن   غي
ــــــافع ــــــل ومــــــا اآلدمــــــي, من ــــــوان الســــــفن غيــــــر ينق ــــــى والعقــــــد إجــــــارة, والحي ــــــافع عل  ينقــــــل ال مــــــا من

 , وقـــــد(4)فيهمـــــا" الغالـــــب فـــــي ِكـــــراء واحـــــلكالر   وحيـــــوان ســـــفينة مـــــن ينقـــــل ومـــــا ور,والـــــد   كـــــاألرض
 .(5)اآلخر على أحدهما يطلق

ِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهِوبينِاإلجارة.ِ:ِالبيعِ الفرع ِالث الث

ــــ ضــــد  البيااااعِلغااااًة:ِ ــــالش  ــــراء أيضــــاً راء, والبيــــع: الش  يء: شــــريته, , وهــــو مــــن األضــــداد. وبعــــت الش 
 .(6)اً ومبيع أبيعه بيعاً 

ِ

ِ

ِ

                                                             
 .218ص15ابن منظور, ج لسانِالعرب, (1)
 .2ص4جالدسوقي,  ,حاشيةِالدسوقيِعلىِالشرحِالكبير (2)
: الخلوتي األزهري  العدوي  محمد الصالح الشيخ ابن أحمد البركات أبو: "(م1786 - 1715=  هـ1201 - 1127) (3)

 شيخ العقلية والفنون  النقلية العلوم في وقته أوحد الكبير القطب بالل العارف حريرالن   العالمة اإلمام, رديربالد   الشهير
 لشيخوا الصعيدي الشيخومن شيوخه:  ,وقته في بأسرها مصر أهل على شيخاً  صار بل الفتيا ولىت, األنام وبركة اإِلسالم
ِفيِالزكيةِالنورِشجرة", العرفان أهل آداب في األخوان تحفةو  مالك لمذهب المسالك أقرب, ومن كتبه: الصباغ أحمد

 .517-516ص1, جالمالكيةِطبقات
 .2ص4, جوقيالدس, حاشيةِالدسوقيِعلىِالشرحِالكبير (4)
 .389ص5الحطاب الرُّعيني, ج مواهبِالجليلِفيِشرحِمختصرِخليل, (5)
 .23ص8ابن منظور, ج لسانِالعرب, (6)
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ِ.البيعِاصطالحاًِ

 مرغــــــوب شــــــيء مبادلــــــةُ "ه: فــــــوه أيضــــــًا بأن ـــــوعر  ,ِ(1)"راضـــــيبالمــــــال بالت   المــــــال مبادلـــــة"الحنفيااااااة:
 .(2)"بمثله فيه

 .(3)ة"لذ   متعة وال منافع غير على معاوضة "عقدِالمالكية:

ِ.(4)"َمخُصوص وجه ىعل الٍ بم الٍ م ةُ ُمقاَبل"الشافعية:

ِ.(5)لُّكًا"َوتم ,اً ِليكمت اِل,ِبالم الِ الم ةُ ُمباَدل"الحنابلة:ِ

 وتفترُق اإلجارة عن البيع ببعض الفروق منها:

 .(6)العين على البيع وفي المنفعة على في اإلجارة يرد العقد .1
ُحهاا الت  فسد البيع, أم  أقيت يُ الت   .2  .(7)أقيت في اإلجارة ُيَصحِ 
 , وهــــــي(8)أربعـــــة مـــــن بواحــــــد إال يملـــــك ال بالعقـــــد, وفــــــي اإلجـــــارة الِعـــــوض فـــــي البيـــــع َيملــــــك .3

 .(9)منه مكنالت   أو ,االستيفاء أو ,شرطه أو ,عجيلالت  
 
 

                                                             
(1)

 الفكر, بدون  , دار(هـ861: المتوفى) الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين , كمالالقديرِفتح
 .247ص6تاريخ, ج وبدون  طبعة

(2)
 .502ص4, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(3)

 المغربي, الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدين , شمسخليلِمختصرِشرحِفيِالجليلِمواهب
 .225ص4م, ج1992 - هـ1412 الثالثة,: الفكر, الطبعة , دار(هـ954: المتوفى) المالكي الرُّعيني بالحطاب المعروف

(4)
 .322ص2الشربيني, ج , الخطيبالمنهاجِألفاظِمعانيِمعرفةِإلىِالمحتاجِمغني
 .480ص3ابن قدامة, ج المغني, (5)
هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: 911عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي )المتوفى:  األشباهِوالنظائر, (6)

 .525م, ص1990 -هـ 1411األولى, 
ال (7) ِو  ب اه  ,األ  ش  ِالن ع م ان  ة  ف  ن ي  ِح  ِأ ب ي  ه ب  ِم ذ  ل ى ِع  زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري  ن ظ ائ ر 

لبنان, الطبعة:  –هـ(, وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, بيروت 970)المتوفى: 
 .525السيوطي,  اهِوالنظائر,األشب. و324م, ص 1999 -هـ  1419األولى, 

(8) , ِالن ع م ان  ة  ف  ن ي  ِح  ِأ ب ي  ل ىِم ذ ه ب  ِع  ب اه ِو الن ظ ائ ر   .324ابن نجيم, ص األ  ش 
(9) ِ أحمد بن محمد مكي, أبو العباس, شهاب الدين الحسيني الحموي غمزِعيونِالبصائرِفيِشرحِاألشباهِوالنظائر,

 .98ص4م, ج1985 -هـ 1405كتب العلمية, الطبعة: األولى, هـ(, دار ال1098الحنفي )المتوفى: 
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 .(1)أحدهما بخالف البيع بموت وتنفسخ ,حادث بعيب فسخباألعذار وت اإلجارة ُتفسخ .4
ـــــه يجـــــوز مـــــا كـــــل   لـــــيس .5  وكـــــذا بيعـــــه, يجـــــوز وال إجارتـــــه, تجـــــوز فـــــالحر   بيعـــــه, يجـــــوز إجارت

 .(2)الولد أم ومثلهما بيعه, دون  إجارته تجوز الوقف
 والكلب, ,كالحر   بيعه يحل   ال ما كل   في جائزة وهي بيعًا, ليست قال ابن حزم الظاهري: "واإلجارة

 .(3)"الحر   إجارة جازت لما بيعاً  كانت ذلك, ولو وغير نور,والس  

ِاإلعارةِلغًةِواصطالحًاِوالفرقِبينهاِوبينِاإلجارة.الفرع ِالرِ  ِابع:ِتعريف 

ــــــالعاِري ـــــــة:  اإلعااااااارةِلغااااااة: اه. يء وأعـــــــاره منــــــه وعــــــاوره إي ـــــــمــــــا تــــــداولوه بيـــــــنهم؛ وقــــــد أعــــــاره الش 
ـــــلمداولـــــة والت ـــــعـــــاور: شـــــبه اعـــــاورة والت  والمُ  ر واســـــتعار: وتعـــــو  ,يء يكـــــون بـــــين اثنـــــينداول فـــــي الش 

 .(4)هايء واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إي ِ طلب العارية. واستعاره الش  

 اصطالحًا:ِِاإلعارةِ 

ِ.(5)"اناً المنافع مج   تمليكُ "عندِالحنفية:ِ

ِ.(6)"تة ال بعوضٍ منفعٍة مؤق   تمليكُ "عندِالمالكية:ِ

ِ.(7)"به مع بقاء عينه االنتفاعُ  لُّ االنتفاع بما يحِ  إباحةُ "عية:ِعندِالشاف

ِ.(8)" االنتفاع بعين من أعيان المال إباحةُ "عندِالحنابلة:ِ

                                                             
(1) , ِالن ع م ان  ة  ف  ن ي  ِح  ِأ ب ي  ل ىِم ذ ه ب  ِع  ب اه ِو الن ظ ائ ر   .324ابن نجيم, ص األ  ش 
ر ة, (2) م ع اص  ال ةِو  ِأ ص  ال ي ة  ِالم  ت  ْبَياِن, مكتبة الملك فه الم ع ام ال  المملكة  -د الوطنية, الرياض أبو عمر ُدْبَياِن بن محمد الدُّ

 .20ص9, جهـ 1432ودية, الطبعة: الثانية, العربية السع
هـ(, دار الفكر 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ىِباآلثار,المحلِ  (3)
 .3ص7, جالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ بيروت, –
 .618ص4نظور, جابن م لسانِالعرب, (4)
 .677ص5ابن عابدين, ج ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار, (5)
هـ(,  803محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي, أبو عبد هللا )المتوفى:  المختصرِالفقهيِالبنِعرفة, (6)

 -هـ  1435بعة: األولى, ط: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير,: مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية, التحقيق
 .228ص7, جم 2014

 .313ص3الخطيب الشربيني, ج مغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج, (7)
 .163ص5ابن قدامة, ج المغني, (8)
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 :منها الفروق  ببعضِ  اإلعارة عن اإلجارة وَتفترقُ 

 .(3)(2)ا اإلجارة فهي الزمة,  أم  (1)اءش ىمت اْلُمِعيرُ  ِجعُ اإلعارة غير الزمة, أي ير  .1
ُر وأري  العا   .2  .(4) رر فيؤاجَ المستأجَ  م اة ال ُتَؤج 
ج , وعقد(6)(5)ة مضمونةوالعاري   .3  .(7)اًناَضم ُيوِجبُ  ال اَرةاإلِْ

ِ.اإلجارةِوبينِبينهِوالفرِقِواصطالحاًِِلغةًِِاالستصناعِتعريفِ :ِالخامسِالفرعِ 

َعِمَلــــــــه, : عٌ وُصـــــــنْ  َمْصـــــــنوعٌ  َفُهــــــــوَ  ُصـــــــْنعًا, َيْصـــــــَنُعه مـــــــن صـــــــنع, َصــــــــَنَعهلغااااااااًة:ِاالستصاااااااناعِ 
ـــــــةُ  َوِهـــــــيَ  الصـــــــِنيعة ِمـــــــنَ  افِتعـــــــالٌ : واالصـــــــِطناع  اصـــــــَطَنعَ : واإِلحســـــــان, َوُيَقـــــــالُ  َواْلَكَراَمـــــــةُ  الَعِطي 

ــــــاَلنٌ  ُصــــــْنِعه,  ِإلــــــى َدعــــــا: الشــــــيءَ  خاتمــــــًا, واْسَتْصــــــَنعَ  لــــــه َيْصــــــَنع َأن َرُجــــــاًل  ســــــَأل ِإذا َخاَتًمــــــا ُف
ناعةُ  ِ.(8)الصاِنع ِحْرفةُ : والصِ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
 .678ص6ابن عابدين,ج ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار, (1)
 .169ص5ابن قدامة, ج المغني, (2)
(3)

 .46اإلجارة ص صفة في لزومال معنى تفصيل الحقاً  سيأتي
الخطيب  مغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج,. و679ص6ابن عابدين,ج ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار, (4)

 .168ص5ابن قدامة, ج المغني,. و315ص3الشربيني, ج
 . 163ص5ابن قدامة, ج المغني, (5)
ِوالنظائر", اً مي  يَ مته إن كان قِ أو قي عبارة عن َردِ  مثل الهالك إن كان مثلياً "(6) ِاألشباه ِشرح ِفي ِالبصائر ِعيون  ,غمز

 .6ص4, جالحموي 

 .169ص5ابن قدامة, ج المغني, (7)
 .209-208ص8ابن منظور, ج لسانِالعرب, (8)
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 اصطالحًا:ِِناعِ االستص

ــــــةِ  ِفــــــي يـــــعٍ مب َعَلــــــى قــــــدٌ ع": هـــــوستصــــــناع إال عنـــــد الحنفيــــــة, و لال اً تعريفــــــ الباحـــــث جــــــديلـــــْم   الذِ م 
 .(1)"لالعم فيه ُشِرطَ 

ــــة أن   (124)ة المــــاد  وجــــاء فــــي  ــــة األحكــــام العدلي ــــة مــــع " هــــو: االستصــــناع  مــــن مجل عقــــد مقاول
ــــــــــ ــــــــــوا شــــــــــيئاً أهــــــــــل الص  ع والشــــــــــيء تري مستصــــــــــنفالعامــــــــــل صــــــــــانع والمشــــــــــ نعة علــــــــــى أن يعمل

 .(2)"مصنوع

 :(3)منها الفروق  ببعض االستصناع عن اإلجارة وَتفترقُ 

ـــــــي يفترقـــــــان .1 ـــــــي ,محـــــــل  ال ف ـــــــى اإلجـــــــارة فف ـــــــ عل ـــــــا العمـــــــل, هـــــــو المحـــــــل: نعالص  ـــــــي أم   ف
 العمل. بيع ال ة,الذم   في الموصوفة العين فهو: االستصناع

ــــــ علــــــى اإلجــــــارة .2  فالعمـــــــل ,"ةالمــــــاد  " للعامــــــل المســــــتأجر ميقــــــد   أن: بشـــــــرط تكــــــون  نعالص 
ــــــ المســــــتأجر, مــــــن ةوالمــــــاد   العامــــــل, علــــــى  مــــــن والعمــــــل ةفالمــــــاد  : االستصــــــناع فــــــي اأم 
 انع.الص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
دار هـ(, 587عالء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  بدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع, (1)

 .2ص5, جم1986 -هـ 1406لطبعة: الثانية, الكتب العلمية, ا
(2)

 .31, صمجلةِاألحكامِالعدلية

 .326ص3وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية, ج الموسوعةِالفقهيةِالكويتية, (3)
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ِاإلجارة.ِةِ :ِمشروعيِ الث الثِالمطلبِ 

 ة اإلجارة على قولين:الفقهاُء في مشروعي   اختلفَ 

 (1)يــــــــــــةجـــــــــــواُز عقـــــــــــد اإلجـــــــــــارة, وهــــــــــــو قـــــــــــول جمهـــــــــــور الفقهـــــــــــاء مـــــــــــن الحنف ل:القاااااااااااول ِاألوِ 
 .(4)والحنابلة(3)والشافعية(2)المالكيةو 

 ,واإلجمـــــــــــاع ,الن بوي ـــــــــــة والســــــــــن ة ,ة اإلجـــــــــــارة بالكتـــــــــــابواســــــــــتدل  جمهـــــــــــور الفقهـــــــــــاء بمشــــــــــروعي  
 والمعقول.

ِ.ةِاإلجارةِمنِالقرآنِالكريماًل:ِأدلِ أوِ 

ـــــًة عـــــن ســـــي   .1 ـــــُه تعـــــالى حكاي ـــــقوُل ـــــالَ الم: دنا شـــــعيب عليـــــه الس  ـــــي َق ـــــدُ  ِإنِ  ـــــ َأنْ  ُأِري  ِإْحـــــَدى كَ ُأْنِكَح
ِحَججٍ  َثَماِنيَ  َتْأُجَرِني َأنْ  َعَلى َهاَتْينِ  اْبَنَتي  

(5). 

ـــــاتي مقابـــــلُأزو   يأ:ِاللاااااةالدِ ِوجاااااهِ   تبرعـــــت فـــــإن ســـــنين, ثمـــــاني علـــــي   ترعـــــى أن جـــــك إحـــــدى بن
 ليلالــــد   يقــــم لــــمْ  مــــا لنــــا الزمٌ  فهــــو قبلنــــا لمــــن شــــريعة ثبــــت ومــــا", (6)هــــو يعــــود إليــــك ســــنتين بزيــــادة
ـــــى ة اإلجـــــارة, وإال لمـــــا جـــــاز لشـــــعيب علـــــى صـــــح   واضـــــحةً  , فاآليـــــة تـــــدلُّ داللـــــةً (7)"انفســـــاخه عل

 الم.الم أن يطلبها من موسى عليه الس  عليه الس  

                                                             
 .74ص15السرخسي, ج المبسوط, (1)
 للطباعة الفكر دار, (هـ1101: المتوفى) هللا دعب أبو المالكي الخرشي هللا عبد بن محمد, للخرشيِخليلِمختصرِشرح (2)
 .2ص7, جتاريخ وبدون  طبعة بدون : الطبعة, بيروت –
الشافعي, أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  األم, (3)

م, 1990هـ/1410بدون طبعة, سنة النشر:  بيروت, الطبعة: –هـ(, دار المعرفة 204القرشي المكي )المتوفى: 
 .26ص4ج
 .321ص5ابن قدامة, ج المغني, (4)
ِمختصرِشرح. و173ص4, جالكاساني, الشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائعِانظر: (.27, اآلية رقم )سورةِالقصص (5)

 .321ص5, ابن قدامة, جالمغني. و26ص4, الشافعي, جاألم . و2ص7ج ,الخرشي, للخرشيِخليل
(6)

: تحقيق, (هـ774: المتوفى) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء , أبوالعظيمِالقرآنِتفسير
 .230ص6م, ج 1999 - هـ1420 الثانية: والتوزيع, الطبعة للنشر طيبة سالمة, دار محمد بن سامي

 .74ص15السرخسي, ج المبسوط, (7)
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ـــــقوُلـــــُه تعـــــالى حكايـــــًة  .2 ـــــوْ  َقـــــالَ الم: عـــــن موســـــى للخضـــــر عليهمـــــا الس  ـــــهِ  اَلت َخـــــْذتَ  ِشـــــْئتَ  َل  َعَلْي
َأْجًرا

(1). 

ــــم تقــــم وتبنــــي لهــــؤالء القــــوم جــــدارهم )الحــــائط( حتــــى تأخــــذ علــــى اللااااة:ِالدِ ِوجااااهِ  أي لــــو أردت ل
 اإلجارة. ومشروعي ة , فاآلية الكريمة تدلُّ على جواز(2)بناء ذلك الحائط أجراً 

ُأُجوَرُهن   َفآُتوُهن   َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  ِإنْ فَ  تعالى:ِقولهِ  .3
(3). 

ــــــ :َأيْ  :اللااااااةالدِ ِوجااااااهِ  , إذا وضــــــعت الن ســــــاُء الحمــــــَل بعــــــد الط  تهن  ــــــن  بانقضــــــاء عــــــد  الق, فقــــــد ِب
فـــــــل وللمـــــــرأة وقتهـــــــا أن ُترضـــــــع الولـــــــَد كمـــــــا لهـــــــا أن تمتنـــــــع مـــــــن إرضـــــــاعه, فـــــــإن أرضـــــــعت الط  

ــــاه أو ــــه مــــن أجــــرة َوِلي ــــهُ  اســــتحق ت أجــــَر مثلهــــا, ولهــــا أن تعاقــــد أب ــــى مــــا يت فقــــان علي , فاآليــــة (4)عل
 لقة البائن أجَر إرضاعها لولدها إذا طلبت ذلك.داللًة واضحًة على جواز أخِذ المط   تدل  

 آَتْيــــــُتمْ  َمــــــا َســــــل ْمُتمْ  ِإَذا َعَلــــــْيُكمْ  ُجَنــــــاحَ  َفــــــاَل  َأْواَلَدُكــــــمْ  َتْسَتْرِضــــــُعوا َأنْ  َأَرْدتُــــــمْ  َوِإنْ : قولااااااهِتعااااااالى .4
اْلَمْعُروفِ بِ 

(5). 

ــــــى اآليــــــةِِاللااااااة:الدِ ِوجااااااهِ  ــــــى أن يأخــــــذ إذا ات فــــــق الز  : الكريمــــــة, َأي ومعن وجــــــان )الوالــــــدان( عل
ـــــا لعــــــذٍر منهـــــا, أو عـــــذر لهـــــا, فــــــال جنـــــاح عليهمـــــا فـــــي بذلــــــه, وال األب الولـــــد مـــــن الز   وجـــــة, إم 

, شــــــيء عليــــــه فــــــي قبــــــول الولــــــد مــــــن زوجتــــــه إذا ســــــل مها ُأجرتهــــــا الماضــــــية بــــــالتي هــــــي أحســــــن
 .(6) وجاء للطفل بمرضعة أخرى باألجرة بالمعروف

ُسْخِريًّا َبْعًضا َبْعُضُهمْ  ِلَيت ِخذَ  َدَرَجاتٍ  َبْعضٍ  َفْوقَ  َبْعَضُهمْ  َوَرَفْعَنا: قولهِتعالى .5
(7). 

                                                             
ِالكهف (1)  ,رشد بن, االممهداتِالمقدمات. و47ص15, السرخسي, جالمبسوطظر: ان (.77, اآلية رقم )سورة
. 289ص7, جالماوردي,المزنيِمختصرِشرحِوهوِالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِوالحاوِي. 164ص2ج
 . 321ص5, ابن قدامة, جالمغنيو
ِالقرآن, (2) ِتأويل ِفي ِالبيان أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي,  جامع

 .81ص18م, ج 2000 -هـ  1420: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى, تحقيقهـ(, 310
(3)

ِالطالق ِالقديرِفتحانظر:(.6, اآلية رقم )سورة , رشد بن, االممهداتِالمقدماتِوِ.60ص9ابن الهمام, ج,
.321ص5قدامة, ج, ابن المغني. و26ص4, الشافعي, جاألمو .164ص2ج
 .153ص8جابن كثير, ,ِتفسيرِالقرآنِالعظيم (4)
 . 173ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائعانظر:  (.233, اآلية رقم )سورةِالبقرة (5)
 .635ص1ابن كثير, ج تفسيرِالقرآنِالعظيم, (6)
, خليلِمختصرِشرحِفيِالجليلِمواهبو .47ص15, السرخسي, جالمبسوطانظر:  (.32, اآلية رقم )سورةِالزخرف (7)

 .389ص5الحطاب الرعيني, ج
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ـــــــه تعـــــــالى: اللاااااااة:ِالدِ ِوجاااااااهِ  ـــــــاه", ُســـــــْخِريًّاإن  معنـــــــى قول ـــــــي بعضـــــــاً  بعضـــــــهم رليســـــــخ   معن  ف
ًرا"أي: وقيــــل أيضــــًا:  (1)"هــــذا إلــــى وهــــذا هــــذا, ىإلــــ هــــذا الحتيــــاج ؛األعمــــال ــــهُ  اْلَعَمــــل ِفــــي ُمَســــخ   َل
ِلحاجته إلى الخدمات, ولحاجة الفقير إلى المال. الفقيرَ  ر الغنيُ , فيسخ  (2)"ِباأْلُْجَرةِ 

ِ.ةةِاإلجارةِمنِالسن ةِالن بويِ ثانيًا:ِأدلِ 

 ة اإلجارة منها:ُة أحاديث تدلُّ على مشروعي  جاءت عد  

ــــــةَ عــــــن َعا .1 ــــــا ّللا ُ  َرِضــــــيَ  ِئَش ــــــْت  َعْنَه ــــــولُ  "َواْســــــَتْأَجرَ : َقاَل ــــــهِ  هللاُ  َصــــــل ى ّللا ِ  َرُس ــــــل َم, َعَلْي  َوَأُبــــــو َوَس
ــــــاًل  َبْكــــــرٍ  ــــــنْ  َرُج ــــــي ِم يلِ  َبِن ــــــدِ  ــــــا ال ــــــاً  َهاِدًي يت ــــــى َوُهــــــوَ  ,(3)ِخرِ  ــــــنِ  َعَل ــــــارِ  ِدي ــــــَرْيٍ , ُكف  ــــــَدَفَعا ُق ــــــهِ  َف  ِإَلْي

 .(4)َثاَلٍث" ُصْبحَ  ِبَراِحَلَتْيِهَما َلَيالٍ  َثاَلثِ  َبْعدَ  َثْورٍ  َغارَ  َوَواَعَداهُ  َراِحَلَتْيِهَما,

ـــــ بـــــي أن  الن   اللاااااة:الدِ ِوجاااااهِ  ليهـــــديهما كـــــافر  ديق قامـــــا باســـــتئجار رجـــــل ومعـــــه أبـــــو بكـــــر الص 
 المسلم. ريق, فدل  ذلك على جواز اإلجارة, ومن باب أولى جواز ذلك في حق ِ في الط  

: َتَعـــــاَلى ّللا ُ  َقــــالَ : "َقــــالَ  َوَســـــل مَ  َعَلْيــــهِ  هللاُ  َصــــل ى الن ِبـــــي ِ  َعــــنِ  َعْنــــُه, ّللا ُ  َرِضـــــيَ  ُهَرْيــــَرةَ  َأِبــــي َعــــنْ  .2
ــــةٌ  ــــا َثاَلَث ــــْومَ  َخْصــــُمُهمْ  َأَن ــــِة, َي ــــم   ِبــــي َأْعَطــــى َرُجــــلٌ  الِقَياَم ــــاعَ  َوَرُجــــلٌ  َغــــَدَر, ُث ــــلَ  ُحــــرًّا َب ــــُه, َفَأَك  َثَمَن
 .(5)"َأْجَرهُ  ُيْعِطهِ  َوَلمْ  ِمْنهُ  َفاْسَتْوَفى َأِجيًرا اْسَتْأَجرَ  َوَرُجلٌ 

                                                             
(1)

 .226ص7, ابن كثير, جالعظيمِالقرآنِتفسير

ِالبغوِي (2) ِتفسير =ِ ِالقرآن ِتفسير ِفي ِالتنزيل محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: , معالم
, دار طيبة للنشر والتوزيع ,سليمان مسلم الحرش -رية عثمان جمعة ضمي -محمد عبد هللا النمر , تحقيق: هـ(510

 .212ص7, جم 1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة, 
(3)

 الشافعي, دار العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن , أحمدالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتحهو الماهر بالهداية, 
: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي, قام عبد دفؤا محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه , رقم1379 بيروت, - المعرفة
 .238ص7باز, ج بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات الخطيب, عليه الدين محب

محمد  الجامعِالمسندِالصحيحِالمختصرِمنِأمورِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلمِوسننهِوأيامه,ِ=ِصحيحِالبخارِي (4)
: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية تحقيقبخاري الجعفي, بن إسماعيل أبو عبدهللا ال

ِترتيبِفيِالصنائعِبدائعانظر:  .89ص3هـ, ج1422بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األولى, 
, المهذبِشرحِالمجموعو .5ص4, جرشد ابن, المقتصدِونهايةِالمجتهدِبداية. و174ص4, الكاساني, جالشرائع
 .321ص5, ابن قدامة, جالمغني. و5ص15, جالنووي 

ِعلىِالعدوِيِحاشية. 174ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائعانظر:  .90ص3ج صحيحِالبخاري, (5)
 من لقرببا عدي, بني إلى نسبة) العدوي  الصعيدي مكرم بن أحمد بن علي, الحسن أبو, الربانيِالطالبِكفايةِشرح
 هـ1414, طبعة بدون : الطبعة, بيروت – الفكر دار, البقاعي محمد الشيخ يوسف , تحقيق:(هـ1189: المتوفى( )منفلوط
 .321ص5, ابن قدامة, جالمغني. و5ص15, جالنووي , المهذبِشرحِالمجموعو .190ص2, جم1994 -
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ـــــوم  اللاااااة:الدِ ِوجاااااهِ  ـــــم يعطـــــِه أجرتـــــه فـــــإن  هللا تعـــــالى هـــــو خصـــــمه ي ـــــذي يســـــتأجُر أجيـــــرًا ول إن  ال
 ذلك على جواز اإلجارة وجواز أخذ األجرة عليها.  القيامة, فدل  

 اً نبي ـــــ هللاُ  مــــا بعـــــثَ ": مى هللا عليـــــه وســـــل  بـــــي صــــل  عــــن الن   ,هنـــــّللا  ع َرِضـــــيَ  ةَ هريــــر  يأبـــــ عــــن .3
ألهـــــل  نعــــم, كنـــــت أرعاهــــا علــــى قــــراريطَ "ه: وأنــــت؟ فقــــال: فقــــال أصـــــحابُ  ",إال رعــــى الغــــنم

 .(1)"ةمك  

قــــود, فهــــذه النُّ  :وهـــي (2)ه كــــان يرعـــى غــــنَم قــــري  علـــى قــــراريطبأن ـــ بــــي قــــول الن  اللااااة:ِالدِ ِوجاااهِ 
 .أخذ األجرةاألجرة, فدل  ذلك على جواز  :هي

ــــــنِ  َعــــــنِ  .4 ــــــاٍس رضــــــي هللا عنهمــــــاعَ  اْب ــــــًرا َأن  : ب  ــــــي ِ  َأْصــــــَحابِ  ِمــــــنْ  َنَف وا  الن ِب ــــــرُّ ــــــيِهمْ  ِبَمــــــاٍء, َم  ِف
ـــــِديغٌ  ـــــَرَض  َســـــِليٌم, َأوْ  َل ـــــنْ  َرُجـــــلٌ  َلُهـــــمْ  َفَع ـــــاءِ  أَْهـــــلِ  ِم ـــــيُكمْ  َهـــــلْ : َفَقـــــالَ  ,(3)الَم  ِفـــــي ِإن   َراٍق, ِمـــــنْ  ِف
ـــــِديًغا َرُجـــــاًل  الَمـــــاءِ  ـــــِليًما َأوْ  (4)َل ـــــاْنطَ  ,(5)َس ـــــَرأَ  ِمـــــْنُهْم, َرُجـــــلٌ  َلقَ َف ـــــابِ  ِبَفاِتَحـــــةِ  َفَق ـــــى الِكَت ـــــاءٍ  َعَل  ,(6)َش
ــــَرَأ, ــــاءِ  َفَجــــاءَ  َفَب ــــى ِبالش  ــــوا َأْصــــَحاِبِه, ِإَل ــــكَ  َفَكِرُه ــــاُلوا َذِل ــــى َأَخــــْذتَ : َوَق ــــابِ  َعَل  َحت ــــى َأْجــــًرا, ّللا ِ  ِكَت
ــــــِدُموا ــــــَة, َق ــــــاُلوا الَمِديَن ــــــا: َفَق ــــــولَ  َي ِ, َرُس ــــــذَ  ّللا  ــــــىعَ  َأَخ ــــــابِ  َل ــــــًرا, ّللا ِ  ِكَت ــــــالَ  َأْج ــــــولُ  َفَق :   ّللا ِ  َرُس
ِ" ِكَتابُ  َأْجًرا َعَلْيهِ  َأَخْذُتمْ  َما َأَحق   "ِإن    .(7)ّللا 

ــــ بــــي عــــدم نهــــي الن   اللااااة:الدِ ِوجااااهِ  حابة عــــن أخــــذ األجــــرة علــــى قــــراءة القــــرآن عنــــد ســــؤال الص 
ذلـــــك علـــــى جـــــواز  حقـــــوق, فـــــدل  ن  ذلـــــك مـــــن أعظـــــم الإرضـــــوان هللا علـــــيهم عـــــن ذلـــــك, بـــــل قـــــال 

 أخذ األجرة.

                                                             
مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين , أبو محمد محالبنايةِشرحِالهداية انظر: .88ص3ج صحيحِالبخاري, (1)

 -هـ  1420بيروت, لبنان, الطبعة: األولى,  -هـ(, دار الكتب العلمية 855الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى: 
 عبد بن محمد الدين , شمسالزركشيِشرحو .28ص15, جالنووي , المهذبِشرحِالمجموعو .225ص10, جم.2000
 .218ص4م, ج1993 - هـ 1413 األولى,: العبيكان, الطبعة , دار(هـ772: المتوفى) الحنبلي المصري  الزركشي هللا
اِم َيْجَعُلوَنُه ُجْزًءا ِمْن َأربعة َوِعشْ " ال ق ير اط: (2) يَناِر َوُهَو ِنْصُف ُعشره ِفي َأكثر اْلِباَلِد, وأَهل الش  لسانِ, "ِرينَ ُجزء ِمْن َأجزاء الدِ 

 .375ص7جابن منظور,  العرب,
(3)

.199ص10, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتح, ماء على نازلين بقوم
(4)

.199ص10, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتح,قرصته أفعى أو عقرب
(5)

 .199ص10, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتحبالسالمة, له يسم ى اللديغ سليمًا تفاؤال

(6)
 .199ص10, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِلبارِياِفتحغنم,

ِالبخاري, (7) ِالهدايةِانظر: .131ص7ج صحيح ِشرح   ,القرافي, الذخيرة. و225ص10العيني, ج الدين بدر ,البناية
 . 224ص3, ابن قدامة, جالمغني. و292ص2, الرملي, جالمنهاجِشرحِإلىِالمحتاجِونهاية .400ص5ج
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ــــــدِ  عــــــنْ  .5 ــــــَر, ْبــــــنِ  ّللا ِ  َعْب ــــــالَ : َقــــــالَ  ُعَم ــــــولُ  َق ــــــهِ  هللاُ  َصــــــل ى ّللا ِ  َرُس  اأْلَِجيــــــرَ  "َأْعُطــــــوا: َوَســــــل مَ  َعَلْي
 .(2)(1)َعَرُقُه" َيِجف   َأنْ  َقْبلَ  َأْجَرُه,

األجيــــر أجــــره قبــــل انتهــــاء إعطــــاء بصــــاحَب العمــــل إلــــى اإلســــراع  ملسو هيلع هللا ىلص رســــولُ أمــــر  اللااااة:الدِ ِوجااااهِ 
 ة اإلجارة.ولو لم يكن مشروعًا لما أمر بذلك, فدل  ذلك على صح   العمل,

 ُيْنِكـــــــرْ  َفَلــــــمْ  َوَيْســــــَتْأِجُرونَ  ُيــــــَؤاِجُرونَ  َوالن ــــــاُس  - َوَســــــل مَ  َعَلْيــــــهِ  ّللا ُ  َصــــــل ى - ّللا ِ  َرُســــــولُ  ُبِعــــــثَ  .6
ن ةِ  ُوُجوهِ  َأَحدُ  الت ْقِريرُ وَ  ِمْنهُ  َتْقِريًرا َذِلكَ  َفَكانَ  َعَلْيِهمْ   .(3)السُّ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
ِاألرنؤوط,ِ(1) ِت ِماجه ِابن أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة  سنن

َعبد الل طيف حرز هللا,  دار الرسالة العالمية,  -محم د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -: شعيب األرنؤوط تحقيقهـ(, 273
غيره, وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد , وقال عنه األرنؤوط: حسن ل511ص3م, ج 2009 -هـ  1430الطبعة: األولى, 

ِاآلثار,الرحمن بن زيد بن أسلم. و ِمشكل أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي  شرح
 -ولى هـ(, تحقيق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األ321الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

ِالصغير(. و13ص8م, ج 1494هـ,  1415 ِ)المعجم ِالداني , سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الروض
: محمد شكور محمود الحاج أمرير, المكتب اإلسالمي , دار عمار تحقيقهـ(, 360الشامي, أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

لحسين بن علي بن موسى أحمد بن ا السننِالكبرى,. و43ص1, ج1985 – 1405: األولى, بيروت , عمان, الطبعة -
: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت تحقيقهـ(, 458الُخْسَرْوِجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

. وقد جاء الحديث عند البيهقي بزيادة لفظ "َوأَْعِلْمُه َأْجَرُه َوُهَو 199ص6م, ج 2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة: الثالثة,  –
ِالسبيل,ه حديث صحيح, ي َعَمِلِه". وقال عنه األلباني بأن  فِ  ِمنار ِأحاديث ِتخريج ِفي ِالغليل محمد ناصر الدين  إرواء

 -هـ  1405لطبعة: الثانية بيروت, ا –هـ(, إشراف: زهير الشاوي , المكتب اإلسالمي 1420األلباني )المتوفى : 
 .320ص5, جم1985

(2)
ِألفاظِمعانيِمعرفةِإلىِالمحتاجِمغنيو .386ص5, القرافي, جذخيرةالو .74ص15, السرخسي, جالمبسوط

 .229ص3, ابن قدامة, جالمغني. و439ص3, الخطيب الشربيني, جالمنهاج
 .174ص4الكاساني, ج بدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع, (3)
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ِِ.ثالثًا:ِاإلجماع

َجـــــاَرِة, َجــــَوازِ  َعَلــــى ِمْصــــرٍ  َوُكــــل ِ  َعْصــــرٍ  ُكــــل ِ  ِفــــي اْلِعْلــــمِ  أَْهــــلُ  َوَأْجَمــــعَ ": (1)قــــال ابــــن قدامــــة  إال   اإلِْ
" ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُيْحَكى َما  .(2)اأْلََصم 

ِِ.رابعًا:ِالمعقول

ــــــــاس إلــــــــى اإلجــــــــارة  هللاُ  عَ رَ َشــــــــ        عــــــــز وجــــــــل العقــــــــود لقضــــــــاء حــــــــوائج العبــــــــاد, وحاجــــــــة الن 
ــــــــةٌ ضــــــــروريٌة و  ؛ ألن  لــــــــيس كــــــــل  شــــــــخص يكــــــــون لــــــــه دار مملوكــــــــة يســــــــكنها, أو أرض لــــــــه َماس 

ــــــ ــــــك هــــــذ األمــــــور وغيرهــــــا لفقــــــره وعــــــدم وجــــــود يزرعهــــــا, أو داب  ة لــــــه يركبهــــــا, وقــــــْد ال يمكنــــــه تمل 
ــــث    واحــــد كــــل نفــــس ن  ع أن يســــتعيرها أو ُيعطيــــه الن ــــاُس إياهــــا ِهبــــًة؛ ألمن معــــه, وقــــْد ال يســــتطيال
ـــــذلك تســـــمح ال ـــــى فيحتـــــاج ب َزت اإلجـــــارة إل ـــــودٌ  اإلجـــــارة وإن  ", (3)َفُجـــــوِ  ـــــةٌ  ُعُق َق ُد انعقادهـــــا ُمَتَفرِ  ـــــد   َيَتَج

ــــالفقير ,اسالن ــــ لحاجــــة كــــذلك َيفعــــلُ  مــــاوإن   ,المنفعــــة مــــن يحــــدث مــــا بحســــب ــــى محتــــاج ف  مــــال إل
 َفُيْشــــــَرعُ  ,العقـــــود َشـــــْرعِ  فـــــي أصـــــلٌ  اسالن ـــــ وحاجـــــة ,الفقيـــــر عمـــــل إلـــــى محتـــــاج لغنـــــيوا ,الغنـــــي
   .(4)"رعالش   ألصول موافقاً  ويكون  ,الحاجة به َترتفع وجهٍ  على

ِ

ِ
                                                             

(1)
 شيخ الزاهد لصالحي, الفقيها الدمشقي األصل, ثم المقدسي قدامة ابن محمد بن أحمد بن هللا عبد"ه(: 620-ه541)

 سخيا, جوادا األخالق حسن للمساكين محبا متواضعا لينا وأهلها الدنيا عن عزوفا الحياء كثير وكان األئم ة, وأحد اإلسالم
 الشيخ أخيه بغداد, ومن تالميذه: ابن إلى صابر, ورحل ابن المعالي وأبي هالل, ابن المكارم وأبي ومن شيوخه: والده,

, "القرآن مسألة في البرهان, و ومن كتبه: المغني ,الخي اط ثابت بن طاهر بن العزيز عبدوعمر, أبي بن الدين شمس
 الدين برهان إسحاق, أبو مفلح, ابن محمد بن هللا عبد بن محمد بن إبراهيم, أحمدِاإلمامِأصحابِذكرِفيِاألرشدِالمقصد

 األولى,: الطبعة, السعودية – الرياض - الرشد مكتبة, ثيمينالع سليمان بن الرحمن عبد, تحقيق: د.(هـ884: المتوفى)
 العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد, ذهبِمنِأخبارِفيِالذهبِشذرات. و19-15ص2, جم1990 - هـ1410
 ابن ردا, األرناؤوط القادر عبد: أحاديثه خرج, األرناؤوط محمود, تحقيق: (هـ1089: المتوفى) الفالح أبو الحنبلي, الَعكري 
 بن شاكر بن محمد, الوفياتِفوات. و163-155ص7, جم1986 - هـ 1406 األولى,: الطبعة, بيروت – دمشق كثير,
, عباس إحسان, تحقيق: (هـ764: المتوفى) الدين بصالح الملقب شاكر بن هارون  بن شاكر بن الرحمن عبد بن أحمد
 . 158ص2م, ج1973, الطبعة األولى: بيروت – صادر دار: الناشر

 .174ص4الكاساني, ج بدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,. و321ص5ابن قدامة, ج المغني, (2)
 .174ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (3)
 .75ص15السرخسي, جالمبسوط,ِِ(4)
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ــــرحمنجــــواز عقــــد اإلجــــارة, وهــــو قــــول  عــــدمُ  اني:القااااول ِالث اااا ــــد ال ــــن  (2)(1)اأْلََصــــم عب وإســــماعيل ب
   .(4)(3)ُعَلي ة

ــــ ؛هااااوِوازِاإلجااااارةعاااادمِجااااعلااااىِِهمدلاااايلِ ِو ه غــــرر؛ فالعقــــد علــــى منــــافع معدومــــة لــــم تخلــــق, ألن 
 .(5) والمعدوم ال ُيعقد عليه ال حااًل وال مستقبالً 

 ومن معه بما يلي: بكر األصم   القول األول أبا أصحابُ  ناقَ   وقد

ــــــــود اإلجــــــــارة : "إن  (6)رخســــــــيقــــــــال الس   ــــــــة عق  مــــــــن يحــــــــدث مــــــــا بحســــــــب انعقادهــــــــا ديتجــــــــد   متفرق
 محتــــاج والغنــــي ,الغنــــي مــــال إلــــى محتــــاج فــــالفقير ,اسالن ــــ كــــذلك لحاجــــة يفعــــل إن مــــاو  ,المنفعــــة
ــــــ وحاجــــــة ,الفقيــــــر عمــــــل إلــــــى ــــــي أصــــــل اسالن  ــــــى فيشــــــرع ,العقــــــود شــــــرع ف ــــــه ترتفــــــع وجــــــه عل  ب

                                                             
و الوليد محمد بن أحمد , أببدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصدو. 173ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (1)

 -هـ 1425هـ(, دار الحديث,  القاهرة, 595بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
 .321ص5ابن قدامة, جوالمغني,ِ, 5ص4, جم.2004

 الثقفي,: ويقال ي,العبد بكر أبو األصم, عمرو ابن: ويقال األصم, هللا ابن عبد: ويقال األصم, بن الرحمن عبد" (2)
 وسفيان الربيع, أبو خلف: عنه هريرة, روى  وأبي , مالك بن أنس: عن البصرة, روى  من صلهأو . الحجاج مؤذن المدائني,
ِرجال ",بأس بحديثه ما عوانة, وهو ثقة, وصدوق, وأبو منه, أكبر وهو سيرين, بن ومحمد سليم, أبي بن وليث الثوري,
 دار, الليثي هللا عبد, تحقيق: (هـ428: المتوفى) َمْنُجوَيه ابن بكر أبو إبراهيم, بن حمدم بن علي بن أحمد, مسلمِصحيح
 بن الرحمن عبد بن , يوسفالرجالِأسماءِفيِالكمالِتهذيب. و403ص1, ج1407 األولى,: الطبعة, بيروت – المعرفة
 عواد بشار. , تحقيق: د(هـ742: لمتوفىا) المزي  الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج, أبو يوسف,

 .437-433ص16, ج1980 – 1400 األولى,: بيروت, الطبعة – الرسالة معروف, مؤسسة
 .5ص4ابن رشد الحفيد, ج بدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصد, (3)
(4)

 أبو الثبت, ظ,الحاف العالمة, األسدي, اإلمام, مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل" :(م 809 - 728=  هـ 193 - 110)
 ةأئم   من ,مفتياً  ,إماماً  ,فقيهاً  ه, وكانأم   وهي علية؛ بابن: المشهور األصل, الكوفي البصري, موالهم, األسدي بشر

 حنبل ويحيى بن تميمة, وروى عنه: أحمد أبي بن أيوب بكر ووأب التيمي, المنكدر بن محمد بكر والحديث, من شيوخه: أب
 .112-107ص9, جالذهبي َقاْيماز بن, اءالنبالِأعالمِسير", معين بن
 .321ص5جابن قدامة, المغني,ِِو. 173ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (5)
(6)

, اإلمام بكر أبو سهل أبي بن أحمد بن حمده(: "م490)ت رخِسي   الكبار األئم ة الفحول األئمة, أحد شمس الكبير الس 
الحلواني ومن  العزيز عبد محمد ومناظرًا, ومن شيوخه: أب أصولياً  فقيهاً  متكلماً  حجةً  مةً عال إماماً  كان الفنون  أصحاب

ومن كتبه المبسوط, كتبه وهو في السجن",  حبيب, بن عمر حفص الحصيري, وأبو إبراهيم بن محمد بكر تالميذه: أبو
 الحنفي الدين محيي محمد, أبو ي,القرش هللا نصر بن محمد بن القادر عبد, الحنفيةِطبقاتِفيِالمضيةِالجواهر

 .29-28ص2, جكراتشي – خانه كتب محمد مير,(هـ775: المتوفى)
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ـــــ ألصـــــول موافقـــــاً  ويكـــــون  الحاجـــــة ـــــ ثـــــم   رع,الش   العمـــــل وعلـــــى المنفعـــــة علـــــى تـــــارةً  العقـــــد هـــــذا دُ رِ َي
 .(1)أخرى"

 .(2)"واإلجماع ة,والسن   العزيز, بالكتاب الجواز ااستحسن   الكن  ائع: "وجاء في بدائع الصن

ـــــرر  ــــياع؛ ألن  الض  وإذا مــــا أخــــذنا بـــــالقول الــــذي يمنــــع اإلجـــــارة, فإن نــــا نــــؤد ي بـــــالمجتمع إلــــى الض 
ســـــــيقع ال محالـــــــة علـــــــى الن ـــــــاس, وال يمكـــــــن أن يكـــــــون الت شـــــــريع فيـــــــه صـــــــعوبة وضـــــــرر علــــــــى 

 الن اس.

ِِ.الترجيح

 , واإلجمـــــاع,ةوالســـــن   ,تهم مـــــن القـــــرآنة أدل ـــــحـــــث تـــــرجيح رأي جمهـــــور الفقهـــــاء؛ لقـــــو  يـــــرى البا     
ــــــه عَ  وألن  القــــــولَ  ــــــتٌ بعــــــدم جــــــواز اإلجــــــارة في ــــــ ومشــــــقةٌ  ن ــــــاس, فالن  ــــــى الن  ــــــاجُ عل بعُضــــــهم  اس يحت
 في أمور حياتهم وحاجياتهم.  لبعضٍ 

كمةِ الرِ ِالمطلبِ  ِاإلجارة.ِابع:ِح 

أليهـــــا؛ ألن ـــــه ال يوجــــــد عنـــــد كـــــل إنســـــان دار هــــــي  بســـــبب حاجــــــة الن ـــــاسُشـــــرعت اإلجـــــارة       
ــــــل يملكهــــــا, وال  ــــــة أو بعيــــــر أو أي  وســــــيلة نق ــــــأتي بداب  ــــــه, وال يســــــتطيع كــــــل  مســــــافر أن ي ملــــــك ل
نســــتطيع أن ُنلــــزم أصــــحاب األمــــالك والبيــــوت علــــى إســــكان الن ــــاس تطوعــــًا مــــن غيــــر مـــــال, وال 

 بـــــل مـــــن اإلجـــــارة لـــــذلك,  نســـــتطيع إجبـــــار العمـــــال فـــــي المصـــــانع علـــــى العمـــــل مجانـــــًا, فـــــال بـــــد  
 .(3) نائعبالص   المكاسب أكثر إن   حتى ,زق للر   طريقاً  تعالى هللا جعله امم   ذلك

ِ

ِ

ِ

                                                             
 .75ص15السرخسي, جالمبسوط,ِ (1)
(2)

.173ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ
 .322-321ص5ابن قدامة, جالمغني,ِ (3)
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مِ :ِالخامسِالمطلبِ  ك  ِ.اإلجارةِح 

 إلى ثالثة أقسام: حةمن حيث الص   َينقسم حكم اإلجارة

ـــــ حكـــــمُ  .1 ـــــوتُ هـــــو "حيحة: اإلجـــــارة الص  ـــــكِ  ثُُب ـــــكِ بـــــوت وثُ  ,ِلْلُمْســـــَتْأِجر فـــــي المنفعـــــة اْلِمْل فـــــي  اْلِمْل
ــــــــَرةِ  ــــــــع المنفعــــــــة, والبيــــــــع عقــــــــد  هــــــــا عقــــــــد معاوضــــــــةٍ ؛ ألن  ِلآْلِجــــــــرِ  اْلُمَســــــــم اةِ  اأْلُْج إذ هــــــــي بي

 .(1)"وضينمعاوضة, فيقتضي ثبوت الملك في العِ 
ــــ شــــروط مــــن شــــرط فاتهــــا التــــي وهــــي"اإلجــــارة الفاســــدة:  حكــــمُ  .2  األصــــلي فحكمهــــا ,(2)حةالص 

 المنــــــافع اســــــتيفاء بمقابلــــــة ىالمســــــم   فــــــي ال مثــــــلال أجــــــر فــــــي للمــــــؤاجر الملــــــك ثبــــــوت هــــــو
 .(3)"ببدل إال المنافع باستيفاء يرَض  لمْ  المؤاجر ألن   ؛فاسداً  ملكاً  المملوكة

 رأســــا؛ لهــــا حكــــم فــــال (4)االنعقــــاد شــــرائط مــــن شــــرط فاتهــــا التــــي وهــــي"اإلجــــارة الباطلــــة:  حكــــمُ  .3
 مــــن الباطــــل تفســــير وهــــو واحــــدة, بمنزلــــةٍ  وعدمــــه الحكــــم حــــق   فــــي فوجــــوده ينعقــــد ال مــــا ألن  
 .(5)"ونحوه كالبيع, رعيةالش   صرفاتالت  

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

 .201ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (1)
ِوأدل ت هِ  ",هي التي يلزم توافرها لترتب األثر الشرعي على العقد" (2) ه ِاإلسالمي  , أستاذ  ,الف ق  أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلي 

ريعة, -ورئيس قسم الفقه اإلسالمي  وأصوله بجامعة دمشق  حة الطبعة: الر ابعة المنق  , دمشق –سوري ة  -دار الفكر  كل ي ة الش 
لة بالنِ سبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(  .6533ص9, جالمعد 

 .218ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (3)
(4)
"رها في أركان العقد, أو في أسسههي التي يلزم تواف" ِوأدل ت هِ , ِاإلسالمي  ه  , أ. د. َوْهَبة بن مصط ,الف ق  فى الزَُّحْيِلي 
 .6533ص9ج
 .218ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (5)
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ِ ادسالمطلب  ة ِاإلجارة:ِالس  ف  ِ.ص 

ــــا ـــــ (1)الزم عقــــد فاإلجــــارة اإلجــــارة صــــفة وأم   غيـــــر فســــخها مــــن منهمــــا لواحــــدٍ  رفين, لــــيَس مــــن الط 
 .(4)والحنابلة(3)والشافعية(2)عيب, وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية

 .(5)ه ُيفسخ للعذرإال أن   الزمٌ  حنفية اإلجارة عقدٌ وعند ال

اِالمطلبِ  ِرةِوشروطها.اج:ِأركانِاإلبعالس 

ِ.اإلجارةِل:ِأركانِ األوِ ِالفرعِ 

 الي:اختلف الفقهاء في أركان اإلجارة كالت  

 .  (6)يغةيجاب والقبول, يعني الص  الحنفية: ركن اإلجارة هو اإلعند  .1
رعنـــــد جمهـــــور الفقهــــــاء: أركـــــان اإلجــــــار  .2  َوُأْجــــــَرةٌ  َوِصـــــيَغةٌ  َوُمْســــــَتْأِجر( ة هـــــي: َعاِقـــــَداِن)ُمَؤجِ 

 .(7)َوَمْنَفَعةٌ 

ِ

                                                             
ائ ل,و 201ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (1) ِالم س  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  ع ي ون 

إبراهيم بورويبة, دار ابن حزم للطباعة والنشر  هـ(, دراسة وتحقيق: علي محم د422الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 
, محيي التهذيبِفيِفقهِاإلمامِالشافعيو .593صم,  2009 -هـ  1430لبنان, الطبعة: األولى,  –والتوزيع, بيروت 

عادل أحمد عبد  تحقيق:هـ(,  516السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 
ابن  المغني,و .447ص4م, ج 1997 -هـ  1418جود, علي محمد معوض, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, المو 

 .332ص5قدامة, ج
ائ ل, (2) ِالم س   .593عبد الوهاب الثعلبي المالكي, ص ع ي ون 
 .41ص15, النووي, جالمجموعِشرحِالمهذبِ))معِتكملةِالسبكيِوالمطيعي(( (3)
 .333-332ص5ة, جابن قدام المغني, (4)
ِعنهِ.2ص16, السرخسي, جالمبسوط (5) ِهللا ِرضي ِحنيفة ِأبي ِاإلمام ِفقه ِالنعماني ِالفقه ِفي ِالبرهاني , أبو والمحيط

: عبد تحقيقهـ(, 616المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي )المتوفى: 
 .497ص7م, ج 2004 -هـ  1424لبنان, الطبعة: األولى,  –ب العلمية, بيروت الكريم سامي الجندي, دار الكت

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي,  الفتاوىِالهندية,. و174ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (6)
 .409ص4هـ, ج 1310دار الفكر, الطبعة: الثانية, 

بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِ. و2ص4بن عرفة المالكي, جا, حاشيةِالدسوقيِعلىِالشرحِالكبير (7)
الخطيب  مغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج,. و8-7ص4الصاوي المالكي, جِ,الصاويِعلىِالشرحِالصغير

 .241ص2جالبهوتي,  دقائقِأوليِالنهىِلشرحِالمنتهىِالمعروفِبشرحِمنتهىِاإلرادات,. و439ص3الشربيني, ج
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ِرة.اجاإلأركانِِاني:ِشروطِ الثِ ِالفرعِ 

ألن هـــــا ليســــــت  ؛جـــــرة ولـــــيس لجميــــــع أركـــــان اإلجـــــارةق فـــــي بحثـــــي هـــــذا فقــــــط لشـــــروط األُ ســـــأتطر  
 موضوع بحثي.

ِِ.روط ِاألجرةشِ 

 يكــــون  أن جــــاز ثمنــــًا, يكــــون  أن جــــاز مــــا وإن  "اإلجــــارة, الــــث مــــن أركــــان هــــي الــــركن الث   األجــــرةُ 
ـــــى تكـــــون صـــــحيحةً  ,(1)"أجـــــرة ة شـــــروط فـــــي األجـــــرة حت ـــــوافر عـــــد   وشـــــروطها شـــــرعاً  ويجـــــب أن تت
 :هي

ِ.(2)ماًِأنِتكونِاألجرةِمااًلِمتقوِ  .1
ــــوقــــد عب ــــر الفقهــــاء عــــن شــــرط الت     م الش  أن تكــــون طــــاهرة "رعي بقــــولهم فــــي شــــروط األجــــرة: قــــو 

ـــــــاَل ", (3)"منتفعـــــــًا بهـــــــا ـــــــَنِجسٍ  َيِصـــــــحُّ  َف سٍ  َواَل  ِب ـــــــَنجِ   ِلَطـــــــْرحِ  اْســـــــَتْأَجَرهُ  َوِإنْ ", (4)"الت ْطِهيـــــــرَ  َيْقَبـــــــلُ  اَل  ُمَت
ـــــةٍ  ـــــِدَها, َمْيَت ـــــغُ  َفُهـــــوَ  ِبِجْل ـــــي َأْبَل ـــــدَ  أِلَن   اْلَفَســـــاِد؛ ِف ـــــةِ  ِجْل ـــــهُ "أل, (5)"َبْيُعـــــه َيُجـــــوزُ  اَل  َنِجـــــٌس  اْلَمْيَت ـــــْيَس  ن   َل
ــــــالٍ  ــــــا منتفعــــــًا بهــــــا: "َأيْ  , ومعنــــــى(6)"ِبَم ــــــعَ  اَل  ِبَمــــــا َيِصــــــحُّ  َفــــــاَل  ,َشــــــْرِعيًّا اْنِتَفاًع  َأوْ  َأْصــــــاًل  ِفيــــــهِ  َنْف
 .(7)َلْهٍو" آَلةُ  إن َها َحْيثُ  ِمنْ  َأْجًرا ُجِعَلْت  إَذا الل ْهوِ  َكآَلةِ  َشْرِعي ةٍ  َغْيرَ  َمْنَفَعةً 

 نت غير جائزة.فيجب أن تكون األجرة طاهرة شرعًا, ومنتفعًا بها, وإال كا

 

                                                             
 , خليلالتوضيحِفيِشرحِالمختصرِالفرعيِالبنِالحاجب. و193ص4, الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع (1)
 نجيب, الكريم عبد بن أحمد. د: , تحقيق(هـ776: المتوفى) المصري  المالكي الجندي الدين ضياء موسى, بن إسحاق بن
 .140ص7م, ج2008 - هـ1429 األولى,: عةالتراث, الطب وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز

ِالشرائع(2) ِترتيب ِفي ِالصنائع ِالرباني. و193ص4, جبدائع ِالطالب ِكفاية ِشرح ِعلى ِالعدوي   ,العدوي  ,حاشية
, بيروت –دار المعرفة ,هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: , الدينِعلومِوإحياء. 190ص2ج
 .328ص5, جقدامةِالمغنيِالبن. و70ص2ج
 .190ص2, العدوي, جحاشيةِالعدويِعلىِشرحِكفايةِالطالبِالرباني (3)
 .8ص4المالكي , ج , الصاوي بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِالشرحِالصغير (4)
 .328ص5, جابن قدامة,ِالمغني (5)
 .560ص3جِالبهوتي,,ِكشافِالقناعِعنِمتنِاإلقناع (6)
 .8ص4المالكي , ج , الصاوي بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِالشرحِالصغير (7)
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ِ.(1)أنِتكونِاألجرةِمعلومة .2
ــــــــى المنازعــــــــة يجهالــــــــة األجــــــــرة يــــــــؤد   ألن   أن تكــــــــون معلومــــــــة؛ األجــــــــرة وشــــــــرط وضــــــــابط , (2)إل

 .(3)حصل به معرفة الثمني معلومية األجرة ومعرفتها تحصل بما

ِ.(4)تسليمهاِعلىِأنِتكونِاألجرةِمقدوراًِ .3
 َســـــَمكٍ  َأوْ  اْلَهــــَواءِ  ِفـــــي َطْيــــرٍ  َواَل  َشــــاِردٍ  َبِعيـــــرٍ  َواَل  آِبــــقٍ  ِبَعْبــــدٍ  َيِصـــــحُّ  َفــــاَل "جــــاء فــــي بلغـــــة الســــالك: 

 .(5)"ُخُصوَمةٌ  ِفيهِ  ِبَما َأوْ  اْلَماءِ  ِفي

ــــى تســــليمها, إذفيجــــب أن تكــــون األجــــرة منتف أحــــٌد أحــــدًا  رَ ج ِ ؤَ ال يســــتقيم أن ُيــــ عــــًا بهــــا مقــــدورًا عل
 إليها. أو الوصولُ  الحصولُ  ستحيلُ أو يَ  ,مقابل أجرة غير موجودة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ِالدقائق (1) ِكنز ِشرح ِالرائق ِالممهدات. و297ص7, ابن نجيم, جالبحر . 166ص2القرطبي, ج رشد , ابنالمقدمات
ِالمفتينِفيِالفقهو : , تحقيق(هـ676: المتوفى) النووي  رفش بن يحيى الدين محيي زكريا , أبومنهاجِالطالبينِوعمدة

, الروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع. و159م, ص2005/هـ1425 األولى,: الفكر, الطبعة دار عوض, أحمد قاسم عوض
 .409البهوتي, ص

 .297ص7, ابن نجيم, جالبحرِالرائقِشرحِكنزِالدقائق (2) 
 .409, البهوتي, صالروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع (3)
ِا (4) ِِو157ص15السرخسي, جلمبسوط, ِالحاجب. ِالبن ِالفرعي ِالمختصر ِشرح ِفي  الجندي الدين , ضياءالتوضيح

 .409, البهوتي, صالروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع. و70ص2, الغزالي, جالدينِعلومِوإحياء. 140ص7ج,المالكي
 .8ص4المالكي , ج الصاوي , بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِالشرحِالصغير (5)
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ِال ِ.اإلجارةِ:ِأنواعِ ث امنالمطلب 

 :ثالثة أنواع إلى الفقهاء عند اإلجارة َتنقسمُ 

ـــــان, :(1)علاااااىِالمناااااافعِإجاااااارةِ ل:ِوع ِاألوِ الن ااااا ـــــوع وهـــــذاأو تســـــم ى إجـــــارة منـــــافع األعي  فـــــقمت   الن 
ــــــد عليــــــه ور كإجــــــارة" ,الفقهــــــاء عن ــــــازل الــــــد  ــــــ والحوانيــــــت والمن ــــــ َواْلعقــــــد ...و ياعوالض  ــــــي اِئزَج  ِف
 .(2)"ُكله َذِلك

ااااااار ةِ اني:ِالن ااااااوع ِالث اااااا ــــــوع أيضــــــًا مت    :(3)األعمااااااالِعلااااااىِإ ج  ــــــد الفقهــــــاء, وهــــــذ الن  ــــــه عن ــــــق علي ف
ــــــــ كاســـــــتئجار" ــــــــ واإلســـــــكاف اراْلقص   َســــــــاِئر ِفــــــــي اْلَعَمـــــــل َعَلْيــــــــهِ  يْشـــــــَترط مــــــــن َوَســـــــاِئر باغوالص 

 .(4)وَهاَوَنحْ  َموِضع ِإَلى َموِضع من اأْلَْشَياء حمل من اأْلَْعَمال
ِ.(5)وت نقسم ِإجارةِاألعمالِإلىِنوعين

ج- أ اااااااات ر :ِياااااااارِ األ  ــــــــِذي كاســــــــمه اْلُمْشــــــــَترك فــــــــاألجير ال م ش  ــــــــلُ  ال  ــــــــاس مــــــــن الاأْلَعمــــــــ يَتَقب   الن 
 َوَنْحوهَما. اروالقص   باغكالص  

اااااااص:ِاألجياااااارِ - ب ــــــِذي ال خ  ــــــر ىُيســــــم   ال  ــــــِذي كاســــــمه الواحــــــد وأجيــــــر الواحــــــد, أِجي  يْعمــــــل ال 
ةمُ  لْلَواِحد  . َمْعُلوَمة د 

 

                                                             
(1)

ِالفقهاء ِتحفة  الكتب , دار(هـ540 نحو: المتوفى) السمرقندي الدين عالء بكر أبو أحمد, أبي بن أحمد بن محمد,
 رشد , ابنبدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصدو.347ص2م, ج1994 - هـ 1414 الثانية,: لبنان, الطبعة – بيروت العلمية,
الكافيِو.443-442ص3, الخطيب الشربيني, جمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاجمغنيِالو.13ص4الحفيد, ج

 الحنبلي, الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد , أبوفيِفقهِاإلمامِأحمد
م,  1994 - هـ 1414 األولى,: العلمية, الطبعة الكتب ,  دار(هـ620: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير
.172ص2ج

 .347ص2السمرقندي, ج الدين عالء,ِتحفةِالفقهاء
.13ص4الحفيد, ج رشد , ابنبدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصدِو.347ص2السمرقندي, ج الدين عالء,ِتحفةِالفقهاء(3)
, الكافيِفيِفقهِاإلمامِأحمدو.443-442ص3, الخطيب الشربيني, جمغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاجو
.172ص2قدامة, ج ابن
 .352ص2السمرقندي, ج الدين عالء بكر أبو,ِتحفةِالفقهاء (4)
ِالمجموع. و28ص7, الخرشي, جشرحِمختصرِخليلِو .352ص2ج, السمرقندي الدين عالء بكر , أبوتحفةِالفقهاء (5)

 .72-70ص6, المرداوي, جالخالفِنمِالراجحِمعرفةِفيِواإلنصافِ.100ص15, النووي, جالمهذبِشرح
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ااااِالااااث:ِإجاااااارةِ وعِالثِ الن اااا عقـــــد علــــى منفعــــة عــــين مباحـــــة موصــــوفة, يمكــــن اســـــتيفاؤها, " ة:الذم 
, (4)والحنابلــــــة (3)والشــــــافعية (2)وهــــــو شــــــرٌط عنــــــد المالكيــــــة, (1)"ة معلومــــــةبعــــــوض معلــــــوم إلــــــى مــــــد  

ـــــة كـــــالبعير للر   ـــــت عقـــــد علـــــى عمـــــل فـــــســـــواء أكانـــــت إجـــــارة موصـــــوفة فـــــي الذم  ي كـــــوب, أو كان
ــــــــة ــــــــوب, كخياطــــــــة الث ــــــــ الذم  قــــــــد فــــــــي وع ُيشــــــــرط تســــــــليم وتعجيــــــــل األجــــــــرة أو الن  وفــــــــي هــــــــذا الن 
 .(5)المجلس

ـــــــك:  ـــــــال ذل ـــــــراً أج  )ومث ـــــــر غيـــــــر (6)(صـــــــفته كـــــــذا ويستقصـــــــي صـــــــفته رتـــــــك بعي , أي يكـــــــون البعي
ــــموجــــود أمــــام المســــتأِجر, بــــل يحــــد   ر ببعيــــر لــــه نفــــس ويــــأتي لــــه المــــؤج   التــــي يريــــدها, فاتد الص 

 , وهذ معنى في ذم ته.لبعير ال يكون معي ناً فات, أي االص  

ِالت اسعِالمطلبِ  ِاإلجارة.:ِانقضاء 

 ة أمور منها:تنتهي اإلجارة بعد  

َقاَلةُ  .1  .(8)"كالبيع لإلقالة ُمحتِمالً  فكان بالمالِ  المالِ  معاوضةُ  هُ ألن  " ؛(7)اإلِْ
 بمـــــــوت فســــــخُ تن الجمهــــــور ال وعنــــــد ,(9)عنــــــد الحنفيــــــة لعـــــــذر إال اإلجــــــارة لــــــه وقــــــع مــــــن مــــــوتُ  .2

 .(10)العاقدين

                                                             
(1)
ِالذمة ِفي ِالموصوفة ِاإلجارة ِحكم ِفي ِالحنفية , موقع دار االفتاء األردنية على الدكتور محمد الهواملة, تحقيقِرأي

.https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=203#.XyH4fyjXJPYاالنترنت. 

(2)
.13ص4الحفيد, ج رشد , ابنبدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصد
(3)

 .443-442ص3, الخطيب الشربيني, جمغنيِالمحتاجِإلىِمعرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج
(4)

 .172ص2قدامة, ج , ابنالكافيِفيِفقهِاإلمامِأحمد
(5)

 .172ص2قدامة, ج , ابنالكافيِفيِفقهِاإلمامِأحمد
6
: المتوفى) الحنبلي البهوتي إدريس بن سنح ابن الدين صالح بن يونس بن منصور اإلقناع,ِمتنِعنِالقناعِكشاف

.546ص3العلمية, ج الكتب , دار(هـ1051

(7) ِ ِالشرائع, ِترتيب ِفي ِالصنائع ِو .222ص4الكاساني, جبدائع مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدونة,
مغنيِالمحتاجِإلىِِو .509ص3م, ج1994 -هـ 1415هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, 179المدني )المتوفى: 

, منصور بن يونس بن كشافِالقناعِعنِمتنِاإلقناع. و452ص3الخطيب الشربيني, ج معرفةِمعانيِألفاظِالمنهاج,
 .249ص3, جدار الكتب العلميةهـ(,  1051)المتوفى:  يالحنبل يصالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوت

 .222ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (8)
 .222ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (9)
ِالمنهاج,. و15ص7, جالخرشي, خليلِمختصرِشرح (10) ِألفاظ ِمعاني ِمعرفة ِإلى ِالمحتاج الخطيب الشربيني,  مغني
 .348ص5, ابن قدامة, جالمغنيو .485ص3ج
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ـــــوعِ  ِفيـــــهِ  َواْلُمْســـــَتْأَجرِ  اْلُمْســـــَتْأَجِر, َهـــــاَلكُ " .3 ـــــْأسِ  ِلُوُق  هالكـــــه بعـــــد عليـــــه المعقـــــود اســـــتيفاء عـــــن اْلَي
 .(1)"فائدة العقد بقاء في يكن فلم
ـــــــتالث   ألن   لعـــــــذر؛ إال" (2)ةِ المـــــــد   انقضـــــــاءُ  .4 ـــــــى اب ـــــــة إل ـــــــد ينتهـــــــي غاي ـــــــة وجـــــــود عن  فتنفســـــــخ ,الغاي

ــــــ كــــــان إذا إال ة,المــــــد   ءبانتهــــــا اإلجــــــارة  لـــــــم زرع األرض وفــــــي ةالمــــــد   انقضــــــت بــــــأن عــــــذر ةثم 
 .(3)"المثل بأجر يستحصد أن إلى يترك هفإن   يستحصد

ة  يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند من مجلة األحكام العدلية: " (591)جاء في الماد 
 .(4)"انقضاء اإلجارة

ة  ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد لعدلية: "من مجلة األحكام ا (592)وجاء في الماد 
 .(5)"انقضاء اإلجارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
, مرعي بن يوسف بن أبى بكر طالبِلنيلِالمطالبدليلِالو .223ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (1)

, دار طيبة للنشر والتوزيع, ي: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابتحقيقهـ(, 1033)المتوفى:  يالمقدسي الحنبل يبن أحمد الكرم
ِالمنهاج,و .161م, ص2004هـ / 1425الرياض, الطبعة: األولى,  ِألفاظ ِمعاني ِمعرفة ِإلى ِالمحتاج الخطيب  مغني

 .352ص5, ابن قدامة, جالمغنيو .486ص3ربيني, جالش
(2)

ِفيِالتهذيب. و11ص7, القرشي, جوشرحِمختصرِخليل .223ص4الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ
 .323ص5ابن قدامة, ج المغني,و .455ص4ج ,الشافعي البغوي , الشافعيِاإلمامِفقه
 .223ص4ي, جالكاسانبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع,ِ (3)
(4)

.110ص, مجلةِاألحكامِالعدلية
5))
 .110ص, مجلةِاألحكامِالعدلية
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ِا ِلعاشرالمطلب  ِ.العينِالمستأجرة:ِضمان 

العــــــين  علــــــى أن   (4)والحنابلــــــة (3)الشــــــافعيةو  (2)والمالكيــــــة (1)الحنفيــــــة ت المــــــذاهب األربعــــــة مــــــنفقــــــات  
ـــــدون تعـــــ ـــــد المســـــتأجر, فـــــإن تلفـــــت العـــــين ب ـــــة فـــــي ي مـــــن المســـــتأجر أو تفـــــريط  د ٍ المســـــتأجرة أمان

 فال ضمان عليه.

 .(5)ه يكون ضامنًا بال خالف بين الفقهاءأو فر َط فإن   نِ يْ ى المستأِجُر على العَ فإذا تعد  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1) ِ ِالشرائع, ِترتيب ِفي ِالصنائع ِاألحكام. و210ص4الكاساني, جبدائع ِمجلة ِشرح ِفي ِالحكام , علي حيدر, درر
 .695ص1ج
 .183, أبو القاسم, صالقوانينِالفقهية. و502ص5, القرافي, جالذخيرة (2)
(3) ِ ِالمفتينروضة ِوعمدة هـ(, تحقيق: زهير 676, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: الطالبين

 .226ص5م, ج1991هـ / 1412عمان, الطبعة: الثالثة,  -دمشق -الشاوي , المكتب اإلسالمي, بيروت
 .396ص5ابن قدامة المقدسي, ج المغني, (4)
, أبو عمر يوسف بن عبد هللا والكافيِفيِفقهِأهلِالمدينةِ.242ص3رغيناني, جالم الهدايةِفيِشرحِبدايةِالمبتدي, (5)

: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, تحقيقهـ(, 463بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
. 752-751ص2م, ج1980هـ/1400مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية, 

, عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب نهايةِالمطلبِفيِدرايةِالمذهبو
هـ(, حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب, دار المنهاج, الطبعة: األولى, 478بإمام الحرمين )المتوفى: 

, عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو محمد بهاء الدين المقدسي العدةِشرحِالعمدة. و161ص8م, ج2007-هـ1428
 .299م, ص 2003هـ 1424هـ(, دار الحديث, القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 624)المتوفى: 
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ِالث اني ِ.األجرةِ:ِأحكامِ المبحث 

ِوفيهِأربعةِمطالب:

ِ.األ جرةِوجوبِوقتِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

ِ.األ جرةِمنعِحكمِ :ِث انيالِالمطلبِ 

ِ.األ جرةِمنِالحسمِحكمِ :ِالث الثِلمطلبِ ا

ِ.األ جرةِعلىِالزيادةِحكمِ ِ:ابعالرِ ِالمطلب



ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.األ جرةِوجوبِوقتِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

ِزاع:محلِالنِ ِتحريرِ 

فــــي عقــــد اإلجــــارة فيجـــــب  أو تأجيلهـــــا رط تعجيــــل األجــــرةفــــق الفقهــــاء علــــى أن ـــــه إذا ُشــــات   .1
 .(2)الُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم"" :ملسو هيلع هللا ىلصبي لقول الن   ؛(1)أو تأجيلها حينها تعجيل األجرة

 كما يلي. شرط في وقت ثبوت األجرة أي  ثم  اختلف الفقهاء إذا لْم ُيشترط  .2
 فق الحنفية والمالكية على أن ه ال تجب األجرة بمجر د العقد.ات  - أ

ـــــــدَ  فـــــــإنجـــــــاء فـــــــي بـــــــدائع الصـــــــنائع:        ؛أجيـــــــللت  عجيـــــــل أو اعـــــــن ذكـــــــر شـــــــرط الت   مطلقـــــــاً  ُعِق
ــــكُ  فيثُبــــتُ  واحــــد, وقــــتٍ  فــــي اْلِعَوَضــــْيِن فــــي َيثبــــتُ  فــــالحكم ــــَؤاِجرِ  الِمل ــــوت فــــي ِلْلُم ــــَت ثُُب  األجــــرة َوْق
ـــــُت الحكـــــمُ , و المنفعـــــة فـــــي ِلْلُمْســـــَتْأِجرِ  الِملـــــك ـــــْيًئا َيْثُب ـــــى َفَشـــــْيًئا َش ـــــِه, ُحـــــُدوثِ  َحَســـــبِ  َعَل ـــــوَ  َمَحلِ   َوُه

ـــــــُة؛ ـــــــا اْلَمْنَفَع ـــــــُدثُ  أِلَن َه ـــــــيْ  َتْح ـــــــى ًئاَش ـــــــْيًئا, َوَعَل ـــــــَذا َفَش ـــــــى َه ـــــــَرةَ  َأن   ُيْبَن ـــــــكُ  اَل  اأْلُْج ـــــــَنْفسِ  ُتْمَل ـــــــدِ  ِب  اْلَعْق
ـــــق, و  ـــــي عجيـــــلالت   شـــــرطُ : أحـــــُدها: ثالثـــــة معـــــانٍ  بَأَحـــــدِ  إال الحنفيـــــة عنـــــد ُتملـــــك ال األجـــــرةاْلُمْطَل  ف

 .(3)عليه المعقود استيفاء: الثوالث  : شرط غير من عجيلالت  : انيوالث   العقد, نفس

ـــــ هفألن ـــــومعنـــــى تعجيـــــل األجـــــرة مـــــن غيـــــر شـــــرط: "      ـــــعَ  الم   مقتضــــــى غيـــــر فقـــــد األجـــــرة لَ ج 
ــــ ثبـــــت أخيرالت ـــــ ألن   الواليــــة؛ هـــــذه ولــــه العقـــــد مطلــــق  لـــــو كمـــــا تعجيــــل,بال   إبطالـــــه فيملــــك لـــــه اً حق 
ــــــ نْيـــــــدَ  عليـــــــه كــــــان  لـــــــم وإن فاالســـــــتحقاق ,األجـــــــرة اســــــتحقاق ســـــــبب العقـــــــد وألن   لـــــــه؛فعج   لمؤج 
ــــــت ــــــد يثب ــــــ فق ــــــل ســــــببه, دانعق ــــــل الحكــــــم وتعجي  جــــــائز, الوجــــــوب ســــــبب وجــــــود بعــــــد الوجــــــوب قب
 .(4)"الموت قبل الجرح بعد الكفارة كتعجيل

ــــ ــــد ِبُمَجــــر د اأْلُْجــــَرة َتْقــــِديم يجــــب اَل "ِة:وجــــاء فــــي القــــوانين الفقهي  ــــا ,العق ــــِديم يْســــَتحب   َوِإن َم  ُجــــْزء َتْق
ــــــه َمــــــا ِباْســــــِتيَفاء اأْلُْجــــــَرة مــــــن ــــــاكَ  َكــــــانَ  ِإن ِإال   ْنَفَعــــــةاْلمَ  مــــــن ُيَقابل  يْقتَــــــرن  َأن َعــــــاَدة َأو َشــــــرط ُهَن

                                                             
(1)

ِالشرائع ِترتيب ِفي ِالصنائع ِالفقهيةِو .203-201, الكاساني, صبدائع كفايةِو .181سم, ص, أبو القاالقوانين
, أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني, تقي الدين األخيارِفيِحلِغايةِاإلختصار

دمشق, الطبعة:  –: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان, دار الخير تحقيقهـ(, 829الشافعي )المتوفى: 
 .392ص5ج , ابن قدامة,المغنيو .296, ص1994األولى, 

 .92ص3, جصحيحِالبخارِي (2)
(3)

.203-201, الكاساني, صبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع
(4)

.203, الكاساني, صبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع
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 أشـــــبه َمـــــا َأو رطبـــــاً  َطَعامـــــاً  َأو معينـــــاً  عرضـــــاً  اأْلُْجـــــَرة تكـــــون  َأن مثـــــل ,الت ْقـــــِديم ُيوجـــــب َمـــــا ِباْلعقـــــدِ 
َجــــــاَرة تكــــــون  َأو ,َذِلــــــك ــــــة ِفــــــي َثاِبتَــــــة اإلِْ  َرأس ِبَمْنِزَلــــــة اأِلَن َهــــــ اأْلُْجــــــَرة َتْقــــــِديم َفيجــــــب ,اأْلَِجيــــــر ذم 
لم ِفي الَمال  .(1)"الس 

 المســـــتأجرُ  يملـــــكُ  كمـــــا فـــــق الشـــــافعية والحنابلـــــة علـــــى أن ـــــه تجـــــب األجـــــرة بمجـــــر د العقـــــدات  - ب
 .المنفعة بالعقد

الت ْأِجيـــــل  َأو الت ْعِجيـــــل عوضـــــه فـــــي َشـــــَرطَ  لــــو عقـــــد اإلجـــــارة ألن  جــــاء فـــــي كفايـــــة األخيـــــار: "     
 فـــــي كـــــالثمن األجـــــرة وجبـــــت األجـــــل حـــــل فـــــإذا,... البيـــــع فـــــي نكـــــالث م حـــــاالً  مطلقـــــه فكـــــان بـــــعات  

ـــــا ذلـــــك, ونحـــــو الدابـــــة هـــــذه منـــــك اســـــتأجرت كقولـــــه العـــــين إجـــــارة فـــــي وهـــــذا البيـــــع  إجـــــارة فـــــي أم 
ـــــة ـــــد فـــــإن الذم  ـــــلم بلفـــــظ عق ـــــي المـــــال رأس قـــــبض فيشـــــترط الس  ـــــس, ف ـــــد إن وكـــــذا المجل  بلفـــــظ عق
ــــى اإلجــــارة ــــة ألجــــرةا تكــــون  أن فيشــــترط المعنــــى إلــــى نظــــرا األصــــح عل ــــة إجــــارة فــــي حال  وال الذم 
ين بيـــــع وهـــــو بالكــــال  الكـــــال  بيـــــع يلــــزم ِلـــــَئال   تأجيلهـــــا يجــــوز يِن وقـــــد الــــد   رســـــول عنـــــه نهــــى ِبالـــــد 
 ."(2) هللا

 يشـــــترط ولــــم أطلـــــق إذا العقــــد, بمجـــــرد األجــــرة يملـــــك المــــؤجر نإقــــال ابـــــن قدامــــة رحمـــــه هللا : "و 
 .(3)ع"بالبي الثمن البائع يملك كما ,أجالً  المستأجر

ِ.األ جرةِمنعِحكمِ :ِانيثِ الِالمطلبِ 

ــــــالَ       ــــــالَ : " ملسو هيلع هللا ىلصرســــــول هللا  َق ــــــاَلى ّللا ُ  َق ــــــةٌ : َتَع ــــــا َثاَلَث ــــــْومَ  َخْصــــــُمُهمْ  َأَن ــــــِة, َي ــــــلٌ  الِقَياَم  َأْعَطــــــى َرُج
 ُيْعِطـــــهِ  َوَلـــــمْ  ِمْنـــــهُ  َفاْســـــَتْوَفى َأِجيـــــًرا اْســـــَتْأَجرَ  َوَرُجـــــلٌ  َثَمَنــــُه, َفَأَكـــــلَ  ُحـــــرًّا َبـــــاعَ  َوَرُجـــــلٌ  َغـــــَدَر, ثُـــــم   ِبــــي
 .(4)" َأْجَرهُ 

عـــــدم إعطـــــاء األجـــــرة لألجيـــــر عنـــــد اســـــتيفاء العمـــــل, ولكـــــن مـــــا حكـــــم منـــــع  بـــــي َن الحـــــديث حرمـــــةَ 
 كمال العمل؟إاألجرة عند امتناع األجير عن 

                                                             
 .181, أبو القاسم, صالقوانينِالفقهية (1)
 .296ص ,, تقي الدين الشافعيكفايةِاألخيارِفيِحلِغايةِاإلختصار (2)
 .392ص5, ابن قدامة, جالمغني (3)
 .90ص3, جصحيحِالبخارِي (4)
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ـــــد  (3)وقـــــول عنـــــد الحنفيـــــة (2)والشـــــافعية (1)المالكيـــــةمـــــن ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء  .1 وقـــــول عن
 عمل. ما بقدر األجرة يستحقُّ  ملالعا إلى أن   (4)الحنابلة

األجــــــــرة  بقــــــــدر مــــــــا عمــــــــل فــــــــي العقــــــــار  إلــــــــى أن  العامــــــــل يســــــــتحق   (5)ذهــــــــب الحنفيــــــــة .2
 .فقط والمسافة

 لـــــه ميســــل   لــــم ألن ــــه؛ عمـــــل مــــا بقــــدر األجــــرة ال يســـــتحق   العامــــل ذهــــب الحنابلــــة إلــــى أن   .3
 .(6)شيئاً  يستحق   فلم اإلجارة؛ عقد تناوله ما

ِ.األ جرةِمنِحسمالِحكمِ :ِالثالثِ ِالمطلبِ 

ــــــرًا فــــــي عمــــــٍل معــــــي ن, وفــــــي حــــــال انتهــــــا        ــــــى مــــــن اســــــتأجر أجي مــــــن إتمــــــام  ء األجيــــــرعل
العمــــــل, فعلــــــى صــــــاحب العمــــــل أن يعطــــــي األجيــــــر كامــــــل أجرتــــــه,  مــــــثاًل فــــــي حــــــال اســــــتؤجر 

ة شـــــهرين, فلـــــيس لصـــــحاب العمـــــل أن  ـــــى العامـــــل لمـــــد  ـــــومين راتبـــــه العامـــــل يخصـــــم عل ـــــوم بي  الي
 لــــــــولي   إال يجــــــــوز ال بالمــــــــال عزيــــــــروالت   محترمـــــــة, اسالن ــــــــ أمــــــــوال ن  أل عــــــــذر؛ بــــــــدون  غـــــــاب إذا

يجـــــــب أن  حـــــــق   وعليــــــه ,لــــــه مقـــــــدار معــــــي ن مـــــــن األجـــــــرة ويجــــــب أن يأخـــــــذها والعامـــــــل األمــــــر,
ــــهد  يؤ  ــــم, فــــإذا وال َيظلــــم فــــال ,ي ــــه مــــن ُيحســــم يومــــاً  غــــاب ُيظل ــــى يــــادةوالز   يــــوم, راتب ــــك عل  أكــــل ذل

 .(7)بالباطل اسالن   ألموال

 اس بالباطل كثيرة منها:ى ُحرمة أكل أموال الن  ة علواألدل  

                                                             
هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, 179, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: المدونة (1)

.459ص3جم, 1994 -هـ 1415
(2)

.376ص6, الهيتمي, جالمنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(3)

 .204ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع

(4)
 .183ص30, ابن تيمية, جالفتاوِىِمجموع

(5)
 .204ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع

(6)
 الدمشقي ثم مولداً  يالرحيبان شهرة, السيوطي عبده بن سعد بن , مصطفىمطالبِأوليِالنهىِفيِشرحِغايةِالمنتهى

 .656ص3, جم1994 - هـ1415 الثانية,: اإلسالمي, الطبعة تب, المك(هـ1243: المتوفى) الحنبلي
 -هـ  1430, محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري, بيت األفكار الدولية, الطبعة: األولى, موسوعةِالفقهِاإلسالمي (7)

 .537ص3م, ج 2009
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ـــــه تعـــــالى .1 ـــــْأُكُلوا اَل  آَمُنـــــوا ال ـــــِذينَ  َأيَُّهـــــا َيـــــا: قول  ِتَجـــــاَرةً  َتُكـــــونَ  َأنْ  ِإال   ِباْلَباِطـــــلِ  َبْيـــــَنُكمْ  َأْمـــــَواَلُكمْ  َت
 .(1)ًماَرِحي ِبُكمْ  َكانَ  ّللا َ  ِإن   َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َواَل  ِمْنُكمْ  َتَراضٍ  َعنْ 

ــــــْأُمُرُكمْ  ّللا َ  ِإن  : قولــــــه تعــــــالى .2 وا َأنْ  َي ــــــَؤدُّ ــــــاتِ  ُت ــــــى اأْلََماَن ــــــا ِإَل ــــــُتمْ  َوِإَذا أَْهِلَه ــــــْينَ  َحَكْم ــــــاسِ  َب  َأنْ  الن 
َبِصيًرا َسِميًعا َكانَ  ّللا َ  ِإن   ِبهِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعم ا ّللا َ  ِإن   ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا

(2). 
ــــي َعــــنْ  .3 ــــ َأِب ــــُه, ّللا ُ  َرِضــــيَ  َرةَ ُهَرْي ــــي ِ  َعــــنِ  َعْن ــــهِ  هللاُ  َصــــل ى الن ِب ــــالَ  َوَســــل مَ  َعَلْي ــــالَ : " َق ــــاَلى ّللا ُ  َق : َتَع

ــــةٌ  ــــا َثاَلَث ــــْومَ  َخْصــــُمُهمْ  َأَن ــــِة, َي ــــم   ِبــــي َأْعَطــــى َرُجــــلٌ  الِقَياَم ــــاعَ  َوَرُجــــلٌ  َغــــَدَر, ُث ــــلَ  ُحــــرًّا َب ــــُه, َفَأَك  َثَمَن
 .(3)" َأْجَرهُ  ُيْعِطهِ  َوَلمْ  ِمْنهُ  َفاْسَتْوَفى ًراَأِجي اْسَتْأَجرَ  َوَرُجلٌ 

ِ.األ جرةِعلىِالزيادةِحكمِ  :ابعالرِ ِالمطلب

ر,       ــــــدار األجــــــرة المت فــــــق عليهــــــا مــــــع المــــــؤج  ــــــع مق ــــــى المســــــتأجر دف ــــــي حــــــال ,يجــــــب عل  وف
ــــــــــى  أو اإلجــــــــــارة, أن يقــــــــــوم بفســــــــــخ رللمــــــــــؤج   فلــــــــــيس األجــــــــــور ارتفعــــــــــت ــــــــــد األجــــــــــرة عل أن يزي

 فلـــــــيس فـــــــي الـــــــبالد اإلجـــــــارات اضانخفـــــــ وفـــــــي حـــــــال, أن يجبـــــــره بتـــــــرك المحـــــــل  المســــــتأجر, أو 
ـــــــا إذا , العقـــــــد ةمـــــــد  فــــــي   األجـــــــرة بتخـــــــيفض المـــــــؤجرأو أن يلــــــزم  اإلجـــــــارة, فســـــــخ للمســــــتأجر أم 
 الموجـــــب اإلحســـــان مـــــن ذلـــــك فـــــي لمـــــا أفضـــــل؛ فهـــــو وات فقـــــا علـــــى أجـــــرة المثـــــل األنفـــــس طابـــــت
 .(4) للمحبة

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.29, اآلية رقم )سورةِالنساء (1)
 (.58, اآلية رقم )سورةِالنساء (2)
 .90ص3, جالبخارِيِصحيح (3)
(4)

 .539ص3, التويجري, جموسوعةِالفقهِاإلسالمي
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ل:ِإجراءاتِ  ِ.ةرعيِ عاوىِفيِالمحاكمِالشِ لدِ اِالفصلِاألو 

ِمباحث.ِست ةوفيهِ

ل:ِماهي ة ِالد عوىِوشروطها. ِاألو  ِالمبحث 

ِوالخصومةِفيِدعاوىِاألجرة. ِالث اني:ِاالختصاص  ِالمبحث 

ِالثالث:ِرفع ِالد عوى. ِالمبحث 

ل يغ ِالد عوى. ِالر ابع:ِت ب  ِالمبحث 

ِنظرِالد عوىِوالم ِالخامس:ِإجراءات  ِحاكمة.المبحث 

كم ِفيِالد عوى. ادس:ِالح  ِالس   المبحث 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِوشروطها.ِالد عوِىِل:ِماهي ةاألوِ ِالمبحثِ 

ِ.مطلبانوفيهِ

ِ.واصطالحاًِِلغةًِِعوِىالدِ ِةماهيِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

ِالمطلبِالث اني:ِشروطِالد عوى.

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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لِالمطلبِ  ِ.واصطالحاًِِلغةًِِالد عوِىِماهي ة:ِاألو 

ِ.لغةًِِعوِىالدِ 

عيه ِلَما اسمٌ  َعى" ,(2)لبالط   وهو عاء,الد   من ةق  تمش, (1)َيد  عي( َكَذا) َزْيدٌ  واد  عاءً  َيد   َلهُ  أن ه َزَعمَ : ادِ 

 .(3)"باِطالً  َأو كانَ  َحق اً 

 عوى في اللغة على معاٍن كثيرة منها:وُتطلُق الد  

 .(5)﴾اْلَعاَلِمينَ  َربِ   لل ِ  اْلَحْمدُ  َأنِ  ُهمْ َدْعَوا  َوآِخرُ ﴿تعالى:  : كما في قولهِ (4)عاءالدِ  .1

ت غ اث ة .2 س  ِ.(7)﴾َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ّللا ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداَءُكمْ  َواْدُعوا﴿ِتعالى: كما في قولهِ  :(6)اال 

بادةال .3 ِ ِعَباٌد َأمْ  تعالى: كما في قولهِ  :(8)ع  ِ.(9)﴾َثاُلُكمْ ﴿ِإن  ال ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّللا 

ِ.(11)﴾َلْوُنَها َما َلَنا ُيَبيِ نْ  َرب كَ  َلَنا اْدعُ  َقاُلوا﴿تعالى: كما في قولهِ  :(10)ؤالالسِ  .4

ُعونَ  تعالى: كما في قولهِ  :(12)التمن  ي .5 ِ.(13)﴾﴿َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيد 

ُعوَن﴾﴿َوِقيَل َهَذا ال ِذي ُكنْ  تعالى: كما في قولهِ  :(14)الزعم .6 ِ.(15)ُتْم ِبِه َتد 

                                                             
(1)

.257ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
(2)

 من جماعة وصححه ضبطه: تحقيق, (هـ816: المتوفى) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي التعريفات,
 .104م, ص1983- هـ1403 األولى: طبعةلبنان, ال– بيروت العلمية الكتب الناشر, دار بإشراف العلماء

(3)
 .48ص38الز بيدي, ج , مرتضىتاجِالعروسِمنِجواهرِالقاموس
(4)

.257ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
(5)

(.10, اآلية رقم )سورةِيونس
(6)

.257ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
(7)

(.23, اآلية رقم )البقرةسورةِ
(8)

.257ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
(9)

(.194, اآلية رقم )األعرافسورةِ
(10)

.260ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
(11)

(.69, اآلية رقم )البقرةسورةِ
(12)

.260ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,
 (.57, اآلية رقم )يسسورةِ (13)

(14)
.261ص14ابن منظور, ج لسانِالعرب,

(15)
(.27, اآلية رقم )الملكسورةِ
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ِعي ُفاَلنٌ :اإلخبار .7 ِ.(1)ِبَذِلك َنْفِسهِ  َعنْ  ُيْخِبر َأي ِفعالهِ  بَكَرم َيد 

ِ.اصطالحاًِِعوِىالدِ 

 الي:عوى كالت  اختلف الفقهاء في تعريف الد  

ِ.(2)" َنْفِسهِ  َحق ِ  َعنْ هُ َدْفعَ  َأوْ  َغْيِرهِ  ِقَبلَ  َحق ٍ  َطَلبُ  ِبهِ  ُيْقَصدُ  َمْقُبولٌ  َقْولٌ "أواًل:ِالحنفية:ِ

ِ.(3)"َشْرًعا ُمْعَتَبرٌ  َنْفعٌ  َعَلْيهِ  َلهُ  َيَتَرت بُ  َأْمرٌ  َأوْ  ُمَعي نٍ  ِذم ةِ  ِفي َما َأوْ  ُمَعي نٌ  َطَلبٌ "المالكية:ِ:ثانياًِ

ِ.(4)"به ليلزمه حاكم عند غيره على للمخبر حق وجوب عن إخبار"ِ:الشافعية:ِثالثاًِ

ِته" ِفي َأوْ  َغْيِرِه, َيدِ  ِفي َشْيءٍ  اْسِتْحَقاقَ  َنْفِسهِ  إَلى إَضاَفُتهُ "ِ:ةالحنابل:ِرابعاًِ ِ .(5)ِذم 

 ُحُضورِ  ِفي آَخرَ  ِمنْ  َحق هُ  َأَحدٍ  َطَلبُ "عوى في مجلة األحكام العدلية بأن ها:وجاء تعريف الد       

ِعي َلهُ  َوُيَقالُ , اْلَقاِضي عَ  َوِلآْلَخرِ , اْلُمد   .(6)َعَلْيه" ىاْلُمد 

 َحالَ  اْلَقاِضي ُحُضورِ  ِفي ِكَتاَبةً  َأوْ  َقْواًل  آَخرَ  ِمنْ  َحق هُ  َأَحدٍ  َطَلبُ فها شارح المجلة بأن ها: "هي وعر  

ْخصِ  إَلى َأوْ  َنْفِسِه, إَلى اْلَحق ِ  ِبِإَضاَفةِ  اْلَجْزمِ  َعَلى َيُدلُّ  ِبَلْفظٍ  اْلُمَناَزَعةِ   .(7)ه"َعنْ  َيُنوبُ  ال ِذي الش 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 .260ص14ابن منظور, ج عرب,لسانِال

(2)
 .541ص5, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار

(3)
.5ص11, القرافي, جالذخيرة
(4)

.285ص10ج ,الهيتمي حجر بن, االمنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(5)

.242ص10, ابن قدامة, جالمغني 
(6)

.320, صالعدليةِاألحكامِ(ِمنِمجلة1613المادة:ِ)
(7)

.173ص4ج, علي حيدر,األحكامِمجلةِشرحِفيِالحكامِدرر
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َقوٌل مقبوٌل أو ما يقوُم َمقاَمُه في ": بأن هاعوى الد   (1)كتور محمد نعيم ياسينوعر ف األستاذ الد  

 .(2)َيقِصُد بِه إنساٌن َطَلَب حقِ  لُه أو لمن ُيمثِ له, أو حمايته"مجلِس القضاء, 

ِِِ.عوِىالدِ ِشروطِ :ِانيالثِ ِالمطلبِ 

 ها: عوى ومنللد   كثيرةٌ  هنالك شروطٌ 

ه, وعليه ه أو وصي  عوى, فإذا لم تتوفر َمث َلُه ولي  عى عليه للخصومة في الد  ي والمد  عِ أهليُة المد   .1

هما أو ولي   ,همالهما وصي  منهما, إال أن يمث   ز ال تصح  والصبي غير الممي   ,المجنون  :فدعوى 

مجلة األحكام  ( من1616ة ), وقد نصت الماد  (3)يابة عنهمامدعى عليهما بالن   أو ,مدعيين

ِعي َيُكونَ  َأنْ  : "ُيْشَتَرطُ على العدلية َعى اْلُمد  ِبي ِ  اْلَمْجُنونِ  َوَدْعَوى  َعاِقَلْينِ  َعَلْيهِ  َواْلُمد   َغْيرِ  َوالص 

ِعَييْ  َوِلي اُهَما َأوْ , َوِصي اُهَما َيُكونَ  َأنْ  َيِصحُّ  َأن هُ  إال   ِبَصِحيَحةٍ  َلْيَسْت  اْلُمَميِ زِ  ًعى َأوْ ,  نِ ُمد   ُمد 

 .(4)َعَلْيِهَما"

عاء الش  أن تتوف   .2 عي صفة االدِ  في  , وصفة الخصومة تتوفر  (5)عوى ة في الد  رعي  ر في الُمد 

 .أو الوصاية ,أو الوالية ,أو لغيره بطريق الوكالة ,صاحب الحق  

                                                             
(1)

 مسلمة أسرة في , ونشأم11/6/1943بتاريخ:  فلسطين في سلفيت مدينة ياسين, ولد في إبراهيم السالم عبد نعيم محمد"
 حقوق  بكالوريوس على حصل إذ دمشق, جامعة في الجامعية دراسته اإلسالم, وتابع وتعاليم الدين بأحكام ملتزمة
 جامعة من شريعة وماجستير القاهرة جامعة من حقوق  ماجستير على وحصل العليا الدراسات وأكمل شريعة, كالوريوسوب

االزهر, وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة, ومن  جامعة من الدكتوراة  شهادة على حصل كما االزهر,
ِأِ  ,"اإلسالمي الجنائي لفقها في , والوجيز"الدعوى  نظرية" الدكتوراه  كتبه: رسالة ِرابطة ِاالنترنت,ِِموقع ِعلى ِالشام دباء

http://www.odabasham.net.ِ
, أ.د. محمد نعيم ياسين, دار عالم الكتب نظريةِالدعوىِبينِالشريعةِاإلسالميةِوقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية (2)

 .84-83ص م,2003-ه1423للطباعة والنشر والتوزيع, الرياض, السعودية, 
(3)

, لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, الفتاوىِالهنديةو. 222ص6, الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع
ِالمنهاج. و2ص4ج ِألفاظ ِمعاني ِمعرفة ِإلى ِالمحتاج ِفيِِو .319ص5الشربيني, جالخطيب , مغني ِواألحكام القضايا

أحمد  , د.قضائية,ِفقهها,ِإجراءاتها,ِالقراراتِالقضائية,ِاألحكام,ِالقوانينالمحاكمِالشرعية:ِلوائحِالدعاوى,ِأصولهاِال
 .27ص1جم, عمان, 2011محمد علي داود, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة 

(4)
.321, صالعدليةِاألحكامِمجلة,ِِ(1616) الماد ة

(5)
 .30ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
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عوى, وال ة من الد  ق الفائدعى عليه ال تتحق  ؛ ألن  بجهالة المد  (1)عى عليه معلوماً أن يكون المد   .3

ت , وقد نص  (2)عى بهالمد   ي الحق  عى عليه مجهواًل, بأن يؤد  يستطيع القاضي أن يلزم مد  

 وال, معلوماً  به عىالمد   يكون  أن يشترط( من مجلة األحكام العدلية على: "1619ة من )الماد  

(: "من 15672, وكما جاء في القرار االستئنافي رقم: )(3)"مجهوال كان إذا عوى الد   تصح  

عى به معلومًا باإلشارة إليه إن كان حاضرًا, أو بوصفه عوى أن يكون المد  ة الد  شروط صح  

 مبطلٌ  عوى الد   في دوالترد  , به عىد  يُ  فيما الجزم جبيو , وبتعريفه وبيان قيمته إن كان غائباً 

 .(4)"لها

 في جاء كما ,(6)حيحص غرض أو ,حكم بها قيتعل   امم   , أو(5)عى به مشروعاً أن يكون المد   .4

عوى على سبب مشروع تكن غير س الد  إذا لم تؤس  " (:38850: )رقم االستئنافي القرار

 .(7)مسموعة"

 من( 1630) ةالماد   تنص   وقد, (8)عوى ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوتهاأن تكون الد   .5

 ثبوت الةح في بشيء عليه عىالمد   ويلزم يحكم أن يشترط": على العدلية األحكام مجلة

 .(9)"عوى الد  

                                                             
 الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس , أبووارِالبروقِفيِأنواءِالفروِقالفروقِ=ِأن(1)

 .72ص4الكتب, ج , عالم(هـ684: المتوفى) بالقرافي
(2)

ِالشرعي ِالقضاء ِونظام ِالشرعية ِالمحاكمات ِأصول ِقانون أصل الكتاب رسالة  أبو البصل, عبد الناصر, د. شرح
 .133صم, 2005قافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األولى, دار الث ماجستير, 

(3)
ة  .321, صالعدليةِاألحكامِمجلةِِ,(1619) الماد 

(4)
 .37-36ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا

(5)
.32ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
ِاألحكام(6) ِومناهج ِاألقضية ِأصول ِفي ِالحكام  اليعمري  الدين برهان فرحون, ابن محمد, بن علي بن , إبراهيمتبصرة
 .147ص1م, ج1986 - هـ1406 األولى, األزهرية, الطبعة الكليات , مكتبة(هـ799: المتوفى)
(7)

.37ص1جأحمد داود,  , د.حكامألواِالقضايا
 .543ص5, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار(8)
(9)

.334, صةالعدليِاألحكامِمجلةِ,(1630) ةالماد  



44 
 

ْعَوى  َتِصح   َلمْ  َأُظنُّ  َأوْ  َأُشكُّ  َقالَ  َفَلوْ  َوالت ْحِقيِق, على اْلَجْزمِ عوى صيغة الد  أن تدل   .6  كما, (1)الد 

ي إلى عوى أن تكون بعبارة تؤد  ُيشترط في الد  (: "12553): رقم االستئنافي القرار في جاء

 .(2)"هافي تناقض, وال دوعدم الترد   ,الجزم

 نلتيق   ؛باطلة عادةً  أو عقالً  وجوده يستحيل ما فدعوى  ,الثبوت يحتمل امم   ىعَ د  المُ  كون  .7

ة ت الماد  نص   قد, و (3)ابني هذا لمثله مثله يولد ال لمن أو ,سبالن   لمعروف كقوله الكذب,

 اءً بن بوتالث   محتمل به عىالمد   يكون  أن شترطيُ من مجلة األحكام العدلية على: " (1629)

 من حق   في أحد عىاد   إذا مثالً , عادة أو عقالً  محال وجوده بشيء عاءاالد   يصح   ال عليه

 .(4)"دعواه  تصح   ال ابنه هبأن   معروف نسبه من حق   في أو ,سناً  منه أكبر هو

( من قانون 44ة )جاء في الماد  , كما (5)عى عليهعي والمد  حقيقية بين المد   وجود خصومة .8

 في خصومة رفينالط   بين يكن لم إذا عوى الد   ترفضة األردني: "رعي  لش  صول المحاكمات اأ

 .(6)"أحدهما عيهيد   بما حكم على االحتيال قاضيبالت   قصدا بل ,الواقع

عي, في غير المسائل التي تخفى عوى مناقضة ألمٍر سبق صدوره عن المد  أن ال تكون الد   .9

 .(7)أسبابها

 

                                                             
(1)

.543ص5, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار
.37ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضاياِ(2)
 544ص5, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار (3)

(4)
ة  .334, صالعدليةِاألحكامِمجلةِ,(1629) الماد 

(5)
 .62ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا

(6)
ِالشرعية, من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني( 44) د ةالما ِبالمحاكم ِالخاصة ِالتشريعات , راتب مجموعة

 .77صم, 2010األولى, اإلصدار الثاني, عطا هللا الظاهر, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة 
(7)

.192ص7, ابن نجيم, جالبحرِالرائقِشرحِكنزِالدقائق
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( من مجلة 1618ة ), كما جاء في الماد  (1)الخصمأن تكون في مجلس القضاء وأن يحضر  .10

, وكما جاء في القرار االستئنافي رقم (2)عوى"الد   حين الخصم حضور شترطاألحكام العدلية: "يُ 

عوى التي يقوم لها اعتبار مشروط فيها وفي اعتماد أسبابها أن تكون في : "الد  هُ صُّ ( ونَ 28849)

 .(3)مجلس المحاكمة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 543ص5, ابن عابدين, جالدرِالمختارردِالمحتارِعلىِ

(2)
.321, صالعدليةِاألحكامِمجلة ,(1618) ةالماد  
(3)

.36ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
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ِالث انيِبحثِ الم ِ.جرةاألوىِافيِدعوالخصومةِِ:ِاالختصاص 

ِمطالب.ِثالثةوفيهِ

ل:ِالمطلبِ  ِِ.ماهي ة ِاالختصاصِلغةِواصطالحاًِِاألو 

ِالمكانيِلدعاوىِأجرةنيالث اِالمطلبِ  ِ.:ِاالختصاص 

ِ.األجرةِدعاوِىِفيِالخصومةِ :ِث الثالِالمطلبِ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ل: ِِِ.غةِواصطالحاًِماهي ة ِاالختصاصِلِالمطلبِاألو 

ِ همن الفعل الثالثي )خصص(, : لغةًِِاالختصاص   .(1)غيره دون  به َأْفَرَده اْختص 

ِ  .(2)"أجزائه بعض على العام صرُ قَ : "اصطالحاًِِاالختصاص 

ِِو  لها حق   لُ و  خَ ة, وتُ ع بها قاٍض, أو جهٌة قضائي  ة التي يتمت  لطة القضائي  "الس   قانونًا:ِاالختصاص 

 .(3)ي القضايا المرفوعة إليها"ل فْص ظر والفَ الن  

 درجات, ةعد   من جهة كل   ن وتتكو   ولة,الد   في القضاء جهات دتعد   بسبب االختصاص وينشأ

 .المختلفة ةالقضائي   والجهات المحاكم هذه بين العمل توزيع يلزم لذا محاكم, ةعد   من درجة وكل  

وع, جاء في األشباه مان والن  ولقد أجاز الفقهاء رحمهم هللا تخصيص القضاء بالمكان والز  

َمانِ  َوَتْقِييُدهُ  َتْخِصيُصهُ  َيُجوزُ  اْلَقَضاءُ ظائر: "والن    .(4)اْلُخُصوَمات" َبْعضِ  َواْسِتْثَناءِ  َواْلَمَكانِ  ِبالز 

ِنياالثِ المطلبِ ِ.وىِأجرةاالمكانيِلدعِ:ِاالختصاص 

ي عية الت  ولة, فيمكن للمد  في الد   ةرعي  هو جميع المحاكم الش   ,جرةاألوى ااالختصاص المكاني لدع

يستخدمه  في مدينة الخليل, وهذا ما مثالً  حضانةتسكن في مدينة جنين أن ترفع دعوى أجرة ال

عب بأقصى درجاته على فاق مع محاميهم من أجل إيقاع األذى والت  عوى باالت  بعض أطراف الد  

  رار بالن اس., وعدم اإلضوجل   قوا هللا عز  فعليهم أن يت   رف اآلخر,الط  

 

                                                             
.24ص7, ابن منظور, جلسانِالعرب (1)
(2)

 الحنبلي الصالحي ثم يالرامين المقدسي الدين شمس هللا, عبد أبو مفرج, بن محمد بن مفلح بن , محمدالفقهِأصول
َدَحان, مكتبة محمد بن فهد الدكتور: له وقدم عليه وعلق , حققه(هـ763: المتوفى)  هـ 1420 األولى, العبيكان, الطبعة الس 
 .880ص3م, ج 1999 -
(3)

ناصر بن محمد  , د.االختصاصِالقضائيِفيِالفقهِاإلسالميِمعِبيانِالتطبيقِالجاريِفيِالمملكةِالعربيةِالسعودية
ِالقضائيِِنقاًل عن: .42م, ص2000-ه1420لغامدي, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة األولى, بن مشري ا التنظيم

 .113ه, ص1402ة, الطبعة الثانية, القاهر  عة السعادة,حامد أبو طالب, مطب , د.اإلسالمي
(4)

اهِ  ب  ل ىِو الن ظ ائ رِ ِاأل  ش  ةِ ِأ ب يِ ِم ذ ه بِ ِع  ف  ن ي   .194ص  ,المصري  نجيم , ابنالن ع م انِح 
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ِ.جرةاألِوِىادعِفيِالخصومةِ :ِلث الثاِالمطلبِ 

ِ.لغًةِواصطالحاًِِالخصومةِتعريفِ :ِلاألوِ ِالفرعِ 

ِلغةًِِالخ صوم ةِ  , بالحجة غلبه َخْصماً  َيْخِصمهُ  َفَخَصَمهُ  وُمخاَصَمةً  ِخصاماً  الَجَدُل, وخاَصَمه:

ِ(1)واالْخِتصامِ  الت خاُصمِ  من االسم والُخصوَمةُ   ِإذْ  اْلَخْصمِ  َنَبأُ  َأَتاكَ  َوَهلْ ﴿ا قوله تعالى: ومنه,

ُروا  .(2)﴾اْلِمْحَراَب  َتَسو 

 .(3)اإلنكار أو باإلقرار الخصم جوابالخصومة ِاصطالحًا:ِِو

ِِ.عوِىالدِ ِفيِالخصمِ اني:ِالثِ ِالفرعِ 

 صفة فيها تتوافر ال التي عوى فالد   ة,الحقيقي   الخصومة صفة عوى الد   في تتوافر أن يجب

 ترفضم: "1959ة األردني لعام رعي  , وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الش  (4)ُترد   خصومةال

 بما حكم على االحتيال قاضيبالت   قصداً  بل الواقع في خصومة رفينالط   بين يكن لم إذا عوى الد  

 .(5)"أحدهما عيهيد  

ا حضر محام, ومن صور عدم توفر الخصومة, عدم ذكر اسم الوكيل ومستند الوكالة, فإذ"

عية دون أن تذكر اسمه, أو تذكر مستند وكالته تكون قد وذكرت المحكمة أن ه وكيل عن المد  

 .(6)"عوى دون خصومةسارت في الد  

 .بالخصومة هلُ يوك أو وجالز   هو :مثالًِِأجرةِالحضانةِدعوِىِفيِالحقيقيِوالخصم
                                                             

.180ص12, ابن منظور, جلسانِالعرب (1)
(2)

(.21اآلية رقم: ) ,سورةِ)ص(
(3)

.632ص3, علي حيدر, جاألحكامِمجلةِشرحِفيِالحكامِدرر
(4)

.136,صأبو البصل عبد الناصر, د. شرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالقضاءِالشرعي

(5)
.77ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِمحاكمبالِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة

(6)
, عطا محمد المحتسب, دار دعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية(, 24419القرار االستئنافي رقم: )

.53صم, 2016(, الطبعة األولى 2003الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  أصل الكتاب, رسالة ماجستير, جامعة الخليل)

 عن: ِانقالً ِعام ِحتى ِالشرعية ِالمحاكمات ِأصول ِفي ِالقضائية , عبد الفتاح عاي  عمرو, دار اإليمان, 1990لقرارات
 .186م, ص1990عمان, الطبعة األولى, 
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ِعوى.الدِ رفع ِِالمبحثِالثالث:

ِمطالب.ِخمسةوفيهِ

ِاأِل ل:ِرفع ِالدِ المطلب  ِعوى.و 

رعيِ  لونِبرفعِالد عوىِأمامِالمحاكمِالش  ِالمخو  ِالث اني:ِاألشخاص  ِة.المطلب 

ِالث الث:ِتقديمِ  ِ.للمحكمةِوشروطهاِالد عوِى(ِالئحة)ِعريضةِالمطلب 

ِالر ابع:ِمحتوياتِ  ِ.الد عوِىِالئحةِالمطلب 

ِالخامس:ِكيفية ِرفعِالد عوىِوق ي دهاِوتسجيلها. ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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لِالمطلبِ  ِ.عوِىالدِ ِرفعِ :ِاألو 

يه على صاحب الحق  في حال مماطلة الط        عى عليه أو تعد  عي بالت وجهرف المد   , يقوم المد 

ه المد  ويكون ذلك من خالل , إلى القضاء ورفع  ,كالمحامي إلى المحكمة لهأو ممث   ,نفسه عيتوجُّ

ن معتدى عليه, فيطالب معي   وجود حق  د في دعواه يؤك  ة, إلى المحكمة المختص   الئحة دعوى 

جاء في شرح  ,وهذا اإلجراء أقر ه الفقه اإلسالمي قبل القانون , (1) أو استرجاعه حماية ذلك الحق  ب

يه الوكيل إلى نالخصم يحضر باب القاضي فيد أدب القاضي: "ورسم القضاة في زماننا, أن  

قعة إليه يتقدم إلى القاضي فيدفع الر   ثم   ,عى عليهالمد  الكاتب, فيكتب دعواه في رقعة واسمه واسم 

عي وهذا أيسر على القضاة"  .(2)ويد 

وإذا كان الحكم في حقوق العباد فيجب أن ُيسبق بدعوى, كما جاء في القرار االستئنافي رقم: 

 .(3)(: "إن  الحكم في حقوق العباد يجب أن ُيْسَبَق بدعوى"12025)

ِالث اني ِاأل:ِالمطلب  ِِ.ةرعيِ عوىِأمامِالمحاكمِالشِ رفعِالدِ بلونِالمخوِ ِشخاص 

اشرة هذا بعوى إلى القاضي إذا كان أهاًل لمهو الذي يرفع الد   صاحب الحق   أن   لُ األْص      

بأن يكون بالغًا عاقاًل غير محجور  ,روط الالزمة ألن يكون مدعياً بأن تتوافر فيه الش   ,الحق  

عنه إلى  غيره ليرفع دعواه نيابةً  أن يوكل   يجوز لصاحب الحق  لسفه ونحوه, ولكن مع هذا 

بالخصومة, ائب أو الوكيل هو المسم ى بالوكيل عنه أيضًا, وهذا الن   رافع فيها نيابةً القاضي وي

                                                             
, محمد إبراهيم البدارين, رسالة ماجستير, جامعة الخليل, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الدعوىِبينِالفقهِوالقانوِن (1)

 .140م, ص2010-ه1431ة, الطبعة الثاني
(2)

, اإلمام عمر بن أحمد بن سعيد المعروف بالحسام الشهيد, تحقيق الشيخ أبو الوفا األفغاني و الشيخ شرحِأدبِالقاضي
 .61م, ص1986-ه1406أبو بكر محمد الهاشمي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة األولى , 

(3)
.37ص1جأحمد داود,  , د.حكامألواِالقضايا
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أو  ,ن ناقصاً كا ل كامل األهلية, فإنْ الموك   يكون صاحب الحق   ة هذه الوكالة أنْ ح  ويشترط لص

 .(1)رعيعوى ولي ه الش  مة الد  اعديمها ناب عنه في إق

خص أمام المحكمة والقضاء بذاته هو, فيتعي ن عليه الحضور        واألصل أن يكون تمثيل الش 

عي في المحاكم أي  شخص غيره ومع , إلى دار القضاء, وكان قديمًا ال يجوز أن يمث ل المد 

ر الز مان, أصبح على ويكون طة وكالء عنهم, من الجائز تمثيل الخصوم أمام المحاكم بواس تطو 

عاوى, وكل   عوى أن يحضر عن موكله أمام المحاكم فيما يقام منه أو عليه من الد   الوكيل في الد 

وفي بعض الحاالت يجب أن يحضر ل نفسه, رًا بوجه الموك  مقر   د  عَ في حضوره يُ  يت م تقريرهما 

ات ر المحكمة استجواب الخصم بالذ  حضور الوكيل عنه, وذلك عندما تقر   نفسه, وال يغني الموك ل

 قاق.زاع والش  فريق للن  لح كما في دعوى الت  , أو في عرض الص  (2) أو تحليفه اليمين

م ما 1952( لسنة 12رعيين رقم )( الفقرة )أ( من قانون المحامين الش  6ة )وقد جاء في الماد  

 :(3)يلي

 عن بالوكالة يرافع أن ةرعي  الش   اةالمحام مهنة بتعاطي قانونية إجازة يحمل ال لمن يحق   ال"

 هأن   غير لها, تابع موظف أي   أو ةشرعي   محكمة تعقدها جلسة ةأي   في عنه ينوب أو آخر شخص

 فريق عن ينوبوا أن المحكمة بإذن لهم يجوز حيث ,أدناه المذكورون  األشخاص ذلك من ستثنىيُ 

 .محام لهيمث   ال

 .وجالز   .1

                                                             
(1)

م, 1989-ه1409عبد الكريم زيدان, مكتبة البشائر, عمان, الطبعة الثانية,  , د.نظامِالقضاءِفيِالشريعةِاإلسالمية
 .129ص

(2)
, إسراء واصف فايز مصلح, رسالة ماجستير إجراءاتِالسيرِفيِالدعوىِالشرعيةِدراسةِمقارنةِمعِالدعوىِالمدنية

, إدوارد عيد, مطبعة النجوى, فيِالقضاياِالمدنيةِوالتجاريةِالمحاكماتِصولأ. نقاًل عن: 46, ص2015جامعة النجاح, 
 .29ص2م, ج1965بيروت, 

(3)
 .179,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعية
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 .الفروع أو األصول أحد .2

 .ديقالص   .3

 عمل أي لقاء أجرة ةبأي   المطالبة في حق   أي أعاله للمذكورين يكون  ال أن ذلك في شترطُ ويُ      

 حَ ر ِ َص يُ  ال وأن ,فيها صدر يالت   عاوى الد   في إال مفعول المذكور لإلذن يكون  ال نوأ ,به قاموا

 هذا ممارسة داعتا هأن   للمحكمة ظهر إذا للمتداعين كصديق ةالماد   هذه بموجب ليتوك   أن ألحد

 ."العمل

عوى هم: صاحب الحق   قُّ حِ وبناًء على ذلك فإن  األشخاص الذين يَ       ِعي( أو  لهم رفع الد  )الُمد 

 رعي". وكيله أو وصي ه أو ولي ه الش  

قيق ة في قرارتها العديدة أن  األخرعي  وقد اعتبرت محكمة االستئناف الش   ديق, أولى من الص   الش 

 .(1), ويكون مشمواًل بالمستثنيات المذكورةعن أخيه صحيحة فاعتبرت وكالته

ِ ِ.وشروطهاِللمحكمةِعوِىالدِ (ِالئحة)ِعريضةِتقديمِ :ِالثالثِ المطلب 

ة رعي  عاوى القضائية الش  أجرة الحضانة وفي الد   دعوى  في عيالمد   به يقوم عملٍ  أولإن       

احية الواجب توافرها من الن   روطالش   اةمراع مع للمحكمة, عوى الد   عريضة تقديم هو ,بشكل عام

 القانونية تيسيرًا للقضاء وتسريعًا له.

 

                                                             
(1)

-9-22, عضو محكمة االستئناف في محكمة الخليل الشرعية, يوم الخميس, أشرفِسدرِالقاضيمقابلةِمعِفضيلةِ
القراراتِاالستئنافيةِفيِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِِوِ(,9077والقرار االستئنافي رقم: ) م, الساعة الواحدة ظهرًا.2019

 ,م2004 د. أحمد محمد علي داود, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األولى/االصدار الثاني ,ومناهجِالدعوِى
 .765ص2ج
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عاء َيِتمُّ بالكالم, سواء أكان مكتوبًا أم عي شفاهًا, ذلك أن  االد  عوى من المد  واألصل أن ُتسمع الد  "

قانون كتابة العب, أوجب البديل والت  عوى, وسالمة األلفاظ من الت  ملفوظًا, وحرصًا على تحرير الد  

 .(1)"عوى وتقديمها بموجب استدعاءالد  

 شهوده؛ وشهادة تهحج   فيها يكتب صحيفة البالط   القاضي فيكل   بأن بأس والرخسي: "قال الس  

رخسي ال بأس في ذلك, ففي زماننا ومع فساد , فإذا كان في زمان ووقت الس  (2)"له ذلك منفعة ألن  

 الكتابة تكون واجبة؛ لحفظ الحقوق وعدم ضياعها. مم وضياع األخالق والحقوق فإن  الذ  

م في االستدعاء الواحد أكثر من  دعوى  كل   تكون  ويجب أن" بموجب استدعاء, وال يجوز أن يقد 

ف الختيار واحدة منها؛ عي في استدعائه أكثر من دعوى واحدة, يكل  المد   رَ دعوى واحدة, وإذا حر  

 .(3)"عوى باستدعاء آخرعي الخيار في إقامة الد  قى للمد  ليكون ذلك االستدعاء أساسًا لها, ويب

ِالر ابع ِ.عوِىالدِ ِالئحةِمحتوياتِ :ِالمطلب 

 عوى على ما يلي:يجب أن تحتوي الئحة الد  

أو محكمة رام هللا  ة,رعي  الش   الخليل محكمة :يقال فمثالً : عوى الد   أمامها المرفوعة المحكمة اسم" .1

 كان إذا ةً خاص   جهالةإلى ييؤد   قد ذلك ألن   ؛ةالمختص   المحكمة عبارة ذكر يكفي والة, رعي  الش  

 .(4)"محكمة من ألكثر معقوداً  االختصاص

 عليه معرفة عىالمد   علىهذا  يسهلو يمثله:  من واسم إقامته ومحل وشهرته عيالمد   اسم" .2

 ورد   عوى إجراءات الد   عيالمد   تبليغ المحضرين على يسهل كما يخاصمه, الذي خصالش  

                                                             
(1)

ِوتطبيقات ِالطالق ِإثبات ِالشرعيةدعاوى ِالمحاكم ِفي ِقانونِنقاًل عن: .52ص ,, عطا محمد المحتسبها شرح
. 15م, ص1925, سليم رستم باز اللبناني, مكتبة صادر, بيروت, الطبعة الثالثة, المحاكماتِالحقوقية

(2)
 .94ص16, السرخسي, جالمبسوط

(3)
 .52,صسب, عطا محمد المحتدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية

دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة ,عثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية (4)
 .62م, ص1997األولى, 
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ي عوى عن قاصر, أو متول  يرفع الد   عي يعمل لحساب غيره كوصي  , وإذا كان المد  عليه عىالمد  

عوى على بيان اسمه عوى, وأن تشمل الئحة الد  ن صفته في هذه الد  ه يجب أن يبي  وقف فإن  

اء في , ج(1)"عوى لحسابهوشهرته وعنوانه إلى جانب اشتمالها على اسم وشهرة من ترفع الد  

رعي   ادر من محكمة استئناف الخليل( الص  406الستئنافي رقم: )القرار ا ه: "إذا كان ما نص   ةالش 

عوى غير صحيح فيجوز للوكيل تصحيح عية في الوكالة صحيحًا وفي الئحة الد  اسم المد  

 .(2)ة الخصومة"عوى لعدم صح  الد   االسم, أم ا إذا كان العكس فترد  

 عوى الد   الئحة تبليغه يسهل حتى وذلك إقامته؛ ومحل   وشهرته أو عليها عليه عىالمد   اسم" .3

 .(3)"المحاكمة وموعد جلسات

عاء يذكر أن" .4  المحكمةد وفقًا له ية بالغة إذ تحد  ب على ذلك أهم  ويترت   عوى؛الد   موضوعأو  االدِ 

ي ير ف(: "قبل الس  12152, وقد جاء في القرار االستئنافي رقم: )(4)"ياً ومحل   اً وظيفي   المختصة

, وجاء في القرار االستئنافي رقم: (5)عاء بما ورد في الئحتها"عوى ال من تصدريها باالد  الد  

عاء بمضمونه أو تكراره في عوى إلى المحكمة دون االد  (: "إن  مجرد تقديم استدعاء الد  22450)

ُل دعوى شرعي  حمجلس ال  . (6)ة"كم ال ُيشكِ 

 يةللوقائع الماد   موجز بيان على الالئحة مضمون  تصريق بأن وأسانيدها؛ وذلك عوى الد   وقائع" .5

عوى ُيقصد ووقائع الد  ", (7)"إليها يستند التي ناتدعواه, والبي   إثبات في عيالمد   إليها يستند التي

                                                             
(1)

 .62,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(2)
ِاالستئناف ِالقرارات ِفي ِالشرعية ِاألحكام أشرف مصطفى سدر, دار الثقافة للنشر عطا محمد المحتسب و  ية,تسبيب

.12م, ص2016-ه1437والتوزيع, عمان, الطبعة األولى, 
(3)

.62صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(4)
.62,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(5)
.38ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِاياالقض
(6)

 .38ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا

(7)
.62,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية



55 
 

عوى أيضًا عالقة , وتشمل وقائع الد  (1)"ة التي نشأت عنها أسبابها ومتى نشأتبها األمور الواقعي  

 .(2)ة...بو  ة أو أُ نو  ة أو بُ , هل هي عالقة زوجي  عى عليهعي بالمد  المد  

 حتى تكون  فصيلبالت   بدعواه  عيالمد   يطلبه ما كل   عوى الد   الئحة نتتضم   أن فيجب لبات؛الط  " .6

لب عوى ودعوته للمحاكمة, والط  عى عليه الئحة الد  لبات: تبليغ المد  وتشمل الط  ", (3)"مقبولة دعواه 

 .(4)"عوى عى عليه بموضوع الد  المد  عي على من القاضي الحكم للمد  

 .(5)ةوالسن   والشهر باليوم عوى الد   تحرير تاريخ .7

 ألن   عوى بدون توقيع؛م الد  قد  ر أن تُ ه ال يتصو  , وهذا البيان ضروري؛ ألن  وكيله أو يعِ د  المُ  توقيع .8

 .(6)بطالنها فهتخل   ب علىويترت   لوجودها الالزم كلالش   هو الالئحة على وقيعالت  

 فقد ,( منه11ة )الماد   في روطالش   هذه إلىاألردني  ةرعي  الش   المحاكمات أصول قانون  أشار وقد

 إقامته ومحل   وشهرته الفرقاء من كل   اسم على مشتملة عوى الد   الئحة مقد  تُ  أن يجبعلى: " نص  

 .(7)"عليهم عىالمد   من كل   إلى الالئحة عن صورة غوتبل   إليها يستند التي ناتوالبي   عاءاالد   وعلى

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
.148,ص, محمد إبراهيم البدارينالدعوىِبينِالفقهِوالقانوِن

(2)
.53,ص, عطا محمد المحتسبلشرعيةدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِا

(3)
 .63,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(4)
.53,ص, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية

(5)
 .63,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(6)
.63,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(7)
69,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ِ.(1)كيفية ِرفعِالد عوىِوق ي دهاِوتسجيلها:ِالخامسِالمطلبِ 

روط وذاكرًا الوقائع فيها, عوى مكتملة الش  عي بإنشاء الئحة الد  رف المد  بعد أن يقوم الط       

 عى عليه.رف اآلخر المد  مها للمحكمة من أجل البدء في سير المحاكمة للط  قد ِ بعدها يُ 

 وفق المراحل التالية: دها وتسجيلهايْ وقَ  عوى يتم رفع الد  و

 نها البيانات الالزمة لها.عي الئحة دعواه ويضم  المد   رُ ر ِ حَ يُ  .1

اب المحكمة عى عليهم إلى قلم كت  عوى وصورًا منها بقدر عدد المد  عي الئحة الد  المد   مُ د ِ قَ يُ  .2

 ة عليها.المستحق   (2)لتقدير الرسوم

سم, عوى من تاريخ استيفاء الر  الد   ماًل مقابل إيصال بذلك, وُيَعدُّ مبدأُ سم كاعي الر  المد   عُ فَ دْ يَ  .3

 كل  ة األردني: "رعي  ( فقرة )أ( من قانون أصول المحاكمات الش  12ة رقم: )كما جاء في الماد  

 رسمه يدفع لم ما يعتبر ال هاءأثنا أو المحاكمة قبل كان سواء مستقالً  رسماً  يستوجب عاءاد  

 .(3)"الرسم استيفاء تاريخ من عوى الد   مبدأ برويعت ماً مقد  

 

 

 

 

                                                             
(1)

.61-60,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(2)
مجمع اللغة العربية المعجمِالوسيط,ِ", َذِلك ِإَلى َوَما القضايا ورسم اْلَبِريد كرسم َهاقبل من خدَمة ِلَقاء الدولة تفرضه َمال"

والت عريف اللغوي  .345ص1بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(, دار الدعوة, ج
ذاته يصلح ألن يكون تعريفًا اصطالحيًا للر سوم.

(3)
.69,ص, راتب عطاهللا الظاهرشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةالتمجموعةِ
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ة تقديمها, وفق أسبقي   (2)عطى رقمًا مسلسالً وتُ  (1)األساس عوى في سجل  د الئحة الد  يْ قَ  مُّ تِ يَ  .4

عى عليه ووكيل عي والمد  يحمل اسم المحكمة باإلضافة إلى اسم المد   ص  اوتوضع في ملف خ

ة, باإلضافة إلى رقم المعلومات الضروري  من  عوى إلى غير ذلكمنهما, وموضوع الد   كل  

عوى, ويوضع على الالئحة وما يرفق بها رقمًا للد   عوى والذي يعد  لت به الد  ج  األساس الذي سُ 

نة, ويتم  هر والس  د ببيان اليوم والش  يْ قم تاريخ القَ وخاتم المحكمة, ويذكر أمام الر  من أوراق 

 عرضها على القاضي للتدقيق.

عوى في دة لنظر الد  عي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحد  اب في حضور المد  لم الكت  ق تُ بِ ُيثْ  .5

 عوى وصورها.الئحة الد  

رة مذك   عُ ق  وَ عوى, وتُ نسخًا عنها بعدد نسخ الد   دُّ عِ رة الحضور ويُ كاتب المحكمة مذك   مُ ظ  نَ يُ  .6

 .(3)سميالحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الر  

رة رة الحضور إلى قلم المحضرين لتبليغ نسخة من مذك  عوى وصورها ومذك  الئحة الد   مُ ل  سَ تُ  .7

 عى عليه.عوى إلى المد  الحضور مع نسخة من الئحة الد  

                                                             
هو السجل المعتمد لدى المحكمة لتسجيل الدعاوى بالبيانات األساسية فيها بشكل متسلسل من بداية  سجلِاألساس: (1)

عليه وموضوع السنة وعددها المتسلسل من بداية الشهر وتاريخ ورودها بالهجري والميالدي واسم المدعي واسم المدعى 
الدعوى ورقم الدعوى وتاريخ توريدها إلى قلم المحكمة وتاريخ الفصل )الحكم( الصادر في الدعوى وبيان الحكم وتاريخ 

, إسراء إجراءاتِالسيرِفيِالدعوىِالشرعيةِدراسةِمقارنةِمعِالدعوىِالمدنيةغه إذا بلغ واالعتراض واالستئناف, : تبلي
 يكتب هذا األمر, قال السرخسي رحمه هللا: " ثم يبقهم فسرحمهم هللا  لفقهائناسجل ا يم  مو . 75واصف فايز مصلح, ص

الصحائف",  سائر من تمييزها عليه يتيسر حتى كذا سنة في كذا شهر في فالن بن وفالن فالن بن فالن خصومة عليها
 .90ص16, السرخسي, جالمبسوط

(2)
ل المحكمة لكي تسجل الدعوى في سجل األساس وفق أصول محددة هو ذلك الرقم الذي يتم اعتماده من قب رقمِالدعوى:

يل المثال دعوى رقم تعتمد ذلك الرقم, وعادًة ما يكون متسلساًل وفق أولوية تسجيل كل دعوى في سنة محددة على سب
, ةإجراءاتِالسيرِفيِالدعوىِالشرعيةِدراسةِمقارنةِمعِالدعوىِالمدني, 31/12/2014حتى تاريخ  م وهكذا1/2014

 .75إسراء واصف فايز مصلح, ص
(3)

التشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِمجموعةِ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني,3( و )2) ( فقرة12ة )الماد  
 .69,ص, راتب عطاهللا الظاهرالشرعية
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عى عليه أو من يمثله عوى إلى المد  والئحة الد   (1)رة الحضورالمحضر لتبليغ صورة مذك   لُ قِ تَ نْ يَ  .8

 وفق األصول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 التي الدعوى  ةالئح ضد خطي دفاع وتقديم( معين وقت) في الحضور عليه المدعى تكليف الحضور مذكرة تتضمن (1)

 موضوع قيمة كانت إذا - 1:التالية الدعاوى  في ذلك شاء إذا المذكرة تبليغه تاريخ من أيام عشرة خالل المدعي قدمها
 .والقيم الوصي وعزل والوصية واإلرث النسب دعاوى  -3 .بالوقف المتعلقة الدعاوى  -2 .ديناراً  خمسين من أكثر الدعوى 

 لحضور المضروب الميعاد بين الفاصلة الفترة تقل ال أن يجب الحالة هذه وفي, الدية ى دعاو  -5 .وفكه الحجر دعاوى  -4
( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني, 13, الماد ة )يوماً  عشرين عن المذكرة صدور وتاريخ عليه المدعى

 .69,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ِال ل يغ ِالد عوِىِر ابع:المبحث  ِ.ت ب 

ِوفيهِسبعةِمطالب.

ِالت بليغ ل:ِتعريف  ِاألو  ِ.المطلب 

ِالت بليغ ِالث اني:ِميعاد  ِ.المطلب 

ِالت بليغ ِالث الث:ِعناصر  ِ.المطلب 

ِالر ابع:ِإجراءاتِ  ِِ.الت بليغِالمطلب 

ِا ِالمترت بِعلىِاإلخاللِبإجراءاتِالت بليغلخامسالمطلب  ِ.:ِاألثر 

ِالسِ  ِ.التبليغِ:ِنماذجِ دساالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.بليغالتِ ِتعريفِ ِ:لاألوِ ِالمطلبِ 

 .(1)ه من إجراءات"خُذ ضد  خص بما ُيت  الم الش  عة إل"هو إيصال األوراق القضائي  

ِ.بليغالتِ ِميعادِ اني:ِالثِ ِالمطلبِ 

م بليغ المتقد  معينًا يلتزم المحضر بإجراء الت   ميعاداً ة رعي  د قانون أصول المحاكمات الش  ُيحد   لمْ "

دة لنظر بليغ قبل الجلسة المحد  الت   طبيعة األحوال تقتضي أن يتم   خالله, ومع ذلك فإن  

 .(2)"عوى الد  

يومًا من انعقادها, فال يجوز انعقادها قبل ( 20)بليغ قبل من الت   نة ال بد  ولكن في دعاوى معي  

 .(3)ذلك

ِ ِ.بليغالتِ ِعناصرِ الث:ِالثِ المطلب 

ل  غي وجود بليغ يقتضالت  و  ل غكقاعدة عامة, و (4)رِض حْ وهو المُ  الم ب  وهو من ُيراد تبليغه الورقة  الم ب 

عى عليه أو شاهدًا, وقد يكون واحدًا أو أكثر, وقد يكون شخصًا طبيعيًا ة, فقد يكون مد  القضائي  

عى عليه مع مد  رة حضور للللمراد تبليغه, قد تكون مذك   هُ التي توج   بليغوورقةِالتِ أو اعتباريًا, 

غ إليه, رة حضور شهود, أو إعالمًا بحكم ُيراد تبليغه للمبل  عوى, وقد تكون مذك  نسخة من الئحة الد  

                                                             
(1)

.161,ص, محمد إبراهيم البدارينعوىِبينِالفقهِوالقانوِنالد

(2)
.61-60,صعثمان التكروري  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية

(3)
 عليه المدعى تكليف الحضور مذكرة تضمنت( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني: " 13جاء في المادة )

 تبليغه تاريخ من أيام عشرة خالل المدعي قدمها التي الدعوى  الئحة ضد خطي دفاع يموتقد( معين وقت) في الحضور
 :التالية الدعاوى  في ذلك شاء إذا المذكرة
 واإلرث النسب دعاوى -3.بالوقف المتعلقة الدعاوى  -2.ديناراً  خمسين من أكثر الدعوى  موضوع قيمة كانت إذا -1

 .الدية دعاوى -5.وفكه الحجر دعاوى -4.والقيم الوصي وعزل والوصية
 عن المذكرة صدور وتاريخ عليه المدعى لحضور المضروب الميعاد بين الفاصلة الفترة تقل ال أن يجب الحالة هذه وفي

 .69, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ", يوماً  عشرين
(4)

ر: ض  ائية على اختالف أنواعها إلى أطراف الدعوى والشهود والخبراء, كما ق القض"هو موظف يقوم بتبليغ األورا الم ح 
ِأصولِأثناء انعقاد الجلسات في المحكمة", يقوم بالمناداة على األطراف والشهود في الدعوى  ِقانون ِشرح ِفي الوجيز

 .29,صعثمان التكروري  , د.المحاكماتِالشرعية
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فة لحصول العلم عند الُمَبل غ لتكتسب الص   كافيةٍ  بليغ ينبغي أن تتوافر فيها بياناٍت وورقة الت  

 .(1)سميةالر  

ِِ.بليغالتِ ِإجراءاتِ ابع:ِالرِ ِالمطلبِ 

 في واألصل وجوده, مكان وباختالف عليه, عىالمد   أحوال باختالف بليغالت   إجراءات تلفتخ    

 من فرد ألي ِ  إقامته محل   في بليغالت   إجراء جاز اتبالذ   تبليغه رتعذ   فإنْ  ات,بالذ   يكون  أن بليغالت  

 .(2)عمره من عشرة امنةالث   بلغ قد عائلته أفراد

 عن الئحة وصورة نسختين على عليه عىللمد   دعوة رةمذك   بإعداد (3)ابالكت   قلم يقوم"    

 إلى عوى الد   عن عوة وصورةالد   ورقة من نسخة بتسليم ذلك بعد أحد المحضرين ويقوم ,عوى الد  

 في وتوضع المحكمة إلى المحضر عوى فيعيدهاالد   ورقة من انيةالث   سخةا الن  أم   ,عى عليهالمد  

 في ظرللن   دالمحد   الجلسة موعد قبل بليغالت   حصول وينبغي,اليسرى  الجهة على عوى الد   ملف

 .(4)"عوى الد  

ِ ِالمترتِ :ِالخامسالمطلب  ِ.بليغبِعلىِاإلخاللِبإجراءاتِالتِ األثر 

حسن سير  نُ مَ ْض قاضي, تَ ة, وضعت ضمانًا من ضمانات الت  ة شكلي  بليغ, قواعد إجرائي  قواعد الت  " 

أحكاُمها, مثل تبليغ أحد أقارب  بعولف هذه اإلجراءات ولم تُت  فاع, فإن خالد ِ  ة, وكفالة حق  القضي  

                                                             
(1)

.157, صعبد الناصر موسى أبو البصل , د.ضاءِالشرعيشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالق
(2)

ِم,1959اكمات الشرعية األردني لعام ون أصول المحن( من قا20المادة ) ِبالمحاكمِمجموعة ِالخاصة التشريعات
.70,ص, راتب عطاهللا الظاهرالشرعية

(3)
لرسوم القضائية وتحصيلها, وتسجيل الدعاوى, هم موظفون إداريون يقومون بأعمال كثيرٍة أهمها تقدير ا" ابِالمحاكم:كتِ 

وتحرير محاضر الجلسات, وكتابة األحكام والتوقيع عليها, وال تصلح جلسات المحاكم إال بحضور الكاتب, كما أن  األحكام 
,ري عثمان التكرو  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية", توقيعه عليهابال تستكمل شكلها القانوني إال 

 .29ص
(4)

 .125, ريم محمد إسحق عباس النتشة, صالتفريقِبينِالزوجينِلعدمِاإلنفاقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعيةدعوىِ
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بليغ, أو لم ُيشهد شاهدًا عى عليه, وهو ال يسكن معه, أو عدم توقيع المحضر على ورقة الت  المد  

 .(1)"ب عليها أثرهابليغ, فإن  ذلك يعتبر مخالفة, ويترت  على واقعة الت  

عوى من فعت الد  بليغ, ورُ ذه المخالفات في قواعد الت  عوى مع وجود هفإذا سارت المحكمة في الد  "

عى عليه لمحكمة االستئناف طالبًا فسخ الحكم لوجود هذا الخلل, فإن الحكم ُيفسخ, قبل المد  

 .(2)"ني على باطل فهو باطلبُ  ير فيها من البداية؛ ألن  ماة للس  عوى للمحكمة البدائي  وتعاد الد  

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.66,ص, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية

(2)
ِوتطبيقاته(, 21206القرار االستئنافي رقم: ) ِالطالق ِإثبات ِالشرعيةدعاوى ِالمحاكم ِفي ,, عطا محمد المحتسبا

. 49, محمد حمزة العربي, المجموعة الثانية, صالقراراتِالقضائيةِنقاًل عن:.66ص
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ِ.نماذجِالتبليغ:ِدساالسِ ِالمطلبِ 

ل:ِ ِِ.سندِتبليغِنموذجِ الفرع ِاألو 

ِ
ِ
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ِتبليغِلمذكِ نيالفرع ِالث ا ِهود.رةِحضورِالشِ :ِنموذج 



ِ

ِ
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ِتبليغِورقةِدعوةث الثالفرع ِال ِ.:ِنموذج 

ِ
ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالخامس:ِ ِ.والمحاكمةِعوِىنظرِالدِ ِإجراءاتِ المبحث 

ِمطالب.ِأربعةوفيهِ

ل:ِماهيةِاإلجراءات ِاألو  ِِ.المطلب 

ل ن ي ة ِالمحاكمةال ِالث اني:ِع  ِ.مطلب 

ِالث الث:ِإدارة ِجلسةِالمحاكمة ِ.المطلب 

ِالر ابع:ِالم رافعة ِ.المطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِِ.اإلجراءاتِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ة إلى المحكمة لتفصل بها وتصدر زاع أو القضي  ة رفع الن  ن كيفي  "القواعد والخطوات التي تبي      

 .(1)ق الغاية التي من أجلها كان القضاء"ق  حكمها؛ لتتح

ِالث اني ل ن ي ةِ :ِالمطلب  ِ.المحاكمةِع 

اس اآلتين لالستماع, فال ُيمنع أحد هي أن ُتفتح المحاكمة وتجري المرافعة على مشهد الن  "     

 .(2)"عاخول والجلوس على مقاعد االستممن الد  

 ال ولكن ,علناً  المحاكمة القاضي ي جرِ يُ ة: "من مجلة األحكام العدلي( 1815)ة جاء في الماد  

 .(3)"الحكم قبل به سيحكم الذي الوجه فشييُ 

ة ة المحاكمات, فقد جاء في الماد  ة األردني على علني  رعي  َنص  قانون أصول المحاكمات الش  وقد 

 المحكمة رتقر   يالت   األحوال في إال ةعلني   بصورة ةرعي  الش   المحاكم في المحاكمة جري ت(: "46)

 على محافظة الخصوم أحد طلب على بناء أم ,نفسها تلقاء من ذلك كان سواء ,اً سر   إجراءاها

 ابطةالض   مأموري  أحد َص تخصِ   أن األمن دائرة وعلى ,األسرة حرمة أو لآلداب مراعاة أو ,ظامالن  

 .(4)"ذلك اضيالق يطلب عندما تةمؤق   أو دائمة بصورة ظامالن   لحفظ ؛القاضي به يأمر ما لتنفيذ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 .148ص ,أبو البصل عبد الناصر, د. شرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالقضاءِالشرعي
(2)

 .84,ص, عطا محمد المحتسبةدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعي

(3)
.370, صمجلةِاألحكامِالعدلية
(4)

.77,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ِ.جلسةِالمحاكمةِإدارةِ :ِلثاالثِ ِالمطلبِ 

ن المحكمة موعدًا للجلسة ليحضر ر عليها, وتعي  سم المقر  ستوفى الر  عوى, ويُ بعد أن ُترفع الد  

عوى, وعلى كاتب المحكمة أن عوى, ينتظر ذلك إلى الموعد المضروب للد  رفان, وتنظر الد  الط  

 .(1)ةقضي   ظر فيها عندما يحين وقت كل  دًا للن  بها تمهي  القضايا ويرت  يهي  

ن من قاض وكاتب يكونان في قاعة المحكمة, وال يجوز وجلسة المحاكمة )مجلس الحكم( تتكو  

عوى منفردًا دون وجود كاتب معه, ولو فعل ذلك اعتبر قراره باطاًل, بناًء للقاضي أن ينظر الد  

 .(2)(14227على قرار محكمة االستئناف رقم )

بالقاضي وحده, فهو رئيس الجلسة, وكلمته نافذة, وهو الذي  وطانضبط الجلسة وإدارتها منو 

هود وسماع شهاداتهم ومناقشتهم, وهو يأمُر بإدخال الخصوم, وسماع مرافعاتهم, وإدخال الش  

خذه من إجراءات, وليس ألحْد أن يعترض فيما ُيصدرُه من أحكام وقرارات وما يت   صحاب الحق  

 .(3)رة قانوناً  في الحدود المقر  عليها إال

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 .167, صعبد الناصر موسى أبو البصل , د.شرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالقضاءِالشرعي
(2)

 .167, صعبد الناصر موسى أبو البصل , د.رعيةِونظامِالقضاءِالشرعيشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالش
(3)

.85,ص, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية
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ِالر ابع ِ.رافعة:ِالمِ المطلب 

هود ومناقشتهم ش"مناقوالمرافعةِهي:ِ ة الخصوم وطلباتهم وأقوالهم ودفوعهم ودفاعهم وسماع الشُّ

 .(1)وما إلى ذلك"

اعة المحد   على  (2)ظفعوى, حيث ينادي المو دة لنظر الد  تبدُأ المرافعُة في اليوم الُمَعي ن والس 

محاكمة, وإن لفإذا حضرا أو من ينوب عنهما بدأ القاضي با ,(3)الخصمين بأمر من القاضي

غات وفق بليأكد من حصول الت  إجراء إال بعد الت   خذ القاضي أي  ب أحدهما أو كالهما ال يت  تغي  

عوى ت الد  عوى لعناصرها, فإذا كانأكد من شمول الئحة الد  بعد ذلك ال بد  من الت   ,(4)األصول

عى عليه ال عى عليه الجواب؛ ذلك أن  المد  غير صحيحة, أو غير واضحة فال ُيطلُب من المد  

عوى, أو عدم وضوحها على القاضي ة الد  , وفي حال عدم صح  (5)ُيسأل إال عن دعوى صحيحة

عي تصحيحها أو توضيحها, وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أن يأمَر المد  

عي لتوضيح دعواه أو تصحيحها, ولكن ال يجوز ه األسئلة التي تراها مناسبة للمد  خصم أن توج  ال

 . (6)ؤالة, بحيث يكون الجواب في الس  أن تكون أسئلة تلقيني  

                                                             
التعليقِعلىِقانونِ. نقاًل عن:86ص,, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية (1)

.375ص1م, ج1975حمد أبو الوفا, منشأة المعارف, اإلسكندرية, الطبعة الثانية, , أالمرافعات

(2)
نادي موظ ف األمن أو الكاتب, حسب ما شاهدته في موجودًا يُ  ون الموظ ف هو المحضر, وإذا لم يكنغالبًا ما يك

رعية.  المحكمة الش 

(3)
ِ(, 37495القرار االستئنافي رقم: ) ِفي ِاالستئنافية ِالدعوِىالقرارات ِومناهج ِالشرعية ِالمحاكمات د. أحمد,  ,أصول
 .359ص1ج
(4)

افي ير الدعوى, القرار االستئنت وفق األصول فال يؤثر ذلك على سحال حضور الطرفين, فإن  التبليغات وأن لم تكن تم
ِالشرعية(,23276رقم: ) ِالمحاكم ِفي ِوتطبيقاتها ِالطالق ِإثبات , عطا محمد المحتسبدعاوى  عن:. نقالً 86ص,

 .55, محمد العربي, المجموعة الثانية, صالقراراتِوالمبادئِالقضائية

(5)
.367ص1, ج, د. أحمد محمد علي داودالقراراتِاالستئنافيةِفيِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِومناهجِالدعوِى
(6)

.87, ص, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية
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 أغفل إذاه:" ما نص   األردني ةرعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  42ة )وقد جاء في الماد  

 زاده إذا إال تلقيناً  ذلك دُّ عَ يُ  وال ,عنه القاضي سأله عوى الد   ةلصح   ذكره يجب شيئاً  عيالمد  

 .(1)"علماً 

صحيح رغم تكليفه بذلك, فإن  دعواه في هذه الحالة تكون وضيح أو الت  عي عن الت  وإذا امتنع المد  

, وُيسَ   . (2)عوى القاضي أسباب الرد  في ضبط الد   رُ ط ِ واجبة الرد 

عوى مكتوبة على شكل الئحة فال حاجة ألن  يتلوها وبما أن  الد   عي,تبدُأ المحاكمة بكالم المد  

عي, ويطلب الحكم بما جاء فيها, ويعتبر قها المد  عي شفاهًا, بل يتلوها القاضي علنًا فيصد  المد  

مها ؛ ألن ه هو الذي قد  (3)وتقريرًا لما جاء فيها عي لما جاء في الئحة دعواه, تالوةً تصديق المد  

عوى عوى أن  تالوة الئحة الد  ن في محضر الد  , ويجب أن يدو  (4)القانون كتابتها مكتوبة الشتراط

 .(5)رعيرفين أو أحدهما أو من ينوب عنهما كان في مجلس القضاء الش  وحضور الط  

عى عليه أن يجيب على ما رة, يأمُر القاضي المد  روط المقر  فق الش  ت هذه اإلجراءات وِ فإذا تم  

 .(6)عوى جاء في الد  

 

                                                             
(1)

.76, راتب عطاهللا الظاهر, صالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(2)

ِفيِالمحاكمِالشرعية:(, 29574القرار االستئنافي رقم: ) ,, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتها

عمرو, دار  , عبد الفتاح عاي 1990القراراتِالقضائيةِفيِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِحتىِعامِنقاًل عن: .87ص
 .207م, ص1990اإليمان, عمان, الطبعة األولى, 

القراراتِاالستئنافيةِفيِأصولِالمحاكماتِ(,37023-26058-21060-16071القرارات االستئنافية ذوات األرقام: )(3)
 .361ص1, ج, د. أحمد محمد علي داودالشرعيةِومناهجِالدعوِى

(4)
ِشرعية األردني,( من قانون أصول المحاكمات ال38ة )الماد   ِالشرعيةمجموعة ِبالمحاكم ِالخاصة , راتب التشريعات

 .76عطاهللا الظاهر, ص
(5)

ِالشرعية(, 16213القرار االستئنافي رقم: ) ِالمحاكم ِفي ِوتطبيقاتها ِالطالق ِإثبات , , عطا محمد المحتسبدعاوى
.267, صلىاألو , محمد العربي, المجموعة القراراتِوالمبادئِالقضائيةعن: نقالً .87ص

(6)
مبادئِالقضاءِفيِنقاًل عن: .87ص,, عطا محمد المحتسبدعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية

.686, ص1992, أحمد نصر الجندي, طبعة عام األحوالِالشخصية
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ادساِالمبحثِ  كمِ :ِلس  ِ.عوِىالدِ ِفيِالح 

ِمطالب.ِخمسةوفيهِ

لِالمطلبِ  ِالحكمِلغًةِواصطالحاًِ:ِاألو  ِ.تعريف 

ِ.الحكمِالقضائيِشروطِ :ِالث انيِالمطلبِ 

ِال ِإصدارِالحكم.ث الثالمطلب  ِ:ِوقت 

ِالد عوى. ِالر ابع:ِمصاريف  ِالمطلب 

ِ ِ.والغيابيِوجاهيالِالحكمِسندِالت بليغِوقرارِنموذج:ِالخامسالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.لغًةِواصطالحاًِِالحكمِتعريفِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

 على يقدر فلم خالفه من منعته إذا بكذا عليه حكمت يقال المنع وأصله ,القضاء": لغةًِِالحكمِ ِ

 .(1)"بينهم فصلت القوم بين وحكمت ذلك من الخروج

كمه بطريق حُ عن القاضي ومن في "فصل الخصومة, بقوٍل أو فعٍل يصدر ِاصطالحًا:ِالحكمِ 

 .(2)اإللزام"

 وحسٍمه المخاصمة القاضي قطع عن "عبارةه: كم بأن  جلة األحكام العدلية الحُ فت موقد عر  

 .(3)اها"إي  

 .(4)"المحاكمة انتهاء المحكمة وتعلن فيها للحكم ةصالح عوى الد   تصبح المرافعات انتهت ومتى"

 إلى يحتاج الحكم كان إذا" ,ة األردنيرعي  ل المحاكمات الش  ( من قانون أصو 101) ةالماد   وتوجب

 تنظيمي صالن   هذا أن غير", (5)"المحاكمة انتهاء من أيام عشرة خالل الحكم إعطاء دقيق,الت  

 صحيحاً  الحكم ويعد   مخالفته, على جزاء أي القانون  بيرت   ال لذلك المحكمة, إلى تقديره أمر يعود

 .(6)"ةالمد   هذه بعد صدر لو حتى

 علل القرار متن في يدرج أن القاضي وعلى ,القاضي من عاً وموق   خاً ومؤر   مكتوباً  الحكم يكون و "

 .(7)"إليها استند التي صوصوالن   وأسبابه الحكم

                                                             
 .145ص1ج, العباس , أبوالكبيرِالشرحِغريبِفيِالمنيرِالمصباحِ(1)
(2)

.643يم ياسين, , محمد نعنظريةِالدعوِى
(3)

.364, صمجلةِاألحكامِالعدلية ,(1786) ةالماد  
(4)

.120صعثمان التكروري,  , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
(5)

 أيام عشرة خالل ففي وإال ممكناً  ذلك كان إن المحاكمة انتهاء الطرفين تفهيم فور الحكم إعطاء جبي) (:101لمادةِ)ا
 من المحكمة يمنع ال الحالة هذه في أحدهما أو الطرفين وتغيب التدقيق, إلى يحتاج الحكم كان إذا المحاكمة ءانتها من

 .91, راتب عطا هللا الظاهر, صالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِحكمها(, إصدار
(6)

.120عثمان التكروري, ص , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
(7)

ة: ) , راتب التشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعية,ِمجموعةِ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني103الماد 
ِ.92عطا هللا الظاهر, ص
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 عليها العط  اال يجوز ولكن للخصوم, صور منها تعطى وال عوى الد   بملف الحكم مسودة وتحفظ"

 .(1)"الحكم إعالم اةالمسم   األصلية الحكم نسخة إتمام حين إلى

 مشتمالً  اإلعالم منظ  : "يُ هأن   على ةرعي  الش   المحاكمات أصول قانون  من (104) ةالماد   وتنص  

 صدوره بتاريخ خاً مؤر   يكون  والقرار بوتيةالث   واألسباب عوى الد   وموضوع والفرقاء القاضي اسم على

 أيام عشر خالل عنه صورة إعطاء ويجب سميالر   المحكمة بخاتم ومختوماً  القاضي من وموقعاً 

 .(2)"لباتالط   دِ يْ لقَ  اً خاص   سجالً  المحكمة تعد   أن على اً خطي   طلبه تاريخ من

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
.121عثمان التكروري, ص , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
(2)

.92ا هللا الظاهر, ص, راتب عطالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ِ.القضائيِالحكمِشروطِ :ِنياالثِ ِالمطلبِ 

 منها: للحكم شروطٌ 

  .(2)حقوق العبادب ةالخاص   حيحةعوى الص  وهي الد  ,(1)عوى الد   سبق الحكم في يشترط .1

( من قانون أصول 44ة )وقد جاء في الماد  , (3)رفينة بين الط  ن تكون خصومة حقيقي  أ .2

 في خصومة رفينالط   بين يكن لم إذا عوى الد   رفضة األردني: "تُ رعي  المحاكمات الش  

 .(4)أحدهما" عيهيد   بما حكم على االحتيال قاضيقصدًا بالت   بل الواقع

 .(5)د فيهوال يجوز الترد   زاع,كون الحكم حاسمًا وقاطعًا للن  أن ي .3

ن علل حيح, وأن يبي  الص   الحكم في المعتبرة ةكلي  الش   رائطالش   جميعالحكم  يستوفي أن .4

( من قانون أصول 103صوص التي استند إليها, جاء في المادة )سبابه والن  أالحكم و 

 وعلى القاضي من وموقعاً  ومؤرخاً  مكتوباً  الحكم يكون رعية األردني: "المحاكمات الش  

 .(6)"إليها استند التي صوصوالن   وأسبابه الحكم علل القرار متن في يدرج أن القاضي

ِ.الحكمإصدارِِوقتِ :ِث الثالِالمطلبِ 

رفين, بحيث تسألهما المحكمة عن أقوالهما بعد إكمال المرافعات بين الط   َيصدُر الحكم القضائي

ما تقضي به األصول القضائية, حتى تتيقن عوى, قبل إعالن ختام المحاكمة, وهو األخيرة في الد  

عوى, فإذا لم تفعل المحكمة ذلك نقض أثر في الد   لما لهالمحكمة من عدم وجود أقوال للطرفين, 

ه لم يبَق لهما ما يقوالنه, يعلن القاضي ختام المحاكمة, وإذا رفان أن  ح الط  ا إذا صر  حكمها, أم  

                                                             
(1)

.372, صالعدليةِاألحكامِمجلة
(2)

 .354ص5, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(3)

 .354ص5ج, عابدين ابن, المختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(4)
.77ص, راتب عطا هللا الظاهر, صالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(5)

.151ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا, (9238) :مالقرار االستئنافي رق
(6)

.92ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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أن تقرر  الن ختام المحاكمة كان سابقًا ألوانه فلهاعإ عوى أن وجدت المحكمة أثناء المذاكرة للد  

دتها غير مستوفاة, وبعد إتمام ذلك تعلن جي و قاط الت  حقيق بالن  إلكمال الت   ؛فتح المحاكمة مجدداً 

رفين انتهاء المحاكمة, إعالن الحكم إذا كان المحكمة ختام المحاكمة ثانية, ويلي مرحلة تفهيم الط  

خالل عشرة أيام من انتهاء المحاكمة, خصوصًا إذا كان الحكم يحتاج إلى , وإال ففي ذلك ممكناً 

رفين أو أحدهما في هذه الحالة ال يمنع المحكمة من إصدار غياب الط  وألن  شاور, دقيق والت  الت  

 .(1)حكمها

ِعوى.الدِ ِ:ِمصاريفِ لر ابعاِالمطلبِ 

عوى عند رفعها وتسج      عي بدفع رسوم الد  اهد من  ,يلهايقوم الط رف المد  ومن يطلب الش 

عوى عليه دفع نفقاته د المحكمة الط رف الذي عليه  ,طرفي الد  وحينما يت م تعيين الخبير تحد 

عوى بدفع أجور وأتعاب محاميهم. أجرته  المحكمة الحكم تحكم صدور , وبعدويقوم طرفي الد 

 .عى عليهد  الم أو عيالمد   أكان سواء عليه المحكوم الخصم على عوى الد   بمصاريف

ونفقات الخبراء,  وأتعابوأجرة  هود,الش  وأجرة  ,بداية رسوم القضي ة عوى الد   مصاريفوتتضم ن 

امي وأتعابه في حال المح وتحتوي أيضًا جزءًا من أجرة ,تنق ل القاضي ألمٍر يخص  القضي ة

 .(2)اختالف طرفي الدعوى على مقدار أجرة المحامي وأتعابه 

 

 

 

ِ

                                                             
 الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعةِة,رعي  ( من قانون أصول المحكمات الش  101ة )الماد   (1)

 .347وص221-220ص1ج, د. أحمد داود, كماتِالشرعيةاالمحِالقراراتِاالستئنافيةِفيِأصولو .12ص

(2)
.123عثمان التكروري, ص , د.الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
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ِ.والغيابيِالوجاهيِالحكمِقراربليغِِوسندِالتِ ِنموذج:ِالخامسِالمطلبِ 

ل: ِ(1)التبليغِسندِنموذجِ ِالفرع ِاألو 

ِ

                                                             
(1)

 ك وضعته قبل إعالم الحكم.ليكون سند التبليغ مرتبطًا بإعالم الحكم, ولذ
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 الوجاهيِالحكمِقرارِنموذجِ ِالفرع ِالث اني:

 
 
 
 

 إعالم حكم صادر عن حمكمة اخلليل الشرعية
 يف الدعوى أساس ــ/م

 القاضي : 
 من اخلليل وسكاهنا.                         املدعي : 

 من اخلليل وسكاهنا .                    املدعى عليه : 
 املوضوع : طلب  . 

 األسباب الثبوتية : البينة الشخصية 
 نوع احلكم : وجاهي.

 يف الدعوى املتكونة بني املتداعيني املذكورين صدر القرار التايل
 ابسم هللا تعاىل

مـن .....للمواد  رعي وسندا  لإلجياب الش   توفيقا  و ة املقنعة خصي  نة الش  البي  لب عوى والط  على الد   بناء  
ــ ــانوأ أصــوا اااكمــا  الش  ــه موقــو  الن  رعي  ق ــا  قــابال  لالســتعنا  و بعــا  ل فــاع علــى ة حكمــا  وجاهي

 م........./هـ وفق......ستعنا  الشرعية املوقرة فهم علنا حتريرا  يف ـ قه من قبل حمكمة االتصدي
 قاضي اخلليل الشرعي          األصل قوبل        
                            عدد     صفحة    سجل

 الكاتب/   
 
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.الغيابيِالحكمِقرارِنموذجِ ِالفرع ِالث الث:

 
 
 
 

 إعالم حكم صادر عن حمكمة اخلليل الشرعية
 يف الدعوى أساس ــ/م

 القاضي : 
 من اخلليل وسكاهنا.                         املدعي : 

 من اخلليل وسكاهنا .                    ملدعى عليه : ا
 املوضوع : طلب  . 

 األسباب الثبوتية : البينة الشخصية 
 .غيايبنوع احلكم : 

 يف الدعوى املتكونة بني املتداعيني املذكورين صدر القرار التايل
 ابسم هللا تعاىل

 
 
 
 
 

 قاضي اخلليل الشرعي         األصل قوبل        
                            عدد     صفحة    لسج
 الكاتب/   
 
ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.ودعواهاِفيِالفقهِاإلسالميِأجرةِالحضانةأحكام ِ:ِالث انيِالفصلِ 

ِ.مبحثانوفيهِ

ِالحضانةِفيِالفقهِاإلسالمي.ِأحكامِ ِل:األوِ ِالمبحثِ 

ِالحضانةِودعواها. أجرةِ : الث اني المبحثِ 
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ِالحضانةِفيِالفقهِاإلسالمي.ِأحكامِ ِل:األوِ ِالمبحثِ 

ِوفيهِخمسةِمطالب.

ِلغًةِواصطالحًا.ِالحضانةِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ِالث اني:ِمشروعي ة ِالحضانة. ِالمطلب 

كمِالحضانة. ِالث الث:ِح  ِالمطلب 

ِ.الحاضنِةِ همِ :ِمِ الر ابعِالمطلبِ 

ة ِالحضانة. ِالخامس:ِمد  ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِلغًةِواصطالحًا.ِالحضانةِةِ :ِماهيِ لوِ اأِلِالمطلبِ 

ِِالحضانةِ  ْدُر من حضن, لغًة: حضن: الِحْضُن: َما ُدوُن اإِلْبط ِإلى الَكشح, َوِقيَل: ُهَو الص 
والَعُضدان َوَما َبْيَنُهَما, َواْلَجْمُع َأْحضاٌن؛ َوِمْنُه االْحِتضاُن, َوُهَو احتماُلك الشيَء وجعُله ِفي 

ْيهاِحْضِنك َكَما َتحْ  ِحْضناِن,  َوُهَما الَجْنُب,: , والِحْضنُ َتِضُن المرَأُة َوَلَدَها َفَتْحَتِمُلُه ِفي َأحد ِشق 
: َجَعَلُه ِفي ِحْضِنه وِحْضنا الَمفازه: ِشق اها, (ِحضانةً أو )وَحَضَن الصبي  َيْحُضُنه َحْضنًا وَحضانًة 

 َيْحُضنُ  بيِضه َوَعَلى َبْيَضه َأيضاً  الطائرُ  َأْصُله, وَحَضنَ : اً َأيض وُحْضُنه , وِحْضُنهَواْلَفاَلِة َناِحَيَتاَها
 ِإذا َبْيَضه الطائرُ  َحَضنَ : اْلَجْوَهِريُّ  َقالَ  للت ْفِريِخ؛ َعَلْيهِ  َرَجنَ : وُحضوناً  وِحضاناً  وِحضانةً  َحْضناً 
 الحاِضنِ  مصدرُ : َوَلَدَها, والَحضانةُ  َحَضَنْت  ِإذا المرَأة  َوَكَذِلكَ  َجَناَحْيِه, َتْحَت  َنْفِسهِ  ِإلى َضم ه

النِ : والحاِضنةُ  َواْلَحاِضَنِة, والحاِضنُ  انٌ  َيْحَفظاِنهِ  بالصبي ِ  الُمَوك   أَلن حاِضنٍ  جمعُ : وُيَربِ يانه وُحض 
َيتِ  َوِبهِ  ِحْضِنه, ِإلى الطِ ْفلَ  َيُضمُّ  والكاِفلَ  الُمَربِ ي . الطفلَ  ُتَربِ ي ال ِتي َوِهيَ  الحاضنُة, ُسمِ 

 . (1)ِفعُلها: ِباْلَفْتحِ  والَحضانة,

ِ.الحضانة ِاصطالحاًِ

 في تعريف الحضانة كما يلي: اختلف الفقهاءُ 

ِ.(2)"اْلَحَضاَنةِ  َحقُّ  َلهُ  ِلَمنْ  اْلَوَلدِ  َتْرِبَيةُ "عندِالحنفية:ِ

ِ.(3)"ِجْسِمهِ  َوَتْنِظيفِ  َوَمْضَجِعهِ  َوِلَباِسهِ  َطَعاِمهِ  َوُمْؤَنةِ  َمِبيِتهِ  ِفي اْلَوَلدِ  ِحْفظُ "عندِالمالكية:ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 .123-122ص13, ابن منظور, جلسانِالعرب
 .555ص3ابن عابدين, جلدرِالمختار,ِردِالمحتارِعلىِا (2)
 .49ص5ج, ابن عرفة, المختصرِالفقهيِالبنِعرفة (3)
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ِ"واتِ  ِالحضانة: ِتعريف ِفي ِالشافعية ِمع ِالحنابلة ِحْفُظ َمْن اَل َيْسَتِقلُّ ِبُأُموِرِه َوَتْرِبَيُتُه ِبَما فق
 .(1)"ُيْصِلُحُه َوَيِقيِه َعم ا َيُضرُّهُ 

ِبأن ها: ِأيضًا ِالحنابلة فها ا َيُضرُُّهْم ِحْفُظ َصِغيٍر َوَمْعُتوٍه َوهُ " وعر  َو اْلُمْخَتلُّ اْلَعْقِل َوَمْجُنوٍن َعم 
 .(2)"َوَتْرِبَيُتُهْم ِبَعَمِل َمَصاِلِحِهمْ 

ِ.ة ِالحضانةاني:ِمشروعيِ الثِ ِالمطلبِ 

 :والقياس ,واإلجماع ,ة الن بوي ةوالسن   ,ة الحضانة بالكتاباستدل  الفقهاء بمشروعي  

ِِ.يمةِالحضانةِمنِالقرآنِالكِراًل:ِأدلِ أوِ 

َضاَعَة َوَعَلى  تعالى:ِقولهِ  .1 َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهن  َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتم  الر 
َوَلِدَها َواَل اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهن  َوِكْسَوُتُهن  ِباْلَمْعُروِف اَل ُتَكل ُف َنْفٌس ِإال  ُوْسَعَها اَل ُتَضار  َواِلَدٌة بِ 

َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ 
(3). 

ِاللة:الدِ ِوجهِ 

 اْلَحَضاَنةَ  أِلَن   ؛ِلأْلَبِ  النُّْصَرةُ تكون وَ  ِلأْلُم ِ تكون   اآْلَيةِ  َهِذهِ  ِبَدِليل "الحضانة: (4)قال ابن العربي
 .(5)الر َضاع" َمعَ تكون 

                                                             
ِعريف للرمليالت   (1) ِمنِالراجحِمعرفةِفيِاإلنصافوُينظر:  .225ص7, الرملي, جنهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج,

 .416ص9, جالمرداوي , الخالف
: عبد هللا بن عبد تحقيقهـ(, 972وحي الحنبلي الشهير بابن النجار ), تقي الدين محمد بن أحمد الفتمنتهىِاإلرادات (2)

 .471ص4م, ج1999 -هـ 1419المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى, 
 (.233, اآلية رقم)سورةِالبقرة (3)
(4)

العربي  بابن المعروف أحمد بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد" :(م 1148 - 1076=  هـ 453 - 468)
 محمد أبو ووالده: ,وحفاظها أئمتها وآخر األندلس علماء ختام المتبحر الحافظ العالمة إشبيلية, اإلمام أهل المعافري, من

 القرآن أحكام: ومن كتبهخزرج,  بن محمد ووأب منظور بن هللا عبد وورؤسائها, ومن شيوخه: أب إشبيلية بلده فقهاء من
-252ص2, ابن فرحون, جالمذهبِعلماءِأعيانِمعرفةِفيِالمذهبِالديباج", مالك أموط شرح في المسالك وكتاب
256. 

هـ(, دار الكتب 543شبيلي المالكي )المتوفى: , القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلأحكامِالقرآن (5)
 .275ص1م, ج 2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة: الثالثة,  –العلمية, بيروت 
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اص أحق  بأخذ الط فل وإمساكه ما دام صغيرًا, وإن  تدل  اآلية الكريمة على أن  األم  : (1)وقال الجص 
ه  ة فهذا ال يعني انتهاء إمساك األم  للط فل؛ ألن  حاجة الط فل إلى أم  استغنى عن الر ضاع بعد مد 

 , فدل ت اآلية على مشروعي ة الحضانة.(2)بعد الر ضاع, هي كحاجته قبلهُ 

يِه ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوحِ  :تعالىِقولهِ  .2
َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُمونَ 

(3). 

 .اللةالدِ ِوجهِ 

َلَدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوَما د لديهم, أي بحضرتهم وعندهموما كنت يا محم   :أي,  َْمُهمْ َأْقاَل  ُيْلُقونَ  ِإذ 
 ِفي ِلَرْغَبِتِهمْ  , َوَذِلكَ (4)يحضنها :أي َيْكُفلُ  َأيُُّهمْ  هم يكفلها,شأن مريم أي  في حين اقترعوا 

 , فدل ت اآلية على مشروعي ة وجواز الحضانة.(5)اأْلَْجرِ 

ِ.ةبويِ ةِالنِ ةِالحضانةِمنِالسنِ ثانيًا:ِأدلِ 

ة أحاديث في السن ة الن بوي    حضانة منها:ة تدل  على الجاءت عد 

 تطلب مرافقته اْبَنُة َحْمَزةَ  من مكة تبعته ملسو هيلع هللا ىلصفي ُعمرة القضاء وبعد خروج رسول هللا  .1
اَلُم: ُدوَنِك ابْ " , َفَتَناَوَلَها َعِلي  َفَأَخَذ ِبَيِدَها, َوَقاَل ِلَفاِطَمَة َعَلْيَها الس  َنَة تَُناِدي َيا َعمِ  َيا َعمِ 

ِك َحَمَلْتَها, َفاْخَتَصمَ  : َأَنا َأَخْذُتَها, َوِهَي ِبْنُت َعمِ ي,  َعمِ  ِفيَها َعِلي  َوَزْيٌد َوَجْعَفٌر, َقاَل َعِلي 

                                                             
(1)

 وهو بالجصاص المعروف الشأن الكبير اإلمام الرازي  بكر أبو علي بن أحمد": (م 980 - 917=  هـ 370 - 305)
 وأعيد فامتنع القضاء يلي أن في خوطب بالزهد, مشهوراً  وكان وقته, في حنيفة أبي أصحاب رياسة انتهت له, وإليه لقب
 موسى بن أحمد بكر الكرخي, ومن تالميذه: أبو الحسن وج و أبالزجا سهل ويقبل, ومن شيوخه: أب فلم الخطاب عليه

", الطحاوي  مختصر القرآن, وشرح الجرجاني, ومن كتبه: أحكام الفقيه مهدي بن يحيى بن محمد هللا عبد الخوارزمي وأبو
 .85-84ص1, جالحنفي الدين محيي, الحنفيةِطبقاتِفيِالمضيةِالجواهر

: محمد صادق القمحاوي, تحقيقهـ(, 370بو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: , أحمد بن علي أأحكامِالقرآن (2)
 .107ص2هـ, ج1405بيروت, تاريخ الطبع:  –عربي دار إحياء التراث ال

(3)
(.44, اآلية رقم: )سورةِآلِعمران
(4)

 شمس الخزرجي األنصاري  فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد , أبوالجامعِألحكامِالقرآنِ=ِتفسيرِالقرطبي
 الثانية,: القاهرة, الطبعة – المصرية الكتب دارأطفي ,  وإبراهيم البردوني أحمد: , تحقيق(هـ671: المتوفى) القرطبي الدين
.86ص4م, ج 1964 - هـ1384

(5)
.42ص2, ابن كثير, جتفسيرِالقرآنِالعظيم
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َفَقَضى ِبَها الن ِبيُّ َصل ى هللُا  ,َوَقاَل َجْعَفٌر: اْبَنُة َعمِ ي َوَخاَلُتَها َتْحِتي, َوَقاَل َزْيٌد: اْبَنُة َأِخي
ِ.(1)"الَخاَلُة ِبَمْنِزَلِة اأُلم ِ "َل: َعَلْيِه َوَسل َم ِلَخاَلِتَها, َوَقا

ِ.اللةالدِ ِوجهِ 

ريف قد دل  الحديثل وإذا ما حصل اختالف ونزاع فإن  الحضانة, وجواز ة على مشروعي   الش 
م على غيرها من األقارب.  الخالة تقد 

امرأة  عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه, أن  ما رواه  .2
ِ, َرُسولَ  َياقالت: ها زوجها  وأراد أن ينتزع ولدها منها, طلق  َلهُ  َبْطِني َكانَ  َهَذا اْبِني ّللا 
 َلَها َقالَ . َعنِ ي َيْنِزَعهُ  َأنْ  َوَأَرادَ  َطل َقِني, َأَباهُ  َوِإن   ِحَواًء, َلهُ  َوِحْجِري  ِسَقاًء, َلهُ  َوَثْدِيي ِوَعاًء,
 .(2)َتْنِكِحي" َلمْ  َما ِبهِ  َحقُّ أَ  "َأْنتِ :  ّللا ِ  َرُسولُ 

ِ.اللةوجه ِالدِ 

 األب شاركت هاأن   وذلك ,الحرمة بزيادة االدالء معنى الكالم هذا ومعنىجاء في معالم السنن: "
 فيها لألب شركة ال حيث من الحضانة معاني وهى ,خصوصاً  األمر بهذه تاستبد   ثم   الوالدة في

 .(3)"الولد أمر في المنازعة عند مالتقد   تفاستحق  

                                                             
(1)

 .245ص3قدامة,ج , ابنأحمدِاإلمامِفقهِفيِالكافيِانظر:.141ص5, جصحيحِالبخارِي
(2)

سننِأبيِو .حديث حسنبقوله:  األرنؤوطوعل ق عليه  .310ص11, جحنبلبن , أحمد مسندِاإلمامِأحمدِبنِحنبل
, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد سننِالدارقطني. و7ص8, البيهقي, جالسننِالكبرِى. و283ص2, أبو داود, جداود

ق عليه: شعيب نصه وعل    هـ(, حققه وضبط385ار البغدادي الدارقطني )المتوفى: بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دين
لبنان, الطبعة: األولى,  –االرنؤوط, حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز هللا, أحمد برهوم, مؤسسة الرسالة, بيروت 

يري اليماني الصنعاني , أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمالمصنف. و468ص4م, ج 2004 -هـ  1424
بيروت,  –الهند, يطلب من: المكتب اإلسالمي  -: حبيب الرحمن األعظمي, المجلس العلميتحقيقهـ(, 211)المتوفى: 

 بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد أبو, الصحيحينِعلىِالمستدر ِو. 153ص7ج , 1403الطبعة: الثانية, 
 عبد مصطفى: تحقيق, (هـ405: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري  الطهماني يالضب الحكم بن ُنعيم بن حمدويه
 .225ص2, وقال عنه الذهبي: صحيح, ج1990 – 1411 األولى,: الطبعة, بيروت – العلمية الكتب دار, عطا القادر

لغليلِفيِتخريجِأحاديثِإرواءِا, جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو فى المعروف للخالف فقط حسنوقال عنه األلباني: 
 .262ص2, اإلمام مالك, جالمدونة. و367ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتح. انظر: 244ص7, األلباني, جمنارِالسبيل

 .238ص8, ابن قدامة, جالمغني. و191ص5, جالشربيني الخطيب, المنهاجِألفاظِمعانيِمعرفةِإلىِالمحتاجِومغني
 بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان , أبودوهو شرح سنن أبي داو  معالمِالسنن, (3)
.282ص3م, ج 1932 - هـ 1351 األولى: حلب, الطبعة – العلمية , المطبعة(هـ388: المتوفى)
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ِ.(1)ثالثًا:ِاإلجماع

ه معتوه, أو ,طفل ولد ولهما افترقا, إذا وجينالز   أن   وجملته"قال ابن قدامة:   الن اس أولى فأم 
هذا قول يحيى األنصاري, والزهري, و  أنثى, أو ,كان ذكرا فيها, رائطالش   َكُمَلْت  إذا بكفالته

 .(2)", وأصحاب الرأي, َواَل َنْعَلُم َأَحًدا َخاَلَفُهموالثوري, ومالك, والشافعي, وأبي ثور, وإسحاق

ِ.رابعًا:ِالمعقول

ساء في هذه وال يستغني عن الن   ور من حياته يحتاج إلى رعايةٍ فل في ذلك الد  ألن  الط  "     
جال على تعهد أقدر من الر   ساء أواًل أمرًا طبيعيًا, فهن  ة, ولذلك كان ثبوت الحضانة للن  المد  
ر والعناية به في تلك المرحلة, وأعرف وأصبر, وأرأف وأفرغ, وأعطف وألطف, وأرحم غيالص  

هت هلوي: )لماوأحنى, قال الد   ْنَسان نوع إْبَقاء ِإَلى َتَعاَلى هللا ِإَراَدة َتَوج   بذلك َوجرى  ناسل,بالت   اإلِْ
 َأمر َوَذِلكَ  َحَياته, َأسَباب ِفي والوالدة َواِلدالْ  من بتعاون  ِإال   اْلَعادة ِفي يِعي  اَل  اْلَوَلد َوَكانَ  َقَضاُؤهُ 
 َما نقض ِفي وسعياً  هللا لخلق تغييراً  ومخالفته عصيانه يكون  ِبَحْيثُ  َعَلْيهِ  الن اس خلق جبلي
ْرع يْبَحث َأن َوجب - اإللهية اْلِحْكَمة أوجبته ر, َما َعَلْيِهَما ويوزع َذِلك, َعن الش   ويتأتى َيَتَيس 
 يْنفق َأن اْلَواِلد من والمتيسر َذِلك, َعَلْيَها َفيجب. وتحضن. تْرضع َأن الوالدة من والمتيسر ا,ِمْنُهمَ 
 الت َعب ومعاناة َوَلده, بحضانة وشغلها المكاسب, َعن َحبسَها أِلَن هُ  ؛َعَلْيَها َويْنفق طوله, من َعَلْيهِ 
 .(4()3)"َعَلْيه( كفايتها تكون  َأن اْلعْدل َفَكانَ . ِفيَها

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

1))
 .564ص1, ابن رشد, جالمقدماتِالممهدات

 .238ص8, ابن قدامة, جالمغنيِ(2)

(3)
ِالبالغة  ِهللا  هللا ولي الشاه» بـ المعروف منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم دعب بن حمدأ, حجة

 هـ 1426: الطبع سنة األولى,: لبنان, الطبعة – بيروت الجيل, دار سابق, السيد: تحقيق, (هـ1176: المتوفى) «الدهلوي 
.225ص2م, ج2005 -
.15ص ن,, د. محمود حامد عثماتعريفِالحضانةِوالمقصدِالشرعيِمنها(4)
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ِالث الث كمِالحضانةالمطلب  ِ.:ِح 

ألن  الط فل يهلك ويضيع بترك الحضانة, فوجب حفظه عن الهالك كما يجب ؛ (1)َواِجَبة     
 .(2)اإلنفاق عليه وحظه وإنجاُؤه من المهالك

ة في وجوب كفالة األطفال : -رحمه هللا–قال ابن رشد       ال خالف بين العلماء من األم 
ألن  اإلنسان بعد والدته يكون ضعيفًا مفتقرًا إلى من يكفله وُيربيه حتى يستطيع نفع الصغار؛ 

غير دون كفالة وال تربية؛ ألن   نفسه ويستغني بذاته, فهو من فروض الكفاية, فال يحل  ترك الص 
 .(3)في ذلك هالٌك وضياٌع للصغير, فإذا قام به قائم سقط عن الن اس

 أو, األم   سوى  للصغير يوجد لم إذا كما الحاالت بعض في نعي فرض الحضانة وتكون      
 تلزم الحالة هذه ففي, للطفل حاضنة استئجار على يقدر ال  معسراً  األب وكان, ساءالن   من غيرها
 .(4)المحضون  فلالط   لحق   رعاية وذلك الحضانة عليها تعي نت من

ِ.الحاضنِةِ همِ :ِمِ الر ابعِالمطلبِ 

 ص في:مكن القول بأن  مهم ة الحاضن تتلخ  يُ  للحضانة ريفات الفقهاءتعالن ظر في من خالل 

 ق مصلحته.تربية الولد بما يحق   .1
 حفظ الولد في البيت. .2
 فل من طعام ولباس ومضجع.تأمين مؤنة الط   .3
 فل.تنظيف الط   .4

ِ

ِ

                                                             
(1)

ِالممهدات ِاإلقناع. و564ص1ج ,القرطبي رشد بنا, المقدمات ِمتن ِعن ِالقناع . 596ص5, البهوتي, جكشاف
 .237ص8, جقدامة ابن,ِالمغنيو
(2)

.596ص5, البهوتي, جكشافِالقناعِعنِمتنِاإلقناع
(3)

.564ص1القرطبي, ج رشد , ابنالمقدماتِالممهدات
(4)

.564ص1القرطبي, ج درش , ابنالمقدماتِالممهدات
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ِالخامس: ِ.الحضانةِةِ مدِ ِالمطلب 

 الي:الن حو الت  وجين على في انتهاء الحضانة حال افتراق الز   اختلف الفقهاءُ 

 أو من يقوم مقامها,  عن األم  حتى يستغني  للط فل الذكرالحضانة  وقتُ  عندِالحنفية: .1
 أو سنين سبع افالخص   , وذكروحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده فيأكلَ 
 بعد ألن  ؛ تحيض حتى )الط فلة( بالجارية أحق   والجدة األم  , و"(1)ذلك نحو أو سنين ثمان
 ذلك على أقدر واألم   والغسل, بخوالط   الغزل من ساءالن   آداب معرفة إلى تحتاج غناءاالست
 على أقدر وهو زويج,الت   والية األب وإلى يانة,والص   زويجالت   إلى تحتاج بلغت فإذا
 ليس ما الغيرة من جالوبالر   جال,للر   ومطمعاً  للفتنة, عرضة صارت هاألن   وهذا يانة,الص  
 بلغت إذا دمحم   عنو  أولى, فكان واحتيالهم الفسقة خداع دفع على أقدر بفاأل ,ساءبالن  
 يفتى وبه يانة,الص   إلى الحاجة من ذكرنا لما صحيح وهذا بها, أحق   فاألب الشهوة حد  
 .(2)"اقالفس   لكثرة زماننا في

ة الحضانة ُيضم  الذ   إذا قله, حتى عكر واألنثى إلى األب دون تخيير لقصور فإذا انقضت مد 
 .(3)ري  خَ كر مستغنيًا برأيه يُ بلغ الذ  

2. ِ ِالمالكية:  ِإَلى وِقيل ,اْلَمْشُهور على البلوغ ِإَلى الذ كرالط فل  ِفي اْلَحَضاَنة تستمر  عند
ْوج بها ُدُخول ِإَلى اأْلُْنَثى َوِفي ,(4)ثغاراإل  .(5)الز 
 عند ويكون  افترقا, إذا األبوين بين َفُيَخي رُ  ُمَميِ ًزا, غيرالص   صار إذا "فأم ا عندِالشافعية: .3

 أو سنين, سبع غالباً  مييزالت   وسن   والبنت, االبن خييرالت   في وسواء منهما, اختار من
تقريبًا, ثمان  واختار عاد فإن إليه, حولناه اآلخر, اختار ثم األبوين, أحد اختار وإذا....
 تمييزه, ةوقل   نقصانه سببه أن نُّ ظَ يُ  بحيث التنقل أكثر فإن ل,األو   إلى أعدناه ل,األو  
 .(6)وخبله" نقصانه على بلغ لو وكذا مييز,الت   قبل كما األم   عند علجُ 

                                                             
(1)

.184ص4نجيم, ج , ابنالبحرِالرائقِشرحِكنزِالدقائق. و42ص4, الكاساني, جبدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع
ل ب ي ِ (2)  .49ص3, الزيلعي, جتبيينِالحقائقِشرحِكنزِالدقائقِوحاشيةِالش  
(3)

 .373ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتح

(4)
رِ  َواِضُع,  َأسنانه َسَقَطْت : َثْغراً  الغالمُ  َتْسُقَط, وُثِغرَ  َأن َقْبلَ  َمَناِبِتَها ِفي َداَمْت  َما ُكلِ َها اأَلسنان اْسمُ  ُهوَ : َوِقيلَ  الَفمُ : الث غ  الر 

ث  غارِو ِبي ِ  ِسن ِ  ُسُقوطُ : اإل  .104-103ص4, ابن منظور, جلسانِالعربَوَنَباُتَها,  الص 
(5)

.149ص م,, أبو القاسالقوانينِالفقهية
 .104-103ص9, النووي, جروضةِالطالبينِوعمدةِالمفتين(6)
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 فيه, تنازعا إذا أبويه, بين خيِ ر بمعتوه, وليس سبعًا, بلغ إذا الغالم "إن   :الحنابلةِعند .4
 مَ د ِ قُ  معًا, مااختاره أو منهما, واحداً  يختر لم , "فإن(1)به" أولى فهو منهما, اختاره فمن

 أحدهما, اختار وإنالقرعة... إلى فصرنا الجمع, رَ وتعذ   تساويا ألن هما بالقرعة؛ أحدهما
 وقد تشه, اختيار هذا ألن   إليه؛ رد   األول, اختار إن ثم   إليه, مسل   اآلخر, فاختار عاد ثم  

 مأكول نم يشتهيه ما يتبع كما يشتهيه, ما فأتبع وقت, دون  وقت في أحدهما يشتهي
 في حظها ألن   تخيير؛ بال األب عند تركت سبعًا, الجارية بلغت , "وإذا(2)ومشروب"
 الصالحية تقارب وألن ها به, أولى واألب الحفظ, إلى تحتاج ألن ها أبيها؛ عند الكون 
 .(3)لتزويجها" والمالك وليها, ألن ه أبيها؛ من تخطب وإن ما للتزويج,

( من 162ة )جاء في الماد  فقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة, وأخذ القانون برأي جمهور ال 
 نفسها حبست التي م  األُ  حضانة ه: "تمتد  م ما نص  1976األردني لعام  (4)ةخصي  قانون األحوال الش  

 .(5)بلوغهم" إلى أوالدها وحضانة تربية على

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.239ص8, ابن قدامة, جالمغني
(2)

 .247ص3, ابن قدامة, جأحمدِاإلمامِفقهِفيِالكافي
(3)

 .247ص3ج, قدامة ابن, أحمدِاإلمامِفقهِفيِالكافي
(4)
ْرِعي ة اْلُمَتَعل َقة باألسرة كأحكام المِ  واج""المَساِئل الش   .475ص1, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, جالمعجمِالوسيط, يَراث والز 

(5)
.152,  صالظاهرعطا هللا  راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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ِ.ودعواهاِالحضانة أجرةِ : انيالثِ  المبحثِ 

لِالمطلبِ  ِأجرة ِالحضانة.ِ:األو  ِتعريف 

ِأ جرةِالحضانة. ِالث اني:ِتقدير  ِالمطلب 

ِالحضانة.ِأجرةِتقديرِكيفي ةِ :ِالث الثِالمطلبِ ِ

ِالر ابع:ِأمورِت راعىِفيِتقديرِأجرةِالحضانة. ِالمطلب 

ِالخامس:ِعلىِمنِتجبِأجرةِالحضانة؟. ِالمطلب 

ِالحاضنةِأجرةِالحضانةِووقتها. ادس:ِاستحقاق  ِالس  ِالمطلب 

ِاستحقاقِأجرةِالحضانة. ابع:ِوقت  ِالس  ِالمطلب 

ِوالوقائعِالواجبِتوافرهاِفيِالئحةِدعوىِأجرةِالحضانة. ِالث امن:ِاألمور  ِالمطلب 

ِزيادةِأجرةِالحضانة.:ِالت اسعِالمطلبِ  ِطلب 

ِعلىِأجرةِالحضانة. ِالعاشر:ِالت قاص  ِالمطلب 

فوعِالموضوعي ة ِالحاديِعشر:ِأمثلةِعلىِالد  ِعلىِدعوىِأجرةِالحضانة.ِالمطلب 

ن.ِ ك  ِالئحةِدعوىِألجرةِحضانةِوأجرةِم س  ِالمطلبِالث انيِعشر:ِنموذج 

ِأجرةِالحضانةِفيِحالةِالت راضيِأوِعنِطريقِالمحكمة. ِالث الثِعشر:ِتطبيقات  ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.ودعواهاِالحضانة أجرةِ : انيالثِ  المبحثِ 

ِ:ِلاألوِ ِالمطلبِ  ِ.أجرة ِالحضانةتعريف 

من ِخالل الجمع بين تعريفي األجرة والحضانة تعريف أجرة الحضانة بأن ها: "الِعوض الذي  كنميُ 
 يدفعه األُب أو من تجُب عليه الن فقة للحاضنة في مقابل تربيتها للطفل المحضون".

ِ ِأ جرةِالحضانةالثِ المطلب  ِِ.اني:ِتقدير 

ُر بأجرة  (3)ابلةوالحن ,(2)والشافعية ,(1)الحنفية :الفقهاء من ذهب جمهورُ  إلى أن  أجرة الحضانة ُتقد 
 المثل.

ُر عندهم.(4)وأم ا المالكية فال تجب عندهم أجرة حضانة لألم    , وبالتالي ال تقد 

(: "أجرة الحضانة على 159ة )م في الماد  1976ة األردني لعام خصي  وال الش  وجاء في قانون األح
ُر بأجرة مثلف بنفقة الص  المكل    .(5)الحاضنة على أن ال تزيد قدرة المنفق" غير وُتَقد 

ِ.الحضانةِأجرةِتقديرِةِ كيفيِ :ِالث الثِالمطلبِ 

ُر أجرة الحضانة بأحد الط رق الت الية:  ُتقد 

 ن من المال.على مقدار معي   المتداعيان رفانفق الط  أن يت   .1

 نينتخبا قد" وهنا :قبلهما من هموانتخاب تسمية خبراء على ناالمتداعي رفانالط   فقيت   أن .2

 ويصدر, لهما ملزماً  الخبير تقدير يكون  ذلك وعند, باإلخبار نويلتزما, أكثر أو ,خبيراً 

                                                             
(1)

.562ص3, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار
(2)

 .354ص8, جالهيتمي, المنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(3)

 .409ص9, المرداوي, جنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالفاإِل
(4)
 .765ص2, الصاوي, جالصغيرِالشرحِعلىِالصاوِيِبحاشيةِالمعروفِالمسالكِألقربِالسالكِبلغة
(5)

.152ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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رَ  فإذا, (1)"به أخبرا بما الحكم  أجرة شيكل( 200)تستحق   الحاضنة أن مثالً  الخبراء َقد 

 .للطرفين ملزماً  قديرالت   يكون , شهري اً  للصغير حضانة

رفين المتداعيين تقوم من ِقبل الط   هموانتخاب مية خبراءفاق على تسفي حال عدم االت   .3

 المحكمة بتسمية الخبراء لتقدير األجرة.

ة ) رعي ة األردني:"84جاء في الماد   على رفانالط   فقيت   لم إذا( من قانون أصول المحاكمات الش 

 كان أو ,المثل جروأ ,فقةالن   مقدار كتعيين اإلخبار إلى تحتاج التي األمور في الخبرة أهل انتخاب

 والخصمحاضن ال فقات   وإذا ,األكثرية برأي عملويُ  الخبرة أهل المحكمة ني  عَ تُ  ,غائباً  عليه عىالمد  

 .(2)"اإلخبار إلى صاريُ  فال ونحوها فقةالن   قدر على

(: "ُتحسب أجرة الحضانة حسب أمثال الحاضنة على 14067وجاء في القرار االستئنافي رقم: )
األجرة, حسب الزمان والمكان, وهو المعبر عنه بأجرة المثل, كما تقضي بذلك مثل من يدفع 

 .(3)ة"رعي  ( من األحكام الش  390ة )( من المجلة, والماد  414ة )الماد  

َرْته التي األجرة هو المثل ( من مجلة األحكام العدلية تنصُّ على: "أجر414ة )والماد    أهل اَقد 
 .(4)الغرض" عن المينالس   الخبرة

"وُيعمُل برأي الخبراء مجتمعين, وحال اختالفهم ُيعمل برأي األكثرية, وعليه فال بد  أن يكون 

الخبراء ثالثة, أو عددًا وترًا فوق ثالثة؛ حتى تكون أكثرية عند االختالف, وعند انتخاب الخبراء 

جيز االعتماد على من قبل المحكمة ال بد  أن يكونوا عارفين بالط رفين, وأن تصفهم المحكمة بما يُ 

                                                             
(1)

 .173ص1, جداودأحمد  د. ِحكامواألِالقضايا
(2)

.87ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(3)

 .170ص1أحمد داود, ج د.ِ,حكامواألِالقضايا
(4)

 .80, صالعدليةِاألحكامِمجلة
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ة )(1)إخبارهم, مثل الث قة واألمانة والخلو عن الغرض" ت الماد  ( من مجلة األحكام 414, حيث نص 

َرْتَها ال ِتي اأْلُْجَرةُ  ُهوَ  اْلِمْثلِ  َأْجرُ العدلية على: ) اِلِمينَ  اْلِخْبَرةِ  أَْهلُ  َقد   .(2)(اْلَغَرضِ  َعنْ  الس 

ن ذلك في اإلخبار, ويؤخذ برأي "وقد ُيخبر اثنان بمبلغ شهر  ي ًا, وُيخبر الث الث بمبلغ آخر, فيدو 

األكثرية, وبعد اإلخبار سواء أكان باالت فاق, أو بإخبار أكثرية, يحق  للط رفين مناقشة الخبراء, 

 .(3)وعلى المحكمة أن تسمح لهما بذلك"

ُر القاضي أجرة الحضانة بناًء على قول المخبر  وخ الصةِذلك: ين, ومراعيًا للعرف, ومقدار ُيقد 

واتب, واألسعار في البالد.  الر 

ِ.(4)الر ابع:ِأمورِت راعىِفيِتقديرِأجرةِالحضانةِالمطلبِ 

ِالمثل: .1 ية؛ ألن  للحضانة والعلم والحالة الماد   غر, بأجرة أمثال الحاضنة, بالتفر قد  تُ  أجرة
م أبناءها وتساعدهم تعل   مة تستطيع أنالمتفرغة لحضانة ولدها ليست كمن تعمل, والمتعل  

أجرة الحضانة مؤونة للحضانة, فالفقيرة أحوج إليها من  ة, وألن  في واجباتهم المدرسي  
 غيرها.

ية, فأجرة قدير متناسبًا مع حالته الماد  : بأن يكون قادرًا على دفع األجرة, والت  قدرةِالمنفق .2
 حضانة ابن الغني غير أجرة حضانة ابن الفقير.

والعقل يقضي بذلك, حيث إن  أجرة الحضانة في بلد تختلف  وزمانها:مكانِالحضانةِ .3
 عن األجرة عنها في بلد آخر وكذلك الزمان.

 

 

                                                             
(1)

.173ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
(2)

.80, مجلةِاألحكامِالعدلية
(3)

.174ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
(4)

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38796 ِالحضانة, ِأجرة  منتديات شبكة قانوني األردنموقع  ,تقدير

على االنترنت.

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38796
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ِالخامس ِ.؟:ِعلىِمنِتجبِأجرةِالحضانةالمطلب 

, وإذا أبت األم  حضانته مجانًا يكون أجرة الحضانة في مال المحضون إذا كان غنياً  تجبُ 
ِالتفصيل كالت الي عند الفقهاء:

ا ُيوجد متبر  إ :(1)الحنفيةأو اًل:ِ  عٌة بالحضانة.أو ال ُيوجد متبر   ,عٌة بالحضانةم 

ِبالحضانة:كانِالِي وجدِمتبرِ ِإن- أ غير إن كان له مال, وإال فلألم  األجرة من مال الص   عة 
 فمن مال أبيه, أو من تلزمه نفقته.

ِبالحضانة:ِِإنِكانِي وجدِمتبرِ - ب اعة   غيرالص   عن أجنبياً  الحضانةع بيكون المتبر   أن فإم 
ًا فإن ه ُيدفُع لألهل للحضانة بأجرة ع بالحضانة أجنبي  ليس بأجنبي, فإن كان المتبر   أو

ع بالحضانة غير أجنبي واألب معسر غير, وإن كان المتبر  فل الص  المثل ولو من مال الط  
ا: لألم  في هذه الحالة يقال والط فل غني له مال, ليس له مال فل مسكي الط  ت أن إم 
 كان مال, وإن له لو لماله صوناً  عةالمتبر   - مثالً  - ةللعم   تدفعيه أو مجانًا, المحضون 
 أم ا غير,الص   على حينئذ األجرة ألن   فنفس األمر كذلك؛ مال له غيروالص   موسراً  األب
 بتطل وإن على المتبر ع بالحضانة مةمقد   فاألم   ,غيرللص   مال وال موسراً  األب كانإن 
 .ماله في له ضرر بال للصغير نظراَ  األجرة

 تنفق أن لها وليس نظيرها, في أي:  للحضانة أجرة لها ليس أي( أجرة ال)قالوا: " المالكية:ثانيًا:ِ
 ابن به وأخذ إليه, رجع الذي مالك قول هو وهذا حضانتها, ألجل الولد نفقة من نفسها على
 على الن فقة فلها معسرة األم   كانت إن نعم الغالم, مال من عليها ينفق: يقول كان أن بعد (2)القاسم
 .(3)للحضانة" ال لعسرها ماله من نفسها

                                                             
(1)

 .562ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
اس رحمن بن القاسم الُعتقي المصري: الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه, أثبت الن  أبو عبد هللا عبد الهـ( 191 - 132)(2)

 ,أصبغ :أخذ عنه , وروى عن: اإلمام مالك, والليث, في مالك وأعلمهم بأقواله, صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه
.88ص1, جمخلوف, الكيةشجرةِالنورِالزكيةِفيِطبقاتِالم ,ج عنه البخاري في صحيحهوخر   ,ويحيى بن دينار

(3)
 .765ص2, الصاوي, جالصغيرِالشرحِعلىِالصاوِيِبحاشيةِالمعروفِالمسالكِألقربِالسالكِبلغة
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 تلزمه من فعلى مال له يكن لم فإن المحضون, مال في الحضانة مؤنةقالوا: " الشافعية:ثالثًا:ِ
 .(1)كالنفقة" الكفاية أسباب من هاألن   نفقته؛

جوع , وبالر  الكتب التي رجعت إليها عندهمواضحًا عند الحنابلة في ًا أجد نص   لمْ الحنابلة:ِرابعًاِ
ن أن  األب مجبر على نفقة أوالده إن كانوا فقراء, وإن كان األب إلى نفقة األقارب عندهم, يتبي  

 الي أرى وهللا أعلم أن  رأيهم في هذه المسألة هو أن  فقة, وبالت  غير موجود فعلى من تلزمهم الن  
أو غيره إن  ,في مال المحضون إن كان غنيًا, أو على من تلزمه نفقته سواء األبالحضانة  ةأجر 

 .(2)كان فقيراً 

ت الماد   ي باشا در ة لمحمد قخصي  ة في األحوال الش  رعي  ( من كتاب األحكام الش  388ة )وقد نص 
مال, فإن غير إن لم يكن له ها تلزم أبا الص  ضاع, والن فقة كل  على: "أجرة الحضانة غير أجرة الر  

 .(3)ع"كان له مال فال يلزم أباه منها شيء إال أن يتبر  

( من 159ة )جاء في الماد  وأخذ القانون برأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة,  
غير ف بنفقة الص  م: "أجرة الحضانة على المكل  1976ة األردني لعام خصي  قانون األحوال الش  

 .(4)ضنة على أن ال تزيد قدرة المنفق"ر بأجرة مثل الحاوتقد  

ادسِالمطلبِ  ِ.الحاضنةِأجرةِالحضانةِ:ِاستحقاقِ الس 

 الحاضنُة أجرَة الحضانة أم ال؟ اختلف الفقهاء هل تستحقُّ 

ِ , (5)ألبيه" ةمعتد   وال منكوحة تكن لم إذا الحضانة الحاضنة أجرة قالوا: "تستحق   الحنفية:أواًل:
ًا للمحضون أُ  افتكون الحاضنة عندهم إم    م  المحضون.أو غير أُ  ,م 

                                                             
(1)

 .191ص5, الخطيب الشربيني, جالمنهاجِألفاظِمعانيِمعرفةِإلىِالمحتاجِمغني 
(2)

 الخرقي هللا عبد بن الحسين نب عمر القاسم , أبوالشيبانيِحنبلِبنِأحمدِهللاِعبدِابيِمذهبِعلىِيالخرقِمتن
المقدسي,  الدين , بهاءالعمدةِشرحِالعدة. و121, .م1993-هـ1413: للتراث, الطبعة الصحابة , دار(هـ334: المتوفى)
 .481ص
(3)

ِالشخصية ِاألحوال ِفي ِالشرعية ِاألحكام الطبعة الثانية, مطبعة علي أحمد, مصر, , محمد زيد األبياني, شرح
 .76ص2, جه1329

(4)
.152ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(5)

 .181ص4ج ,نجيم ابن ,الدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر. و561ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
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ِأِ - أ ًاِللمحضون:إذاِكانتِالحاضنة  قة, لذلك األم  إم ا أن تكون في عصمة الزوج أو مطل   م 
ًا, وقولهأُ  الحاضنة كانت إذا فيما قيدٌ  هذا ألبيه" ةمعتد   وال منكوحة تكن لم قالوا: "إذا : م 
 األجرة تستحق   فإن ها األب غير رجل ةعد   أو نكاحٍ  في كانت لو اعم   احتراز "ألبيه"

 على وال ,الحضانة على ال أجرةً  تستحق   لم ألبيه ةمعتد   أو منكوحة, كانت عليها, فإذا
 ةالعد   انقضاء بعد ما بخالف بدونهما, لها ثابتة الن فقة ديانة, عليها لوجوبهما اإلرضاع

 .(1)فقتهون إرضاعه أجرة غير األجرة, وهي بشبه عمالً  هاتستحق   هافإن  
ا:إذاِكانتِالحاضنةِليستِأِ  -ِب ِم 

 .(2)باألولى" الحضانة أجرة استحقاقها اهروإذا كانت الحاضنة غير األم  "فالظ  

 تنفق أن لها وليس نظيرها, في أي:  للحضانة أجرة لها ليس أي أجرة "قالوا: ال المالكية:ثانيًا:ِ
 ابن به وأخذ إليه, رجع الذي كمال قول هو وهذا حضانتها, ألجل الولد نفقة من نفسها على
 على فقةالن   فلها معسرة األم   كانت إن نعم الغالم, مال من عليها ينفق: يقول كان أن بعد القاسم
 .(3)للحضانة" ال لعسرها ماله من نفسها

 هل فقيرة وكانت غيرها, حاضن له يوجد ولم أم ا الحاضنة تكن لم : "إذاوجاء في بلغة السالك
 وهو ذلك؟ على مصالحه فلتوق   مال له يكن لم إن أبيه مال أو ماله من فاقباإلن لها يقضى
ا من مال الط فل, أو من مال األب إذا لم يكن (4)أعلم" وهللا اهرالظ   , أي الظ اهر أن ه ُيقضى له إم 

 للطفل مال.

يس لألم  لكية سواء أكانت غنية أم فقيرة؛ ألن ه لالحضانة عند الما األم  أجرةَ  وعليه ال تستحق  
على سبيل أجرة ليس ها تأخذ من مال المحضون ولكن إن كانت فقيرة فإن   عندهم أجرة حضانة,
 على نفسها بسبب فقرها. فُ رِ ْص الحضانة ولكن تَ 

                                                             
(1)

.561ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(2)
.561ص3بدين, ج, ابن عاالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(3)
 .765ص2, الصاوي, جالصغيرِالشرحِعلىِالصاوِيِبحاشيةِالمعروفِالمسالكِألقربِالسالكِبلغة

(4)
.765ص2, الصاوي, جالصغيرِالشرحِعلىِالصاوِيِبحاشيةِالمعروفِالمسالكِألقربِالسالكِبلغة
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 ,اإلرضاع أجرة غير وهذه ,األم   حتى عليها األجرة طلب له تثبت قالوا: "ولمن الشافعية:ثالثًا:ِ
 .(1)جيبت"أُ  والحضانة اإلرضاع من كل   على األجرةَ  تفطلب المرضعة هي األم   كانت فإذا

غير األم  أجرة على  باب أولى تستحق  من الحضانة عند الشافعية, و  األم  أجرةَ  وعليه تستحق  
 الحضانة عندهم.

 .(2)بحضانته" أحق   األم   أي فهي كرضاع عةمتبر   مع مثلها بأجرة ولو مقالوا: "فتقدَ  الحنابلة:رابعًا:ِ

أيضًا لو طلبت  مُ د  قَ على غيرها في الحضانة, ويعني أيضًا أن  األم  تُ  مُ د  قَ ك أن  األم  تُ ويعني ذل
 عة, فدل  ذلك على جواز أخذ األجرة عندهم على الحضانة.أجرة مثل مع وجود المتبر  

خصي ةِقانوِن ِ:األحوالِالش 

فل م  الط  ي باشا: "إذا كانت أُ د قدر ة لمحم  رعي  ( من كتاب األحكام الش  389ة )جاء في الماد       
ة من طالق رجعي فال أجر لها على الحضانة, وإن أو معتد   ,هي الحاضنة وكانت منكوحته

ة له فلها األجرة, وإن أجبرت عليها, وإن أو معتد   ,جة بمحرم للصغيرأو متزو   ,قة بائناً كانت مطل  
كناهما جميعًا, وإن احتاج غير الفقير فعلى أبيه سُ تمسك فيه الص   لم يكن للحاضنة مسكنٌ 

 .(3)المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرًا ُيلزم به, وغير األم  من الحاضنات لها األجرة"

 م: "ال تستحق  1976ة األردني لعام خصي  ( من قانون األحوال الش  160ة )وجاء في الماد       
 .(4)عي"جالق الر  ة الط  ة أو في عد  م  أجرة للحضانة حال قيام الزوجي  األُ 

وجي ة, لم يذكر القانون ذلك صراحة, وإن ما ُيستفاد       وأم ا بالن سبة ألجرة الحضانة حال انتهاء الز 
ة ) وجي ة.( ذلك, أي أن  األم  تستحق  أجرة للحضانة حال انتهاء عُ 160من مفهوم الماد   رى الز 

 

                                                             
(1)

 من األنصاري  زكريا اختصره طالبال منهج)ِالجملِبحاشيةِالمعروفِالطالبِمنهجِشرحِبتوضيحِالوهابِفتوحات
 المعروف األزهري, العجيلي منصور بن عمر بن , سليمان(الطالب منهج شرح في شرحه ثم للنووي  الطالبين منهاج
 .516ص4تاريخ, ج وبدون  طبعة بدون : الفكر, الطبعة , دار(هـ1204: المتوفى) بالجمل

(2)
  .496ص5, البهوتي, جاإلقناعِمتنِعنِالقناعِكشاف
(3)

 .126, محمد قدري باشا, صكتابِاالحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصيةِعلىِمذهبِأبيِحنيفةِالنعمان
(4)

.152ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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ابع:ِ ِالس  ِ.استحقاقِأجرةِالحضانةِوقتِ المطلب 

ا من وقت استحقاق أجرة  في  , أوبين الطرفين المتداعيين يهلفاق عتاريخ االت  الحضانة يكون إم 
ذ بداية أجر الحضانة من الحاضنة يكون لها القاضي به؛ ألن ه أجر كسائر األجور, فإن   حال حكم

أو قضاء, قياسًا على استحقاقها أجر اإلرضاع من تاريخ اإلرضاع الفعلي؛  ,فاقحضانة دون ات  ال
 .(1) بير بين اإلرضاع والحضانةلوجود شبه ك

ِالث امن ِ.الواجبِتوافرهاِفيِالئحةِدعوىِأجرةِالحضانةِ:ِاألمورِ المطلب 

 روط العام ة في الالئحة وهي:هنالك أمور واجب توافرها في دعوى أجرة الحضانة عدا عن الش  

عي المطل قة الحاضن .1 غار من الُمَطلِ ق, ال بد  أن تد  ة انقضاء "حال طلب أجرة حضانة الص 

تها من الط الق الر جعي, عوى  الئحة تتضم ن أن ويجبعد   حضانة بأجرة المطالبة الد 

 .(2)المثل"

عي ة,  .2 غار فقراء, وأن  األطفال في حضانة المد  عوى أن  األطفال الص  ن الد  "وال بد  أن تتضم 

عى عليه قادٌر على دفع األجرة"  .(3)وأن  المد 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

القاهرة, , المستشار محمد عزمي البكري, دار محمود للنشر والتوزيع, موسوعةِالفقهِوالقضاءِفيِاألحوالِالشخصية
 .669م, ص1998الطبعة الثامنة, 

(2)
أحمد محمد علي داود, دار الثقافة د. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية ,(11961القرار االستئنافي رقم: )

 .105ص1, جم1999-ه1420ان, الطبعة األولى, للنشر والتوزيع, عم  
(3)

.26ص1جد. أحمد داود,  ,ستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصيةالقراراتِاال,ِ(43553القرار االستئنافي رقم: )
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ِ:ِالت اسعِالمطلبِ  ِ.أجرةِالحضانةِيادةِزطلب 

يادة عليها كما راضي أو من خالل المحكمة, وطلب الز  ا عن طريق الت  تكون إم   (1)جرة الحضانةأُ 

 يلي:

 .راضيإذاِف رضتِأجرةِالحضانةِبالتِ -أ

فرضت أجرة الحضانة بالت راضي, ثم  بعد فترة جاءت الحاضنة تطلب زيادتها, في هذه الحالة 

ل مر ة, وما إذا كان هذا على المحكمة الشرعي ة بحث  جهة الت راضي على األجرة عند الفرض أو 

أم ال, فقد تبي ن من إعالم الحكم االبتدائي المبرز أن   ,الت راضي على األجرة مانعًا من زيادتها

وقد التزمه المتعاقدان  ,األجرة عقد معاوضةجائز شرعًا, وملزم للمتصالحين, و أجرة الحضانة 

دليل قدرتهما على القيام بما التزما به, فال يقبل قول من يريد فسخ هذا العقد باختيارهما, وذلك 

اعي إليه, وال تسمع دعواها بذلك؛ ألن  هذا نقٌض لما تم  من جهة  ته, ووجود الد  مع بقاء مد 

 من الحضانة وألن  , (2)المد عية, وكل "من سعى في نقض ما تم  من جهته فسعيه مردوٌد عليه"

ة رةاإلجا قبيل ِ.(3)الخاص 

ِ.إذاِفرضتِأجرةِالحضانةِعنِطريقِالمحكمة-ب

(: "إذا طلبت الحاضنة زيادة أجرة الحضانة, فال بد أن 9046جاء في القرار االستئنافي رقم: )

 .(4)تكلف إثبات موجب الزيادة(

                                                             
(1)

.90ة تقدير أجرة الحضانة صسبَق بيان كيفي  
(2)

 .28ص مجلةِاألحكامِالعدلية,ِ(,100ة )الماد  

(3)
 .18-17ص1جد. أحمد داود,  ,القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية

(4)
.169ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
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, ولكن مع غالء األسعار ديناراً ( 30فمثاًل قد تكون ُفرضت للحاضنة أجرة حضانة وقدرها )

ادة األجرة لمواكبة غالء األسعار, وللحاضنة أن تطلب زيادة أجرة رتفاعها, قد تطلب األم  زيوا

ة الحضانة للصغير.  الحضانة حتى انتهاء مد 

ِلعاشراِالمطلبِ  ِ.علىِأجرةِالحضانةِ(1):ِالت قاص 

ى قاص بين الزوجين في الحقوق المالية الواجبة علإلى جواز الت   (2)ذهب جمهور الفقهاء     
غير غير ورضاعته واالنفاق عليه وعليها, فقالوا مثاًل: بجواز حضانة الص  كحضانة الص   ,الزوجة

 مقابل بدل الخلع.

ت عليه الماد    م: "إذا1976ة األردني لعام خصي  ( من قانون األحوال الش  109ة )وهذا ما نص 
 بال له إمساكها اشترط أو ,حضانته أو ,الولد إرضاع أجرة من وجالز   إعفاء المخالعة في اشترط
 بما عليها وجالز   يرجع ماتت أو ,الولد تركت أو ,جتفتزو   عليه إنفاقها أو ,معلومة ةمد   أجرة
 جوعالر   لألب فليس الولد مات إذا أم ا الباقية, ةالمد   عن ونفقته وحضانته الولد إرضاع أجرة يعادل
 .(3)الموت" بعد الواقعة ةالمد   عن ذلك من بشيء عليها

ها في حضانة جل زوجته على أن تتنازل له عن حق  ة على إسقاط الحضانة بأن يخالع الر  علمخالاو 
لها أن تتنازل عنه,  للمحضون وال يحق   اً ؛ ألن  في الحضانة حق  (4)رط ال يصح  غير, فإن  الش  الص  

 الخلع. ولكن يصح  

 معلومة سنين عنده ولدال يكون  أن على خالعها : "ولوالمختار الدر   على المحتار رد  جاء في 
 .(5)بإبطالهما" يبطل فال الولد حق   األم   عند غيرالص   الولد كون  ألن   ؛رطالش   وبطل الخلع صح  

                                                             
1))
, الدسوقي, حاشيةِالدسوقيِعلىِالشرحِالكبير", ن على غريمك في نظير ما له عليك بشروطهيْ إسقاط ما لك من دَ "
 .227ص3ج
(2)

ِروضةو .549ص4, جي, الخطاب الُرعينخليلِمختصرِشرحِفيِالجليلِمواهبو.19ص14, السرخسي, جالمبسوط
 .117ص5, المرداوي, جالخالفِمنِالراجحِمعرفةِيفِاإلنصافو .301ص6, النووي, جالمفتينِوعمدةِالطالبين

.138-137ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة (3)
(4)

 .400ص6, الرملي, جنهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاجو  .457ص3, ابن عابدين, جردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار

.457ص3ين, ج, ابن عابدردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار (5)



100 
 

 جلالر   اشترط م: "إذا1976ة األردني لعام خصي  ( من قانون األحوال الش  111ة )وجاء في الماد   
 لحاضنته وكان ,رطالش   وبطل ,المخالعة تصح   الحضانة ةمد   عنده الولد إمساك المخالعة في
 .(1)فقيرًا" الولد كان إن فقط بنفقته أبوه ويلزم منه هأخذ ةرعي  الش  

 قاص  ال يجري الت  م: "1976ة األردني لعام خصي  ( من قانون األحوال الش  112ة )وجاء في الماد  
 .(2)"ن األب على حاضنتهيْ ة على أبيه ودَ بين نفقة الولد المستحق  

في حاشيته على نهاية المحتاج تعليقًا على )قوله: إسقاطها  (3)براملسيالش   علي بن ينالد   قال نور
 مهر وعليها قتل  طً  البراءة مع ذلك على أو فقط الحضانة عدم على قهاطل   لو لحضانة(: "أم ا

 .(4)لها" كنىسُ  ال أن على قهاطل   لو فيما مر كما حضانتها تسقط ولم المثل

ولكن من حقوقها, الي تسقط الحضانة عن األم ؛ ألن ه رط, وبالت  ذا الش  ة هوذهب المالكية إلى صح  
 .(6)(5), وهو قول ابن الماجشون المحضون فال يصح   حق   من عند بعض المالكية الحضانة

                                                             
(1)

.138ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
2))
.138ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(3)

 القاهري, ولد الشافعي الشبراملسي الدين نور ,الضياء أبو يعل بن يعل": (م 1676 - 1588=  هـ 1087 - 997)
 الرحمن عبد الشيخومن شيوخه:الرياسة,  إليه وانتهت العلوم بجميع عصره في انفرد ,القرآن بها وحفظ لسشبرام ببلده

الحنبلي, ومن  البهوتي ومحمد ,االسالم شيخ بن الدين شرف ومن تالميذه: الشيخي, المناو  الرؤف عبد الشيخاليمني, و 
, عشرِالحاديِالقرِنِأعيانِفيِاألثرِخالصة ",الصغير تالورقا شرح على اللدنية, حاشية المواهب على كتبه: حاشيته

 – صادر , دار(هـ1111: المتوفى) الدمشقي األصل, الحموي  المحبي محمد بن الدين محب بن هللا فضل بن أمين محمد
 .177-174ص3ج بيروت,

(4)
 .400ص6, الرملي, جالمنهاجِشرحِإلىِالمحتاجِنهاية
(5)

: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد , أبوالمستخرجةِلمسائلِوالتعليلِهوالتوجيِوالشرحِوالتحصيلِالبيان
م, 1988 - هـ 1408 الثانية,: لبنان, الطبعة – بيروت اإلسالمي, الغرب وآخرون, دار حجي محمد , تحقيق: د(هـ520
 .327ص5ج
(6)

 واسم مروان أبو , كنيتهالقرشي الماجشون  مةسل أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد بن الملك عبد: "[م 827-هـ212 )ت
: ماج  أن   وجهه, وحكي في لحمرة بذلك سمي بالفارسية المورد: والماجشون  سلمة أبو هو والماجشون  ,ميمون : سلمة أبي

 فقيه فهو قبله أبيه وعلى مات أن إلى أيامه في الفتوى  عليه دارت فصيحاً  فقيهاً  الملك عبد إليه, كان نسبوا بخراسان موضع
ومالك, ومن  عمره, من شيوخه: أبيه آخر عمي هإن   :ويقال البصر ضرير وكان زمانه في المدينة أهل مفتي وكان ,فقيه بن

, ابن فرحون, المذهبِعلماءِأعيانِمعرفةِفيِالمذهبِالديباج, "وسحنون  حبيب وابن المعذل بن تالميذه: أحمد
 .85ص1مخلوف, ج ,المالكيةِطبقاتِفيِالزكيةِالنورِشجرةو .7-6ص2ج



101 
 

 هاأن   الحضانة هام  وأُ  هي طَ قِ سْ تُ  أن على زوجته خالع فيمن عندنا الفتوى " :جاء في مواهب الجليل
 .(1)لها" يجب لمْ  ما أسقطت هاألن   ة؛الجد   في َتْسُقطُ  ال

ِالحاديِعشر:ِ فوعِالموضوعي ةِعلىِالمطلب  ِ.(2)ِدعوىِأجرةِالحضانةأمثلةِعلىِالد 

قته طلب أجرة إذا دفع المطلِ ُق دعوى مطل  ِ:ارئ دفع دعوى أجرة الحضانة باإلعسار الط   -ِأ

فع, بي ن هذا الد  ارئ في أول جلسة للمحاكمة حضرها و حضانة ألوالدها منه, بإعساره الط  

عائه االعسار نة له على اد  عوى, والبي  حه زمانًا وسببًا يقبل منه في مثل هذه الد  ووض  

ِ.(3)ارئ الط  

فع ب- ب , بأن يكون الط رفان قد ات فقا حضانة من قبل مجيئهما إلى المحكمة أن ها تأخذ أجرةَ الد 

 عوى.دُّ الد  رُ فالمحكمة تَ ت, , فقام القاضي بسؤالها عن ذلك فأقر  على ذلك عند طالقهما

فع ب- ت تضيع  اهمات, مثاًل أن  أن ها ال تستحق أجرة حضانة؛ ألن ها ُتَضيِ ُع أمولها في المحر  الد 

 رات.أموالها في الخمور أو شراء المخد  

, وفي هذه الحالة تكون أجرة حضانته من مال فع بأن  الص  الد  - ث غير المحضون غني 

 غير.الص  

ا أن ترضى األم  بحضانته الحضانة للصغير وبأن  األب فقير, فإم  فع بوجود متبرعة بالد  - ج

 عة.أو يذهب إلى المتبر  

أجرة حضانة, جاء في  الي ال تستحق  جعي وبالت  الق الر  ة الط  فع بأن  طليقته هي في عد  الد  - ح

 .(4)أجرة الحضانة" ال تستحق  جعي الق الر  ة الط  معتد  (: "7706لقرار االستئنافي رقم: )ا

ِ
                                                             

(1)
 .218ص6الرُّعيني, ج , الحطابخليلِمختصرِشرحِفيِالجليلِمواهب
(2)

رعيين.ق فلقد استفدتها من الجلوس مع بعض القضاة الش  قتها فهي من تلك المصادر, أم ا التي لم توث  فوع التي وث  الد  

(3)
.18ص1جد. أحمد داود,  ,القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية
(4)

.18ص1جد. أحمد داود,  ,القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية



102 
 

ن.ِاِلِنموذجِ :ِطلبِالث انيِعشرالم ك  ِئحةِدعوىِألجرةِحضانةِوأجرةِم س 

 
ِ
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ِأجااااارةِالحضاااااانةِفااااايِحالاااااةِالت راضااااايِالاااااثالثِ ِالمطلااااابِ  أوِعااااانِطرياااااقِِ,عشااااار:ِتطبيقاااااات 
ِالمحكمة.

ل:ِِِ ِصادقِعلىِمقدارِمعينِألجرةِالحضانة.راضيِوالتِ فيِحالِالتِ الفرع ِاألو 

 ومثال ذلك:

رعي المعقود لدي  أنا قاضي الخليل )في اليوم المعي ن وفي المج لس الش 

عية المرأة المكل فة شرعًا والمعروفة لدينا ذاتًا بهوي تها  رعي.................حضرت المد  الش 

عى عليه الرجل المكل ف  انها وحضر بحضورها المد  خصي ة................ من الخليل وسك  الش 

خ انها.شرعًا والمعروف لدينا ذاتًا بهوي ته الش   صي ة.....................من الخليل وسك 

رتها  رتها وَكر  عية وَقر  قتها المد  عوى فصد  بوشرت إجراءات المحاكمة الوجاهي ة وُتليت الئحة الد 

عى عليه عنها وبسؤاله قال: إن ني أصادق المد عية على جميع  وطلبت الحكم بموجبها وسؤال المد 

عوى جملًة وتفصياًل.  بنود الد 

ِالطِ  لمحكمة:ا ِالتِ وبتكليف ِللمدِ رفين ِالحضانة ِأجرة ِمقدار ِعلى ِحضانتهاِراضي ِلقاء عية

ِالمدِ الصِ  ِيدفع ِأن ِعلى ِتصالحنا ِلقد ِواحد: ِبلسان ِعليهِغير.....................فقاال عى

ِوقدره........شيكلِشهريِ للمدِ  ِأجرةِحضانةِالمثلِللمدِ عيةِمبلغًا عيةِلقاءِحضانتهاِللصغيرًِا

ِرعي.رِوطلباِإجراءِاإليجابِالشِ المذكِو

ر سؤال الط رفين عن كالمهما األخير في  المحكمة: عوى أقر  وحيث لم يبَق ما يقال في الد 

رعي. را وطلبا إجراء اإليجاب الش  عوى فكر   الد 

وعليه ولتوف ر أسباب الحكم لدي  فقد أعلنت ختام المحكمة وأصدرت القرار الت الي باسم  المحكمة:

م علنا.                                   تحريرًا في..../...../.........هللا تعال  ى وُفه 

عية                    الكاتب                      القاضي(     عى عليه                 المد   المد 
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والِعلااااااىِانتخااااااابِخبااااااراء,ِتنتخاااااابِِ,رفااااااانِعلااااااىِأجاااااارةفااااااقِالطِ إذاِلاااااامِيتِ الفاااااارع ِالث اااااااني:ِ
ِحكمةِأهلِالخبرة:الم

ِ انتخاب خبراء من المحكمة كما يلي:  ومثاُل نص 

رفانِعلىِانتخابِالخبراء,ِفقدِانتخبتِمنِقبليِالخبراءِالث قات,ِالعدول,ِفقِالطِ )حيثِلمِيتِ 

ِمنِ...............و..........ِرفينِوهمِكلِ األمناء,ِالخالينِعنِالغرض,ِالعارفينِبالطِ 

ِلتقدير ِمتِ ِو...........وذلك ِأجابوا ِاالستخبار ِولدى ِفحضروا ِالحضانة, ِأجرةِأجرة ِبأن  فقين:

ِالمدِ  ِالمدِ حضانة ِكذا..........شهريِ عية.........على ِمبلغ ِعليه............هي ِلقاءِعى ًا

ِالمدِ  ِوإن  ِالمثل ِأجرة ِهي ِاألجرة ِللصغير............وهذه ِقادرِ حضانتها ِعليه ِدفعِِعى على

ِاألجرةِالمذكورة.

ِخبيرِِِِخبيرِِِخبيرِِ

 .(1)(توقيعِِِِِتوقيعِِِِتوقيع

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
 .173ص1جأحمد داود,  , د.حكامواألِالقضايا
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ِ.ودعواهاِاإلسالميِالفقهِفيالحضانةِِنكِ سِ مِ ِأجرةِأحكامِ :ِلثاالثِ ِالفصلِ 

ِ:ناثمبحِوفيه

ِ.ِاإلسالميِالفقهِفيِكنسِ المِ ِأجرةِأحكامِ :ِلاألوِ ِالمبحثِ 

ِ:ِنامطلبِوفيه

ِ.كمهوحِ ِتهومشروعيِ ِنكِ سِ المِ ِةِ ماهيِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

نِلغًةِواصطالحًا.الفرع ِاألوِ  ك  ِالم س  ِل:ِتعريف 

ك ن.رع ِالث اني:ِمشروعيِ الف ِة ِالم س 

كن.الفرعِالثِ  كمِالم س  الث:ِح 

كنِشروطِ :ِانيالثِ ِالمطلبِ  ِ.وضوابطهِرعيالشِ ِالم س 

ِالث اني:ِدعوىِأجرةِ ِالحضانة.ِنكِ سِ مِ المبحث 

ِ:ِست ةِمطالبِوفيه

ِاألوِ  ِ.للصغيرِنِالحضانةكِ سِ الواجبِتوافرهاِفيِدعوىِأجرةِمِ ِروطِ الشِ ل:ِالمطلب 

نِ ِأجرةِتقديرِةِ كيفيِ :ِالث انيِالمطلبِ  ك  ِ.الحضانةِم س 

ِالث الث:ِصيغة ِالحكم ِ.الحضانةِنكِ سِ مِ فيِدعوىِأجرةِِالمطلب 

ِالرِ  ِ.الحضانةِنكِ سِ مِ علىِدعوىِأجرةِِتردِالتيِفوعِ الدِ ابع:ِالمطلب 

ِالخامس:ِنموذجِاِل ِحضانةِنكِ سِ مِ ئحةِدعوىِفيِقضيةِأجرةِالمطلب 

ادسِالمطلبِ  نِحضانةِالحكمِقرارِنموذجِ :ِالس  ك   .الغيابيِفيِدعوىِأجرةِم س 

ِ

ِ

ِ
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ِ.ِِاإلسالميِالفقهِفيِنكِ سِ المِ ِأجرةِأحكامِ :ِلاألوِ ِالمبحثِ 

ِ:ِمطلبانِوفيه

ِ.وح كمهِومشروعيتهِنكِ سِ المِ ِةِ ماهيِ :ِلاألوِ ِالمطلبِ 

ِنِلغًةِواصطالحًا.كِ سِ المِ ِتعريفِ ل:ِاألوِ ِالفرعِ 

ُكونُ من َسَكَن, و ِلغًة:ِكنِ سِ المِ  و, حركته ذهبت إذا ُسكوناً  َيْسُكنُ  الشيءُ  َسَكنَ و  ,الحركة ضد   السُّ

َكن, و َأقام وُسُكوناً  ُسْكَنى َيْسُكنُ  بالمكانَ  وَسَكنَ   فيها لك يقال ارالد   في جلالر   ُسْكَنى َأيضاً  الس 

َكنُ وال ُسْكَنى َأي َسَكنٌ   يسكنها الذي المسكن: المرأة  كنىوسُ والبيت,  المنزل :والَمْسِكن والَمْسَكنُ  س 

 .(1)إياه وجالز  

ِ.اصطالحاًِِكنِ سِ المِ 

 نِ كَ سْ توافرها في المَ  ما وضعوا شروطًا يجبُ ن, وإن  كَ سْ ادة الفقهاء تعريفًا واضحًا للمَ يضع الس   لمْ 

 .(2)رعيالش  

ة رعي  وج سكنًا لزوجته مستكماًل للشروط الش  الز   هُ دُّ كان الذي ُيعِ "هو المتعريفه: في جاء  ومم ا

 .(3)فقة"ها في الن  بحيث يجب عليها أن تطيعه باإلقامة فيه وإذا امتنعت سقط حق  

ِويِ  ك نِجرةِ أ ِِتعريفِ مكن ِبأن هاِم س  ِالحضانة إلسكان  وض أو المنفعة التي يدفعها األبالعِ ":

  .المحضون"بتربية  لحاضنة مقابل قيامهاا

ِ

ِ

                                                             
(1)

.213-211ص13, ابن منظور, جلسانِالعرب 
(2)

 اني ص.في المطلب الث   وضوابطه رعيث عن شروط المسكن الش  سأتحد  
(3)

الخفاجي, جامعة بابل, مجلة العلوم اإلنسانية, كلية التربية للعلوم اإلنسانية,  , أنغام محمودحقِالسكنىِللزوجةِالمطلقة
 .6, ص2019العدد األول,  -36المجلد 
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ِ.نكِ سِ المِ ِةِ مشروعيِ اني:ِالثِ ِالفرعِ ِ

 والمعقول.واإلجماع  ن في القرآن الكريمكَ سْ ة المَ جاءت مشروعي  

ِِ.الكريمِالقرآنِ أواًل:ِ

ِ.(1)﴾ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكْنُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهن  ﴿تعالى:ِِقولهِ  .1

 أن يجعل لها مسكنًا  المرأة  أحدهم قطل   ي حاليأمُر هللا سبحانه وتعالى العباد ف اللة:الدِ ِوجهِ 

ي على وجة الت  فهي تجب للز  كنى للمطل قة, وإذا ما وجبت السُ ,(2)تهاعد   تنقضي حتى تسكن فيه

جل أصالة, وجة التي عصمة الر  ن للز  كَ سْ , فدل  ذلك على وجوب المَ (3)وج من باب أولىعصمة الز  

 غير.الص   فلوكذلك للمطل قة التي تريد حضانة الط  

  .(4)﴾ِباْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُهن  ﴿ تعالى:ِقولهِ  .2

 في صفةالن   وهو ,ِباْلَمْعُروفِ  َوعاِشُروُهن   لهم فقيل ساءالن   معاشرة يسيئون  وكانوا" اللة:الدِ ِوجهِ 

 على وجوبه. فدل   َمْسَكن, والمعاشرة بالمعروف تكون في ال(5)"فقةوالن   المبيت

 

 

 

                                                             
(1)

, األمِ . و243ص2, مالك, جالمدونةو .397ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتحوانظر:  (.6, اآلية رقم: )سورةِالطالق
 .200ص8, ابن قدامة, جالمغني. و250ص5الشافعي, ج

(2)
 .152ص8ج ,كثير بنا, العظيمِالقرآنِتفسير
(3)

 .200ص8, ابن قدامة, جالمغني
(4)

ِالنِ  ِعلىِواإلشراف. 334ص2, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِوبدائعانظر:  (.19, اآلية رقم: )ساءسورة
 بن , تحقيق: الحبيب(هـ422) يالمالك البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو , القاضيالخالفِمسائلِنكت

, ابن المغنيو .93ص5, الشافعي, جاألمِ و. 806ص2م, ج1999 - هـ1420 األولى,: حزم, الطبعة ابن طاهر, دار
 .200ص8قدامة, ج

(5)
, (هـ538: المتوفى) هللا جار الزمخشري  أحمد, بن عمرو بن محمود القاسم , أبوالتنزيلِغوامضِحقائقِعنِالكشاف
 .490ص1ه, ج 1407 - الثالثة: بيروت, الطبعة – لعربيا الكتاب دار
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ِ.اإلجماعثانيًا:ِ

 لزمته من أن فقواوات  : "انقال ابن حزم وابن القط  , (1)انط  على ذلك ابن حزم وابن القَ  قل اإلجماعَ نَ 

 .(2)"وإسكانه عليه المنفق كسوة لزمته فقد نفقة

ِِ.المعقولًا:ِثثال

 لالستتار نكَ سْ المَ  عن تستغني ال وجةالز   وألن   ن,كَ سْ مَ  في جل زوجتهالر   سكنيُ  أن المعروف ومن

 يسارهما قدر على نكَ سْ المَ  ويكون  المتاع, وحفظ واالستمتاع, صرف,الت   وفي عيون,ال عن

 مجرى  فجرى  وام,الد   في لمصلحتها لها واجب هوألن   ,﴾ُوْجِدُكمْ  ِمنْ : ﴿تعالى هللا لقول وإعسارهما؛

ِ.(3)والكسوة فقةالن  

ِ.كنسِ كمِالمِ حِ الث:ِالثِ ِالفرعِ ِ

 نكَ سْ مَ على وجوب ال (7)والحنابلة (6)والشافعية (5)والمالكية (4)الحنفيةمن  فق المذاهب األربعةتت  

 فقة التي أوجبها هللا تعالى عليه.ه جزء من الن  ألن   وجبل الز  من قِ  رعيالش  

                                                             
(1)

 - 562) المالكي, الفاسي, المغربي, الكتامي, الحميري, إبراهيم بن يحيى بن الملك عبد بن محمد بن علي الحسن أبو
 ي, كانالقاض المجود, الناقد, الحافظ, العالمة, اإلمام, لشيخ,االقطان,  بابن: المعروف :(م1230 - 1167=  هـ628
 تلك تقلب أثناء في الجماعة قضاء وولي األمنية, غاية وبلغ الكتب, من فتمكن المؤمنية, الدولة في العلم أهل شيوخ شيخ
, الذهبي, النبالءِأعالمِسير ,ظرالن   أحكام في ظرالن   ,واإليهام األول, ومن كتبه: الوهم أواخره فنسخت الدول,
ِ. و307-306ص22ج محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي )المتوفى:  خير الدين بناألعالم,

 .332-331ص4جم,  2002أيار / مايو  -هـ(, دار العلم للماليين, الطبعة: الخامسة عشر 1396
(2)

 القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد , أبوواالعتقاداتِوالمعامالتِالعباداتِفيِاإلجماعِمراتب
 عبد بن محمد بن , علياإلجماعِمسائلِفيِواإلقناع. 80بيروت, ص – العلمية الكتب , دار(هـ456:  المتوفى) الظاهري 
 الصعيدي, الفاروق  فوزي  , تحقيق: حسن(هـ628: المتوفى) القطان ابن الحسن أبو الفاسي, الحميري  الكتامي الملك
 .57ص2جم,  2004 - هـ 1424 األولى,: والنشر, الطبعة للطباعة الحديثة

(3)
.200ص8, ابن قدامة, جالمغني
(4)

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين  .58ص3, الزيلعي, جالش  
(5)

.113ص3ج ,الحفيد رشد , ابنالمقتصدِونهايةِالمجتهدِبداية
(6)

 .251ص5ج ,, الشافعياألم
(7)

 .200ص8, ابن قدامة, جالمغني
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 وجوب على مبنياً  ليس نكَ سْ مَ ال أجرة بوجوب القول فإن  ر المختار: "المحتار على الد   جاء في رد  

 .(1)"الولد نفقة وجوب على بل الحضانة على األجر

د قدري باشا: ة لمحم  خصي  ة في األحوال الش  رعي  كتاب األحكام الش   من( 389ة )في الماد   جاءو 

غير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعًا, وإن احتاج مسك فيه الص  تُ  نكَ سْ مَ "وإن لم يكن للحاضنة 

 .(2)المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرًا ُيلزم به"

كنى نوع من أنواعها, غير الفقير على أبيه, والسُّ ألبياني: "وبما أن  نفقة الص  في شرحها ل وجاء

 نكَ سْ مَ أم ا إذا كان لها و ه, فيتمسك  نكَ سْ مَ فيجب على أبيه مسكن له ولحاضنته إن لم يكن لها 

لى غني ُيخَدُم مثل أوالده يجب ع هفال داعي إلى تكليفه بمسكٍن آخر, نعم إذا كان الولد فقيرًا وأبو 

أن في مثله, وإن كان الولد غنيًا ومثله يخدم يجب على األب أن يستأجر خادمًا لولده كما هو الش  

أو فقيرًا, وإن كان ال يخدم مثله ال  ,األب أن يستأجر خادمًا له من ماله, سواٌء كان األب غنياً 

 .(3)يجب ذلك, كما ال يجب إن كانا فقيرين"

ة ) خصي ة األردني لعام ( من قانون األ36وجاء في الماد   نكَ سْ مَ ال وجالز   يهي  م: "1976حوال الش 

 .(4)"وعمله إقامته محل   وفي حاله حسب ةرعي  الش   اللوازم على المحتوي 

لهم  وجين ولألسرة وسترًا لهم من الن اس ووقايةً هو الوجوب؛ حفظًا للز   نكَ سْ مَ الي فإن  حكم الوبالت  

 .واألخطار من المكاره

 

 

                                                             
(1)

.562ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(2)

 .76-75ص2جاألبياني, , شرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية
.75ص2جاألبياني, , شرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية (3)
(4)

.122ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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نِ الِشروطِ :ِانيثِ الِالمطلبِ  ك  ِ.وضوابطهِرعيالشِ ِم س 

 ,والفقر, والعسر, اس يتفاوتون في الغنىوقدراته؛ ألن  الن   وجالز   لحال مناسباً  يكون  أن" .1

 من أحدكم يجده ما قدر على: : أي(2)﴾ُوْجِدُكمْ  ِمنْ ﴿جاء في بدائع الصنائع: ", (1)"واليسر

 .(3)والمقدرة" عةالس  

 نكَ سْ مَ ال وجالز    يهي  م: "1976ة األردني لعام خصي  من قانون األحوال الش  ( 36ة )وجاء في الماد  

 .(4)"وعمله إقامته محل   وفي حاله حسب ةرعي  الش   اللوازم على المحتوي 

يلزم للمعيشة من أدوات ومنقوالت تكون الئقة بحال  ما كل   على رعيالش   نكَ سْ المَ  يحتوي أن  .2

 .(5)وجالز  

 عن خال بيت في والسكنى)حقائق: "وأهلها, جاء في تبيين ال ,ن أهلهأن يكون البيت خاليًا م .3

 يختارا أن إال أهلها من وال أهله, من أحد فيه ليس بيت في كنىالس   لها تجب أي( وأهلها أهله

 .(6)"فقةكالن   لها فتجب كفايتها من هي إذ هاحق   السكنى ألن   ؛ذلك

 سكنيُ  أن وجللز   ليسرعية األردني: "الش   ( من قانون أصول المحاكمات38ة )وجاء في الماد  

 ذلك من ستثنىويُ  لها هيأهُ  الذي نكَ سْ مَ ال في زوجته رضاء بدون  معه زالممي   ولده أو قاربهأو  أهله

 يحول أن دون  عنده وجودهما نوتعي   استقالالً  عليهما اإلنفاق يمكنه لم إذا العاجزان الفقيران أبواه 

                                                             
(1)

, أ.د. عمر سليمان األشقر, دار حِقانونِاألحوالِالشخصيةِاألردنيالواضحِفيِشِرِوِ.200ص8, ابن قدامة, جالمغني
 .209النفائس للنشر والتوزيع, األردن, الطبعة الثالثة, ص

 (.6, اآلية رقم: )سورةِالطالق ((2
(3)

.15ص 4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع
(4)

.122ص اهر,الظ راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(5)

.15ص, , المستشار محمد عزمي البكري موسوعةِالفقهِوالقضاءِفيِاألحوالِالشخصية
(6)

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين .58ص3الزيلعي, ج,الش  
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 أقاربها أو ,غيره من أوالدها معها تسكن أن وجةللز   ليس هن  أ امك ,وجيةالز   المعاشرة من ذلك

 .(1)"زوجها رضاء بدون 

 لو فيه تأمن نكَ سْ مَ ن, جاء في تحفة المحتاج: "كَ سْ أن تأمن على نفسها ومالها في هذا المَ  .4

 .(2)ومالها" نفسها على عنها خرج

 أن وجالز   إذا أراد نائع: جاء في بدائع الصرائر في بيت واحد إال برضاهن, عدم إسكان الض   .5

 فلم تقبل وأقاربه غيرها من وبنته وأخته وجالز   كأم   أحمائها مع أو ,تهاضر   مع زوجته سكنيُ 

 ضررن ويُ  ؤذينهايُ  ربما هن  ألن   مفرد؛ منزل في سكن زوجتهيُ  أن وجالز   ىعلفيجب  ؛بذلك وجةالز  

 يجامعها أن إلى يحتاج وألن ه رر,والض   األذى دليل كن معهن  هوومجرد رفضها الس   ,بها

 .(3)أحٌد في المنزل معهما كان إذا ذلك يمكنه وال يريد وقت أي   في ويعاشرها

 من أكثر له من م: "على1976ة لعام خصي  ( من قانون األحوال الش  40ة )جاء في الماد  و 

 .(4)هن"برضا إال واحدة دار في إسكانهن   له وليس المعاملة في بينهن   ويساوي  يعدل أن زوجة

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.123ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(2)

.314ص8الهيتمي, ج ,المنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(3)

.23ص 4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع
(4)

.123ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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ِالث اني: ك ندعوىِأجرةِِالمبحث  ِ.الحضانةِم س 

ِاألوِ  ِ.للصغيرِنِالحضانةكِ سِ الواجبِتوافرهاِفيِدعوىِأجرةِمِ ِروطِ الشِ ل:ِالمطلب 

عوى بشكل عام, ال بد  روط العام ة التي يجب أن تتضم  عدا عن الش       ة صح  لنها الئحة الد 

 ط وهي:رو ن الحضانة بعض الش  كَ سْ دعوى أجرة مَ 

عوى على أن  الص   .1 غير ال مال له, جاء في القرار االستئنافي رقم: أن تحتوي الئحة الد 

عاء بأن الص  ة دعوى أجرة مسكن حضانة الص  لصح   (: "ال بد  20236) غير غير من االد 

 .(1)عاء"هود بذلك؛ ألن ه لم تسبق بإد  غني عن ذلك شهادة الش  الفقير ال مال له, وال يُ 

عوى بأن  ف صريحُ الت   .2 "القرار جاء في لها,  نكَ سْ مَ المد عية الحاضنة ال  ي الئحة الد 

الحضانة  نكَ سْ مَ (: "ال  بد  من التصريح في دعوى طلب أجرة 15095االستئنافي رقم: )

 .(2)"غيرتحضن فيه الص   نٌ كَ سْ مَ عية أن ه ال يوجد للمد  

عى عليه قادر على دفع األن الئحة الد  أن تتضم   .3 جرة, جاء في "القرار عوى أن  المد 

غير فقير, وفي ة الد عوى ال بد  أن تشمل على أن  الص  صح  (: "43669االستئنافي رقم: )

عية لحضانة الص   عية, وأن ه ال مسكن للمد  عى عليه قادر على غير, حضانة المد  وأن  المد 

 .(3)دفع األجرة"

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
 .183ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام

(2)
.183ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام

(3)
.183ص1أحمد علي داود, ج ., دالقضاياِواألحكام
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ِ.الحضانةِنِ كِ سِ مِ ِأجرةِتقديرِةِ كيفيِ :ِالث انيِالمطلبِ 

صادق على مبلٍغ معيٍن رفين والت  راضي بين الط  يتم  تقدير أجرة مسكن الحضانة من خالل الت       

فاق تقوم عدم االت   في حالو , عوى ًا بالد  عليه ُمِقر   ىعويكون هنا المد   ,الحضانةَمْسَكِن  ألجرة

تقوم المحكمة بتسمية  فقايت   وإذا لمْ  ,خبراء لتقدير األجرةوانتخاب لب منهما تسمية المحكمة بالط  

 خبراء لتقدير األجرة عن طريق المحكمة.

 على رفانالط   فقيت   لم إذاة األردني:"رعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  84ة )جاء في الماد  

 كان أو ,المثل وأجر فقةالن   مقدار كتعيين اإلخبار إلى تحتاج التي األمور في الخبرة أهل انتخاب

 ,حاضنال فقات   وإذا ,ةاألكثري   برأي عملُ ويُ  الخبرة أهل المحكمة نعي  تُ  ,اً غائب عليه عىالمد  

 .(1)"اإلخبار إلى صاريُ  فال ونحوها فقةالن   قدر على والخصم

ن إخبار الخبراء المنتخبين من قبل م  َض تَ أن يَ  (: ال بد  12819"القرار االستئنافي رقم: )وجاء في 

 .(2)المثل" هي أجرة نكَ سْ مَ المحكمة أن  أجرة ال

الحضانة,  نكَ سْ مَ (: "إذا طلبت الحاضنة مبلغًا معينًا ألجرة 20288وجاء القرار االستئنافي رقم: )

 .(3)فال يجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر من المبلغ المطلوب"

ُر القاضي أجرة  وخ الصةِذلك: وج  ةلحالالحضانة بناًء على قول المخبرين, ومراعيًا مسكن ُيقد  الز 

 المنازل في البالد.أسعار , و ةالمالي  

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
.87ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
(2)

.32ص1أحمد علي داود, جد. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية
(3)

.36ص1أحمد علي داود, جد. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية
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ِ.الحضانةِنكِ سِ مِ فيِدعوىِأجرةِِالحكمِصيغةِ الث:ِالثِ ِالمطلبِ 

 نكَ سْ مَ الحضانة أن  المبلغ هو ألجرة  نكَ سْ مَ الحكم في دعوى أجرة  يتضم ن أن يجب     

 .نكَ سْ مَ فقة للصغير لجميع لوازمه هنا ال تشمل أجرة الالحضانة؛ ألن  الحكم بالن  

فقة المفروضة للصغير هي لجميع لوازمه ال (: "الن  18109في القرار االستئنافي رقم: )جاء  

 .(1)"نكَ سْ مَ تشمل أجرة ال

؛ نكَ سْ مَ عد ذلك طلب أجرة بغ لها و  سَ ة, فال يُ رعي  وجة لسائر لوازمها الش  ا "إذا حكم بنفقة للز  أم  

 .(2)ن"كَ سْ المَ  ة تشملُ وجسبة للز  ة( بالن  رعي  عبارة )لسائر اللوازم الش   وذلك ألن  

ِالرِ  ِ.نِالحضانةكِ سِ ىِدعوىِأجرةِمِ علِتردِالتيِفوعِ الدِ ابع:ِالمطلب 

كلية كثيرة وقد سبق بيانها في هذا فوع الش  , فالد  (5)ةأو شكلي   (4)ةا تكون موضوعي  إم   (3)فوعالد  

ا الد    الحضانة فمنها: نكَ سْ مَ وى أجرة ة بدعة الخاص  فوع الموضوعي  البحث, أم 

 تستحق   وال اللوازم مكتمل نكَ سْ مَ  في نُ كُ سْ تَ  األم   أن   , أي(6)نكَ سْ مَ فع بأن المرأة لها لد  ا .1

 .نكَ سْ مَ  أجرة

                                                             
(1)

.33ص1, أحمد علي داود, جاألحوالِالشخصيةِالقراراتِاالستئنافيةِفي
(2)

.37ص1أحمد علي داود, جد. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية(:21425: )رقم االستئنافي القرار
3))

ر, أو"دعوى ُيثير  الدفوعِ ,المحكمة بهدف رد  دعوى المد عي أو تأخير الحكم فيها" ها المد عى عليه أو المتضر 
 .38م, ص2011-ه1432, مأمون محمد أبو سيف, دار الثقافة, عمان, الطبعة الثالثة, ةِفيِدعاوىِالنفقاتالموضوعي

(4)
الوجيزِفيِشرحِ,هي دفوع توجه إلى ذات الحق  المد عى به, ويتنازع الخصم بها في نشوء الحق  أو بقائه أو مقداره""

.101, د. عثمان التكروري, صقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
5))

ير فيها, أو االختصاص بها, بغرض  "هي دفوٌع توجه إلى إجراءات الد عوى, سواء من حيث طريقة رفعها, أو الس 
, استصدار حكم يؤد ي إلى تأخير الفصل في الد عوى, أو ينهي الخصومة قبل الد خول فيها ودون الخوض في موضوعها"

 .98عثمان التكروري, ص, د. الوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية
(6)

 .37ص1أحمد علي داود, جد. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية
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 نكَ سْ مَ أجرة ال طُ قُ سْ (: "تَ 19977فع بزواج الحاضنة, جاء في  القرار االستئنافي رقم: )الد   .2

فقد سقط حق ها  جت الحاضنة, فإذا ما تزو  (1)ج الحاضنة ولو بقيت حاضنة للصغير"بتزو  

 .نكَ سْ مَ في أجرة ال

, غير إن كان غنياً جرة في مال الص  ؛ ألن  األصل أن تكون األغير له مالفع بأن الص  الد   .4

ة دعوى أجرة مسكن حضانة لصح   (: "ال بد  20236جاء في القرار االستئنافي رقم: )

عاء بأن الص  الص    .(2)"غير الفقير ال مال لهغير من االد 

 معه األمُّ  نُ كُ سْ تَ  الحالة هذه وفي, غني أن ه عن عدا غيرالص   لنفس نٍ كَ سْ مَ  بوجود فعالد   .5

لصحة دعوى  (: "ال بد  20236جاء في القرار االستئنافي رقم: ) ,نكَ سْ مَ  أجرة تستحق وال

عاء بأن الص    .(3)"غير الفقير ال مال لهأجرة مسكن حضانة الصغير من االد 

وج وعدم قدرته ع .6 فع بفقر الز   .تغطية الر سوملى الد 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.37ص1أحمد علي داود, جد. , القراراتِاالستئنافيةِفيِاألحوالِالشخصية
(2)

 .183ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام

(3)
 .183ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام
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ِالخامس:ِ ِ.نِحضانةكِ سِ ةِأجرةِمِ الئحةِدعوىِفيِقضيِ ِنموذجِ المطلب 

 المحترم رعيالش  ...................................  محكمةِقاضيِفضيلة

عيِ   راها.وقُ من..................................................................................... ة:المد 
 من..............................................وقراها................................... :عليهِالمد عى

نِأجرةِطلبِ :ِالموضوع ك  ِحضانةِم س 

 قنيطل   وقدْ  حيحالص   رعيالش   الدخول بي دخل وقد زوجي كان عليه عىالمد   ن  إ

 عن ادرةالص  .................. :رقم جعيالر   القالط   ةحج   بموجب...................:بتاريخ

 لم حيث بائن لىإ القالط   هذا آل وقد............... :بتاريخ...................... :محكمة

 ثالث الحيض بطرقي انتهت التي تيعد   خالل نكاحه وعقد عصمته لىإ عليه عىالمد   يرجعني

 فراش على عليه عىالمد   من لي دوتول  .......... ........بتاريخ ذواته من نيأن   حيث مرات

 وهو................عمره من ومضى................غيرالص   قيامها أثناء حيحةالص   وجيةالز  

 عىالمد   يهي  ولم لي نَ كَ سْ مَ  ال فقيرة وإنني ملك وال له مال ال فقير وهو يدي وتحت بحضانتي

 إال فيه غيرالص   لحضانة مسكن بأجرة عليه عىالمد   البتط وقد فيه غيرالص   إلسكان مسكناً  عليه

 .دفعها قدرته مع موجب سبب بدون  لي ذلك دفع عن امتنع هن  أ

ِ:الطلب

 .عوى الد   الئحة من نسخة عليه عىالمد   تبليغ .1

 بدفع عى عليهالمد   والدهم على المذكورين للصغار الحكمُ  ,بوتالث   وبعد للمحاكمة دعوته .2

 .حاله حسب اً شهري   فيه غيرالص   سكانإل المثل مسكن أجرة

 أتعاب المحاماة.و  سومالر   تضمينه .3

ِ
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ادسِالمطلبِ  ك نِحضانةِالحكمِقرارِنموذجِ :ِالس  ِ.الغيابيِفيِدعوىِأجرةِم س 

ِةرعيِ حكمِصادرِعنِمحكمةِالخليلِالشِ ِإعالمِ 
ِم.../ِفيِالدعوىِأساسِاا

ِ:ِالقاضي
ِليلِوسكانها.:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنِالخيعِ المدِ 
ِ:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنِالخليلِوسكانهاِ.عىِعليهالمدِ 

ِ.ِأجرةِمسكنِحضانة:ِطلبِالموضوع
ِِ.ةخصيِ يةِوالشِ نتينِالخطِ البيِ ة:ِاألسبابِالثبوتيِ 

ِ:ِغيابي.نوعِالحكم
ِفيِالدعوىِالمتكونةِبينِالمتداعيينِالمذكورينِصدرِالقرارِالتالي

ِباسمِهللاِتعالى
ةِالمساااتمعِالمقنعااةِوإخبااارِالث قااااتِخصاايِ نتااينِالخط يااةِوالشِ الااد عوىِوالطلااابِوالبيِ "بناااًءِعلااىِ
اا (ِماانِقااانون67ِ,ِو)(1)(ِماانِمجلااةِاألحكااامِالعدليااة1818ة,ِوعماااًلِبااالمواد)رعيِ واليمااينِالش 

(ِمانِاألحكاام389ِ,ِو)(3)ةخصايِ (ِمنِقانونِاألحوالِالشِ 168,ِو)(2)أصولِالمحاكماتِالشرعية
ِعلىِالماد عىِ(4)ةِلمحمدِقدريِباشاِوشرحهاِلألبيانيخصيِ ألحوالِالشِ ةِفيِارعيِ الشِ  ,ِفقدِحكمت 

نًاِأجارةِعليهِفالن...................المذكورِبملغِكذا................شاهريِ  اك  ت مساكِفياهِِم س 
عيااااةِأوالدهِمنها.............و...............و..........المااااذكورينِلحضااااانتهمِبالوجااااهِ المد 

اا عية...............المااذكورةِاعتبااارًاِماانِالش  ِالمااد عىِعليااهِباادفعِهااذهِاألجاارةِللمد  رعيِوأماارت 
عوىِبتاااريخ..........إذاِكانااتِلااب:ِأيِرفااعِالاادِ تاااريخِهااذاِالحكاامِ)أوِاعتبااارًاِماانِتاااريخِالطِ 

ااك نعيااةِقاادِاسااتأجرتِالالمدِ  عااتِبااذلكِفاايِدعواهاااِوثبااتِذلااكِبالوجااهِِم س  قباالِرفااعِالااد عوىِواد 
ااااال سااااومِوالمصاااااريفِحكمااااًاِغيابش  ًاِقاااااباًلِلالعتااااراضِياااارعي(,ِوضاااام نتِالمااااد عىِعليااااهِالر 

                                                             
(1)

 المد عى القاضي كل ف طلبه فإن اليمين, حق   له يبق يثبت لم وإن بذلك له القاضي حكم بالبينة دعواه  المد عي أثبت "إن
 .370, صمجلةِاألحكامِالعدليةطلبه",  على بناء اليمين عليه

(2)
 في ذلك أسباب بيان مع يةتزك إجراء إلى حاجة دون  تهارد   وإال بموجبها كمحُ  الشهود بشهادة المحكمةُ  اقتنعت إذا

 .82ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعةالمحكمة",  تحقيقات على بناءً  الحالتين
(3)

 بدنية آلفة والكسب النفقة عن عاجزاً  فقيراً  األب يكن لم ما أحد فيها يشاركه ال أبيه على فنفقته مال للولد يكن لم إذا -أ"
 .عقلية أو
بُ  الذي الحد إلى الغالم يصل أن والى وكسبها بعملها موسرة ليست التي األنثى تتزوج أن إلى األوالد نفقة ستمرت -ب  َيَتَكس 
 .153ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة", .علم طالب يكن لم ما أمثاله فيه
(4)

 كانت وإن الحضانة, على لها أجرة فال رجعي لطالقٍ  معتد ة أو ,ةمنكوح وكانت ,له الحاضنة هي الطفل أم   كانت إذا
ة أو ,للصغير بمحرمٍ  متزوجة أو ,بائناً  مطلقة  فيه تمسك مسكن للحاضنة يكن لم وإن عليها, ُأجبرت وإن األجرة فلها له معتد 
 من األم   وغير ,به يلزم اً موسر  أبوه وكان ,خادم إلى المحضون  احتاج إن جميعاً  سكناهما أبيه فعلى الفقير, الصغير
 .76-75ص2جاألبياني, , شرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية", األجرة لها الحاضنات
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عيةِعلنًاِتحريرًاِف مت هِللمد  ونِتاريخِجلساةِصادورِالحكام("يواالستئناف,ِف ه  ِ(1)............)ِي د 
.ِ

ِرعيقاضيِالخليلِالشِ ِِِِِِِِِاألصلِقوبلِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعددِِِِِصفحةِِِِسجل

ِالكاتب/ِِِ
 
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.187ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام
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ضاعِفيِالفقهِاإلسالميِودعواهاِأحكامِ :ِالر ابعِالفصلِ  ِ.أجرةِالر 

ِ.وفيهِمبحثان

ضاعِفيِالفقهِاإلسالمي.ِأحكامِ ل:ِاألوِ ِالمبحثِ  ِالر 

ضاعِأجرةِدعوِىاني:ِثِ الِالمبحثِ  ِ.الر 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِاألوِ  ضاعِفيِالفالمبحث  ِقهِاإلسالمي.ل:ِأحكام ِالر 

ِوفيهِسبعةِمطالب:

ِاألوِ  ضاعِومشروعيِ المطلب  كمه.ل:ِماهي ة ِالر  كمتهِوح  ِتهِوح 

ضاعِلغًةِواصطالحًا.الفرع ِاألوِ  ِالر  ِل:ِتعريف 

ضاع.الفرع ِالث اني:ِمشروعيِ  ِة ِالر 

ِالث اني:ِحكم ِإرضاعِالزوجة. ِالمطلب 

ِالمرضع. ِالث الث:ِاستئجار  ِالمطلب 

ِاألم ِلإلرضاعِفيِالزوجيِ ل:ِاالفرع ِاألوِ  ِة.ستئجار 

ِاألم ِالمطل قةِإلرضاعِولدِالزوجِمنها. ِالفرع ِالث اني:ِاستئجار 

ِالظئرِإلرضاعِالطِ  ِالر ابع:ِاستئجار  ِغير.فلِالصِ المطلب 

ِل:ِأدل ة ِجوازِاستئجارِالظئرِواستحقاقهاِاألجر.الفرع ِاألوِ 

روط ِعقدِأجرةِالظئر. ِالفرع ِالث اني:ِش 

ِالخامس:ِاألم ِإذاِطلبتِإرضاعِولدهاِبأجرِمثلهاِهلِتقدِ المط ِمِعلىِغيرها.لب 

ِالذيِتستحقِ  ادس:ِالوقت  ِالس  ِفيهِالمرضعةِاألجر.ِالمطلب 

ابع:ِعلىِمنِتجبِأجرةِاإلرضاع؟ ِالس  ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ
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ضاعِفيِالفقهِاإلسالمي.ِأحكامِ ل:ِاألوِ ِالمبحثِ  ِالر 

كمتهِوح كمه.شروعيِ ومِضاعةِالرِ ماهيِ ِل:األوِ ِالمطلبِ  ِتهِوح 

ِ.ضاعِلغًةِواصطالحاًِالرِ ِاألول:ِتعريفِ ِالفرعِ 

ضاعِ   وِرضاعاً  وَرضاعاً  وَرِضعاً  وَرَضعاً  َرْضعاً , َيْرِضع وغيره الصبيُّ  َرَضعمن رضع, و "ِ:لغةًِِالر 
ع والجمع راِضعٌ  فهو وِرضاعة وَرضاعةً   .(1)"ُرض 

ضاعِ   .(2)"بشروط طفل جوف في منه حصل ما وأ امرأة  لبن لحصول اسم"ِاصطالحًا:ِالر 

ضاعِبأن هاِأجرةِ ِمكنِتعريفِ ويِ  لقاء قيامها  للمرضعةِ أو من تجب عليه الن فقة  ما يدفعه األب:ِ"الر 
ِ."بإرضاع الصغير

ضاعِةِ اني:ِمشروعيِ الثِ ِالفرعِ  ِ.وأجرتهِالر 

 بوية والمعقول.ة الن  ة اإلرضاع في القرآن الكريم والسن  ثبتت مشروعي  

 .أواًل:ِمنِالقرآنِالكريم

 .(3)﴾الر َضاَعةَ  ُيِتم   َأنْ  َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َأْواَلَدُهن   ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .1

, فهن   اللة:الدِ ِوجهِ  بإرضاع  أحق   اآلية هنا في المطل قات الالتي عندهن  أوالد من أزواجهن 
؛ ألن  األم  لديها من الحنان والعاطفة ما ليس لدى غيرها من المرضعات, فإذا أوالدهن  من غيرهن  

ه ففي هذا ضرٌر عليه وعليهاانتزعنا الط   ة ية ومشروعي  , فدل ت هذه اآلية على أهم  (4)فل من أم 
 .على جوازه اليوبالت   ضاعالر  

                                                             
(1)

.125ص8, ابن منظور, جلسانِالعرب
(2)

.284-283ص8, الهيتمي, جالمنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(3)

ِا ِالمدينةِعالمِمذهبِعلىِالمعونةو. 136ص5السرخسي, ج,المبسوطانظر:  (.233, اآلية رقم: )لبقرةسورة
: تحقيق,(هـ422: المتوفى) المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو ,«أنسِبنِمالكِاإلمام»

 ,المكرمة بمكة القرى  أم بجامعة دكتوراة  رسالة, رمةالمك مكة - الباز أحمد مصطفى التجارية, المكتبة,  الحق   عبد حمي 
, ابن قدامة, أحمدِاإلمامِفقهِفيِوالكافي. 142ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِفقهِفيِوالمهذب. 935ص
 .220ص3ج
(4)

 .160ص3, جالقرطبيِتفسير=ِِالقرآنِألحكامِالجامع
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 آَتْيُتمْ  َما َسل ْمُتمْ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْواَلَدُكمْ  َتْسَتْرِضُعوا َأنْ  َأَرْدُتمْ  َوِإنْ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .2
 .(1)﴾ِباْلَمْعُروفِ 

في حال رفضت  غير أم هاتهمأي إذا أردتم أيها اآلباء أن تأتوا بمرضعات ألبنائكم ِاللة:الدِ ِوجهِ 
م , أو خفتهم أيها اآلباء ضياع أوالدكأن ُيرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن  من األجرأمهاتهم 

منكم بسبب االنقطاع عن لبن وحليب األم , فجائز أن تستأجروا المرضعات األجانب مقابل األجر 
 .(2)متم ما آتيتم بالمعروفسل  إذا 

, ودل ت كذلك على جواز أخذ إهات اإلرضاع من غير األم  فدل ت اآلية على جواز  ن ُطلَب منهن 
ا يَ األجرة على الر    ته.على مشروعي   لُّ دُ ضاع مم 

 َفَسُتْرِضعُ  َتَعاَسْرُتمْ  َوِإنْ  ِبَمْعُروفٍ  َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا ُأُجوَرُهن   َفآُتوُهن   َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ ﴿ تعالى:ِهِ قول .3
 .(3)﴾ُأْخَرى  َلهُ 

 على :﴾ُأُجوَرُهن   َفآُتوُهن  ﴿ ,النكاح علقة انقطاع بعد :﴾َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ ﴿ اللة:الدِ ِوجهِ 
 َوِإنْ ﴿ ,واألجر اإِلرضاع في بجميل بعضاً  بعضكم وليأمر :﴾ِبَمْعُروٍف  َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا﴿, اعاإِلْرَض 
 .(4)المعاسرة على لألم   معاتبة وفيه أخرى, امرأة  :﴾ُأْخرى  َلهُ  َفَسُتْرِضعُ ﴿ ,تضايقتم :﴾َتعاَسْرُتمْ 

 ته.لُّ على مشروعي  دل ت هذه اآلية على جواز اإلرضاع وجواز أخذ األجرة عليه مم ا يد

ِ

ِ
                                                             

(1)
ِالبقرة نةِفيِم اِعلىِوالز  ياداتِالن وادرو. 136ص5سي, جالسرخ,المبسوطانظر:  (.233, اآلية رقم: )سورة و  ِالمد 
 , دار(هـ386: المتوفى) المالكي القيرواني, النفزي, الرحمن عبد( زيد أبي) بن هللا عبد محمد , أبواأل مهاتِ ِمنِغيرهاِمن

ِبأحكامِالمودودِتحفة. و107ص5, الشافعي, جاألمِ و. 53ص5م, ج1999 األولى,: بيروت,  الطبعة اإلسالمي, الغرب
 القادر عبد, تحقيق: (هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد, المولود
 .234م, ص1971 – ه1391 األولى,: الطبعة, دمشق – البيان دار مكتبة, األرناؤوط

(2)
.71ص5, الطبري, جالقرآنِتأويلِفيِالبيانِجامع

(3)
, ابن رشد المقتصدِونهايةِالمجتهدِبداية. و185ص5, السرخسي, جالمبسوطانظر: (.6آلية رقم: ), اسورةِالطالق

 .243ص3, ابن قدامة, جأحمدِاإلمامِفقهِفيِالكافي. و28ص5, الشافعي, جاألمِ . و79ص3الحفيد, ج
(4)

, (هـ685: المتوفى) البيضاوي  زي الشيرا محمد بن عمر بن هللا عبد سعيد أبو الدين , ناصرالتأويلِوأسرارِالتنزيلِأنوار
 .222ص5هـ, ج 1418 - األولى: بيروت, الطبعة – العربي التراث إحياء المرعشلي, دار الرحمن عبد تحقيق: محمد
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ِ.ةبويِ ةِالنِ ثانيًا:ِمنِالسنِ 

ة أحاديث تدل    ة الر ضاعة منها:على مشروعي   جاءت عد 

 قد إني": فقالت امرأة  فأتته عزيز بن إهاب ألبي ابنة تزوج هأن   الحارث, بن عقبة عن .1
 كبفر  ,"أخبرتني وال أرضعتني, أنك أعلم ما": عقبة لها فقال ,"تزوج والتي عقبة أرضعت
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال فسأله, بالمدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى
 .(1)غيره زوجا ونكحت عقبة, ففارقها «قيل وقد كيف»

ة بترك زوجته, وهذا يدل  على مشروعي   عند شهادة المرضع أمر عقبةَ  أن  النبي  اللة:الدِ ِوجهِ 
لو كان  وجين, وكذلك أيضاً فريق بين الز  الت  يه حكمًا وهو بنى عل اإلرضاع؛ ألن  رسول هللا 

 . ضاع حرامًا لما أخذا به رسول هللا الر  

 ِمنَ  َيْحُرمُ : »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال: قالت عائشة رضي هللا عنها, عن .2
َضاَعةِ   .(2)«اْلِواَلَدةِ  ِمنَ  َيْحُرمُ  َما الر 

 تها.ت على مشروعي  كالوالدة, فدل   بي عة حرامًا لما جعلها الن  ضالو كانت الر   اللة:الدِ ِوجهِ 

ِثالثًا:ِمنِالمعقول:ِ

ل ما يتغذ ى عليه الطفل الرضيع )الجنين( بعد والدته,   األم   من تكون  والر ضاعةالر ضاعة هي أو 
م بر الغالما ك, فكل  بطريقة ُمثلى وسريعة ُيساعد في نم و الط فل يسيرُ  حليب األم ؛ ألن  في الغالب

ُبرت دسامة اللبن  كانت الر ضاعة من األم  أولى  من أجل هذا, حتى يستغني بالغذاءفي المهد, ك 
 .(3) المطلوبات من األمومة

                                                             
(1)

, ابن رشد المقتصدِونهايةِالمجتهدِبدايةو. 138ص5, السرخسي, جالمبسوطانظر: .29ص1, جصحيحِالبخارِي
, ابن قدامة, المغني. و602ص9, الرافعي, جالكبيرِبالشرحِالمعروفِجيزالِوِشرحِالعزيزو .63ص3الحفيد, ج

 .172ص8ج
(2)

ِالبخارِي ِعليهِهللاِصلىِهللاِرسولِإلىِالعدلِعنِالعدلِبنقلِالمختصرِالصحيحِالمسند. و170ص2, جصحيح
 إحياء دار, الباقي دعب فؤاد محمد , تحقيق:(هـ261: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم, وسلم
, مالك, المدونة. و26ص5, العيني, جالهدايةِشرحِالبنايةانظر:  واللفظ لمسلم. .1068ص2, جبيروت - العربي التراث
 .171ص8, ابن قدامة, جالمغنيو. 160ص5, الشافعي, جاألمِ . و299ص2ج
(3)

 .108ص1م, ج1974العربي, القاهرة, دار الفكر , محمد أبو زهرة, بيينخاتمِالنِ 
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, فإذا فل بعد والدته أحوج ما يكون إلى لبن إنساني يحفظه, وليس هنالك أنسب من لبن األم  الط  "و
ة تمنعها اإلرضاع, أو ال يقبل اًل, أو يكون بها عل  فل مثالط   ؛ كأن تموت أم  ُوجدت حاجٌة ملجئةٌ 

ضيع ثديها, فاإلسالم يضمن له مرضعة أخرى ترضعه؛ حفاظًا على حياته, فهو ال يستطيع_ الر  
 .(1)"بقدرته القاصرة وتركيبه البسيط_ أن يتناول طعامًا أو يهضمه

ِالث اني:ِ ِ.وجةإرضاعِالزِ ِحكمِ المطلب 

 .(4)(3)ال قضاءً  (2)الحنفية: يجب ديانةأواًل: 

 .(5)ضاعة قضاءً ضاع من غيرها ات فق الفقهاء على وجوب الر  فل عن الر  ن امتنع الط  إثانيًا: 

  :يةفي األحوال العاد  ثالثًا: 

 .(6)ضاعة مندوبة وال ُتجبر قضاًء وهو رأي جمهور الفقهاءالر  - أ
 .(8), والمالكية في غير الشريفة(7)الوجوب مطلقًا وهو رأي الظاهرية- ب

 

 

 

                                                             
(1)

ِاإلسالميالرِ  ِالفقه ِفي ِالمحرم العسيلي, رسالة ماجستير جامعة الخليل, عبد اللطيف , عبد هللا عبد المنعم ضاع
.55م, ص2005

ونحوهما بلفظ صريح بالنية, ال قضاء إذا ادعى أنه قصد باللفظ ما يخالف ما  هي قبول دعوى الحالف, أو المطلق  " (2)
 .98ص21, جالموسوعةِالفقهيةِالكويتية", بعيداً  كنه يحتمله, احتماالً يقتضيه ظاهر اللفظ عرفا, ول

.352ص5, جابن عابدين, ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار", فصل الخصومات وقْطع الُمناَزعات"(3) 
(4)

.618ص3, جابن عابدين, ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار
(5)

, العدوي , حاشيةِالعدويِعلىِشرحِكفايةِالطالبِالربانيِوِ.618ص3, جابن عابدين, ردِالمحتارِعلىِالدرِالمختار
دقائقِأوليِالنهىِلشرحِالمنتهىِالمعروفِِو. 266, صالنووي , منهاجِالطالبينِوعمدةِالمفتينِفيِالفقهِو .128ص2ج

 .243ص3, البهوتي, جبشرحِمنتهىِاإلرادات
(6)

ل ب ي ِ  , منهاجِالطالبينِوعمدةِالمفتينِفيِالفقهو.62ص3ج , الزيلعي,تبيينِالحقائقِشرحِكنزِالدقائقِوحاشيةِالش  
 .243ص3, البهوتي, جدقائقِأوليِالنهىِلشرحِالمنتهىِالمعروفِبشرحِمنتهىِاإلراداتِو. 266, صالنووي 

(7)
.165ص10, ابن حزم, جالمحلىِباآلثار
(8)

 .128ص2, جالعدوي , حاشيةِالعدويِعلىِشرحِكفايةِالطالبِالرباني
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ِ.المرضعِاستئجارِ :ِلثاالثِ ِالمطلبِ 

فل أليِ  سبٍب من أو لْم ترضع الط   ,أو توفيت ,, فإْن امتنعتاألصل أن ُترضع األمُّ صغيرها
األسباب, فقْد جعل اإلسالُم لذلك مخرجًا وهو أخذ األجر على اإلرضاع؛ من أجل حفظ حياة 

 غير.ذلك الص  

 أو مرضعة أخرى. ,ي أمُّ الطفل نفسهوقد يكون آخذ األجرة في إرضاع الطفل ه

 األب أقدم إذا, و (1)األب على فتجب مال له يكن لم إن ثم   فلالط   مال في تجب ضاعأجرة الر  و 
 .(2)للورثة بقي ما رجع مات ثم   سنة رضاع أجرة

األجرة المعدودة لألم  على إرضاع ولدها ة لألبياني: "رعي  ( من األحكام الش  373ة )وجاء في الماد  
 .(3)"ال تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه

ة )و  خصي ة األردني لعام ( 150جاء في الماد   م  ن األتتعيَ م: "1976من قانون األحوال الش 
وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد وال ألبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد  ,رضاع ولدهاإل

 .(4)"ال يقبل ثدي غيرهاكان ه أو إذا ترضعه غير أم   أو إذا لم يجد األب من ,متبرعة

ة )و  خصي ة األردني لعام ( 151جاء في الماد   م  إذا أبت األم: "1976من قانون األحوال الش 
ن عليها إرضاعه فعلى األب أن يستأجر مرضعة ترضعه إرضاع ابنها في األحوال التي ال يتعي  

 .(5)"عندها

 

 

 
                                                             

(1)
 .435ص9ج ,الصقلي التميمي يونس بنا ,المدونةِلمسائلِالجامعو. 414ص4الكمال بن الهمام, ج, القديرِفتح
 .415ص5, سليمان الجمل, جالجملِبحاشيةِالمعروفِالطالبِمنهجِشرحِبتوضيحِالوهابِفتوحاتو
(2)

 .272ص4, القرافي, جالذخيرة
(3)

.49ص2ج, , محمد زيد األبيانيشرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية
.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِِ(4)
.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِِ(5)
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ِ.ةوجيِ لإلرضاعِفيِالزِ ِمِ األِ ِل:ِاستئجارِ األوِ ِالفرعِ 

 ولد الزوج من غيرها.إلرضاع رضاع ابنها من زوجها أو ا إلإم   مُّ ُتستأجرُ األُ 

ِ.منهاِولدهِإلرضاعِوجيةالزِ ِفيِمِ األِ ِاستئجاراًل:ِأوِ 

 في هذه المسألة على قولين: اختلف الفقهاءُ 

 (3)والشافعية في وجه (2)هاضع أمثالُ ر في المرأة التي يُ  والمالكية (1)الحنفية ذهب ل:األوِ ِالقولِ 
 على أجرةً  تستحق   ال الر ضيع بأبي جةالمتزو   األم   ن  إلى أ (4)من الحنابلة واختاره ابن تيمية

 الي ال يمكن استئجارها لإلرضاع.وبالت  عليها,  ؛ ألن ه واجبٌ اإلرضاع

 واستدل وا بما يلي:

 .(5)﴾الر َضاَعةَ  ُيِتم   َأنْ  َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َدُهن  َأْواَل  ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .1

الي ال وجية, وبالت  رى الز  وجة إذا كانت في عُ ألن  اإلرضاع واجب ديانة على الز  : اللةالدِ ِوجهِ 
 .(6)يجوز لها أن تأخذ أجرة على إرضاع طفلها

 .(7)﴾ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهن   ُقُهن  ِرزْ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى﴿ تعالى:ِقولهِ  .2

                                                             
(1)

 .412ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتح

(2)
 .305ص2أنس, ج بن , مالكالمدونة
(3)

 .162ص3ج ,, الشيرازي عيالشافِاإلمامِهفقِفيِالمهذب
(4)

 ابن محمد بن القاسم أبي بن هللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين , تقيالكبرِىِالفتاوِى
 .519ص5م, ج1987 - هـ1408 العلمية, األولى, الكتب , دار(هـ728: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية

(5)
ِعلىِوالمعونة .564ص3, أبو المعالي, جالنعمانيِالفقهِفيِالبرهانيِالمحيطانظر: (.233رقم: ), اآلية البقرةسورةِ

ِوالكافي. 162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِفقةِفيِالمهذبو .935الوهاب البغدادي, ص , عبدالمدينةِعالمِمذهب
 .243ص3, ابن قدامة, جأحمدِاإلمامِفقهِفي
.564ص3, أبو المعالي, جالنعمانيِهالفقِفيِالبرهانيِالمحيط (6)
(7)

 محمد بكر , أبوالمدونةِلمسائلِوالجامع. 128ص15, السرخسي, جالمبسوطانظر: (.233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
 البحوث عهدمدكتوراه,  رسائل في باحثين , تحقيق: مجموعة(هـ 451: المتوفى) الصقلي التميمي يونس بن هللا عبد بن

 - هـ 1434 األولى,: والتوزيع, الطبعة والنشر للطباعة الفكر القرى, دار أم جامعة - اإلسالمي التراث ءوإحيا العلمية
ابن  ,الكبرِىِالفتاوِى. و69ص10, الماوردي, جالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِالحاوِيو. 439ص9م, ج2013
 .519ص5تيمية, ج
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 دل   وقد ,اإلرضاع بمقابلة لها فقةالن   أن   إلى إشارة العطف هذا ففي ,فقةالن   المراد" اللة:الدِ ِوجهِ 
 استوجب فإذا ,اإلرضاع بمقابلة يكون  ما والمراد, (1)﴾َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى﴿: تعالى قوله عليه
المرأة تأخذ عوضًا مقابل  أن   , أيْ (2)"رطبالش   آخر عوضاً  يستوجب ال اإلرضاع بمقابلة عوضاً 

 وج لها, فال تأخذ مرًة أخرى أجرًا مقابل اإلرضاع. اإلرضاع وهو الن فقة الواجبة على الز  

العرف بين المسلمين في جميع البلدان ومع تتابع األزمان جرى على أن  األم هات  ألن   .3
 .(3)من غير طلب أجرة على اإلرضاع يقمن بإرضاع أطفالهن  

 .(4)وهو الن فقة, فال يجوز لها أن تأخذ بداًل أخر ,ضاع تكون مقابل البدلألن  أوقات الر   .4
فل إذا لم يقبل اإلرضاع من غير أم ه في هذه الحالة ُتجبر األم  على إرضاعه؛ ألن  الط   .5

بر عليه اإلنسان وُيْسَتَحق  عليه الولد في اإلبقاء على حياته واستكمال نم وه, وما ُيج لحق  
 .(5)ال َيْست ِحق  أجرة عليه

 ن  إلى أ (9)الحنابلةو  (8)األصحوالشافعية في  (7)ةريفة الغني  في الش   (6)المالكيةوذهب اني:ِالثِ ِالقولِ 
 مكن استئجارها لإلرضاع.الي يُ , وبالت  ةوجي  الز   في لولدها اإلرضاع على األجرة أخذ لألم  حق  

 وا بما يلي:واستدل  

 .(10)﴾الر َضاَعةَ  ُيِتم   َأنْ  َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َأْواَلَدُهن   ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ﴿ :تعالىِقولهِ  .1

 

                                                             
(1)

(.233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
(2)

.128ص15السرخسي, ج ,المبسوط
(3)

.128ص2, العدوي, جالربانيِالطالبِكفايةِشرحِعلىِالعدوِيِحاشية
(4)

 .162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِهفقِفيِالمهذب
(5)

  .935الوهاب البغدادي, ص , عبدالمدينةِعالمِمذهبِعلىِالمعونة
(6)
.305ص2ج, مالكاإلمام , المدونة
 .46ص2, العدوي, جالربانيِالطالبِكفايةِشرحِعلىِالعدوِيِحاشية", أو حالصفت بجمال أو مال ات  " (7)
(8)

 .162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِهفقِفيِالمهذب
(9)

 . 350ص8, ابن قدامة, جالمغني
(10)

ِعلىِوالمعونة.162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِهفقِفيِالمهذب. انظر:(233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
.294ص9, ابن قدامة المقدسي, جالمقنعِمتنِعلىِالكبيرِالشرح.935الوهاب البغدادي, ص , عبدالمدينةِعالمِبمذه
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نة, و ة بعد البينوجي  ألن  اإلرضاع عمل جاز أخذ األجرة عليها عند انتهاء ُعرى الز   اللة:الدِ ِوجهِ 
, (1)ة كالنسج والخياطةوجي  ة جاز أخذ األجرة عليه في الز  وجي  بعد الز   فكما جاز أخذ األجرة عليه

واج, فكما يجوز أخذ األجرة بعد البائن على ما قبله من الز  الق ضاعة بعد الط  قاسوا الر  هنا 
 واج.الق يجوز في الز  الط  

  .(2)"انفسه كإجارة وجالز   مع فجاز فيه أذن إذا وجالز   غير مع يجوز جارةإ عقدوألن ه: " .2

  مناقشةِاألدل ة:

من  المرأة قدراً  تستحق  " ن بقولهم:دليْ الستدالل بأن  األم  ال تستحق  بَ ارد  الفريق الث اني على     
 .(3)"ه ال منافاة بين األمرينضاع فإن  آخر لمكان الر   وقدراً  ,وجيةالمال لمكان الز  

وج وتكليفه ماال يً   طيق, ومخالفة للعرف.وأرى أن  هذا الرد  فيه ضرر على الز 

الستدالل بأن  األم  يجب عليه الر ضاع, وبالتالي ال تستحق  أجرة اورد  الفريق الث اني على     
َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم ﴿ل: قوله تعالى: عليه وجهان األو   هذا األمر ليس أمر إيجاب, ويدل  بقولهم: "

اني: أنه تعالى قال بعد والث   ,ت األجرةضاع لما استحق  ر  ولو وجب عليها ال ,(4)﴾َفآُتوُهن  ُأُجوَرُهن  
 .(5)"صريح وهذا نص   ﴾َوِإْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى ﴿ ذلك:

ابق ذكرها.   ويناق  هذا الر د بأن  اإلرضاع واجب على األم  في الزوجية لألدل ة الس 

ووضوحها, وألن  أعرافنا في غالبها تجري  تهمل  ة أد؛ لقو  ليرى الباحث ترجيح الرأي األو   :الترجيحِ 
 جاه.بهذا االت  

                                                             
(1)

.162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِقهفِفيِالمهذب
(2)

.294ص9, ابن قدامة المقدسي, جالمقنعِمتنِعلىِالكبيرِالشرح
3))
 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد هللا, مفاتيحِالغيبِ=ِالتفسيرِالكبير

.458ص6, جهـ 1420 -الطبعة: الثالثة , بيروت –دار إحياء التراث العربي , هـ(606الرازي خطيب الري )المتوفى: 

4))
 .(6, اآلية رقم: )الطالقسورةِ

5
.459ص6الرازي, ج ,مفاتيحِالغيبِ=ِالتفسيرِالكبير
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مسألة أجرة الر ضاع لألم  المتزو جة قليلة جدًا إن لم تكن نادرة في زماننا؛ ألن  الكثير من و     
 , , أو من أجل الحفاظ على جمالهن  ة قل ة اللبن عندهن  وجات ال يقمن بإرضاع أطفالهن  بحج  الز 

غار.وبالتالي قام الك  ثير من الر جال بشراء الحليب وغيره لألطفال الص 

ِ.ةخصيِ قانونِاألحوالِالشِ ِموقفِ 

ــــــــول األو  أخــــــــذ القــــــــانون بــــــــرأي   ال" :(152ة )ســــــــبة لــــــــألم  المتزوجــــــــة, جــــــــاء فــــــــي المــــــــاد  بالن   لالق
ـــــ أم   تســـــتحق   ـــــام حـــــال غيرالص  ـــــالز   قي ـــــ ةعـــــد   فـــــي أو ,ةوجي  ـــــى أجـــــرة جعـــــيالر   القالط   إرضـــــاع عل
 .(1)"ولدها

ِ.اغيرهِمنِزوجهاِولدِإلرضاعِوبعدهاِةوجيِ الزِ ِفيِاألمِ ِاستئجارِ انيا:ِث

ـــــجـــــواز اســـــتئجار األم  أثنـــــاء الز  علـــــى  (2)ات فـــــق الفقهـــــاء     وج إلرضـــــاع ولـــــد الـــــز  أو بعـــــدها  ,ةوجي 
 من غيرها.

ــــوج زوجتــــه وهــــي فــــي ُعــــرى الز  قــــال الحنفيــــة: ولــــو اســــتأجر الــــز   تــــه مــــن أجــــل ة أو وهــــي معتد  وجي 
ــــن ــــك إرضــــاع اب ــــه مــــن غيرهــــا جــــاز ذل الي جــــاز وبالت ــــ ,؛ ألن  هــــذا األمــــر غيــــر واجــــب عليهــــا(3)ل

, وألن  ابـــــن زوجهـــــا هـــــو أجنبـــــي عنهـــــا فهـــــو كأخـــــذ أجـــــرة علـــــى إرضـــــاع (4)أخـــــذ أجـــــرة علـــــى ذلـــــك
 .  (5)وهو جائز وإن كان زوجها ُينفق عليها ,ولد غير زوجها

ــــــز   والشــــــافعية والحنابلــــــة جــــــائز ــــــك عنــــــدهم إذا كــــــان بــــــإذن ال ضــــــاع ألن  تــــــأجير نفســــــها للر  وج؛ ذل
 هو بشكل عام ويدخل فيه جميع األطفال ومنهم ابن زوجها من غيرها.

 وأم ا المالكية فلم أجد لهم نصًا في هذه المسألة.

                                                             
(1)

.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرلتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةا
(2)

, المغنيِوِ.29ص15ووي, ج, الن  المجموعِشرحِالمهذب. و291ص2ج ,يالمرغينان, المبتديِبدايةِشرحِفيِالهداية
 .249ص8ابن قدامة, ج

(3)
 .291ص2ج ,يالمرغينان, المبتديِبدايةِشرحِفيِالهداية

(4)
.41ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع
(5)

.46ص2ج, , محمد زيد األبيانيشرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية
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ـــــــ368ة )جــــــاء فـــــــي المــــــاد  و  ولــــــدها مـــــــن  إذا أرضـــــــعت األم  "ة لألبيــــــاني,: رعي  ( مـــــــن األحكــــــام الش 
ــــزوجهــــا حــــال قيــــام الز   ــــ ,ةوجي  ة الط  أجــــرًة علــــى إرضــــاعه, فــــإذا  جعــــي فــــال تســــتحق  الر  الق أو عــــد 

ُر حسب العرف والعادة.(1)"استأجرها إلرضاع ولده من غيرها فلها األجرة  , وتقد 

ِ.منهاِوجالزِ ِولدِإلرضاعِالمطل قةِمِ األِ ِاستئجارِ الث اني:ِِالفرعِ 

ة الط   سيتم   ة.الحديث عن ذلك في عد   الق البائن أواًل ثم  بعد انتهاء العد 

ِ.القِالبائنةِالطِ فيِعدِ ِاإلرضاعِ اًل:ِأِو

 في ذلك إلى قولين: انقسم الفقهاءُ 

 (5)والشافعية (4)والمالكية (3)رواية ظاهر في (2)جمهور الفقهاء من الحنفية ذهب ل:األوِ ِالقولِ 
 ة الطالق البائن.في عد   ولدها إرضاع على أجرةً  قةالمطل   األم   استحقاق على (6)والحنابلة

 ة منعًا لتكرارها.ل في نقطة استحقاق األجر بعد العد  ة الفريق األو  ل  وسأذكر أد

رضاع ولدها في إلأجرًا  قة ال تستحق  إلى أن  األم  المطل   (7)وذهب الحنفية في رواية اني:الثِ ِالقولِ 
 الق البائن.ة الط  عد  

 .(8)﴾ِرْزُقُهن   َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى﴿: قولهِتعالىبواستدل واِ

                                                             
(1)

 .46ص2, ج, محمد زيد األبيانيشرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية
(2)

.291ص2, جالمرغيناني, المبتديِبدايةِشرحِفيِالهداية
 ومحمد, ,يوسف وأبو ,حنيفة أبو :وهم المذهب, أصحاب عن مروية وهي: مسائل أيضًا مسائل األصول ىتسم  "و  (3)

 ,المبسوط :الستة محمد كتب الرواية, ظاهر وكتب اإلمام, عن أخذ نمم   وغيرهما ,زياد بن والحسن ,زفر بهم ويلحق
 بروايات محمد عن رويت هاألن   الرواية؛ بظاهر وسم يت الكبير, والجامع ,الصغير والسير ,الصغير والجامع ,والزيادات
 .69ص1ج, ابن عابدين, المختارِالدرِعلىِالمحتارِرد", عنه مشهورة أو ,متواترة إم ا عنه ثابتة فهي الثقات,

(4)
.271ص4, القرافي, جالذخيرة
(5)

.162ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِفقهِفيِالمهذب
(6)

 .251ص8, ابن قدامة, جالمغني

(7)
.619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(.233, اآلية رقم: )سورةِالبقرة (8)
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 ففي الولد, نفقة جملة من هاألن   األب؛ على ومؤنته عليها واجب اإلرضاع فعل "إن   اللة:الدِ ِوجهِ 
 .(1)"ال بعد البينونة فتجب عليه بعدهاالمؤنة بتلك قائم هو ةوالعد   ةوجي  الز   حال

ِ.ةالعدِ ِانتهاءِبعدِاإلرضاعِ ثانيًا:ِ

 .(2)إرضاع ولدها على أجراً  تستحق   فإن ها تهاعد   انتهت إذا قةالمطل   م  األُ  أن   على الفقهاء فقات  

 وا بما يلي:واستدل  

 .(3)﴾ُأُجوَرُهن   َفآُتوُهن   َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ ﴿ قولهِتعالى: .1

على اآلباء أن ُيعطوا مطل قاتهم أجرة في حال قمن بإرضاع  وجل   لقد أوجب هللا عز   اللة:الدِ ِوجهِ 
؛ ألن  األُ  ة وانقطاع وجي  رى الز  ال تجب الن فقة لها على األب؛ النتهاء عُ  م  في هذه المسألةأطفالهن 

 .(4)األجر م  كذلك ال ُتجبر على اإلرضاع قضاًء ولذلك تستحق  آثارها, واألُ 

 .(5)﴾ِبَوَلِدَها َواِلَدةٌ  ُتَضار   اَل ﴿ قولهِتعالى: .2

ة  م  إرضاع طفلها مجانًا مع انقطاع نفقة األبألن  إلزام األُ  اللة:الدِ ِوجهِ  عنها بسبب انتهاء العد 
الق البائن؛ ألن ها على ُتجبر على اإلرضاع جاز لها أخذ األجر بعد الط  فم , فيه ضرر على األُ 

 .(6)قضاءً 

 عن األب يستغني وال حاجتها دليل عليه شفقتها وفور مع إرضاعه عن وألن  امتناعها" .3
 .(7)"غيرها عند إرضاعه

                                                             
(1)

.619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(2)
ِاإلمامِفقهِفيِالمهذب .271ص4, القرافي, جالذخيرةو.619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

 .250ص8, ابن قدامة, جيالمغنو .162ص3, الشيرازي, جالشافعي
 (.6, اآلية رقم: )سورةِالطالق (3)

(4)
, عبد هللا عبد المنعم الرضاعِالمحرمِفيِالفقهِاإلسالميو.620ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

.97, صالعسيليعبد اللطيف 
(5)

 (.233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
(6)

 .620ص3بن عابدين, ج, االمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(7)

 .620ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
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ه طل قها, على عكس ما لو استأجرها في حال ألن   ؛جتهوج ال يملك االستمتاع بزو الز  ألن    .4
 .(1)ةوجي  بقاء الز  

 .(2)ةوجي  األجرة بخالف إن كانت في الز   ة, فتستحق  وجي  رى الز  النتهاء عُ  .5

خصي ةِقانوِنِموقفِ  ِ.األحوالِالش 

 اإلرضاع على األجر تستحق   قةل  المط م  األُ  أن   إلى الن افذ األردني ةخصي  الش   األحوال قانون  ذهب
 قول ىعل ةالعد   أثناء هاتستحق   كما ,فاقاً ات  كما ذهب إليه الفقهاء  البائن القالط   ةعد   بعد لولدها
 .(3)"بعدها أو ,البائن القالط   ةعد   في هاوتستحق  ": منه( 152) ةالماد   في جاء الفقهاء, جمهور

ـــــــ369ة )وجــــــاء فـــــــي المــــــاد   م  ولــــــدها مـــــــن ضـــــــعت األُ إذا أر "ة لألبيــــــاني,: رعي  ( مـــــــن األحكــــــام الش 
ة الط    .(5)(4)"الق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها األجرةزوجها بعد عد 

ِ ِِ.غيرفلِالصِ إلرضاعِالطِ ِ(6)الظئرِاستئجارِ :ِالر ابعالمطلب 

ن األُ ذلك هي تشاء أن إال قهاطل   الذي من ولدها إرضاع على م  األُ  ال ُتجبر من م  , أو إذا لْم تتمك 
م  , وغيرها من الحاالت التي ال تتعي ن فيها على األُ كالمرض ضاع طفلها فعاًل لسبٍب شرعي  إر 

 .(7)اإلرضاع فعلى األب استئجار مرضعة

                                                             
(1)

.314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
(2)

.271ص4, القرافي, جالذخيرة
(3)

.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(4)

 .47ص2ج, , محمد زيد األبيانييةشرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخص
(5)
وجين فاق على المخالعةالر ضاع تسقط حال االت   ُأجرةُ  ة ), بين الز  خصي ة من  (109جاء في الماد  قانون األحوال الش 

أو اشترط إمساكها له بال  ,أو حضانته ,وج من أجرة إرضاع الولدإذا اشترط في المخالعة إعفاء الز  م: "1976لعام  األردني
 ,وحضانته ,وج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولديرجع الز   ,أو ماتت ,أو تركت الولد ,فتزوجت ,أو إنفاقها عليه ,ةرة مد  أج

, "ة الواقعة بعد الموتجوع عليها بشيء من ذلك عن المد  ا إذا مات الولد فليس لألب الر  أم   ,ة الباقيةونفقته عن المد  
.137ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالشرعيةِالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكممجموعةِ

 .515ص4, ابن منظور, جلسانِالعرب, غْيَر َولدها ةالُمرِضع (6)

(7)
.165ص10, ابن حزم, جالمحلىِباآلثار
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زلها فيما ترجع إلى من رضعه ثم  لها أن تُ غير, ففل الص  وتكون للظئر حاالت ُترضع فيها الط  
بي معها أو تحمل الص   ل وليس داخله,فُترضعه في فناء بيت الط  أو  ,يستغنى عنها من الزمان

 .(1)بيتها وُترضعهإلى 

ِ.األجرِواستحقاقهاِالظئرِاستئجارِجوازِأدل ةِ ل:ِاألوِ ِالفرعِ 

 آَتْيُتمْ  َما َسل ْمُتمْ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْواَلَدُكمْ  َتْسَتْرِضُعوا َأنْ  َأَرْدُتمْ  َوِإنْ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .1
 .(2)﴾ِباْلَمْعُروفِ 

 هاتواألم   اآلباء فقات   في حال )المرضعات( الظئر اتخاذ جواز على دليلٌ  اآليةُ : اللةالدِ ِوجهِ 
تأتوا بالمرضعات غير األم هات من أجل إرضاع  أن أي إذا أردتم أيها اآلباء, (3)ذلك على

أو  األجر, من غيرهن   به يرضعنهم بالذي إرضاع أطفالهن   هاتهمأم   في حال رفضت أطفالكم
فيجوز لكم أن تأتوا  ,األسباب من ذلك غير أو ,وفًا على حياة أطفالكم وعدم اكتمال نم وهمخ

 .(4)بالمعروف آتيتم ما متمسل   إذا بالمرضعات باألجرة

 .(5)﴾ُأْخَرى  َلهُ  َفَسُتْرِضعُ  َتَعاَسْرُتمْ  َوِإنْ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .2

 له سبيل فال رضاعه, من فامتنعت منه, ولدها رضاع في والمرأة  جلالر   تعاسر وإن"اللة:الدِ ِوجهِ 
 .(6)"منه البائنة هأم   غير مرضعة للصبي   يستأجر هولكن   إرضاعه, على إكراهها لهوليس عليها,

ا ُبعث ملسو هيلع هللا ىلص الن بي إقرارُ   .3  .(7)الن اس باستئجار الُمرضع عملَ  لم 
 .(8)حليمة هاستؤجر إلرضاع وهو طفل وقد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا مُّ ُتوفيت أُ  .4
 .(9)الظئر استئجار جواز على ء المسلمينعلما إجماعُ  .5

                                                             
(1)

.619-618ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(2)

 (.233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ

(3)
.172ص3, جالقرطبيِيرتفس=ِِالقرآنِألحكامِالجامع
(4)

.71ص5, الطبري, جالقرآنِتأويلِفيِالبيانِجامع
(5)

(.6, اآلية رقم: )سورةِالطالق
(6)

.462ص23ج, الطبري, القرآنِتأويلِفيِالبيانِجامع
(7)

.118ص15, السرخسي, جالمبسوط
(8)

.118ص15, السرخسي, جالمبسوط
(9)

 .160ص2, جابن القطان, مسائلِاإلجماعاإلقناعِفيِو .367ص5, ابن قدامة, جالمغني
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غار ال يشتد  عودهم وال يحصل لهم الغذاء إال بلبن األطفال الص   الن اس إليه؛ ألن   حاجةُ  .6
وال  طريق فال اإلرضاع تأبى أو موت, أو لمرض, اإلرضاع عن تعجز قد واألم  اآلدمية, 
 .(1)فجاز ذلك الظئر استئجارب سوى  فلتحقيق منفعة الط   إلىسبيل 

ُيجز اإلسالم رضاع  فل, فلو لمْ وهنا تظهر رحمة وعظمة ديننا الحنيف في حفظ الن فس للط  
 نمو ه.  اكتملأو لما  ,فلفل من غير األم  إذا أبت إرضاعه ولو بأجٍر لمات الط  الط  

ِ.عقدِأجرةِالظئرِروطِ شِ :ِانيالفرع ِالثِ 

 :(2)شروط أربعة العقد لهذا يشترطوُ 

والعمل  ,ية اإلرضاعكم   ألن   بها؛ إال تقدير العقد يمكن ال ألن ه ؛ ضاعالر   ةمد   ةمعلومي   .1
 .فيها يختلف

 وصغره, كبره في بي,الص   باختالف يختلف ضاعالر   ألن   بالمشاهدة؛ بيالص   رؤية .2
 .فة, كالراكبيعرف بالص  , و وقناعته ونهمته

 بيتها. في عليها ويسهل بيته, في عليها فيشق   يختلف, ألن ه ضاع؛الر   مكان .3
 العوض.مقدار  معرفة .4

ِ.القانوِنِموقفِ 

 في ابنها إرضاع م  األ أبت إذاة األردني: "خصي  ( من قانون األحوال الش  151ة )جاء في الماد  
 .(3)"عندها رضعهتُ  مرضعةً  يستأجر أن األب فعلى إرضاعه عليها نيتعي   ال التي األحوال

 

 

 

                                                             
(1)

.118ص15, السرخسي, جالمبسوط
(2)

 .368ص5, ابن قدامة, جالمغني

(3)
.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ



135 
 

ِال ِ.علىِغيرهاِمِ دِ قِ هلِتِ ِمثلهاِبأجرِإرضاعِولدهاِطلبتِإذاِمِ ألِ ا:ِخامسالمطلب 

 أو ما يزيد عن أجر المثل كما يلي: ,م  إم ا أن تطلب أجر المثلاألُ 

م األُ  أجرِالمثل:أواًل:ِ  على قولين: ؟أم ال ,م  على غيرها بأجرة المثلاختلف الفقهاء هل تقد 

م إن ى أن األُ إل (4)ةوالحنابل (3)والشافعية في وجه (2)والمالكية (1)ذهب بعض الحنفية- أ م  تقد 
 أو أقل  من المثل. ,عةطلبت أجر المثل وإن ُوجدت متبر  

فل من غيرها من أشفق وأرحم للط   م  ؛ ألن  األُ (5)﴾ِبَوَلِدَها َواِلَدةٌ  ُتَضار   اَل ﴿واستدل وا بقوله تعالى: 
 فل بسبب بعدهما عن بعضهما.أو بالط   ,رر باألم  المراضع, ولعدم إلحاق الض  

 ,عةإلى أن  لألب انتزاع ولده وإعطائه للمتبر   (7)والشافعية في وجه (6)الحنفية ذهب بعض- ب
 أو من طلبت األقل )الظئر(.

"ال تستحق ذلك ألن ها لو استحق ت أجرة في ذلك لجاز لها بأن  األم :  أصحاب القول الث اني استدل  
ِ.(8)عقد االجارة لذلك"

ِمناقشةِاألدل ة:

هذه منفعة ال يجب عليها  ن  ألى استدالل الفريق الثاني بقولهم: "ورد أصحاب القول األول عل
 .(9)"بدلها, فإذا بذلتها بعوض ولم يحصل لها العوض وجب لها عوض المثل كسائر منافعها

فل أو األم , وألن  من العدل رر بالط  ل, لعدم إلحاق الض  يرى الباحث ترجيح القول األو   الترجيح:
 واج إذا كانت األجرة واحدة.ن المرضعات بعد انتهاء الز  م  على غيرها متقديم األُ 

                                                             
(1)

.620-619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(2)

.271ص4, القرافي, جلذخيرةا
(3)

.314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
(4)

 .250ص8, ابن قدامة, جالمغني

(5)
 (.233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
(6)

 .620-619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

(7)
 .314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع

 .314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع ((8

9))
.314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِوعالمجم
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أم ا إن وجدت متبر عة, وكان األب فقيرًا, فيرى الباحث ترجيح القول الث اني؛ رحمة باألب, وشفقة 
غير.  بالطفل الص 

ِ ِالمثل:ثانيًا: ِأجر ِمن وإعطائه  ,فل من أم هعلى جواز انتزاع األب للط   (1)فق الفقهاءات   أكثر
 ئر(.ة )الظ  األجنبي   للمرضعة

ة, وهم وجي  ضاع حال الز  م أجرة الر  هم من قبلوا لألُ  (3)والحنابلة (2)نويه على أن  الشافعيةمع الت  
 .ئر إذا طلبت المثل من باب أولىم  على الظ  مون األُ يقد  

خصي ةِقانوِنِموقفِ  ِ.األحوالِالش 

ةبإرضاع ولدها بعد   م  أحق  األُ ة لألبياني: "رعي  ( من األحكام الش  370ة )جاء في الماد    ,ة العد 
وإن رضيت  ,األب ففي هذه الحالة ال يضار   ,لم تطلب أجرة أكثر منها ة مامة على األجنبي  ومقد  
منها  ة أحق  م  تطلب أجرة المثل فاألجنبي  واألُ  ,أو بدون أجرة المثل ,ة بإرضاعه مجاناً األجنبي  

عة محرمًا لم تكن المتبر   المثل على الحضانة ما ولألم  أخذ أجرة ,باإلرضاع وترضعه عندها
م  بين إمساكه ر األُ واألب معسر فتخي   ,م  عنهألُ ع بحضانته من غير أن تمنع لوتتبر   ,للصغير
 .(4)عة"ودفعه للمتبر  مجانًا 

مة بإرضاع ولدها ومقد   م  أحق  "األُ  ة األردني:خصي  ( من قانون األحوال الش  153ة )جاء في الماد  و 
ف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر, ففي هذه الحالة ل  كغيرها بأجر المثل المتناسبة مع حال الم على

فرض األجرة من تاريخ اإلرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم ُيفطم فقة وتُ ف بالن  المكل   ال يضار  
        .(5)قبل ذلك"

ِ

ِ
                                                             

(1)
ِشرحِالمجموعِوِ.271ص4, القرافي, جلذخيرةاو.620-619ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد

 .250ص8, ابن قدامة, جالمغنيِوِ.314ص18, النووي, جالمهذب

(2)
 .314ص18, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع

(3)
.250ص8, ابن قدامة, جالمغني
(4)

.48ص2ج, , محمد زيد األبيانيشرحِاألحكامِالشرعيةِفيِاألحوالِالشخصية
(5)

.150ص ,, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ِال ادسالمطلب  ِ.األجرالمرضعةِفيهِِالذيِتستحقِ ِالوقتِ :ِس 

ا بعدها فال تستحق  في مد  ضاع الر  أجرة  م  تستحق  ن  األُ إ  َواْلَواِلَداتُ ﴿لقوله تعالى:  ؛(1)ة العامين, أم 
 .(2)﴾َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َأْواَلَدُهن   ُيْرِضْعنَ 

 ولكن هل استحقاق األجرة يكون من خالل القضاء أو عقد اإلجارة؟ بيان ذلك كما يلي:

أو من غير  ,ف على قضاءم  فإن ها تستحق  األجرَة دون توق  إذا كانت المرضعة هي األُ  .1
 .(3)عقد إجارة

من عقد استئجارها حيث تبدأ األجرة من تاريخ  م  فال بد  إذا كانت المرضعة غير األُ  .2
 .(4)العقد

حيح أن الص  (: "21803لب, جاء في القرار االستئنافي رقم )وأجرة الر ضاع ُتفرض من تاريخ الط  
ق فيه حصول اإلرضاع المطلوب أجرة عنه أي لب, المتحق  ضاع من تاريخ الط  الر   ُتفرض أجرة

( من قانون األحوال 153ة )عوى بطلب أجرة اإلرضاع, وفقًا للماد  من تاريخ رفع الد  
 .(5)ة"خصي  الش  

ة )  ( خالل فترة العامين, ولكن ال ُيمكنها153وخالصة ذلك: األم  يحق  لها األجرة بناًء على الماد 
صه.  ة عام, وجاء القرار االستئنافي وخص   أخذها إال من تاريخ الط لب, فنص  الماد 

 

 

 
                                                             

, العدوي, الربانيِالطالبِكفايةِشرحِعلىِالعدوِيِحاشية .6ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع(1) 
 .297ص9, ابن قدامة, جالمقنعِمتنِعلىِالكبيرِالشرحِ.210, الشيرازي, صالشافعيِالفقهِفيِتنبيهالوِ.128ص2ج
(2)

.(233, اآلية رقم: )البقرةسورةِ
(3)

 .221ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحرِوِ.620ص3, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
, الفقهِفيِالمفتينِوعمدةِالطالبينِمنهاجِوِ.129ص2, العدوي, جالربانيِالبالطِكفايةِشرحِعلىِالعدوِيِحاشيةِو

 .266النووي, 

(4)
.386ص5, ابن قدامة, جالمغني. و408ص5, القرافي, جالذخيرة. 119ص15, السرخسي, جالمبسوط
(5)

.179ص1, د. أحمد داود, جالقضاياِواألحكام
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ضاعِأجرةِدعوِىاني:ِالثِ ِالمبحثِ  ِ.الر 

ِ.الئحةِدعوىِأجرةِرضاعِنموذجِ األول:ِِالمطلبِ 

 رةة الموق  رعي  ..........الش  :لدى محكمة"

 انهاة:..............من................ وسك  عي  المد  

 يلها المحامي...............................وك

 انهاعى عليه:........................من.................وسك  المد  

 غير.طلب أجرة إرضاع الص   عوى:موضوعِالدِ 

ِعوى:وقائعِالدِ 

جها بعقد صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة عى عليه تزو  عية كانت زوجة للمد  المد  
ة رعي  محكمة........الش  ادرة عن الق الص  ة الط  قها بموجب حج  ل  األزواج, وقد ط

تها منه شرعًا بتاريخ......./...../.........سجل........صفحة......عدد......وقد انقضت عد  
 بتاريخ......./........./.......

ك غير).......( وذلحيحة الص  ة الص  وجي  عية على فراش الز  عى عليه من المد  لد للمد  وُ 
 بتاريخ..../.../....

عى عليه بفرض أجرة إرضاع لها مقابل ت المد  بغير).....(, وقد طالرضع الص  عية تُ د  مما زالت ال
 .إرضاع صغيرة منها فامتنع بدون حق  

م أثناء نات تحصر وتقد  البي  عوى, و ظر والفصل في هذه الد  رة صالحية الن  كمتكم الموق  لمح
 المحاكمة.

تبليغ عوى وإجراء المحاكمة و تعيين موعد لرؤية الد   رة:عية من المحكمة الموق  تلتمس المد   لب:الطِ 
عى عليه بأجرة المثل لها نظير الحكم على المد  عوى, و من الئحة الد   عى عليه نسخةً المد  
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جوع عليه بما رف والر  وإلزامه بدفعها لها, واإلذن لها باالستدانة والص   غير).......(إرضاعها الص  
 ."سوم والمصاريف وأتعاب المحاماةعى عليه الر  تضمين المد  فقة و ن هذه الن  د ميتجم  

 مع االحترام

 عيةتحريرًا في.../.../.....ه                                             وكيل / المد  

 وفق.../.../......م
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ِالث اني:ِ ِ.رضاعغيابيِفيِدعوىِأجرةِالِالحكمِقرارِنموذجِ المطلب 

ِةرعيِ حكمِصادرِعنِمحكمةِالخليلِالشِ ِإعالمِ 
ِم.../ِفيِالدعوىِأساسِاا

ِ:ِالقاضي
ِانها.:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنِالخليلِوسكِ يعِ المدِ 
ِانهاِ.:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنِالخليلِوسكِ عىِعليهالمدِ 

ِ.ِِأجرةِرضاع:ِطلبِالموضوع
ِِِةخصيِ والشِ ِيةنتينِالخطِ البيِ ة:ِبوتيِ األسبابِالثِ 

ِ.غيابي:ِنوعِالحكم
ِالينةِبينِالمتداعيينِالمذكورينِصدرِالقرارِالتِ عوىِالمتكوِ فيِالدِ 

ِباسمِهللاِتعالى
ِعىِعلياااهةِفقااادِحكماااتِعلاااىِالمااادِ خصااايِ ياااةِوالشِ نتاااينِالخطِ لااابِوالبيِ عوىِوالطِ بنااااءِعلاااىِالااادِ 

ارةِأجاعيةِالمذكورةِللمدِ ًاِلغ..............شهريِ ب.............بم غيرِرضااعِلقااءِحضاانتهاِالص 
عىِعلياه............وذلكِحتاىِقهااِالمادِ حيحةِلمطلِ وجيةِالصِ المولودِمنهاِعلىِفراشِالزِ ِ....

ا لاب)رفعِعىِعلياهِوأمثالاه,ِوذلاكِمانِتااريخِالطِ غيرِالحاولين,ِوذلاكِحسابِحاالِالمادِ إكمالِالص 
ِعوى(.الدِ 

سااومِوالمصااريفِحكماًاِ مت ااهِِاًِغيابي اوضام نتِالماد عىِعلياهِالر  قاااباًلِلالعتاراضِواالساتئناف,ِف ه 
ونِتاريخِجلسةِصدورِالحكم(" عيةِعلنًاِتحريرًاِفي............)ِي د  ِ.ِ(1)للمد 

ِرعيقاضيِالخليلِالشِ ِِِِِِِِِاألصلِقوبلِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعددِِِِِصفحةِِِِسجل

ِالكاتب/ِِِ
 
 

 

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 ة.رعي  قضية أجرة الرضاع في محكمة الخليل الش  في والن ظر  .181ص1أحمد علي داود, ج , د.القضاياِواألحكام
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وتطبيقاتهااااااِفااااايِالمحااااااكمِخاااااادمِفااااايِالفقاااااهِاإلساااااالميِأجااااارةِالِأحكاااااامِ :ِالخاااااامسِالفصااااالِ 

ِ.ةرعيِ الشِ 

ِِ.ثانوفيهِمبح

ِ ِِ.تهومشروعيِ ِةِالخادم:ِماهيِ لاألوِ المبحث 

ِة.رعيِ اتهِفيِالمحاكمِالشِ قوتطبيِةِالخادمأجِرِوحكمِ وجةِإخدامِالزِ ِاني:ِحكمِ الثِ ِالمبحثِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ ِِِ.تهومشروعيِ ِالخادمِةِ :ِماهيِ لاألوِ المبحث 

ِ.ناوفيهِمطلب

ل:ِماهي ةِالخادمِلغًةِواصطالحًا. ِاألو  ِالمطلب 

ِالث اني:ِمشروعي ة ِالخادمِفيِاإلسالم. ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



143 
 

ِاألوِ  ِ.الخادمِلغًةِواصطالحاًِِةِ ل:ِماهيِ المطلب 

 َخْدمًة,, خِدمهويَ  َيْخُدمه َخَدَمه, جارية أو كان غالماً  الخدم, واحدمن َخَدَم, والخادم:  لغًة:ِالخادمِ 
ام َواْلَجْمعُ , َمَهَنهُ  وِخْدمة, َعْنُه,  .(1)ِلْلَجْمع ْسمٌ ا والَخَدمُ , ُخد 

 .(2)وال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي 

 في كانتأ سواء ة,وجي  الز   بيت يحتاجها التي باألعمال يقوم من"ِفها بعض المعاصرينوعر  
 .(3)"الخارج أو اخلالد  

ِا ِ.فيِاإلسالمِالخادمِةِ مشروعيِ اني:ِلثِ المطلب 

 .القياسة و بوي  ة الخادم في القرآن الكريم والسن ة الن  وردت مشروعي  

ِ.منِالقرآنِالكريمِ:الًِأوِ 

 في القرآن الكريم في:ة الخدمة وردت مشروعي  

ِ.(4)﴾ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن  ﴿ِ:تعالىِقولهِ ِ

اللةِوجهِ   عليه وجبت الم   وجالز   وألن   ,يخدمها من لها قيميُ  أن: وفبالمعر  المعاشرة ومن":الد 
 يخدمه, من أجرة عليه وجب االبن نفقة عليه وجب الم   كاألب إخدامها, عليه وجب وجةالز   نفقة
 .(5)"يحضنه من وهو

كابنة الخليفة  وج أن يأتي لها بخادم آخرفإذا كانت المرأة التي ال يكفيها خادم واحد يجب على الز  
 , فدل ت اآلية الكريمة على مشروعي ة الخدمة.(6)؛ ألن  ذلك من باب العشرة بالمعروفالملكأو 

                                                             
(1)

.167-166ص12, ابن منظور, جلسانِالعرب
(2)

 .36ص19, جالموسوعةِالفقهيةِالكويتية
(3)

 .181, نور الدين أبو لحية, دار الكتاب الحديث, القاهرة, الطبعة األولى, صالحقوقِالماديةِللزوجة
(4)

ِالنساء , ابن المغنيو.211ص11, العمراني, جالشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان(. انظر: 19رقم: ), اآلية سورة
.200ص8قدامة, ج

(5)
 .211ص11ج العمراني,, الشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان

(6)
.97ص5, جالقرطبيِتفسير=ِِالقرآنِألحكامِالجامع
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ِ.ةبويِ ةِالنِ منِالسنِ ثانيًا:ِ

 ة الخدم والخدمة منها:ة أحاديث في مشروعي  وردت عد  

 بيده, قط   شيئاً  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضرب ما": قالت ,رضي هللا عنها عائشة عن .1
 صاحبه, من فينتقم قط, شيء منه نيل وما هللا, سبيل في يجاهد أن إال ,خادماً  وال ,امرأةً  وال
ِ.(1)"وجل   عز   هلل فينتقم هللا, محارم من شيء ينتهك أن إال

كان يوجد عنده خدم في بيته, ولو لم تكن الخدمة مشروعة لما ُوِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصبي أن  الن  اللة:ِالدِ ِوجهِ 
 واز اقتناء الخدم, ويحمل على العرف.ذلك على ج خدم, فدل   ملسو هيلع هللا ىلصفي بيته 

 فليناوله معه, يجلسه لم فإن بطعامه, خادمه أحدكم أتى "إذا: أن ه قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ما ورد عن .2
 .(2)عالجه" ولي فإنه أكلتين, أو أكلة أو لقمتين أو لقمة

اللةِوجهِ   ة الخادم.على مشروعي   عام, وهذا يدل  طعمه الط  أمر من له خادم أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصبي أن  الن   :الد 

ِ.علىِالن فقةِالقياسثالثًا:ِ

وجة على  وجة إخدامأيضًا وجب عليه  ,وجالز  عندما وجبت ن فقة الز  ا م  قياسًا على األب, ل, الز 
 .(3)أجرة من يخدمه, وهو من يحضنه أيضاً  وجب عليه ,بنهانفقة ى األب وجب عل

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.1814ص4, جصحيحِمسلم
(2)

 واللفظ للبخاري. .1284ص3,جلموصحيحِمس. 150ص3, جصحيحِالبخارِي
(3)

 .211ص11ج العمراني,, الشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان
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اتااااااهِفاااااايِالمحاااااااكمِقوتطبيِخااااااادمةِالأجااااااِرِوحكاااااامِ إخاااااادامِالزوجااااااةِِاني:ِحكاااااامِ الث ااااااِالمبحااااااثِ 

ِة.رعيِ الشِ 

 وفيه سبعة مطالب:

وجة. كم ِإخدامِالز  ل:ِح  ِاألو  ِالمطلب 

وجة. دِالخدمِللز  ِالث اني:ِحكم ِتعد  ِالمطلب 

ِالث الث:ِحكم ِ ِ.وجِلهاوجةِخدمةِالزِ قبولِالزِ ِلزومِ المطلب 

وجِالمعسرِالذيِليسِمعهِمال. ِالر ابع:ِحكم ِالخادمِللز  ِالمطلب 

وجةِمقابلِأجرِالخادم.الم وجِخدمةِالز  ِالخامس:ِحكم ِلزومِق بولِالز  ِطلب 

ادس:ِكيفي ة ِتقديرِأجرةِالخادم. ِالس  ِالمطلب 

ةِتقديرِأجرةِوصيِأوِرعايةِشهري ةِويدخلِضمنهاِالخادم. ابع:ِحج  ِالس  ِالمطلب 
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ِاألوِ  كم ِل:ِالمطلب  ِ.وجةإخدامِالزِ ح 

 و ,موسراً  وجالز   كان إذا الخادم نفقة وجةللز   لزميَ  هأن   إلى (1)الفقهاء ذهب جمهورُ  ل:األوِ ِالقولِ 
 َوَعاِشُروُهن  ﴿ لقوله تعالى:؛مريضة أو األقدار, ذوي  من لكونها نفسها؛ تخدم ال نمم   المرأة  كانت

 فأشبه وام,د  ال في إليه تحتاج امم   هوألن   ,خادماً  لها يقيم أن بالمعروف العشرة منو  (2)﴾ِباْلَمْعُروفِ 
  .(3)فقةالن  

 : قال زوجته, خادم على نفقيُ  أن وجالز   على ليس هأن   إلى الظاهري  حزم ابن ذهب :انيالثِ ِالقولِ 
ر لها من يأتيها ف  ن يو وج أولكن على الز   ,وجة بنت الخليفةوج ابن الخليفة وكانت الز  ولو كان الز  

وج أن وعلى الز   ,باح والمساءاألكل في الص  فيه  يتوف ر لها كون لها مسكنعام والماء, بحيث يبالط  
 ِ.(4) بكسوتهاأيضًا  يأتيها أن وعليه, والفرش الكنس من العمل جميع يكفيهايأتي بمن 

 العجين فهاكل   من اوأم  , وجور ظلم فهو عليه, خادمها نفقة بإيجاب ط  قَ  نص   يأت ولموقال: "
 .(5)"خطؤه وظهر تناقض, قدف وخياطتها كسوتها حياكة فهايكل   ولم بخ,والط  

دها في كتاب وج سي  الز   ذهب اإلمام ابن تيمية إلى وجوب ِخدمة المرأة لزوجها؛ ألن   القولِالث الث:
, إال ذلك هو المعروف وعلى العاني والعبد الخدمة؛ وألن  , ملسو هيلع هللا ىلصة رسول هللا؛ وهي عانية عنده بسن  

رطإذا اشترط أحدهما شرطًا على اآلخر, فيجب اإليفاء بهذ  .(6)ا الش 

ِمناقشةِاألدل ة:

فر احب في الس  الص   ألن   ؛وهذا القول ضعيفبقوله:  لاألو   صحاب الرأيرد  ابن تيمية على أ
وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره  ,الذي هو نظير اإلنسان

 ., فعند قيام الزوجة بالخدمة لزوجها هو تمام العشرة بالمعروفبالمعروف
                                                             

(1)
 .627ص2ج ,القرطبي النمري  البر عبد بنا, المدينةِأهلِفقهِفيِالكافيِو.182ص5السرخسي, ج المبسوط,

, ابن المغني. و460ص11, جالماوردي, المزنيِمختصرِشرحِوهوِالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِوالحاوِي
 .200ص8قدامة, ج

(2)
(.19:), اآلية رقمسورةِالنساء

(3)
.200ص8, ابن قدامة, جالمغنيو .211ص11ج العمراني,, الشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان
(4)

 .251ص9, ابن حزم الظاهري, جباآلثارِالمحلى
(5)

.251ص9, ابن حزم الظاهري, جباآلثارِالمحلى
(6)
 .91-90ص34ابن تيمية, ج ,مجموعِالفتاوِى
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وجة لزوجها؛ ألن  هذه من باب , ابن تيميةقول  يرى الباحث ترجيح الترجيح: بوجوب خدمة الز 
العشرة بالمعروف, ومراعاة لظروف األزواج المالية, وقطعًا للمصائب التي تحدث داخل البيوت 

ثم  إن  األدوات قد تطورت اليوم, بحيث أصبح من من زنى وفاحشة ودمار لألسر بسبب الخدم, 
وجة القيام بجميع أمور بيتها, ال هل على الز  , فمثاًل مُ ك ِ حَ المُ وأرى أن  العرف الذي يسود البلد هو س 

إال إذا كانت مريضة فيدخل الخادم  لزوجته جل بخادمٍ ادر أن يأتي الر  عندنا في فلسطين من الن  
 .ضهنا بمعنى الممر  

و  وجة إحضار خادمة لها قبل عقد الز  وج اإليفاء أم ا إذا اشترطت الز  وج, فعلى الز  اج, ووافقها الز 
رط.  بهذا الش 

ِالثِ  ِ.وجةللزِ ِدِالخدمتعدِ حكم ِاني:ِالمطلب 

على تكتِف بخادٍم واحٍد  إذا لمْ  فيما إخدام زوجتهجل الموسر الذين أوجبوا على الر   الفقهاءُ  اختلف
 قولين:

 مقدارها يجلُّ  نمم   كانت إذا المرأة  أن   إلى (1)من الحنفية والمالكية ذهب أبو يوسف :ألولاِالقولِ 
ِالي:, واستدل وا بالت  (2)الخدام من منه لها بد   ال من على أنفق واحد خادم خدمة عن

نظيف والغسل وغيرها من خل كالت  احتاج إلى خادمين, أحدهما لمصالح البيت من الد  تألن  المرأة 
أو غيرها من  ,من شراء ما يلزمهاوجة حارج المنزل األمور داخل المنزل, وآخُر لمصالح الز  

 .(3)األمور خارج المنزل

 , واحد خادمٍ  من أكثر للمرأة  يجب الإلى أن ه (6)والحنابلة (5)والشافعية (4)ذهب الحنفية :الث انيِالقولِ 

 الي:واستدل وا بالت  

                                                             
(1)

.166ص3, القرافي, جالذخيرة
(2)

 .199ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر

 .199ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر (3)

(4)
 .199ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر

(5)
 .211ص11, جالعمراني,الشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان

(6)
.200ص8, ابن قدامة, جالمغني
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اخلي ة والخارجي ة,  يقوم الواحدالخادم  أن  - أ  .(1)مأكثر من خاد إلى ضرورة فالباألعمال الد 
وج - ب  .(2) ويت م ذلك بالخادم الواحد نفسها, في خدمة الزوجة ألن  الذي يجب على الز 

واج إحضار الخادمة بخادٍم واحد باالكتفاءالجمهور  قولَ  أرجح الترجيح:  إذا اشُترط في عقد الز 
ل بأكثر من القو اخل وأيضًا خارجه, وألن  وجة؛ ألن  الخادم يستطيع القيام بأعمال البيت في الد  للز  

  ة.وج من الن احية المالي  على الز   خادم فيه ضررٌ 

ِالثِ  ِ.وجِلهاوجةِخدمةِالزِ قبولِالزِ ِلزوم حكم ِالث:ِالمطلب 

وج  علىالذين أوجبوا الخدمة اختلف الفقهاء  أجرَ  طَ وج بخدمة زوجته ليسقِ فيما لو رضي الز  الز 

 على قولين: عن نفسه ومؤونته الخادم

اجح عند والر   (5)الشافعيةعند األظهر و  (4)وقول عند المالكية (3)هب الحنفيةذ ل:األوِ ِالقولِ 
 (7)"خادماً  زوجها لكون  عليها, غضاضةٌ  وفيه تحتشمه, هاألن  إلى أن ه ال يلزمها القبول؛ " (6)الحنابلة

 .(8)"به رُ ي  عَ تُ "و

 يلزمها هأن  إلى  ة في وجهوالحنابل (10)الشافعية في وجهو  في قول (9)المالكية ذهب اني:الثِ ِالقولِ 
 .(11)به تحصل الكفاية ألن   به؛ ضىالر ِ 

                                                             
(1)

.199ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر
(2)

.200ص8, ابن قدامة, جالمغني
(3)

.199ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر
(4)

.166ص3, القرافي, جالذخيرة
(5)

.45ص9جالنووي, , المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
(6)

 .201ص8, ابن قدامة, جلمغنيا

(7)
.201ص8, ابن قدامة, جالمغني
(8)

 .45ص9جالنووي, , المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة

(9)
.166ص3, القرافي, جالذخيرة
(10)

 .212ص11, جالعمراني,الشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان
(11)

.201ص8, ابن قدامة, جالمغني
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خدمتها, فعندما  ألن  معنى تستحي منه: أي ال تتحقق   ؛لاألو  أميل إلى ترجيح القول  الترجيح:
"من ُتْخَدم",  ها, أي: حق  وج لها قد يجرُّنا إلى تضييع حق  ُنلِزُم المرأَة بالموافقة على خدمة الز  

واج خدمة المرأة.حرٌج وتعييٌر قد َيْلَحُق الز  وأيضًا فيه   وجة من ذلك, هذا إذا اشُترط في عقد الز 

ِالرِ  ِوجِالمعسرِالذيِليسِمعهِمال.لزِ الخادمِلِحكمِ ابع:ِالمطلب 

 لزوجته على قولين: بخادمٍ  اإلتيانالمعسر  وجالز  في وجوب اختلف الفقهاء 

الشافعية إلى وجوب الخادم إذا كانت المرأة و  (2)نفيةمن الح (1)د بن الحسنمحم   ذهب األول:ِالقولِ 
 وجالز   كان اإلخدام وجوب في وسواء: "رحمه هللا  ووي ولو كان زوجها معسرًا, قال الن   ,شريفة
 .(3)"عبداً  أو ,مكاتباً  أو ,موسراً  أو ,معسراً 

 وتبرير ذلك إذا كان لها خادم فهي لْم تكتٍف بخدمة نفسها فيفرُض لها خادم. 

ِالثِ ِقولِ ال  نفقة تجب ال هأن  إلى ِ(6)الحنابلةو  (5)والمالكية (4)الحنفيةالفقهاء من  جمهورُ ذهب اني:
ِ وج.إعسار الز   عند الخادم

 إذا مما باتسع واحترز عنه بالعجز تطلق والجاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب: "
 كالطبخ, الباطنة الخدمة عليها وتكون  ت,دخل ذلك على هاألن   خدمتها؛ يلزمه ال هفإن   معسراً  كان

                                                             
(1)

م804-748=هـ131-189)  العراق, الكوفي, فقيه الشيباني, العالمة, هللا عبد أبو فرقد بن الحسن بن مدح"م(:
 الكتب يوسف, وصن ف أبي القاضي على الفقه وتم م الفقه, بعض حنيفة أبي عن بالكوفة, وأخذ حنيفة, نشأ أبي صاحب
 يوسف بالرقة أبي القاضي بعد دللرشي القضاء عبيد, ولي وأبو - جدا فأكثر - الشافعي: عنه وأخذ حنيفة,  أبي علم ونشر
ه الر ي  إلى معه سار ثم عنها, عزل ثم مدة بها فأقام , ومن المثل بذكائه يضرب الفقه, في تبحره مع وكان بها, القضاء ووال 
ِفيِالمضيةِالجواهر. و136-134ص9الذهبي, ج َقاْيماز , ابنالنبالءِأعالمِسير, "الحيل في المخارج, و الزياداتكتبه: 
 .80ص6, الزركلي, جاألعالمو. 44-42ص2الحنفي, ج الدين , محييالحنفيةِطبقات

(2)
 .389ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتح

(3)
.44ص9جالنووي, , المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
(4)

.389ص4, ابن الهمام, جالقديرِفتح
(5)

.135ص2, العدوي, جحاشيةِالعدويِعلىِشرحِكفايةِالطالبِالرباني
.357ص9, المرداوي, جالخالفِمنِالراجحِمعرفةِفيِافاإلنص (6)
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 ألنَ  عليها؛ فتحمل عادة هناك تكون  أو تتطوع, أن إال كالطحن, اهرةالظ   الخدمة بخالف والعجن
 .(1)في حياتهم" رطكالش   العادة

 ررالض   يزال ال إذ ,ذلك على قادراً  كان إذا ما على ذلك حَملَ يُ  أن وينبغيقال المرداوي: "و 
 .(2)"رربالض  

وج أصالة؛ سواء أكان معسرًا, أم موسرًا,  لترجيح:ا يرى الباحث عدم وجوب أجرة الخادم على الز 
ا إن اشُترط ألن  من المعاشرة بالمعروف وجوب الخدمة على المرأة, وألن أعرافنا تقول بذلك,  أم 
و  واج خدمة المرأة, وكان الر جل موسرًا فعليه أجرة الخادم, وإن أصبح الز  ج فقيرًا فال في عقد الز 

    أجرة عليه.

ِ.وجةِمقابلِأجرِالخادموجِخدمةِالزِ بولِالزِ لزومِقِ ِحكمِ :ِخامسالِالمطلبِ 

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

 وج بذلك. لزم الز  ه ال يُ إلى أن   (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)الحنفية ذهب ل:األوِ ِالقولِ 

 ألن   ذلك؛ قبول وجالز   يلزم لمْ  ,الخادم أجرَ  وآخذ ,نفسي أخدم أنا: قالت وإن"قال ابن قدامة: 
 قدرها, ورفع وترفيهها, حقوقه, على توفيرها إخدامها في وألن   إليه, الخادم فتعيين عليه, األجر
 .(7)"حقها أسقطت هاألن  "و .(6)"لنفسها بخدمتها يفوت وذلك

 ز لها أخذ األجرة.فقا على ذلك فيجو ن ات  إ, (8)قول عند الشافعية اني:الثِ ِالقولِ 

يرى الباحث وجوب الخدمة على المرأة, فال يحق  لها أن تطلب أجرة من أجل خدمة  الترجيح:
 زوجها.

                                                             
(1)

.135ص2, العدوي, جحاشيةِالعدويِعلىِشرحِكفايةِالطالبِالرباني
(2)

.357ص9, المرداوي, جالخالفِمنِالراجحِمعرفةِفيِاإلنصاف
(3)

.24ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع
(4)

 .45ص9جنووي, ال, المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة

(5)
.201ص8, ابن قدامة, جالمغني

(6)
 .201ص8, ابن قدامة, جالمغني

(7)
.162ص5الشربيني, ج , الخطيبالمنهاجِألفاظِمعانيِمعرفةِإلىِالمحتاجِمغني

(8)
.45ص9جالنووي, , المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
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ِال ادسالمطلب  ِتقديرِأجرةِالخادم.ِةِ :ِكيفيِ س 

 أدنى وهو ,امرأته نفقة المعسر يلزم كما الخادم نفقة يلزمه الموسر وجالز   إن"جاء في البدائع: 
 .(2)"المرأة  نفقة تبلغ ال الكفاية أدنى للخادم فيلزمه"ر الرائق: حوجاء في الب, (1)"لكسوةا وكذا الكفاية

 حيحوالص   ,مطلقاً  مد   يجب بل وج,الز   حال باختالف يختلف ال: فقيل قدره, اوأم  ووي: "وقال الن  
 ,مد: وقيل حيح,الص   على مد والمتوسط وثلث, ,مد والموسر مد, المعسر فعلى يختلف, هأن  

 .(3)"وسدس ,مد: وقيل وثلث,

 .(4)"المعسر المرأة  ما مثل فقة,والن   الكسوة من ومؤنته الخادم, نفقة الزوج وعلىوقال ابن قدامة: "

 . وجةالز  والعسر, وال يمكن أن تزيد على نفقة  ,وج من اليسرفأجرة الخادم تكون حسب حالة الز  

 األردني:ة خصي  ( من قانون األحوال الش  66) ةالماد  جاء في 

 وخدمة ,المعروف بالقدر طبيبوالت   ,كنىوالس   ,والكسوة ,عامالط   تشمل وجةالز   نفقة"- أ
 .خدم ألمثالها يكون  التي وجةالز  

 .(5)تقصيره" ثبت أو ,عليها اإلنفاق عن امتنع إذا زوجته إلى فقةالن   بدفع وجالز   يلزم- ب

 الخادم, ولكل   مسألةَ  لُ قب  تَ ف عندنا ال يَ ادر حصول قضية أجرة خادم؛ ألن  العر وفي بالدنا من الن  
ا أجرة خادم للزوجة, يفلسطين قضا في ةرعي  دولة عرفها وعاداتها, ولذلك ال يوجد في المحاكم الش  

 محجور عليه لسفه أو غيره.ولكن يوجد حجج تقدير أجرة خادم لمريض أو 

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.25ص4, الكاساني, جالشرائعِترتيبِفيِالصنائعِبدائع
(2)

.198ص4, ابن نجيم, جالدقائقِكنزِشرحِالرائقِحرالب
(3)

 .44ص9, النووي, جالمفتينِوعمدةِالطالبينِروضة

(4)
.201ص8, ابن قدامة, جالمغني
(5)

.129ص الظاهر, راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة
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ةِتقديرِأ جرةِوصيِ  ابع:ِحج  ِ.(1)أوِرعايةِشهري ةِ,المطلبِالس 

رعي, حضر  رعي المعقود لدي أنا.................قاضي رام هللا والبيرة الش  في المجلس الش 
ان ..........حامل جواز سفر..........رقم:)  ( بصفته  المكل ف شرعًا................من سك 

ة مرفقة, و...........بصفتها الوصي  الش   رعي  وكياًل عن والدته...........بموجب وكالة خاص 
ادرة بهذه  ة الوصاية رقم:...........الص  على ابنها المحجور عليه................بموجب حج 
المحكمة بتاريخ..............وحضر بحضوره الخبراء الث قات المكل فين 
ر  شرعًا..................و....................و......................وجميعهم من رام هللا, قر 

الحالة المعتبرة منه شرعًا قائاًل: إن  المحجور عليه.......المذكور ال يستطيع القيام  وهو في
بشؤونه وأعماله اليومي ة بنفسه وهو بحاجة لمن يساعده على ذلك, وإن  أفضل من يقوم بذلك هي 
شقيقته........................وحيث إن  المحجور عليه المذكور له أموال مودعة في صندوق 

رعي ة فإن ني ألتمس من فضيلتكم تعيين شقيقته ......المذكورة لتقوم أيت ام محكمة رام هللا والبيرة الش 
فينِبرعايته وتأمين احتياجاته وتلبية طلباته بأجرة شهري ة,  وعليهِوبناًءِعلىِالط لبِوإفادةِالمعر 

ِشقي ِبرعاية ِللقيام ِتعيين.......المذكورة ِفي ِبان ِلدينا ِالث قات ِالمحجورِالمخبرين قها
ِدوالرِ ِخمسمائة ِوقدرها ِشهرية ِبأجرة ِطلباته ِوتلبية ِاحتياجاته ِوتأمين عليه........المذكور

ِ ِلجهته ِوالن فع ِالحظ ِفيه ِ فين أمريكي وعليه وبناًء على الط لب والتحق ق واإلقرار وإفادة المعر 
رت تعيين......المذكورة ل لقيام برعاية شقيقها المخبرين الث قات لدينا المذكورين أعاله فقد قر 

......المذكورة وحيث وافق سماحة قاضي القضاة حفظه هللا على  ......المذكور بإشراف الوصي 
ذلك بموجب كتابه رقم:..........بتاريخ:.........وأمرت مدير األيتام بصرف مبلغ وقدره 

ورة مقابل عملها خمسمائة دوالر أمريكي شهري ًا للوصي  أو الوكيل لدفعه لشقيقته جميلة المذك
ر تسجيله حسب األصول, تحريرًا في  .........المذكورة وأقر  بإشراف الوصي 

 ه...............وفق..............م

 صورة طبق األصل.

رعي ل          صفحة           عدد                           قاضي رام هللا والبيرة الش   سج 

                                                             
رعي ة في فلسطين لم يُ ويدخل ضمنها الخادم (1) فيها قضية أجرة خادم. رفع؛ ألن  المحاكم الش 
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ِة.رعيِ عوانهِفيِالمحاكمِالشِ القاضيِوأِأجرةِ :ِادسالسِ ِالفصلِ 

ِ.مباحثِةستِ ِوفيه

ِأجرةِالقاضيِفيِالفقهِاإلسالمي.ِل:ِأحكامِ األوِ ِالمبحثِ 

ِ.ةرعيِ وتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ فيِالفقهِاإلسالميِِأجرةِالمحامينِأحكامِ ِاني:الثِ ِالمبحثِ 

ِ.فيِالفقهِاإلسالميِكمينأجرةِالحِ ِأحكامِ ِ:الثالثِ ِالمبحثِ 

ِ.ةرعيِ وتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ ِفيِالفقهِاإلسالميِأجرةِالخبراءِأحكامِ :ِابعالرِ ِالمبحثِ 

ِهودِفيِالفقهِاإلسالمي.الشِ أجرةِأحكام ِِالخامس:ِالمبحثِ 

ادس:ِأحكام ِأجرةِتوثيقِالعقدِفيِالفقهِاإلسالمي.ِ ِالس  ِالمبحث 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.أجرةِالقاضيِفيِالفقهِاإلسالميِل:ِأحكامِ األوِ ِالمبحثِ 

ِةِمطالب.وفيهِستِ 

ِلغًةِواصطالحًا.القضاءِِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ِالث اني:ِ ِالقضاء.ِةِ مشروعيِ المطلب 

كمِ الث الثِالمطلبِ  ِالقاضي.ِرزِقِ:ِح 

ِالر ابع:ِ كمِ المطلب  ِ.زقِمعِغناهالرِ ِأخذِالقاضيِح 

ِالخامس:ِ كمِ المطلب  ِاالستئجارِعلىِالقضاء.ِح 

ادسِالمطلبِ  ِوالكتبةِوموظفوِالمحاكمِفيِفلسطين.راتبهِصولِالقاضيِعلىِحِةِ :ِكيفيِ الس 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



155 
 

ِ.لغًةِواصطالحاًِالقضاءِِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

 يقضي قضىو  وقضية, قضاء يقضي عليه وقضى, والقضاء هو الحكم, يضمن قَ  لغًة:ِالقضاءِ 
 .(1)وفصل حكم إذا قاض فهو قضاء

ِاصطالحًا:ِالقضاءِ 

 .(2)"المنازعات وقطع صوماتالخ فصل" الحنفية:

 .(3)"اإللزام سبيل على شرعي حكم عن اإلخبار" المالكية:

 .(4)"تعالى هللا بحكم فأكثر خصمين بين الخصومة فصل" الشافعية:

 .(5)"الخصومات وفصل الشرعي بالحكم اإللزام" الحنابلة:

ِالثِ  ِ.القضاءِةِ مشروعيِ اني:ِالمطلب 

 ة واإلجماع.ن الكريم والسن ة الن بوي  آة القضاء في القر جاءت مشروعي  

ِ.أواًل:ِالقرآنِالكريم

 ة القضاء منها:ة آيات تدل  على مشروعي  وردت عد  

ِتعالى: .1  ِفي َيِجُدوا اَل  ُثم   َبْيَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكِ ُموكَ  َحت ى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِ كَ  َفاَل ﴿ قوله
 .(6)﴾َتْسِليًما ُيَسلِ ُمواوَ  َقَضْيَت  ِمم ا َحَرًجا َأْنُفِسِهمْ 

ِ

                                                             
(1)

 .186ص15, ابن منظور, جلسانِالعرب

.352ص5, ابن عابدين, جالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد (2)
(3)

.11ص1, ابن فرحون, جاألحكامِومناهجِاألقضيةِأصولِفيِالحكامِتبصرة
(4)

.612ص2, الخطيب الشربيني, جشجاعِأبيِألفاظِحلِفيِاإلقناع
(5)

.285ص6, البهوتي, جاإلقناعِمتنِعنِالقناعِكشاف
(6)

 (.65, اآلية رقم: )سورةِالنساء
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اللةِوجهِ  د  يجعلوك حتى :الد  في األمور والقضايا المختلف عليها بينهم,  بينهم حكماً  ملسو هيلع هللا ىلصيا محم 
 يجدوا ال, أي: ﴾َقَضْيتَ  ِمم ا َحَرًجا َأْنُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ُثم  ﴿ ,علي الن اس الحكم فيها التبَس  التي
ةوش ضيقاً وداخلهم  أنفسهم في  به وحكمت قضيتَ  الذي وأن   ,قضيت ,وحكمت به قضيت امم   د 

 .(1) وتركه خالفهالحكم ب لهم يجوز ال وعدل حق   بين الن اس

 القضاء. ةمشروعي  وبالتالي دل ت اآلية على 

وا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  ّللا َ  ِإن  ﴿ تعالى:ِقولهِ  .2  َأنْ  الن اسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوِإَذا َأْهِلَها ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ
 .(2)﴾ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا

 للوالة خطاب وهذا ,أنكر من على واليمين عيالمد   على نةبالبي  : حاكالض   قال" اللة:الدِ ِوجهِ 
 .(3)"الخلق جميع بالمعنى ذلك في ويدخل والحكام, واألمراء

 ة القضاء. اآلية على مشروعي   توأساس القضاء هو العدل, فدل  

ِ.ة:ِالسن ةِالن بويِ ثانياًِ

 الَحاِكمُ  َحَكمَ  "ِإَذا :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أن ه العاص, بن عمرو عن .1
 .(4)َأْجٌر" َفَلهُ  َأْخَطَأ ُثم   َفاْجَتَهدَ  َحَكمَ  َوِإَذا َأْجَراِن, َفَلهُ  َأَصاَب  ُثم   َفاْجَتَهدَ 

خط  ذي يحكم باجتهاده وأصاب أجران, وللحاكم الذي يُ أقر  للحاكم ال ملسو هيلع هللا ىلصبي أن  الن  ِاللة:الدِ ِوجهِ 
 ة القضاء.باجتهاده أجر, وإن ما الحكم من القضاء, فدل  الحديث على مشروعي  

, َتْخَتِصُمونَ  ِإن ُكمْ ":وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قالت سلمة, أم   عن .2  َوَلَعل   ِإَلي 
ا َنْحوٍ  َعَلى َلهُ  َفَأْقِضيَ  َبْعٍض, ِمنْ  ِتهِ ِبُحج   َأْلَحنَ  َيُكونَ  َأنْ  َبْعَضُكمْ   َفَمنْ  ِمْنُه, َأْسَمعُ  ِمم 
 .(5)الن اِر" ِمنَ  ِقْطَعةً  ِبهِ  َلهُ  َأْقَطعُ  َفِإن َما َيْأُخْذُه, َفاَل  َشْيًئا, َأِخيهِ  َحق ِ  ِمنْ  َلهُ  َقَطْعتُ 

                                                             
(1)

.518ص8, جتفسيرِالطبرِي
(2)

 (.58, اآلية رقم: )سورةِالنساء

(3)
.258ص5, جتفسيرِالقرطبي
.1342ص3, جوصحيحِمسلم .108ص9ج, صحيحِالبخارِي (4)
(5)

 م., واللفظ لمسل1337ص3, جوصحيحِمسلم .180ص3ج, صحيحِالبخارِي
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, ولو لم يكن القضاء مشروعًا يقضي بين الن اس في الخصومات ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول هللا  اللة:الدِ ِوجهِ 
 ة القضاء.فدل  ذلك على مشروعي   ملسو هيلع هللا ىلصلما قضى رسول هللا 

ِ.ثالثًا:ِاإلجماع

 .(1)"اسالن   بين والحكم القضاء, نصب ةمشروعي   على المسلمون  وأجمع: "قال ابن قدامة

كمِالثالثِ ِالمطلبِ  ِالقاضي.ِرزِق:ِح 

 ى قولين:إل من بيت المالالقاضي  رزق في حكم  انقسم الفقهاءُ 

 .(2)على القضاء رزقاً أهل العلم إلى جواز أخذ القاضي  ذهب جمهور ل:األوِ ِالقولِ 

ة رواياتٍ   وآثاٍر منها: ,واستدل وا بعد 

 له وفرض القضاء, على ثابت بن زيد "استعمل أن ه - عنه هللا رضي - عمر عن "روي  .1
 . (4()3)رزقًا"
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

.32ص10, ابن قدامة, جالمغني
(2)

ِالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِالحاوِيو.78ص10, القرافي, جوالذخيرة .102ص16ج,سيخ, السر المبسوط
.34ص10, ابن قدامة, جالمغنيو.292ص16ج, , الماورديالمزنيِمختصرِشرحِوهو

(3)
 سعد بابن المعروف البغدادي البصري, بالوالء, الهاشمي منيع بن سعد بن محمد هللا عبد , أبوالكبرِىِالطبقات
 1990 - هـ 1410 األولى,: بيروت, الطبعة – العلمية الكتب عطا, دار القادر عبد محمد: , تحقيق(هـ230: المتوفى)

 ",عمر يدرك لم ونافع, عنعنه وقد مدلس أرطاة بن الحجاج, ضعيف منقطع إسناد وهذاوقال األلباني: " .274ص2م, ج
 .230ص8, األلباني, جالسبيلِمنارِأحاديثِتخريجِفيِالغليلِإرواء

(4)
ِ.292ص16, الماوردي, جالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِالحاوِي. 273ص12, العيني, جالهدايةِشرحِالبناية

 .34ص10, ابن قدامة, جالمغني
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 .(3()2)َخْمسِماَئة" ريحاً شَ  رزق  اً علي   َأن   بلغني: قال أو بلغنا: "قال (1)َلْيَلى أبي عن اْبن .2
 واستدل وا أيضًا بالمعقول: .3

 الخالفة علىمن بيت مال المسلمين   رضي هللا عنهم الراشدون  الخلفاء ارتزق كما    
 , وألن  (4)ة عليهم, فيكونون بمثابتهمضايقاس الق المكاسب,العمل و  عن بها النقطاعهم
 .(5)بمصالحه القيام عن مالحكب ينشغل القاضي

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 عبد أبو وقاضيها, الكوفة, مفتي اإلمام, عالمة,األنصاري, ال الرحمن عبد بن محمد":(م765-693=هـ74-148)
 للمصحف, الناس أنقط ومن الناس, أحسب من الفقه, وكان في حنيفة أبي لإلمام نظيراً  الكوفي, كان األنصاري, الرحمن
 فيانوس رباح, وحد َث عنه: شعبة, أبي بن وعطاء العمري, ونافع نبياًل, ومن شيوخه: الشعبي, جمياًل, وكان بقلم, وأخطه
, ابن سعد, الكبرِىِالطبقاتو. 316-110ص6الذهبي, ج َقاْيماز , بنالنبالءِأعالمِسير, "والثوري  وزائدة, عيينة, بن
 .189ص6, الزركلي, جاألعالم. و188ص6ج
, أبو بكر بن أبي شيبة, عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الكتابِالمصنفِفيِاألحاديثِواآلثار (2)

 . 430ص4ج, 1409الرياض, الطبعة: األولى,  –هـ(, تحقيق: كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشد 235سي )المتوفى: العب
(3)

, الماوردي, الشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِالحاوِي. و273ص12, العيني, جالهدايةِشرحِالبناية
.292ص16ج

(4)
.292ص16الماوردي, ج,المزنيِختصرمِشرحِوهوِالشافعيِاإلمامِمذهبِفقهِفيِالكبيرِالحاوِي
(5)

.150ص13, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتح
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إلى كراهة  (3)القاسم بن الرحمن وعبد ,(2)مسروق و  ,(1)والحسن ,مسعود ابنوذهب اني:الثِ ِالقولِ 
 .(4)أخذ القاضي رزقًا على القضاء

 أجراً  نأخذ ال" بقولهم: الرحمن, عبد بن القاسم بن الرحمن وعبد مسروق,وا بما روي عن واستدل  
 .(5)"اثنين بين نعدل أن على

رأي جمهور الفقهاء القائل بجواز أخذ القاضي أجرًا ورزقًا على  يرى الباحث ترجيح الترجيح:
بحيث يكفي القاضي أمور معيشته, ويكون فيه زيادة غير كبيرة عن أجور بقي ة موظفي  القضاء,
ولة, كيف  ه, ثم  شوة على مصراعيوألن  القول بمنع أخذ األجرة على القضاء يفتح باب الر   الد 

 .!للقاضي أن يعي  بكرامٍة هو وأسرته من غير أجر ورزق له؟

 .(6)ورعوأم ا ما روي عن البعض تركه لألجر فكان من باب الت  

 

                                                             
(1)

 أبي مولى: ثابت األنصاري, ويقال بن زيد مولى سعيد, أبو يسار, بن "الحسن :(م 728 - 642=  هـ 110 - 21)
 بها وتزوج وأعتق, المدينة, سكن ,زمنه في األمة وحبر البصرة, أهل إمام كان: أبوه , ويسار.السلمي عمرو بن كعب اليسر
 علماً  زمانه أهل دسي   كان عثمان, مع الجمعة عمر, وحضر خالفة من بقيتا لسنتين الحسن بها له فولد عمر, خالفة في

الرقاشي  هللا عبد بن حطان: على القرآن قرأ وينهاهم, فيأمرهم الوالة على يدخل فكان القلوب في هيبته وعظمتوعماًل,
الذهبي,  َقاْيماز , ابنالنبالءِأعالمِسيرشعبة",  بن والمغيرة حصين, بن عمران: هعن التابعين, وروى  من خلق: عن وى ور 
 .227-226ص2, الزركلي, جاألعالمِو .488-463ص4ج
(2)

 عائشة أبو العلم, القدوة, معمر, اإلمام, بن سلمان بن مر بن هللا عبد بن أمية بن مالك بن األجدع بن مسروق "
 أبوه مسروقا, وأسلم فسمي وجد, ثم صغير, وهو سرق  إنه: يقال: الخطيب بكر أبو الكوفي, قال الهمداني, الوادعي,

 مسروق : معين بن يحيى النخعي, وقال وإبراهيم الشعبي,: وعمر, وروى عنه: وعنه كعب, بن أبي: عن هو األجدع, حدث
, الكبرِىِوالطبقات .69-63ص4الذهبي, ج َقاْيماز , ابنلنبالءاِأعالمِسير, ه"63, وتوفي سنة مثله عن يسأل ال ثقة,

 .145ص6ابن سعد, ج
(3)

 هو: الحارث بن قال العتقي الحارث بن زيد جنادة الُعتقي, مولى بن خالد بن القاسم بن الرحمن ه(: "عبد132-191)
 المصرية, الديار عالمالعتقاء, إلى النسبة أحرارًا, والعتقي: فجعلهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى الطائف من نزلوا الذين العبيد إلى منسوب
 عنه الماجشون, و روى  بن العزيز وعبد والليث مالك عن وبنظرائه, روى  به وتفقه سنة عشرين مالكاً  صحب ,ومفتيها
ِمعرفةِفيِالمذهبِالديباج, مسكًا" مملوء جراب كمثل مثله هللا دينار, قال عنه مالك: عافاه بن وعيسى وسحنون  أصبغ
 .129-125ص9, جالذهبي َقاْيماز بن, االنبالءِأعالمِسير. و468-465ص1, جفرحون  ابن, المذهبِعلماءِأعيان

(4)
.34ص10, ابن قدامة, جالمغني
(5)

 .34ص10, ابن قدامة, جالمغني

(6)
.150ص13, ابن حجر, جالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتح
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 ولو ,المسلمين إلى مصلحته ىتتعد   ,به يقوم أمراً  ىيتول   من فكل"رحمه هللا:  (1)قال الغزاليو 
 العلماء فيه ويدخل, الكفاية حق   المال بيت في فله ,فيه هو ما عليه للتعط   بالكسب اشتغل
 حتى والقراءة ,فسيروالت   ,والحديث ,الفقه :علم من ,ينالد ِ  بمصالح قتتعل   التي العلوم أعني ,همكل  

 لم يكفوا لم إن همفإن   فيه يدخلون  أيضاً  العلوم هذه وطلبة ,والمؤذنون  ,المعلمون  :فيه يدخل
 .(2)"لبالط   من يتمكنوا

كمِأخذِالقاضيابع:ِلرِ اِالمطلبِ  ِ.زقِمعِغناهالر ِ ِح 

 في ذلك على قولين: انقسم الفقهاءُ 

 ,(3)الحنفية :عند األصح  جواز أخذ القاضي رزقًا وإن لم يكن محتاجًا إليه, وهو  األول:ِالقولِ 
 (6)هن عليوالشافعية إن لم يتعي   ,(5)ن عليه مع الكراهةوالمالكية إن لم يتعي  , (4)والحنابلة في الراجح
 :(7)واستدلوا بما يلي

 ال يأخذ لمْ  إذا هألن   ؛ةالذل   عن القضاء صيانة ألجل أي الهوان, عن القضاء صيانةُ  .1
 إقامة حينئذ يلزمه أخذ فإذا غنائه, على العتماده ينبغي كما القضاء أمور إلى يلتفت
 .القضاء أمور

                                                             
(1)

 الطوسي الدين زين اإلسالم حجة الملقب الغزالي, أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ,حامد أبوه(: "450-505)
من شيوخه:  التصانيف, صاحب ,ميدانه وفارس ,زمانه أهل وإمام ,أقرانه أفقهوكان  الزمان, البحر, أعجوبة الشافعي, الفقيه
, أبو العباس شمس وفياتِاألعيانِوأنباءِأبناءِالزمان ",الجويني, ومن كتبه: المستصفى, وإحياء علوم الدين المعالي أبو

هـ(, تحقيق: إحسان عباس, دار 681الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 
ِالكبرِىو .322ص19, جبيروت –صادر  ِالشافعية , تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: طبقات
احي د. عبد الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية, هـ(, تحقيق: د. محمود محمد الطن771
, أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي, تقي طبقاتِالشافعيةِو بعدها.وما  191ص6جهـ, 1413

بيروت, الطبعة: األولى,  –تب هـ(, تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, عالم الك851الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 
 .293ص1جهـ,  1407

(2)
.140ص2, الغزالي, جالدينِعلومِإحياء 
(3)

 يالعين الدين بدر يالحنف يالغيتاب حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد , أبوالهدايةِشرحِالبناية
 .275ص12م, ج 2000 - هـ 1420 األولى,: لبنان, الطبعة بيروت, - العلمية الكتب , دار(هـ855: المتوفى)
(4)

.35ص10, ابن قدامة, جالمغني
(5)

.79-78ص10, القرافي, جالذخيرة

(6)
.137ص11ج النووي, ,المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
(7)

.275ص12جالعيني, ,الهدايةِشرحِالبناية
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 معلوم وهو القاضي ق رز  ألن   ؛الفقراء القضاة من بعده يأتي من حق   في ظرالن   وألجل .2
 ألن   إعادته؛ ريتعذ   زمانا عنه وامتناعه الغني القاضي بترك المال بيت من انقطع إذا
 القاضي رفيتضر   زمان منذ فيه العادة جري  بعدم عليه يحتج   المال بيت أمور يمتول  
 .الفقير

 (1)ي بعض الحنفيةجواز أخذ القاضي رزقًا إن لم يكن محتاجًا إليه, وهو رأعدم  اني:الثِ ِالقولِ 
 ن عليه.إن تعي   (4)والشافعية ,(3)والمالكية ,(2)ووجه عند الحنابلة

 يأخذ أن يجز لم كفايته تلزمه من وكفاية كفايته وعنده القضاء عليه نَ تعي   من" :جاء في الذخيرة
 ن  أل ؛المال بيت نم زق الر   له جاز كفاية له تكن لم وإن ,عليه نتعي   فرض هألن   ؛رزقاً  عليه
 ووجد القضاء عليه نيتعي   لم وإن ,الكسب عن يعرض أن بد فال الكسب له يترك ال القضاء
 المال بيت ألن   ؛رزقاً  عليه يطلب من يولي أن يجز مل الوالية أهل من به عيتطو   من اإلمام

 أن كره كفايته وللمولى عالمتبر   عدم فإن ,عالمتبر   وجود مع إليه عفالد   في مصلحة وال للمصالح
 .(5)"قربة هألن   رزقاً  عليه يأخذ

ولة ل القائل بجواز أخذ القاضي أجراً ترجيح الرأي األو  الباحث  يرى  الترجيح: وإن  ,من قبل الد 
مييز بين القضاة, تهم, ولعدم استهانة القاضي بالقضاء, ولعدم الت  ة أدل  كان غنيًا غير محتاج؛ لقو  

ر تعي ن القضاء في يومنا على أحد يت   لي حصول المشاحنة والبغضاء بينهم,اوبالت   فق ولعدم تصو 
 على جوازه.  الجميعُ 

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

.275ص12جالعيني, ,الهدايةِشرحِالبناية
(2)

 .35ص10, ابن قدامة, جالمغني

(3)
.79-78ص10, القرافي, جالذخيرة

(4)
.137ص11ج النووي, ,المفتينِوعمدةِالطالبينِروضة

(5)
.79-78ص10, القرافي, جالذخيرة
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كمِ الخامس:ِِالمطلبِ  ِ.االستئجارِعلىِالقضاءِح 

فق عليه الفقهاء من جواز رزق القاضي على عمله من بيت مال المسلمين هو نفقة في ما ات       
 ,من الخصوم للقاضي أجٌر مشروطٌ  االستئجار أي أن ه يكون  هادة واإلمامة, أم االمعنى كالش  

 :قولينانقسم الفقهاء في ذلك على وليس رزق من بيت المال 

 ,(2)المالكيةو  ,(1)الحنفية :من الجمهور , وهو رأيعدم جواز االستئجار على القضاء ل:األوِ ِالقولِ 

 .(4)والحنابلة ,(3)والشافعية

 ,هادةوالش  , القضاء :بدليل األجرة, خذأ جواز فقةالن   أخذ جواز من يلزم والقال ابن قدامة: "
 األجرة أخذ يجوز وال المعنى, في نفقة وهو المال, بيت من زق الر   عليها يؤخذ واإلمامة,
 وا بما يلي:, واستدل  (5)"عليها

 القضاء على يأخذ أن المسلمين لقاضي ينبغي "ال: - عنه هللا رضي - عمر قال .1
 .(6)أجرًا"

 عمل وألن ه نفسه, عن يقع وإن ما غيره, عن اإلنسان يعمله الو  ,الةتشبه الص   قربة ألن ه .2
 .(7)معلوم غير

 .(8)وقال به القاضي حسين من الشافعية ,القضاء على االستئجار جواز اني:الثِ ِالقولِ 

ِ

ِ

                                                             
(1)

.275ص12جالعيني, ,الهدايةِشرحِالبناية
(2)

 .79ص10, القرافي, جالذخيرة

(3)
 .137ص11, جالمفتينِوعمدةِالطالبينِروضة

(4)
 .35ص10, ابن قدامة, جالمغني

(5)
.225ص3, ابن قدامة, جالمغني
(6)

 َعْبدِ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  : َعنِ نفس المعنى مع اختالف اللفظ وجاء في المصنف لعبد الرزاق .35ص10, ابن قدامة, جالمغني
 .297ص8ج ,الرزاق , عبدالمصنفَمْغَنِمِهْم",  َوَصاِحبِ  ِرْزٌق, اْلَقَضاءِ  َعَلى ُيْؤَخذَ  َأنْ  َكِرهَ  ُعَمرَ  " َأن   الر ْحَمِن,

(7)
.35ص10, ابن قدامة, جالمغني
(8)

 .137ص11, جالمفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
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ِ.رجيحالتِ 

ترجيح رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط القاضي أخذ أجرة على القضاء من  يرى الباحث
 .في وقتنا ن ه يرتزق من بيت مال المسلمينحيث إالخصوم 

ولة, فيجوز له اشتراط األجر.  مًا شرعي ًا وليس قاضيًا في الد   أم ا إذا كان محكِ 
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وتطبيقاتهااااااِفاااايِالمحااااااكمِفاااايِالفقاااااهِاإلسااااالميِِأجاااارةِالمحاااااامينِأحكاااااامِ ِاني:الث ااااِالمبحااااثِ 

ِ.ةرعيِ الشِ 

ِوفيهِسبعةِمطالب.

ِ.المحاميِوالمحاماةِةِ ماهيِ ل:ِاألوِ ِالمطلبِ 

ِالث اني:ِ ِالوكالةِعام ةِومنهاِالوكالةِبالخصومةِ)المحاماة(.ِةِ مشروعيِ المطلب 

ِالث الث:ِ ِةِعلىِالخصومة.األجِرِحكمِ المطلب 

ِالر ابع:ِ ِ.المحاماةِمهنةِفيِالعملِحكمِ المطلب 

ِ.المحاميِمهامِ ِالخامس:ِالمطلبِ 

ِ ادسالمطلب  ِ.ةِتقديرهافيِالقانونِوكيفيِ ِحاميمِ الِوأتعابِ ِجرةِ أِ :ِالس 

ابع:ِ ِالس  ِدعوىِأتعابِمحاماة.ِنموذجِ المطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.المحاميِوالمحاماةِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ما أقرب وصف ولرب   ,األفاضل قديماً  يكن موجودًا عند فقهائنا لمْ  جديدٌ  المحاماة مصطلحٌ لفظ  إن  
ها أي الوكالة مرتبطة في المحاكم عادًة بالخصومة, فأرى أن  لها عند الفقهاء في الوكالة, وبما أن  

لَ  وإذارخسي: "حيث قال الس   ,"وكالة بالخصومة" :للمحاماة هي أقرب تعريفٍ   الر ُجلُ  َوك 
 ف الوكالةالي سأعر  وبالت  , (2)"الخصومة على الوكالةلقين: "وجاء في شرح الت   ,(1)"بالخصومة
  .بالخصومة

 إليه ألجأته أي فالن إلى أمري  ووكلت به, القيام ضمن إذا باألمر توكلمن َوَكَل, و " :لغةًِِالوكالةِ 
. نفسه بأمر القيام عن عجزا أو بكفايته ثقة أمره استكفاه إذا فالنا فالن ووكل عليه, فيه واعتمدت
 .(3)"سل مه: األمر إليه ووكل

 .(4)"معلوم فتصر   في نفسه مقام غيره اإلنسان إقامة" اصطالحًا:ِالوكالةًِ

: خصماً  يخصمه فخصمه ومخاصمة خصاماً  خاصمه ,الجدل من َخَصَم, وهي: :لغةًِِصومةوالخِ 
 القوم واختصم معروف,: والخصم ,واالختصام خاصمالت   من االسم :والخصومة ة,بالحج   غلبه

 .(5)خصوم وجمعه يخاصمك, الذي: وخصمك وتخاصموا,

ة" اْلُمَناَزَعةِ  َسِبيلِ  َعَلى اْثَنْينِ  َبْينَ  َيْجِري  ِلَكاَلمٍ  اْسمٌ " الخصومة ِاصطالحًا:ِو  .(6)َواْلُمَشاح 

 نكا عياً مد   القضاء مماأ عوى الد   في يرس  لل هنفس ممقا غيره ناإلنسا قامةُ "إ والوكالةِبالخصومة:
 .(7)عليه" عىً مد   وأ

                                                             
.4ص19, السرخسي, جالمبسوط (1)
(2)

 الشيخ , تحقيق: سماحة(هـ536: المتوفى) المالكي المازري  الت ِميمي عمر بن علي بن محمد هللا عبد , أبوالتلقينِشرح
 .802ص2م, ج 2008 األولى, الطبعة: اإِلسالمي, الطبعة الغرب المي, دارالس   المختار محم د

(3)
.734ص11, ابن منظور, جلسانِالعرب
(4)

.139ص7نجيم, ج , بابنالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر
(5)

.180ص12ج, ابن منظور, لسانِالعرب
(6)

.5ص19, السرخسي, جالمبسوط
(7)

عدنان إبراهيم عبد الجميلي, مجلة  زيد حمد الصميدي ود. , د.ميِوالقانونِالعراقيالوكالةِبالخصومةِفيِالفقهِاإلسال
 .345, ص2جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, العدد/
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حديد وبالت   م1999ظاميين في فلسطين لعام وجاء تعريف مهنة المحاماة في قانون المحامين الن  
ة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة لطة القضائي  عاون الس  تُ  ةٌ حر   مهنةٌ  ( منه: "المحاماةُ 2ة رقم )الماد  

 .(1)ياتهم"فاع عن حقوق المواطنين وحر  الد   القانون, وفي كفالة حق  

ِالوكالةِعام ةِومنهاِالوكالةِبالخصومةِ)المحاماة(.ِةِ مشروعيِ اني:ِالثِ ِالمطلبِ 

 ة واإلجماع والمعقول.ة الوكالة بالخصومة في القرآن الكريم والسن ة الن بوي  اءت مشروعي  ج

ِ.أواًل:ِالقرآنِالكريم

 ة الوكالة منها:على مشروعي   ة آيات تدل  وردت عد  

ِ.(2)﴾َهاَأْهلِ  ِمنْ  َوَحَكًما َأْهِلهِ  ِمنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوا َبْيِنِهَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ ﴿ قولهِتعالى: .1

 نُ ي  عَ يُ , فَ يتم  التوافق بينهماوجين ولم ما بين الز  واختالف زاع نحصل  في حال اللة:الدِ ِوجهِ 
ًا خاص  حكيم الت  , وإن كان المسألة المتنازع عليهاينظران في  وجينالز   حكمان يكونان وكيلين عن

العبرة  , حيث إن  (3)خصومةة الوكالة ومنها الوكالة بالواج, إال أن ه عام في مشروعي  بشأن الز  
 .(4)بب كما تقول القاعدة األصوليةنص ال بخصوص الس  بعموم ال  

ِتعالى: .2  َفْلَيْأِتُكمْ  َطَعاًما َأْزَكى َأيَُّها َفْلَيْنُظرْ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى َهِذهِ  ِبَوِرِقُكمْ  َأَحَدُكمْ  َفاْبَعُثوا﴿ قوله
 .(5)﴾ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ 

اللةِوجهِ  ؛ ألن هم أرسلوا (6)يابةوالن   الوكالة ةصح   على يدلُّ  مالآلية الكريمة يجد فيها  الن اظر :الد 
 .عام لهم وفي ذلك توكيل لهأحدهم من أجل شراء الط  

                                                             
(1)

.2م, ص1999( لسنة 3, قانون رقم: )(ِمنِقانونِالمحامينِالنظاميينِفيِفلسطين2ةِرقم:)المادِ 
(2)

(.35, اآلية رقم: )سورةِالنساء
ِالعراقي(3) ِوالقانون ِاإلسالمي ِالفقه ِفي ِبالخصومة , عدنان إبراهيم عبد الجميلي زيد حمد الصميدي ود. , د.الوكالة

.345ص
(4)

.567ص9, ابن قدامة, جالمغني
(5)

(.19, اآلية رقم: )الكهفسورةِ
(6)

: المتوفى) األلوسي الحسيني هللا عبد بن محمود الدين , شهابالمثانيِوالسبعِالعظيمِالقرآنِتفسيرِفيِالمعانيِروح
 .220ص8هـ, ج 1415 األولى,: بيروت, الطبعة – العلمية الكتب عطية, دار الباري  عبد , تحقيق: علي(هـ1270
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ِ.ةالسن ةِالن بويِ ثانيًا:ِ

 ة أحاديث منها:ت عد  ردو 

 َشاَتْيِن, ِبهِ  َلهُ  َفاْشَتَرى  َشاًة, ِبهِ  َلهُ  َيْشَتِري  اًراِدينَ  َأْعَطاهُ : "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن ِبي   َأن  : ُعْرَوةَ  َعنْ 
 .(1)"َوَشاةٍ  ِبِديَنارٍ  َوَجاَءهُ  ِبِديَناٍر, ِإْحَداُهَما َفَباعَ 

اللةِوجهِ  ِ"الد  راء, فيقاس عليه غيره من ة على جواز الوكالة في الش  الحديث يدل  داللة قطعي  :
ِ.(2)لوكالة في الخصومة"يابة ومنها اصرفات التي تقبل الن  الت  

ِ:(3)ثالثًا:ِاإلجماع

  .(4)الجملة" في الوكالة جواز على ةاألم   قال ابن قدامة: "وأجمعت

 صلى - هللا رسول لدن من القضاة أبواب على وكيلالت   على سمالر   جرى  وقدرخسي: "وقال الس  
 .(5)"زاجر زجر وال منكر, نكير غير من هذا, يومنا إلى - وسلم عليه هللا

ِ.رابعًا:ِالمعقول

خص ن  أل ؛يتها لهمرعت لالحتياج الن اس إليها وأهم  الوكالة في الخصومة شُ   حق   له يكون  قد الش 
فاع عن نفسه وحمايتها يحسن وال حق   عليه عىد  يُ  أو فاع  ىيتول   أن ال يحب   أو ,الد   بنفسه,الد 

 .(6)في الخصومة يوكل   أن فجاز

 

 

                                                             
(1)

.207ص4, جصحيحِالبخارِي
(2)

ِالعراقي ِوالقانون ِاإلسالمي ِالفقه ِفي ِبالخصومة , ليعدنان إبراهيم عبد الجمي الصميدي ود., د. زيد حمد الوكالة
.346ص
(3)

, ابن قدامة, المغنيو. 24ص5, جالبقاء أبو, المنهاجِشرحِفيِالوهاجِالنجم. و4ص19, السرخسي, جالمبسوط
 .63ص5ج
(4)

 .63ص5ج, ابن قدامة, المغني

(5)
.4ص19, السرخسي, جالمبسوط

(6)
.98ص14, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
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ِ.علىِالخصومةِةِراألجِحكمِ :ِالثالثِ ِالمطلبِ 

 ,يكن استخدام لفظ "األجرة" بما أن  المحاماة لْم تكن موجودة على عهد الفقهاء بمعناها اليوم, لمْ 
ل من هذا ل األو  ْص في الفَ  رة والجعالةاجقت بين اإلعل, وقد فر  وإن  اللفظ األقرب إليها هو الجُ 

  .(1)البحث

 قولين:  في جواز الجعل على الخصومة على وانقسم الفقهاءُ 

على جواز الجعل على  (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)عند المالكية والراجح (2)الحنفية .1
 الخصومة.

  على عدم جواز الجعل على الخصومة. (7)وقول عند المالكية (6)أبو حنيفة من الحنفية .2

: (8)سحنون  وقال كرهه هأن   عنه القاسم ابن فروى  الخصومة, على الجعل في مالك عن اختلفو 
 .(9)أجازه هأن   عنه روي  وقد

 الترجيح:

رر عن الن اس, وتسهياًل لحياتهم ومعيشتهم. ل؛ لرفع الض   يرى الباحث ترجيح القول األو 

 

                                                             
(1)

.9ص
(2)

.8ص19, السرخسي, جالمبسوط
(3)

 .184ص1, ابن فرحون, جاألحكامِومناهجِاألقضيةِأصولِفيِالحكامِتبصرة
(4)

.98ص14, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
(5)

.68ص5, اين قدامة, جالمغني
(6)

.8ص19, السرخسي, جالمبسوط
(7)

.184ص1, ابن فرحون, جاألحكامِومناهجِاألقضيةِأصولِفيِالحكامِتبصرة
(8)

هـ202-256)  التنوخي, سعيد بن سحنون  السالم عبد المغرب فقيه ابن هللا, عبد أبو محمد":(م817-870=
,أبيه من , سمعالمشكالت في المعول وعليه العلم في الرئاسة إليه انتهت الزاهد, والورع العابد الحافظ الفقيه, القيرواني

ِالنورِشجرة ",ومن كتبه, السير, والتاريخ, غالب وابن ,عبدوس بن ومحمدومن تالميذه:, زياد بن وعلي راشد بن البهلولو
الذهبي,  َقاْيماز , ابنالنبالءِأعالمِسيرو .103-101ص1, جمخلوف سالم ابن, المالكيةِطبقاتِفيِالزكية
 .204ص6, الزركلي, جاألعالمو .63-60ص13ج
(9)

 .5023ص11, اللخمي, جالتبصرة
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ِ.المحاماةِمهنةِفيِالعملِحكمِ :ِابعالرِ ِالمطلبِ 

 انقسم المعاصرون في حكم العمل في المحاماة إلى فريقين:

 معايب أكبر من الحرفة هذه ن  أل" وقال: (1)المودودي من أشهرهم أبو األعلى المانع:ِقِ الفري
 بقائها تبرير في كلمة أي   تقال أن يمكن وال ,وأشنعها أكبرها هالعل   بل للمحكمة, الحاضر ظامالن  
 ال المحكمة ألعمال ةحقيقي   حاجة هناك فليست ,ةالعملي   الوجهة من اأم   ,ةلقي  الخُ  الوجهة من
ا يأبى مزاج اإلسالم وجوده إباًء المحامي طريق غير بطريق هاسد   يمكن , إن  مهنة المحاماة مم 
 بروحه اإلسالمي القانون  يسريَ  أن -محاكمنا في واجالر   لها بقي ما-المحالومن -شديداً 
 على نعمل أن الالزم من أرى  هذا كل   على فبناءً ... ثمرات من منه يرجى ما ويؤتي حيحةالص  
 .(2)"تدرجاً  شناعاتها من المحاكم وتطهير المحاماة حرفة إلغاء

أكيد على بعض ة الوكالة بالخصومة مع الت  تهم مشروعي  أغلب المعاصرين, وحج   جيز:المِ ِالفريقِ 
 وابط وهي:الض  

بعض المحامين يقبلون الوكالة من أطراٍف يعلمون حقيقة أن هم  الم:قوفِمعِالظِ عدمِالِو- أ
علم أن ه قاتل, ويريد إخراجه من وهو ي ,ل عن قاتليتوك   كالمحامي الذيظالمون, 
ا إذا كان الت  , فهنا يكون الت  القضي ة رف الط   حق  فاع عن وكيل من أجل الد  وكيل حرامًا, أم 

 رزق  المحامي يأخذه ما إن  : " زهرة أبو دمحم   يخالش   المظلوم فال بأس في ذلك, قال
 استوفاها عةلمنف ثمن وهو ,عمل على يأخذه ما ألن   ,الحق   لرفع كان إن حالل
 .(3)"لالموك  

                                                             
(1)

 أباد حيدر والية في أباد أورنج من القريبة بورة جيلى ولد بمدينة: "(هـ 1399 القعدة ذو 31 - هـ 1321 رجب 12)
 ,النبوي  والحديث ,الكريم والقرآن ,العربية اللغة أبيه يد على رسدوالثقافة,  بالتدين اشتهرت محافظة مسلمة أسرة بالهند, من
المنورة, ومن  المدينة في إلسالميةا الجامعة إنشاء ومشروع فكرة صاحب والتأليف, وهو للكتابة اإلسالمي, وتفرغ والفقه

ِاإلنترنت, المعاصرة" التحديات مواجهة في اإلسالم, اإلسالم في مؤلفاته: الجهاد ِعلى ِويكيبيديا , موقع
https://ar.wikipedia.org.. 

.219م, ص1967-ه1387, أبو األعلى المودودي, نظريةِاإلسالمِوهديهِفيِالسياسةِوالقانونِوالدستور (2)
(3)

ِأجرة. نقاًل عن: 4صمسلم محمد جودت اليوسف, , د.(األتعابِبدل)ِاإلسالميةِالشريعةِضوءِفيِالمحاميِةأجِر
 . 44ص ,1949 - ه1368, الثانية السنة من األول العدد اإلسالم, لواء مجلة زهرة, أبو محمد , المحامي
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 إن ما : "الن اس رحمه هللا قال أبو حنيفة عدمِاستخدامِالحيلِواألباطيلِلتزويرِالحقائق: -ِب
 عن الخصم حق   ليدفع األباطيل؛ بالحيل الوكيل يشتغل أن وكيلالت   بهذا يقصدون 
 الوكيل منع معلوم حد   له قاضيالت   وكذلكرخسي هذا القوَل بقوله: ", ورد  الس  (1)ل"الموك  
 وكيل من أجل بيان الحق  , فإذا كان الت  (2)"الخصم به يتضرر لئال ,الحد   ذلك مجاوزة من

ا إذا كان لقلب الحقائق فهو باطل.  فهو جائز ومشروع, أم 

يرى الباحث جواز مهنة المحاماة ولكن بشرط تحقيق العدل, وعدم الوقوف مع الباطل, الترجيح:ِ
ة من أجل تزييف أو تحريف الحقيقة, مع مراعاة األجور, مئل المحر  وعدم استخدام الحيل والوسا

 فال يطلب المحامي أجرة كبيرة مستغاًل حاجة الن اس.

ِ.المحاميِمهامِ ِ:خامسالِالمطلبِ 

 المحاماة مهنة تتألف"(3): 1952 لعام األردني رعيينالش   المحامين قانون  من( 2) ةالماد   في جاء
 ةاستئنافي   أم ةابتدائي   ةشرعي   محكمة ةأي   أمام ةوالقانوني   ةرعي  الش   راءاتباإلج القيام من ةرعي  الش  
 فيها تنفذ معاملة آخر حتى تقديمها يوم من معاملة أو دعوى  ةأي   في آخر شخص عن يابةبالن  

 :ذلك ويشمل

 بعمله يقوم شخص أي   أو ,لجنة أو ,مجلس أي   ىلد آخر شخص عن يابةبالن   الحضور .1
 ةأي   أو اإلجراء دائرة ولدى قراراتها من لقرار تنفيذاً  أو ,ةشرعي   محكمة أية عن يابةبالن  
 .ةي  رعالش   المحاكم لدى به لموك   هو بما قيتعل   لعمل أخرى  ةرسمي   دائرة

 .ةرعي  الش   المحاكم في الستعمالها واللوائح المستندات تنظيم .2
 .ةوالقانوني   ةرعي  الش   المسائل في لينللموك   المشورة أو أيالر   إسداء .3
 " .تهمهم   نطاق ضمن تقع التي المعامالت جميع مالحقة .4

 

                                                             
(1)

.8ص19, السرخسي, جالمبسوط
(2)

 .8ص19, السرخسي, جالمبسوط

(3)
ِ ِالشرعيينقانون ِ, 1952( لسنة 12, قانون رقم )المحامين ِالشرعيةمجموعة ِبالمحاكم ِالخاصة , راتب التشريعات

 .177,صعطاهللا الظاهر
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ادسِالمطلبِ  ِ.ةِتقديرهافيِالقانونِوكيفيِ ِهوأتعابِ ِحاميالمِ ِجرةِ أِ :ِالس 

ل من شاء عى عليه أن يوك ِ عي والمد  من المد   لكل  " من المجلة: (1516ة )الماد  جاء في 
ِ.(3)خالفًا لإلمام أبي حنيفة (2)أي جمهور الفقهاء, وهذا ر (1)"بالخصومة وال يشترط رضاء اآلخر

 استحق   الوكيل وأوفاها الوكالة في األجرة شرطت إذا": المجلة من (1467) ةالماد   وجاء في
 يطالب أن له فليس ,عاً متبر   كان َيْخُدُم باألجرة ِمم نْ  الوكيل يكن ولم تشترط لم وإن, األجرة
 .(4)"باألجرة

ِ.كماِيليِمحاميتقديرِأجرةِالِويكوِن

فقا على مقدار األتعاب, ويكون هذا فاقًا مكتوبًا بينه وبين موكله, ويت  ات   مَ ظ ِ نَ يجوز للمحامي أن يُ 
مقدار األتعاب يكون المرجع هو ذلك  ىفاق, بحيث إن اختلفا علالمقدار مكتوبًا في هذا االت  

 فاق.االت  

فاق مكتوب ورأت المحكمة أن  هذا ات   له وكان هنالكولكن إذا حصل نزاٌع بين المحامي وموك  
 فاق غير عادل وغير معقول, تقوم المحكمة عندها بتقدير أتعاب المحامي الذي تراه عاداًل.االت  

  (5):1952 لعام رعيين األردنيمن قانون المحاميين الش   (4ة )جاء في الماد  

َم اتفاقًا خط  " .1 به ُيبيِ ُن فيه مقدار تلك األجور يًا مع موكله بأجرة أتعايجوز للمحامي أْن ُيَنظِ 
ذ مضمون ذلك ل ووكيله بهذا الخصوص ينف  وإذا وقع نزاع بين الموك   ,ة دفعهاوكيفي  
ة أن ه غير عادل وال معقول, فيجوز لها حينئذ أن رعي  فاق إال إذا رأت المحكمة الش  االت  
 ة.ي  ظر في جميع ظروف تلك القضر المبلغ الذي تعتبره كافيًا بعد الن  تقر  

                                                             
(1)

.294, صمجلةِاألحكامِالعدلية
 أبو, المنهاجِشرحِفيِالوهاجِالنجم. و804ص2المازري , ج,التلقينِشرحِوِ.8ص19, السرخسي, جالمبسوط(2)

التركي,  المحسن عبد بن هللا مفلح, تحقيق: عبد بن , محمدالفروعِتصحيحِومعهِالفروعِكتابو .34ص5, جالبقاء
 .271ص11مـ, ج 2003 - هـ 1424 األولى: الرسالة, الطبعة مؤسسة

(3)
 .65ص5, اين قدامة, جالمغنيِو .803-802ص2المازري , ج,التلقينِشرحِو.8ص19, السرخسي, جالمبسوط
(4)

.285ص, دليةمجلةِاألحكامِالع
(5)

.178,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع  ي  فاٌق خط  ل ومحاميه ات  إذا لم يكن بين الموك   .2
نظام لألجور الواجب استيفاؤها عن هذه األتعاب جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة 

به المحكمة  اًل ومعقواًل والمقدار الذي تحكمم له األجر الذي تراه عادقد  ة أن تُ رعي  الش  
 يون المحكوم بها.ل بها الد  ص  حَ ريقة التي تُ بالط   لُ ص  حَ يُ 
ابقتين يكون قاباًل ة في الفقرتين الس  صدره المحكمة في موضوع األجور المبني  قرار تُ  كل   .3

 ة".رعي  ر في قانون أصول المحاكمات الش  لالستئناف وفق ما هو مقر  

عاء وطلب بهذه ة باد  ة ترفع إلى المحكمة يجب أن تكون مسبوقوكما هو الحال في أي ة قضي  
سوم والمصاريف, وأتعاب "الحكم بالر  (: 18069: )رقم االستئنافي القرار في جاءالر سوم, 

 .(1)عاء بها, وطلب"أن يسبق باد   المحاماة, ال بد  

 االستئنافي القرار في جاءة أتعاب المحاماة هي محكمة الموضوع, والمحكمة التي تنظر قضي  
ة في نظر أتعاب المحامي على موكله, هي محكمة الحي  صاحبة الص  "المحكمة  (:20296: )رقم

عوى وفصلتها"  .(2)الموضوع: أي المحكمة التي نظرت موضوع الد 

عوى, جاء في القرار الذي فصل في الد   نفسهحتى أن  القاضي الذي ينظُر القضية هو 
عاب المحاماة هو القاضي ر أت(: "إن  روح القانون تقضي بأن  الذي يقد  12875االستئنافي رقم: )
 .(3)ر الجهود واألجور المناسبة لها"ة؛ حتى يقد  عوى األصلي  الذي حكم بالد  

عي أتعاب محاماة فعلى (: 32406: )رقم االستئنافي القرار في وجاء "إذا طلب وكيل المد 
كم بها ر األجرة التي تراها عادلًة, ولمحكمة االستئناف الحدعي أن تقر  المحكمة حين الحكم للم  

 .(4)حال االستئناف"

( من قانون أصول 94ة )عوى, جاء في الماد  ويكون تقدير أجرة المحامي عند فصل الد  
 التي المحاماة أجرة المحكمة رقد  تُ  عوى الد   فصل من االنتهاء عندة األردني: "رعي  المحاكمات الش  

 وأن ذلك سبيل في ذلتبُ  تيال والجهود عوى الد   موضوع االعتبار بعين يؤخذ أن على عادلة تراها
                                                             

(1)
.60ص1ج, د. أحمد داود, األحوالِالشخصيةالقراراتِاالستئنافيةِفيِ
(2)

.61ص1ج, د. أحمد داود, األحوالِالشخصيةالقراراتِاالستئنافيةِفيِ
(3)

.59ص1ج, د. أحمد داود, خصيةاألحوالِالشالقراراتِاالستئنافيةِفيِ
(4)

.62ص1ج, د. أحمد داود, األحوالِالشخصيةالقراراتِاالستئنافيةِفيِ
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 قرار في حتوض   جداً  ةاستثنائي   حاالت في إال ديناراً  وعشرين خمسة األجرة هذه تتجاوز ال
 عوى الد   ومصاريف برسوم تحكم كما والمصاريف سومالر   مع المحكمة بها وتحكم المحكمة
 .(1)"ةاألصلي   عوى الد   في بها يحكم التي ورةبالص   المتقابلة

 بدفع ادرالص   القرار نفذيُ ة األردني: "رعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  95ة )اد  وجاء في الم
 .(2)"المال من مبلغ لدفع المحكمة تصدره آخر قرار أي بها ينفذ التي ريقةالط   بنفس المصاريف

ا جاء به القانون أرى أن  مبلغ "خمسة وعشرين دينارًا" ال يناسب حال زماننا؛ فهذوبالن   ا سبة لم 
وما بعدها, وبما أننا في  م"1959"سعف في تلك الفترة أي عند إصدار القانون عام ص كان يُ الن  
طبيق فمن غير العادل الحكم بهكذا مبلٍغ زهيد, وبالت   ,ق هذ القانون ة الزلنا نطب  فة الغربي  الض  
قانونًا  بتكرَ ع الفلسطيني أن ية, ولكن يجب على المشر ِ ال يتم  اللجوء إلى هذه الماد   العملي  

ة أن  األردن ذاتها قامت بتعديل قانون ة, خاص  خصي  ألصول المحاكمات وكذلك لألحوال الش  
 م".2010"ة في عام خصي  األحوال الش  

 .قِبأتعابِالمحاماةةِالتيِتتعلِ وهناِأذكرِبعضِالموادِالقانونيِ 

ة دعوى مي أن يقبل في أي  رعيين: "ال يجوز للمحا( من تعليمات المحامين الش  30ة )الماد  جاء في 
 .(3)له"ة أتعاب أو أجور أو منافع من غير موك  أي  

  : (4)رعيينالش   المحامين تعليمات من( 33) ةالماد   فيوجاء

ل عن موكله رسوم ونفقات فق مع موكله بأن يدفع أو يتحم  ال يجوز للمحامي أن يت  " .1
ة أن يدفع ظروف خاص   المقاضاة, ولكن يمكن للمحامي على أساس الن ية الحسنة في

ها.  الر سوم والن فقات شريطة أن يسترد 

                                                             
(1)

.89, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(2)

 .89, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ

(3)
هذه التعليمات موضع التنفيذ للعمل بها والتقيد بنصوصها من قبل قضاة المحاكم الشرعية والمحامين  وضعُ  رَ ر  قَ تَ 

( من الجريدة الر سمية األردنية الصادر بتاريخ 3480م, وقد ُنشرت بالعدد رقم: )1/6/1987الشرعيين اعتبارًا من 
م.1952( لسنة 12ن المحامين الشرعيين رقم: )( من  قانو 22م, وهذه التعليمات صادرة استنادًا للمادة)16/6/1987

 .198, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعية
(4)

.199, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ة نفقات سوم وأي  بمقدار الر   ل إلي ذلك أن يعطيه إيصاالً على المحامي إذا طلب الموك   .2
 ويجب أن ,مها من الموكل ليدفعها نيابة عنهلة أخرى إذا كان المحامي قد استرسمي  

ز مقدار األتعاب عن ل أن يمي  موك  بحيث يستطيع ال الً ومفص   يكون اإليصال واضحاً 
  ة األخرى".سمي  فقات الر  سوم والن  الر  

  : (2()1)رعيينالش   المحامين تعليمات من( 35) ةالماد   فيوجاء

له ة إال بإذن من المحكمة وعليه أن يعلم موك  "ال يجوز للمحامي االنسحاب من القضي   .1
 فورًا.

ه منها له ما ال يستحق  ليه أن يرد  لموك  إذا كان المحامي قد قبض أتعابه أو بعضها فع .2
 مراعيًا الجهد المبذول حتى تاريخ انسحابه".

بتقاضي بدل أتعاب  للمحامي الحق  ": رعيينالش   المحامين تعليمات من( 37) ةالماد   في وجاء
فقات التي دفعها في في استيفاء الن   له الحق   ا يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته, كما أن  عم  
 .(3)"ل فيهاعوى التي وك  يل الد  سب

( على 33ة )مع مراعاة أحكام الماد  : "رعيينالش   المحامين تعليمات من( 38) ةالماد   في وجاء
المحامي عدم تضخيم خدماته في معرض تحديد أتعابه, وال يجوز له استغالل حاجة موكل ه وعدم 

ام بها أو يمكن أن يقوم بها, خبرته من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي ق
ا إذا ة مبر  ل المالي  وال يجوز اعتبار مقدرة الموك   ُم له وأم  رًا الستيفاء أتعاب تتجاوز الخدمة التي ُتقد 

 .(4)حٍد ممكن" كان فقيرًا فيجب أن تكون األتعاب بأقل  

قة بأتعاب ية المتعل  فاقيجب أن تكون االت  : "رعيينالش   المحامين تعليمات من( 39) ةالماد   في وجاء
 .(5)ة"ي  المحاماة خط  

                                                             
(1)

.189, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(2)

.200-199, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةموعةِمج
(3)

.200ص, , راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(4)

.200ص, , راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(5)

.201ص, , راتب عطاهللا الظاهرشرعيةالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالمجموعةِ
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( 4ة )"مع مراعاة ما ورد في أحكام الماد   :رعيينالش   المحامين تعليمات من( 40) ةالماد   في وجاء
رعيين: على المحامي أن يتجن َب االختالف مع موكل ه على األتعاب من قانون المحاميين الش  

في استيفاء تعويٍض معقوٍل عن  ات ومع الحق  ذ  بالقدر الذي يتالءم مع مقتضيات احترام ال
مها"  .(1)الخدمات التي قد 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
 .201ص, , راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ



176 
 

ِ.دعوىِأتعابِمحاماةِنموذجِ :ِابعالسِ ِالمطلبِ 

 دولة فلسطني
 ديواأ قاضي القضاة 
 رعياجمللس األعلى للقضاء الش  

 اخلليل يفة رعي  ااكمة الش  

 بسم اهلل الرحـمن الرحيم
 

 
 م: ـالرق
  خ:التاري

 املوافق: 
 

  رعيّ اخلليووا الّ ووحمكموو  قاضووي  ...........رعي اي قوو ل لووان     اجمللووا الّ وو و اليوو ا اي ووّ  يف 
مو  اخلليوا   .........خصويّ تها ال ّ واي روف  لانينا ذاات هب يّ  شرعا    فايكلّ  عي  اير ةت ايانّ حضر 
توووور لووووانينا ذاات هب يّ  فواي وووورو  شوووورعا   لوووو جووووا ايكّ عى عليوووور الرّ وحضوووور هضوووو   ا ايووووانّ اهنا وسووووكّ 
يف    علنووا  ب شوورت رجوورااات اةااموو  ال جا يّوو اهناموو  اخلليووا وسووكّ  .............  خصوويّ ال ّ 

 هتا وطلبوت اككومب مضوم هنا وسو ا   هتا وارّ عي  وقرّ قتها ايانّ ع ى فصانّ اجمللا تليت الئح  الانّ 
عوى الفاســدة صــاع علــى الــد  ت  رفــاأ بلســاأ واحــد جيــو  القــاا الط  عى عليوور عنهووا و نووا ايووانّ 

عيــة مبل............كــيكل بقيــة أتعــاب عى عليــه للمد  فقــد تصــاحلنا علــى أأ يــدف  املــد  
.......علووى اعتبووا   ن اينفوو  عليوور  ن حمامــاة عــن قضــية........والا حتمــل األســاس رقــم

رعي الّ وو عيوو    .......شوويكا وسلووتما رجووراا ا  ووا عى عليوور للمانّ ايبلووا ال ا ووا موو  ايووانّ 
رف  عو  اممهموا اري وي فيهوا   سو ا  ال ّوع ى  قورّ اةكم  وحيث مل يب  ما يقا  يف  ذه الانّ 

رعي اةكمو  وعليوور غبو  يف االسووتفناف وطلبوا رجووراا ا  وا  الّ وو ا  ق اهلمووا و بواند عووانا الرّ فكورّ 
سوومب ت ت ووا  ايل بر  سووبا  اككوومب لووان  فقووان  علنووت  توواا اةااموو  و  ووان ت القوورا  التّووولتوو فّ 

  ......اوف   و ......لسن  ......يف حسب اري    حتريرا   علنا    مب  هّ  فو  
                                                            القاضي                                      الكاتب                           عى عليرايانّ                                       عي   ايانّ 

 
ِ
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ِ.فيِالفقهِاإلسالميِكمينأجرةِالحِ ِأحكامِ ِ:الثالثِ ِالمبحثِ 

 .وفيه أربعة مطالب

ِاألوِ  ِحكيمِلغًةِواصطالحًا.ة ِالتِ ل:ِماهيِ المطلب 

ِالث اني:ِ ِحكيمِفيِاإلسالم.التِ ِةِ مشروعيِ المطلب 

ِ.القانوِنِفيِأجرةِالحكمينِتقديرِة:ِكيفيِ لثاالثِ ِالمطلبِ 

ِتقديرِأجرةِالحكمين. ِالر ابع:ِنموذج  ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.حكيمِلغًةِواصطالحاًِة ِالتِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

 وحكم له حكم و ,كماً حُ  بالضم مُ حكُ يَ  بينهم مَ كَ حَ  وقد ,القضاء (كمالحُ و): من َحَكَم,  :لغةًِِحكيمِ التِ 
 المتقن أيضاُ  والحكيم ,الحكمة وصاحب عالمال الحكيمُ  و ,العلم من كمةالحِ  أيضاً  كموالحُ . عليه

 إذا تحكيماً  ماله في وَحك َمهُ . الحاكم مُ كَ الحَ  و.  ُمْحَكًما صار أي:  َفاْسَتْحَكمَ  أحكمهو  لألمور,
 .(1)الحاكم إلى المخاصمة المحاكمة و ,الحكم إليه جعل

 عن عبارةالعدلية وهو: "من مجلة األحكام  (1790) ةلماد  جاء تعريفه في ا اصطالحًا:ِحكيمِ التِ 
 .(2)"ودعواهما خصومتهما لفصل؛ برضاهما حاكماً  آخر الخصمين خاذات  

ِ.حكيمِفيِاإلسالمالتِ ِةِ مشروعيِ اني:ِالثِ ِالمطلبِ 

 .ابعينحابة والت  واإلجماع وعمل الص  ة حكيم في القرآن الكريم والسن ة الن بوي  ة الت  وردت مشروعي  

ِيمِمنِالقرآنِالكريم:حكةِالتِ مشروعيِ ِاًل:ِأدلةِ أوِ 

ة آيات في القرآن الكريم تدلُّ على مشروعي    ة التحكيم منها:وردت عد 

 ُيِريَدا ِإنْ  أَْهِلَها ِمنْ  َوَحَكًما أَْهِلهِ  ِمنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوا َبْيِنِهَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ ﴿ تعالى:ِقولهِ  .1
 .(3)﴾َخِبيًرا َعِليًما َكانَ  ّللا َ  ِإن   َبْيَنُهَما ّللا ُ  ُيَوفِ قِ  ِإْصاَلًحا

وجان واالشتباه عليكم أيهم في حالة اختالف الز   ام(أرسلوا أيها القضاة )الحك   أياللة:الدِ ِوجهِ 
 من كميكون أهاًل للصلح والحُ  وسطاً  رجالً أرسلوا  البين, ذات إصالح أو األمر لتبيين ؛على الحق  

 وهذا صالح,واإل للعدل وأطلب األحوال ببواطنوأدرى  فأعر  األقارب ن  أل أهلها؛ من وآخر أهله
 به واستدل   وجات,والز   لألزواج الخطاب وقيل, جاز األجانب من نصبا فلو االستحباب وجه على
 .(4)حكيمالت   جواز على

                                                             
.78, زين الدين الرازي, صالصحاحِمختار (1)
(2)

 .365, صالعدليةِاألحكامِمجلة

(3)
(.35, اآلية رقم: )سورةِالنساء
(4)

 .73ص2ج ,, البيضاوي التأويلِوأسرارِالتنزيلِأنوار
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 َأْنُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ُثم   َبْيَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكِ ُموكَ  َحت ى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِ كَ  َفاَل ﴿ تعالى:ِقولهِ  .2
ا َحَرًجا  .(1)﴾َتْسِليًما َوُيَسلِ ُموا َقَضْيَت  ِمم 

اللةِوجهِ   يتحاكموا: اإلسالم شيخ وقال ,حاكماً  أو حكماً  يجعلوك" :أي ﴾ُيَحكِ ُموكَ  َحت ى﴿ :الد 
 بأن إيذانا هللا بأمر حاكم وسل م عليه هللا صل ى هأن   مع حكيمالت   بصيغة جيء ماوإن   ويترافعوا, إليك
 عن ظرالن   قطع وإن بحكمه ويرضوا بينهم فيما حكماً  الموالس   الةالص   عليه يجعلوه أن بهم الالئق
 ومنه واختلط, األمور من بينهم اختلف فيما :أي َبْيَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيما اإلطالق على حاكماً  كونه
 وتتعارض أقوالهم تختلف ينالمتنازع ألن   ؛تشاجر للمنازعة: وقيل أغصانه, لتداخل جرالش  

 فتحكم :أي الكالم إليه ينساق مقدر على عطف َيِجُدوا ال ُثم   ببعض بعضهم ويختلط دعاويهم
  , فدل ت هذه اآلية على جواز التحكيم.(2)"بينهم

 .ةالسن ةِالن بويِ حكيمِمنِةِالتِ مشروعيِ ِثانيًا:ِأدلةِ 

ة   حكيم منها:ة الت  مشروعي  ة تدلُّ على في السن ة الن بوي  أحاديث وردت عد 

ا: قال عنه, هللا رضي الخدري  سعيد أبي ما ورد عن .1  سعدٍ  حكم على قريظة َنَزَلْت بنو َلم 
ا حمار, على فجاء منه, قريباً  وكان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث معاذ, ابنُ  هو  فلم 
 ّللا ِ  َرُسولِ  ِإَلى َفَجَلَس  َفَجاَء, "َسيِ ِدُكمْ  ِإَلى وسلم: "ُقوُموا عليه هللا صلى هللا رسول قال دنا

 ُتْقَتلَ  َأنْ  َأْحُكمُ  َفِإنِ ي: َقالَ  ُحْكِمَك", َعَلى َنَزُلوا َهؤاَُلءِ  ِإن  : َلهُ  "َفَقالَ  َوَسل َم, َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى
ي ُة, ُتْسَبى َوَأنْ  الُمَقاِتَلُة,  .(3)الَمِلِك" ِبُحْكمِ  ِفيِهمْ  َحَكْمتَ  "َلَقدْ : َقالَ  الذُّرِ 

اللةِوجهِ  بني قريظة قد وافقوا ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي هللا عنه, وَحَكَم بينهم  إن  ِ:الد 
 حكيم., فدل  ذلك على جواز الت  على حكمه ملسو هيلع هللا ىلصووافقه الن بي  ملسو هيلع هللا ىلصأمام الن بي  سعدُ 

 

 

                                                             
(.65, اآلية رقم: )ساءسورةِالنِ  (1)
(2)

 .69ص3ج ,, األلوسيالمثانيِوالسبعِالعظيمِالقرآنِتفسيرِفيِالمعانيِروح
.1389ص3, جوصحيحِمسلم. 67ص4, جصحيحِالبخارِي (3)
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 ّللا ُ  َصل ى ّللا ِ  َرُسولِ  َلىإِ  َوَفدَ  َلم ا َهاِنًئا هان : َأن   ابن عن هان , بن المقدامما جاء عن .2
 َعَلْيهِ  ّللا ُ  َصل ى ّللا ِ  َرُسولُ  َفَدَعاهُ  اْلَحَكِم, َأَبا َهاِنًئا ُيَكنُّونَ  َفَسِمَعُهمْ  َقْوِمهِ  َمعَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ 
 ِإَذا َقْوِمي: َقالَ  ؟,«اْلَحَكمِ  َأَبا ُتَكن ى َفِلمَ  اْلُحْكُم, َوِإَلْيهِ  اْلَحَكمُ  ُهوَ  ّللا َ  ِإن  : »فَقالَ  َوَسل َم,
 ِمنَ  َلكَ  َفَما َلَحَسٌن, َذِلكَ  ِإن  : »فَقالَ  َبْيَنُهْم, َفَأْحُكمُ  َحَكًما ِبي َرُضوا َشْيءٍ  ِفي اْخَتَلُفوا
ِ, َوَعْبدُ  ُشَرْيٌح, َقالَ  ؟,«اْلَوَلدِ   َفَأْنَت : »َقالَ  ٌح,ُشَريْ : َقالَ  ؟,«َأْكَبرُ  َفَأيُُّهمْ : »َقالَ  َوُمْسِلٌم, ّللا 
 .(1)َوِلَوَلِده َلهُ  َفَدَعا «ُشَرْيحٍ  َأُبو

اللةِوجهِ  ما قاله أبو شريح من أن  قومه لِ  ملسو هيلع هللا ىلص "إن  ذلك لحسن" هو إقرار منه ملسو هيلع هللا ىلصقول الن بي  :الد 
 حكيم.يعتبرونه المرجع لهم في حالة االختالف ويعتبرونه حكمًا, فدل  ذلك على جواز الت  

ِ.اإلجماعمنِحكيمِالتِ ِةِ مشروعيِ ثالثًا:

 .(2)"حكيمالت   جواز على مجمعين كانوا - عنهم هللا رضي - والصحابةرخسي: "قال الس  

 .(3)اً إجماع فكان اشتهاره مع ينكر ولم الصحابة من لجمع وقع -حكيمأي الت  – ذلك ألن  و

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                             

(1)
, داودِأبيِسنن. و257ص2جيد, ج سنادهإعل َق عليه شعيب األرنؤؤط:  ,, الدارميبلبانِابنِبترتيبِحبانِابنِصحيح
 هللا عبد أبو البخاري, المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن , محمدبالتعليقاتِالمفردِاألدب. و309ص7داود, ج أبو
 هـ 1419 األولى,: الرياض, الطبعة والتوزيع, للنشر المعارف الزهيري, مكتبة أمين بن , تحقيق: سمير(هـ256: المتوفى)
: المتوفى) النسائي الخراساني, علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد بو, أالكبرِىِالسنن. و435م, ص 1998 -

م,  2001 - هـ 1421 األولى,: بيروت, الطبعة – الرسالة شلبي, مؤسسة المنعم عبد , تحقيق: حسن(هـ303
 بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة, , محييالسنةِشرح. و243ص10, البيهقي, جالكبرِىِالسنن. و403ص5ج

 - اإلسالمي الشاوي , المكتب زهير محمد-األرنؤوط شعيب: , تحقيق(هـ516: المتوفى) الشافعي البغوي  الفراء بن محمد
 ثقات رجاله, جيد إسناد ال عنه األلباني: وهذاق. و 344ص12م, ج1983 - هـ1403 الثانية,: بيروت, الطبعة دمشق,
 .237ص8, جالسبيلِمنارِديثأحاِتخريجِفيِالغليلِ,ِإرواءالمقدام بن يزيد غير مسلم رجال

(2)
.62ص21, السرخسي, جالمبسوط 
.242ص8, الرملي, جالمنهاجِشرحِإلىِالمحتاجِنهاية (3)
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ِ.ابعينحابةِوالتِ حكيمِمنِعملِالصِ التِ ِةِ مشروعيِ ِ:رابعاًِ

 ابعين منها:حابة والت  كيم من عمل الص  حة الت  لى مشروعي  ة آثار عوردت عد  

تحاكم عثمان بن عفان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي هللا عنهما في خصومة كانت  .1
 .(1)بينهما

 .(2)يفرق" وبهما هللا, يجمع بهما ما ورد عن علي  رضي هللا عنه أن ه قال: "الحكمان .2
 الحكمان قضى ماحكيم, قال الشعبي: "ابعون على نفس المنهج بجواز الت  الت  وسار  .3

 .(3)"جائز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

.439ص5, البيهقي, جالسننِالكبرِى
(2)

 .168ص4ج شيبة, أبي بنا, واآلثارِاألحاديثِفيِالمصنفِالكتاب
(3)

 .168ص4, جشيبة أبي بن بكر , أبوواآلثارِاألحاديثِفيِالمصنفِالكتاب



182 
 

ِ.القانوِنِفيِأجرةِالحكمينِتقديرِةِ كيفيِ :ِلثاالثِ ِالمطلبِ 

زاع يقوم وفي حال إصرارهما على الن   ,وجينالز  لح ببين بعد أن يقوم القاضي بمحاولة الص  
م بتعيين 1976ألردني لعام ة اخصي  من قانون األحوال الش   (1)(132ة )القاضي واستنادًا للماد  
رعي بتقدير زاع والخالف, وتعيين نسبة لذلك, ثم  يقوم القاضي الش  ب بالن  الحكمين لتقدير المسب  

 .العرفمراعاة مع أجرة الحكمين, حسب حال المتخاصمين, 

قاق, بل يدخل أيضاً       رعي ة ال يقتصر فقط على قضايا الن زاع والش   والت حكيم في المحاكم الش 
حيحة في بالدنا )الضفة  خول, أو الخلوة الص  في قضية االفتداء القضائي )الخلع(, قبل الد 

خول  .(2)الغربية(, وفي األردن قبل أو بعد الد 

                                                             
(1)

 أو قوالً  به اآلخر إضرار ادعى إذا التفريق يطلب أن منهما فلكل الزوجين بين وشقاق نزاع ظهر إذا" (:132)ِةالمادِ 
 :الزوجي الحياة استمرار اإلضرار هذا مع يمكن ال بحيث فعالً 
 اإلصالح يكن لم فإذا بينهما اإلصالح في جهده القاضي بذل بها الزوج إضرار وأثبتت الزوجة من التفريق طلب كان إذا -أ

. الحكمين إلى األمر أحال بينهما اإلصالح يتم لم فإذا شهر عن تقل ال مدة عوى الد   وأج ل معها حاله يصلح بأن الزوج أنذر
 اإلصالح يكن لم فإذا بينهما اإلصالح في جهده القاضي بذل والشقاق النزاع وجود وأثبت الزوج هو يعالمد   كان إذا -ب
 أحال الصلح يتم ولم دعواه  على أصر إذا األجل انتهاء وبعد بالمصالحة أمالً  شهر عن تقل ال مدة دعواه  القاضي أج ل

 من أحدهما يكون  وأن اإلصالح على قادرين عدلين رجلين يكونا أن الحكمين في يشترط -ج. حكمين إلى األمر القاضي
م ذلك يتيسر لم وإن أمكن إن الزوج أهل من واآلخر الزوجة أهل  على والقدرة والعدالة الخبرة ذوي  من رجلين القاضي حك 

 الحكمان يرى  شخص أي مع أو جيرانهما مع أو معهما الزوجين بين والنزاع الخالف أسباب الحكمان يبحث -د. اإلصالح
 طريقة على واإلصالح التوفيق إمكان رأيا فإذا عليه يوقع بمحضر تحقيقاتهما يدونا أن وعليهما معه بحثهما في فائدة
 على بينهما التفريق قررا الزوجة من جميعها اإلساءة أن   لهما وظهر اإلصالح عن الحكمان عجز إذا -ه. أقر اها مرضية
 بائنة بطلقة بينهما التفريق قررا الزوج من كلها اإلساءة كانت وإذا وتوابعه المهر عن يقل ال أن على يريانه الذي العوض
 قررا الزوجين من اإلساءة أن   للحكمين ظهر إذا -و. بنفسه طلقها لو كما الزوجية حقوقها بسائر تطالبه أن للزوجة أن على
نا ولم الحال جهل وإن منهما كل إساءة بنسبة المهر من قسم على بينهما التفريق  التفريق قررا اإلساءة نسبة تقدير من يتمك 
 أن فعليها التفريق طالبة هي وكانت عوض بأي الزوجة على حكم إذا -ز. أيهما من أخذه يريان الذي العوض على بينهما
 الحكمان يقرر التأجيل على الزوج موافقة حالة وفي بتأجيله الزوج يرض لم ما بالتفريق الحكمين قرار قبل دفعة تؤمن
 فيحكم عوضاً  الزوجة عتدف أن الحكمان وقرر التفريق طالب هو الزوج كان إذا أما بذلك القاضي ويحكم البدل على التفريق
م الحكمان اختلف إذا -ح. الحكمين قرار وفق والعوض بالتفريق القاضي  مرجحاً  ثالثاً  إليهما َضم   أو غيرهما القاضي حك 
 وعلى إليها توصال التي بالنتيجة القاضي إلى التقرير رفع الحكمين على - ط. األكثرية بقرار يؤخذ األخيرة الحالة وفي

ِ ."المادة هذه ألحكام موافقاً  كان إذا بمقتضاه يحكم أن القاضي  راتب, الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتمجموعة
 .144ص, الظاهر عطاهللا

2))
م, الساعة الواحدة 2020-8-12, الدكتور عبد هللا العسيلي, يوم األربعاء, مقابلةِمعِفضيلةِقاضيِالخليلِالشرعي
 ظهرًا.
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ِ.الحكمينتقديرِأجرةِِ:ِنموذجِ ابعرِ الِالمطلبِ 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي ة                                        رعي  حمكمة اخلليل الش  
 

 صفحة رقم)  (
 

 

عى  .............ايوووووذا   وحضووووور هضووووو  ه وايوووووا ايوووووانّ عيّ وايوووووا ايانّ  حضووووور اليووووو ا اي وووووّ  يف 
ابيصوواك  بوو   ع ى شووهرا  اووامم   مووم  ظوور يف  ووذه الووانّ أتجيووا النّ  علير......ايووذا   وحيووث  ّ 

ع ى لح ب  طوريف الوانّ الصّ  رف  ايتاناعي  اةكم  وبس ا  ال ايل  ايذا  ي  رن اان قان  ّ ال ّ 
ة علووى موو الم مصوورّ  رف  ايتوواناعي  و نّ لح بوو  ال ّووالّصوو ر مل يووتمبّ عيوو   سّوو ا ال؟ فقووا  وايووا ايانّ 
رعي وبسووو ا  وايوووا ع ى حسوووب اري ووو   ورجوووراا ا  وووا  الّ وووي ابلوووانّ لع ا وووا وت لوووب الّسووو

لح اةكمو  وعليور الّصو مل يوتمبّ عيو  فقوا  لر وبو   ايانّ لح ب  م اّ الصّ  عى علير رن اان قان  ّ ايانّ 
  رحالوو  خصوويّ ( موو  قوواس ن اريحوو ا  ال ّ 132ة )ا واسووتنالا  للمووالّ وحيووث رن اريموور اووذل  ف هّنوو

بينهموا  وج  مو  يصولح حكموا  اريمر للتحكيمب وبس ا  ال ايل  ايذا  ي  رن اان م    وا الو ّ 
تما رجووووراا ا  ووووا  رة وسلوووو: ال ي جووووانرت وسوووولل اريموووور للمحكموووو  ايوووو قّ فقوووواال وبلسووووان واحووووان

رف  قوووت وقن وووت مووو  عوووانا وجووو ل مووو  يصووولح مووو    وووا ال ّووورعيرت اةكمووو : وحيوووث حتقّ الّ ووو
وج  ايتواناعي  رن  مكوو  ذلو  فوو ن ال  بوو  الو ّ ايتواناعي  وتكليفهموا القيوواا مهمو  ا  وم   وّ 

ة ايوووالّ  فريوو  بينهمووا علووى البووان  الووذ  يردسوور مناسووبا  وفوو   حكوواا ا التّ عجوو ا عوو  ا  ووم  قوورّ 
هووائي وتقووانير ت ويووان اةكموو  بتقريرلووا النّ    علووى  ن يووتمبّ خصوويّ ( موو  قوواس ن اريحوو ا  ال ّ 132)

ااكمـــة  وعليـــه فـــ أ  نوووا مووو  ا  وووم  قبوووا م عوووان ا لسووو  القالمووو  سسوووب  ا سوووااة رن مل يتمكّ 
 عيـة ييــداع بـدا حتكـيم مبلــ. وقـدرث مانـة واالاــوأ دينـار أرد  ابسـم كــل  ف وكيـل املد  تكل ـ

 ن  س ـت  واحد مـن احلكمـني املـذكورين يف صـندوا أمـاه  هـذث ااكمـة وـالا أسـبوع كـي يـ  
رت عيــة لــذل   وكيلــة املد  للمحكمــة تبليــ. احلكمــني املــذكورين حســب األصــوا فاســتعد  

ع ى وذلووووو  ظووووور يف  وووووذه الوووووانّ   أتجيوووووا النّ ين  قووووورّ اةكمووووو : وعليووووور وريجوووووا  وووووذه ال ايووووو  فووووو سّ 
ووفو  ا ذلوو  اككموو رت علووى  ن يبلّوو اسوو    ووباحا  اع  التّ الّسووليوو ا......... اي افوو  ....  علنوووا   مب  هّ 

  ......اوف   و ......لسن  ......يف حسب اري    حتريرا  
                                                            ضيالقا                                الكاتب                             عى عليهوكيل   املد                                     عيةوكيل املد  

ِ
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ِ.ةرعيِ فيِالفقهِاإلسالميِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشِ ِأجرةِالخبراءأحكام ِ:ِالر ابعِالمبحثِ 

ِ.ةِمطالبوفيهِستِ 

ِوالخبرة.ِِالخبيرِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ِالث اني:ِمشروعيِ  ِبرة.ة ِالخالمطلب 

ِ.:ِالقضاياِالتيِالِيمكنِالفصلِفيهاِدونِالخبراءالثالثِ ِالمطلبِ 

براءِفيِأجرةِوأتعابِتقديرِةِ كيفيِ :ِالر ابعِالمطلبِ  ِ.القانوِنِالخ 

ِالخامس:ِمعاييرِتساعدِالمحكمةِفيِتقديرِأجرةِوأتعابِالخبير. ِالمطلب 

ِتقديرِأجرةِالخبراء. ادس:ِنموذج  ِالس  ِالمطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.لغًةِواصطالحاًِِوالخبرةِالخبيرِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ِلغًة:  باألمر وَخَبْرتُ .يكون  وما كان بما العالم وجل عز هللا أسماء من: الخبيرمن خبر, و  الخبير 
. اأَلخْبار َواِحدُ : ِبالت ْحِريكِ  والَخَبُر, ,حقيقته على عرفته إذا  َأْخُبُرهُ  األمر وَخَبْرتُ  ,علمته أي:

. َنب َأهُ : وَأْخَبَره ِبَكَذا وَخب َره, وَأخاِبير َأْخَباٌر, َواْلَجْمعُ , َتْسَتْخِبرُ  َعم نْ  َنبإٍ  ِمنْ  َأتاك َما: والَخَبرُ 
: والت َخبُّرُ  واالْسِتْخبارُ  ,واْسَتْخَبْرُته اْلَجَوابَ  وَتَخب ْرتُ ُيْخِبَرُه,  َأن َوَطَلبَ  الَخَبرِ  َعنِ  سَأله: واْسَتْخَبَره
َؤالُ   .(1)الُمْخِبرُ : والَخِبيرُ , لَخَبرا َعنِ  السُّ

 .(3)"األمور ببواطن المعرفة :هي"و الخبرة,, من (2)"األشياء ِبَبَواِطنِ  َعاِلمُ "الاصطالحًا:ِالخبيرِ 

 .(4)وهي: "وسيلُة إثباٍت يقوم بها أهل العلم واالختصاص بناًء على طلب القاضي أو الخصوم"

 جار.عريف الت  وهنا قصد بالت  , (5)َوَصْنَعة" ِتَجاَرةٍ  ِبُكل ِ  اْلَمْعِرَفةِ  َأْرَبابُ " وأهل ِالخبرة:

ِالث اني ِ.برةالخِ ِةِ :ِمشروعيِ المطلب 

 ة والمعقول:ة الخبرة في القضاء اإلسالمي في القرآن الكريم والسن ة الن بوي  ثبتت مشروعي  

ِ.منِالقرآنِالكريمِالخبرةةِمشروعيِ ِأواًل:ِأدلةِ 

ِتعالى: .1  اَل  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِ ْكرِ  َأْهلَ  َفاْسَأُلوا ِإَلْيِهمْ  ُنوِحي ِرَجااًل  ِإال   َقْبِلكَ  ِمنْ  َناَأْرَسلْ  َوَما﴿ قوله
 .(6)﴾َتْعَلُمونَ 

                                                             
(1)

 .227-226ص4, ابن منظور, جلسانِالعرب

(2)
, (هـ1353: المتوفى) ي المباركفور  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال , أبوالترمذيِجامعِبشرحِاألحوذيِتحفة
 .340ص9بيروت, ج – العلمية الكتب دار
(3)

.97, الجرجاني, صالتعريفات 
(4)

ِمقارنة( ِ)دراسة ِالفلسطينية ِالمحاكم ِفي ِللخبرة ِالقضائية يد األطرش, رسالة ماجستير, جامعة , ريم سعالتطبيقات
 .4م, ص2018الخليل, 

(5)
.5ص5عابدين, ج , ابنالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
(6)

(.43, اآلية رقم: )حلسورةِالن
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, هنا أمر من (1)العلم أهل: وقيل القرآن أهل كرالذ   أهل:أي: ﴾الذِ ْكرِ َأْهلَ  َفاْسَأُلوا﴿ اللة:الدِ ِوجهِ 
علم, وما الخبرة إال باب من أبواب العلم  ي القرآن أو أي  هللا عز وجل أن نسأل أهل العلم سواء ف

 ة الخبرة.بالشيء, فدل  ذلك على مشروعي  

وهُ  َوَلوْ  ِبهِ  َأَذاُعوا اْلَخْوفِ  َأوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُهمْ  َوِإَذا﴿ قولهِتعالى: .2  ُأوِلي َوِإَلى الر ُسولِ  ِإَلى َردُّ
ْيَطانَ  اَلت َبْعُتمُ  َوَرْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  ّللا ِ  َفْضلُ  َوَلْواَل  ِمْنُهمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  ِذينَ ال   َلَعِلَمهُ  ِمْنُهمْ  اأْلَْمرِ   ِإال   الش 
 .(2)﴾َقِلياًل 

اللةِوجهِ   يرجعون  الذين اجحةالر   والعقول والبصيرة العلم أهل وهم :﴾ِمْنُهمْ  اأْلَْمرِ  ُأوِلي َوِإَلى﴿ :الد 
, (3)عقولهم ةوصح   بتدب رهم يستخرجونه أي :﴾ِمْنُهمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  ال ِذينَ  َلَعِلَمهُ ﴿ ,أمورهم في إليهم

 وأولي األمر هم أهل الخبرة, فدل ت اآلية على مشروعي ة الخبرة.

 .ةالسن ةِالن بويِ منِِالخبرةةِمشروعيِ ِثانيًا:ِأدلةِ 

ة أحاديث من السن ة الن بجاءت   لخبرة منها:ة اعلى مشروعي   ة تدل  وي  عد 

 َتْبُرقُ  َمْسُروًرا, َعَلي   َدَخلَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى ّللا ِ  َرُسولَ  ِإن  : َقاَلْت  َعْنَها, ّللا ُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة, َعنْ 
ًزا َأن   َتَريْ  َأَلمْ : "َفَقالَ  َوْجِهِه, َأَساِريرُ   ِإن  : َفَقالَ  َزْيٍد, ْبنِ  َوُأَساَمةَ  َحاِرَثةَ  ْبنِ  َزْيدِ  ِإَلى آِنًفا َنَظرَ  (4)ُمَجزِ 
 .(5)"َبْعضٍ  ِمنْ  َبْعُضَها اأَلْقَدامَ  َهِذهِ 

اللةِوجهِ   زيد وكان السواد شديد أسود كان لكونه أسامة نسب في يقدحون  كانوا الكفار :الد 
 قريرالت أن   من علم ما داللته ووجه, سبالن   ثبوت في القيافة اعتبار على دليل والحديث, أبيض
 زيد إلى أسامة نسب إثبات في مجزز بكالم استبشر هفإن  , ةالسن   أقسام أحد هألن   ؛ةحج   ملسو هيلع هللا ىلص منه

                                                             
(1)

.108ص10, القرطبي, جالقرطبيِتفسير=ِِالقرآنِألحكامِالجامع
(2)

(.83, اآلية رقم: )سورةِالنساء
(3)

 البخاري  الحسيني هللا لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب , أبوقرآنالِمقاصدِفيِالبيانِفتحِ 
ِو .187ص3م, ج1992 - هـ 1412َبيروت,  – َصيَدا والن ْشر, للطَباعة العصري ة , الَمكتبة(هـ1307: المتوفى) الِقن وجي

 .7, صد األطرش, ريم سعيالتطبيقاتِالقضائيةِللخبرةِفيِالمحاكمِالفلسطينيةِ)دراسةِمقارنة(
(4)

ِتهذيب, "بالقيافة عارفاً  كان المدلجي الكناني مدلج بن عمرو بن عتوارة بن معاذ بن جعدة بن األعور بن مجزز"
 المعارف دائرة , مطبعة(هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل , أبوالتهذيب
 .46ص10هـ, ج1326 ولى,األ الطبعة: الهند, الطبعة النظامية,

(5)
.1081ص2, جوصحيحِمسلم. 157ص8, جصحيحِالبخارِي
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, والمعروف أن  القيافة هي علم (1)األنساب معرفة إلى طريقاً  القيافة كون  تقرير على ذلك فدل  
 تها.ع األثر, فدل  ذلك على مشروعي  ينتج عن الخبرة وتتب  

 .المعقولمنِِالخبرةةِمشروعيِ ًِا:ِأدلةِ لثثا

 مهما بلغ أن يلم  بها, والن اس ال يمكن إلنسانوأحواله كبيرة وعظيمة, الكون  أمورُ     
ص لعون على تفصيالته, ط  , ويعرفون خباياه ويفي كل  علم من العلوم ويدرسون حاالته ون يتخص 
د القاضي أن وإذا ما أرا ,في أي  أمر من األمور خالف بين شخصين وخصومةحصل ي وعندما
جربة في ذلك ويأخذ برأيهم, ويكون إلى حقيقة فيها, فإن ه يستعين بأهل الخبرة وأصحاب الت   يصل

عرض عليه قضايا يتوق ُف الفصل تُ  ُمعر ُض ألنْ "والقاضي , (2) رأي الخبير هو الوسيلة في اإلثبات
ءت الحاجة إلى فيها على مساعدة أصحاب فنٍ  من الفنون ال يعلمه القاضي, ومن هنا جا

 .(3)"الخبراء

ِ.(4)لِفيهاِدونِالخبراءص ِ:ِالقضاياِالتيِالِيمكنِالفِ لثاالثِ ِالمطلبِ 

أصول المحاكمات على االستعانة بالخبراء جاءت في قانون هنالك حاالت ُتجبر القاضي 
م, وبيان ذلك 1976ة األردني لعام خصي  قانون األحوال الش  و  ,م1959األردني لعام ة رعي  الش  
 الي:كالت  

ِ.ةرعيِ أصولِالمحاكماتِالشِ قانونِأواًل:ِ

ِِ.عندِإنكارِالختمِأوِالتوقيع -ِأ

 أو إليه نبيالمنسو  الخاتم أو وقيعالت   ورثته أو ,رفينالط   أحد أنكر إذا (: "78ة )جاء في الماد  
 أو خاتمه كان نإ نعلم ال :الورثة قال أو ,عنهما ؤالالس   لدى كوتالس   على ورثته أو هو أصر  

                                                             
(1)

 الصنعاني, ثم الكحالني الحسني, محمد بن صالح بن إسماعيل بن , محمدحجرِالبنِالمرامِالسالمِشرحِبلوغِسبل
 .595ص2الحديث, ج , دار(هـ1182: المتوفى) باألمير كأسالفه المعروف الدين, عز إبراهيم, أبو
(2)

.595, الزحيلي, صوسائلِاإلثباتِفيِالشريعةِاإلسالمية
(3)

.73ص ,عبد الناصر موسى أبو البصل , د.شرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالقضاءِالشرعي
(4)

ألطرش, , ريم سعيد االتطبيقاتِالقضائيةِللخبرةِفيِالمحاكمِالفلسطينيةِ)دراسةِمقارنة(تقسيم الوارد فيالاستفدت من 
 .45ص



188 
 

 أو (1)خبير انتخاب الفريقين إلى ويطلب ,طبيقالت   معاملة جراءإ ريقر   أن القاضي فعلى ,توقيعه
 ,عليه المختلف المستند حالة قراره في درجوأ ,االنتخاب أمر بنفسه ىتول   فقايت   لم نإف ,أكثر
 .(2)"انتخابهم ةوكيفي   الخبراء سماءوأ

ِ.التيِتحتاجِإلىِتقديرِاألمورِ  -ِب

 إلى تحتاج التي األمور في الخبرة أهل انتخاب على رفانالط   فقيت   لم إذا"(: 84ة )ماد  جاء في ال
 الخبرة أهل المحكمة نُ تعي ِ  غائباً  عليه عىالمد   كان أو ,المثل جروأ فقةالن   مقدار كتعيين ,خباراإل
 إلى صاريُ  فال ونحوها فقةالن   قدر على والخصم الحاضن فقات   وإذا ,ةاألكثري   برأي عملويُ 
 .(3)"خباراإل

ِ.يِتوجبِالفسخبيبِفيِالعيوبِالتِ الطِ ِتقريرِ  -ِت

 الحجر دعوى  في كاحالن   فسخ توجب التي واألمراض والعته الجنون  يثبت"(: 90ة )جاء في الماد  
 شهادة مع قريرالت   مآل يكن لم وإذا ,المحكمة أمام بشهادته دالمؤي   بيبالط   بتقرير كاحالن   وفسخ
 .(4)"أكثر أو آخر طبيب إلى األمر حاليُ  مأنينةالط   على باعثاً  بيبالط  

ِ.ةخصيِ األحوالِالشِ ِقانونِ ثانيًا:ِ

ِِ.المجنونِأوِالمعتوهِزواجِ  -ِأ

 في أن   يب ِ طِ  بتقرير ثبت إذا عته أو جنون  به من بزواج يأذن أن للقاضي(: "8ة )جاء في الماد  
 .(5)"له مصلحة زواجه

ِِ.ضررِبالِمعهِالمقامِيمكنِالِالتيِوجالزِ ِفيِةِ العلِ  -ِب
                                                             

ر أجرة وأتعاب خبير مضاهاة الخطوط, أم ا في ة هي من تقر  رعي  ويسم ى هنا خبير مضاهاة الخطوط, والمحكمة الش  ((1
مقابلةِمعِالشيخِر المحكمة من يطلبه الخبير, الخبير يطلب ما يراه مناسبًا من أتعاب, وغالبًا تقر   المحاكم الن ظامي ة, فإن  

م, الساعة السادسة  2020-8-12اة الخطوط في المحاكم الشرعية والنظامية, يوم األربعاء, , خبير مضاهجمالِسلهب
 مساًء. 

(2)
.85,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ

(3)
.87,ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ

(4)
.88,ص, راتب عطاهللا الظاهرلخاصةِبالمحاكمِالشرعيةالتشريعاتِامجموعةِ

(5)
.114, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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 ال ومرض ةبعل   مبتلىً  وجالز   أن   بعده أو خولالد   قبل وجةللز   ظهر إذا"(: 116ة: )جاء في الماد  
 هذه مثل طرأت أو ,الزهري  أو ,لالس   أو ,البرص أو ,الجذامك ,ضرر بال معه اإلقامة يمكن
 الخبرة بأهل االستعانة بعد يوالقاض ,فريقالت   وتطلب ,القاضي تراجع أن فلها ,واألمراض العلل
 أمل يوجد انك نإو  ,الحال في بينهما فريقبالت   يحكم بالشفاء أمل يوجد ال انك نإف ؛ينظر والفن
 وجالز   يرض ولمْ  ,ةالمد   هذه بظرف تزل لم فإذا ,واحدة سنة التفريق يؤجل ةالعل   زوال أو فاءبالش  
 العمىك عيب وجود اأم   ,أيضاً  فريقبالت   القاضي يحكم طلبها على وجةالز   رتص  أو  القبالط  
 .(1)"التفريق يوجب فال وجالز   في والعرج

ِالعيبِالمانعِمنِالدخول -ِت ِِ.إثبات 

 أو القابلة من بتقرير جلالر   أو المرأة  في خولالد   من المانع العيب يثبت"(: 119: )ةالماد   في جاء
 .(2)"بشهادتهما مؤيد بيبالط  

ِ.القانوِنِبراءِفيالخِ ِوأتعابِأجرةِتقديرِةِ كيفيِ :ِابعالرِ ِالمطلبِ 

ا يتم  وإن مبه المحكمة عند تقديرها ألتعاب الخبير,  معيارًا معينًا تلتزمُ  الفلسطينيُّ  عُ ر ِ شَ لْم يضع المُ 
قديرية للقاضي, بناًء على فهمه الوقائع الموجودة أمامه, لطة الت  أجرة الخبير بناًء على الس   تقديرُ 

 .(3)جهودهومدى تعب الخبير وم

ِ ِ.(4)معاييرِتساعدِالمحكمةِفيِتقديرِأجرةِوأتعابِالخبير:ِالخامسالمطلب 

حة لتساؤالت المحكمة.م, وإجاباته الش  قرير المقد  ة الت  معيار دق   .1  افية والموض 
 ة.ر إلنجاز المهم  معيار االلتزام بالموعد المقر   .2
 ب إجراءاتها.د أطرافها وتشع  ة وتعد  معيار صعوبة المهم   .3
 ته.يار بعدد ساعات العمل التي استغرقها الخبير في إجراء مهم  مع .4

                                                             
(1)

 .139, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(2)

 .140, صلظاهر, راتب عطاهللا االتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(3)

, الخميس يوم, الشرعية الخليلاستئناف  محكمة في االستئناف محكمة عضو, سدرِأشرفِالقاضيِفضيلةِمعِمقابلة
 .ظهراً  والن صف الواحدة الساعة, م4-6-2020
(4)

 .67, ريم سعيد األطرش, صالتطبيقاتِالقضائيةِللخبرةِفيِالمحاكمِالفلسطينيةِ)دراسةِمقارنة(



190 
 

ادسِالمطلبِ  ِ.تقديرِأجرةِالخبراءِ:ِنموذجِ الس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ة                                        رعي  حمكمة اخلليل الش  
 

 صفحة رقم)  (
 

 

  رعيّ اخلليووا الّ ووحمكموو  قاضووي  ...........رعي اي قوو ل لووان     اجمللووا الّ وو و اليوو ا اي ووّ  يف 
م جووووب واالوووو  موووو  اخلليووووا وسووووكاهنا  عيوووو ....................بصووووفتر واوووويم  عوووو  ايانّ حضر
 ووو  موو  قبلوور حسووب اري ووو   ق  وم قّ موو  ومصووانّ ع ى وم ضووو عها و وو  منظّ   شووامل  للووانّ  اّ وو

  مع عليهوا تقورّ واالطّو وهتواسمب القواس   بتا يخ.......ب وان تمبتا يخ.........ومست ىف عنها الرّ 
عوووو     اعتمال ووووا وحضووور هضوووو  ه اةامي.....بصووووفتر واوووويم  ع ى وتقوووورّ حفظهوووا يف ملوووو  الووووانّ 

ع ى وم ضوو عها و وو  اهنا م جووب واالوو   ا وو  شووامل  للووانّ موو  اخلليووا وسووكّ  عي.........ايووانّ 
مب القوواس   سوو و  موو  قبلوور حسوب اري وو   بتا يخ......ومسووت ىف عنهوا الرّ ق  وم قّ مو  ومصووانّ منظّ 

  اعتمال وووا ع ى وتقووورّ   حفظهوووا يف ملووو  الوووانّ مع عليهوووا تقووورّ بتا يخ.......ب وووان تموهتوووا واالطّووو
قها وايوووا ع ى فصوووانّ يف اجمللوووا تليوووت الئحووو  الوووانّ    علنوووا  ب شووورت رجووورااات اةاامووو  ال جا يّووو

ا  وايوا رعي اةكمو  وبسو    ا وطلب اككمب مضم هنا ورجراا ا  وا  الّ و  ا وارّ عي  وقرّ ايانّ 
ع ى عي  علوى موا و ل يف الئحو  الوانّ عي  قا  رسين   الق وايا ايانّ عى علير ع  لع ى ايانّ ايانّ 

رعي عيووو  و طلوووب رجوووراا ا  وووا  الّ ووووفقووو  للمانّ لي مسوووت ان لوووانف  النّ مووو اّ  و نّ  وتفصووويم   مجوووم  
فقوووا فلوومب يتّ فقووو  اضوووي علووى مقووانا  النّ   تكليوو  الووو ايل  اكاضووري  اللّ ا تقوورّ اةكموو  وعليوور ف هّنووو

اوووذل  فقوووا  فقوو  فلووومب يتّ فوواق علوووى استخوووا   بووي  و  ااووور لتقوووانير النّ فهموووا االتّ ا تكلّ وعليوور ف هّنووو
عيو  مو  قبلهوا وقوان استخبوت   استخوا   وءاا مو  قبلهوا لتقوانير سفقو  ال وجو  ايانّ ا تقرّ وعلير ف هنّ 

ه ة ال وورو والّ ووقووات ال ووانو  اريمنوواا اخلووال  عوو  اةكموو  موو  قبلهووا اووا واحووان موو  اخلووءاا الاّ 
و ووووووووووووومب اوووووووووووووا واحوووووووووووووان مووووووووووووو  اخلوووووووووووووءاا اي وووووووووووووروف  لوووووووووووووانينا ذاات  و ووووووووووووومب اوووووووووووووا واحوووووووووووووان مووووووووووووو  

اهنا وذلوووووو  .................و............و................مجوووووي همب موووووو  اخلليووووووا وسووووووكّ 
ر مبلـ. سـتني وأقـر  رعي عى عليور ابل جور الّ وعي  على زوجهوا ايوانّ ريجا تقانير سفق  ال وج  ايانّ 

ات عوو  وابلووذّ  ي واستكشــا واحــد مــن اخلــلاء بــدا انتقــاا و ــ  وحتــر   دينــار أرد  لكــل  
علووى اخلووءاا اكضوو   يف ا لسوو  القالموو  لوو لالا  عى عليوور وقان توور واسووت اعتر و نّ  وضوواع ايووانّ 

عيو  إبيوواناع عى عليوور وتكلو  وايوا ايانّ عيوو  علوى زوجهوا ايوانّ إب بوا  مب وتقوانير سفقو  ال وجو  ايانّ 
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  تبليوا رّ لذل  اةكم  وريجا  ذه ال اي   قو ق  ما ت اةكم  فاست انّ ايبلا ايذا   يف  نانو 
اع  ع ى وذلووو  لي ا........اي اف ......الّسوووظووور يف الوووانّ ذلووو  للخوووءاا ايوووذا  ي  وأتجيوووا النّ 

  ......اوف   و ......لسن  ......يف حسب اري    حتريرا   مب علنا  فهّ ......   باحا   اسالتّ 
                                                            القاضي                                الكاتب                             عى عليهاملد    وكيل                                    عيةاملد  وكيل 

 
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِهودِفيِالفقهِاإلسالمي.الشِ أجرةِأحكام ِِالخامس:ِالمبحثِ 

ِِ.مطالبِست ةهِوفي

هادةِلغةِواصطالحًا.ِل:األوِ ِالمطلبِ    تعريفِالش 

ِهادة.الشِ ِةِ مشروعيِ ِ:ث انيالِالمطلبِ 

ِهادة.علىِالشِ ِاهدِأجرةًِأخذِالشِ ِحكمِ ِ:ِالث الثِالمطلبِ 

ِاهدِلألجرةِمم نِيأخذِاألجرة؟منِوافقِعلىِأخذِالشِ :ِالر ابعِالمطلبِ 

 .ةرعيِ قانونِأصولِالمحاكماتِالشِ ِفيِهودشِ الِأجرةِتقديرِكيفيةِ :ِالخامسِالمطلبِ 

ِال ادسالمطلب  ِتقديرِأجرةِشهود.س  ِ:ِنموذج 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.هادةِلغًةِواصطالحاًِالشِ ِتعريفِ ل:ِاألوِ ِالمطلبِ 

 على معاٍن منها: هادة في اللغةِ الش   قُ لَ طْ تُ , و وسائل اإلثبات وأقدمها هادة من أهم  الش   دُّ عَ تُ 

ورَ  َيْشَهُدونَ  اَل  َوال ِذينَ ﴿ى: : ومنه قوله تعالالحضور .1  وال بنفوسهم يحضرونه ال: , أي(1)﴾الزُّ

 .(2)وإرادتهم بهم هم

 .(4)﴾ِبالل ِ  َشَهاَداتٍ  َأْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ ﴿: ومنه قوله تعالى: (3)اليمين .2

 .(6)﴾أَْهِلَها ِمنْ  َشاِهدٌ  َوَشِهدَ ﴿ومنه قوله تعالى: :(5)الحكم .3

 َشَهاَداٍت  َأْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ  َأْنُفُسُهمْ  ِإال   ُشَهَداءُ  َلُهمْ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿ومنه قوله تعالى:  :(7)اإلقرار .4

 .(8)﴾ِبالل ِ 

هادة ِاصطالحًا.ِ ِالش 

 الي:حو الت  هادة على الن  الفقهاء في تعريف الش   اختلف

ْثَباِت  ِصْدقٍ  إْخَبارُ ": الحنفية َهاَدةِ ا ِبَلْفظِ  َحق ٍ  إِلِ  .(9)"اْلَقَضاء َمْجِلسِ  ِفي لش 

 .(10)ِبُمْقَتَضاه" ِلَيْحُكمَ  َعام ٍ  ِبَأْمرٍ  َوَلوْ  َعِلمَ  ِبَما َحاِكًما َعْدلٍ  إْخَبارُ : "المالكية

 

                                                             
(1)

(.72) :, اآلية رقملفرقانسورةِا
(2)

: تحقيق, (هـ502: المتوفى) ياألصفهان بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو ,المفرداتِفيِغريبِالقرآن
, لسانِالعربو .465هـ, ص 1412 - األولى: بيروت, الطبعة دمشق - الشامية الدار القلم, , دارصفوان عدنان الداودي

 .239ص3ابن منظور, ج
(3)

.240ص3, ابن منظور, جلسانِالعرب
(4)

(.6) :, اآلية رقمسورةِالنور
(5)

.466,الراغباألصفهاني.صالمفرداتِفيِغريبِالقرآن

(6)
(.26) :, اآلية رقميوسفسورةِ

(7)
.466,الراغباألصفهاني.صالمفرداتِفيِغريبِالقرآن

(8)
(.6) :, اآلية رقمسورةِالنور

(9)
.364ص7ج ,الهمام , ابنالقديرِفتح

(10)
 .237ص4المالكي, ج , الصاوي الصغيرِالشرحِعلىِالصاوِيِبحاشيةِالمعروفِالمسالكِألقربِالسالكِبلغة
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ِ.(1)َأْشَهُد" ِبَلْفظِ  اْلَغْيرِ  َعَلى ِلْلَغْيرِ  ِبَحق ٍ  إْخَبارٌ "ِ:الشافعية

ْخَبارُ ": الحنابلة  .(2)"َخاص   ُه ِبَلْفظٍ َعِلمَ  ِبَما اإلِْ

 .(3)"أشهد بلفظ غيره على لغيره بحق   خصالش   إخبارُ "والت عريف المختار هو: 

 .(4)وصيغة به ومشهود عليه ومشهود له ومشهود شاهد: خمسة هادةالش   وأركان

ِهادة.الشِ ِمشروعيةِ ِ:الث انيِالمطلبِ 

 ة واإلجماع.والسن ة الن بوي   هادة في القرآن الكريمة الش  وردت مشروعي  

ِ.الكريمِ:ِالقرآنِ أوالًِ

 ِمم نْ  َواْمَرَأَتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفِإنْ  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿ تعالى:ِقولهِ - أ
َهَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  َهَداءُ  ْأبَ يَ  َواَل  اأْلُْخَرى  ِإْحَداُهَما َفُتَذكِ رَ  ِإْحَداُهَما َتِضل   َأنْ  الشُّ  َما ِإَذا الشُّ
َهاَدةِ  َوَأْقَومُ  ّللا ِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  َذِلُكمْ  َأَجِلهِ  ِإَلى َكِبيًرا َأوْ  َصِغيًرا َتْكتُُبوهُ  َأنْ  َتْسَأُموا َواَل  ُدُعوا  ِللش 
 َتْكتُُبوَها َأال   ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  َفَلْيَس  مْ َبْيَنكُ  ُتِديُروَنَها َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإال   َتْرَتاُبوا َأال   َوَأْدَنى
 ّللا َ  َوات ُقوا ِبُكمْ  ُفُسوقٌ  َفِإن هُ  َتْفَعُلوا َوِإنْ  َشِهيدٌ  َواَل  َكاِتبٌ  ُيَضار   َواَل  َتَباَيْعُتمْ  ِإَذا َوَأْشِهُدوا
 .(5)﴾َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكل ِ  َوّللا ُ  ّللا ُ  َوُيَعلِ ُمُكمُ 

اِلِوجهِ  ِلةالد  ن, واختيار رجلين أو رجل وامرأتان يْ أمر هللا سبحانه وتعالى باإلشهاد في الد  :
 تها وجوازها. هادة, فدل  ذلك على مشروعي  للش  

                                                             
(1)

 .377ص5ج ,العجيلي منصور بن, االجملِبحاشيةِالمعروفِالطالبِمنهجِشرحِبتوضيحِالوهابِفتوحات
(2)

 ثم المقدسي, الحجاوي  سالم بن عيسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن , موسىحنبلِبنِأحمدِاإلمامِفقهِفيِاإلقناع
 بيروت,  المعرفة السبكي, دار موسى محمد اللطيف عبد: تحقيق, (هـ968: المتوفى) النجا أبو الدين, شرف الصالحي,
 .430ص4لبنان, ج

ِالشخصيةِ(3) ِواألحوال ِالمدنية ِالمعامالت ِفي ِاإلسالمية ِالشريعة ِفي ِاإلثبات زحيلي, دار البيان, , د. محمد الوسائل
 .106, صمحمد الزحيلي م,1982-ه1402دمشق, الطبعة األولى, 

(4)
 .106, صمحمد الزحيلي , د.واألحوالِالشخصيةِالمدنيةِالمعامالتِفيِاإلسالميةِالشريعةِفيِاإلثباتِوسائل
(5)

(.282, اآلية رقم: )سورةِالبقرة
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َهاَدةَ  َتْكُتُموا َواَل ﴿ تعالى:ِقولهِ - ب  .(1)﴾َعِليمٌ  َتْعَمُلونَ  ِبَما َوّللا ُ  َقْلُبهُ  آِثمٌ  َفِإن هُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ  الش 

اللةِوجهِ  : ديالس   قال ﴾َقْلُبهُ  آِثمٌ  َفِإن هُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ ﴿, تظهروها وال وتغلوها تخفوها ال :أي" :الد 
 تها.على مشروعي   هادة وترتيب اإلثم على ذلك يدل  هي عن كتمان الش  , والن  (2)"قلبه فاجر: يعني

ِ.الن بويةِثانيًا:ِالسن ةِ 

ة أحاديث تدل على مشروعي    هادة منها:الش  ة وردت عد 

 فاختصمنا بئر, في خصومة رجل وبين بيني كانت أن ه قال: قيس بن ورد عن األشعث .1
 .(3)"َيِميُنهُ  َأوْ  "َشاِهَداكَ : هللا رسول فقال وسلم, عليه هللا صلى هللا رسول إلى

لفصل الخصومة, وقطع  هادةطلب الش   على صريحةً  ريف داللةً الحديث الش   يدل   اللة:الدِ ِوجهِ 
 تها.الي مشروعي  , وبالت  زاعلن  ا

 ندةكِ  من ورجل ضرموتحَ  من رجل جاء): قال أبيه عن حجر, بن وائل بن علقمة عن .2
 على غلبني قد هذا ِإن    هللا, رسول يا: الحضرمي فقال وسلم, عليه هللا صلى بيالن   إلى
 الفق حق, فيها له ليس أزرعها يدي في أرضي هي: الكندي فقال ألبي, كانت لي أرض
: قال ,"يمينه فلك": قال ال,: قال "بينة؟ ألك": للحضرمي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 شيء, من يتورع وليس عليه, حلف ما على يبالي ال فاجر الرجل ِإن    هللا, رسول يا
 لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ليحلف, فانطلق ,"ذلك إال منه لك ليس": فقال
 .(4)ُمْعِرٌض"( َعْنهُ  َوُهوَ  ّللا َ  َلَيْلَقَين    ,ظلماً  ليأكله ماله على حلف لئن أما": أدبر

بي هادة, وسؤال الن  نة الش  نة, ومن أنواع البي  عن البي  عي المد   سأل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا إن   اللة:الدِ ِوجهِ 
 تها.عنها دل  على مشروعي   ملسو هيلع هللا ىلص

ِ

                                                             
(1)

(.283, اآلية رقم: )سورةِالبقرة
(2)

 .728ص1, ابن كثير, جالعظيمِلقرآناِتفسير

(3)
.123ص1, جصحيحِمسلمو .143ص3, جصحيحِالبخارِي
(4)

 . 123ص1, جصحيحِمسلم
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  .عثالثًا:ِاإلجما

ا (1)هادةة الش  على مشروعي  غير واحد من العلماء  اإلجماعَ  نقلَ   َعَلى َوالَعَملُ ": (2)رمذيالت   هقال, ومم 
 .(3)"َوَغْيِرِهمْ  َوَسل َم, َعَلْيهِ  ّللا ُ  َصل ى الن ِبي ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  الِعْلمِ  أَْهلِ  ِعْندَ  َهَذا

ِ.رابعًا:ِالمعقول

م, ومن وسائل حفظ وجب حفظ حقوقهزاع والت جاحد واالختالف بين الن اس, الن  حصول بسبب 
هادة, فُشرعت من أجل حاجة الن اس إليها  عنك هِ ح ِ نَ فَ  جمر, القضاء: شريح قال ,الحق الش 

 .(4) ءاالد   على فاءالش   فأفرغ شفاء, هودوالش   داء, الخصم ماوإن   ,اهدينالش   :يعني ,بعودين

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 .128ص10, ابن قدامة, جالمغني

 الضرير السلمي, الضحاك موسى بن سورة بن عيسى بن محمد عيسى, أبو" :(م 892 - 824=  هـ 279 - 209)(2)
 أعمى, ولد: فقيل فيه, ختلفا الحديث, علم في بهم يقتدى الذين األئمة أحد البارع ,العلم ور,المشه الحافظ الترمذي البوغي
: عن حدثو  البخاري, إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي تلميذ وهو , العلم وكتابته رحلته بعد كبره في أضر أنه والصحيح
 بن هللا عبد بن أحمد حامد وأبو السمرقندي, عيلإسما بن أحمد بكر أبو: عنه حدث, راهويه بن وإسحاق سعيد, بن قتيبة
ِسير. و278ص4, ابن خلكان, جالزمانِأبناءِوأنباءِاألعيانِوفيات ",العلل, والكبير الجامع, ومن كتبه: المروزي  داود

 .322ص6, الزركلي, جاألعالمو .277-270ص13الذهبي, ج َقاْيماز , ابنالنبالءِأعالم
(3)

.618ص3, جالترمذيِسنن

(4)
.128ص10, ابن قدامة, جالمغني
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ِهادة.علىِالشِ ِاهدِأجرةًِأخذِالشِ ِ:ِحكمِ لثاثِ الِالمطلبِ 

ِزاع:النِ ِمحلِ ِرِ تحري

على أجرة , واختلفوا (1)اهد الفقير من مال وركوبفق الفقهاء على جواز أخذ ما يحتاجه الش  يت   أواًل:
هادة نفسها  الية:على األقوال الت   الش 

 .(3)عند الحنابلة واألصح   (2)ال يجوز مطلقًا, وهو قول الحنفية .1

 عليه الجعل وال األجرة, أخذ يجوز وال رض,بف قام فقد به قام ومن كفاية, فرض هألن  ودليلهم: "
 .(4)"الجنازة كصالة

 .(6)واألصح عند الشافعية (5)ل دون األداء, وهو قول المالكيةيجوز في التحم   .2

 األجرة أخذ على وغيرها ةإفريقي   في وقبله اليوم, الن اس عمل "واستمر  جاء في المختصر الفقهي: 
ة العام   المصالح من وهو ألجلها, المعتاد بسب  الت   وترك لها, انتصب فيمن بالكتب لهاتحم   على
 هادة وترك العمل من أجلها فيحق  له أخذ األجرة؛ ألن ه من المصالح العام ة., فمن انشغل بالش  (7)"

 .(9)ووجه للحنابلة (8)ن, وهو قول للشافعيةتتعي   هادة, وتجوز إذا لمْ ال يجوز إذا تعي نت الش   .3

 .(10)الوثيقة كتب على يجوز كما هادةعلى الش   أجرة يأخذ أن فيجوز ن عليهإذا لْم تتعي   ودليلهم:

 
                                                             

(1)
ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين ِالش   الخرشي,  ,للخرشيِخليلِمختصرِشرحِ.207ص4, جالزيلعي,
, المنتهىِغايةِشرحِفيِالنهىِأوليِمطالبو.269ص10, الهيتمي, جالمنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفةو.213ص7ج

.593ص6السيوطي, ج
(2)

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِلحقائقاِتبيين .207ص4ج ي,, الزيلعالش  
(3)

.6ص12, المرداوي, جاإلنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالف
(4)

.593ص6, السيوطي, جالمنتهىِغايةِشرحِفيِالنهىِأوليِمطالب
(5)

 .233ص8, المواق, جخليلِلمختصرِواإلكليلِالتاج
(6)

.269ص10الهيتمي, ج ,المنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(7)

.381ص9ج ,عرفة ابن,ِالفقهيِالمختصر
(8)

.436ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِفقهِفيِالمهذب
(9)

.6ص12, المرداوي, جاإلنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالف
(10)

.436ص3, الشيرازي, جالشافعيِاإلمامِفقهِفيِالمهذب
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 .(1)وز عند الحاجة فقط, وهو قول للحنابلة واختاره ابن تيميةجت .4

 ؟اهد الفقيرمال وركوب كما الش  له أخذ  فهل يحق   الغنياهد وأم ا الش   ثانيًا:

 في هذه المسألة على قولين: اختلف الفقهاءُ 

 ال يستحق  د الغني اهإلى أن  الش   (4)الحنابلةو  (3)المالكيةو  (2)الحفيةلفقهاء من ذهب جمهور ا- أ
 أجرة.

 .(5)اهد غنياً الشافعية قالوا بجواز أخذ األجرة وإن كان الش  - ب

اهد غني ًا؛  الترجيح: يرى الباحث ترجيح القول الث اني, وهو أخذ األجرة للركوب حتى وإن كان الش 
اهد فعلي ًا قد هادة, فيستحق  عوضًا عنه. ألن  الش   أضاع ذلك اليوم الذي جاء فيه من أجل الش 

ِنِيأخذِاألجرة؟اهدِلألجرةِممِ منِوافقِعلىِأخذِالشِ :ِر ابعالِالمطلبِ 

 هود له.ا من بيت مال المسلمين, أو من المشجرة تكون إم  األُ 

 اهد أجرة من بيت مال المسلمين على قولين:اختلف الفقهاء في أخذ الش  

هادة من بيت مال اهد أجرة على الش  إلى جواز أخذ الش   (6)ذهب جمهور الفقهاء ل:األوِ ِولِ الق
َهَداءُ  َيْأَب  َواَل ﴿ واستدل وا بقوله تعالى: المسلمين,  .(7)﴾ُدُعوا َما ِإَذا الشُّ

اللة:ِوجهِ   همل يكون  فال كفايتهم, المال بيت من لهم ويجعل شهوداً  اسللن   يقيم أن لإلمام "أن   الد 
 .(8)"وبطلت الحقوق  ضاعت ذلك كني لم وإن لها, حفظاً  اسالن   حقوق  لتحم   إال شغل

                                                             
(1)

.7ص12المرداوي, ج, اإلنصافِفيِمعرفةِالراجحِمنِالخالف
(2)

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين  .207ص4, جالزيلعي,ِالش  
(3)

.233ص8, أبي القاسم, جخليلِلمختصرِواإلكليلِالتاج

 .139ص10, ابن قدامة, جالمغني (4)

(5)
.269ص10الهيتمي, ج المنهاج,ِشرحِفيِالمحتاجِتحفة
(6)

 .275ص11ووي, ج, الن  المفتينِوعمدةِالطالبينِروضةو .339ص1, ابن العربي, جالقرآنِأحكام
(7)

(.282, اآلية رقم: )سورةِالبقرة
(8)

.399ص3, جالقرطبيِتفسير=ِِالقرآنِألحكامِالجامع
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هادة من بيت اهد أجرة على الش  عدم جواز أخذ الش  إلى قول وذهب الشافعية في  اني:الثِ ِالقولِ 
 .(1)مال المسلمين

 يستحق   فال عليه, فرٌض  ألن ه ؛(2)هادةالش   أداء على أجرة أخذ اهدللش   فليس له, المشهود مال وأما
 .(3)لمثله أجرة ال يسير كالم هوألن   ,عوضاً  عليه

 .(4)أم ا عند الحنابلة فيجوز أخذ األجرة من مال المشهود له

ِ.ةرعيِ قانونِأصولِالمحاكماتِالشِ ِفيِهودالشِ ِأجرةِتقديرِةِ كيفيِ :ِلخامساِالمطلبِ 

 الي:ثة مواد وتفصيلها كالت  هود في ثالة أجرة الش  رعي  بي ن قانون أصول المحاكمات الش  

 يطلب الذي الفريق علىة: "رعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  59ة )في الماد   جاء .1
 الحضور مذكرة إصدار قبل المحكمة إلى يدفع أن ما شاهد إلى حضور مذكرة إصدار
 رفالس   مصاريف لتسديد كافياً  المحكمة تراه  الذي المبلغ لذلك نتعي   التي ةالمد   وخالل
 .(5)"وإيابه ذهابه في اهدالش   لهايتحم   التي فقاتالن   من وغيرها

رة الحضور أن يدفع قبل إصدار مذك   هودالش   حضور طالبة وتطلب من هذه الماد   هنا تنص   
 رأية اهد, وقد أخذ القانون في هذه الماد  ره المحكمة ويكون كافيًا لتسديد نفقات الش  مبلغًا تقد  

اهد للش   فرريق ومصاريف الس  أن  المشهود له يجب أن يقوم بدفع أجرة الط  الفقهاء القائل على 
  الفقير.

 محكمة إلى ما شخص حضر إذا": ةرعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  60ة)جاء في الماد  
 خصالش   ذلك ىأد   سواء للمحكمة يجوز هادةالش   أداء أجل من الفرقاء من فريق لطلب إجابة
 .(6)"لدفعها ضرورة ترى  أخرى  نفقات ةأي   مع إليه فرالس   نفقات بدفع تأمر أن ال أم هادةالش  

                                                             
(1)

.275ص11, النووي, جالمفتينِوعمدةِالطالبينِروضة
 .275ص11, النووي, جفتينالمِوعمدةِالطالبينِروضةو .213ص7, الخرشي, جشرحِمختصرِخليلِللخرشيِ(1)

 .275ص11, النووي, جالمفتينِوعمدةِالطالبينِروضة (3)

(3)
.593ص6, السيوطي, جمطالبِأوليِالنهىِفيِشرحِغايةِالمنتهى
(5)

.80, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
(6)

 .80, صطاهللا الظاهر, راتب عالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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 :(1)( كما يلي60ة )( والماد  59ة )والفرق بين الماد  

 ة أسباب:( بوجوب دفع بدل انتقال للشاهد وذلك لعد  59ة )فيُد الماد  تُ 

َل وترك عمله؛ لذلك يتوج   اهد ليس مكلفًا باالنتقال على حسابه الخاص  أن  الش  - أ ب أْن يتحم 
 كاليف وهذه المصاريف.هادة هذه الت  الفريق طالب الش  

ية الش  - ب ية كاليف الماد  هادة بدفع بدل االنتقال, والت  هادة تستدعي أن ُيلزَم طالب الش  إن  جد 
نة لما نة, ولوال ُوجود هذه البي  اهد يكون على بي  هادة ُتشعر أن  الش  لش  االتي يدفعها طالب 

 فقات.تلك الن   فَ ل  كَ د وتَ اهطلب هذا الش  

اهد( من حيث أن  من وضع مصاريف 59ة )فق وأحكام الماد  ( فهي تت  60ة )أم ا الماد    هونفقات الش 
ا في حال عدم أداء أْن يأخذ الش   اهد تلك المصاريف في حال أداء شهادته أمام المحكمة, أم 

غم بالر   في دفع بدل المصاريف للشاهدة قديري  لطة الت  ة أعطت القاضي الس  شهادته فإن  هذه الماد  
وصل بها  فقات التيكل فه بدفع الن  , وتُ اهدألسباب خارجة عن إرادة الش   ؛من عدم أدائه للشهادة

  ة للقاضي.قديري  لطة الت  إلى المحكمة, وهذا األمر يعود إلى الس  

 أن   ةللمحكم ظهر إذاة: "رعي  ( من قانون أصول المحاكمات الش  61ة )جاء في الماد   .2
 أي   دفع رقر  تُ  أن لها يجوز ,عليه عويضوالت   اهدالش   نفقات لتسديد يكفي ال المدفوع المبلغ
 المبلغ يدفع لم إذا اإلجراء دائرة طريق عن القرار هذا ذوينف   الغرض لهذا يكفي آخر مبلغ
  .(2)"الحال في

اهد, مة ال يكفى لنفقات الش  إذا نقص المبلغ المدفوع والمودع لدى المحك هة أن  ن الماد  وهنا تبي  
 يادة.هادة بدفع هذه الز  مبلغ آخر تراه مناسبًا وعاداًل وتأمر طالب الش   ر أي  قر  يجوز للمحكمة أن تُ 

 

 

                                                             
(1)

, الخميس يوم, الشرعية الخليلاستئناف  محكمة في االستئناف محكمة عضو, سدرِأشرفِالقاضيِفضيلةِمعِمقابلة
 .ظهراً  والنصف الواحدة الساعة, م4-6-2020
(2)

 .61, ص, راتب عطاهللا الظاهرالتشريعاتِالخاصةِبالمحاكمِالشرعيةمجموعةِ
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ادسالِالمطلبِ  ِ.شهودتقديرِأجرةِِ:ِنموذجِ س 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ة                                        رعي  حمكمة اخلليل الش  
 

 ة رقم)  (صفح
 

 

ياب .............وحضوور هضوو  ه رعي وايووا النّ الّ وو عي ابسوومب اكوو ّ ايووانّ  حضوور اليوو ا اي ووّ  يف 
اسيووو  اةوووامي....... عى عيهووا الاّ  ......وحضووور هضووو  لا  وايووا ايوووانّ عى عليوور اريوّ وايووا ايوووانّ 
بيوووب ايخوووت  عى عليووور اريو  ر  ال ّ  ت يف جلسوووتها اياضوووي  رحالووو  ايوووانّ وحيوووث قووورّ  :اةكمووو 

بيوب عى عليور اريو  ر  ال ّ   رعوالة رحالو  ايوانّ قورّ اةكم  ت   ايذا   وحيث مل يرل تقرير منر ف نّ 
ح  يف اخلليووا وذلوو  اب  يانيريوو  الّصووات  .......التّ فسووي  وال قليوو  الووانّ يف اريمووراو النّ  ايخووت ّ 

وبيووووان  ووووا  وووو    ووووا   عى عليوووور اريوّ فسووووي علووووى ايووووانّ ي وال قلووووي والنّ  جووووراا الك وووو  اكّسوووو
ع ى  ا ال و وووووو  م  ووووووا لتمايووووووا سفسوووووور يف الووووووانّ    شوووووورعا  للمخا وووووم   ا ال و ووووووا  وووووو  مكلّوووووو

فور ابكضو     و الّ عى عليور اريوّ ل اةكمو  بتقريور ين و  هالو  ايوانّ وايخا م  فيها على  ن ي وّ 
اعووور حيووث ايق شوورعا   يف ا لسوو  القالموو  لوو لالا ب وووهالتر حوو   تقريووره وبيووان رن اوووان مكلفووا  

ر مبلــ. مــانا كــيكل للطبيــب وأقــر  ع ى مقووات ايووذا  ة يف البنوو ل.......م  الئحوو  الووانّ ال ّ 
ـــدالء بشـــهادة وأقـــر  إانتقـــاا و  املـــذكور بـــدا مصـــاريف حة يف ر الكتابـــة بـــذل  ملديريـــة الص 

..... ع ى وذلو  ليو ا......ظور يف  وذه الوانّ   أتجيا النّ وريجا  ذه ال اي   قرّ  حمافظة اخلليل
 وو ......لسون  ......يف حسوب اري و   حتريورا   مب علنوا  فّهو اس    وباحا  اع  التّ ....السّ .. اي اف
  ......اوف  
                                                             القاضي                    الكاتب                       يعاملد              اعى عليه األو  املد      ا عى عليها الث  املد  وكيل 
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ادس:ِأحكام ِأجرةِتوثيقِالعقدِفيِالفقهِاإلسالمي.ِ ِالس  ِالمبحث 

 .وفيه أربعة مطالب

ِاألوِ  ِوثيقِوالموث قِلغًةِواصطالحًا.ة ِالتِ ل:ِماهيِ المطلب 

ِالث اني:ِحكم ِالتِ  ِوثيق.المطلب 

كم ِأخذِاألجرةِعلىِالتِ  ِالث الث:ِح  ِوثيق.المطلب 

ِالرِ  ِابع:ِمنِالذيِعليهِأجرةِِكاتبِوموث قِالعقد؟المطلب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ.لغًةِواصطالحاًِِوالموث قِوثيقالتِ ِةِ ل:ِماهيِ األوِ ِالمطلبِ 

ْيءُ  اْلَوِثيقُ (, قَ ثَ )وَ " :ة من كلمةوثيق مشتق  : كلمة الت  لغةًِِوثيقِ التِ  ْيءَ  َوَوث قَ , اْلُمْحَكمُ  الش   َتْوِثيًقا الش 
 ِبهِ  َوِثقَ , و بالثِ َقةِ  واأَلخذ إْحكامه اأَلمر ِفي والَوِثيقةُ  .(1)اْلَوِثيَقةَ  ِمْنهُ  َأَخذَ  ِمْنهُ  اْسَتْوَثقَ وَ  ,ُمَوث قٌ  َفُهوَ 
 .(2)"اْئَتَمَنهُ  وِثَقةً  ِوَثاَقةً , َيِثقُ 

ٍر في الذم ة بطريٍق من ُطرق ضماِن تحصيله"اصطالحاًِِوثيقِ التِ   .(3): "تقويُة حق  ُمَقر 

 .(4)"زماننا في ةحج   اةالمسم   وهي الوثيقة يكتب الذي القاضي كاتب" قِهو:وثِ والمِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1)
 .332ص ,زي , الراالصحاحِمختار
(2)

.371ص10, ابن منظور, جلسانِالعرب
(3)

ِمقارنة ِدراسة ِوالقانون ِالشريعة ِفي ِالصكو  , إسراء "محمد عزام" عباس الساليمة, أصل الكتاب رسالة توثيق
 .50م, ص2018األردن, الطبعة األولى,  -ماجستير, جامعة الخليل, دار النفائس للنشر والتوزيع

(4)
.400ص5عابدين, ج , ابنالمختارِالدرِعلىِالمحتارِرد
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ِ.وثيقالتِ ِكمِ حِ اني:ِالثِ ِالمطلبِ 

 وثيق على قولين:اختلف الفقهاء في حكم الت  

إلى أن   (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية األول:ِالقولِ 
 .دب واإلرشادفيكون األمر للن   سبة إلى صاحب الحق  مندوب بالن  تابة واإلشهاد بالكوثيق الت  

 بما يلي: (5)لالفريق األو   واستدل  

 ال ِذي َفْلُيَؤد ِ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َأِمنَ  َفِإنْ ﴿تعالى:  وقولهُ  (6)﴾َتَباَيْعُتمْ  ِإَذا َوَأْشِهُدوا﴿ تعالى:ِقولهِ  .1
 َأِمنَ  َفِإنْ ﴿ تعالى: بقوله مقروناً  إال واإلشهاد بالكتاب األمر يرد لم,(7)﴾َأَماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ 
 .(8)واجب غير ندبٌ  واإلشهاد بالكتابة األمر أن   بذلك فثبت﴾ َبْعًضا َبْعُضُكمْ 

ابعين قد نقلت خلف عن سلف حابة والت  والص   ملسو هيلع هللا ىلصإن  األم ة اإلسالمية منذ عهد الن بي  .2
 منهم إنكار غير من بذلك فقهائهم علم معبالدهم األشربة والبيوع في عقود المداينات و 

هم رأوه ندبًا, ولو كان اإلشهاد واجبًا عليهم, ولو كان واجبًا لما تركوا اإلنكار عليهم؛ ألن  
 .(9)وألنكروا على فاعله ترك اإلشهاد واتر مستفيضاً لنقل إلينا بالت  

                                                             
.206ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام (1)
(2)

.329ص1, ابن العربي, جالقرآنِأحكام
(3)

 بن علي بن الحسين بن , أحمدالبيهقيِجمعِ-ِللشافعيِالقرآنِأحكامو .93ص13, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
: له الخالق, قدم عبد الغني عبد:  هوامشه , كتب(هـ458:  توفىالم) البيهقي بكر أبو الخراساني, الُخْسَرْوِجردي موسى
 .126ص2م, ج 1994 - هـ 1414 , الثانية:  القاهرة, الطبعة – الخانجي الكوثري, مكتبة زاهد محمد

.205ص4, ابن قدامة, جالمغني (4)
(5)

 والشعبي الخدري  سعيد أبي عن روي  دب أصالة أم ُنسخ؟دب, اخلتفوا فيما بينهم هل الن  الفريق األول الذي قال بالن  
 َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿: -قوله إلى -﴾ َفاْكُتُبوهُ ﴿ :تعالى بقوله واجبين كانا قد اآلجلة الديون  على واإلشهاد الكتاب والحسن أن  

,  شيء منها ُينسخ لم محكمةٌ  يه آخرون  , وقال﴾َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َأِمنَ  َفِإنْ ﴿ :تعالى بقوله الوجوب نسخ ثم  ﴾ ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ 
 .205ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام

(6)
 (.282, اآلية رقم: )سورةِالبقرة

(7)
 (.283, اآلية رقم: )سورةِالبقرة

(8)
.93ص13, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموعو.206ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام
(9)

 .206ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام
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ما  ب اإلشهاد في كل  و وجقلنا بوغيرها, فلو  سواقاألاس في بين الن   البيع يكثر وألن   .3
 َجَعلَ  َوَمابقوله تعالى: ﴿ (1)اعن  والُمزال إلى الحرج المحطوط ذلك  د ىأل, عه الن اسيتباي
ينِ  ِفي َعَلْيُكمْ   .(2)﴾َحَرجٍ  ِمنْ  الدِ 

 َفِإنْ ﴿ :تعالى لقوله وايشهد لم شاؤوا وإن واأشهد واشاؤ  إنهم أن   والشعبي الحسن عن روي  .4
 .(3)﴾ْعًضابَ  َبْعُضُكمْ  َأِمنَ 

 رآه  هأن   على يدل   وهذا ,يكتب ولم أشهد باع إذا كان عمر ابن أن مجاهد عن ليث وروى " .5
 .(4)"اآلية في بهما مأمورٌ  هماألن   ,اإلشهاد مع الكتابة لكانت واجباً  كان لو هألن   ؛ندباً 

 من اسعب ابن عن روي  ما"ل على قول ابن عباس رضي هللا عنهما بأن  : وقد رد  الفريق األو  
 جائز هألن   ؛واجباً  اإلشهاد رأى هأن   على فيه داللة ال ,شيء منها نسخيُ  لم محكمة نيْ الد   آية أن  
 قوله وهو ندباً  اإلشهاد يكون  أن أوجب ما الوةالت   نسق في فكان ,معاً  ورد الجميع أن   يريد أن

  .(5)"﴾َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َأِمنَ  َفِإنْ ﴿: تعالى

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                             
(1)

 .206ص4ج , ابن قدامة,المغني

(2)
(.78, اآلية رقم: )سورةِالحج
(3)

.205ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام
(4)

.205ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام
(5)

 .206ص2, الجصاص, جالقرآنِأحكام
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 أن  التوثيق واجب. (2)ابن حزم الظاهري و  (1)ما روي عن ابن عباس اني:الثِ ِالقولِ 

 َفاْكتُُبوهُ  ُمَسمًّى َأَجلٍ  ِإَلى ِبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  ِإَذا آَمُنوا ال ِذينَ  َأيَُّها َيا﴿ :قولهِتعالىبِانيواستدل ِالفريقِالثِ 
 اْلَحقُّ  َعَلْيهِ  ال ِذي َوْلُيْمِللِ  َفْلَيْكُتْب  ّللا ُ  َعل َمهُ  َكَما َيْكُتَب  َأنْ  َكاِتبٌ  َيْأَب  َواَل  ِباْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتْب 
 َأنْ  َيْسَتِطيعُ  اَل  َأوْ  َضِعيًفا َأوْ  َسِفيًها اْلَحقُّ  َعَلْيهِ  ال ِذي َكانَ  َفِإنْ  َشْيًئا ِمْنهُ  َيْبَخْس  َواَل  َرب هُ  ّللا َ  َوْلَيت قِ 
 َواْمَرَأَتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفِإنْ  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا ِباْلَعْدلِ  َوِليُّهُ  َفْلُيْمِللْ  ُهوَ  ُيِمل  
َهَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِمم نْ  هَ  َيْأَب  َواَل  اأْلُْخَرى  ِإْحَداُهَما َفُتَذكِ رَ  ِإْحَداُهَما َتِضل   َأنْ  الشُّ  ُدُعوا َما ِإَذا َداءُ الشُّ
َهاَدةِ  َوَأْقَومُ  ّللا ِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  َذِلُكمْ  َأَجِلهِ  ِإَلى َكِبيًرا َأوْ  َصِغيًرا َتْكتُُبوهُ  َأنْ  َتْسَأُموا َواَل   َتْرَتاُبوا َأال   َوَأْدَنى ِللش 
 َواَل  َتَباَيْعُتمْ  ِإَذا َوَأْشِهُدوا َتْكُتُبوَها َأال   ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  َفَلْيَس  َبْيَنُكمْ  ُتِديُروَنَها َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإال  

, (3)﴾َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكل ِ  َوّللا ُ  ّللا ُ  َوُيَعلِ ُمُكمُ  ّللا َ  َوات ُقوا ِبُكمْ  ُفُسوقٌ  َفِإن هُ  َتْفَعُلوا َوِإنْ  َشِهيدٌ  َواَل  َكاِتبٌ  ُيَضار  
 َفْلُيَؤد ِ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َأِمنَ  َفِإنْ  َمْقُبوَضةٌ  َفِرَهانٌ  َكاِتًبا َتِجُدوا َوَلمْ  َسَفرٍ  َعَلى ْنُتمْ كُ  َوِإنْ ﴿ وبقولهِتعالى:

, واالستثناء من الكتابة واإلشهاد (5)اعةالط   إال تعالى هللا أمر في وليس, (4)﴾َأَماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  ال ِذي
, ﴾َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإال  ﴿ سبحانه وتعالى لفظ هو فقط للتجارة الحاضرة, وإال لما ذكر هللا
 .(6)جارة الحاضرةفدل  على وجوب الكتابة واإلشهاد فيما عدا الت  

 هللا يقول أن يجوز وال ,الباطل: قال فقد" ندب, هن  وقد رد  ابن حزم على جمهور الفقهاء القائل بأ
: قائل فيقول ﴾واستشهدوا﴿: تعالى هللا ويقول, شئت نإ أكتب ال: قائل فيقول ﴾فاكتبوه﴿: تعالى
 بضرورة أو آخر, بنص   إال دبالن   إلى الوجوب عن تعالى هللا أوامر نقل يجوز وال ,- أشهد ال
 .(8)"(7)سجَ 

                                                             
(1)

.104ص13, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع
(2)

 .351ص6, ابن حزم الظاهري, جباآلثارِالمحلى

(3)
 (.282) , اآلية رقم:سورةِالبقرة

(4)
(.283, اآلية رقم: )سورةِالبقرة
(5)

 .351ص6, ابن حزم الظاهري, جباآلثارِالمحلى

(6)
 منال بن الدين بهاء محمد بن الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمد ,(المنارِتفسير)ِالحكيمِالقرآنِتفسير
 .105ص3م, ج1990: النشر للكتاب, سنة لعامةا المصرية , الهيئة(هـ1354: المتوفى) الحسيني القلموني خليفة علي

(7)
 : سه: َبَحَث َعْنُه وفَحَص "الَجسُّ ُس. وَجس  الَخَبَر وَتَجس  ِالعرب", َجسُّ الَخَبِر, َوِمْنُه الَتَجسُّ  , ابن منظور,لسان
 .38ص6ج

(8)
.352ص6, ابن حزم الظاهري, جباآلثارِالمحلى
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يرى الباحث ترجيح قول جمهور الفقهاء القائل بأن   الكتابة واإلشهاد هي من قبيل  :الترجيحِ 
ة أدل تهم, وألن  هذا الذي سارت عليه األم ة من غير نكير عليها رًا لقو  دب وليس اإليجاب؛ نظالن  

 ة على األم ة.وألن  القول بالكتابة واإلشهاد فيه حرج  ومشق  من قبل الفقهاء, 

ة أْن لولي األمر نظرًا لفساد الذمم وحفظ الحقوق خاص   ومع هذا فإن ه يحق   ة في العقود الهام 
 كما هو الحال اآلن في عقود الزواج وغيرها. وثيق فيها واجباً يجعل الت  

كمِ الثِ ِالمطلبِ  ِوثيق.أخذِاألجرةِعلىِالتِ ِالث:ِح 

 كوك وتوثيقها على قولين:في جواز أخذ األجرة على كتابة الص   اختلف الفقهاءُ 

فقا عليه سواء أكان كوك أخذ األجرة على عمله, وتجوز بما ات  يجوز لكاتب الص   ل:األوِ ِالقولِ 
 .(4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)أو كثيرًا, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيةقلياًل 

 الية:ة الت  باألدل   أصحاب هذا القول واستدل  

 .(5)﴾َشِهيدٌ  َواَل  َكاِتبٌ  ُيَضار   َواَل ﴿ تعالى:ِقولهِ  .1

وثيق ة كبيرة من حياته في الت  ق العقود يضي ع وقته ويستغرق مد  ق الذي يوث  ألن  الموث   اللة:الدِ ِوجهِ 
رر وثيق فيه بالغ الض  الي القول بعدم أخذ األجرة على الت  وثيق, وبالت  اس إلى الت  ما احتاج أحد الن  كل  
 كوك وتوثيقها. ذلك على جواز أخذ األجرة على كتابة الص   , فدل  (6)عليه

 .(7)هي من قبيل اإلجارة, واإلجارة مشروعة .2
وثيق؛ ألد ى ذلك إلى عدم ذ أجرة على ما يقوم به من الكتابة والت  لو ُمِنَع الكاتب من أخ .3

اس بدون أجرة, ولما فيها اس؛ ألن هم يعلمون أن هم سيكتبون للن  كوك بين الن  وجود من يكتب الص  

                                                             
.529ص4, جنظام الدين البلخي لجنة علماء برئاسة, الفتاوىِالهندية(1)
(2)

.286ص1, ابن فرحون, جاألحكامِومناهجِاألقضيةِأصولِفيِالحكامِتبصرة
 .104ص13, النووي, جالمهذبِشرحِالمجموع. و251ص8, الرملي, جنهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج(3)

 . 367ص6, البهوتي, جكشافِالقناعِعنِمتنِاإلقناع(4)
(5)

(.282ة رقم: ), اآليسورةِالبقرة
(6)

 .286ص1, ابن فرحون, جتبصرةِالحكام

(7)
.286ص1, ابن فرحون, جتبصرةِالحكام
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ا يؤد  ة والت  من المشق   اس ي إلى وقوع الن  عب, واستغراق وقت الكاتب على حساب مصلحته, مم 
 .(1)ةفي حرج ومشق  

 .(2), وهو قول بعض المالكيةكوكال يجوز أخذ األجرة على كتابة الوثائق والص   :انيالثِ ِولِ الق

 .اليةةِالتِ أصحابِهذاِالقولِباألدلِ ِواستدلِ 

, (3)اس بدون أخذ أجرة على الكتابةكوك والوثائق بين الن  إن  هناك بعض من تولى كتابة الص      
أحمد بن عثمان المعروف بابن القشاري, حيث جاء في قال هذا من ترجم لهم, منهم عبد هللا بن 

وعبد هللا بن أحمد بن خلف المعافري, حيث جاء في ,ِ(4)أجرة" دون  الوثائق يعقد وكانترجمته: "
ومحمد بن عتاب بن محسن, أن ُه: ,ِ(5)"أجراً  عليها يأخذ وال ويعقدها الوثائق يبصر وكانترجمته: "

 أحد من عليها يأخذ فلم حياته ةمد   كتبها ,فيها يجارى  ال لمعانيها, قامدق   وعللها, بالوثائق عالما"
 .(6)أجرًا"

ِ.رجيحالتِ 

ترجيح قول جمهور الفقهاء بجواز أخذ األجرة على كتابة الوثائق والحجج  يرى الباحث
أخذ  موقته وجهده في كتابتها, وألن  القول بعد يصرفوالمعامالت؛ ألن  الذي يقوم بكتابة الوثائق 

, وانتشار الي ضياعهاتابة الحقوق وبالت  عدم وجود من يقوم بكإلى ي وثيق يؤد  جر على الت  األ
 .لم في المجتمعالظ  

 

                                                             
التوثيقِنقاًل عن:  .139, ص, إسراء "محمد عزام" عباس الساليمةتوثيقِالصكو ِفيِالشريعةِوالقانونِدراسةِمقارنةِ(1)

ِاإلسالمي ِالفقه ِفي م, 2010طبعة األولى, شر والتوزيع والترجمة, ال, سعد سلمان الحامدي, دار السالم للنوأحكامه
 . 108ص
(2)

ِومناهجِاألقضيةِأصولِفيِالحكامِتبصرة. و79, الطرابلسي, صاألحكامِمنِالخصمينِبينِيترددِفيماِالحكامِمعين
.286ص1, ابن فرحون, جاألحكام

(3)
.140, صالساليمة , إسراء "محمد عزام" عباستوثيقِالصكو ِفيِالشريعةِوالقانونِدراسةِمقارنة
(4)

 , صححه وراجعه: السيد(هـ 578: المتوفى) بشكوال بن الملك عبد بن خلف القاسم , أبواألندلسِأئمةِتاريخِفيِالصلة
 .255م, ص 1955 - هـ 1374 الثانية,: الخانجي, الطبعة الحسيني, مكتبة العطار عزت

(5)
 .266بن بشكوال, ص ,األندلسِأئمةِتاريخِفيِالصلة

(6)
.515بن بشكوال, ص ,األندلسِأئمةِتاريخِفيِالصلة
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ِ.؟العقدقِكاتبِوموثِ ِعليهِأجرةِالذيِ:ِمنِابعرِ الِالمطلبِ ِِِِ

كوك, قال تلزم أجرة الكاتب على من تعود عليه المنفعة  :من أجاز أخذ األجرة على كتابة الص 
ك تعود على الجميع, فاألجرة عليهم جميعًا؛ ص  من هذا ال ا إذا كانت المنفعة من كتابة الص  ك, أم 

 :(3()2), وتفصيل ذلك فيما يلي(1)وذلك حسب العرف الجاري 

ك راجعًا إليهم جميعًا, وكانت حصصهم متساوية, فاألجرة عليهم  .1 إذا كان االنتفاع بالص 
 ساوي.بالت  
ك راأم ا  .2 ليهم جميعًا, وكانت حصصهم مختلفة, فقد ُعِرضت جعًا إإذا كان االنتفاع بالص 

ر هذا الخالف  المال الرجل عند لهم يكون  قوم" :مسألة على اإلمام مالك ُتصو 
ذلك؟ جعل ترى  من على جميعا, لهم ويستوثق الكتاب بينهم يكتب رجال فيستأجرون 

 :(5)الثة آراء للمالكية وهيه يوجد ثوباإلضافة إلى رأي اإلمام مالك فإن   ,(4)"بينهم أراه : قال
 .(6)بغصإن  األجرة تكون على قدر نصيب كل  واحٍد فيهم, قال بهذا أ- أ
 إن  األجرة تكون على قدر ما ُكتب في حق كل  واحد منهم في الصك, قال بهذا المازري.- ب
إن  األجرة تكون على قدر نصيب كل  واحد منهم إال في الفرائض والمناسخات فتكون - ت

 بالتساوي, وهو قول آخر للمارزي. عليهم جميعاً 

ِ

                                                             
المنهجِالفائقِوالمنهلِالرائقِوالمعنىِالالئقِو .529ص4, جلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, الفتاوىِالهنديةِ(1)

كشافِ. و251ص8, الرملي, جنهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج. و59, صالونشريسي, بآدابِالموثقِوأحكامِالوثائق
, إسراء "محمد عزام" توثيقِالصكو ِفيِالشريعةِوالقانونِدراسةِمقارنة. و367ص6, البهوتي, جالقناعِعنِمتنِاإلقناع

.144-143, صعباس الساليمة
(2)

 .60, صالونشريسي, المنهجِالفائقِوالمنهلِالرائقِوالمعنىِالالئقِبآدابِالموثقِوأحكامِالوثائق

(3)
اًل في المسألة.افلم أجد لهم أقو  -نفية والشافعية والحنابلةالح–بحثت في المذاهب الثالثة 

(4)
 .310ص4, اإلمام مالك, جالمدونة

(5)
.144-143, ص, إسراء "محمد عزام" عباس الساليمةتوثيقِالصكو ِفيِالشريعةِوالقانونِدراسةِمقارنة
(6)

 ,الفسطاط هللا, سكن عبد أبا يكنى وانمر  بن العزيز عبد ولىمنافع,  بن سعيد بن الفرج بن أصبغه(: "225-ه150)
 فيماهرًا  انوكمعهم,  هوتفق   منهم وسمع وأشهب وهب وابن القاسم بنا سالم, وصحب بن ويحيى الدراوردي عن روى 
حبيب,  وابن المواز بن تفقه والبخاري, وعليه الذهبي عنه روى  ,الطبقة أفقه من اراً نظ   القياس حسن اللسان طويل الفقه,

, ابن فرحون, المذهبِعلماءِأعيانِمعرفةِفيِالمذهبِالديباج, "الموطأ غريب : األصول, وتفسيرومن كتبه
 .301-299ص1ج
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ِ.رجيحالتِ 

ساوي؛ ألن  ترجيح قول اإلمام مالك, وهو أن  األجرة تكون عليهم جميعًا بالت   يرى الباحث     
ا إن جاؤوا إلى الكاتب وات   ك تعودُ المصلحة والمنفعة من كتابة الص   فقوا عليهم جميعًا هذا بدايًة, أم 
 فقوا عليه.ت  اون عليهم حسب حصصهم, فتكون األجرة حسب ما فيما بينهم على أن  األجرة تك

اب الوثائق, فإن  األصل أْن يكون كاتب ت  كُ ة لِ رعي  من خالل مشاهدتي في المحكمة الش  و      
صين, بل إن  بعض من وزارة العدل, ولكن معظم كتبة الوثائق غير مرخ   اً صالوثيقة مرخ  

الخصوم إلى كتابة الوثائق, ومعظم الحجج والعقود في  فاع عنالمحامين يتجاوزون دورهم في الد  
لقضاة تعميمًا بمقدارها, وال يجوز لكاتب الوثيقة أن اة أصدر ديوان قاضي رعي  المحكمة الش  

إذا كانت المعاملة  ةً سوم خاص  يتجاوزها, ولكن في الغالب فإن  كاتب الوثيقة ال يلتزم بمقدار الر  
عر, وإذا ما وصل الي يرفع الس  اب أمام أهل زوجته وبالت  وحرج الش  الفرحة  عقد زواج فإن ه يستغل  

عميم, أي يدفع عر الموجود في الت  ر كاتب الوثيقة على الس  جبِ الخالف إلى القاضي فإن  القاضي يُ 
ِطالُب الوثيقة ما يكون موجودًا في الت عميم. 

أخوذة من قبل أصحاب تعديل نظام الر سوم واأُلجرة المعلى بضرورة العمل ويرى الباحث 
المكاتب واالستدعاءات بما يتوافق وقدرات الن اس ويحق ق العدالة؛ منعًا للفوضى, وألن  نظام 

رعي  الر سوم المع  ة قديم, فال ُيظلم طالب الوثيقة وال ُيظلم كاتب االستدعاء.مول به في المحاكم الش 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 وصيات.تائجِوالتِ النِ ِأهمِ ىِعلِخاتمةِالبحث:ِتحتوِي

 الم على عباده الذين اصطفى.الة والس  الحات, والص  الحمد هلل الذي بنعمته تتم  الص  

راسة إلى مجموعة من الن تائج والت   ل الباحث من خالل هذه الد   وصيات, على الن حو الت الي:توص 

ِ.اًل:ِأهم ِالن تائجأوِ 

 .: "العوض الذي في مقابلة المنفعة"اأُلجرُة  .1
ن أو مقدار ا يتمُّ االت فاق عليه بين الزوجيهو: مقداُر م ةرعي  اكم الش  في المح ضابط األجرة .2

ده المحكمُة بمساعدة الخبراء على أن ال يزيَد على قدرة المنفق.  ما تحد 
في مقابل : "الِعوض الذي يدفعه األُب أو من تجُب عليه الن فقة للحاضنة أجرة الحضانة .3

ُر بأجر , و فل المحضون"تربيتها للط    ة المثل.ُتقد 
ا أن يت فق  ,ضاع والخادمن الحضانة وأجرة الر  كَ سْ في قضايا أجرة الحضانة وأجرة مَ  .4 إم 

ن على مقدار األجرة, أو يضعوا خبراء من قبلهم من أجل تقديرها, وفي يارفان المتداعالط  
 فاق تقوم المحكمة بتقدير األجرة.حال عدم االت  

 .الولي  تجب في مال فن غنيًا, وإال تجُب أجرة الحضانة في مال المحضون إذا كا .5
 فاق عليها, أو قضاء القاضي بها.إال من تاريخ االت   أجرة الحضانة ال ُتستحق   .6
 وجين.ة الواجبة بين الز  وجين في الحقوق المالي  جواز الت قاص بين الز   .7
فع بعدم االختصاص الوظيفي ُيقبل في أي   .8  دور من أدوار المحكمة. الد 
عوى التي ال تتوافر عاوى األجرة صفة الخصومة الحقيقي  يجب أن تتوافر في د .9 ة؛ ألن  الد 

.  فيها صفة الخصومة ُترد 
؛ ألن ها مبنية على راضي فال ُيمكن طلب زيادتهاإذا ُفرضت أجرة الحضانة عن طريق الت   .10

ا إذا ُفرضت عن طريق المحكمة فيمكن ذلك. عقد اإلجارة,  أم 
صغيرها, فإْن امتنعت أو الر ضاع ديانة أن ُترضع عليه التي يتعي ن  م  األُ  اإلسالمُ  ألزم .11

فل أليِ  سبٍب من األسباب, فقْد جعل اإلسالُم لذلك مخرجًا وهو أو لْم ترضع الط   ,يتتوف  
 غير.أخذ األجر على اإلرضاع؛ من أجل حفظ حياة ذلك الص  

 فل ثم  إن لم يكن له مال فتجب على األب.أجرة الر ضاع تجب في مال الط   .12
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عي في الغالب ال تكون كافية وال تفي بمتطلباته, ولكن األ .13 رها المحاكم للمد  جرُة الت ي تقد 
عى عليه لن يستطيع دفعها؛ بسبب سوء  إن حكمت المحكمة بأجرة عالية, فإن  المد 

 المعاشات واألوضاع االقتصادي ة في بالدنا.
, واألقرب األفاضل قديماً ودًا عند فقهائنا إن  لفظ المحاماة مصطلٌح جديٌد لْم يكن موج .14

 إليه هو الوكالة بالخصومة.
لْم يضع الُمَشرِ ُع الفلسطينيُّ معيارًا معينًا تلتزُم به المحكمة عند تقديرها ألتعاب الخبير,  .15

قديرية للقاضي, بناًء على فهمه الوقائع لطة الت  ا يتم  تقديُر أجرة الخبير بناًء على الس  موإن  
 , مع مراعاة العرف.ب الخبير ومجهودهأمامه, ومدى تع الموجودة

 , مع مراعاة العرف.كتابة الوثائق والحجج والمعامالتجواز أخذ األجرة على  .16

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِثانيًا:ِأهم ِالت وصيات.

واالستدعاءات بما  ,تعديل نظام الر سوم واأُلجرة المأخوذة من قبل أصحاب المكاتب .1
ديوان قاضي القضاة؛ حتى ال يظلم أحد سواء  المالي ة, عن طريق يتوافق وقدرات الن اس

رعية قديم طالب الوثيقة أم الموث ق, فهو  وألن  نظام الر سوم المعمول به في المحاكم الش 
 .يظلم أصحاب المكاتب

عوى, أو للتوكيل,  .2 ولة لتوفير األجرة الالزمة للمواطن لرفع الد  توفير صندوق من قبل الد 
 عون دفع األجور لزوجاتهم وذويهم.أو للشهود, ولدعم من ال يستطي

ورفد  ,ةرعي  عاون المشترك والفعلي بين الجامعات والمحاكم الش  تعميق أواصر الت   .3
في الجانب ة رعي  ين في المحاكم الش  ة من قبل المختص  الجامعات بالخبرة العملي  
 .ةي  رِ وْ والمحاكم الصُّ  ,ةيبات العملي  ر دوالت   ,والمناقشة ,األكاديمي, وجانب اإلشراف

رعي ة, يجب على المشرِ ع الفلسطيني أن يبتكَر قانونًا ألصول المحاكمات .4 وكذلك  الش 
 , وعدم االكتفاء بقوانين األردن ومصر.ةخصي  لألحوال الش  





ِة وتطبيقاتها في المحاكِم خصي  اأُلجرِة في مسائِل األحواِل الش   "أحكامالجولة في رحاب  هوبعد هذ
 , فإنْ هذا جهد المقل   خفى أن  قني إلتمام هذه البحث, وال يَ وف   أحمد هللا تعالى أنْ  ي, فإن  ة"رعي  الش  

به  ل  ا زَ كانت األخرى, فمن نفسي والشيطان, وأستغفر هللا مم   , فمن هللا وتوفيقه, وإنْ أصبتُ 
لي من  لوجهه, ويجعللصًا له عماًل خايتقب   وأسأله سبحانه وتعالى أنْ  به الفكر, ذ  أو شَ  ,القلم

وصحبه  آلهوصل  اللهم  على محم د وعلى  عاء,ه سميع الد  مستقبل أمري خيرًا من ماضيه, إن  
ين,   وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِ  أجمعين, وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الد 

 العالمين.
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ِقائمةِالمصادرِوالمراجع

ِالقرآنِالكريم. .1
, إسراء واصف شرعيةِدراسةِمقارنةِمعِالدعوىِالمدنيةإجراءاتِالسيرِفيِالدعوىِال .2

 .م2015فايز مصلح, رسالة ماجستير جامعة النجاح, 
الثانية,  السنة من األول العدد اإلسالم, لواء مجلة زهرة, أبو محمد , المحاميِأجرة .3

 .1949 – ه1368
ت , د.مسلم محمد جود(األتعابِبدل)ِاإلسالميةِالشريعةِضوءِفيِالمحاميِأجرة .4

 اليوسف.
 موسى بن علي بن الحسين بن , أحمدالبيهقيِجمعِ-ِللشافعيِالقرآنِأحكام .5

 عبد:  هوامشه , كتب(هـ458:  المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني, الُخْسَرْوِجردي
:  القاهرة, الطبعة – الخانجي الكوثري, مكتبة زاهد محمد: له الخالق, قدم عبد الغني
 م.1994 - هـ 1414 , الثانية

ِالقرآن .6 هـ(, 370, أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: أحكام
بيروت, تاريخ الطبع:  –: محمد صادق القمحاوي, دار إحياء التراث العربي تحقيق
 .هـ1405

شبيلي المالكي , القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلأحكامِالقرآن .7
 -هـ  1424لبنان, الطبعة: الثالثة,  –(, دار الكتب العلمية, بيروت هـ543)المتوفى: 
 .م 2003

دار ,هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: , الدينِعلومِإحياء .8
.بيروت –المعرفة 

االختصاصِالقضائيِفيِالفقهِاإلسالميِمعِبيانِالتطبيقِالجاريِفيِالمملكةِالعربيةِ .9
ناصر بن محمد بن مشري الغامدي, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة  , د.السعودية
 م.2000-ه1420األولى, 

 عبد أبو البخاري, المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن , محمدبالتعليقاتِالمفردِاألدب .10
 والتوزيع, للنشر المعارف الزهيري, مكتبة أمين بن , تحقيق: سمير(هـ256: المتوفى) هللا

 م.1998 - هـ 1419 األولى,: الرياض, الطبعة
محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى :  إرواءِالغليلِفيِتخريجِأحاديثِمنارِالسبيل, .11

 1405بيروت, الطبعة: الثانية  –هـ(, إشراف: زهير الشاوي , المكتب اإلسالمي 1420
 .م1985 -هـ 
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ِال .12 ة  ف  ن ي  ِح  ِأ ب ي  ذ ه ب  ِم  ل ى ِع  ِو الن ظ ائ ر  ب اه  ,األ  ش  زين الدين بن إبراهيم بن محمد,  ن ع م ان 
هـ(, وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 970المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

 -هـ  1419لبنان, الطبعة: األولى,  –زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, بيروت 
 .م1999

هـ(, 911)المتوفى:  عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي األشباهِوالنظائر, .13
 م.1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, 

 نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو , القاضيالخالفِمسائلِنكتِعلىِاإلشراف .14
 األولى,: حزم, الطبعة ابن طاهر, دار بن , تحقيق: الحبيب(هـ422) المالكي البغدادي
 م.1999 - هـ1420

 المقدسي الدين شمس هللا, عبد أبو مفرج, بن محمد بن فلحم بن , محمدالفقهِأصول .15
 الدكتور: له وقدم عليه وعلق , حققه(هـ763: المتوفى) الحنبلي الصالحي ثم الراميني
َدَحان, مكتبة محمد بن فهد  م.1999 - هـ 1420 األولى, العبيكان, الطبعة الس 
عيد, مطبعة النجوى, بيروت, , إدوارد فيِالقضاياِالمدنيةِوالتجاريةِالمحاكماتِأصول .16

 .29ص2م, ج1965
القضاة, دار الثقافة للنشر  عواد , مفلحالقضائيِوالتنظيمِالمدنيةِالمحاكماتِأصول .17

 م.2004والتوزيع, عمان, الطبعة األولى, 
ِوالتجارية .18 ِالمدنية ِالمواد ِفي ِالمحاكمات , محمود طهماز, جامعة حلب, كلية أصول

 م.1965الحقوق, 
 الدمشقي الزركلي فارس, بن علي بن محمد بن محمود بن الدين , خيراألعالم .19
 2002 مايو/  أيار - عشر الخامسة: للماليين, الطبعة العلم , دار(هـ1396: المتوفى)
 م.
 عيسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن , موسىحنبلِبنِأحمدِاإلمامِفقهِفيِاإلقناع .20

, (هـ968: المتوفى) النجا أبو الدين, شرف الصالحي, ثم المقدسي, الحجاوي  سالم بن
 لبنان. بيروت,  المعرفة السبكي, دار موسى محمد اللطيف عبد: تحقيق

 الفاسي, الحميري  الكتامي الملك عبد بن محمد بن , علياإلجماعِمسائلِفيِاإلقناع .21
 الصعيدي, الفاروق  فوزي  , تحقيق: حسن(هـ628: المتوفى) القطان ابن الحسن أبو

 م. 2004 - هـ 1424 األولى,: النشر, الطبعةو  للطباعة الحديثة
الشافعي, أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  األم, .22

 –هـ(, دار المعرفة 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
 .م1990هـ/1410بيروت, الطبعة: بدون طبعة, سنة النشر: 
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ِمعرفة .23 ِفي ِالخالف,ِاإلنصاف ِمن عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  الراجح
هـ(, دار إحياء التراث العربي, 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 .الطبعة: الثانية
 محمد بن عمر بن هللا عبد سعيد أبو الدين , ناصرالتأويلِوأسرارِالتنزيلِأنوار .24

 المرعشلي, دار الرحمن عبد تحقيق: محمد ,(هـ685: المتوفى) البيضاوي  الشيرازي 
 هـ. 1418 - األولى: بيروت, الطبعة – العربي التراث إحياء

 نجيم بابن المعروف محمد, بن إبراهيم بن الدين , زينالدقائقِكنزِشرحِالرائقِالبحر .25
 علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره , وفي(هـ970: المتوفى) المصري 
 عابدين, دار البن الخالق منحة: , وبالحاشية(هـ 1138 بعد ت) القادري  نفيالح الطوري 
 تاريخ. بدون  - الثانية: اإلسالمي, الطبعة الكتاب

 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد , أبوالمقتصدِونهايةِالمجتهدِبداية .26
 هـ1425لقاهرة, ا الحديث,  , دار(هـ595: المتوفى) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي

 م.2004 -
عالء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  بدائعِالصنائعِفيِترتيبِالشرائع, .27

 .م1986 -هـ 1406هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية, 587الحنفي )المتوفى: 
بلغةِالسالكِألقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِالشرحِالصغيرِ)الشرحِ .28

ال ٍك(الصغي ِم  ام  م  ِاإل   , رِهوِشرحِالشيخِالدرديرِلكتابهِالمسمىِأقربِالمسالكِل م ذ ه ب 
هـ(, 1241أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

.دار المعارف, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

 حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد , أبوالهدايةِشرحِالبناية .29
 بيروت, - العلمية الكتب , دار(هـ855: المتوفى) العيني الدين بدر الحنفي الغيتابي

 م.2000 - هـ 1420 األولى,: لبنان, الطبعة
 العمراني سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين , أبوالشافعيِاإلمامِمذهبِفيِالبيان .30

جدة,  – المنهاج النوري, دار دمحم , تحقيق: قاسم(هـ558: المتوفى) الشافعي اليمني
 م. 2000 -هـ 1421 األولى,: الطبعة

 بن محمد الوليد , أبوالمستخرجةِلمسائلِوالتعليلِوالتوجيهِوالشرحِوالتحصيلِالبيان .31
 الغرب وآخرون, دار حجي محمد , تحقيق: د(هـ520: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد

 م.1988 - هـ 1408 الثانية,: لبنان, الطبعة – بيروت اإلسالمي,
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ِالقاموس .32 ِجواهر ِمن ِالعروس  أبو الحسيني, الرز اق عبد بن محم د بن , محم دتاج
بيدي بمرتضى, الملق ب الفيض,  من مجموعة: , المحقق(هـ1205: المتوفى) الز 

 الهداية. المحققين, دار

 العبدري  يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن , محمدخليلِلمختصرِواإلكليلِالتاج .33
: العلمية, الطبعة الكتب , دار(هـ897: المتوفى) المالكي المواق هللا عبد أبو رناطي,الغ

 م.1994-هـ1416 األولى,
ِاألحكام .34 ِومناهج ِاألقضية ِأصول ِفي ِالحكام  ابن محمد, بن علي بن , إبراهيمتبصرة

 األزهرية, الطبعة الكليات , مكتبة(هـ799: المتوفى) اليعمري  الدين برهان فرحون,
 م.1986 - هـ1406 ى,األول
, (هـ 478: المتوفى) باللخمي المعروف الحسن, أبو الربعي, محمد بن , عليالتبصرة .35

قطر,  اإلسالمية, والشؤون  األوقاف نجيب, وزارة الكريم عبد أحمد تحقيق: الدكتور
 م.2011 - هـ 1432 األولى,: الطبعة

ل ب ي ِ ِوحاشيةِالدقائقِكنزِشرحِالحقائقِتبيين .36  البارعي, محجن بن علي بن ان, عثمالش  
 محمد بن أحمد الدين شهاب: , الحاشية(هـ 743: المتوفى) الحنفي الزيلعي الدين فخر
ْلِبيُّ  يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن  , المطبعة(هـ 1021: المتوفى) الشِ 

 األولى.: القاهرة, الطبعة بوالق, - األميرية الكبرى 
 الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال , أبورمذيالتِجامعِبشرحِاألحوذيِتحفة .37

 بيروت. – العلمية الكتب , دار(هـ1353: المتوفى) المباركفوري 
امِتحفة .38  عاصم ابن بكر أبو محمد, بن محمد بن , محمدواألحكامِالعقودِنكتِفيِالحك 

 اآلفاق محمد, دار السالم عبد , تحقيق: محمد(هـ829: المتوفى) الغرناطي القيسي
م.2011 - هـ 1432 األولى,: القاهرة, الطبعة لعربية,ا
ِالفقهاء .39 ِتحفة  السمرقندي الدين عالء بكر أبو أحمد, أبي بن أحمد بن محمد,
 هـ 1414 الثانية,: لبنان, الطبعة – بيروت العلمية, الكتب , دار(هـ540 نحو: المتوفى)
 م.1994 -
 الهيتمي, المكتبة حجر بن يعل بن محمد بن , أحمدالمنهاجِشرحِفيِالمحتاجِتحفة .40

 - هـ 1357طبعة,  بدون : محمد, الطبعة مصطفى لصاحبها بمصر الكبرى  التجارية
تاريخ,  وبدون  طبعة بدون  بيروت, - العربي التراث إحياء دار صورتها م, ثم 1983
 الهيتمي, بعده حجر البن «المنهاج شرح في المحتاج تحفة» كتاب: الصفحة بأعلى



218 
 

( : بفاصل مفصوال) الشرواني, بعده الحميد عبد اإلمام حاشية:  (بفاصل مفصوال)
 العبادي. قاسم بن أحمد اإلمام حاشية

 ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن , محمدالمولودِبأحكامِالمودودِتحفة .41
 – البيان دار األرناؤوط, مكتبة القادر , تحقيق: عبد(هـ751: المتوفى) الجوزية قيم

 م.1971 – ه1391 األولى,: عةدمشق, الطب
ِاالستئنافية, .42 ِالقرارات ِفي ِالشرعية ِاألحكام عطا محمد المحتسب وأشرف  تسبيب

 م.2016-ه1437مصطفى سدر, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األولى, 
ِمقارنة( .43 ِ)دراسة ِالفلسطينية ِالمحاكم ِفي ِللخبرة ِالقضائية , ريم سعيد التطبيقات

 م.2018ماجستير, جامعة الخليل,  األطرش, رسالة
, د. محمود حامد عثمان, ندوة أثر متغيرات تعريفِالحضانةِوالمقصدِالشرعيِمنها .44

العصر في أحكام الحضانة, المجمع الفقهي اإلسالمي في رابطة العالم اإلسالمي 
بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القرى, مكة المكرمة, 

 ه.1936
, (هـ816: المتوفى) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي التعريفات, .45

 بيروت العلمية الكتب الناشر, دار بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه: تحقيق
 م.1983- هـ1403 األولى: لبنان, الطبعة–
ِالمرافعات .46 ِقانون ِعلى الطبعة  , أحمد أبو الوفا, منشأة المعارف, اإلسكندرية,التعليق

 م.1975الثانية, 
 الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد , محمد(المنارِتفسير)ِالحكيمِالقرآنِتفسير .47

 , الهيئة(هـ1354: المتوفى) الحسيني القلموني خليفة علي منال بن الدين بهاء محمد بن
 م.1990: النشر للكتاب, سنة العامة المصرية

 ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن عيلإسما الفداء , أبوالعظيمِالقرآنِتفسير .48
والتوزيع,  للنشر طيبة سالمة, دار محمد بن سامي: , تحقيق(هـ774: المتوفى) الدمشقي
 م.1999 - هـ1420 الثانية: الطبعة

ِاإلسالمي .49 ِالقضائي , د.حامد أبو طالب, مطبعة السعادة, القاهرة, الطبعة التنظيم
 ه.1402الثانية, 

 العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد لفضلا , أبوالتهذيبِتهذيب .50
 األولى, الطبعة: الهند, الطبعة النظامية, المعارف دائرة , مطبعة(هـ852: المتوفى)

 هـ.1326
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 الحجاج, أبو يوسف, بن الرحمن عبد بن , يوسفالرجالِأسماءِفيِالكمالِتهذيب .51
, تحقيق: (هـ742: المتوفى) المزي  الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال
 .1980 – 1400 األولى,: بيروت, الطبعة – الرسالة معروف, مؤسسة عواد بشار. د
, محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد التهذيبِفيِفقهِاإلمامِالشافعي .52

عادل أحمد عبد الموجود, علي  تحقيق:هـ(,  516بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 
 .م 1997 -هـ  1418معوض, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى,  محمد

ِمقارنة .53 ِدراسة ِوالقانون ِالشريعة ِفي ِالصكو  , إسراء "محمد عزام" عباس توثيق
 -الساليمة, أصل الكتاب رسالة ماجستير, جامعة الخليل, دار النفائس للنشر والتوزيع

 م.2018األردن, الطبعة األولى, 
, سعد سلمان الحامدي, دار السالم للنشر والتوزيع الفقهِاإلسالميِالتوثيقِوأحكامهِفي .54

 م.2010والترجمة, الطبعة األولى, 
 ضياء موسى, بن إسحاق بن , خليلالتوضيحِفيِشرحِالمختصرِالفرعيِالبنِالحاجب .55

 الكريم عبد بن أحمد. د: , تحقيق(هـ776: المتوفى) المصري  المالكي الجندي الدين
 - هـ1429 األولى,: التراث, الطبعة وخدمة للمخطوطات يهنجيبو  مركز نجيب,
 م.2008

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو عمرو جمال الدين ابن  جامعِاألمهات, .56
: أبو عبد الرحمن األخضر تحقيقهـ(, 646الحاجب الكردي المالكي )المتوفى: 

 .م2000 -هـ 1421, األخضري, اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي, أبو  جامعِالبيانِفيِتأويلِالقرآن, .57

: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة: تحقيقهـ(, 310جعفر الطبري )المتوفى: 
 .م 2000 -هـ  1420األولى, 

يهِوسلمِوسننهِالجامعِالمسندِالصحيحِالمختصرِمنِأمورِرسولِهللاِصلىِهللاِعل .58
ِالبخاري, ِصحيح =ِ : تحقيقمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي,  وأيامه

محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
 .هـ1422ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األولى, 

 بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد , أبوالجامعِألحكامِالقرآنِ=ِتفسيرِالقرطبي .59
 أحمد: , تحقيق(هـ671: المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري  فرح

 - هـ1384 الثانية,: القاهرة, الطبعة – المصرية الكتب أطفي , دار وإبراهيم البردوني
 م.1964
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 الصقلي التميمي يونس بن هللا عبد بن محمد بكر , أبوالمدونةِلمسائلِالجامع .60
 العلمية البحوث دكتوراه, معهد رسائل في باحثين , تحقيق: مجموعة(هـ 451: المتوفى)

والتوزيع,  والنشر للطباعة الفكر القرى, دار أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء
 م.2013 - هـ 1434 األولى,: الطبعة

ِواقتصادي, .61 ِفقهي ِتحليل ِواالستصناع نك اإلسالمي د.أحمد شوقي دنيا, الب الجعالة
م,  جدة, المملكة 2003للتنمية, المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب, الطبعة الثالثة, 

 .العربية السعودية
 أبو القرشي, هللا نصر بن محمد بن القادر , عبدالحنفيةِطبقاتِفيِالمضيةِالجواهر .62

 كراتشي. – خانه كتب محمد مير,(هـ775: المتوفى) الحنفي الدين محيي محمد,
ِالكبيرح .63 ِالشرح ِعلى ِالدسوقي , محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي اشية

 .هـ(, دار الفكر, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ1230)المتوفى: 
 مكرم بن أحمد بن علي, الحسن , أبوالربانيِالطالبِكفايةِشرحِعلىِالعدوِيِحاشية .64

, (هـ1189: المتوفى( )منفلوط من بالقرب عدي, بني إلى نسبة) العدوي  الصعيدي
 طبعة. بدون : بيروت, الطبعة – الفكر البقاعي, دار محمد الشيخ تحقيق: يوسف

ِوعميرة, .65 ِقليوبي  –أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, دار الفكر  حاشيتا
 .م1995-هـ1415بيروت, الطبعة: بدون طبعة, 

أبو الحسن  رِالمزني,الحاويِالكبيرِفيِفقهِمذهبِاإلمامِالشافعيِوهوِشرحِمختص .66
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي )المتوفى: 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار  -: الشيخ علي محمد معوض تحقيقهـ(, 450
 .م 1999-هـ  1419لبنان, الطبعة: األولى,  –الكتب العلمية, بيروت 

 منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن رحيمال عبد بن , حمدحجةِهللاِالبالغة .67
سابق,  السيد: , تحقيق(هـ1176: المتوفى) «الدهلوي  هللا ولي الشاه» بـ المعروف
 - هـ 1426: الطبع سنة األولى,: لبنان, الطبعة – بيروت الجيل, دار: الناشر
 م.2005

ِالمطلقة .68 ِللزوجة ِالسكنى لة العلوم , أنغام محمود الخفاجي, جامعة بابل, مجحق
 العدد األول. -36اإلنسانية, كلية التربية للعلوم اإلنسانية, المجلد 

, نور الدين أبو لحية, دار الكتاب الحديث, القاهرة, الطبعة الحقوقِالماديةِللزوجة .69
األولى.

 م.1974, محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي, القاهرة, خاتمِالنبيين .70
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 محب بن هللا فضل بن أمين , محمدعشرِديالحاِالقرِنِأعيانِفيِاألثرِخالصة .71
 – صادر , دار(هـ1111: المتوفى) الدمشقي األصل, الحموي  المحبي محمد بن الدين
 بيروت.

ِاألحكام .72 ِمجلة ِشرح ِفي ِالحكام , علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: درر
 .م1991 -هـ 1411هـ(, تعريب: فهمي الحسيني, دار الجيل, الطبعة: األولى, 1353

, عطا محمد المحتسب, دار دعاوىِإثباتِالطالقِوتطبيقاتهاِفيِالمحاكمِالشرعية .73
(, 2003الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  أصل الكتاب, رسالة ماجستير, جامعة الخليل)

 م.2016الطبعة األولى 
ِالشرعية .74 ِالمحاكم ِفي ِوتطبيقاتها ِاإلنفاق ِلعدم ِالزوجين ِبين ِالتفريق , ريم دعوى

 م.2006" عباس النتشة, رسالة ماجستير, جامعة الخليل, "محمد إسحق
, محمد إبراهيم البدارين, رسالة ماجستير, جامعة الخليل, الد عوىِبينِالفقهِوالقانوِن .75

 م.2010-ه1431دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 
فوعِالموضوعيةِفيِدعاوىِالنفقات .76 ثقافة, عمان, , مأمون محمد أبو سيف, دار الالد 

 م.2011-ه1432الطبعة الثالثة, 
ِاإلرادات, .77 ِمنتهى ِبشرح ِالمعروف ِالمنتهى ِلشرح ِالنهى ِأولي منصور بن  دقائق

هـ(, عالم 1051)المتوفى:  يالحنبل ييونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوت
 .م1993 -هـ 1414الكتب, الطبعة: األولى, 

بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي , مرعي دليلِالطالبِلنيلِالمطالب .78
: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طيبة للنشر تحقيقهـ(, 1033الحنبلى )المتوفى: 

 م.2004هـ / 1425والتوزيع, الرياض, الطبعة: األولى, 
ِعلماءِالمذهب .79  ابن محمد, بن علي بن , إبراهيمالديباجِالمذهبِفيِمعرفةِأعيان

 محمد الدكتور: وتعليق , تحقيق(هـ799: المتوفى) اليعمري  الدين برهان فرحون,
 القاهرة. والنشر, للطبع التراث النور, دار أبو األحمدي

, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير الذخيرة .80
يد : سع6, 2: محمد حجي, جزء 13, 8, 1: جزء تحقيقهـ(, 684بالقرافي )المتوفى: 

بيروت,  -: محمد بو خبزة, دار الغرب اإلسالمي12 - 9, 7, 5 - 3أعراب, جزء 
 .م1994الطبعة: األولى, 

 َمْنُجوَيه ابن بكر أبو إبراهيم, بن محمد بن علي بن , أحمدمسلمِصحيحِرجال .81
 األولى,: بيروت, الطبعة – المعرفة الليثي, دار هللا , تحقيق: عبد(هـ428: المتوفى)

1407. 
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ِا .82 ِالمختار,رد ِالدر ِعلى ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  لمحتار
بيروت, الطبعة: الثانية, -هـ(, دار الفكر1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 .م1992 -هـ 1412
ضاعِالمحرمِفيِالفقهِاإلسالمي .83 , عبد هللا عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي, رسالة الر 

 م.2005ليل, ماجستير جامعة الخ
 عبد بن محمود الدين , شهابالمثانيِوالسبعِالعظيمِالقرآنِتفسيرِفيِالمعانيِروح .84

 الكتب عطية, دار الباري  عبد , تحقيق: علي(هـ1270: المتوفى) األلوسي الحسيني هللا
 هـ.1415 األولى,: بيروت, الطبعة – العلمية

ِالصغير( .85 ِ)المعجم ِالداني وب بن مطير اللخمي , سليمان بن أحمد بن أيالروض
: محمد شكور محمود الحاج تحقيقهـ(, 360الشامي, أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

بيروت , عمان, الطبعة: األولى,  -أمرير, الناشر: المكتب اإلسالمي , دار عمار 
1405 – 1985. 

 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ,الروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع .86
 وتعليقات العثيمين الشيخ حاشية: , ومعه(هـ1051: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدريس
 الرسالة. مؤسسة - المؤيد نذير, دار محمد القدوس عبد: أحاديثه السعدي, خرج الشيخ

ِالمفتين .87 ِوعمدة ِالطالبين , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة
 -دمشق -المكتب اإلسالمي, بيروتهـ(, تحقيق: زهير الشاوي , 676)المتوفى: 

 .م1991هـ / 1412عمان, الطبعة: الثالثة, 
 .على حسب هللا, دار الفكر العربي الزواجِفيِالشريعةِاإلسالمية, .88
 محمد بن صالح بن إسماعيل بن , محمدحجرِالبنِالمرامِالسالمِشرحِبلوغِسبل .89

 باألمير كأسالفه روفالمع الدين, عز إبراهيم, أبو الصنعاني, ثم الكحالني الحسني,
 الحديث. , دار(هـ1182: المتوفى)
أبو عبد هللا محمد  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة  سننِابنِماجهِتِاألرنؤوط, .90

محم د  -عادل مرشد  -: شعيب األرنؤوط تحقيقهـ(, 273بن يزيد القزويني )المتوفى: 
 1430العالمية, الطبعة: األولى, َعبد الل طيف حرز هللا,  دار الرسالة  -كامل قره بللي 

 .م 2009 -هـ 
, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو سننِأبيِداود .91

ِجْستاني )المتوفى:  : محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة تحقيقهـ(, 275األزدي السِ 
 .بيروت –العصرية, صيدا 
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ِالترمذي .92 ة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبو , محمد بن عيسى بن َسْور سنن
(, ومحمد فؤاد 1,2هـ(, تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ279عيسى )المتوفى: 
(, شركة 4,5(, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ3عبد الباقي )جـ

 .م1975 -هـ  1395مصر, الطبعة: الثانية,  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان نِالدارقطنيسن .93

ق عليه: نصه وعل    هـ(, حققه وضبط385بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
شعيب االرنؤوط, حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز هللا, أحمد برهوم, مؤسسة 

 .م2004 -هـ  1424, لبنان, الطبعة: األولى –الرسالة, بيروت 
 النسائي الخراساني, علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد , أبوالكبرِىِالسنن .94
: بيروت, الطبعة – الرسالة شلبي, مؤسسة المنعم عبد , تحقيق: حسن(هـ303: المتوفى)

 م.2001 - هـ 1421 األولى,
ِالكبرى, .95 ني, أبو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسا السنن

: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, تحقيقهـ(, 458بكر البيهقي )المتوفى: 
 .م2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة: الثالثة,  –بيروت 

 َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين , شمسالنبالءِأعالمِسير .96
 شعيب الشيخ بإشراف حققينالم من , تحقيق: مجموعة(هـ748:  المتوفى) الذهبي

 الرسالة. األرناؤوط, مؤسسة
 سالم ابن علي بن عمر بن محمد بن , محمدالمالكيةِطبقاتِفيِالزكيةِالنورِشجرة .97

لبنان,  العلمية, الكتب خيالي, دار المجيد عبد: عليه , علق(هـ1360: المتوفى) مخلوف
 م. 2003 - هـ 1424 األولى,: الطبعة

 الَعكري  العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي , عبدذهبِمنِأخبارِفيِالذهبِشذرات .98
 عبد: أحاديثه األرناؤوط, خرج , تحقيق: محمود(هـ1089: المتوفى) الفالح أبو الحنبلي,
 - هـ 1406 األولى,: بيروت, الطبعة – دمشق كثير, ابن األرناؤوط, دار القادر
 م.1986

لمعروف بالحسام الشهيد, تحقيق , اإلمام عمر بن أحمد بن سعيد اشرحِأدبِالقاضي .99
الشيخ أبو الوفا األفغاني و الشيخ أبو بكر محمد الهاشمي, دار الكتب العلمية, بيروت, 

م.1986-ه1406الطبعة األولى , 
ِالشخصية .100 ِاألحوال ِفي ِالشرعية ِاألحكام , محمد زيد األبياني, مطبعة علي شرح

 ه.1329أحمد, مصر, الطبعة الثانية, 
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ِال .101 ِاألحكام ِالشخصيةشرح ِاألحوال ِفي , محمد زيد األبياني, مطبعة علي شرعية
 ه.1329أحمد, مصر, الطبعة الثانية, 

 المالكي المازري  الت ِميمي عمر بن علي بن محمد هللا عبد , أبوالتلقينِشرح .102
المي, دار المختار محم د الشيخ , تحقيق: سماحة(هـ536: المتوفى)  الغرب الس 

 م.2008 األولى, عةالطب: اإِلسالمي, الطبعة
: المتوفى) الحنبلي المصري  الزركشي هللا عبد بن محمد الدين , شمسالزركشيِشرح .103

 م.1993 - هـ 1413 األولى,: العبيكان, الطبعة , دار(هـ772
 البغوي  الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة, , محييالسنةِشرح .104

 الشاوي , المكتب زهير محمد-األرنؤوط شعيب: , تحقيق(هـ516: المتوفى) الشافعي
 م.1983 - هـ1403 الثانية,: بيروت, الطبعة دمشق, - اإلسالمي

, د. عبد الناصر أبو شرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِونظامِالقضاءِالشرعي .105
البصل, أصل الكتاب رسالة ماجستير,  دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة 

م.2005األولى, 
ِالحقوقيةش .106 ِالمحاكمات ِقانون , سليم رستم باز اللبناني, مكتبة صادر, بيروت, رح

 م.1925الطبعة الثالثة, 
 هللا عبد أبو المالكي الخرشي هللا عبد بن , محمدللخرشيِخليلِمختصرِشرح .107
 تاريخ. وبدون  طبعة بدون : بيروت, الطبعة – للطباعة الفكر , دار(هـ1101: المتوفى)
ِاآلثار, .108 ِمشكل أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  شرح

هـ(, تحقيق: شعيب 321األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 .م1494هـ,  1415 -األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى 

 بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن , محمدبلبانِابنِبترتيبِحبانِابنِصحيح .109
 , تحقيق: شعيب(هـ354: المتوفى) الُبستي الدارمي, حاتم, أبو التميمي, َد,َمْعب

 .1993 – 1414 الثانية,: بيروت, الطبعة – الرسالة األرنؤوط, مؤسسة
, (هـ 578: المتوفى) بشكوال بن الملك عبد بن خلف القاسم , أبواألندلسِأئمةِختاريِفيِالصلة .110

 - هـ 1374 الثانية,: الخانجي, الطبعة , مكتبةالحسيني العطار عزت صححه وراجعه: السيد
 م.1955

: المتوفى) السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين , تاجالكبرِىِالشافعيةِطبقات .111
 للطباعة الحلو, هجر محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. , تحقيق: د(هـ771
 هـ.1413 الثانية,: والتوزيع, الطبعة والنشر
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 الدمشقي, الشهبي األسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر , أبوالشافعيةِطبقات .112
خان,  العليم عبد الحافظ. , تحقيق: د(هـ851: المتوفى) شهبة قاضي ابن الدين تقي
 هـ1407 األولى,: بيروت, الطبعة – الكتب عالم
 البصري, بالوالء, الهاشمي منيع بن سعد بن محمد هللا عبد , أبوالكبرِىِالطبقات .113

 عطا, دار القادر عبد محمد: , تحقيق(هـ230: المتوفى) سعد بابن المعروف البغدادي
 م.1990 - هـ 1410 األولى,: بيروت, الطبعة – العلمية الكتب
, عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو محمد بهاء الدين المقدسي العدةِشرحِالعمدة .114

هـ 1424ة, تاريخ النشر: هـ(, دار الحديث, القاهرة, الطبعة: بدون طبع624)المتوفى: 
 .م2003

 الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل محمود, بن محمد بن , محمدالهدايةِشرحِالعناية .115
 الفكر. ه(, دار786: المتوفى) البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس
ائ ل, .116 ِالم س  مالكي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ال ع ي ون 

هـ(, دراسة وتحقيق: علي محم د إبراهيم بورويبة, دار ابن حزم للطباعة 422)المتوفى: 
 .م 2009 -هـ  1430لبنان, الطبعة: األولى,  –والنشر والتوزيع, بيروت 

أحمد بن محمد مكي, أبو العباس, غمزِعيونِالبصائرِفيِشرحِاألشباهِوالنظائر,ِ .117
هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: 1098)المتوفى:  شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي

 .م1985 -هـ 1405األولى, 
 عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين , تقيالكبرِىِالفتاوِى .118
 , دار(هـ728: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن هللا

 م.1987 - هـ1408 العلمية, األولى, الكتب
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, دار الفكر, الطبعة: الثانية,  الفتاوىِالهندية, .119

 .هـ1310
 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن , أحمدالبخارِيِصحيحِشرحِالبارِيِفتح .120

 عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه , رقم1379 بيروت, - المعرفة الشافعي, دار
 تعليقات الخطيب, عليه الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي,
 باز. بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالمة

 ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب , أبوالقرآنِمقاصدِفيِالبيانِفتحِ  .121
 اعةللطبَ  العصري ة , الَمكتبة(هـ1307: المتوفى) الِقن وجي البخاري  الحسيني هللا لطف
 م.1992 - هـ 1412َبيروت,  – َصيَدا والن ْشر,
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 الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين , كمالالقديرِفتح .122
 تاريخ. وبدون  طبعة الفكر, بدون  , دار(هـ861: المتوفى)
ِِبحاشيةِالمعروفِالطالبِمنهجِشرحِبتوضيحِالوهابِفتوحات .123  )منهجالجمل

 منهج شرح في شرحه ثم للنووي  الطالبين منهاج من ألنصاري ا زكريا اختصره الطالب
: المتوفى) بالجمل المعروف األزهري, العجيلي منصور بن عمر بن الطالب(, سليمان

 تاريخ. وبدون  طبعة بدون : الفكر, الطبعة , دار(هـ1204
 إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس , أبوالفروقِ=ِأنوارِالبروقِفيِأنواءِالفروِق .124
 الكتب. , عالم(هـ684: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن
,ِأستاذِورئيسِقسمِالفقهِ .125 ل ي  ي  ب ةِبنِمصطفىِالز ح  ِأ.ِد.ِو ه  ِوأدل ت ه  ه ِاإلسالمي  الف ق 

ِ ِدمشق ِبجامعة ِوأصوله ريعةِ-اإلسالمي  ِالش  , دمشق –سوري ة  -دار الفكر  ,كل ي ة
لة بالنِ سبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها الطبعة: الر ابعة المن ق حة المعد 
.من طبعات مصورة(

 بن هارون  بن شاكر بن الرحمن عبد بن أحمد بن شاكر بن , محمدالوفياتِفوات .126
 دار: عباس, الناشر , تحقيق: إحسان(هـ764: المتوفى) الدين بصالح الملقب شاكر
 م.1973لى: بيروت, الطبعة األو  – صادر

ِم.1959قانونِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِاألردنيِلعامِ .127
ِم.1976قانونِاألحوالِالشخصيةِاألردنيِلعامِ .128
م.2001 لسنة( 4) رقم ,والتجاريةِالمدنيةِالموادِفيِالبيناتِقانوِن .129
 .1952( لسنة 12, قانون رقم )قانونِالمحامينِالشرعيين .130
 م.1999( لسنة 3ن رقم: ), قانو قانونِالمحامينِالنظاميينِفيِفلسطين .131
 .2012 لسنة 4 , رقمالقانونِالمدنيِالفلسطيني .132
ِ.م1972قانونِتشكيلِالمحاكمِالشرعيةِاألردنيِلعامِ .133
, د. أحمد محمد القراراتِاالستئنافيةِفيِأصولِالمحاكماتِالشرعيةِومناهجِالدعوِى .134

 لثاني.علي داود, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األولى/االصدار ا
135. ِ ِالشخصية, ِاألحوال ِفي ِاالستئنافية , دار الثقافة علي داودمحمد أحمد د. القرارات

ان, الطبعة األولى,   .م1999-ه1420للنشر والتوزيع, عم 
136. ِ ِعام ِحتى ِالشرعية ِالمحاكمات ِأصول ِفي ِالقضائية , عبد الفتاح 1990القرارات

م.1990عاي  عمرو, دار اإليمان, عمان, الطبعة األولى, 
 , محمد حمزة العربي, المجموعة الثانية.لقراراتِالقضائيةا .137
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ِفقهها,ِالقضائية,ِأصولهاِالدعاوى,ِلوائح:ِالشرعيةِالمحاكمِفيِواألحكامِالقضايا .138
, د.أحمد محمد علي داود, دار الثقافة القوانينِاألحكام,ِالقضائية,ِالقراراتِإجراءاتها,

 م, عمان.2011للنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة 
أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا, ابن جزي الكلبي  القوانينِالفقهية, .139

 .هـ(741الغرناطي )المتوفى: 
 بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد , أبوالكافيِفيِفقهِاإلمامِأحمد .140

: توفىالم) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي, الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
 م.1994 - هـ 1414 األولى,: العلمية, الطبعة الكتب ,  دار(هـ620
 بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد , أبوالكافيِفيِفقهِاإلمامِأحمد .141

: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي, الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
 م.1994 - هـ 1414 األولى,: العلمية, الطبعة الكتب ,  دار(هـ620
, أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن الكافيِفيِفقهِأهلِالمدينة .142

: محمد محمد أحيد ولد ماديك تحقيقهـ(, 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
 الموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية,

 .م1980هـ/1400
 بن , محمدالمرداوِيِسليمانِبنِعليِالدينِلعالءِالفروعِتصحيحِومعهِالفروعِكتاب .143

 الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس هللا, عبد أبو مفرج, بن محمد بن مفلح
الرسالة,  التركي, مؤسسة المحسن عبد بن هللا , تحقيق: عبد(هـ763: المتوفى) الحنبلي
ِمـ.  200 - هـ 1424 األولى: الطبعة

 بن محمد بن هللا عبد شيبة, أبي بن بكر , أبوواآلثارِاألحاديثِفيِالمصنفِالكتاب .144
الحوت,  يوسف , تحقيق: كمال(هـ235: المتوفى) العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم
 .1409 األولى,: الرياض, الطبعة – الرشد مكتبة

 بن حسن ابن الدين صالح بن سيون بن منصور اإلقناع,ِمتنِعنِالقناعِكشاف .145
.546ص3العلمية, ج الكتب , دار(هـ1051: المتوفى) الحنبلي البهوتي إدريس
 أحمد, بن عمرو بن محمود القاسم , أبوالتنزيلِغوامضِحقائقِعنِالكشاف .146

 - الثالثة: بيروت, الطبعة – العربي الكتاب , دار(هـ538: المتوفى) هللا جار الزمخشري 
 ه. 1407

, أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز ألخيارِفيِحلِغايةِاإلختصاركفايةِا .147
: علي عبد تحقيقهـ(, 829بن معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي )المتوفى: 

 .1994دمشق, الطبعة: األولى,  –الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان, دار الخير 
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: المتوفى) النسفي الدين حافظ محمود نب أحمد بن هللا عبد البركات , أبوكنزِالدقائق .148
: السراج, الطبعة دار اإلسالمية, البشائر بكداش, دار سائد. د. أ: , تحقيق(هـ710
 م.2011 - هـ1432 األولى,

ِالعرب, .149 , أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور يمحمد بن مكرم بن عل لسان
بيروت, الطبعة: الثالثة  هـ(, دار صادر, 711)المتوفى:  األنصاري الرويفعي اإلفريقي

 .هـ1414 -

 م.1992, أحمد نصر الجندي, طبعة عام مبادئِالقضاءِفيِاألحوالِالشخصية .150
هـ(,: 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  المبسوط, .151

 .م1993 -هـ 1414بيروت, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر:  –دار المعرفة 
 بن عمر القاسم , أبوالشيبانيِحنبلِبنِأحمدِهللاِعبدِابيِذهبمِعلىِالخرقيِمتن .152

: للتراث, الطبعة الصحابة , دار(هـ334: المتوفى) الخرقي هللا عبد بن الحسين
 م.1993-هـ1413

ِالعدلية, .153 ِاألحكام لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية,  مجلة
 .ه تجارِت كتب, آرام باغ, كراتشي: نجيب هواويني, نور محمد, كارخانتحقيق
 المدعو سليمان بن محمد بن الرحمن , عبداألبحرِملتقىِشرحِفيِاألنهرِمجمع .154

 العربي. التراث إحياء , دار(هـ1078: المتوفى) أفندي بداماد يعرف, زاده بشيخي
ِالفتاوى, .155 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  مجموع

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد لطباعة تحقيقهـ(, 728 )المتوفى:
المصحف الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية, عام النشر: 

 .م1995هـ/1416
أبو زكريا محيي الدين يحيى  المجموعِشرحِالمهذبِ)معِتكملةِالسبكيِوالمطيعي(, .156

 .ر الفكرهـ(, دا676بن شرف النووي )المتوفى: 
عطا هللا الظاهر, دار الثقافة  راتب ,الشرعيةِبالمحاكمِالخاصةِالتشريعاتِمجموعة .157

 م.2010للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, اإلصدار الثاني, 
ِباآلثار, .158 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  المحلى

 .بعة: بدون طبعة وبدون تاريخبيروت, الط –هـ(, دار الفكر 456الظاهري )المتوفى: 
ِعنه .159 ِهللا ِرضي ِحنيفة ِأبي ِاإلمام ِفقه ِالنعماني ِالفقه ِفي ِالبرهاني , أبو المحيط

المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي 



229 
 

 –: عبد الكريم سامي الجندي, دار الكتب العلمية, بيروت تحقيقهـ(, 616)المتوفى: 
 .م 2004 -هـ  1424لبنان, الطبعة: األولى, 

 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين , زينالصحاحِمختار .160
 الدار - العصرية محمد, المكتبة الشيخ , تحقيق: يوسف(هـ666: المتوفى) الرازي 

 م.1999/  هـ1420 الخامسة,: صيدا, الطبعة - بيروت النموذجية,
محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي,  الفقهيِالبنِعرفة,المختصرِ .161

: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير, مؤسسة تحقيقهـ(,  803أبو عبد هللا )المتوفى: 
 .م 2014 -هـ  1435خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية, الطبعة: األولى, 

 , دار(هـ179: المتوفى) نيالمد األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن , مالكالمدونة .162
 .305ص2م, ج1994 - هـ1415 األولى,: العلمية, الطبعة الكتب
 بن أحمد بن علي محمد , أبوواالعتقاداتِوالمعامالتِالعباداتِفيِاإلجماعِمراتب .163

 – العلمية الكتب , دار(هـ456:  المتوفى) الظاهري  القرطبي األندلسي حزم بن سعيد
 .80بيروت, ص

 بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد , أبولصحيحيناِعلىِالمستدر  .164
: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري  الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه
: بيروت, الطبعة – العلمية الكتب عطا, دار القادر عبد مصطفى: , تحقيق(هـ405
 .1990 – 1411 األولى,

أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد , مسندِاإلمامِأحمدِبنِحنبل .165
عادل مرشد, وآخرون, إشراف:  -: شعيب األرنؤوط تحقيقهـ(, 241الشيباني )المتوفى: 

 -هـ  1421د عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى, 
 .م 2001

ِعليهِهللاِصلىِهللاِلرسوِإلىِالعدلِعنِالعدلِبنقلِالمختصرِالصحيحِالمسند .166
, تحقيق: (هـ261: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن , مسلموسلم
 بيروت. – العربي التراث إحياء الباقي, دار عبد فؤاد محمد
 ثم الفيومي علي بن محمد بن , أحمدالكبيرِالشرحِغريبِفيِالمنيرِالمصباح .167

 بيروت. – العلمية , المكتبة(ـه770 نحو: المتوفى) العباس أبو الحموي,
, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصنف .168

الهند, يطلب  -: حبيب الرحمن األعظمي, المجلس العلميتحقيقهـ(, 211)المتوفى: 
 ه.1403بيروت, الطبعة: الثانية,  –من: المكتب اإلسالمي 
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ِغايةِالمن .169 ِشرح  السيوطي عبده بن سعد بن , مصطفىتهىمطالبِأوليِالنهىِفي
اإلسالمي,  , المكتب(هـ1243: المتوفى) الحنبلي الدمشقي ثم مولداً  الرحيباني شهرة,
 م.1994 - هـ1415 الثانية,: الطبعة

, محيي السنة, أبو محمد الحسين معالمِالتنزيلِفيِتفسيرِالقرآنِ=ِتفسيرِالبغوِي .170
عثمان جمعة  -يق: محمد عبد هللا النمر هـ(, تحق510بن مسعود البغوي )المتوفى: 

هـ  1417سليمان مسلم الحرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة,  -ضميرية 
 .212ص7م, ج 1997 -
ِالسنن, .171  بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان , أبووهو شرح سنن أبي داود معالم

 – العلمية المطبعة: ناشر, ال(هـ388: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي الخطاب
م.1932 - هـ 1351 األولى: حلب, الطبعة

ر ة, .172 م ع اص  ال ةِو  ِأ ص  ال ي ة  ِالم  ت  ْبَياِن, مكتبة الملك  الم ع ام ال  أبو عمر ُدْبَياِن بن محمد الدُّ
 .هـ1432المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية,  -فهد الوطنية, الرياض 

ِالوسيط .173 اللغة العربية بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات /  , مجمعالمعجم
.حامد عبد القادر / محمد النجار(, دار الدعوة

 الحسين أبو الرازي, القزويني زكرياء بن فارس بن , أحمداللغةِمقاييسِمعجم .174
 هـ1399: النشر الفكر, عام هارون, دار محمد السالم , تحقيق: عبد(هـ395: المتوفى)
 م.1979 -
 بن الوهاب عبد محمد , أبو«أنسِبنِمالكِاإلمام»ِالمدينةِعالمِمذهبِعلىِالمعونة .175

الحق   عبد حمي : تحقيق,(هـ422: المتوفى) المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي
 القرى  أم بجامعة دكتوراة  المكرمة, رسالة مكة - الباز أحمد مصطفى التجارية, , المكتبة
 المكرمة. بمكة
 علي الدين, عالء الحسن, , أبواألحكامِمنِالخصمينِبينِيترددِفيماِامالحكِمعين .176
 الفكر. دار: , (هـ844: المتوفى) الحنفي الطرابلسي خليل بن
 الفتح, أبو على, ابن المكارم أبى السيد عبد بن , ناصرغربِفيِترتيبِالمعربالمِ  .177

ِزى   الخوارزمي الدين برهان محمود فاخوري وعبد  , تحقيق:(هـ610: المتوفى) الُمَطرِ 
 م.1979-ه1399 األولى, : , الطبعةالحميد مختار, مكتبة أسامة بن زيد, سوريا

ِالمنهاج, .178 ِألفاظ ِمعاني ِمعرفة ِإلى ِالمحتاج شمس الدين, محمد بن أحمد  مغني
هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى, 977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

ِ.م1994 -هـ 1415
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أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  ي,المغن .179
هـ(, مكتبة 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968 -هـ 1388القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 
ر بن الحسن بن الحسين , أبو عبد هللا محمد بن عممفاتيحِالغيبِ=ِالتفسيرِالكبير .180

هـ(, دار إحياء 606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 .هـ1420 -بيروت, الطبعة: الثالثة  –التراث العربي 



ِالقرآن .181 ِغريب ِفي  بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو ,المفردات
 الدار القلم, , دارعدنان الداودي: صفوان , تحقيق(هـ502: المتوفى) األصفهانى
 هـ.1412 - األولى: بيروت, الطبعة دمشق - الشامية

ِسلهب .182 ِجمال ِالشيخ ِمع , خبير مضاهاة الخطوط في المحاكم الشرعية مقابلة
 م, الساعة السادسة  مساًء.2020-8-12والنظامية, يوم األربعاء, 

في محكمة الخليل  , عضو محكمة االستئنافمقابلةِمعِفضيلةِالقاضيِأشرفِسدر .183
 م, الساعة الواحدة ظهرًا.2019-9-22الشرعية, يوم الخميس, 

يوم األربعاء, ور عبد هللا العسيلي, , الدكتقاضيِالخليلِالشرعيفضيلةِمقابلةِمعِ .184
 , الساعة الواحدة ظهرًا.م12-8-2020
, هـ(520أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  المقدماتِالممهدات, .185

لبنان, الطبعة: األولى,  –تحقيق: الدكتور محمد حجي, دار الغرب اإلسالمي, بيروت 
 .م 1988 -هـ  1408

 محمد بن هللا عبد بن محمد بن , إبراهيمأحمدِاإلمامِأصحابِذكرِفيِاألرشدِالمقصد .186
 بن الرحمن عبد, تحقيق: د.(هـ884: المتوفى) الدين برهان إسحاق, أبو مفلح, ابن

 - هـ1410 األولى,: السعودية, الطبعة – الرياض - الرشد عثيمين, مكتبةال سليمان
 م.1990

ِاإلرادات .187 , تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار منتهى
: عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى, تحقيقهـ(, 972)

 .م1999 -هـ 1419
188. ِ ِالطالبين ِالفقهمنهاج ِفي ِالمفتين  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا , أبووعمدة

: الفكر, الطبعة دار عوض, أحمد قاسم عوض: , تحقيق(هـ676: المتوفى) النووي 
 .2005/هـ1425 األولى,
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ِالوثائق .189 ِوأحكام ِالموثق ِبآداب ِالالئق ِوالمعنى ِالرائق ِوالمنهل ِالفائق , أبي المنهج
ه(, دار البحوث والدراسات 914احد الونشريسي )تالعباس, أحمد بن يحيى بن عبد الو 

 اإلسالمية, دبي.
ِالشافعي, .190 ِاإلمام ِفقة ِفي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  المهذب

 .هـ(, دار الكتب العلمية476)المتوفى: 
 بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدين , شمسخليلِمختصرِشرحِفيِالجليلِمواهب .191
: المتوفى) المالكي الرُّعيني بالحطاب المعروف المغربي, بلسيالطرا الرحمن عبد
 م.1992 - هـ1412 الثالثة,: الفكر, الطبعة , دار(هـ954
ِاإلسالمي .192 ِالفقه , محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري, بيت األفكار موسوعة

 .م 2009 -هـ  1430الدولية, الطبعة: األولى, 
, المستشار محمد عزمي البكري, دار لِالشخصيةموسوعةِالفقهِوالقضاءِفيِاألحوا .193

 م.1998محمود للنشر والتوزيع, القاهرة, الطبعة الثامنة, 
ِالكويتية, .194 ِالفقهية  –صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  الموسوعة

: الطبعة الثانية, دار 23 - 1ألجزاء اهـ(,  1427 - 1404الكويت, الطبعة: )من 
مصر,  –: الطبعة األولى, مطابع دار الصفوة 38 - 24األجزاء  الكويت, –السالسل 
 : الطبعة الثانية, طبع الوزارة.45 - 39األجزاء 

ِاإلسالمية .195 ِالشريعة ِفي ِالقضاء , د.عبد الكريم زيدان, مكتبة البشائر, عمان, نظام
 م.1989-ه1409الطبعة الثانية, 

ِوالدستور .196 ِوالقانون ِالسياسة ِفي ِوهديه ِاإلسالم أبو األعلى المودودي,  ,نظرية
 م.1967-ه1387

ِوالتجارية .197 ِالمدنية ِالمرافعات ِوقانون ِاإلسالمية ِالشريعة ِبين ِالد عوى , أ.د. نظرية
محمد نعيم ياسين, دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, الرياض, السعودية, 

 م.2003-ه1423
باس أحمد بن حمزة شمس الدين محمد بن أبي الع نهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاج, .198

 -هـ(, دار الفكر, بيروت, الطبعة: ط أخيرة 1004شهاب الدين الرملي )المتوفى: 
 .م1984هـ/1404

ِالمذهب .199 ِدراية ِفي ِالمطلب , عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد نهاية
هـ(, حققه 478الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

يب, دار المنهاج, الطبعة: األولى, وصنع فه ارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد 
 .م2007-هـ1428
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اِعلىِوالز  ياداتِالن وادر .200 نةِفيِم  و   بن هللا عبد محمد , أبواأل مهاتِ ِمنِغيرهاِمنِالمد 
 الغرب , دار(هـ386: المتوفى) المالكي القيرواني, النفزي, الرحمن عبد( زيد أبي)

 م.1999 األولى,: روت,  الطبعةبي اإلسالمي,
ِ)الوافيةِعرفةِابنِاإلمامِحقائقِلبيانِالشافيةِالكافيةِالهداية .201 ِابنِحدودِشرح.

 هـ.1350 األولى,: العلمية, الطبعة , المكتبة(للرصاعِعرفة
ِالمبتدي, .202 ِبداية ِشرح ِفي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  الهداية

: طالل يوسف, دار تحقيقهـ(, 593لدين )المتوفى: المرغيناني, أبو الحسن برهان ا
 .حياء التراث العربي , بيروت, لبنانإ

أ.د.عمر سليمان األشقر, دار الواضحِفيِشرحِقانونِاألحوالِالشخصيةِاألردني,ِ .203
 .النفائس للنشر والتوزيع, األردن, الطبعة الثالثة

,دارالثقافةكروري , د.عثمان التالوجيزِفيِشرحِقانونِأصولِالمحاكماتِالشرعية .204
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ِِهرسِاآلياتفِ 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم

 ب 7ِإبراهيم َشَكْرُتْم أَلَِزيَدن ُكْم﴾ ﴿َوِإْذ َتَأذ َن َربُُّكْم َلِئنْ  1
﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  2

ًة َوَرْحَمًة ِإن  ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك ُروَن﴾  َبْيَنُكْم َمَود 

 ح 21ِالروم

﴾﴿َيا َأيَُّها الن   3 ِتي آَتْيَت ُأُجوَرُهن   3 50ِاألحزاب ِبيُّ ِإن ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الال 
﴿َقاَل ِإنِ ي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتي  َهاَتْيِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني  4

 َثَماِنَي ِحَجٍج﴾
 17 27ِالقصص

 18 77ِالكهفَأْجًرا َعَلْيهِ  اَلت َخْذتَ  ِشْئتَ  َلوْ  َقالَ ﴿ 5
وُهن  ِلُتَضيِ ُقوا ﴿ 6 َأْسِكُنوُهن  ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ

َعَلْيِهن  َوِإْن ُكن  ُأواَلِت َحْمٍل َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهن  َحت ى َيَضْعَن َحْمَلُهن  َفِإْن 
ن  َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف َوِإْن َتَعاَسْرُتْم َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهن  ُأُجوَرهُ 

﴾ َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى 

, 18 6ِالطالق
107, 
110, 
122 , 
131, 
133 

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهن  َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتم  ﴿ 7
َضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ  َلُه ِرْزُقُهن  َوِكْسَوُتُهن  ِباْلَمْعُروِف اَل ُتَكل ُف  الر 

َنْفٌس ِإال  ُوْسَعَها اَل ُتَضار  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى 
اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل 

َناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا جُ 
َسل ْمُتْم َما آَتْيُتْم ِباْلَمْعُروِف َوات ُقوا ّللا َ َواْعَلُموا َأن  ّللا َ ِبَما َتْعَمُلوَن 

 َبِصيٌر﴾

, 18 233ِالبقرة
82 ,
121 ,
122  ,
126 ,
127 ,
131 ,
133 ,
135 ,
137, 
 

8 
ُسْخِريًّا َبْعًضا َبْعُضُهمْ  ِلَيت ِخذَ  َدَرَجاٍت  َبْعضٍ  َفْوقَ  َبْعَضُهمْ  َوَرَفْعَنا18 32ِالزخرف 

 َتُكونَ  َأنْ  ِإال   ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  َتْأُكُلوا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  َأيَُّها َيا﴿ 9
َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  ّللا َ  ِإن   َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َواَل  ِمْنُكمْ  َتَراضٍ  َعنْ  ِتَجاَرةً 

 , 37 29ِالنساء
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وا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  ّللا َ  ِإن  ﴿ 10  الن اسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوِإَذا أَْهِلَها ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ
ا ّللا َ  ِإن   ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  َبِصيًرا َسِميًعا َكانَ  ّللا َ  ِإن   ِبهِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعم 

, 37 58ِالنساء
156 

 40 10ِيونس ﴾اْلَعاَلِمينَ  َربِ   لل ِ  اْلَحْمدُ  َأنِ  َدْعَواُهمْ  َوآِخرُ ﴿ 11
 40 23ِالبقرة﴾َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ّللا ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداَءُكمْ  َواْدُعوا﴿ 12
ِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكمْ ﴿ِإن  ا 13  40 194ِاألعراف﴾ل ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّللا 
 40 69ِالبقرة﴾َلْوُنَها َما َلَنا ُيَبيِ نْ  َرب كَ  َلَنا اْدعُ  َقاُلوا﴿ 14
ُعونَ  15  40 57ِيس﴾﴿َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيد 
ُعوَن﴾﴿َوِقيَل َهَذا ال ِذي ُكْنُتْم بِ  16  40 27ِالملكِه َتد 
ُروا ِإذْ  اْلَخْصمِ  َنَبُأ َأَتاكَ  َوَهلْ ﴿ 17  48 21ِص﴾اْلِمْحَرابَ  َتَسو 
ورَ  َيْشَهُدونَ  اَل  َوال ِذينَ ﴿ 18  193 72ِالفرقان﴾الزُّ
َن َأْقاَلَمُهْم ﴿َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقو  19

 َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُمونَ 
ِآل

ِعمران
44 83 

َشَهاَداٍت  َأْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ  َأْنُفُسُهمْ  ِإال   ُشَهَداءُ  َلُهمْ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿ 20
 ﴾ِبالل ِ 

 ,193 6ِالنور
193 

 193 26ِيوسف﴾َأْهِلَها نْ مِ  َشاِهدٌ  َوَشِهدَ ﴿ 21
, 107 19ِالنساء﴾ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن  ﴿ 22

143 , 
﴿َفاَل َوَربِ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحت ى ُيَحكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثم  اَل َيِجُدوا  23

ا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾   ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمم 
, 155 65ِلنساءا

179 
﴿َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن  24

ُ َبْيَنُهَما ِإن  ّللا َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا﴾  ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفِ ِق ّللا 
, 166 35ِالنساء

178 
ْم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة َفْلَيْنُظْر َأيَُّها َأْزَكى َطَعاًما ﴿َفاْبَعُثوا َأَحَدكُ  25

َفْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه﴾ 

 166 19ِالكهف

ْكِر ِإْن  26 ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإال  ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِ 
 ﴾ ُكْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ 

 185 43ِالنحل

وهُ  َوَلوْ  ِبهِ  َأَذاُعوا اْلَخْوِف  َأوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُهمْ  َوِإَذا﴿ 27  ِإَلى َردُّ
 َوَلْواَل  ِمْنُهمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  ال ِذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمْنُهمْ  اأْلَْمرِ  ُأوِلي َوِإَلى الر ُسولِ 
ْيَطانَ  ت َبْعُتمُ اَل  َوَرْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  ّللا ِ  َفْضلُ  ﴾َقِلياًل  ِإال   الش 

 186 83ِالنساء

, 194 282ِالبقرة﴿ َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكتُُبوُه  28
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 َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعل َمُه ّللا ُ 
َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل ال ِذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيت ِق ّللا َ َرب ُه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا 
َفِإْن َكاَن ال ِذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيِمل  

ْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل َوا
َهَداِء َأْن َتِضل  ِإْحَداُهَما  ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِمم 
َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َواَل َتْسَأُموا َأْن  َفُتَذكِ َر ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى َواَل َيْأَب الشُّ

َهاَدِة  ِ َوَأْقَوُم ِللش  َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد ّللا 
َوَأْدَنى َأال  َتْرَتاُبوا ِإال  َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس 

َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َواَل ُيَضار  َكاِتٌب َواَل َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأال  َتْكتُُبوَها 
َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإن ُه ُفُسوٌق ِبُكْم َوات ُقوا ّللا َ َوُيَعلِ ُمُكُم ّللا ُ َوّللا ُ ِبُكلِ  

َشْيٍء َعِليٌم﴾

198 ,
204 ,
206 ,
207 

ٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسفَ ﴿ 29
َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُيَؤدِ  ال ِذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيت ِق ّللا َ َرب ُه َواَل َتْكُتُموا 

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن عَ  َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإن ُه آِثٌم َقْلُبُه َوّللا   ﴾ِليمٌ الش 

,283195 البقرة
204,
206

يِن ِمْن َحَرجٍ ﴿ 30 78205 الحج ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِهرسِاألحاديثفِ 

ِالصفحةِالحديثِالرقم

ب : "اَل َيْشُكُر ّللا َ َمْن اَل َيْشُكُر الن اَس"ملسو هيلع هللا ىلصقال  1

ِ َصل ى هللُا عَ - 2 يِل َلْيِه َوَسل َم, َوَأُبو َبْكٍر َرُجاًل ِمْن بَ "َواْسَتْأَجَر َرُسوُل ّللا  ِني الدِ 

يتاً  اِر ُقَرْيٍ , َفَدَفَعا ِإَلْيِه َراِحَلَتْيِهَما, َوَواَعَداُه َغاَر َهاِدًيا ِخرِ  , َوُهَو َعَلى ِديِن ُكف 

  َثْوٍر َبْعَد َثاَلِث َلَياٍل ِبَراِحَلَتْيِهَما ُصْبَح َثاَلٍث"

19

ُ َتَعاَلى: َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم َعِن الن   3 ِبيِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: "َقاَل ّللا 

الِقَياَمِة, َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثم  َغَدَر, َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه, َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر 

  ِه َأْجَرُه"َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعطِ 



19,35,37

ُ َنِبيًّا ِإال  َرَعى الَغَنَم", َفَقاَل ع 4 ِن الن ِبيِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: "َما َبَعَث ّللا 

  َأْصَحاُبُه: َوَأْنَت؟ َفَقاَل: "َنَعْم, ُكْنُت َأْرَعاَها َعَلى َقَراِريَط أِلَْهِل َمك َة"



20

وا ِبَماٍء,  ملسو هيلع هللا ىلصِن َعب اٍس رضي هللا عنهما: َأن  َنَفًرا ِمْن َأْصَحاِب الن ِبيِ  َعِن ابْ  - 5 َمرُّ

, َفَقاَل: َهْل ِفيُكْم ِمْن َراٍق, ُهْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَماءِ ِفيِهْم َلِديٌغ َأْو َسِليٌم, َفَعَرَض لَ 

َفاِتَحِة الِكَتاِب َرُجٌل ِمْنُهْم, َفَقَرَأ بِ  , َفاْنَطَلقَ ِفي الَماِء َرُجاًل َلِديًغا َأْو َسِليًما ِإن  

اِء ِإَلى َأْصَحاِبِه, َفَكِرُهوا َذِلَك َوَقاُلوا: َأَخْذَت َعَلى َعَلى َشاءٍ  , َفَبَرَأ, َفَجاَء ِبالش 

ِ, َأَخَذ َعَلى ِكتَ  ِ َأْجًرا, َحت ى َقِدُموا الَمِديَنَة, َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل ّللا  ِ ِكَتاِب ّللا  اِب ّللا 

 ِ ِ"  ملسو هيلع هللا ىلصَأْجًرا, َفَقاَل َرُسوُل ّللا   : "ِإن  َأَحق  َما َأَخْذُتْم َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب ّللا 

20

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: "َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه, َقْبَل َأْن َيِجف  َعَرُقُه" 6 21 َقاَل َرُسوُل ّللا 

ِ ُبِعَث َرُسو  7 21َوالن اُس ُيَؤاِجُروَن َوَيْسَتْأِجُروَن َفَلْم  -َصل ى ّللا ُ َعَلْيِه َوَسل َم  -ُل ّللا 
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ن ةِ    ُيْنِكْر َعَلْيِهْم َفَكاَن َذِلَك َتْقِريًرا ِمْنُه َوالت ْقِريُر َأَحُد ُوُجوِه السُّ



ُة َحْمَزَة تطلب من مكة تبعته اْبنَ  ملسو هيلع هللا ىلصفي ُعمرة القضاء وبعد خروج رسول هللا  8

, َفَتَناَوَلَها َعِلي  َفَأَخَذ ِبَيِدَها, َوَقاَل ِلَفاِطَمَة َعَلْيَها  مرافقته "تَُناِدي َيا َعمِ  َيا َعمِ 

ِك َحَمَلْتَها, َفاْخَتَصَم ِفيَها  اَلُم: ُدوَنِك اْبَنَة َعمِ  :  َعِلي  الس  َوَزْيٌد َوَجْعَفٌر, َقاَل َعِلي 

ي َوَخاَلُتَها َتْحِتي, َوَقاَل َزْيٌد: َأَنا َأَخْذُتهَ  ا, َوِهَي ِبْنُت َعمِ ي, َوَقاَل َجْعَفٌر: اْبَنُة َعمِ 

 اَلةُ اْبَنُة َأِخي, َفَقَضى ِبَها الن ِبيُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِلَخاَلِتَها, َوَقاَل: "الخَ 

"   ِبَمْنِزَلِة اأُلمِ 



83

ِ, اْبِني أن  امرأة طلقها زوجها   9 وأراد أن ينتزع ولدها منها, قالت: َيا َرُسوَل ّللا 
َهَذا َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاًء, َوَثْدِيي َلُه ِسَقاًء, َوِحْجِري َلُه ِحَواًء, َوِإن  َأَباُه َطل َقِني, 

 ِ  َما َلْم َتْنِكِحي" : "َأْنِت َأَحقُّ ِبهِ ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَراَد َأْن َيْنِزَعُه َعنِ ي. َقاَل َلَها َرُسوُل ّللا 

84

: فقالت امرأة  فأتته عزيز بن إهاب ألبي ابنة تزوج أن ه الحارث, بن عقبة عن 10

 أرضعتني, أنك أعلم "ما: عقبة لها فقال تزوج", والتي عقبة أرضعت قد "إني

 فقال فسأله, بالمدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فركب أخبرتني", وال

 «قيل وقد كيف: »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول



123

عن عائشة رضي هللا عنها, قالت: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  11
َضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن اْلِواَلَدةِ " " َيْحُرُم ِمَن الر 

123

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضرب "ما: قالت عائشة رضي هللا عنها, عن 12

 منه نيل وما هللا, سبيل في يجاهد أن إال خادما, وال امرأة, وال بيده, قط شيئا

 هلل فينتقم هللا, محارم من شيء ينتهك أن إال صاحبه, من فينتقم قط, شيء

 وجل"  عز

144
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 يجلسه لم فإن بطعامه, خادمه أحدكم أتى "إذا: أن ه قال ملسو هيلع هللا ىلص بيالن   ما ورد عن 13
 عالجه" ولي فإنه أكلتين, أو أكلة أو لقمتين أو لقمة فليناوله معه,

144

 "ِإَذا :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أن ه العاص, بن عمرو عن 14

 َأْجٌر"  َفَلهُ  َأْخَطَأ ُثم   َفاْجَتَهدَ  َحَكمَ  َوِإَذا َأْجَراِن, َفَلهُ  َأَصابَ  ُثم   َفاْجَتَهدَ  الَحاِكمُ  َحَكمَ 

156

, َوَلَعل  َبْعَضُكْم َأْن قال رسول هللا صلى هللا علي 15 ه وسلم:" ِإن ُكْم َتْخَتِصُموَن ِإَلي 

ِتِه ِمْن َبْعٍض, َفَأْقِضَي َلُه َعَلى َنْحٍو ِمم ا َأْسَمُع ِمْنُه, َفَمْن  َيُكوَن َأْلَحَن ِبُحج 

  ِه ِقْطَعًة ِمَن الن اِر"َقَطْعُت َلُه ِمْن َحقِ  َأِخيِه َشْيًئا, َفاَل َيْأُخْذُه, َفِإن َما َأْقَطُع َلُه بِ 



156

َعْن ُعْرَوَة : َأن  الن ِبي  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: "َأْعَطاُه ِديَناًرا َيْشَتِري َلُه ِبِه َشاًة,  16

  َفاْشَتَرى َلُه ِبِه َشاَتْيِن, َفَباَع ِإْحَداُهَما ِبِديَناٍر, َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة"

167

ا َنَزَلْت بنو قريظة على  17 ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه, قال: َلم 

حكم سعٍد هو ابُن معاذ, بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان قريبًا منه, 

ا دنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ُقوُموا ِإَلى  فجاء على حمار, فلم 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم, "َفَقاَل َلُه: ِإن  َهؤاَُلِء َسيِ ِدُكْم" َفَجاَء, َفَجَلَس ِإلَ  ى َرُسوِل ّللا 

ي ُة, َقاَل:  َنَزُلوا َعَلى ُحْكِمَك", َقاَل: َفِإنِ ي َأْحُكُم َأْن ُتْقَتَل الُمَقاِتَلُة, َوَأْن ُتْسَبى الذُّرِ 

  "َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم الَمِلِك"



179

ِ َصل ى ّللا ُ َعَلْيِه َوَسل َم َمَع َقْوِمِه  عن 18 ا َوَفَد ِإَلى َرُسوِل ّللا  ابن هان : َأن  َهاِنًئا َلم 

ِ َصل ى ّللا ُ َعَلْيِه َوَسل َم, فَقاَل:  َفَسِمَعُهْم ُيَكنُّوَن َهاِنًئا َأَبا اْلَحَكِم, َفَدَعاُه َرُسوُل ّللا 

؟, َقاَل: َقْوِمي ِإَذا اْخَتَلُفوا «ُم َوِإَلْيِه اْلُحْكُم, َفِلَم ُتَكن ى َأَبا اْلَحَكمِ ِإن  ّللا َ ُهَو اْلَحكَ »

ِإن  َذِلَك َلَحَسٌن, َفَما َلَك ِمَن »ِفي َشْيٍء َرُضوا ِبي َحَكًما َفَأْحُكُم َبْيَنُهْم, فَقاَل: 

180
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ِ, َوُمْسِلٌم, َقا«اْلَوَلدِ  ؟, َقاَل: ُشَرْيٌح, «َفَأيُُّهْم َأْكَبرُ »َل: ؟, َقاَل ُشَرْيٌح, َوَعْبُد ّللا 

  َفَدَعا َلُه َوِلَوَلِده« َفَأْنَت َأُبو ُشَرْيحٍ »َقاَل: 

ِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َدَخَل  19 َعْن َعاِئَشَة, َرِضَي ّللا ُ َعْنَها, َقاَلْت: ِإن  َرُسوَل ّللا 

ًزا  َنَظَر آِنًفا ِإَلى َعَلي  َمْسُروًرا, َتْبُرُق َأسَ  اِريُر َوْجِهِه, َفَقاَل: "َأَلْم َتَرْي َأن  ُمَجزِ 

  َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة َوُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد, َفَقاَل: ِإن  َهِذِه اأَلْقَداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض"



186

 ورد عن األشعث بن قيس أن ه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر, 20

فاختصمنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال رسول هللا: "َشاِهَداَك َأْو 

  َيِميُنُه"

195

 ورجل َحضرموت من رجل )جاء: أبيه قال عن حجر, بن وائل بن علقمة عن 21

 ِإن    هللا, رسول يا: الحضرمي فقال وسلم, عليه هللا صلى بيالن   إلى ِكندة من

 يدي في أرضي هي: الكندي فقال ألبي, كانت لي أرض على غلبني قد هذا

: للحضرمي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال حق, فيها له ليس أزرعها

 ال فاجر الرجل ِإن    هللا, رسول يا: قال يمينه", "فلك: قال ال,: قال بينة؟" "ألك

 إال منه لك "ليس: فقال شيء, من يتورع وليس عليه, حلف ما على يبالي

 لئن "أما: أدبر لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ليحلف, فانطلق ذلك",

 ُمْعِرٌض"(.  َعْنهُ  َوُهوَ  ّللا َ  َلَيْلَقَين    ظلمًا, ليأكله ماله على حلف

195

ِ

ِ

ِ
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47..................................................................تصاُصالمكانيلدعاوىأجرة.المطلبالثّاني:االخ

48........................................................................المطلُبالثّالث:الخصومةُفيدعاوىاألجرة.

48.................................................................الفرعُاألّول:تعريُفالخصومةلغةًواصطالحاً.

48.................................................................................الفرعُالثّاني:الخصُمفيالّدعوى.

49 ............................................................................................ المبحث الثالث: رفُع الدَّعوى.

50..........................................................................................ّول:رفُعالدَّعوى.المطلُباأل

لونبرفعالدَّعوىأمامالمحاكمالّشرعيّة. َّاني:األشخاُصالمخوَّ 50.........................................المطلُبالث

52................................................حئحة(الدَّعوىللمحكمةوشروطها.المطلُبالثّالث:تقديُمعريضة)ال

53.............................................................................المطلُبالّرابع:محتوياُتالحئحةالدَّعوى.

56...............................................................المطلُبالخامس:كيفيةُرفعالّدعوىوقّْيدهاوتسجيلها

59 ........................................................................................... المبحُث الّرابع: تَْبِليُغ الدَّعوى.

60........................................................................................المطلُباألّول:تعريُفالتّبليغ.

60..........................................................................................المطلُبالثّاني:ميعاُدالتّبليغ.

60.......................................................................................المطلُبالثّالث:عناصُرالتّبليغ.

61......................................................................................المطلُبالّرابع:إجراءاُتالتّبليغ.

61....................................................المطلُبالخامس:األثُرالمترتّبعلىاإلخاللبإجراءاتالتّبليغ.

63........................................................................................المطلُبالسّادس:نماذجالتبليغ.

63....................................................................................الفرعُاألّول:نموذُجسندتبليغ.

64...............................................................الفرعُالثّاني:نموذُجتبليغلمذّكرةحضورالّشهود.

65.............................................................................ةدعوةالفرعُالثّالث:نموذُجتبليغورق

66 ................................................................... المبحُث الخامس: إجراءاُت نظر الدَّعوى والمحاكمة.

67.....................................................................................المطلُباألّول:ماهيَّةُاإلجراءات.

67.......................................................................................المطلُبالثّاني:عَلَنِيَّةُالمحاكمة.

68................................................................................المطلُبالثّالث:إدارةُجلسةالمحاكمة.

69..............................................................................................افعة.المطلُبالّرابع:الُمر

71 .................................................................................... المبحُث الّسادس: الُحكمُ في الّدعوى.

72.......................................................................المطلُباألّول:تعريُفالحكملغةًواصطالحاً.

74...............................................................................المطلُبالثّاني:شروُطالحكمالقضاحئي.

74...................................................................................المطلُبالثّالث:وقُتإصدارالحكم.

75...................................................................................ى.المطلُبالّرابع:مصاريُفالّدعو

76...............................................المطلُبالخامس:نموذجسندالتّبليغوقرارالحكمالوجاهيوالغيابي.

76....................................................................................الفرعُاألّول:نموذُجسندالتبليغ

77.........................................................................الفرعُالثّاني:نموذُجقرارالحكمالوجاهي
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78.........................................................................الفرعُالثّالث:نموذُجقرارالحكمالغيابي.

79 ........................................................ الثّاني: أحكامُ أجرة الحضانة في الفقه اإلسالمي ودعواها. الفصلُ 

80 ..................................................................... المبحُث األّول: أحكاُم الحضانة في الفقه اإلسالمي.

81......................................................................ةُالحضانةلغةًواصطالحاً.المطلُباألّول:ماهيّ

82..................................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالحضانة.

86........................................................................................المطلُبالثّالث:ُحكمالحضانة.

86........................................................................................المطلُبالّرابع:َمهّمةُالحاضن.

87.......................................................................................المطلُبالخامس:مّدةُالحضانة.

89 ................................................................................. عواها.الحضانة ود أجرةُ : الثّاني المبحثُ 

90...............................................................................المطلُباألّول:تعريُفأجرةُالحضانة.

90.................................................................................المطلُبالثّاني:تقديُرأُجرةالحضانة.

90..........................................................................المطلُبالثّالث:كيفيّةُتقديرأجرةالحضانة.

92...............................................................المطلُبالّرابع:أمورتُراعىفيتقديرأجرةالحضانة

93....................................................................مس:علىمنتجبأجرةالحضانة؟.المطلُبالخا

94.................................................................المطلُبالسّادس:استحقاُقالحاضنةأجرةالحضانة.

97.......................................................................المطلُبالسّابع:وقُتاستحقاقأجرةالحضانة.

97..........................................المطلُبالثّامن:األموُرالواجبتوافرهافيالحئحةدعوىأجرةالحضانة.

98..........................................................................المطلُبالتّاسع:طلُبزيادةأجرةالحضانة.

علىأجرةالحضانة. 99........................................................................المطلُبالعاشر:التّقاصُّ

101..............................المطلُبالحاديعشر:أمثلةعلىالّدفوعالموضوعيّةعلىدعوىأجرةالحضانة.

102..........................................المطلبالثّانيعشر:نموذُجالحئحةدعوىألجرةحضانةوأجرةَمْسَكن.

103......................المطلُبالثّالثعشر:تطبيقاُتأجرةالحضانةفيحالةالتّراضي,أوعنطريقالمحكمة.

103................................الفرعُاألّول:فيحالالتّراضيوالتّصادقعلىمقدارمعينألجرةالحضانة.

104........تنتخبالمحكمةأهلالخبرة:الفرعُالثّاني:إذالميتّفقالّطرفانعلىأجرة,والعلىانتخابخبراء,

105 .............................................. الفصُل الثّالث: أحكاُم أجرة َمْسكَن الحضانة في الفقه اإلسالمي ودعواها.

106 .............................................................. لَمْسَكن في الفقه اإلسالمي.المبحُث األّول: أحكاُم أجرة ا

106................................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالَمْسَكنومشروعيتهوُحكمه.

ً 106...................................................................الفرعُاألّول:تعريُفالَمْسَكنلغةًواصطالحا

107................................................................................الفرعُالثّاني:مشروعيّةُالَمْسَكن.

108......................................................................................الفرعُالثّالث:ُحكمالَمْسكن.

َّاني:شروُطالَمْسَكِنالّشرعيوضوابطه. 110...............................................................المطلُبالث

112 ......................................................................... المبحُث الثّاني: دعوى أجرة َمْسَكن الحضانة.

112.............................وُطالواجبتوافرهافيدعوىأجرةَمْسَكنالحضانةللصغير.المطلُباألّول:الّشر

113.................................................................المطلُبالثّاني:كيفيّةُتقديرأجرةَمْسَكِنالحضانة.

114....................................................صيغةُالحكمفيدعوىأجرةَمْسِكنالحضانة.المطلُبالثّالث:

114..............................................المطلُبالّرابع:الّدفوعُالتيتردعلىدعوىأجرةَمْسَكنالحضانة.
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116............................................موذُجالحئحةدعوىفيقضيّةأجرةَمْسَكنحضانة.المطلُبالخامس:ن

117....................................المطلُبالسّادس:نموذُجقرارالحكمالغيابيفيدعوىأجرةَمْسَكنحضانة.

ضاع في الفقه اإلسالمي ودعواها.الفصُل ال 119 ....................................................... ّرابع: أحكاُم أجرة الرَّ

ضاع في الفقه اإلسالمي. 120 .................................................................... المبحُث األّول: أحكاُم الرَّ

121......................................................ةالّرضاعومشروعيّتهوِحكمتهوُحكمه.المطلُباألّول:ماهيّ

121.................................................................الفرعُاألول:تعريُفالّرضاعلغةًواصطالحاً.

121......................................................................الفرعُالثّاني:مشروعيّةُالّرضاعوأجرته.

124...............................................................................المطلُبالثّاني:حكُمإرضاعالّزوجة.

125..................................................................................المطلُبالثّالث:استحئجاُرالمرضع.

126.............................................................الفرعُاألّول:استحئجاُراألُّملإلرضاعفيالّزوجيّة.

130..................................................الفرعُالثّاني:استحئجاُراألُّمالمطلَّقةإلرضاعولدالّزوجمنها.

132..........................................................المطلُبالّرابع:استحئجاُرالظحئرإلرضاعالّطفلالّصغير.

133....................................................الفرعُاألّول:أدلّةُجوازاستحئجارالظحئرواستحقاقهااألجر.

134..........................................................................اني:ُشروُطعقدأجرةالظحئر.الفرعُالثّ

إذاطلبتإرضاعولدهابأجرمثلهاهلتُقَدَُّمعلىغيرها. 135.................................المطلُبالخامس:األُمُّ

137........................................................الوقُتالذيتستحّقفيهالمرضعةاألجر.المطلُبالسّادس:

ضاع. 138 ................................................................................. المبحُث الثّاني: دعوى أجرة الرَّ

138.................................................................المطلُباألول:نموذُجالحئحةدعوىأجرةرضاع.

140..............................................المطلُبالثّاني:نموذُجقرارالحكمالغيابيفيدعوىأجرةرضاع.

141 ............................ كم الّشرعيّة.الفصُل الخامس: أحكامُ أجرة الخادم في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المحا

142 ............................................................................ المبحُث األّول: ماهيّةُ الخادم ومشروعيّته.

143...................................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالخادملغةًواصطالحاً.

143...................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالخادمفياإلسالم.

145 ............................المبحُث الثَّاني: حكُم إخدام الزوجة وحكمُ أجرة الخادم وتطبيقاته في المحاكم الّشرعيّة.

146.................................................................................المطلُباألّول:ُحكُمإخدامالّزوجة.

147............................................................................المطلُبالثّاني:حكُمتعّددالخدمللّزوجة.

148.........................................................المطلُبالثّالث:حكُملزوِمقبولالّزوجةخدمةالّزوجلها.

149...................................................المطلُبالّرابع:حكُمالخادمللّزوجالمعسرالذيليسمعهمال.

150.......................................لُبالخامس:حكُملزومقَبولالّزوجخدمةالّزوجةمقابلأجرالخادم.المط

151.........................................................................المطلُبالسَّادس:كيفيّةُتقديرأجرةالخادم.

152.......................................................حّجةتقديرأُجرةوصّي,أورعايةشهريّة.المطلبالسّابع:

153 .......................................................... الفصُل السَّادس: أجرةُ القاضي وأعوانه في المحاكم الشّرعيّة.

154 .............................................................. رة القاضي في الفقه اإلسالمي.المبحُث األّول: أحكاُم أج

155.....................................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالقضاءلغةًواصطالحاً.

155..................................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالقضاء.

157.................................................................................المطلُبالثّالث:ُحكمرزقالقاضي.
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زقمعغناه. 160.................................................................المطلُبالّرابع:ُحكمأخذالقاضيالّرِ

162.....................................................................المطلُبالخامس:ُحكُماالستحئجارعلىالقضاء.

164 ....................... المبحُث الثّاني: أحكاُم أجرة المحامين في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المحاكم الّشرعيّة.

165..........................................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالمحاميوالمحاماة.

166....................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالوكالةعاّمةومنهاالوكالةبالخصومة)المحاماة(.

168.......................................................................المطلُبالثّالث:حكُماألجرةعلىالخصومة.

169......................................................................المطلُبالّرابع:حكُمالعملفيمهنةالمحاماة.

170....................................................................................المطلُبالخامس:مهاُمالمحامي.

171..............................................المطلُبالسّادس:أُجرةُالُمحاميوأتعابُهفيالقانونوكيفيّةتقديرها.

176......................................................................المطلُبالسّابع:نموذُجدعوىأتعابمحاماة.

177 ............................................................ المبحُث الثّالث: أحكامُ أجرة الَحكمين في الفقه اإلسالمي.

178.....................................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالتّحكيملغةًواصطالحاً.

178.....................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالتّحكيمفياإلسالم.

182.............................................................المطلُبالثّالث:كيفيّةُتقديرأجرةالحكمينفيالقانون.

183.......................................................................المطلُبالّرابع:نموذُجتقديرأجرةالحكمين.

184 ......................... المبحُث الّرابع: أحكامُ أجرة الخبراء في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المحاكم الّشرعيّة.

185.............................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالخبيروالخبرةلغةًواصطالحاً.

185...................................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيّةُالِخبرة.

187....................................................لقضاياالتياليمكنالفَْصلفيهادونالخبراءالمطلُبالثّالث:ا

189....................................................المطلُبالّرابع:كيفيّةُتقديرأجرةوأتعابالُخبراءفيالقانون.

189..........................................عاييرتساعدالمحكمةفيتقديرأجرةوأتعابالخبيرالمطلُبالخامس:م

190......................................................................المطلُبالسّادس:نموذُجتقديرأجرةالخبراء.

192 ........................................................... د في الفقه اإلسالمي.المبحُث الخامس: أحكاُم أجرة الّشهو

193....................................................................المطلُباألّول:تعريُفالّشهادةلغةًواصطالحاً.

194..................................................................................المطلُبالثّاني:مشروعيةُالّشهادة.

197...............................................................المطلُبالثّالث:حكُمأخذالّشاهدأجرةًعلىالّشهادة.

198.............................................المطلُبالّرابع:منوافقعلىأخذالّشاهدلألجرةمّمنيأخذاألجرة؟

199...............................المطلُبالخامس:كيفيّةُتقديرأجرةالّشهودفيقانونأصولالمحاكماتالّشرعيّة.

201........................................................................المطلُبالسّادس:نموذُجتقديرأجرةشهود.

202 ...................................................... المبحُث الّسادس: أحكامُ أجرة توثيق العقد في الفقه اإلسالمي.

203............................................................المطلُباألّول:ماهيّةُالتّوثيقوالموثّقلغةًواصطالحاً.

204........................................................................................المطلُبالثّاني:ُحكُمالتّوثيق.

207.....................................................................المطلُبالثّالث:ُحكُمأخذاألجرةعلىالتّوثيق.

209.........................................................ذيعليهأجرةكاتبوموثّقالعقد؟.المطلُبالّرابع:منال

211 ..................................................................... خاتمة البحث: تحتوي على أهّم النّتائج والتّوصيات.

214 ................................................................................................... قائمة المصادر والمراجع
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234 ..................................................................................................................... الفهارس

235 ............................................................................................................... فِهرس اآليات

238 .............................................................................................................فِهرس األحاديث

242 ...............................................................................................................فِهرس األعالم

243 ........................................................................................................... فِهرس المحتويات

 


